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Mooduli sissejuhatus 

 
 
  

 

See moodul tutvustab liitreaalsuse põhialuseid ja seda 
ümbritsevat konteksti - kuidas ja miks see välja töötati 
ning kuidas see sarnaneb ja erineb virtuaalreaalsusest.  
 
Moodul annab lühiülevaate liitreaalsuse sisu 
vaatamiseks vajalikust riistvarast ja selgitab 
liitreaalsuse eri liike (tähisepõhine liitreaalsus, 
tähisteta liitreaalsus). Samuti tutvustatakse seda, 
kuidas inimesed tänapäeval liitreaalsust juba 
kasutavad. 
 
Mõningat teavet antakse ka liitreaalsuse lahenduste 
arenduskulude kohta ning põgusalt käsitletakse 
turvalisuse ja privaatsuse küsimusi. 

Moodul 1, Sissejuhatus 
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Osa 1 
Sissejuhatus liitreaalsusesse (LR) 

  

Liitreaalsuse (LR) populaarsus kasvab kiiresti. Seda 
kasutatakse virtuaalse maailma elementide 
toomiseks reaalsesse maailma ja see täiendab kõike 
seda, mida me näeme, kuuleme ja tunneme. 
 
Kasutatakse erinevaid termineid, kusjuures igaüks 
neist tähistab mõnevõrra erinevat tüüpi 
reaalsustehnoloogiat - virtuaalset, liit- ja 
segareaalsust. 
 
Mida nende all mõeldakse, kirjeldatakse allpool. 
 
Liitreaalsus, virtuaalne reaalsus ja segareaalsus 
lühidalt 
 
Liitreaalsus toob virtuaalse teabe reaalsesse 
keskkonda. See suurendab reaalse keskkonna 
kogemust täiendava virtuaalse teabega. Erinevus 
infotahvlitest jms seisneb selles, et peamiselt 
reageerib liitreaalsus reaalsele keskkonnale ja / või 
kasutajale.  
 
Lihtne näide on jalgpallimatši teleülekanne, kus 
liitreaalsuses kuvatakse meeskonna liikmete asukoht 
jalgpalliväljakul - videopilti on täiendatud virtuaaselt 
olemas oleva teabega. 
 
Virtuaalne reaalsus on olukord, kus reaalsus 
asendatakse virtuaalse keskkonnaga. Virtuaalne 
reaalsus loob täiesti uue ja erineva kogemuse, mis ei 
pea sõltuma ümbritsevast keskkonnast. Virtuaalne 
reaalsus kujutab endast rakendusi, mis eraldavad 
kasutaja tegelikest kogemustest, et lisada uusi 
kogemusi. 
 
Lihtne näide on 3D-prillide pähe panemine, et 
vaadata tuletõrjuja igapäevast tööd läbi tuletõrjuja 
silmade. Kasutaja praegune keskkond asendatakse 
virtuaalse keskkonnaga. 
 

Sisu 

1.1. Reaalsustehnoloogiate 

erinevad tüübid: virtuaalne 

reaalsus, liitreaalsus, 

segareaalsus…………………….……3 

1.2 Mida oodata liitreaalsuse 

kogemusest?............6 

1.3 Lühike ülevaade 

liitreaalsuse 

ajaloost………………………………...7 

1.4. Kuidas liitreaalsus erineb 

virtuaalsest 

reaalsusest? …………………...8 

1.5. Kuidas liitreaalsus 

toimib?…………………………..…..9 

1.6. Miks on liitreaalsus oluline 

ja muutub järjest 

trendikamaks? ……………..10 
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Liitreaalsus algab reaalsest olukorrast või asukohast ja 
laiendab seda reaalsust. See on mõeldud selleks, et 
abistada kasutajat reaalsetes olukordades, selle 
asemel, et panna teda teise universumi, nagu seda 
teeb virtuaalne reaalsus.  
 
Samuti on olemas reaalsuse vorm, mida nimetatakse 
segareaalsuseks - see liigitatakse halli tsooni 
liitreaalsuse ja virtuaalse reaalsuse vahel. Selles 
reaalsuse vormis tuuakse virtuaalmaailmas eksisteeriv 
teave või objekt reaalsesse maailma. 
 
Kasutajakogemust mitte ainult ei täiendata, vaid 
osaliselt ka asendatakse. Selles näites ei saaks kasutaja 
ilma virtuaalreaalsuseta kogemusi kogeda, kuid 
sõltumata virtuaalreaalsusest viibib kasutaja enamasti 
ehtsas (mitte virtuaalses) keskkonnas. 
 
Hea näide on hologramm, mis tutvustab muuseumi 
vaatamisväärsusi - nii ehtsaid kui ka hologrammide 
loodud. Virtuaalne maailm ja reaalne maailm on 
ühendatud ja täiendavad teineteist. 
 
Liitreaalsust saab luua mitmesuguste tööriistade abil. 
Selles koolitusmaterjalis keskendume peamiselt 
nutiseadmetele - kuna need on tavaelanikkonna 
hulgas kõige enam levinud riistvaraseadmed. 
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1.1. REAALSUSTEHNOLOOGIATE ERINEVAD TÜÜBID – 
VIRTUAALNE REAALSUS, LIITREAALSUS, SEGAREAALSUS 
 

Virtuaalne reaalsus (VR) võimaldab kogeda sõna-sõnalt ükskõik mida, igal 
pool ja igal ajal. See on kõige kaasahaaravam reaalsustehnoloogia, pannes teie 
aju uskuma, et see asub kuskil, kus seda tegelikult pole. Täielikult haarava VR 
kogemuse loomiseks on tavaline kasutada pea külge kinnitatavaid kuvareid 
koos kõrvaklappide ja käsikontrolleritega. Samuti on olemas holograafilised 
ruumid, ülikonnad, mida saab selga panna, ja muud lahendused inimese 
eemaldamiseks reaalsest maailmast ja viimaks teda virtuaalse maailma 
keskele. 

On mitmeid erinevaid VR definitsioone, nt. üks, mille on välja pakkunud 
RealityTechnologies:“Realistlik kolmemõõtmeline pilt või tehiskeskkond, mis 
luuakse interaktiivse riistvara ja tarkvara seguga ning esitatakse kasutajale nii, 
et igasugused kahtlused hajuvad ja seda aktsepteeritakse reaalse keskkonnana, 
milles sellega suheldakse pealtnäha reaalsel või füüsilisel moel.”  

Võimalikult lihtsalt sõnastatuna tähendab VR põhimõtteliselt 
arvutitehnoloogia kasutamist simuleeritud keskkonna loomiseks. VR on hetk 
ajas, kus kasutaja ei viibi enam reaalses maailmas, vaid on täielikult 
virtuaalmaailmas. Kui kasutaja eemaldatakse reaalsest maailmast ja kui talle 
antakse teavet, mille kasutamise ajal kasutaja enam reaalse maailma 
keskkonda ei koge, on tegu VR-ga. 

Liitreaalsus (LR) on tihedalt seotud virtuaalse reaalsusega ja seda võib vaadelda 
virtuaalse maailma ühendamisena reaalse maailmaga. Võib isegi öelda, et see 
asub reaalse ja virtuaalse maailma vahel. Tehnoloogia on muutumas meie 
igapäevaelus üha populaarsemaks, kuna see sobib hästi igapäevaste 
mobiilseadmetega ja igas kohas. See tehnoloogia paneb arvuti loodud teabe 
kasutaja vaatepilti reaalsest maailmast. 

Techopedia pakub välja järgmise definitsiooni: “Liitreaalsus (LR) on interaktiivse 
reaalsuspõhise kuvamiskeskkonna liik, mis kasutab arvuti loodud kuva, heli, 
teksti ja efektide võimalusi, et laiendada kasutaja reaalmaailma kogemusi.” 

LR lihtsustatud määratlus oleks - LR lisab tavapärasele reaalsusele virtuaalse 
teabe. LR mõte ei ole kasutaja kogemuse asendamine, vaid lisateabe 
pakkumine kogemuste täiendamiseks. Selle heaks näiteks on 
meeskonnaliikmete asukoha näitamine jalgpallimatši ajal - publik saab kiiresti 
teada, kus asuvad tema toetatava meeskonna mängijad ja nii saab mängu palju 
paremini jälgida. 
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Segareaalsus (SR) on füüsilise maailma ja digitaalse maailma segamise 
tulemus, ühendades nii virtuaalreaalsuse kui ka liitreaalsuse parimad küljed. 
See hõlmab kõiki võimalikke variatsioone ja reaalsete ja virtuaalsete objektide 
kompositsioone. Reality Technologies defineerib SR järgmiselt: 

"Valdavalt virtuaalsed ruumid, kus reaalmaailma objektid või inimesed on 
dünaamiliselt integreeritud virtuaalsetesse maailmadesse, et luua uusi 
keskkondi ja visualiseerimisi, kus füüsilised ja digitaalsed objektid koos 
eksisteerivad ja vastastikku reaalajas toimivad." 

Lihtsamalt öeldes: segareaalsus on kahe reaalsuse kombinatsioon - 
virtuaalmaailmast pärit objekt tuuakse inimese silme ette ja see jääb sinna. 
Näiteks auto remontimise ajal kuvavad virtuaalsed prillid kõigi komponentide 
asukoha. Liitreaalsuses kuvatakse asukoht ajutiselt, ning virtuaalreaalsuses 
püsivalt, kuni kasutaja paigutab autoosa õigesse kohta. 

  

  

 
Täiendavat lugemist:  
www.realitytechnologies.com 
 
www.augrealitypedia.com 
 
LR suundumused ja prognoosid: 
www.marxentlabs.com/trends-augmented-
reality-virtual-2019/ 
 
https://thinkmobiles.com/blog/what-is-
augmented-reality/ 
 

http://www.realitytechnologies.com/
http://www.augrealitypedia.com/
http://www.marxentlabs.com/trends-augmented-reality-virtual-2019/
http://www.marxentlabs.com/trends-augmented-reality-virtual-2019/
https://thinkmobiles.com/blog/what-is-augmented-reality/
https://thinkmobiles.com/blog/what-is-augmented-reality/
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1.2. MIDA OODATA LIITREAALSUSE KOGEMUSEST? 

LR tehnoloogia on abiks erinevat tüüpi kohapealse teabe haldamisel ja 
klientidele pakkumisel, selle teabe pakkumine muude vormide abil oleks 
võimatu või väga aeganõudev.  

Kasutajal peab lihtsalt olema mobiilseade - olgu see siis mobiiltelefon või 
tahvelarvuti. LR kasutamine mobiilseadmetes võimaldab sellist teavet 
kasutajatele pakkuda, kuigi varem oleks olnud selleks vaja kasutada 
trükimaterjale või isiklikku suhtlust. LR eelised on muuhulgas: 

• Teabe kiire uuendamine 
• Kohene kättesaadavus 
• Kaasaskantav 
• Mitmekeelne 
• Kliendi jaoks lihtne ja intuitiivne  

See pakub ka võimaluse luua turismiteenust pakkuva ettevõtte juures uusi 
atraktsioone ja teenuseid, näiteks: 

• Giidiga ekskursioon sellesse paika ja koha ajalugu 
• Juurdepääs kaugetele kohtadele, mida GPS-kaartidel pole 
• Aardejaht kindlatele segmentidele (nt lastele või täiskasvanutele) 
• Võimalus vaadata videot või ühendada liikuvaid animatsioone ja 

teksti. 
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1.3. LÜHIKE ÜLEVAADE LIITREAALSUSE AJALOOST 

Liitreaalsus on eksisteerinud kauem kui enamik inimesi arvab - juba mitu 
aastakümmet. Mõiste LR võtsid 1990. aastal kasutusele Boeingi teadlased. 
Tehnoloogia võeti esimesena kommertskasutusse televisioonis ja sõjaväes.  

Interneti ja nutitelefonide laialdane kasutamine tõi LR taas tõusuteele ja praegu 
seostatakse seda enamasti interaktiivse kontseptsiooniga. 3D-mudeleid 
projitseeritakse füüsilistele asjadele või sulatatakse need reaalajas kokku.  

ThinkMobiles.com andmetel on LR kõige olulisemad ajaloolised arenguetapid, 
mida tasub mainida, järgmised: 

• 2000. aastal töötas Jaapani teadlane Hirokazu Kato välja ja avaldas 
avatud lähtekoodiga tarkvaraarenduskomplekti ARToolKit. Selle 
tarkvara abil sai jäädvustada reaalaja tegevusi ja ühendada need 
virtuaalsete objektide interaktsioonidega. 
 

• 2004. aastal esitles Trimble Navigation välitingimustes kasutamiseks 
mõeldud kiivrile kinnitatud LR süsteemi. 
 

• 2008. aastal koostas Wikitude LR reisijuhi Androidi 
mobiilseadmetele. 
 

• 2013. aastal testis Google Google’i prillide (Google Glasses) 
beetaversiooni - Bluetoothi kaudu Internetiühendusega. 
 

• 2015. aastal esitles Microsoft kahte täiesti uut tehnoloogiat: Windows 
Holographic ja HoloLens (mitme anduriga LR prillid HD-
hologrammide kuvamiseks). 
 

• Niantic käivitas 2016. aastal mobiilseadmetele mõeldud mängu 
Pokemon Go. Mängust sai kiiresti üks populaarsemaid 
nutitelefonirakendusi ja see omakorda suurendas liitreaalsusega 
mängude populaarsust. 
 

• 2017. aastal teatas Magic Leap Magic Leap One peakomplekti osaks 
olevast digitaalse valgusvälja tehnoloogia kasutamisest. Autori 
väljaantud peakomplekt sisaldab prille ja vööl kantavat 
arvutikomplekti. 
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1.4. KUIDAS LIITREAALSUS ERINEB VIRTUAALSEST 
REAALSUSEST? 

Liitreaalsus põhineb tavaliselt reaalse elu olukordadel. See kasutab olematute 
objektide reaalsesse maailma toomiseks ülekattepilte. Virtuaalne reaalsus 
seevastu viib inimese reaalsest maailmast eemale, blokeerides tema nägemise 
digitaalse keskkonnaga. 

VR viib inimese täiesti virtuaalsesse keskkonda, kuid LR kasutab olemasolevat 
loomulikku keskkonda ja asetab sellele peale virtuaalse teabe. Kuna nii 
virtuaalne kui ka reaalne maailm eksisteerivad koos, saavad LR kasutajad 
kogeda uut ja täiustatud pärismaailma, kus virtuaalset teavet kasutatakse 
inimeste abistamiseks nende igapäevastes tegevustes. 

LR rakendamine võib olla väga lihtne – selleks võib olla lihtsalt teksti kujul teade. 
Kuid see võib olla ka midagi väga keerulist - nt juhised raske kirurgilise 
protseduuri läbiviimiseks. Oluline on see, et pakutav teave on aktuaalne ja 
asjakohane sellega seoses, mida inimene just sel hetkel ja selles kohas teeb. 

Veel üks oluline aspekt on asjaolu, et LR ei eemalda kasutajat reaalsest 
keskkonnast, vaid annab selle asemel täiendavat teavet ümbritsevas 
keskkonnas paremini hakkama saamiseks või selle paremaks mõistmiseks. See 
on eriti oluline tegur turismisektoris (nt seiklusturismi, maaturismi jms jaoks). 

Allpool on esitatud kokkuvõtlik tabel LR ja VR võrdlemiseks: 

LR (Liitreaalsus) VR (Virtuaalne reaalsus) 
Laiendab reaalset maailma, 
asetades sellele peale virtuaalsed 
pildid ning lisades sellele graafikat, 
helisid ja lõhnu. 

Asendab reaalse maailma virtuaalse 
maailmaga. 

Kasutaja säilitab reaalses maailmas 
kohaloleku tunde, saab sellega 
suhelda ja teda ei eemaldata sellest. 

Kasutaja ei näe ümbritsevat reaalset 
maailma, on täielikult sukeldunud 
virtuaalsesse maailma ja eemaldatud 
reaalsest maailmast. 

Kõige sobivam 
turunduskampaaniateks, toodete 
käivitamiseks ja turule toomiseks, 
trükireklaamideks jne 

Võib töötada paremini videomängude 
ja sotsiaalsete võrgustike jaoks 
virtuaalses keskkonnas. 

Saab kasutada nutitelefonides ja 
tahvelarvutites. 

Kasutab pea külge kinnitatud 
kuvareid. 

Tänu oma omadustele ja kasutamise lihtsusele on LR kasutamine laiemale 
turule ahvatlevam kui VR kasutamine. 

LR rakendusi saab kasutada nutiseadmetega, mis inimestel juba olemas on, 
kuid VR rakendused vajavad tavaliselt keerukamaid ja kallimaid seadmeid. 
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1.5. KUIDAS LIITREAALSUS TOIMIB? 

LR tehnoloogia toimimise mõistmiseks on oluline endale teadvustada selle 
eesmärki: tuua arvutiga loodud objektid või kogutud teave reaalsesse maailma 
seadmel, mida ainult selle kasutaja näeb. 

LR sisu võib olla erinevat tüüpi andmetena, näiteks: pildid, animatsioonid, 
videod ja 3D-mudelid. Seda saab kuvada erinevate vahendite abil, näiteks 
kasutades ekraane, monitore, käes hoitavaid seadmeid või prille. Google’i prillid 
ja muud pea külge kinnitatavad kuvarid kasutavad prille, et asetada LR otse 
meie näole. Pihuarvutitel, näiteks nutitelefonidel ja tahvelarvutitel, on väikesed 
ekraanid, mis mahuvad kasutajate kätte. Kuna reaalsustehnoloogiad arenevad 
edasi, vajavad LR seadmed järk-järgult vähem riistvara ja tulevikus võib neid 
isegi kasutada näiteks kontaktläätsede ja virtuaalsete võrkkesta ekraanidega. 

LR ei pea tingimata olema ainult visuaalne, vaid reaalsust saab täiendada ka 
heli, lõhna, maitse või vibratsiooniga. LR eesmärk on tuua virtuaalne teave 
reaalsesse keskkonda mis tahes võimalikul kujul. Kõige tavalisem viis on siiski 
visuaalse teabe kasutamine. 

Lisateavet erinevate seadmete ja selle kohta, kuidas LR nendel töötab, leiate 
moodulist 4. 
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1.6. MIKS ON LIITREAALSUS OLULINE JA MUUTUB JÄRJEST 
TRENDIKAMAKS? 

Ehkki LR tehnoloogia on juba mõnda aega olemas olnud, on see alles hiljuti 
laialdasemat kasutust leidma hakanud ja jõudnud seega rohkemate tarbijateni. 
See on kliendisuhtluse täiesti uus mõõde, mida saab kasutada inimeselt 
inimesele, ettevõttelt ettevõttele, ettevõttelt tarbijale jne. 

Suured tehnoloogiaettevõtted on hakanud LR edusammude toetamiseks 
mobiilseadmetes  kasutama sisse ehitatud LR tarkvara ja riistvara. Aja jooksul 
on tehnoloogia muutumas üha kättesaadavamaks ja kasutajasõbralikumaks. 

Eeldatakse, et see vähendab või isegi asendab traditsioonilisi analoog- või 
füüsilisi meediume, täiendab neid pidevalt ajakohastatava teabega ning loob 
uusi võimalusi ja lahendusi suhtlemiseks ja koolitamiseks. 

Valdkondade nimistu, kus LR saab kasutada, on suur, näiteks: 

• mood ja jaekaubandus 
• kinnisvara 
• turism ja navigatsioon 
• koolitus ja haridus 
• arhitektuur ja ehitus 
• tervishoid 
• jne. 
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Osa 2 
Liitreaalsuse tehnoloogiad 
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2.1. LIITREAALSUSE ERINEVAD LIIGID 
 
Kõige sagedamini ühendavad LR rakendused digitaalse animatsiooni 
spetsiaalse füüsilise „tähisega“, või kinnitavad mobiilseadmete GPS-i abil selle 
konkreetsesse asukohta.  Augmentatsioon toimub reaalajas ja tegeliku 
ümbritseva keskkonna kontekstis, nt. reaalajas toimuvale spordiürituse 
ülekandele tulemuste pealekandmine. 
 
Allpool on kirjeldatud 4 liitreaalsuse tüüpi, tuues välja nende erinevused ja 
peamised kasutuskohad. 
 
Tähisepõhine liitreaalsus 
 
Tähisepõhist LR-i nimetatakse ka pildituvastuseks. See kasutab kaamerat ja 
mingit visuaalset tähist (markerit) (nt QR / 2D-koodi), mis annab tulemuse siis 
kui lugeja tunneb tähise ära. Seadme kaamerat kasutatakse tähise eristamiseks 
mis tahes muust ümbritseva keskkonna reaalmaailma objektist. Eristatavad, 
kuid lihtsad mustrid (näiteks QR-kood) on tähisteks kõige paremad. 
 
Neid saab hõlpsasti ära tunda ja nende lugemiseks pole vaja palju 
töötlemisvõimsust. Arvesse võetakse ka asukohta ja suunda, kuna mõnikord on 
vaja luua algpildile seda üle kattev LR õiges asendis. 
 
Kui tähis on leitud, kuvatakse vastava tähisega seotud teave. Samuti on võimalik 
tähistele teavet kleepida; näiteks osutades nutitelefoni kaamera tähisele, 
kuvatakse ekraanil tähise peal animeeritud tegelaskuju. 
 
Tähisepõhine LR on see, kui saate teabe siis kui olete asukohta saabunud. 
Näiteks kasutate tähisepõhist LR-i, kui sisestate Google Maps’i kaupluse nime. 
Google on poe nimele lisanud koordinaadid. 
 
Teisest küljest on tähisteta LR see, kui kasutaja peab teabe saamiseks tegema 
midagi täiendavat, nt. ringi vaatama. Kui kaupluse nime asemel kasutate 
koordinaate, on see tähisteta LR - rakenduses pole koordinaatidega seotud 
konkreetset poodi. 
 
Arvuti kontrollib oma andmebaasist, et nendel koordinaatidel asub pood, ja 
pakub lahenduse, mis tema arvates sobib kõige paremini (millel on kõige 
rohkem sarnasusi). 
 
Tähiste toimimise paremaks mõistmiseks tutvuge moodulitega 2 ja 3. 
 
Tähisteta LR 
  
Tähisteta LR nimetatakse ka asukohapõhiseks, kohapõhiseks või GPS-i 
liitreaalsuseks. See on üks kõige laialdasemalt kasutatavaid LR tüüpe, mis 
kasutab kaamera pilti, GPS-i, seadmes olevat digitaalset kompassi, 
kiirusemõõtjat või kiirendusmõõturit, andmaks teavet tulenevalt asukohast ja 
anduritest. Seda kasutatakse laialdaselt, kuna nutitelefonid ja muud 
asukohatuvastuse funktsioonidega seadmed on laialdaselt saadaval. 
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Tähisteta LR kasutatakse kõige sagedamini juhiste kaardistamiseks, läheduses 
asuvate ettevõtete leidmiseks ja muudel eesmärkidel, kus asukoht on esmane. 
 

  
Tähisteta LR rakendused proovivad tuvastada objekti asukohta. Samuti 
proovivad nad vaadatud objekte tuvastada neile antud parameetrite alusel. 
Näiteks teades oma nutitelefoni GPS-koordinaate ja otsitava hotelli nime, 
proovib rakendus kuvada hotelli asukoha teie praeguse asukoha ja positsiooni 
suhtes. 
 
Erinevus tähisepõhisest LR-ist on see, et rakendus ei tea, mida ta täpselt otsib 
(nt teatud 2D-kood), kuid otsib sarnasusi ja pärast piisavat sarnasuste leidmist 
pakub välja hotelli asukoha. 
 
Samuti on selles vaates võimalik lisada kaameravaatele näiteks liikuvaid 
objekte või luua otsitava objekti ümber seda ümbritsevaid jooni. Selle 
kasutamise näiteks on digitaalkaamerad, mis tõmbavad inimese näo ümber 
ristkülikukujulise joone - nad ei tea täpselt, mida nad otsivad (tähist ei ole), kuid 
nad võrdlevad kõike, mida nad näevad, oma andmebaasis oleva kirjeldusega 
sellest, milline on inimese nägu. 
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Kahe esimese LR tüübi kokkuvõtmiseks ja nende selgeks eristamiseks: 
 

• Tähisepõhistes LR rakendustes pakutakse kõigepealt äratuntavad 
pildid ning sisu viitab tavaliselt objektile, millele tähised on 
paigutatud. 

• Tähisteta LR rakendused tunnevad ära ainult asukoha ja kui selle 
juurde või selle lähedale on jõutud, kuvatakse määratletud sisu. 

 
Projektsioonipõhine LR 
 
Projektsioonipõhine LR toimib kunstlikku valgust reaalmaailma pindadele 
projitseerides. See LR tehnoloogia saadab valgust reaalmaailma pinnale ja 
tunnetab seejärel inimese vastasmõju, näiteks projitseeritud valguse 
puudutamist. See puudutamine tuvastatakse teada oleva projektsiooni ja 
muudetud projektsiooni (kasutaja vastasmõju tõttu) eristamise teel. 
Projektsioonipõhine LR võib kasutada ka laserplasma tehnoloogiat 
kolmemõõtmeliste (3D) interaktiivsete hologrammide õhku projitseerimiseks.  
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Superimpositsioonil põhinev LR 
 
Superpositsioonil põhinev LR asendab objekti algse vaate osaliselt või täielikult 
sama objekti laiendatud vaatega. Näiteks katedraali vaatava seadme kaamera 
käivitab LR sisu, täiendades vaadet pildiseeriaga katedraali erinevatest 
ehitusetappidest selle ajaloo jooksul. 
 
Või keskaegse linnavärava vaade käivitab LR animatsiooni, mis taasloob 
tegevuse selle värava juures 500 aastat tagasi. Superimpositsioonil põhineva LR 
juures on objektide tuvastamine ülioluline, kuna rakendus ei suuda algset 
vaadet asendada laiendatud vaatega, kui ta ei suuda tuvastada, mis objektiga 
on tegu. 
 
Lisateavet erinevate tähiste ja nende kasutamise kohta leiate moodulist 4. 
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2.2. LIITREAALSUSE VALDKONNAS KASUTATAVAD 
PLATVORMID 
 
LR projektidele kõige sobivam tarkvaraarenduse komplekt (SDK) sõltub projekti 
täpsetest nõuetest. LR arendamiseks on tavalisemad tarkvaraarenduse 
komplektid (tähestiku järjekorras): 
 

• ARCore 
• ARKit 
• ARToolKit 
• Deep AR 
• EasyAR 
• Lumin (Magic Leap) 
• MaxST 
• NyARToolkit 
• Onirix 
• Pikkart AR SDK 
• Vuforia 
• Wikitude 
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Osa 3 
Liitreaalsus ja sotsiaalmeedia 

  
Moodul 1, Osa 3 

 

LR mõjutab juba sotsiaalmeediat ja arvatavasti 
mängib lähitulevikus olulist rolli meie igapäevaelus. 
Tuntuimad sotsiaalvõrgustikud nagu Instagram, 
Facebook, Snapchat jne julgustavad inimesi mitte 
ainult oma LR funktsioone kasutama, vaid ka looma ja 
jagama oma endi LR kogemusi. 
 
Mõned näited sellest, kuidas LR-i saaks tulevikus 
sotsiaalmeediasse integreerida:  
 

• LR virtuaalsed poed sotsiaalmeedias: juba on 
võimalik sotsiaalmeedia kaudu asju osta, kuid 
LR kasutamine muudaks selle huvitavamaks 
kogemuseks.  
 

• LR ja otsesündmused: üritusel on juba 
võimalik “käia” ilma et peaks oma kodustest 
mugavustest lahkuma. LR võimaldaks kasutajal 
suumida, jälgida konkreetset isikut või objekti 
sündmusel või avada täiendavat teavet, näiteks 
sõnad, elulood jne. 
 

• LR ja videod: ettevõtted saavad oma sihtrühmi 
veelgi enam kaasata, luues interaktiivseid LR 
videoid. Neid videoid saab kasutada näiteks 
selleks, et näidata klientidele, kuidas toodet 
kasutada või kuidas sellest parimal viisil kasu 
lõigata. Teenuse müümisel saavad LR videod 
teenuse ostmisel näidata kasutajakogemust. 
 

• Suurem bränditeadlikkus: kui loote 
suurepäraseid LR elamusi (n läätsed, mängud 
ja muud interaktiivsed LR elamused), soovivad 
inimesed seda oma vaatajaskonnaga jagada. 
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Osa 4 
Näited juba kasutatavatest 
liitreaalsuse lahendustest 

  
Moodul 1, Osa 4 

 

• Virtuaalne rakendus mööblile: Need 
rakendused töötavad, lisades virtuaalse mööbli 
digitaalselt reaalses ruumis olevale kohale. 
Internetis on saadaval palju LR põhinevaid 
osturakendusi. 
Näiteks: IKEA LR rakendus, millega saate IKEA 
mööbli oma koju paigutada: 
https://www.youtube.com/watch?v=vDNzTasuY
Ew 
 

• Virtuaalne riietusruum: Jaemüügi 
riidekauplused on hakanud LR tehnoloogiat 
kasutusele võtma, kasutades LR peegleid ja LR 
põhinevaid rakendusi. 

Nende rakenduste üheks näiteks on virtuaalne riietusruum, mis 
võimaldab kasutajal proovida veebis valitud riideid ja aksessuaare 
virtuaalselt ilma neid ostmata või füüsiliselt selga proovimata. 
 
Näiteks: Cisco LR rakendus, kus klient saab riideid selga proovida 
“maagilise” ekraani ees: 
https://www.youtube.com/watch?v=XM9ZOWPeiAk 

 
• LR visiitkaart: Üks viis, kuidas panna väikesele paberile palju teavet, 

sealhulgas videosõnum. See on nagu ettevõtte esitluse ja tootenäidiste 
virtuaalne kaasaskandmine samal ajal.  
 
Kindlasti avaldab see inimestele muljet ning paistab teiste hulgast silma. 
Ka LR tervituskaardid kannavad sama eesmärki. LR visiitkaardi näide 
Youtube’st: https://www.youtube.com/watch?v=Jq98OEXJSr8 
 

• Otse-rakendused: need tuvastavad pildid, logod, asukoha, QR-koodid ja 
objektid reaalajas ning neid kasutatakse eksklusiivse sisu, näiteks 
animatsioonide, videote ja fotosessioonide nägemiseks. Näited 
YouTube'is olevatest otse-rakendustest: 
 

- Jurassic World Alive LR rakendus 
https://www.youtube.com/watch?v=JQnl1tHU2Kw 
 

- LR värvimisrakendus 
https://www.youtube.com/watch?v=QCceCt7bvFw 

 
- Bringing Newspaper Alive app 

https://www.youtube.com/watch?v=dDLGslEoS9c 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vDNzTasuYEw
https://www.youtube.com/watch?v=vDNzTasuYEw
https://www.youtube.com/watch?v=XM9ZOWPeiAk
https://www.youtube.com/watch?v=Jq98OEXJSr8
https://www.youtube.com/watch?v=JQnl1tHU2Kw
https://www.youtube.com/watch?v=QCceCt7bvFw
https://www.youtube.com/watch?v=dDLGslEoS9c
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Osa 5 
Kuidas liitreaalsust turismisektoris 
kasutada? 

  

Turismitööstus on alati uued tehnoloogiad kiiresti 
kasutusele võtnud. Potentsiaalsed kliendid sooviksid 
enne ekskursiooni broneerimist sageli teada saada, 
mida nad täpsemalt ostavad. Kohale jõudes tahavad 
nad, et nende küsimustele vastataks kiiresti ja 
üksikasjalikult. 
 
LR võib mõlemas abiks olla; seetõttu tasub ettevõtetel 
oma turunduse ja teenuste kavandamisel kaaluda 
selle uue tehnoloogia kasutuselevõttu. 
 
Turismitööstuse kõige olulisemad sektorid on: 
majutus, transport, toitlustus ja atraktsioonid. 
Liitreaalsus võib kõiki neid sektoreid aidata ja 
täiustada. 

Sisu 

5.1. Majutus……….......20 

5.2. Transport.................................21 

5.3. Restoranid/toitlustus......22 

5.4. 

Atraktsioonid.............................23 

5.2. 

Muuseumid.................................24 

Moodul 1, Osa 5 
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5.1. MAJUTUS 
 

- LR saab kasutada nii reklaami tegemisel kui teabe jagamisel: 
 

  
Näiteks võib LR kasutada tervest toast ülevaadet andvate ekskursioonide 
tegemiseks, kus on kirjas majutuse üksikasjad, hinnad jne. See on hea viis 
majutuse reklaamimiseks ja külaliste kaasamiseks erinevaid pakutavaid 
teenuseid proovima. 
 
Näiteks: Külalised peavad lihtsalt võtma nutitelefoni või tahvelarvuti, avama 
rakenduse, osutama kindlale tähisele ja nad näevad lisateavet teenuste vms 
kohta. Või kui majutusettevõttel on igas toas interaktiivne seinakaart, saavad 
külalised oma telefoni selle suunata ja uurida läheduses asuvaid kohalikke 
turismiobjekte. 
 

- Uued kasutusvõimalused, mida tähele panna: 
 

Lähitulevikus ei kao elektroonilised tehnoloogiad ega trükitooted. Nad 
kohanevad LR vajadustega, luues uue jutuvestmise meediumi. 
 
Näiteks: tänapäeva turistid ei pööra tavalistele reklaamlehtedele enam kuigi 
palju tähelepanu. LR võimaldab teavet hankida uuel tasemel - saada trükitud 
reklaamlehtedelt ja brošüüridelt3D-animatsioone. 
 

- Interaktiivsed majutused - üks viis noorema põlvkonna seas huvi 
äratamiseks: 

 
Pokemon Go on inspireerinud paljusid teisi ettevõtteid, sealhulgas ka 
turismiettevõtteid, LRst kasu lõikama. Selline mängulisuse loomine võib panna 
inimesed, eriti just nooremad, tegema valiku selle konkreetse majutuskoha 
kasuks. 
 
Näiteks pakuvad Tai PAI hotellid rakendust, mis kuvab iga koha nende hotellis 
koos täiendavate LR-objektidega ja neist 7 kogumisel saavad külalised auhindu 
võita. 
 

- Reisimisel kaob keelebarjäär: 
 
Kui inimesed reisivad välismaale, on ümberringi võõrkeeled ja märgid, millest 
on keeruline aru saada. LR rakendused või funktsioonid (nt Google Translate) 
saavad siin ulatada oma abistava käe, tõlkides teabe kohe külastaja emakeelde. 
See funktsioon saab kõigile toeks olla ja võimaldab end reisides mugavamalt ja 
enesekindlamalt tunda. 
 
Näiteks: Google'i tõlke LR-režiim võimaldab kasutajatel praegu näha 40 
võõrkeeles olevat teksti emakeelsena. 
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5.2. TRANSPORT 
 
Reisimise üheks osaks on alati ühest kohast teise jõudmine. Sageli on nii, et 
lennujaamast väljudes või võõras kohas bussist / rongist / autost välja astudes ei 
tea te, kuhu täpselt peate minema. 
 
LR abil saab kaardi muuta interaktiivseks teejuhiks, kus on eri keeltes sildid ja 
kohtade nimed. 
 
Näiteks transpordiobjektidele osutades saate teavet suunajuhiste, marsruutide, 
järgmiste peatuste ja huvipakkuvate kohtade kohta. Eriti just välisriikidest pärit 
külastajatele võib see reisimise ajal olla üsna kasulik. 
 
Näiteks rakendus Tunnel Vision muudab metrookaardi New Yorgi metroos 
interaktiivseks mitmekeelseks teejuhiks: 
https://www.youtube.com/watch?v=S5PiQLhxXeA 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=S5PiQLhxXeA
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5.3. RESTORANID/TOITLUSTUS 
 
Toitlustusettevõtted, nagu restoranid, baarid jms, saavad LR lahendusi oma 
kasuks mitmel viisil tööle panna: 
 

- Restoranimenüüd interaktiivse 360-kraadise vaatega igast roast, 
portsjonite suurustest ja koostisosadest. Selle asemel, et rooga oodata ja 
ette kujutada, milline menüüs olev roog tegelikkuses välja näeks, saate 
skannida menüüst selle toidu ja näetegi selle pilti. 
 

- LR-mängud / ülesanded, kuna paljud restoranid kasutavad klientide 
ligimeelitamiseks isegi Pokémon Go’d. 

 
- Navigeerimisabi spetsiaalsete LR mobiilirakendustega, et pakkuda 

teavet läheduses asuvate restoranide, kohvikute ja baaride kohta. 
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5.4. ATRAKTSIOONID 
 
Turismi sihtkohtade ja vaatamisväärsuste avastamine LR abil võib klassikalised 
linnaekskursioonid põnevamaks muuta. Saame ajas tagasi rännata, vaadata 
maamärkide arengut aja jooksul, uurida erinevate kohtade 3D-mudeleid ja 
nautida lõbusaid reisijuhte. 
 
LR kasutamise peamised eelised atraktsioonide puhul on: 
 

- Navigeerimine: Tavaliselt asuvad atraktsioonid suurel territooriumil ning 
seal on kaardiga stend ning suunaviidad. Atraktiivsema alternatiivina 
võimaldaks LR interaktiivset navigeerimist ja näiteks koomiksite / loomade 
tegelastega mängida. 
 

- Mänguliseks muutmine: Näiteks aardejahid ja mängud või 
otsingurakendused peidetud 3D tegelaskujude otsimiseks. 

 
- Haridus: Rikastav, kasulik ja visuaalne teave mis tahes looma kohta (nt kui 

me räägime loomaaiast), isegi praeguseks väljasurnud loomade kohta. 
 

- Ajaviite viktoriin: Külastajate lõbustamiseks järjekordades ootamise ajal 
võiksid nad teha LR-objektidega pilte. 

  



 

 24 

 

5.5. MUUSEUMID 
 
Viimase kümnendi jooksul on kahjuks muuseumides üle kogu maailma 
täheldatud külastajate arvu vähenemist. LR võib aidata seda suundumust 
ümber pöörata. Inimeste lummamiseks ja meeldejääval moel harimiseks 
saavad muuseumid luua olematute objektide ellu toomiseks visuaalseid giide 
ja näitusi. 
 
Saate suunata oma seadme kaamera mõne konkreetse maali või taiese poole 
ja ekraanile ilmub 3D-vaade koos kogu objekti ajalooga. 
 
Näiteks Washingtoni Smithsoniani loodusloomuuseum on käivitanud 
rakenduse “Nahk ja luud”, mis võimaldab inimestel muuseumis näha 
väljasurnud loomade täielikku otse-esitlust, mis põhineb nende luustikul: 
https://www.youtube.com/watch?v=7agVb4IG16M  
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Kokkuvõtteks pakub LR turismiettevõtjatele võimalust oma äriprotsesse 
lihtsustada; reisijatele pakub see vajalikku teavet, rikastades sellega nende 
reisikogemust. 
 
Teie turismiettevõtte eeliseks LR kasutamisel on: 
 

- tekitab teie ettevõtte ümber kõmu. 
- suurendab jagamist sotsiaalmeedias ja toob selle tulemusel juurde uusi 

kliente. 
- annab teile võimaluse luua unikaalset sisu oma ettevõtte turundamiseks 

ja väljendada selle ainulaadsust. 
- aitab konkurente edestada ja teid muudest ettevõtetest paremini esile 

tuua. 
- aitab pakkuda tõeliselt ainulaadset kliendikogemust. 
- ja palju, palju muud! 
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Osa 6 
Äripotentsiaal ja liitreaalsuse 
investeeringud – arenduskulusid 
mõjutavad tegurid 

  
Moodul 1, Osa 6 

 

Turul on saadaval erinevaid liitreaalsuse 
mobiilirakendusi. Need toimivad paljudel 
platvormidel, sealhulgas Apple iOS nii iPadi kui ka 
iPhone'i, Androidi, veebi / personaalarvuti ja isegi 
Windows Phone'i jaoks.  
 
LR rakenduse arenduskulud sõltuvad muu hulgas 
platvormist, millel see põhineb. 
 
Lisaks platvormile sõltuvad LR-i mobiilirakenduse 
arenduse kulud kommertsrakenduse ärimudelist. 

 

Kas rakendus laaditakse alla tasuta või müüakse seda turul fikseeritud 
müügihinnaga? Kas piisab minimaalsetest rakendusesisestest 
ostuvõimalustest või nõuab LR rakendus täielikku e-kaubanduse 
funktsionaalsust, et see oleks kasumlik? Kõik see mõjutab LR rakenduse 
kogumaksumust. 
 
LR rakenduse keerukus on veel üks kriitiline tegur, mis mõjutab rakenduse 
väljatöötamise hinda. Rakenduse kasutajaliides on LR rakenduse jaoks 
äärmiselt oluline. Kui arvuti- või veebirakendused vajavad lihtsamat liidest, siis 
nutitelefonid ja tahvelarvutid vajavad keerukamat liidest, ja seega ka kallimat. 
 
IOS süsteemis välja töötatud nutitelefonirakendused võivad olla Google'i 
mobiilirakenduse arendusplatvormi keerukuse tõttu tunduvalt odavamad kui 
Androidi rakendused. Androidi rakendusi on raskem välja töötada ja need 
võtavad peaaegu kaks korda rohkem aega, seega maksavad need ka rohkem. 
 
Rakenduse funktsioonid, disain ja funktsionaalsus mõjutavad kõik LR 
rakenduse maksumust. Rakenduse tehnilised tingimused - olenemata sellest, 
kas rakendus on loendipõhine või andmebaasipõhine, kas serveri või API 
komponendiga või ilma – need kõik mõjutavad kulusid. 
 
Samuti on oluline LR rakenduse kuva loovus ja kasutajaliidese kujundus. Mida 
rohkem on rakenduses elemente, et muuta see tarbijatele meeldivamaks, 
seda kallim see on. Samal ajal - mida parem rakendus, seda rohkem aega 
kasutaja sellele kulutab ja seda rohkem raha ettevõte teenib.    
 
Võimalik, et üks suurimaid LR mobiilirakenduse kulusid mõjutavaid tegureid 
on rakenduse arendusettevõtte valik:  
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- Väikeste LR projektide jaoks, mida kasutatakse mikro- või VKEdes, 

saavad vabakutselised vähem kui 10 000 euro eest välja töötada täieliku 
rakenduse (sealhulgas sisuhalduse osa arvuti / Interneti-brauseri kaudu). 
Need LR projektid põhinevad ühel ülalnimetatud platvormidest, näiteks 
WikiTude, mida kasutati ka Aurea4Rural tööriistakomplekti jaoks. 
 

- Keskmise suurusega LR projektid, mis hõlmavad suuremat 
programmeerimismahtu, jäävad vahemikku 20 – 50 000 eurot. 

 
- Spetsialiseerunud suuremad LRga tegelevad ettevõtted võtavad projekti 

tegemise ette aga alates 200 000 – 300 000 eurost. 
 
Näiteks Amazon LR vaaterakenduse arendamise ja testimise kulud olid 
umbes 160 000 eurot. Tööriistakomplektid kergete ja lihtsate LR rakenduste 
loomiseks pole praegu veel turul saadaval.    
 
Käesolev Aurea4Rural tööriistakomplekt proovib selle lünga täita, 
võimaldades (mitte ainult) maapiirkondade väikestel teenusepakkujatel luua 
oma rakendusi tasuta. Tulevikus pakuvad tõenäoliselt professionaalsed LR 
platvormid sarnaseid lahendusi, nii nagu juhtus veebisaidi kujundamise 
platvormidega, mis tuginevad „Freemium” kontseptsioonile: piiratud 
funktsioonidega individuaalne põhikasutus on tasuta, samas kui laiendatud 
või professionaalsemad funktsioonid vajavad litsentsi soetamist. 
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Osa 7 
Turvalisuse ja privaatsuse probleemid 
liitreaalsuse kasutamisel 
 

  
Moodul 1, Osa 7 

 

 
Kuna üha rohkem arendajaid kogu maailmas ehitab 
selle tehnoloogia jaoks uuenduslikke rakendusi, tekib 
üha enam turvariske. Nagu iga teine 
digitaaltehnoloogia, on ka LR-iga seotud 
turbeprobleeme. 
 
Kuna LR ühendab digitaalmaailma reaalmaailmaga, 
võivad küberturvalisuse riskid liikuda üle füüsilisse 
maailma. Mõned näited: 
 
Kui keegi manipuleerib navigatsiooni-süsteemiga, 
näitab see juhile maanteel vale marsruuti või 
ebatäpset kiirust. 

Pahatahtlike rakenduste abil võib see anda kurjategijatele teada  inimese 
geograafilise asukoha. 
 
Erinevad küberohud, näiteks võltsimine ja andmetega manipuleerimine, 
võivad muuta sisu ebausaldusväärseks ka siis, kui allikas on autentne. 
 
LR võimalikud puudused: 
 

- LR tehnoloogial põhinevate projektide väljatöötamine ja 
ülalpidamine on kallis. LR-põhiste seadmete tootmine on samuti 
kulukas. 

 
- LR põhistes rakendustes valmistab muret privaatsuse puudumine. 
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Osa 8 
Liitreaalsuse tulevik ja väljakutsed 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Allikas: www.statista.com 

Moodul 1, Osa 8 

 

Mooduli eelmistes osades on käsitletud LR 
kasutamise erinevaid eeliseid. Nagu alltoodud pilt 
näitab, eeldatakse LR-seadmete ja -teenuste tulude 
kiiret tõusu. Kuid selle tehnoloogiaga on seotud ka 
mitmeid väljakutseid. 
LR tööstuse väljakutsed (vastavalt 
TheAppSolutions’ile) hõlmavad: 

● Tõestatud ärimudelite puudumine 
● LR rakenduse kujundamise ja arendamise 

standardite puudumine 
● LR turvalisuse ja privaatsusega seotud 

probleemid 
● Füüsilise kahju võimalus 
● Halva sisu kvaliteedi ja kasutusega seotud 

juhtumid 
● LR sotsiaalsed probleemid: üldsuse poolne 

aktsepteerimine ja vanast kinnihoidmine 
● LR tehnoloogia probleemid ja piirangud 
● LR eetilised ja juriidilised probleemid 

http://www.statista.com/


 

 30 

LR-iga seotud väljakutsete loetelu võib tunduda pikk, kuid nende väljakutsete 
lahendus on pigem aja küsimus. Kindel on see, et LR tehnoloogia areneb edasi 
ja vähehaaval saab see igapäevaelu ja online-lahenduste lahutamatuks osaks. 
 

 
Täiendavat lugemist:  
 
www.networkworld.com/article/3174804/t
he-3-biggest-challenges-facing-
augmented-reality.html 
 
https://blog.globalwebindex.com/chart-of-
the-week/augmented-virtual-reality/ 
 
https://medium.com/the-mission/the-6-
biggest-challenges-facing-augmented-
reality-8d48c470286d 
 
https://theappsolutions.com/blog/develop
ment/augmented-reality-challenges/ 
 
 

http://www.networkworld.com/article/3174804/the-3-biggest-challenges-facing-augmented-reality.html
http://www.networkworld.com/article/3174804/the-3-biggest-challenges-facing-augmented-reality.html
http://www.networkworld.com/article/3174804/the-3-biggest-challenges-facing-augmented-reality.html
https://blog.globalwebindex.com/chart-of-the-week/augmented-virtual-reality/
https://blog.globalwebindex.com/chart-of-the-week/augmented-virtual-reality/
https://medium.com/the-mission/the-6-biggest-challenges-facing-augmented-reality-8d48c470286d
https://medium.com/the-mission/the-6-biggest-challenges-facing-augmented-reality-8d48c470286d
https://medium.com/the-mission/the-6-biggest-challenges-facing-augmented-reality-8d48c470286d
https://theappsolutions.com/blog/development/augmented-reality-challenges/
https://theappsolutions.com/blog/development/augmented-reality-challenges/
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Osa 1 
Sissejuhatus liitreaalsuse toimimisse 

  

Liitreaalsuse toimimist vaatasime eelmises moodulis, 
kus on rohkem võrdlust liitreaalsuse, virtuaalreaalsuse 
ja nende reaalsuste eri kombinatsioonide vahel. Selles 
moodulis keskendume rohkem tehnilisele poolele – 
kuidas liitreaalsus toimib, millist riistvara 
liitreaalsuseks kasutatakse ning kuidas see riistvara 
toimib. 
 
Üldiselt toimib liitreaalsus tänu seadmele, mis on 
võimeline esitama kasutajale lisainformatsiooni, 
millele kasutaja tavakeskkonnas ligi ei saa. Sellele 
informatsioonile ligipääs võib olla ka raskendatud või 
piiratud. Millisel viisil informatsiooni esitatakse, sõltub 
juba liitreaalsuse rakendusest ning selle eesmärgist 
ning seadmest, mida kasutatakse. Näiteid erinevatest 
liitreaalsuse kasutustest vaatame mooduli järgmises 
osas. 
 
Liitreaalsusest võib kasutaja osa saada erinevalt. Osa 
lahendusi eeldab kasutaja aktiivset tegutsemist. 
Näideteks oleks mängud, kus pead liikuma teatud 
punktidesse ning seal edasi tegutsema või 180 kraadi 
vaade antud piirkonnale erinevates 
ilmastikutingimustes.  
 
Teine variant on liitreaalsuse rakendused, mis 
annavad passiivselt informatsiooni edasi. Passiivse 
informatsiooni edasiandmise näited oleksid auto 
vaateaknale kuvatud kellaaeg ning kiirusepiirangud, 
aga ka näiteks jalgpallimatši väljakute graafika.  
 
Lisaks on veel erineva taseme hübriidlahendused, mis 
kombineerivad mõlemat varianti, sisaldades nii 
aktiivseid kui ka passiivseid elemente. Näiteks 
nutitelefoni  ekraanile kuvatav info 
vaatamisväärsusest koos animatsiooniga, kuidas 
objekt 300 aastat tagasi välja nägi, mis on nähtav kuni 
objekt on nutitelefoni kaamera vaateväljas. 
 
Purustame kohe alguses ka ühe müüdi – liitreaalsuse 
vorm ei ole alati nn „telefonimäng“ – väga tihti 
kasutame me liitreaalsust ilma ise seda märkamata 
või teadvustamata.  
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Näiteks kui auto ekraanile kuvatakse teade, et 
lähenemas on paduvihm, QR-koodi lugedes saame 
lisainformatsiooni vaadatava objekti kohta või 
mõõdame telefoniga objekti ruumala – kõik see on 
samuti liitreaalsus. 
 
Lühidalt ja kokkuvõtvalt: liitreaalsus ei ole mõeldud 
reaalsust asendama, välja vahetama või muul viisil 
eemaldama, vaid seda täiendama. Liitreaalsuse 
kasutusalasid on väga palju, kuid nende kõigi mõte 
jääb samaks – kasutaja saab lisainformatsiooni 
tegelikkuse kohta kiirelt ja mugavalt ning see mitte ei 
asenda tema reaalsust, vaid täiendab seda. 
 
Kuidas liitreaalsust kasutatakse? 
 
Liitreaalsuse kasutusalasid on mitmeid. Selleks, et 
neid paremini mõista, toome mõned näited. Kuidas 
näites toodud lahendused täpsemalt toimivad, 
vaatame mooduli järgmistes osades. Selleks, et 
näiteid oleks parem mõista, jagame need samadesse 
kategooriatesse, mida vaatasime eelmises moodulis: 
tähistel põhinev ja tähisteta liitreaalsus.   
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1.1. KUIDAS LIITREAALSUST KASUTATAKSE? 

     Liitreaalsuse kasutusalasid on mitmeid. Selleks, et neid paremini mõista, 
toome mõned näited. Kuidas näites toodud lahendused täpsemalt toimivad, 
vaatame mooduli järgmistes osades. Selleks, et näiteid oleks parem mõista, 
jagame need samadesse kategooriatesse, mida vaatasime eelmises moodulis: 
tähistel põhinev ja tähisteta liitreaalsus.   

Tähistel põhineva liitreaalsuse kasutamine 

Tähisele (ehk markerile)  osutades saame valiku täiendava info saamiseks. 
Tähiseid on erinevaid, kuid kõik tähised on liitreaalsuseks kasutatava seadme 
süsteemis olemas – st. seade ei ole võimeline tuvastama objekte, millel puudub 
tähis. 
 
Tähise ära tundmiseks on kõige populaarsem kaamera funktsioon, millega 
tuvastatakse tähise täpne asukoht kaamera suhtes ning tähise sisu. Kui asukoht 
ja/või sisu on teada, teeb seade täpselt seda, mis on selle tähisega seotud – 
näiteks kleebib tähisele mõne virtuaalse looma, annab tähise kohta infot või 
avab veebilehe. Tähis võib olla ka heliline, raadiolaineline (nt Wi-Fi, Bluetooth) 
või asukohapõhine (nt. GPS). Täiendavat teavet selle kohta leiab moodulist 4. 
 
Kasutaja suunab oma liitreaalsuse seadme (näiteks telefoni, kaamera, prillid 
vms.) mõne tähise peale ning seade kuvab tähise funktsiooni. Tähise 
kasutamiseks ei pea seadmel tingimata kaamerat olema – võimalik on seade 
aktiveerida näiteks ka heliga (linnulaul, muusikalugude sõnad) või 
asukohapõhiselt. Ka ei pea tähise kuvamiseks kasutama ekraani – saab ka 
mängida heli või panna objekte liikuma. 

Näiteid kasutusaladest: 

QR-kood - QR-koodi kasutati juba 1994. aastal Jaapani autotehastes. Eesmärk 
oli lihtsalt auto osade kohta infot saada – näiteks millal need toodeti, millises 
tehases, kui palju jne. Kasutaja suunab oma seadme kaamera/lugeja (näiteks 
telefoni, skänneri vms) QR-koodi poole. Seade avab lehekülje või kuvab 
andmebaasist infot, mis on selle koodiga seotud. 

 

  



 

 4 

 

 
Yu-Gi-oh! AR – seade (nt. nutitelefon) tunneb ära oma vaateväljas olevad 
objektid - mängumatt ning mängukaardid. Kui kasutaja asetab kaardi 
mängumatile, kuvatakse õhku (3D-projektoritega kuvatava pildiga) 
mängukaartidel olevad tegelased. Kaarte õigetesse kohtadesse asetades 
(mängu mängides) muutub kuvatav pilt – näiteks ründab draakon vastase 
mõõgameest. 

 

Asukohatuvastus 

Liitreaalsuse seade annab tagasisidet (näiteks väriseb, teeb heli vms.) 
võimalusest antud piirkonnast rohkem infot saada või piirkonnas olevate 
objektidega lähemalt tutvuda. Lihtne viis, kuidas kasutajale teada anda, et 
antud piirkonnas on midagi, mis kasutajat võiks huvitada. Või saadab seade 
piirkonnas olevatele seadmetele infot kasutaja asukoha kohta. Kasutaja saab ise 
valida, kas ta soovib piirkonnaga tutvuda või mitte.  Üldiselt tugineb see GPS-
koordinaatidel, kuid võib kasutada ka muid asukoha tuvastamise meetodeid, 
nt. raadiolained, wifi, kaamerad jne. 

 

Näiteid kasutusaladest: 

Pokémon Go – mobiilimäng. Telefon annab signaali lähedal olevale seadmele 
kui kasutaja jõuab GPS punktile piisavalt lähedale. Punkti on „peidetud“ 
mängutegelane, keda saab telefonis olevat rakendust kasutades püüda. 

 

 

 
Täiendavat lugemist:  
https://www.qrcode.com/en/history/  
 

 
Täiendavat lugemist:  
https://kotaku.com/yu-gi-oh-card-battles-
look-explosive-with-ar-1828155314 
 

 
Täiendavat lugemist:  
https://www.pokemongo.com 

https://kotaku.com/yu-gi-oh-card-battles-look-explosive-with-ar-1828155314
https://kotaku.com/yu-gi-oh-card-battles-look-explosive-with-ar-1828155314
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Google Maps - kaardi- ja navigeerimisrakendus. Kui piirkonnas on liiklus tihe, 
kuvab seade sellest info. Kasutajal on võimalik infot lugeda, näha eeldatavat 
transpordiaja pikenemist ning valida erinevate marsruutide vahel. Kasutaja 
liikudes annab kaart teada (visuaalselt ning ka heliga) nii praegusest asukohast 
kui tulevastest sündmustest (näiteks vasakpöördest). 

Tähisteta liitreaalsuse kasutamine 

Seade üritab oma sisenditest saadud info põhjal tuvastada objekte ja/või 
asukohti. Erinevalt tähistega liitreaalsusest üritab seade tuvastada objekte 
võrreldes neid üldise kirjeldusega. Näiteks suudab seade tuvastada, milline osa 
inimesest on inimese „nägu“ ning pakkuda inimese vanuse ning soo. Teine 
näide - liitreaalsuse seadme kaamerat diivanile suunates üritab seade leida 
tasapinna ning sinna mõne looma, näiteks tiigri, „istuma“ panna. 

Kõige suurem erinevus tähiseid kasutava rakendusega on eelkõige füüsilise 
(lisa)tähise vajadus – tähisteta liitreaalsus ei vaja lisatähiseid. Tähiste asemel 
üritab tähisteta liitreaalsus ise objekte ja erinevaid parameetreid võrreldes teha 
kindlaks, mis infot kuvada ja kuidas seda teha. 

 

Näiteid kasutusaladest: 

Google AR - õppimisrakendus lastele. Otsides telefoniga tiigri pilti ning 
vajutades „kuva 3D-s“, kuvab rakendus telefoniekraanile kaameravaate ning 
asetab ekraanile kaamera sisendisse tiigri. Telefonikaameraga tiigri ümber 
liikudes on võimalik näha tiigrit kõikidest külgedest ning hinnata tiigri suurust 
ning võrrelda seda näiteks diivani suurusega. 

 

 

 

 

 

 
Täiendavat lugemist:  
https://www.theverge.com/2019/6/2/1864931
2/google-ar-search-results-animals-3d-
model-augmented-reality-lions-tigers-bears-
oh-my 
 

https://www.theverge.com/2019/6/2/18649312/google-ar-search-results-animals-3d-model-augmented-reality-lions-tigers-bears-oh-my
https://www.theverge.com/2019/6/2/18649312/google-ar-search-results-animals-3d-model-augmented-reality-lions-tigers-bears-oh-my
https://www.theverge.com/2019/6/2/18649312/google-ar-search-results-animals-3d-model-augmented-reality-lions-tigers-bears-oh-my
https://www.theverge.com/2019/6/2/18649312/google-ar-search-results-animals-3d-model-augmented-reality-lions-tigers-bears-oh-my
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Facelytics – telefoni kaamerat inimese näole suunates üritab rakendus mõista, 
milline on kasutaja sugu, vanus, emotsioon ja muu sarnane info. Kui inimese 
emotsioon muutub (näiteks rõõmsast kurvaks), kuvab seda infot ka rakendus. 

 

Leafsnap – tehes puulehest pilti, analüüsib rakendus puulehe välimust ning 
kuvab, mis puuliigiga on tegu. 

 

Aurea4Rural rakendus: 

Aurea4Rural rakendus kasutab liitreaalsuse loomiseks tähiseid. Kasutuses on 
kahte eri liiki tähised: GPS-koordinaatide tähised ning QR-koodi tähised. GPS 
tähised aktiveeruvad siis, kui kasutaja jõuab Aruea4Rural rakenduse 
kaardirakendusel piisavalt lähedale määratud piirkonnale. QR-koodid 
aktiveeruvad siis, kui kasutaja suunab QR-koodi lugeja QR-koodi suunas. Tähise 
info kätte saanud, kuvab rakendus soovitud info, näiteks kirjelduse, veebilehe 
või video. 

 

  

 
Täiendavat lugemist:  
https://www.facelytics.io/en/ 

 
Täiendavat lugemist:  
http://leafsnap.com/ 
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Nüüd, kui oleme vaadanud erinevaid näiteid 
liitreaalsusest, vaatame edasi, millist riistvara ning 
tehnoloogiat liitreaalsuse rakendused kasutavad. 
Tegu on üldise riistvara ning seotud tehnoloogiate 
ülevaatega. Täpsemat infot riistvara ning tarkvara 
suhtluse toimimise kohta leiab järgmisest moodulist. 
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2.1. KAAMERA 
 
Kaamera (ja teised valgust jäädvustavad sensorid) – valgust jäädvustavaid 
seadmeid kasutatakse üldiselt objektide jäädvustamiseks. Antud materjali 
lihtsuse mõttes kasutame edaspidi sõna „kaamera“, kuid kaameraks võib  antud 
kontekstis olla ka valgussensor, ribakoodilugeja, värvi tuvastaja jne.  
 
Kaamerat kasutavad liitreaalsuse seadmed võrdlevad kaamerast pärinevat 
infot oma andmebaasides oleva infoga. Näiteks tähisega liitreaalsuse puhul 
otsitakse pildilt äratuntavat objekti, mis on varasemalt andmebaasis olemas – 
näiteks QR-kood või mängukaart. 
 

 
 
Tähisteta liitreaalsuse rakendused üritavad leida sarnaseid objekte ning seejärel 
tuvastada objektide detaile, et kuvada rakenduses ette antud infot. Näiteks 
puulehte pildistades analüüsib rakendus puulehe värvi, suurust, kuju ning 
reljeefi ning inimese näo tuvastamiseks võrdleb nägu erinevate parameetritega 
(näiteks näo kuju, värv, silmade asetus, juuste ja/või habeme olemasolu, suu 
asend jne.). 
 
Mida keerukam, väiksem ning vähem valgustatud on objekt, seda raskem on 
kaameral seda korralikult jäädvustada. Ka ei jäädvusta tüüpilised kaamerad 
väga hästi kiiresti  liikuvaid või värisevaid objekte. Seega mida suurem ja selgem 
on objekt, seda lihtsam ja kiirem on rakendust kasutada. Kiirema ja 
efektiivsema liitreaalsuse kogemuse jaoks kasutataksegi tihti erinevaid, selgelt 
eristatavaid  tähiseid (näiteks QR-kood) või SLAM metoodikat (rakendus ise 
valib keskkonnast sobiva tähise). 
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Kaamerapildi kasutamine ning piltide kiire läbitöötlemine on suhteliselt suurt 
arvutusjõudlust nõudev. Seega, mida vähem objekte seade pildilt otsima ning 
võrdlema peab, seda kiirem ning vähem ressursinõudlik on seadme toimimine. 
See on ka üks põhjustest, miks kasutatakse palju tähistega liitreaalsuse 
rakendusi – mida kiirem ning sujuvam on objekti tuvastamine, seda lihtsam on 
kasutajale infot objekti kohta esitada. 
 
Kõige tüüpilisem liitreaalsuse rakendusest kasutatav valgussensor on 
nutiseadme kaamera. Kaamera kvaliteet on üldiselt piisavalt hea, et rakendus 
suudaks kaamera pildist eristada otsitava(d) objekti(d). Ka on nutitelefonide 
võimsus piisav, et katta antud pildi analüüsimisega seotud arvutusjõudluse 
vajadust. Taaskord kehtib reegel, mida lihtsam on tuvastatav objekt (näiteks 
QR-kood või mänguväli), seda vähem arvutusjõudlust on vaja. 
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2.2. MIKROFON 
 
Mikrofoni kasutatakse heli salvestamiseks. Salvestatud heli võrreldakse ning 
mõõdetakse vastavalt rakenduse eesmärgile. Näiteks linnulaulu salvestist 
võrreldakse rakenduses endas oleva salvestiste infoga – sarnasuse leidnud, 
kuvatakse kasutajale info antud linnust.  
 
Ning rongi hoiatusvilet salvestades võrreldakse salvestist andmebaasis olevate 
vilede parameetriga ning pakutakse heli-kriteeriumitele vastav rongimudel. 
 
Kui heli on salvestatud, tuleb seda analüüsida ning sarnasusi etteantud 
kriteeriumitega hinnata (näiteks linnulaulu salvestist andmebaasis oleva 
linnulaulu andmetega). Selleks, et võimalikult kvaliteetset heli salvestada, on 
vaja kvaliteetset salvestusvarustust.  
 
Kuna enamuse kaasaskantavate seadmete näol ei ole tegu profiseadmetega 
(näiteks mobiiltelefonide mikrofonid), on salvestatava heli kvaliteet enamasti 
üsna madal. Lisaks püüavad tavakasutuses olevad mikrofonid peale ka 
ümbritseva heli, tehes ümbritsevast helikeskkonnast soovitud heli eristamise 
veelgi raskemaks. 
 

 
 
Selleks, et kasutada liitreaalsuse puhul helituvastust, peab heli olema 
ümbritsevast keskkonnast selgelt eristatav. See tähendab, et elimineerida tuleb 
nn taustal olev „müra“ või peab salvestav heli tugevalt erinema antud 
keskkonna üldhelidest. Näiteks inimene kõneleb selge häälega lause „Hello 
Google“/“Hi Siri“ või vaikses saalis kõlab selgelt kuuldav klaverimäng. 
 
Kõige tüüpilisem liitreaalsuse rakendustes kasutatav mikrofon on 
nutiseadmetesse sisseehitatud mikrofon. Kuna antud mikrofonide näol ei ole 
tegu profiseadmetega, tasub meeles pidada, et liitreaalsuse toimimiseks peab 



 

 11 

salvestatav heli olema võimalikult kergesti keskkonnast eristatav. See tähendab 
- selgelt eristatav ja vali ning võimalikult vähese ümbritseva keskkonna 
„müraga“. 
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2.3. GPS 
 
GPSi kasutatakse asukoha määramiseks, tihti nimetatakse seda ka GPS-
positsioneerimiseks. GPS-süsteemid kasutavad satelliite ning maapealseid 
jaamu selleks, et hinnata kasutaja praegust asukohta. Satelliidid saadavad infot 
oma asukoha ning enda (ülitäpse) kellaaja kohta GPS-seadmele ning seade 
arvutab välja ajavahe signaali kohale jõudmise ning saatmise vahel. Piisavalt 
paljude GPS-satelliitide olemasolul on võimalik kasutaja asukoht üsna täpselt 
kindlaks teha. 
 
GPS-signaal ei ole kõikvõimas signaal ning mitmed tegurid on võimelised seda 
takistama või viivitama – näiteks ei toimi GPS kuigi hästi maa-alustes ehitistes, 
üldiselt ehitistes, magnetväljade või -väljasegajate ümbruses ja paljudes 
muudes kohtades. 
 
Ka ei ole kodukasutuses olevad GPS-seadmed väga täpsed – lubatud kõikumine 
on +- 5 m, kuid võib tugevalt varieeruda. Näiteks tihedalt asustatud piirkonnas 
või ümbritsevast madalamas piirkonnas võib kõikumine olla kümneid kui mitte 
sadu meetreid. 
 

 
 
Liitreaalsuse rakendused kasutavad GPS-signaali üldiselt kasutaja teatud 
piirkonda jõudmise hindamiseks. Näiteks kui kasutaja läheneb objektile, 
kuvatakse ekraanile kasutaja asukoht ning objekti asukoht. Kui kasutaja jõuab  
objektile piisavalt lähedale (objekti raadiusesse), kuvatakse kasutajale info 
objektist. 
 
Kuna GPS-signaali kvaliteet on kõikuv, soovitatakse liitreaalsuse rakendustes 
kasutada pigem asukoha koordinaatide raadiust kui konkreetseid asukoha 
koordinaate – see aitab likvideerida GPS-süsteemi asukoha tuvastamise vigu. 
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Kõige laialdasemalt kasutatav GPS-seade on nutiseade. Kuigi nutitelefoni GPS-
süsteem ei ole kõige täpsem, kasutatakse seda tihti – sest see on nutitelefonides 
olemas ning suuremate objektide puhul ei mõjuta +-5 meetrit asukohavea 
olemasolu asukoha tuvastamist kuigipalju. Nutiseadme GPSi ei ole soovitatav 
kasutada väga spetsiifilistes piirkondades või tihedalt asustatud piirkondades. 
Ka ei tohi unustada, et GPS-süsteem ei toimi hästi ehitistes sees ning segajate 
keskel. 
 

 
 
 

  

 
Täiendavat lugemist:  
https://www.gps.gov/systems/gps/ 
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2.4. RAADIO- JA MUUD SIGNAALID 
 
Raadio- ja muud signaalid (Wi-Fi, Bluetooth, RF-ID jne) on elektroonilised 
signaalid, mille olemasolu korral saab neid „püüda“. Signaale eraldavad 
erinevad jaamad – näiteks raadiosignaale eraldavad raadiojaamad ning Wi-Fi 
siginaale Wi-Fi ruuterid. Kõige tuntumad signaalid on Wi-Fi, raadiojaamad, 
Bluetooth ja lähivälja signaalid. Signaali olemasolu korral on võimalik hinnata 
signaali tugevust ning kas signaali lihtsalt „püüda“ või signaali ise edastada. 
 
Näiteks jõudes raadiojaama signaali piirkonda, on võimalik antud 
raadiosignaali püüda ning muusikat kuulata. Liitreaalsuse rakenduse puhul 
kuvatakse ekraanile kiri, et avastatud on uus raadiojaam, kuvatakse 
lühiülevaade raadiojaamast ning küsitakse, kas soovid antud raadiojaama 
kuulata. 
 
 

 
Raadiojaamu kasutatakse liitreaalsuses harva, kuna raadiosignaali püüdmine 
nõuab tihti lisaseadmeid (paljud nutitelefonid vajavad kõrvaklappe, mis 
toimivad lisaantennina). Küll aga kasutatakse tihedamalt Wi-Fi ja Bluetooth 
signaalide olemasolu ning nende tugevuse mõõtmist. Erinevalt GPS 
signaalidest, on Wi-Fi ning Bluetooth signaale võimalik ise toota. 
 
Seetõttu kasutatakse neid signaale tihti selleks, et siseruumides kasutaja 
liikumissuunda, trajektoori ning asukohta hinnata. Kui signaal on piisavalt 
tugev, on kasutaja lähedal. Kui kasutaja signaal nõrgeneb selles Wi-Fi jaamas, 
kuid tugevneb teises jaamas, siis kasutaja liigub teise jaama suunas jne. 
 
Liitreaalsuses kasutatakse Wi-Fi ja Bluetoothi alasid üldiselt kasutaja asukoha 
määramiseks. Kui kasutaja jõuab piisavalt tugeva signaali alasse, aktiveerub 
liitreaalsuse rakendus ning kuvab lisainformatsiooni. 
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Wi-Fi ja Bluetooth signaali levialaks võib lugeda umbes 20 m,  lähivälja signaali 
levialaks umbes 10 cm ning raadio levialaks umbes 50 km. Nagu kõigi 
juhtmevabade signaalide puhul, võib leviala olla kordades suurem või väiksem 
kui lubatud. Täpsema info saamiseks vaata täiendavat lugemist. 
 
Lähivälja signaalid levivad erinevalt raadio, Wi-Fi ning Bluetooth signaalidest 
eelkõige signaalitekitaja läheduses (nt. RFID levib umbes 10 cm). Seega saab 
liitreaalsuse rakendus aktiveeruda ainult siis, kui seade on objektile väga 
lähedal. Nagu ka GPS signaalidega, on raadiolainete signaalidel palju 
võimalikke segajaid – tihe asustus, signaali peegeldavad pinnad, suuremad 
objektid, mis asuvad saatja ja püüdja vahel jms. 
 
Kõige laialdasemalt kasutatav raadio- ja muude signaalide püüdja on taaskord 
nutiseade. Kuna paljud nutiseadmed ei püüa raadiosignaale (ilma 
kõrvaklappideta, kõrvaklappide juhe toimib antennina), ei ole soovitatav 
kasutada raadiosignaali nutiseadme liitreaalsuse rakenduse kasutamiseks. 
Erinevalt raadiosignaalide püüdmisest on Wi-Fi ja Bluetooth enamusse 
nutitelefonidesse sisse ehitatud. Seetõttu on soovitav pigem kasutada neid 
kahte tehnoloogiat. 
 
Kõige laialdasemalt kasutatakse lähivälja signaale erinevate viipekaartidega  - 
kaarti lugeja lähedale asetades on võimalik kasutajale anda näiteks tema 
keelset infot muuseumi väljapaneku kohta või aktiveerida funktsioone, kui 
kasutaja möödub mõnest lugejast. Nii lugejat kui kaarte on võimalik peita – 
näiteks kasutaja riietesse või uste avadesse. 
 
Raadio- ja muude signaalide kasutamiseks on vaja eelkõige hinnata, kui tugev 
peab olema signaal, et liitreaalsuse rakendus aktiveerida. Ka tuleb arvestada 
ülaltoodud ohtudega (asustatud piirkond, objektid, signaali peegeldus, müra 
jne). 

 
  

 
Täiendavat lugemist:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi 
 
https://www.wi-fi.org/discover-wi-
fi/specifications 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Radio  
 
https://www.makeuseof.com/tag/technology
-explained-how-do-rfid-tags-work/  

https://en.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
https://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/specifications
https://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/specifications
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Osa 3 
Kasutajale info edastamise viisid 

  
Moodul 2, Osa 3 

 

Kasutajale info edastamiseks kasutatakse 
liitreaalsuses erinevaid seadmeid. Kõige levinumad 
neist on erinevad ekraanid ning teised kuva-
meetodid. Kuid kasutatakse ka heli, füüsilisi seadmeid 
ja palju muud.  
 

Sisu 

3.1. Ekraan.........................................17 

3.2. Audio/Heli.........................19 

3.3. 

Vibratsioon…………......................20 

3.4. Muud...........................................21 
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3.1. EKRAAN 
 
Ekraanile kuvatakse liitreaalsuse rakendusest info (kuidas protsess toimib, loe 
edasi järgmisest moodulist).  Ekraanide suurused on väga väikestest (3-bitised 
LED andurid, mõne mm suurused) kuni väga suurteni (suurüritustele 
paigaldatud 120 tollised ekraanid ning suuremad). Ekraani suurusest ning 
omadustest sõltub väga palju, milleks ekraani saab kasutada.  
 
Kõige lihtsam liitreaalsuse kasutusnäide on spordiürituste vaatamine. Staatiline 
jalgpallimatši vaatamine vaatajana oleks tavaline reaalsus. Kui suurele ekraanile 
lisatakse infot – skoor, tulemused, inimeste asukohad platsil jne, saab tavalisest 
reaalsusest liitreaalsus. 
 
Nagu ka esimeses moodulis sai kirjeldatud, on liitreaalsuse põhiline idee mitte 
kasutajat uude maailma viia, vaid lisada ning täiendada meie praegust 
maailma. Ekraane ja nende liike saame liigitada väga erinevalt, kuid antud 
näites liigitame ekraanid suuruse ja kaasaskantavuse järgi kolmeks eri liigiks.  
 

 
 
Esimeseks liigiks loeme staatilised liitreaalsuse ekraanid. Staatilised 
liitreaalsuse ekraanid ei vaja kasutajalt tagasisidet, vaid nende  info muutub 
vastavalt keskkonnas toimunud muutustele. Sellesse kategooriasse liigitame 
näiteks telerid, ekraaniga projektorid, teadete- ja muud infoedastustahvlid. 
Erinevus staatilistest infoekraanidest (näiteks reklaamtahvel tänaval) on 
keskkonnas muutuste jälgimine, muutustele reageerimine ning tavapärasele 
edastusmehhanismile millegi lisamine, mida seal tavaliselt ei ole. 
 
Näiteks jalgpalliplatsil ei ole näha pidevalt meeskonnaliikmete positsioone ja 
samaaegselt väravate skoori – keskendutakse teatud piirkonna näitamisele, 
mitte kogu platsi seisu näitamisele. Liitreaalsuse ekraanilt on näha lisaks 
tavalisele fookuses olevale pildile skoor ning meeskonnaliikmete asukohad. 
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Kasutaja saaks selle info ka eraldi, igat asja eraldi jälgides, kuid virtuaalse 
informatsiooniga saab reaalsust täiendada – ilma pead pööramata on võimalik 
näha, kus asub sinu lemmikmängija, kui pall on teisel pool platsi. 
 
Teiseks liigiks on mobiilsed ehk transporditavad ekraanid. Selle kategooria alla 
liigitatakse nutiseadmed, ekraanidega liitreaalsuse seadmed, kaasaskantavad 
projektorid jne. Kõige suurem erinevus võrreldes staatiliste ekraanidega ongi 
liigutamise võimalus. Üldiselt, mida väiksem on seade, seda kergem on seda 
kaasas kanda ning sobivat infot ekraanile kuvada. Kasutaja peab mobiilseid 
seadmeid üldiselt käes/ kaasas kandma, mis raskendab reaalsusele 
keskendumist, kuid lisab selle eest väga palju liitreaalsuse kasutamise 
võimalusi. 
 
Lisaks saame veel tuua välja kolmanda variandi ekraanidest – nendeks on 
ülimobiilsed ekraanid. Nende alla saab lugeda näiteks nutiprillid ja nutikellad – 
seadmed, mida inimene endaga ilma suurema vaevata kaasas kannab ning mis 
liidavad tema reaalsusele infot  juurde ilma, et inimene ise peaks seadet kätte 
võtma. 
 
 
Ekraanide omadused: 
 

1) Ekraani suurus: mida suurem on ekraan, seda kaugemalt ekraani peab 
vaatama, et tervet pilti näha. Ühtlasi on suuremat ekraani raskem 
liigutada. 

2) Ekraani värvide kontrastsus ning heledus: mida vähem kontrastne 
ning hele, seda rohkem sõltub ekraani loetavus ümbritsevatest oludest. 

3) Ekraani voolutarve: kui ekraan on mobiilne, siis sõltub liitreaalsuse 
kasutusmugavus suuresti seadme kasutusajast (aku kestvusest). 

4) Ekraani kasutusmugavus: liitreaalsuse mõte on meie reaalsusele 
virtuaalset informatsiooni „juurde liita“. Kui kasutajal ei ole ekraani 
mugav kasutada või hõivab see kogu tähelepanu, siis on pigem tegu 
virtuaalreaalsusega – reaalne keskkond asendatakse (lühiajaliselt) 
virtuaalse keskkonnaga, mitte ei täiendata olemasoleva keskkonna 
funktsioone.  
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3.2. AUDIO/HELI 
 
Liitreaalsuse rakendused saavad kasutada ka heli, et anda kasutajale teada 
muutustest keskkonnas (temperatuur, liikumiskiirus, ohud, info). Heli 
kasutamine võib varieeruda lihtsast piuksust muusikani, kuid ka valjude 
signaalideni. Liitreaalsuseks ei saa lugeda helisid, mis leiduvad tavalises 
keskkonnas, ega helisid, mis on staatilised. See tähendab: oluliste näitajate 
muutumisel (näiteks asukoht) heli ei muutu – sellisteks saab lugeda näiteks 
salvestised.  
 
Küll saab liitreaalsuseks lugeda asukoha ajaloo kuulamist kui jalutatakse läbi 
linna - niipea, kui jõutakse uue asukohani, hakkab mängima selle konkreetse 
asukoha ajalugu. Lühidalt, liitreaalsus läbi heli ei ole audioraamat (staatiline, 
mängib järjest), vaid on pigem audiogiid (mängib vastavalt asukohale või 
muudele tingimustele). 
 

1) Heli tugevus: kui vali on heli, mida tekitatakse. Liitreaalsus on loodud 
täiendamaks selle kasutaja kogemust, mitte kõrvalseisjate ning asjasse 
mittepuutuvate inimeste segamiseks. 

2) Selgus / kvaliteet / puhtus: heli selgus on oluline aspekt, eriti kuulaja 
jaoks. Kärarikastes kohtades on raske heli kuulda. Kehva kvaliteediga heli 
on raske mõista jne. 

3) Kasutaja mugavus: heli peab olema kuuldav neile, kellele see mõeldud 
on ning sealjuures ei tohi heli muutuda segavaks neile, kellele see 
mõeldud ei ole. 

4) Heliseadme voolutarve: seina ühendatud heliseade ei vaja akut, ent 
seda ei saa kaasas kanda. Kaasaskantava seadme kasutusmugavus 
sõltub suuresti seadme kasutusajast (aku kestvusest). 
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3.3. VIBRATSIOON 
 
Vibratsioon on seadme võnkumine, telefoni puhul näiteks „telefoni värisemine“. 
Vibratsiooniga saab infot edasi anda, kuid vibratsiooni kasutatakse üldiselt 
tähelepanu juhtimiseks, mitte liitreaalsuse rakendustes põhilise info 
edasiandjana. Näiteks võib telefon vibreerida, andes märku GPS-koordinaatide 
punkti juurde jõudmisest.  
 
Näiteks Pokémon Go! annab värinaga märku, kui kasutaja jõuab GPS-
koordinaatidel asuva pokémoni juurde. Kasutaja saab valida, kas soovib 
liitreaalsuses pokémoni püüda või mitte. 
 
  



 

 21 

 

3.4. MUUD 
 
Informatsiooni edasi andmiseks saab kasutada ka näiteks lõhna- või kompimis-
/tunnetamistajusid, kuid nende kasutamine liitreaalsuse info edastamiseks ei 
ole väga levinud. 
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Osa 4 
Riistvara kasutamise näited 
liitreaalsuses 

 
  

Väga tihti kasutatakse erinevat riistvara 
kombineeritult – näiteks hakkab GPS punkti jõudes 
punkti kõrvaklappides kostuma maja ajaloo salvestis. 
  
Kasutaja nutiprillidele ilmuvad vaadatavatele 
ehitistele punktid ning punktidele telefoni 
kaameraga osutades näitab telefon pilte majadest 
vanasti.  
 
Majja sisenedes teretab maja kasutajat nimepidi ning 
kasutaja majas sees liikudes hakkab kõrvaklappidest 
kõlama läbitava ruumi ajalugu. Antud näites on 
kasutatud kaamerat, GPS, Wi-Fit, kuid võib kasutada 
ka lähivälja-kaarte, heli või muid sensoreid. 
 
Allpool käsitleme konkreetse riistvara kasutamist 
lähemalt. 

Sisu 

4.1. 

Kaamera…………………………….......23 

4.2. GPS..............................................25 

4.3. Wi-Fi............................................26 

 

Moodul 2, Osa 4 
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4.1. KAAMERA 

Paljud liitreaalsuse rakendused kasutavad kaamerat selleks, et ümbritsevast 
keskkonnast infot saada või selleks, et ümbritsevale keskkonnale infot lisada. 
Näiteks kasutatakse palju erinevaid tähiseid. Kaamera teeb keskkonnast 
aktiivselt pilti ning seade analüüsib pilte. Leides tähise, kuvatakse kasutajale 
tähisega seotud info.  

Kuvatavat infot saab liigitada kaheks: 

• Aktiivne - aktiivne info on näiteks dinosaurus, mis kleebitakse ekraanil 
„virtuaalselt“ mängukaardi peale – tavavaates on endiselt tegemist 
kaardiga, kuid ekraanil on lisaks kaardile ka dinosaurus. Rakendusest on 
võimalik kuulata lugu sellest dinosaurusest ning dinosaurust näpuga 
puudutades teeb dinosaurus häält. 

• Passiivne - tähist leides avatakse kasutajale veebileht või kaamera 
edastusele kleebitakse info, kust kasutaja saab lugeda infot objekti 
kohta. 

Selleks, et tuvastada objekte, peab seadme kaamera olema piisavalt kvaliteetne 
ning objekt hästi valgustatud – näiteks väga raske on kaameral kehvades 
valgusoludes skannitavat koodi tuvastada. Selle eest on skannitavaid koode 
lihtne paigaldada. Ka kasutajal on selliseid koode lihtne kasutada. Seetõttu on 
erinevad kaamera tuvastatavad tähised populaarsed. Ka ei nõua erinevate 
koodide kasutamine kasutaja seadmest palju arvutusvõimsust, muutes 
kasutajakogemuse seeläbi sujuvamaks. 
 
Ka kasutatakse kaamerat tähisteta liitreaalsuse rakenduste puhul – sellisel juhul 
peab kasutatav seade palju rohkem arvutusvõimsust kasutama ning võrdlema 
nähtavaid objekte andmebaasis olevate objektidega. Seda meetodit 
kasutatakse ka objektide kleepimiseks (SLAM-tehnoloogia) suvalise koha peale 
kasutaja ekraanil – näiteks tiigri põrandale tekitamiseks.  
 
Miinuseks on arvutusvõimsuse nõudlus (ja seeläbi aeglus) ning objekti 
värelemine – eriti kiiremal liikumisel. Kuna arvuti üritab aru saada, kus asub 
eelnevalt tiigri keskpunktiks võetud punkt nüüd, ning arvutab pidevalt, millise 
nurga all ning kus asub tiiger antud ajahetkel. 
 
Palju vähem arvutusvõimsust nõudev on asetada tiiger valge paberilehe peale 
keset tuba kui puittekstuuriga laua peale. Väreluse vältimiseks kuvavad osad 
rakendused info, kui tuvastavad otsitava objektiga sarnase objekti ning avavad 
eraldi infomenüü, mis ei ole seotud objekti asukohaga. 



 

 24 

Kaamera kasutamine võib olla seotud ainult sisendi saamisega, kuid väljund 
võib olla kaamera väljundist hoopis erinev. Näide: Psühholoogia muuseum – 
seinal on ekraan, kõlarid ning kaamera vaatab inimese suunas. Kaamera 
tuvastab inimese emotsiooni – tuvastades rõõmsa emotsiooni (naeratuse), 
muutub ruumis muusika hoogsamaks ning ekraanile ilmub info 
rõõmsameelsusest. Tuvastades kurva emotsiooni (suunurgad allapoole), 
muutub meloodia kurvaks ning ekraanile ilmub info depressioonist. 

Selleks, et lugeda antud näidet liitreaalsuseks, peab antud rakendus saama 
sisendi väliskeskkonnast (emotsioon) ning seejärel täiendama reaalsust 
virtuaalse keskkonnaga (muusika muutus ning ekraanile ilmuv tekst, mis sõltub 
saadud sisendist). 
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4.2. GPS 
 
Kui kasutaja jõuab objektile piisavalt lähedale (näiteks 20 m raadiusesse), 
kuvatakse ekraanile info objektist (näiteks video objektist vanasti vs praegu). 
Tihti kasutatakse koos kaameraga – kui kasutaja jõuab objektile piisavalt 
lähedale, annab seade sellest märku näiteks helisignaaliga. Seepeale saab 
kasutaja suunata oma seadme kaamera objektile ning saada lisainfot objektist. 

Liitreaalsuseks ei saa lugeda seda, kui kasutaja GPS-punkti jõudmisel teeb 
seade heliefekti ning siis lõpetab töö. Kui aga antud punkti jõudes annab GPS-
seade teada, et oled kohal ning pakub võimalust näha pilte, milline näeb see 
koht välja erinevatel aastaaegadel, on tegu liitreaalsusega.  
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4.3. WI-FI 
 

Kui kasutaja jõuab teatud Wi-Fi alasse,  pakub seade infot antud piirkonna 
kohta. Avades näiteks kaamera, on kasutajal võimalik saada täpsemat infot 
objektidest või lülitades sisse mikrofoni, on võimalik kasutajal ekraanilt teada 
saada, mis muusikapala ruumis parasjagu mängib. 

Lihtsalt Wi-Fi leviala olemasolu ja selle avastamine ei ole liitreaalsus. Kui aga 
seade näitab seepeale kaardil teisi vaatamisväärsusi, on tegu liitreaalsusega – 
info, mis oli internetis, toodi automaatselt kasutaja vaatevälja. 
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Osa 5 
Liitreaalsuse sisu loomine 

  
Moodul 2, Osa 5 

 

Sisu on võimalik luua väga erinevaid vahendeid 
kasutades. Liitreaalsus toob virtuaalse sisu meie 
reaalsusesse – seega kui see on virtuaalselt olemas, on 
võimalik seda liitreaalsuses kuvada.  Kuvamiseks on 
erinevaid viise – visuaalne, heli, kompimine, lõhn, 
maitse jne. Enimkasutatavad on esimesed kaks – kuna 
nii visuaalse kui heli tekitamiseks sobivad seadmed on 
paljudel olemas (nutiseadmed).  
 
Oluline on sisu luues ka arvestada, et kasutajale peaks 
jääma võimalus kasutada reaalset elu ilma 
täiendusteta, st ilma liitreaalsuseta. Näiteks QR-tähis 
pakub audiovisuaalset infot suitsusauna kasutamise 
kohta, kuid olemas peaks olema ka infoleht või muu 
info saamise võimalus.  
 
Sisu luues tuleb meeles pidada, et liitreaalsus on 
mõeldud reaalsust täiendama, mitte reaalsust 
asendama, vastasel korral oleks tegu 
virtuaalreaalsusega.  
 

Sisu 

5.1. Visuaalne sisu……….…….......28 

5.2. 

Tekst..............................................29 

5.3. Pildid, videod, 

animatsioonid.....................................

.30 

5.4. Helisisu......................31 

5.5. Sisu tõlkimine….......32 

5.6. Sisu 

automaatloomine............................

...........33 

5.7. Sisu 

suvaloome.......................................34 

5.8. 

Poolautomaatloome......................

.................35 
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5.1. VISUAALNE SISU 
 
Visuaalne kuvamine on kõige levinum, sest läbi selle on kõige lihtsam palju infot 
edasi anda. Kasutaja saab ise valida, mida ta loeb, mida ja kui palju vaatab. On 
ka ütlus „Üks pilt on parem kui tuhat sõna“. Visuaalset kuvamist saab kasutada 
nii pildi ja teksti puhul kui ka video ning animatsioonide esitamiseks. Kuvamise 
võimalused sõltuvad suuresti ekraani suurusest ning võimekusest. Väikesele 
ekraanile ei mahu palju: nutiprillide ekraanile mahub ainult sinu numbritoa 
number ja korrus.  
 
Telefoniekraanile mahub palju enamat – näiteks toa asukoht, üldine info toa 
kohta ja link, kuhu vajutades saab rohkem infot. Vastuvõtualas asuvasse 
telerisse saab aga kuvada hoopis video numbritoa luksuslikest omadustest, 
ülevaate funktsioonidest ja teha visuaalselt ruumist ülevaate jne.  
 
Oluline on ka, et infohulk ei asendaks kasutaja kogemust – muidu on tegu 
virtuaalreaalsusega, mitte täiendatud reaalsusega. Seega on oluline valida sobiv 
infohulk igale kasutatavale liitreaalsuse seadmele. 
 

 

 
Pildi allikas 

  
  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:10.000_Moving_Cities,_Augmented_Reality_Multiplayer_Game.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:10.000_Moving_Cities,_Augmented_Reality_Multiplayer_Game.png
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5.2. TEKST 
 
Teksti sisu on kõige lihtsam luua – pane kirja, mis informatsiooni kasutaja võiks 
lisaks saada. Oluline on jälgida, et teksti ei oleks liiga palju ning et see oleks  
kasutatavast liitreaalsuse seadmest selgelt loetav – näiteks kuvada 
liikumissuunaga nool nutikellale liikumisteekonna kirjaliku kirjelduse asemel. 
Teksti loomisel on kasulik luua esmalt lühiülevaade ning esmalt pigem seda 
kasutajaga jagada. Kasutajale peaks jääma võimalus ise valida, kas ja kui palju 
tema reaalsust täiendatakse. 
 
Lühiülevaate lõpus saab pakkuda kasutajale võimalust tutvuda täpsema ja 
rohkema materjaliga. Teksti suurus peaks olema piisav, et kasutaja ei peaks 
eraldi keskenduma ainult teksti lugemisele (näiteks telefoni lugemiseks selle 
praktiliselt vastu silmi suruma). Ka tasub meeles pidada, et üks pilt ütleb 
rohkem kui tuhat sõna. 
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5.3. PILDID, VIDEOD, ANIMATSIOONID JMS. 
 
Tihti on kasutajale palju informatiivsem näha animatsiooni, 360 kraadi vaadet 
või videot kui lugeda. Näiteks suuna tahvelarvuti kaamera lossivaremete peale 
ning vaata ekraanilt, kuidas loss võis varem välja näha.  
 
Taaskord tasub meeles pidada, et liitreaalsuseks saab nimetada reaalsust, mis 
on täiendatud. Kui kasutajale näidatakse tund aega kestvat dokumentaalfilmi 
lossi ajaloost, ei ole tegu liitreaalsusega – kasutaja kogemus ei ole mitte 
täiendatud, vaid on asendatud. Kui aga näidatakse lühiklipp (näiteks 30 
sekundi pikkune) antud dokumentaalfilmist ning pakutakse võimalust 
dokumentaalfilmi hiljem täispikalt vaadata, on tegu täiendatud reaalsusega – 
kasutaja saab lisainfot, mida tal varem ei olnud, lisaks reaalselt lossi nägemisele. 
Kas kasutaja soovib lisainfot vaadata praegu või hiljem, on juba kasutaja 
otsustada. 
 
Kogu visuaalse sisu puhul tuleb arvestada kasutatava seadme ekraani 
võimekusega – näiteks osade nutitelefonide ekraanidelt ei ole võimalik teksti 
otsese päikesevalguse käes lugeda. Lahenduseks oleks näiteks tähise (nt QR-
koodi) liigutamine varjulisemasse kohta või kasutada helilist sisu materjali 
kirjaliku esitamise asemel. 
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5.4. HELISISU 
 
Helisisu tasub salvestada korraliku salvestustehnikaga. Arvestama peab ka 
ümbritseva taustaga. Näiteks meretuulega võib heli kuulmine olla raskendatud. 
Heliline sisu ei tohiks kesta kauem, kui antud punkti külastamine aega võtab – 
näiteks ei sobi kahe tunnine jutlus, kui kasutaja kasutab liitreaalsust 20 minutit 
kirikut külastades. Küll sobiks aga kolmeminutiline kiriku ajaloo kokkuvõte 
lingiga antud jutlusele. 
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5.5. SISU TÕLKIMINE 
 
Sisu tuleks tõlkida kasutajale sobivasse keelde. Lihtsama sisu puhul kasutatakse 
vahel automaattõlget, kuid automaattõlge ei ole veatu – pigem vastupidi. 
Võimalusel tasub sisu lasta tõlkida soovitud keelt emakeelena rääkijal. Võimalus 
on kasutada ka universaalselt mõistetavat sisu (pildid, animatsioonid jne.).  
 
Sisust, selle tõlkimisest ja muudest seotud teemadest saab rohkem infot 
moodulitest 3 ja 5. 
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5.6. SISU AUTOMAATLOOMINE 
 
Liitreaalsuse sisu on võimalik ka automaatselt luua. Selleks on erinevaid 
võimalusi: 
 
Kunstiline 
 
Kasutaja voolib kätega tühjal laual savianumat, seinas olevale ekraanile ilmub 
vaas, mille kasutaja voolis. Kasutaja saab antud sisu muuta, sisuloomet juhtida 
käsi liigutades jne. Kui vaas on kasutaja arvates valmis, saab kasutaja selle vaasi 
saviprinterist tellida. NB! Antud näites on oluline, et liitreaalsuse puhul 
kuvatakse vaas ekraanil ning kasutaja näeb enda ees ehtsat tühja lauda ja enda 
ümber reaalset ruumi. Virtuaalreaalsuse puhul eraldatakse kasutaja ruumist 
ning kõik, mida kasutaja näeb, on virtuaalne. 
 
Olemasolevate andmebaaside kasutamine 
 
Virtuaalselt on olemas tuhandeid andmebaase. Sisu saab luua nendest ka 
automaatselt – näiteks võtta vaatamisväärsuste andmebaas vaatamisväärsuste 
nimede ning koordinaatidega. Kui kasutaja jõuab vaatamisväärsuse lähedusse, 
kuvatakse tema ekraanile antud vaatamisväärsuse kodulehekülg, mis leitakse 
teisest andmebaasist tänu vaatamisväärsuse nimele. Erinevaid andmeid ning 
andmebaase kombineerides on võimalik luua väga keerukat sisu väga vähese 
vaevaga. Antud sisuloome miinuseks on andmebaasides leiduv vale või 
iganenud info – näiteks võib olla maalinäitus liikunud hoopis teise linna, kuid 
andmebaasi ei ole uuendatud ning rakendus kuvab kasutajale eksitavat infot. 
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5.7. SISU SUVALOOME 
 
Üks sisuloome võimalusi on suvaloome, mis laseb arvutil valida rakendusele 
suvalise sisu. 
 
Näiteks liitreaalsuse mängude puhul on võimalik lasta arvutil genereerida 
suvalised GPS koordinaadid, mida inimesed peavad külastama, et mängu 
mängida. Mida rohkem punkte tiim külastab, seda suurem skoor. Ekraanil 
kuvatakse kõikide punktide asukoht kaardil ning sinu tiimi skoor ning vastase 
tiimi skoor. 
 
Teiseks näiteks on Zombies, Run! mis pakub kasutajale võimalust joosta suvalise 
punktini päris maailmas ja tagasi (jaanuar 2019). Kasutaja saab ise valida 
läbitava trajektoori ning rakendus annab tagasisidet (heliga) jooksmise 
statistikast ning teatab, kui jõuti punktini. 
 
Suvaloome reeglitega 
 
Suvaloomet on võimalik piirata erinevate reeglitega – näiteks on võimalik 
määrata kindel raadius (näiteks 2 km), kuhu arvuti punkti tekitab, või lisada 
reegel, et jooksupunkt peab asuma avaliku tee peal jne. 
 
Suvaloome kõige suuremaks miinuseks saab lugeda selle suvalisust – kui ei ole 
reeglit, et loodud punkt peab asuma kas avalikul alal, rohealal või kõnniteel 
konkreetses raadiuses, paigutab generaator punktid suvaliselt näiteks keset 
merd või mõne eramaja sisse.  
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5.8. POOLAUTOMAATLOOME 
 
Määrates kindlad reeglid, on võimalik sisu luua ka poolautomaatselt. Näiteks 
suunates liitreaalsuse rakenduse seadme kaamera joonisele, kuvab seade 
ekraanile, milline võiks joonisel olev maja välja näha 3D-vaates. Antud näites 
tunneb rakendus ära joonisel olevad tähised ning kuvab joonisest 3D-vaate. 
 
Suunates kaamera inimesele, kuvab vaateakna ekraan, milline võiks inimene 
välja näha uute riietega. Antud näites peab rakendus ära tundma inimese ning 
asetama talle selga virtuaalsed riided. Riided on vaja rakendusse sisestada, kuid 
inimest „riietab“ arvuti automaatselt. Inimene aga saab teada, millised riided 
talle meeldiksid, ning saab valida, mida järgmiseks selga proovida.  
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Osa 6 
Sisu uuendamine 

  
Moodul 2, Osa 6 

 

Sisu lisamiseks ja/või uuendamiseks kasutatakse 
mitmeid erinevaid viise – manuaalne, automaatne või 
reaalajas veebist. 

Sisu 

6.1. Manuaalne 

uuendamine…..................37 

6.2. Automaatne 

uuendamine...........38 

6.3. Sisu veebist 

otsevaade................................39 
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6.1. MANUAALNE UUENDAMINE 
 
Kasutajal on võimalus sisu internetist alla laadida ning juba olemasolevat sisu 
kasutada ka siis, kui levi on kehv või puudub täielikult. 
 
Plussid: 
 
+ Viimati alla laetud sisu on alati saadaval 
+ Sisu laadimine ei sõltu interneti või ühenduse kiirusest 
+ Kasutaja saab valida, millal sisu alla laetakse 
 
Miinused: 
 
- Sisu ei pruugi olla uuendatud või võib täielikult puududa, kui allalaadimise ja 
kasutamise vahelisel ajal sisu muutus/muudeti 
- Sisu ei saa sisaldada suuremahulisi viiteid (nt. videoid, animatsioone, palju pilte 
jne.) 
- Sisu ei saa näidata reaalaja muudatusi 
- Alla laadida saab kas piiratud ala (suuremahulise sisu puhul) või vähese 
mahuga sisu (puuduvad pildid, videod) 
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6.2. AUTOMAATNE UUENDAMINE 
 
Niipea kui kasutaja rakenduse käivitab, üritab rakendus saada andmebaasidest 
kõige uuema info. 
 
Plussid: 
 
+ Uusim info 
+ Kui rakendus on kogu kasutamise aja vältel lahti, ei pea sisu uuesti alla 
laadima 
 
Miinused: 
 
- Äkiline sisu allalaadimine võib tekitada lisaarveid (kasutatud interneti maht) 
- Sõltuv heast internetiühendusest  
- Äkiline automaatne allalaadimine nõuab palju süsteemi arvutusvõimsust 
- Ei saa kasutada suurte failide jaoks (näiteks videod). 
- Alla laadida saab kas piiratud ala (suuremahulise sisu puhul) või vähese 
mahuga sisu (puuduvad pildid, videod) 
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6.3. SISU VEEBIST OTSEVAADE 
 
Sisu avatakse veebist alles siis, kui kasutaja seda sisu soovib, rakenduse 
sulgemisel peab kasutaja uuesti valima sisu, mida soovib, kuid saab alati 
värskeima sisu. 
 
 
Plussid: 
 
+ Värskeim sisu 
+ Vähem ebavajalikku sisu – laetakse alla ainult sisu, mis on seotud antud 
liitreaalsuse ülesandega. 
+ Võimalik edastada ka kvaliteetseid videosid, animatsioone ja fotosid 
 
 
Miinused: 
 
- Sõltub internetiühendusest 
- Nõrga internetileviga piirkondades võib kasutamine olla piiratud 
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Osa 7 
Tähised ja nende ise loomine 

 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moodul 2, Osa 7 

 

Selleks, et mõista, kuidas erinevate visuaalsete tähiste 
lugemine ning loomine toimib, toome näite QR-koodi 
põhjal. Täpsema  info saamiseks vaata 4. moodulit. 
 
QR-koodi lugemiseks on vajalik nutiseade koos 
kaameraga ning QR-koodi lugemise rakendus. 
Paljude telefonidega tuleb kaasa eelpaigaldatud QR-
koodi lugeja – see võib olla nimetatud näiteks „QR-
Scanner“, „QR-Reader“, „Scanner“ või „Reader“. Kui 
rakendust kaasa ei tule, saab selle tasuta rakenduste 
poest. QR-koodi lugemiseks tuleb avada QR-lugeja 
rakendus, mispeale ilmub ekraanile kaamera 
edastatud pilt. 
 
 

Seepeale on vaja tähis (antud juhul QR-kood) kaamerat suunates ekraani 
keskele liigutada, mispeale rakendus tunneb ära QR-koodi ning teeb, mis 
tähises kirjas on. Näiteks avab soovitud veebilehe. QR-koodi saab igaüks ise 
luua täiesti tasuta. Olemas on palju tasuta veebilehti, mis võimaldavad  seda 
tasuta teha. Otsing „QR code generator“ annab Google’i otsingumootris 
tulemuseks näiteks umbes 67 200 000 tulemust. Vali üks vastetest, sisesta 
soovitud aadress või tekst ning vajuta „generate“ – sulle luuakse täiesti tasuta 
QR-kood. Koode saab luua kahel viisil – staatilised ning dünaamilised. 
 
Staatiline 
 
Staatiline, st mitte muutuv sisu on sisu, mis ei muutu ning mida ei saa hiljem 
muuta. Oma olekult on kõik QR-koodid staatilised ehk ei muutu ajas. Kui QR-
koodiga luuakse link veebilehele, siis on QR-kood alati samasugune. See 
garanteerib ka, et kasutaja saab koodi skannides alati sama tulemuse. Kui 
tahta muuta QR-koodi sisu, tuleb QR-kood täielikult asendada uue QR-
koodiga. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Dünaamiline 
 
Sama tulemuse saamine ei pruugi alati olla soovitud eesmärk – kui näiteks 
tahetakse suvel kuvada erinevat infot talvel kuvatavast infost või kuvada 
erinevat infot erinevatele turistigruppidele. Sellisel juhul peaks staatiliste 
koodide puhul iga kord välja vahetama kogu QR-koodi. Selle mure 
lahendamiseks on loodud dünaamilised QR-koodid. 
 
Dünaamiliste koodide kasutamine on enamasti tasuline (on ka erandeid, 
näiteks Aurea4Rural rakendus – selle toimimisest aru saamiseks vaata viimast 
moodulit). Dünaamiline kood salvestab teie sisestatud sisu koodi pakkuja 
andmebaasi. Loodud QR-kood viitab serveri andmebaasile ning kasutaja 
saab serveris olevat infot muuta. See tähendab, et füüsiliselt jääb kood 
samaks, isegi kui QR-koodi sisu asendatakse täielikult. 
 



 

 

Kasutatud pildid ja allikad: 
Kõik pildid, kui pole teisiti täpsustatud, pärinevad lehelt www.pexels.com ja kasutavad 

Creative Commons CC0 litsentsi (loe selle litsentsi kohta lähemalt: 
https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/cc0/ ) 

 
 
 

http://www.pexels.com/
https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/cc0/
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Mooduli sissejuhatus 

  

Liitreaalsusega on võimalik edasi anda väga palju 
informatsiooni lisaks tavalisele nägemisele ning 
kuulmisele. Ütleme, et sõidate autoga mööda 
maanteed ja  olete auto GPS-süsteemi lisanud oma 
sihtpunkti. Liiklusmärkidest möödudes kuvab auto 
esiklaasile piirangud, mis parasjagu kehtivad – näiteks 
kiirusepiirangu.  
 
Kui soovite ees sõitvast autost mööda sõita ning jõuate 
selle auto taha, ilmub esiklaasile punkt, näidates 
vastutuleva auto suunda, asukohta, kiirust ning 
kaugust. See lisatud informatsioon aitab teil 
eessõitvast autost turvaliselt mööda sõita. 
 
 

Moodul 3, Sissejuhatus 

 

Antud näite puhul on tegu mitme erineva informatsiooniga, mille auto 
pardaarvuti registreeris ning vastavalt vajadusele kasutajale näitas. See on näide 
heast liitreaalsuse kasutamisest – kasutaja reaalsust täiendati, sellele lisati juurde 
virtuaalset infot. Kordagi ei asendatud päris maailma virtuaalsega – vastutuleva 
auto puhul ei joonistatud kasutaja vaateaknale virtuaalset teed ega liiklusmärgist 
möödudes näidatud videot korralikust liikluskäitumisest, vaid pigem toodi 
virtuaalne info pärismaailma täiendama, mitte seda asendama. See on ka 
suhtumine, millele liitreaalsus toetub – virtuaalne teadmine tuuakse päris 
maailma. Seda põhimõtet järgides on lihtne liitreaalsuse sisu luua ning seda 
hallata.  
 
Eelnevates moodulites vaatasime, kuidas erinevat riistvara saab kasutada, et sisu 
edasi anda. Kuidas aga valida sobivat sisu? Enamus liitreaalsuse rakendusi 
kombineerivad mitut eri meediumit. Selleks, et paremini mõista kombinatsioone, 
peame esmalt mõistma, kuidas luua vastavat sisu. Sisu, mida liitreaalsusega 
kuvada saab, saab jagada mitmeks liigiks, nagu näiteks tekst, pildid, heli, video 
jne. Neid erinevaid liike käsitleme täpsemalt allpool. 



 

 2 

Osa 1 
Tekst 

  

Tekst on üks levinumaid meetodeid info edasi 
andmiseks. Teksti kuvamine sõltub suuresti 
liitreaalsuse seadme võimekusest. Tuleb arvestada 
mitmeid riistvaralisi parameetreid (vt moodul 2) ning 
valida sobiva riistvara seadme ning teksti 
kombinatsioon. 
 
Selleks, et teksti liitreaalsuse seadmes kuvada, tuleb 
esmalt uurida, milliseid seadmeid kasutatakse. Teksti 
eesmärk ei tohiks olla kasutaja fookuse ümbritsevast 
eemaldamine. 
 
 
  

Moodul 3, Osa 1 

 

Pigem peaks olema tekst informatiivne, lühike ning arusaadav. Teksti lugemine 
liitreaalsuses ei tohiks saada põhifookuseks, muidu saab liitreaalsusest 
virtuaalreaalsus. Küll aga võib anda valiku – kui inimene soovib, võib ta lugeda 
põhjalikumalt. 
 
Kindlasti tuleb teksti luues arvestada visuaalse poolega – suur osa kasutajatest 
külastavad ühte veebilehte 10-20 sekundit ning juba sekundiga otsustatakse, kas 
tekst väärib lugemist või mitte. Seega on teksti loomise juures ka oluline teksti 
visuaalne välimus ning pikkus. Kindlasti ei peaks liitreaalsus olema ainult tekst – 
parima kasutajakogemuse saab erinevaid meediumeid kasutades.  
 
 
Universaalsed tähised 
 
Mitmed tähised on tänapäeval üheselt mõistetavad ning universaalsed – 
naerunägu tähendab rõõmu, punane rist tähendab keeldu ning roheline linnuke 
luba. Teksti saab kujunda ning täiendada erinevate tähistega või suisa 
emotikonidega. Näiteks on kasutajal telefoniekraanil lihtsam mõista, et punane X 
tegevuse ees tähendab keelatud tegevust, roheline linnuke aga soovitatud 
tegevust. Universaalseid tähiseid ei pea kartma – nende kasutamine lihtsustab 
teksti mõistmist. Küll aga peab jälgima, et tähiste kasutamisega liiale ei mindaks. 
Liiga palju tähiseid muudab teksti kirjuks emotikonide väljaks, kus mõttest 
arusaamine võib võtta kauem aega kui lihtsalt teksti lugedes. 
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Teksti kasutamine liitreaalsuse seadmetes 
 
Liitreaalsuse seadmed vajad ekraani, et teksti kuvada. Ekraan võib olla suur või 
väike ning vastavalt ekraanile tuleb luua ka tekst. 
 
Teksti on võimalik kuvada väga erinevalt: 
 

• Hõljuma „õhku“ ekraanil kaamera vaate peale, mitte sõltuda mõnest 
konkreetsest objektist – infotahvlid, infokirjad jne. See meetod võimaldab 
kasutajal asukohast edasi liikuda ning tekstiga tutvuda endale sobival ajal. 

 
• Hõljuma „õhku“ ekraanil mõne objekti „külge“ – näiteks kaamera vaates 

hotellide nimed. Seda meetodit kasutatakse objektide asukoha 
näitamiseks. 

 
• Asendada ekraanil olev info tekstiga – kutsuda kasutajat eelkõige lugema 

teksti. Seda meetodit kasutatakse, kui soovitakse kasutaja tähelepanu 
objekti paremaks mõistmiseks või kasutamiseks. 

 
Tekstiga seotud vead, mida tuleks vältida 
 
Kindlasti on olukordi, kus teksti kuvamine ei ole mõistlik: 
 

• Liiga väike ekraan - nutikell 
• Liiga häiriv - pikk tekst auto esiklaasil 
• Liiga tähelepanu tõmbav – tekst nutiprillide klaasil 
• Liiga väike ning sisutihe tekst – nutitelefoni ekraanil mitu lehekülge infot 

peenikeses kirjas 
• jne 

 
Täiendavat lugemist:  
https://www.digitalinformationworld.com/20
18/09/the-human-attention-span-
infographic.html 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Emoticon#Origi
n_of_the_term 
 

https://www.digitalinformationworld.com/2018/09/the-human-attention-span-infographic.html
https://www.digitalinformationworld.com/2018/09/the-human-attention-span-infographic.html
https://www.digitalinformationworld.com/2018/09/the-human-attention-span-infographic.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Emoticon#Origin_of_the_term
https://en.wikipedia.org/wiki/Emoticon#Origin_of_the_term
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Osa 2  
Pilt 
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“Üks pilt ütleb rohkem kui tuhat sõna.”  
 
Piltide kuvamine kasutaja vaatevälja on lihtne viis info 
edasi andmiseks. Piltide kuvamiseks kasutatakse 
liitreaalsuse puhul üldiselt ekraane. Olemas on ka 
halogramm projektoreid ja teisi keerukamaid 
tehnoloogiaid, kuid enamuse liitreaalsuse projektide 
puhul neid siiski ei kasutata. Pilte saab kasutada väga 
erinevalt. 
 
Minipildid 
 
Minipildid on nagu universaalsed tähised, kõige 
suurem vahe piltide ning tähiste vahel on nende 
keerukus. 
 
 Kui tähised kasutavad vähe värve (v.a. emotikonid) ning on lihtsakoelised, siis 
pildid võivad olla keerulisemad. Pilte saab kuvada sarnaselt tekstile ning 
universaalsetele tähistele. 
 

• Pilt võib olla informatiivne – näiteks anda infot kiirusepiirangust (pilt 
liiklusmärgist) või teavitada, et kohv tuuakse lauda 5 minuti pärast. 

• Pilt võib olla hoiatav – kasutaja on jõudnud aktiivse lennuliiklusega alale. 
 

 
Tavapildid 
 
Tavapilte kasutatakse tihti illustreerimiseks – palju lihtsam on näidata, milline nägi 
maja välja 30 aastat tagasi läbi pildi kui läbi teksti. Pilte valides tuleb taaskord 
arvestada liitreaalsuse seadme võimekusega (vaata moodulit 2).  
 
Kasutajale ei ole soovitatav näidata väga suurte mõõtmetega pilti nutitelefoni 
ekraanile, küll võib pilt olla suuremate mõõtmetega näiteks tahvelarvuti ekraanil. 
Ka piltide puhul kehtib sama reegel, mis teksti puhul – pilt peab olema lihtsalt 
mõistetav. 
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Liiga sisutihedad nn „kirjud“ pildid nõuavad kasutajalt väga palju keskendumist ning 
rikuvad liitreaalsuse kogemuse. Taaskord on mõistlik anda kasutajale valik – näidata 
kasutajale olulisemaid pilte lingiga galeriisse, kus on rohkem ning detailsemaid pilte. 
 
Animeeritud pildid 
 
Animeeritud pildid on pildid, mis liiguvad üldiselt ennast kordavalt. Animeeritud pilt 
võib olla näiteks kiire slaidiseanss hoone ehitusest või sellest, kuidas valmistatakse 
leiba. Animeeritud piltide eeliseks on nende vähene arvutusvõimsuse vajadus – 
videofaili mängimine nõuab rohkem seadme ressursse kui animeeritud pildi 
kuvamine. Ka on animeeritud pildid mahult väiksemad. 
 
Animeeritud pilte kasutades tuleb arvestada lisaks seadme võimekusele ka sellega, 
et kasutaja peab animatsiooni algusest lõpuni vaatama, et seda mõista. See 
tähendab, et kasutaja tähelepanu hõivatakse oluliselt pikemaks ajaks kui paari sõna 
lugemiseks või ühe pildi näitamiseks. 
 
Lisaks helita animeeritud piltidele on olemas ka heliga animeeritud pildid. Erinevus 
tavalistest videofailidest või animatsioonidest on sama, mis animeeritud pildil. Heli 
mängimisel tuleb arvestada, et kasutajal võib heliga seoses tekkida erinevaid 
probleeme. 
 
Käsitleme neid täpsemalt allpool. 
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Osa 3 
Heli 

 
  Moodul 3, Osa 3 

 

Heli on üks levinumaid info edastamise viise. Heli 
kasutamise kõige suurem miinus on see, et erinevalt 
tekstist on heli palju raskem „edasi kerida“. Teksti saab 
kerida ning kasutajale ebaolulisi lauseid vahele jätta, 
kuid heli edasi kerimine on palju raskem – juhul kui ei 
ole ajamärkeid, mis võimaldavad kasutajal ise hüpata 
teda huvitavate teemade juurde. Heli saab kasutada 
ka hoiatuseks või informeerimiseks ning 
meelelahutuseks. Näiteks hoiatussignaali kasutamine 
kui kasutaja hakkab teed ületades liikuva auto ette 
astuma või muusikapala, mis kõlas ruumis siis, kui seal 
elas kuulus muusik jne. 

Heli kasutamisel on ülioluline teadvustada endale heli kasutamise eesmärki. Kas 
heli on mõeldud täiendama mõnda muud kogemust (hoogsam muusika kui 
kasutaja jookseb kiiremini) või on heli kogemus omaette (ajaloolises majas loodud 
menutükkide kuulamine) või kasutatakse heli hoopis kasutaja kiireks 
informeerimiseks? Heli saab kasutada näiteks audiogiidiks, meeleolu või 
atmosfääri loomiseks või kasutaja informeerimiseks. 
 
Heli luues ning kasutades tuleb arvestada: 
 

1. Äkiline heli võib kasutajat ehmatada. 
2. Nutiseadmetel on võimalik heli välja lülitada, st kasutaja ei pruugi 

kuulda, et heli kostab. Ilma teist liiki teavituseta selle kohta, et heli 
mängib, võib kasutaja helist ilma jääda. 

3. Heli kuulmine eeldab, et heli jõuab kasutaja kõrvadesse – rippuvatest 
kõrvaklappidest või mürisevatest masinatest ei pruugi heli üle kõlada. 

4. Sama valjud helid hakkavad üksteist segama – eriti kui heli ei ole 
sünkroonitud. 

5. Kasutaja võib tahta kuulata heli valikuliselt või heli kuulamises nn „edasi 
hüpata“ - selleks on kasulikud ajamärked. 

6. Kasutaja ei pruugi soovida hetkel heli kuulata. 
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Liitreaalsuse jaoks heli luues tuleks arvestada, et heli ei tohiks olla liiga pikk (see 
peaks piirduma paari minutiga). Liiga pikk on see näiteks juhul, kui audiogiid 
räägib piirkonna ajalugu ning klipid on piisavalt pikad, et kasutaja jõuab juba 
ühest ajaloolisest kohast järgmisesse kõndida. 
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Osa 4 
Video 

 
  

Videos saab kombineerida kõik kolm ülaltoodud info 
edastamise viisi - nii teksti, pildi kui ka heli. Video on 
efektiivne meetod andmaks edasi maksimaalset 
informatsiooni minimaalse ajaga. 
 
Ka videole kehtivad samad soovitused, mis 
ülaltoodud meediumitele – info peab olema sobilik 
kuvamiseks liitreaalsuse seadmel. 
 
Näiteks ei ole mõistlik kuvada videot nutiprillide 
ekraanile, kuna see tõmbab liigselt tähelepanu. Nagu 
ka teksti ning pilte, on võimalik videot kinnitada 
teatud ekraani osale (näiteks nutiprillide ekraanile 
kasti voltimise järgmine liigutus) või saab tutvustava 
video „kinnitada“ tähise külge. 

Moodul 3, Osa 4 

 

Videot luues tuleb arvestada järgnevat: 
 

• Video tõmbab kasutaja tähelepanu 
• Video peab sobima kasutatavasse seadmesse 
• Video edastamine on (üldiselt) oluliselt mahukam kui pildi 
• Video esitamine on ressursinõudlikum (näiteks sur CPU kiirus, RAM, võimas 

graafikakaart jne) kui ülejäänud tegevused 
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Osa 5 
Animatsioonid, visualiseeringud, jms. 

  
Moodul 3, Osa 5 

 

Lisaks videole on võimalik kasutada erinevaid 
liitreaalsuse lahendusi, kombineerides 
virtuaalmaailma reaalse maailmaga. Suunates 
nutitelefoni kaamera lossivaremete peale, on võimalik 
arvutil lasta joonistada lossivaremetest 3D-pilt ning 
kuvada varemete asemel lossi selle hiilgeajal. 
 
Skannides menüüst toidu QR-koodi, on võimalik 
tekitada 3D kujutis, kuidas toit lauda tooduna välja 
näeb. Erinevus piltide või video lihtsalt külge 
kleepimisest on see, et visualiseeringud disainitakse 
nii, et nad sobivad keskkonda.  
 

Näiteks tiiger, kes istub põrandal, kui nutitelefoniga kasutada Google AR for Kids 
rakendust. Kaamera edastab pilti ning arvuti kleebib pildile tiigri. Tiigri „ümber“ 
telefoniga liikudes on võimalik tiigrit uurida eri nurkade alt.  
 
3D visualiseeringute kõige suurem probleem on nende ebastabiilsus – seade peab 
suutma analüüsida nii kaamera pilti kui ka telefoni asukohta ning liikumist. Kuna 
see on üsna arvutusmahunõudlik, ei ole mõistlik kasutada animatsioone ning 
visualiseeringuid liikuvates oludes – mida liikuvam olu, seda rohkem hakkab 
kleebitud pilt värisema ning hüplema. 
 
Hea näide visualiseeringu kasutamisest on nutitelefoni kaamera suunamine laual 
seisvale jõulukommide pakile, mispeale ilmub ekraanile päkapikk, kes „maandub“ 
QR-koodil ning asub tantsima. 
 
Animatsioonide ja visualiseeringute loomisel tasub arvestada: 
 

• Animatsioonide ning visualiseeringute kasutamine nõuab enamasti eraldi 
keskkonda. 

• Keerukamate animatsioonide kasutamine ja/või kinnitamine on 
ressursinõudlik. 

• Animatsioonide ning visualiseeringute loomine ning näitamine nõuab 
eraldi tarkvara. 
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Pildi allikas 

  
 
  
  

Halogrammid ja teised visualiseeringud ilma ekraanita 
 
Halogrammid on käesoleval ajal lihtsate liitreaalsuse rakenduste jaoks veel üle jõu 
käivad, ent kirjeldame neid siinkohal siiski, et anda täielik ülevaade lähitulevikus 
avanevatest võimalustest. Ulmekirjanduses mainitakse tihti halogramme ja teisi 
projektsioone ning suursündmuste puhul neid juba ka kasutatakse.  
 
Projektsioonid ning halogrammid kategoriseeruvad suuresti segatud reaalsuseks. 
Lisaks on projektsioonide alane tehnoloogia selle materjali kirjutamise ajal veel 
lapsekingades. See nõuab väga spetsiifilisi olusid, on keeruline kasutada ning 
kallis. 
 
Hea näide halogrammidest on näiteks see, kui  toa keskel seistes valib kasutaja 
ekraanil endale meeldiva mööblieseme ning see tekib tema ette (halogramm-
projektorite abil). Kasutaja saab halogrammi juhtida kehaliigutustega ning 
hologrammi asukohta muuta, et näha, kas antud toode talle meeldib või mitte. 
 
Teiseks reaalseks kasutuseks on kontserdid või avalikud koosolekud, kus poliitiku 
kõne esitatakse publikule hologrammi näol laval, samal ajal kui “päris” isik on sadu 
kilomeetreid eemal.  

 

https://mashable.com/2018/05/21/jacinda-ardern-hologram-techweek/?europe=true
https://mashable.com/2018/05/21/jacinda-ardern-hologram-techweek/?europe=true
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Osa 6 
Lingid väljapoole liitreaalsuse 
keskkonda 

    
Moodul 3, Osa 6 

 

Liitreaalsuse mõte on kasutajani tuua virtuaalset 
informatsiooni, millele ligipääsu tal varasemalt ei 
olnud või millele oli ligipääs raskendatud. Mitmed 
liitreaalsuse rakendused annavad kasutajale üldise 
info ning võimaluse rohkemat informatsiooni saada. 
 
Näiteks suunad nutiseadme kaamera puulehele, 
mispeale ilmub ekraanile tuvastatud puu liik ning 
võimalus põhjalikumalt leitud liigi kohta infot saada. 
 
Antud näite saab lugeda liitreaalsuseks – kasutaja sai 
info, mis liiki on puu, ning võimaluse uurida teemat 
põhjalikumalt. 

Kui ekraanile oleks koheselt ilmunud kogu leitav informatsioon antud puu liigi 
kohta, oleks kasutaja pidanud süvenema teksti, et leida endale olulist 
informatsiooni (puu liiki).  
  
Antud näite saab heal juhul lugeda segatud reaalsuseks (kui kasutaja leiab kiiresti 
info) või ka virtuaalreaalsuseks (kasutaja eraldatakse praegusest reaalsusest ning 
asetatakse virtuaalse informatsiooni keskkonda).  
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Osa 7 
Erinevad kombinatsioonid 
combinations 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Moodul 3, Osa 7 

 

Enamus liitreaalsuse rakendusi kasutavad erinevate 
elementide kombinatsioone. Näiteks näidatakse 
videot ja teksti korraga, näidatakse pilte ning 
samaaegselt kuulatakse salvestist iga pildi ajaloolisest 
tähendusest. Või pannakse dinosaurus ekraanil 
tantsima ning dinosaurust puudutades mängitakse 
möirge heli jne. 
 
Kõige levinumad rakendused kasutavad mitmete 
ülaltoodud meetodite kombinatsioone. Nii Google 
Maps kui Apple Maps kasutavad nii visuaalse teksti, 
heli kui ka pildi kombinatsioone, et kasutajale 
võimalikult palju infot võimalikult lihtsalt edasi anda. 
 
 
Muud lahendused 
 
Selleks, et infot edastada, on olemas veel palju erinevad meetodeid – näiteks 
lõhn, maitse, kompimine, vibratsioon, närvisüsteemi manipulatsioon ja nii 
edasi. Kuna need meetodid nõuavad spetsiifilisemaid seadmeid kui 
tavakasutajal tavaliselt olemas on, ei keskendu me nendele meetoditele. 
 
 
Sisu tõlge 
 
Sisu luues tuleb mõelda nii arusaadavusele kui ka tõlgitavusele. Väljendid ning 
laused, mis kannavad mitut tähendust, tõlge mis on oluliselt pikem või lühem 
kui originaal ning tõlkevead võivad tõlgitud sisu täielikult muuta. 
 
Tulemuseks on kas vigane või puudulik tõlge, tõlkes kaduma läinud mõtted 
või täielikult seosetu info. 
 
Täpsemalt saab erinevatest tõlkimislahendustest lugeda 5. moodulis. 
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Osa 8 
Sisuloome kokkuvõte 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

Moodul 3, Osa 8 

 

Virtuaalreaalsus toob kasutaja info andmiseks 
reaalsest „keskkonnast“ välja. Liitreaalsuse mõte on 
tajuda nii reaalset kui virtuaalset keskkonda korraga. 
 
Liitreaalsuse eeliseks on anda täiendavat teavet just 
selles kohas ja sellel hetkel, kui seda on vaja.  Selmet 
panna üks QR-koodiga tähis lossi sissepääsu juurde 
ning avada lossi kodulehekülg, on mõistlikum panna 
QR tähis iga huvipakkuva asukoha juurde lossis. Iga 
asukoha juures tuleks pakkuda just sellele asukohale 
olulist infot. 

Siis saab kasutaja kuulda, kuidas kõlas keskaegne muusika lossi kõige suuremas 
saalis ning vaadata videot, kuidas toimis kiviheitemasin lossi relvastusruumis. 
Reaalset elu ning liitreaalsust kombineerides saab kasutaja rohkem 
informatsiooni lisaks reaalsele kogemusele. 
 
Sisu luues tuleb arvestada liitreaalsuseks kasutatava seadmete ning riistvara 
võimalustega ning erinevate keskkonnateguritega. Sisu peab olema loodud 
seadme jaoks, milles seda tõenäoliselt kasutatakse. 
 
Näited: 
 

• liiga aeglane seade ei suuda kaamerapilti piisavalt kiiresti lugeda, et sellele 
hiljem asju lisada 

• nutitelefoni ekraanile ei sobi mitu lehekülge teksti peenes kirjas 
 

Keskkonna teguritest tuleb arvestada muutuvate teguritega (räägime 
muutuvatest teguritest lähemalt allpool) ning info ajakohasusega. Süsteeme 
kasutades on ka vaja arvestada kasutusmugavusega, sh näiteks interneti kiiruse 
ning olemasoluga. 
 
Parima tulemuse saab erinevaid meediumeid kasutades – näiteks kombineerides 
pildi ning heli, mida kasutaja saab valida. Kindlasti ei tohi sisu luues unustada ka 
võimalust, et inimene ei pruugi soovida liitreaalsust kasutada – mis tahes põhjusel. 
Tasub meeles pidada, et liitreaalsus ei ole mõeldud „asendama reaalsust“, vaid 
seda täiendama. 
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Osa 9 
Kuidas liitreaalsuse süsteem teab, 
millal infot kuvada? 

  Moodul 3, Osa 9 

 

Siiani oleme rääkinud erinevatest liitreaalsuse 
käivitamise variantidest (vaata moodul 1), 
riistvaralistest nõuetest ning sellest, kuidas riistvara 
toimib (vt moodul 2) ning erinevatest formaatidest, 
kuidas infot edastada (käesolev moodul). Me ei ole 
veel vaadanud, kuidas liitreaalsuse süsteem teab, 
millal infot kuvada. 
 
Antud peatüki lihtsustamiseks kasutame näites 
nutitelefoni ning selle sensoreid. 

Kuid kindlasti ei tohi me unustada, et lisaks nutitelefonile on mitmeid teisi 
seadmeid, mida saab kasutada liitreaalsuse tekitamiseks – alustades nutikelladest 
ja -prillidest kuni valgus-spektomeetriteni ning närvisüsteemi paigutatud 
lisaseadmeteni. Kuna need ei ole lihtsalt nii levinud või on kasutuses väga 
spetsiifilistel aladel (näiteks meditsiin, autoremont jne), keskendume me pigem 
tavakasutuses levinud nutiseadmetele. 
 
Selgitame, kuidas seadmed liitreaalsuse kontekstis toimivad. Erinevaid võimalusi, 
kuidas neile teavet edastada (“tähised”), käsitleme detailsemalt järgmises 
moodulis.  
 
Kaamera 
 
Erinevalt inimesest puudub arvutil kaasasündinud üldistamise võime. Kui 
inimene näeb pildil maja, siis arvuti „näeb“ andmete rada. Selleks, et arvuti oskaks 
piltidel vahet teha, hakkab arvuti võrdlema pilti andmebaasis olevate andmetega 
ning sarnasusi otsima. Leidnud piisavalt palju sarnasusi, pakub arvuti kõige 
rohkem sarnasusi omanud vaste. 
 
Erinevalt inimesest, kes suudab koheselt öelda, kas tegu on ehitisega või autoga, 
ei suuda arvuti seda teha. Arvuti peab võrdlema pildi iga pikslit (pildi kõige 
väiksem osake) eraldi ning otsima sarnasusi andmebaasis olevate andmetega. 
Mida rohkem on andmebaasis andmeid, seda kauem läheb võrdluseks aega, kuid 
seda täpsem on vastus. 
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Tähisteta liitreaalsuse rakendused, mis keskkonnale infot lisavad, üritavad 
keskkonnast endale omi tähiseid leida (nt Google AR for Kids) või ignoreerivad 
neid täielikult (Heads-Up Display – nutiprillid, mis saavad info ümbritsevatest 
seadmetest ning kuvavad seadme infot). 
 
Selleks, et luua ise tähis, otsib protsessor pildilt kindla arvu punkte ning kuvatav 
info „kinnitatakse“ nende punktide külge. Kaamera liigutamisel muutub punktide 
asukoht kaamera suhtes ning seepeale liigutab arvuti ka teksti uuesti punktidega 
vastavusse. 
 
GPS süsteem 
 
GPS süsteemi toimimise põhimõtteid vaatasime moodulis 2. Liitreaalsuse 
süsteemides kasutatakse GPSi asukoha määramiseks. Üldiselt on GPS 
koordinaatidega kasutusel ka mõni GPS-tähis. Kuna GPS süsteem ei ole täpne 
ning sõltub väga erinevatest parameetritest, kasutatakse enamasti konkreetse 
punkti asemel raadiust. Lisateavet leiate moodulist 4. 
 
Kui kasutaja GPS seade jõuab tähistatud GPS tähise alasse, saadab süsteem sellest 
teate liitreaalsuse rakendusele. Liitreaalsuse rakendus esitab vastavas tähises 
oleva informatsiooni – näiteks mängib heli, kuvab ekraanile info või väriseb ning 
kutsub kasutajat infot lugema. Kasutaja saab teada, et on jõudnud kohale ning 
soovi korral täiendab oma reaalsust virtuaalse informatsiooniga. 
 
Wi-Fi, Bluetooth ning teised juhtmevabad signaalid 
 
Nutitelefon edastab mitmeid signaale pidevalt. Ka on seade võimeline hindama 
signaali tugevust. Üldiselt, mida tugevam signaal, seda lähemal on signaali 
edastav seade. Näiteks võib olla liitreaalsuse rakendusse kirjutatud, et kui on 
saavutatud vähemalt 30% signaalitugevus sellise juhtmevaba signaaliga, siis 
saada info liitreaalsuse rakendusele. Info saanuna vaatab rakendus, mis info antud 
signaali tugevusega seotud on, ning kuvab selle sobivas meediumis. 
 
Näiteks jalutades muuseumis kustuvad tuled ning vaikib heli. Kui jõuad teise 
ruumi, hakkavad atraktsioonid tööle ning kõrvaklappidest saab kuulata 
eksponaatide taustateavet. Muuseumis ei ole ühtegi kaamerat. Ka ei saa kasutaja 
tuvastamiseks kasutada liikumissensoreid. 
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Igas muuseumi ruumis on juhtmevaba signaali edastav ning mõõtev jaam, mis on 
paigutatud ruumi keskele. Niipea kui kasutaja jõuab piisavalt lähedale signaali 
edastavale jaamale, liigub ta kaugemale mõnest teisest jaamast. Tänu sellele teab 
süsteem, kus kasutaja asub, millal kasutajale infot kuvada, atraktsioonid 
aktiveerida ning millist helisalvestist kasutajale kõrvaklappidesse  edastada. 
 
Aurea4Rural rakendus pakub kahte tähise liiki -  GPS ja QR-kood. Niipea kui 
kasutaja aktiveerib tähise oma nutiseadmega, suunatakse ta Aurea4Rural 
keskkonda, kuhu sisulooja on lisanud ülevaate (kasutada saab nii heli, videot kui 
teksti). Soovi korral võib sisulooja pärast ülevaadet lisada lingi rohkema 
informatsiooni saamiseks. 
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Osa 10 
Pidevalt muutuv sisu ning selle 
haldus 

Moodul 3, Osa 10 

 

Liitreaalsuse kasutamiseks kombineeritakse reaalsus 
ning virtuaalsed andmed. Kui reaalsus ning 
virtuaalsed andmed erinevad, ei ole liitreaalsusest 
kasu. Näiteks kui mäetipus olevat vaadet kirjeldatakse 
kui vaadet lumistele niitudele, ent vaatlemishetkel on 
niidud rohelised, on tõenäoliselt tegu iganenud 
infoga, mis vajaks värskendamist. 
 
Olenevalt rakendusest ning kasutatavast riistvarast on 
võimalik panna edastatav sisu sõltuma erinevatest 
parameetritest. Erinevad rakendused võimaldavad 
erinevaid lahendusi.  
 
Näiteks kui pakutakse 360 kraadi vaadet piirkonnale ning on talv, näidatakse 
kasutajale esmalt 360 kraadi vaadet kevadest, suvest, sügisest – sest talve vaade 
on kasutajal juba olemas. Kui turist jalutab piirkonnas, kus kell 12 on määratud 
toimuma üritus, siis alates kella 12st näidatakse kasutajale ürituse spetsiifilist infot, 
enne seda aga ürituse üldinfot jne. 
 
Selleks, et hinnata, millist infot kasutajale anda, on vaja esmalt hinnata info 
ajakohasust – kas info on igal hetkel kehtiv või kehtib see ainult teatud hetkedel. 
Sisu tootes on vaja mõelda samale sisu ajakohasuse aspektile. Erinevad 
rakendused kasutavad erinevaid meetodeid sisu näitamise hindamiseks. Näiteks 
nõutakse iga teatud aja tagant haldaja poolset sisukontrolli.  
 
Siin on mõned näited kasutatavatest meetoditest, et sisu vastaks alati reaalsusele: 
 

• Regulaarne sisukontrolli nõue X ajaperioodi jooksul. 
 

• Taimerite, kalendripäevade jms määramine – sisu näidatakse ainult teatud 
ajaperioodi vältel, kuni taimer kestab või konkreetne kalendrikuupäev on. 

 
• Automaatne info keskkonnast – kui sajab vihma, ei kuvata infot katuseta 

terrassil istumise võimaluse kohta jne. 
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● Poolautomaatne uuendamine – erinev info sisestatakse iga juhtumi kohta, 
aga info uuendamise vajadusest annab teada inimene (näiteks valib 
jaapani keele inglise keelse infokuva asemel). 
 

• Manuaalne info uuendamine – keegi vastutab info ajakohasuse eest. 
 

• Muud lahendused. 
 
Paljusid meetodeid saab rakendada ka juhul, kui liitreaalsuse rakendusse ei ole 
antud funktsioone sisse ehitatud – saab kasutada väliseid märguandeid, näiteks 
kalendrit, et manuaalselt infot uuendada. 
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Mooduli sissejuhatus 

 
 
  

 

Liitreaalsusest rääkivad inimesed mainivad sageli 
sõnu „jälgimine“ ja „tähised/markerid“. Mis täpselt on 
liitreaalsuse tähised? Soovime seda alljärgnevalt 
lühidalt selgitada ja tuua mõned näited 
kasutatavatest tähistest. 
 
Lühidalt öeldes on liitreaalsuse tähised visuaalsed 
vihjed, mis kutsuvad esile virtuaalse teabe kuvamise. 
Tähised võivad olla näiteks tavalised pildid või 
väikesed objektid, samuti GPS-koordinaadid. Need on 
koostatud sellisena, et seadme kaamera või GPS need 
ära tunneks. Pärast tähise tuvastamist käivitab selle 
asukoht või sisu selle tähisega seotud virtuaalse teabe. 
 
Selles moodulis selgitame üksikasjalikumalt tähiste 
erinevaid tüüpe ja toome teile mõned näited kõige 
tavalisematest juhtumitest. Tutvustame ka kõige 
sagedasemaid kasutusviise ning õpetame mõistma 
tähiste tuvastamiseks kasutatavaid seadmeid ja 
nende toimimise põhimõtteid. Mooduli lõpuosas 
kirjeldame erinevaid tegureid, mida liitreaalsuse 
lõppkasutajate seisukohast arvesse tuleb võtta. 

Moodul 4, Sissejuhatus 
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Osa 1 
Tähised 

  

Tähised on elemendid, mis käivitavad liitreaalsuse 
tegevuse. Need võivad olla visuaalsed objektid (QR-
kood, kujundused, pildid) või GPS-asukoht. Neid 
tähiseid seadme abil lugedes aktiveeritakse tähisega 
seotud toiming. 
 
Visuaalsed tähised on "kunstlikud" elemendid 
keskkonnas, kuhu need paigutatakse. Nende 
äratundmine põhineb kaamera kasutamisel tähise 
nägemiseks, misjärel seadme (mobiil, tahvelarvuti, 
arvuti) tarkvara käivitab selle tähisega seotud teabe 
(ekraanil kuvatakse pilt, tekst, video, lisateave toote 
kohta jne). 
 
Et see nii toimiks, peavad ideaaljuhul iga LR projekti 
tähised olema selgelt nähtavad ja, mis veelgi tähtsam, 
muud objektid ei tohiks neid varja. Neid peab olema 
lihtne tuvastada - seda saab tagada, kasutades ühist 
vormingut või kujundust, mida moodustavatel 
elementidel on suur kontrast võrreldes selle 
kontekstiga, kuhu nad paigutatakse. 
 
Arvutid on andmete võrdlemisel üsna tõhusad siis, kui 
pildil on vähem andmeid, mida neil tuleb võrrelda. 
See tähendab, et inimese näo pildilt tuvastamine on 
arvuti jaoks palju lihtsam kui pildil oleva objekti 
määramine - nägusid ja jooni on palju vähem, kui 
kõikvõimalikke ehitisi, loomi, linde jne kokku. See on 
ka peamine põhjus, miks liitreaalsuses kasutatakse 
palju "tähiseid".  
 
Näiteks QR-koodid, kaardid, ristkülikud jne. Neid 
tähiseid on pildilt lihtne leida, kuna need erinevad 
tavapärasest keskkonnast, ja arvutil on palju väiksem 
andmebaas, mida ta peab pildilt otsima. 
 
Lisaks saab kaamerat kasutada ka tähisteta 
liitreaalsuse rakendustes, mis otsivad sarnasusi. 
 
       

Sisu 

1.1 Kus kasutada tähiseid – 

näited…………………………………………4 

1.2 Tähiste tüübid……….…………7 
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Näiteks võrreldakse puulehest tehtud pilti seadme 
andmebaasis olevate puulehtede andmetega ja kui 
sarnasusi on piisavalt, edastatakse kasutajale teave 
puu liigi kohta. 
 
Välised elemendid (visuaalsed tähised) on endiselt 
sissetungivad (tegu on algsele pildile võõraste, 
kunstlike elementidega) ja vajavad tootmis- ja 
hooldusprotsessi. Tulevikus keskendub visuaalsete 
tähistega seotud liitreaalsuse suurim tööpõld 
äratundmisele, mis neid elemente ei vaja. Selline 
äratundmine põhineb pildituvastustehnikatel. Nende 
puhul ei ole spetsiifiliste kunstlike tähiste loomise 
vajadust, kuid need nõuavad seadme suurt 
töötlemisvõimsust ja / või head Interneti-ühendust 
pilveteenuste kasutamiseks. 
 
GPS-tähised töötavad teisel viisil. Nad võrdlevad 
tähiseid lugeva seadme tegelikku asukohta nende 
kohtadega, mis on salvestatud LR rakenduses. Kui 
kasutaja jõuab asukohta, mis on seotud LR teabega, 
kuvatakse see talle seadmes automaatselt. 
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1.1. KUS KASUTADA TÄHISEID - NÄITED 
 
Tähised on ideaalne lahendus LR sisu visualiseerimiseks kasutajatele, kes on 
valdkonnas algajad. Siin on nimekiri võimalikest olukordadest või juhtudest, kus 
tähised on soovitatavad: 
 

• Mängud ja meelelahutus: asukohapõhise liitreaalsuse kõige tuntum 
kasutusala on mängud nagu Pokemon GO ja Ingress. 
Meelelahutusrakendused, mis kasutavad mängija vahetut ümbrust ja 
keskkonda, meeldivad suurele vaatajaskonnale. Näiteks on Juego 
Studios loonud sotsiaalse LR mängu, kus mängijad kohtuvad ja 
suhtlevad üksteisega oma ümbruskonnas. Lisateabe saamiseks vaadake: 
liitreaalsuse mängude ja sotsiaalne platvorm 

 
• Turundus ja reklaam: LR rakendusi saab kasutada reklaamiteabe 

kuvamiseks, näiteks pakkumiste ja müügi kohta uudiste edastamiseks, 
kui kasutajad asuvad kaupluste, restoranide jms läheduses. Sel juhul 
kasutatakse GPS-põhiseid tähiseid - üks näide on GPS aarete jaht, 
asukohapõhine liitreaalsuse jaht ümbruskonna soodustustele ja 
eripakkumistele. 

 
• Haridus: kas sooviksite suurendada õpilaste kaasatust klassiruumis? 

Õppetunnid ei pea olema igavad - märksõnaks on nende mänguliseks 
muutmine. Tähised saab trükkida õpikutesse või isegi otse kodutöödesse 
või muudesse klassis antavatesse ülesannetesse. Andke õpilastele 
midagi mängimiseks ja nad hakkavad õppimist nautima. 

 
• Kultuur ja teenused: kõndige kunstimuuseumi ja vaadake maali 

lähedalt - seal on tähis, mis viitab LR elamusele Van Goghi ja tema 
lõigatud kõrva kohta. Paneme tähised eksponaadi või objekti lähedale ja 
jätame need sinna. Külastajad saavad neid külastuse ajal ise kasutada. 
Muuseumile on see odav ja külastaja saab näitust vaikselt nautida. 
 
Muud sarnased kasutusalad on objektide ja ehitiste ajaloo kohta teabe 
edastamisel, radadel ja marsruutidel ning isegi restoranimenüüdes. 
Näiteks käivitab tähis retsepti või video, mis näitab roa valmistamist. 

 
• Teave linna kohta: saame tähiseid kasutada bussipeatuses või metroos: 

see kuvab busside sõiduplaani liitreaalsuses ja näitab, millal järgmine 
buss saabub. Teave on dünaamiline. Inimesed on justkui vangistatud - 
nad ootavad oma bussi, ei lähe kuhugi ja seda olukorda saab siduda 
muude soovituste admisega selle kohta, mis toimub kohas, kus nad 
parajasti asuvad. 

  

https://www.cinemablend.com/games/1533430/what-is-pokemon-go-and-why-is-it-such-a-big-deal
https://www.juegostudio.com/augmented-reality-social-game-case-study.html
https://www.juegostudio.com/augmented-reality-social-game-case-study.html
https://www.juegostudio.com/ar-geo-location-app-case-study.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh
https://en.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh
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Pildi allikas 
 

Pildi allikas 
 

Pildi allikas 
 

https://medium.com/arjs/why-web-apps-are-the-future-of-augmented-reality-c503e796a0c5
https://letzgro.net/blog/augmented-reality-marker-in-business/
https://letzgro.net/blog/augmented-reality-marker-in-business/
https://www.trendhunter.com/trends/absolut-truths
https://www.trendhunter.com/trends/absolut-truths
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Pildi allikas 
 

 
Täiendavat lugemist:  
 
‘5 ways augmented reality can improve 
mobile user experience’.  
 
Autor: Camila Kohles 
Kuupäev: 20. detsember, 2018  
Allikas: www.wikitude.com 
 

https://www.smithsonianmag.com/travel/how-augmented-reality-helping-raise-awareness-about-one-armenias-most-endangered-species-1-180967670/
https://www.smithsonianmag.com/travel/how-augmented-reality-helping-raise-awareness-about-one-armenias-most-endangered-species-1-180967670/
https://www.wikitude.com/blog-augmented-reality-mobile-user-experience/
https://www.wikitude.com/blog-augmented-reality-mobile-user-experience/
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1.2. TÄHISTE TÜÜBID 
 

• RAAMTÄHIS 
 
Definitsioon: raamtähised on erineva visuaalse sisuga eristatavad kujundid, 
mida saab luua tavaliste pilditöötlustoimingute abil. 
 
Omadused: Raamtähised on geomeetrilise kujuga ja mustvalged, nende sisu 
ümber on ristkülikukujuline raam. Mõnikord sisaldavad need ka akronüüme või 
lihtsaid pilte. 
 
Raamitud ristkülikutes piltide reaalajas tuvastamist on aastate jooksul 
täiustatud ja see on nüüd kõige usaldusväärsem meetod, isegi kui neid keerata 
või viltu pöörata. Tavaliselt on tegu paberitükile või muule siledale pinnale 
trükitud 2D-pildiga. Need tähised on ristkülikukjulised ja neil on silmatorkav 
must äär. 
 
Jälgimise etapis otsib süsteem musta ristkülikut. Kui ta selle leiab, uurib ta 
raami sisemust, et teha kindlaks tegelik tähis. Sõltuvalt ääre kujust saab 
süsteem välja võtta tähise asukoha ja pöörde kaamera suhtes. 
  

 
 
 

Pildi allikas 
 

Pildi allikas 
 

https://anymotion.com/en/wissensgrundlagen/augmented-reality-marker
https://anymotion.com/en/wissensgrundlagen/augmented-reality-marker
https://anymotion.com/en/wissensgrundlagen/augmented-reality-marker
https://anymotion.com/en/wissensgrundlagen/augmented-reality-marker
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• QR-KOODID 
 

Definitsioon: Akronüüm QR tähistab kiirreageerimist (inglise keeles Quick 
Response). See võimaldab meil salvestada teavet punktmaatriksisse. 
 
Omadused: QR-koodis saame krüptida mitmesugust tähtnumbrilist teavet, 
näiteks URL, väike tekst, SMS, e-post, telefoninumber või visiitkaart. Saame 
sellele teabele kiiresti nutitelefonist, tahvelarvutist või arvutist ligi pääseda. 
Nende koodide lugemiseks on vaja meie seadmesse installida QR-koodi lugeja. 
Kõigil tänapäevastel mobiiltelefonidel on see vaikimisi olemas ja alternatiivsed 
tasuta valikud on PlayStore'is laialdaselt saadaval. 
 
QR-koodide tüübid: 
 

- Staatilised QR-koodid -  kui need on juba loodud, ei saa nende sisu enam 
muuta. Nad kuvavad alati sama teavet (URL, telefoninumber, ...), mis on 
QR-koodi sisse kirjutatud. Seda teavet saab lugeda ilma Interneti-
ühenduseta (nt visiitkaartide sisu või muud tekstid). Kuid kui see suunab 
välisele allikale, on Interneti-ühendus siiski vajalik. 
 

- Dünaamilised QR-koodid - füüsiliselt on need samasugused kui 
staatilised QR-koodid, kuid nende sisu saadakse pilvest. Tegelikult ei 
salvesta QR sisu, vaid loob veebipäringu sisule, mida saate muuta lihtsalt 
ja nii mitu korda kui vaja. Puuduseks - seda tüüpi QR nõuab Interneti-
ühendust, ent samas on pilveteenus tasuta. 

 
Tavaliste LR rakenduste jaoks, kus QR-koode kasutatakse eranditult nendega 
seotud teabe käivitamiseks, mida kontrollib ja mida saab muuta projekti 
omanik, piisab staatilisest QR-st, nagu on kasutusel ka Aurea4Rural 
tööriistakomplektis.  
 
Piltide allikad: 
 

- https://www.pinterest.es/desafiointerior/c%C3%B3digos-qr-creativos/ 
 

- http://qrdresscode.over-blog.com/article-bordeaux-ville-numerique-en-
qr-code-68524482.html 

 
- https://wiki.creativecommons.org/images/thumb/1/15/Cc-bc-sa-icons-

qr-code.png/200px-Cc-bc-sa-icons-qr-code.png 
 

- https://omicrono.elespanol.com/2018/03/codigo-qr-resurge-asia-
peligroso/ 

 
- http://www.theleftfielder.com/blog/how-to-qr-code/ 

 
 
 
  

https://www.pinterest.es/desafiointerior/c%C3%B3digos-qr-creativos/
http://qrdresscode.over-blog.com/article-bordeaux-ville-numerique-en-qr-code-68524482.html
http://qrdresscode.over-blog.com/article-bordeaux-ville-numerique-en-qr-code-68524482.html
https://wiki.creativecommons.org/images/thumb/1/15/Cc-bc-sa-icons-qr-code.png/200px-Cc-bc-sa-icons-qr-code.png
https://wiki.creativecommons.org/images/thumb/1/15/Cc-bc-sa-icons-qr-code.png/200px-Cc-bc-sa-icons-qr-code.png
https://omicrono.elespanol.com/2018/03/codigo-qr-resurge-asia-peligroso/
https://omicrono.elespanol.com/2018/03/codigo-qr-resurge-asia-peligroso/
http://www.theleftfielder.com/blog/how-to-qr-code/
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• GPS-TÄHIS 
 

Definitsioon: Tähis, mis põhineb positsioneerimise parameetritel. 
 
Omadused: Teave jäädvustatakse mobiilseadme kaamera abil ja seade töötleb 
seda teavet, kasutades seadmesse installitud positsioneerimistarkvara. 
 
GPS tähiste osad on:  
 

- GPS: Näitab seadme asukohta koordinaatide abil. 
 

- Kompass: See puudutab seadme orientatsiooni suunas, millele 
integreeritud kaamera on teravustatud. 

 
- Kiirendusmõõtur: tuvastab kasutatava seadme suuna ja nurga. 
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Geo-asukohapõhine LR viitab liitreaalsuse omadustele, mille pidepunktiks on 
asukoht reaalajas. Tavaliselt määratakse asukoht GPS-i või majakate abil, samuti 
mobiilseadmetesse sisseehitatud digitaalse kompassi ja kiirendusmõõturitega. 
See asukoht käivitab paljude erinevate võimalustega sisu: 
 

- Staatiline sisu, mis sarnaneb visuaalse tähise käivitatava sisuga. 
 

- Digitaalne sisu, mis paigutatakse virtuaalselt tegelikust füüsilisest 
keskkonnast (nt. hooned, tänavad jne) tehtud pildi peale, võimaldades 
kasutajatel sellele liitreaalsuse-valmidusega seadmeid, näiteks 
nutitelefone kasutades juurde pääseda. Digitaalsed ülekatted või 
„täiendused/augmentatsioonid” paigutatakse huvipakkuvate punktide 
kohale virtuaalselt. Nendeks võivad olla heliefektid, animatsioonid, 
muusika, videod, pildid jne. Kasutajad saavad seejärel, oma füüsilisest 
asukohast tulenevalt, need digitaalsed ülekatted aktiveerida ja nendega 
suhelda. Näiteks võib selline sisu asendada hoone praeguse vaate 
mobiiltelefoni ekraanil vaatega, kuidas see 300 aastat tagasi välja nägi, 
või see võib teid suunata objekti sissepääsu juurde, projitseerides nooled 
ja suunised reaalajas kaameravaatele tänavast. 

  

Image source 
 

https://anymotion.com/en/wissensgrundlagen/augmented-reality-marker
https://anymotion.com/en/wissensgrundlagen/augmented-reality-marker
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• MULTITÄHISED  
 

Multitähised on rühm mitmest üksikust tähisest, millel on üksteisega eelnevalt 
määratletud seos. See oli esimene katse laiendada kasutaja vaatevälja. 
Virtuaalse teabe projitseerimiseks on vaja täielikult näha ainult ühte tähist 
rühmast. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• MUUD TÜÜPI TÄHISED 
 
Eespool selgitasime visuaalseid ja GPS-tähiseid – need on valdav enamus 
praegu kasutatavatest tähistest. Neid kahte tähiste tüüpi saab kasutada ka 
Aurea4Rural tööriistakomplektis, ja enamik kasutajaid on nendega täiesti rahul. 

Pildi allikas 
 

Pildi allikas 
 

https://365airsoft.com/es/questions/1200312/a-frame-ar-js-multiples-marcadores-y-cajas?utm_source=programandonet.com&utm_medium=Redirect
https://365airsoft.com/es/questions/1200312/a-frame-ar-js-multiples-marcadores-y-cajas?utm_source=programandonet.com&utm_medium=Redirect
https://anymotion.com/en/wissensgrundlagen/augmented-reality-marker
https://anymotion.com/en/wissensgrundlagen/augmented-reality-marker
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Siiski on ka mitmeid muid võimalusi. Allpool on toodud veel neli 
mittevisuaalset tähist, mida tulevikus tõenäoliselt sagedamini kasutama 
hakatakse. 
 
 

- Aktiveerimise tähis – kui avate oma mobiiltelefonis kaamerarakenduse, 
näete sageli ekraani ülemises ja alumises servas lisateavet. Enamasti 
annab see infot teie kaamera praegustest sätetest. Kuna see on 
virtuaalne teave, mis projitseeritakse teie kaamera reaalajas voogu ja 
võimaldab teil midagi ette võtta, on see definitsiooni järgi liitreaalsus. 
Teie tähis asendatakse teie kaamerarakenduse aktiveerimisega. 
 

- Raadiosageduse tuvastamise märgised - kasutatakse lühikese 
vahemaaga traadita side jaoks. Võite neid teada kontaktivabade 
makseviiside, näiteks lähiväljasuhtluse, kontaktivabade krediitkaartide 
või kohaliku transpordi reisipiletite kaudu. On erinevad märgiseid (st teie 
kaardil olev kiip) ja antenn (st supermarketi makseterminal). Kui märgis 
on antennile piisavalt lähedal, toimub nende vahel mingit liiki suhtlus. 
Sama meetodit saab kasutada lokaalse virtuaalse teabe käivitamiseks, 
mida näidatakse teatud kohtades. 
 

- Häälkäsud - see meetod sobib rohkem liitreaalsuse prillide jaoks, kuid ka 
mobiilseadmed kasutavad seda üha enam: mõelge Cortanale Windows 
10-s või Amazonase Alexa-le. Võite lihtsalt oma seadmelt tellida teatud 
teabe kuvamist või esitamist - näiteks teie praeguse asukoha. 

 
- Infrapuna (IR) tähised - Nende huvitav omadus: need on inimsilmale 

nähtamatud, kuid seadmete abil saab neid tuvastada. IR-tähistega 
süsteem võib kasutada isevalgustusega tähist, valgustpeegeldavat 
materjali või infrapuna kohtvalgustit. Lisaks saab tähiste loomiseks 
kasutada infrapuna projektorit. 

 
Mis puudutab üldist vöötkoodide kasutamist, on nähtamatute tähiste 
süsteemid väga hästi arenenud. Teadlased on uurinud ka infrapuna tähiste 
süsteeme liitreaalsuse jaoks. Lisaks on liitreaalsuses kasutatud nähtamatuid 
tähiseid vesimärgistamiseks. Liitreaalsuse tähiste üldine piirang on see, et need 
töötavad ainult siseruumides, kus puudub kontrollimatu infrapunavalguse 
allikas. Õues annab päike infrapunavalgust ja see häirib 
infrapunatuvastussüsteemi. 
 
Isevalgustav tähis kiirgab infrapunavalgust. Tähis võib ise koosneda infrapuna 
LEDidest, mille süsteem infrapunakaamera abil tuvastab. Tähis võib olla ka 
binaarne tähis, kus valged ruudud on läbipaistvad ja mustad ruudud on 
läbipaistmatud ning süsteemi all on infrapuna LEDid. Esimene variant on 
tavalisem. 
 
Infrapuna tähiste heaks näiteks on need, mida kasutatakse muuseumides ise 
endale giidiks olemisel, nagu juba mainitud mooduli 3 leheküljel 9. 
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Pildi allikas 
 

Pildi allikas 

https://www.semanticscholar.org/paper/A-Localization-System-Using-Invisible-Markers-Nakazato-Kanbara/3cc24664723237d7573b3f18f8e4c8460fe48e79/figure/1
https://www.semanticscholar.org/paper/A-Localization-System-Using-Invisible-Markers-Nakazato-Kanbara/3cc24664723237d7573b3f18f8e4c8460fe48e79/figure/1
https://glass.aero/news/2015/12/head-tracking-progress/
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Pildi allikas 

Pildi allikas 
 

https://www.amazon.ca/Britkit-Tactical-Infrared-reflective-Fastener/dp/B00FHYXNDA
https://www.researchgate.net/figure/The-experimental-set-up-Infrared-reflective-markers_fig1_318437035
https://www.researchgate.net/figure/The-experimental-set-up-Infrared-reflective-markers_fig1_318437035
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Erinevat tüüpi tähiste võrdlustabel 

 

Tähise tüüp Mõiste Omadused Parim kasutusala 
liitreaalsuses 

RAAMTÄHIS 
Mis tahes visuaalse 
sisuga eristatavad 
kujundid 

Geomeetriliselt kujuga, 
mustvalged - nende sisu 
on raamitud 
ristkülikuga 

Liitreaalsuse tööriista 
tähis videomängudele 

QR-KOOD 

Kiire reageerimine, 
võimaldab teabe 
salvestamist 
punktmaatriksisse 

Krüpteerib 
mitmesugust 
tähtnumbrilist teavet, 
näiteks URL, väike tekst 
jne 

Transpordipiletid. Piltide 
QR kirjeldused 
(muuseumid). 

GPS-TÄHIS 
Põhineb 
positsioneerimis-
parameetritel 

Digitaalne sisu 
asetatakse virtuaalselt 
tegeliku füüsilise 
keskkonna pildi peale 

Huvipunktid. (Auto 
navigatsioonisüsteemid). 
Google Maps punktid. 

AKTIVEERIMISE 
TÄHIS 

Virtuaalne teave, mis 
projitseeritakse teie 
kaamera reaalajas 
voogu ja võimaldab 
tegevust 

Lisateave ekraani 
ülemisel ja alumisel 
küljel. Tähis 
asendatakse teie 
kaamerarakenduse 
“aktiveerimisega”. 

Kaamerarakenduse 
nupud mobiilseadmetel. 

RAADIOSAGEDUSE 
TUVASTAMISE 
MÄRGISED 

Tähised lühikese 
vahemaa raadioside 
jaoks 

Side algab siis, kui 
märgis on traadita 
antennile piisavalt 
lähedal 

Kontaktivabad 
krediitkaardid 

HÄÄLKÄSKLUS 
Häältuvastuskäsklused, 
mis käivitavad juhised 

Võite lihtsalt tellida 
oma seadmelt teatud 
teabe kuvamist või 
andmist 

Windows Cortana. Apple 
Siri 

INFRAPUNA 
TÄHISED 

Need on inimsilmale 
nähtamatud, kuid 
seadmete abil saab 
neid tuvastada 

Need töötavad ainult 
siseruumides, kus 
puudub kontrollimatu 
infrapuna valgusallikas 

Lennuki juhikabiini 
sensorid 

 

 
Täiendavat lugemist:  
 
‘Using QR Code share your visiting card’ 
https://newtechworld.net/using-qr-code-
share-your-visiting-card/ 
Kuupäev: 3. jaanuar 2013. Allikas: 
https://newtechworld.net 
  
How to use QR trail markers 
http://bowentrails.ca/how/ 
  Kuupäev: mai 2015. Allikas: 
http://bowentrails.ca 
 

https://newtechworld.net/using-qr-code-share-your-visiting-card/
https://newtechworld.net/using-qr-code-share-your-visiting-card/
https://newtechworld.net/
http://bowentrails.ca/how/
http://bowentrails.ca/
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Osa 2 
Seadmed 

  
Moodul 4, Osa 2 

 

Senimaani nägime, kuidas tähiste abil saab 
liitreaalsuse sisu käivitada. Siiski peame teadma ka 
seda, milliseid seadmeid on lõpptarbijal nende tähiste 
kasutamiseks vaja. Liitreaalsusele juurdepääsu 
võimaldavad seadmed on tuntud kui liitreaalsuse 
kujutegurid (inglise keeles Form Factors). 
 
Lisaks tavalistele mobiiltelefonide või tahvelarvutite 
kaameratele on muudeks võimalusteks: prillid, 
peakomplektid, projektorid ja pea-ekraanid, mida 
teame eelkõige virtuaalreaalsuses kasutamise järgi. 
Kuid tootjad ei paku neid veel massitarbimises 
olevatele seadmetele. 

Sisu 

2.1 

Mobiilseadmed………………….…18 

2.2 Liitreaalsuse 

peakomplektid, -ekraanid ja 

liitreaalsuse 

prillid……………………………………………19 
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2.1. MOBIILSEADMED 
 
Liitreaalsus jõuab tasapisi mobiiltelefonidesse - mobiilitootjad juba lisavad oma 
uutesse keskmise ja kõrge tasemega seadmetesse spetsiaalse riistvara (LR-
kiibid). Liitreaalsuse tulevik mobiiltelefonides on just alanud ja praegu saadaval 
olevatel rakendustel on veel pikk tee käia. 
 
Mobiilseadmed, nagu nutitelefonid ja tahvelarvutid, on kõige kättesaadavamad 
ja need sobivad kõige paremini liitreaalsuse mobiilirakenduste jaoks, alustades 
lihtsalt mängimisest ja meelelahutusest ning lõpetades ärianalüütika, spordi ja 
suhtlusvõrgustikega. Mõned Androidi telefonid, näiteks Lenovo Phab 2 Pro ja 
Asus ZenFone AR, juba sisaldavad Google'i liitreaalsuse tehnoloogiat ja neil on 
selle võimaldamiseks spetsiaalne riistvara. Lisaks spetsiaalselt loodud kiipidele, 
mis annavad telefonidele liitreaalsuse võimekuse, ilma et oleks vajadust 
täiendava tarkvara järele, sisaldab see riistvara mitmeid kaameraid ja andureid, 
mis tuvastavad pildi elementide sügavuse, nende vahelise kauguse ja ulatuse. 
 
Algtasemel liitreaalsus - nagu seda läheb vaja tänapäeval igapäevaseks 
kasutamiseks – on juba nutitelefonide standardvarustuse abil võimalik: korralik 
kaamera, kompass ja GPS. Neid LR rakendusi juhib juba seadme 
operatsioonisüsteemis olev tarkvara. Näiteks on arendajatel kaks platvormi, 
millel liitreaalsuse rakendustega töötada: Apple'i ARKit ja Google'i ARCore: 
 

- Apple'i mobiilse operatsioonisüsteemi iOS 11 abil on nüüd alates iPhone 
6S-ist võimalik ka LR rakendusi telefonidesse alla laadida ja käivitada, 
ehkki LR jaoks on spetsiaalselt kalibreeritud ainult iPhone 8, iPhone 8 
Plus ja iPhone X kaamerad. 
 

- Google Pixel 2 ja Pixel 2XL pakuvad oma kaamerates samuti liitreaalsust. 
 
  

Maaturismi väikeettevõtetele või avalik-õiguslikele asutustele mõeldud 
Aurea4Rural rakendus on mõeldud klientide ja külastajate tavaliste 
mobiilseadmetega kasutamiseks. Ehkki see rakendus on suhteliselt algeline, 
võimaldab see väikestel ettevõtetel luua oma klientidele oma enda liitreaalsuse 
teenuse.   
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2.2. LIITREAALSUSE PEAKOMPLEKTID, -EKRAANID JA 
LIITREAALSUSE PRILLID 
 
Liitreaalsuse peakomplekt on spetsiaalne, pea külge kinnitatav kuvar, mis loob 
simuleeritud visuaalse keskkonna läbi füüsiliste kuvavate optiliste läätsede, 
võimaldades kasutajal prillide kaudu näha nii digitaalset kuva kui ka maailma - 
edastades andmed läbipaistvale kuvarile otse kasutaja vaatesse. Need pakuvad 
neid kandvatele kasutajatele virtuaalseid pilte, videoid, animatsioone või 
infosisu, võimaldades neil reaalsesse maailma lisada virtuaalseid elemente, 
mida saab prillide abil näha. See on kujunemisjärgus tehnoloogia, mille 
eesmärk on muuta maailma nii, nagu kasutajad seda näevad, olenevalt sellest, 
mida nad vaatavad. 
 
Nutiprillid on pähe pandavad arvutiprillid, mis lisavad teavet lisaks sellele, mida 
nende kandja juba näeb. Need on sarnased eelnevalt kirjeldatud 
peakomplektile, kuid väiksema suurusega - ideaaljuhul mitte palju suuremad 
kui tavalised prillid. Neid nimetatakse mõnikord ka kantavateks arvutiprillideks, 
mis on võimelised töötamise ajal oma optilisi omadusi muutma. Nutikad 
päikeseprillid, mis on programmeeritud elektrooniliselt varjundit muutma, on 
näide seda tüüpi nutiprillidest. 
 
Mõlemad töötavad sarnaselt ja tegelikult pole nendevahelised piirid selged – 
allolevatel linkidel toodud näidetes leiate mõlemas kategoorias ühed ja samad 
mudelid. Tavaliselt pakuvad need sama reaalsusel põhinevat keskkonda, nagu 
nähakse palja silmaga, kuid lisavad visuaalse simulatsiooni või sisu, et pakkuda 
kasutajale laiendatud vaadet. Need on disainitud sarnanema prillidega, välja 
arvatud see, et läätsed on valmistatud läbipaistvast LCD-st või muudest 
ekraanimehhanismidest. Peakomplektides on ka sisseehitatud 
mikroprotsessor ja salvestusruum. Algselt võeti need kasutusele sõjanduses 
hävituslendurite koolitamiseks, nüüd on need seadmed kasutuses 
lennunduses, autotööstuses, tootmises, spordis jne. 
 
Kuidas nad töötavad? Teabe vaateväljale asetamine saavutatakse sisse ehitatud 
traadita prillide abil, millel on liitreaalsuse ülekate, mis suudab peegeldada 
projitseeritud digitaalseid pilte ja võimaldab kasutajal nendest läbi näha või 
nende abil paremini näha. 
 
Varasemad mudelid suudavad täita põhifunktsioone, näiteks toimida 
kaugsüsteemi eeskomponendi ekraanina, näiteks nutitelefonide või Wi-Fi-
tehnoloogiat kasutavate nutiprillide puhul. 
 
Kaasaegsed seadmed on tõhusad kantavad arvutid, mis suudavad käivitada 
neis sisalduvaid mobiilirakendusi. Mõned neist on käed-vabad ja saavad 
Internetiga suhelda tavakeeles häälkäsklusi kasutades, teised aga kasutavad 
puutetundlikke nuppe. 
 
Nagu muudki arvutid, suudavad liitreaalsuse peakomplektid ja nutiprillid 
koguda teavet sise- või välisanduritelt. Nad võivad andmeid kontrollida või 
hankida muudest instrumentidest või arvutitest ning toetavad traadita 
tehnoloogiaid, nagu Bluetooth, Wi-Fi ja GPS. Väiksem arv mudeleid kasutab 
mobiilset operatsioonisüsteemi ja toimib kaasaskantavate meediapleieritena, 
et saata kasutajale heli- ja videofaile Bluetoothi või WiFi peakomplekti kaudu. 
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Erinevatel mudelitel on olemas ka kõik nutitelefoni funktsioonid, sealhulgas 
täielikud elu logimise (inglise keeles “lifelogging”) ja aktiivsuse jälgimise 
funktsioonid (tuntud ka kui "treeningu jälgija"), nagu mõnel GPS-kellal on näha. 
 

- Turul juba pakutavad peakomplektid (Meta 2, Mira Prism, Magic Leap 
One): https://www.redbull.com/us-en/best-augmented-reality-headsets-
2018 
 

- Turul juba pakutavad liitreaalsuse prillid: 
https://www.tomsguide.com/us/best-ar-glasses,review-2804.html 
 

  
Pildi allikas  

 

Pildi allikas  
 

Pildi allikas  
 

https://www.redbull.com/us-en/best-augmented-reality-headsets-2018
https://www.redbull.com/us-en/best-augmented-reality-headsets-2018
https://www.tomsguide.com/us/best-ar-glasses,review-2804.html
https://aplicacionesparaandroid.org/asus-zenfone-ar-debuta-en-los-estados-unidos/
https://aplicacionesparaandroid.org/asus-zenfone-ar-debuta-en-los-estados-unidos/
https://hardresetmyphone.com/how-to-reset-asus-zenfone-ar-zs571kl/
https://hardresetmyphone.com/how-to-reset-asus-zenfone-ar-zs571kl/
file:///C:/Users/DELL/Downloads/:%20https:/www.roadtovr.com/toward-truly-glasses-sized-ar-first-look-at-digilens-ar-hud-reference-headset/
file:///C:/Users/DELL/Downloads/:%20https:/www.roadtovr.com/toward-truly-glasses-sized-ar-first-look-at-digilens-ar-hud-reference-headset/
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Piltide allikad:  
 

- https://www.extremetech.com/gaming/223762-microsoft-hololens-up-
for-pre-order-today-if-you-can-afford-it 

 
- https://www.bbc.com/news/technology-47350884 

 
- https://www.lenovo.com/us/en/smart-devices/-lenovo-

smartphones/phab-series/Lenovo-Phab-2-Pro/p/WMD0000022 

 
Täiendavat lugemist:  
 
‘Your smartphone is ready to take 
augmented reality mainstream’.  
Autor: Leander Kahney 
https://www.wired.co.uk/article/augmen
ted-reality-breakthrough-2018 
Kuupäev: 4. jaanuar 2018.  
Allikas: https://www.wired.co.uk 
  
‘The augmented reality boom will 
transform phones (and business)’.  
Autor: Mike Elgan 
https://www.computerworld.com/article
/3208047/virtual-reality/the-augmented-
reality-boom-will-transform-
phones.html 
Kuupäev: 15. juuli 2017. Allikas: 
https://www.computerworld.com 
 
‘Five new and innovative examples of 
augmented reality in retail apps’.  
Autor: Nikki Gilliland 
https://econsultancy.com/five-new-and-
innovative-examples-of-augmented-
reality-in-retail-apps/ 
Kuupäev:  27. september, 27, 2017. Allikas: 
https://econsultancy.com 
  
‘7 Statistics every App developer should 
know about augmented reality’.  
Autor: Camila Kohles 
https://www.wikitude.com/blog-7-stats-
app-developer-augmented-reality 
Kuupäev: 8. jaanuar, 2019.  
Allikas: www.wikitude.com 
 
 

https://www.extremetech.com/gaming/223762-microsoft-hololens-up-for-pre-order-today-if-you-can-afford-it
https://www.extremetech.com/gaming/223762-microsoft-hololens-up-for-pre-order-today-if-you-can-afford-it
https://www.bbc.com/news/technology-47350884
https://www.lenovo.com/us/en/smart-devices/-lenovo-smartphones/phab-series/Lenovo-Phab-2-Pro/p/WMD0000022
https://www.lenovo.com/us/en/smart-devices/-lenovo-smartphones/phab-series/Lenovo-Phab-2-Pro/p/WMD0000022
https://www.wired.co.uk/article/augmented-reality-breakthrough-2018
https://www.wired.co.uk/article/augmented-reality-breakthrough-2018
https://www.wired.co.uk/
https://www.computerworld.com/article/3208047/virtual-reality/the-augmented-reality-boom-will-transform-phones.html
https://www.computerworld.com/article/3208047/virtual-reality/the-augmented-reality-boom-will-transform-phones.html
https://www.computerworld.com/article/3208047/virtual-reality/the-augmented-reality-boom-will-transform-phones.html
https://www.computerworld.com/article/3208047/virtual-reality/the-augmented-reality-boom-will-transform-phones.html
https://www.computerworld.com/
https://econsultancy.com/five-new-and-innovative-examples-of-augmented-reality-in-retail-apps/
https://econsultancy.com/five-new-and-innovative-examples-of-augmented-reality-in-retail-apps/
https://econsultancy.com/five-new-and-innovative-examples-of-augmented-reality-in-retail-apps/
https://econsultancy.com/
https://www.wikitude.com/blog-7-stats-app-developer-augmented-reality
https://www.wikitude.com/blog-7-stats-app-developer-augmented-reality
http://www.wikitude.com/
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Osa 3 
Tähiste paigaldamine ja hooldus 

 
 
  

Nii tähised kui ka sisu peavad olema esitatud kõige 
sobivamas meedia formaadis, et mobiilseadmed neid 
hõlpsalt tuvastaksid. 
 
Kuhu tähised asetada:  
  

1. Füüsilised märgid objektidel. LR jaoks kõige 
tavalisem ja lihtsam lahendus laialt avatud 
ruumis on visuaalsete märkide paigutamine 
liitreaalsuse sisuga seotud objektidele või 
nende lähedale. QR-koodid või mis tahes 
muud tähiste kujundused saab printida 
kleebistele, paberilehtedele või tekstiilile. 
Oluline on meeles pidada, et need peavad 
olema selged, kergesti loetavad ja asetatud 
tasasele pinnale. 

2. Voldikud ja reklaammaterjalid. Saate täiendada oma voldikutes 
(trükitud või digitaalsetes), plakatites, kuulutustes jne antavat infot, 
lisades tähised, mis suunavad lugeja LR sisu juurde. QR-koodid on 
graafilise failina, mille saab otse lisada selliste materjalide kujundusse. 

3. Füüsilised objektid. Tähistena on võimalik kasutada selliseid objekte 
endid, millel on väga iseloomulik ja selge vorm ja millel on taustaga 
suur kontrastsus: tehke neist foto ja kasutage seda tähisena. See toimib! 

4. Asukohad. Sageli pole avatud või avalikes kohtades võimalust 
paigutada füüsilisi tähiseid, mis oleksid piisavalt suured, et kaamera 
neid eemalt näeks. Sellistel puhkudel kasutage LR sisu käivitamiseks 
GPS-tähiseid.   

5. Veebilehed. Sarnaselt ülalnimetatud voldikute kasutamisele saate 
tähised lisada veebilehtedele. Hea näide on juurdepääs WhatsApi 
personaalarvuti versioonile mobiiltelefoni skaneeritud QR-koodi 
kaudu. Veebilehtedel on aga tõhusam kasutada üksikasjalikumale või 
täiendatud teabele juurdepääsu saamiseks hüperlinke. 
 

Sõltuvalt tähiste tüübist ja paigutusest võib nende olukord aja jooksul 
halveneda või need võivad kehtetuks muutuda, näiteks: 
 

- Objektide külge kinnitatud füüsilised tähised võivad maha kukkuda, 
nende ette asetatud objektid võivad need varjata või need võivad 
päikesevalguse või muude keskkonnamõjude tõttu kontrasti kaotada. 

- LR projektidest võidakse aja jooksul loobuda, need võivad kehtivuse 
kaotada või neid võidakse muuta, kuid nende vastavad tähised on 
endiselt objektidel või reklaammaterjalides 

Moodul 4, Osa 3 
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  - Asukohad, mis käivitavad toimingu visuaalsete või GPS tähiste kaudu, 

võivad muutuda ligipääsmatuks (teetööd, ehitamine, varem 
juurdepääsetavate alade sulgemine jne). 

 
Seetõttu on nende toimimise perioodiline kontroll ja testimine kohustuslik. 
Selleks peab iga LR projekti dokumentatsioon sisaldama tähiste loendit ja 
nende paigutamise asukohta. Teatavate ajavahemike järel peab projekti 
omanik kõiki tähiseid testima. Kui mõni probleem avastatakse, tuleb võtta 
järgmised parandusmeetmed: 
 

- Tähiste ümber paigutamine, neid varjavate objektide eemaldamine või 
nende asendamine uute tähistega. 
 

- Kui LR projektidest loobutakse, tuleb seotud tähised eemaldada. 
Võimaluse korral tuleks vähemalt sisenemistähise jaoks luua uus sisu. 
See sisu annab kas teada, et see liitreaalsuse projekt enam ei toimi, või 
suunab uue projekti juurde, mis seda asendab. 

 
- Muutmise korral eemaldatakse vananenud tähised. Sama tähise võib 

siiski asetada uude kohta ja uue sisuga. 
 

- Kui kohtadele pole enam juurdepääsu, kuid sisu jääb kehtima, saab 
sellele määrata uued GPS-koordinaadid. Vastasel juhul saab tähise ja 
selle sisu projektist lihtsalt eemaldada. 

 
Eelmistest moodulitest juba teame, milliseid reaal-elu olukordi 
“täiendatakse”, teame sisu tüüpe ja haldamise võimalusi (moodul 3) ning seda, 
kuidas kasutaja sellele tähiste abil ligi pääseb. Nüüd saame luua erinevaid 
kogemusi, mida kasutajatele maaturismi kontekstis pakkuda võiks. Peale 
lihtteksti ja piltide on allpool kirjeldatud veel mõnda võimalikku sisu, mida 
saab täiendavalt kasutada: 
 

1. Videod. Heli ja liikumine aitavad luua kaasahaaravama elamuse. 
Võite lisada lingi oma veebikaamerale, mis näitab teie teenuse 
vaateid reaalajas; YouTube'ile ja sarnastele lehtedele paigutatud 
videotele või anda lingi muule veebis saadaolevale videosisule. 
 

2. Paikade taastamine (kasutatakse varemete puhul, et näidata, 
kuidas see varem välja nägi) – kasutades üksikuid pilte, 
slaidiseansina pildiseeriat või videot. Keerukamaid võimalusi nagu 
näiteks nende vaadete projitseerimine otse kaameravaatele, ei ole 
väikeettevõtetel veel võimalik kasutada. 

 
3. Reaalajas stsenaariumid kohapeal (näidake protsesse, loomingut 

jne) või minevikus toimunud tegevuste simuleerimine reaalajas. 
Näiteks näidake, kuidas kunstnik tegi maali.  
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Osa 4 
Kasutajakogemus 

 
 

  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moodul 4, Osa 4 

 

Sujuv ja intuitiivne kasutajakogemus on iga 
liitreaalsuse rakenduse puhul kriitilise tähtsusega. 
Tähiseid peab olema lihtne leida ja kasutada; sisu 
peab olema lihtne, visuaalne, kiiresti laaditav, kergesti 
mõistetav jne. 
 
Mis on kasutajakogemus? 
 
Kasutajakogemus on inimese tunne ja taju teenuse 
või seadme kasutamise ajal ja pärast seda, eriti 
arvestades seda, kui lihtne või intuitiivne selle 
kasutamine on ja mil määral see vastab tema 
vajadustele ja ootustele. Seda kontseptsiooni 
arvestades (võib-olla paljude jaoks pisut ebamaine) 
proovime tuua näiteid ja aspekte, mida tuleks 
liitreaalsuse projektide kontekstis tähiste loomisel ja 
paigutamisel silmas pidada. 

Sisu 

4.1 Suhtluse 

liigid…………………………………26 

4.2 Soovitused QR-tähise 

kujundamise ja valmistamise 

optimeerimiseks.……………27 

4.3 Soovitused GPS-tähise 

kujundamise ja valmistamise 

optimeerimiseks.……………29 

4.4 Pidage alati silmas 

kasutajakogemust.……………30 

4.5 Tavalised vead rakenduse 

kujundamisel…..…………………………….

……32 

4.6 Mõned mõtted 

lõpetuseks…….…………….……33 
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4.1. SUHTLUSE LIIGID 
 
Liitreaalsuses ja virtuaalses reaalsuses seisame silmitsi rea toimingutega pärast 
esimest klõpsu, mis võimaldab kasutajal suhelda ja nendest reaalsustest aru 
saada. Kasutaja teeb neid toiminguid rakendustes navigeerides iga päev. Ta on 
harjunud teatud mustrite ja toimingutega ning nende vallandatavate 
tulemustega; kõik kõrvalekalded sellest mustrist mõjuvad negatiivselt. Nende 
mustrite puudulik tundmine on võib-olla kõige tavalisem viga. Seetõttu 
selgitame neid igaühte lühidalt: 
 

- Koputus: reaktsiooni esilekutsumiseks puudutage sõrmega ekraani. 
 

- Libistamine: liikumiseks ja keskkonna tundmaõppimiseks libistage 
ekraanil sõrmega. 

 
- Näpistus: pigistage või ühendage kaks sõrme, et suhelda - tavaliselt 

kasutatakse sisse või välja suumimiseks. 
 

- Pööramine: Kasutage oma sõrme, visualiseerimaks objekti pööramist. 
 

- Koputus õhus: puudutage õhus. 
 

- Hääl: Häälkäsud seadme või rakenduse toimingu käivitamiseks. 
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4.2. SOOVITUSED QR-TÄHISE KUJUNDAMISE JA 
VALMISTAMISE OPTIMEERIMISEKS 
 
Soovitame QR-koodide kasutamise parimaid praktikaid, mis aitavad nende 
tähisena kasutamisel saada parema kasutajakogemuse: 
 
Planeerige ja määratlege eesmärgid.  
 
Igas tootearendus- või turunduskampaanias on oluline eelnevalt määratleda 
taotletavad eesmärgid, et hiljem oleks võimalik mõõta nende tõhusust. Tähised 
ei saa olla viimase hetke lisandid; need peavad olema algusest peale osa 
kavandatust. Kriteeriumid, mida tuleks meeles pidada: kuhu tähised 
paigutatakse, milliseid füüsilisi tugesid need kasutavad, milline on vajalik 
suurus, et need oleksid leitavad ja millist ühist kujundust kasutatakse. Kõigi 
nende kriteeriumide kohta leiate täiendavat teavet allpool: 
 
Tähise kujundus.  
 
On vaja arvestada: 
 
• Suurus: tähis peab olema piisavalt suur, et see oleks nähtav ja hõlpsasti 
tuvastatav ning loetav mõistliku vahemaa kauguselt kasutaja ja tähise vahel 
 
• Värv: ideaaljuhul ainult mustvalge; või igal juhul võimalikult suure kontrastiga. 
Viimasel ajal on tulnud moodi kasutada erinevat värvi tähiseid. Need võivad olla 
küll atraktiivsemad, kuid peame meeles pidama, et kontrastsus muutub 
halvemaks ja seetõttu on neid ka raskem lugeda. 
 
Olge ettevaatlik piltide kasutamisel.  
 
Tähised võivad teoreetiliselt olla ka suure kontrastsusega pildid ning ka QR-
kood saab logosid sisaldada. See võib tugevdada ettevõtte kaubamärki, kuid 
raskendab samas ka tähise lugemist, kuna asjakohast teavet ei õnnestu 
tuvastada ja sellest tulenevalt põhjustab see skannimisel probleeme. 
 
Tähise paigaldamine.  
 
Tähiste paigaldamisele tuleb suurt tähelepanu pöörata. On erinevaid aspekte, 
mida silmas pidada: 

• Selle ümber peaks olema piisavalt ruumi ja häirimata nähtavust, et seda 
oleks hõlpsam tuvastada ja lugeda. 
 

• Tähise hea kontrastsus võrreldes ümbritseva taustaga. 
 

• Välistingimustes kasutamisel peaks see olema silmade kõrgusel või 
vähemalt hõlpsasti skannitav, kui kasutaja sirutab välja oma 
mobiiltelefoniga käe. 
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• Fassaad ei ole tähise paigutamiseks parim koht. Kui te aga seda siiski 
teete, siis arvestage, et mobiiltelefonid peavad seda kaugelt lugema ja 
see peab olema piisavalt suur. Sellistel juhtudel oleks tungivalt soovitatav 
kasutada GPS tähist! 
 

• Kui tähist kasutatakse televiisoris, veebilehtedel või videoformaadis 
reklaamidega reklaamiekraanidel, on oluline, et see oleks piisavalt kaua 
nähtaval. 10 või 15 sekundit on minimaalne aeg sel juhul, kui kasutaja 
juba eeldab, et tähis ilmub ja kui tema mobiilne skannimisseade on 
selleks juba ette valmistatud. Vastasel juhul peaks see jääma nähtavale 
palju pikemaks ajaks, et kasutajatel oleks aega otsustada, kas see on 
skannimist väärt, ja seejärel mobiiltelefonis QR-rakenduse avamiseks. 
 

• Mobiililevi on oluline. Kui tähis suunab veebisisu juurde ja me paigutame 
selle garaaži, kus ei ole levi, on see täiesti kasutu. Sama kehtib halva 
mobiilsidega maapiirkondades asuvate tähiste kohta. Kui see kehtib ka 
teie kohta, kuid teil on lauatelefoni-internetiühendus, siis veenduge, et 
teie WiFi kataks koha, kuhu tähis on paigaldatud. 
 

• Ning lõpetuseks on oluline arvestada ka keskkonnatingimustega, kuhu 
tähis paigaldatakse. Näiteks, kas see asub halva valgustusega kohas? Või 
vastupidi – kas see asub väljas kohas, kus on liiga palju valgust? 
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4.3. SOOVITUSED GPS TÄHISE KUJUNDAMISE JA 
VALMISTAMISE OPTIMEERIMISEKS 
 
GPS-tähised on suhteliselt vähem keerulised. Paari asjaolu tuleb siiski arvesse 
võtta: 
 

• kui asukoht on valitud, näiteks GoogleMapsist, pidage meeles, et sellised 
asukohad nagu ettevõtete nimed, mälestusmärgid jne pole sageli 
täpsed. Veenduge, et indikaator oleks täpselt seal, kus objekt asub. 
 

• määrake mõistlik kaugus punktist, millal liitreaalsuse sisu käivitatakse. 
See sõltub objekti tüübist ja suurusest. 

 
• selle kauguse valimiseks pange end lõppkasutaja olukorda: kust poolt ta 

läheneb, kui selgelt saab elementi tuvastada, kui lähedale kasutaja 
sellele pääseb jne. Kolm näidet: 

 
- väike kuju, nagu näiteks Brüsselis asuv  Männecken Piss on nähtav 

vaid väikese vahemaa tagant: piisab 10–20 meetrist, samal ajal kui 
juba 40–50 meetri kaugusel asudes viibib kasutaja mõnel tänaval, 
ilma et ta saaks seda objekti näha. 
 

- suurematele objektidele, näiteks katedraalile, saab läheneda 
erinevatest külgedest, kuna GPS asub selle keskel, kuid sisu tuleb 
käivitada juba 50–100 meetri kaugusel. 

 
- maastikuvaade, kus objektile (loss, mägi) pole võimalik juurde 

pääseda ja mida saab näha ainult kaugelt - siin on vajalik 1-2 km 
vahemaa. Kuna seda on ilmselt liiga palju, on lahenduseks leida 
objekti nägemiseks parim vaatekoht ja käivitada sisu just selles 
kohas, mitte seal kus objekt reaalselt asub. 

 
Ideaalis võtke asukoht käsitsi seal kus objekt asub või vähemalt tundke seda 
kohta väga hästi. See tagab, et: 
 

• asukoht on õige 
• teate ümbrust ja võimalusi punktile lähenemiseks 
• käivitamise kauguse saab määrata sellisena, nagu on praktiliselt kasulik 

 
Enamikul juhtudel ei muutu GPS tähised aja jooksul ega ka halvene. Kui need 
on täpselt määratletud, on hooldus minimaalne. 
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4.4. PIDAGE ALATI SILMAS KASUTAJAKOGEMUST 
  
Informeerige kasutajat oma liitreaalsuse lahendusest: vältige tähiseid, kui te 
ei ole kasutajat eelnevalt teavitanud sellest, millega need on seotud. Kui 
kasutate tähistena QR-koode ja teie külastaja teab, mis need on, proovib ta 
neid. Osa sisu võidakse kuvada ilma konkreetse rakenduseta, kuid liitreaalsuse 
lahenduse täielikuks kasutamiseks peavad kasutajad esmalt vastava rakenduse 
alla laadima ja installima. Paljud ei taha seda teha, kui nad ei mõista kaasnevaid 
eeliseid, nii et rääkige neile sellest - liitreaalsuse rakendusi on veel vähe ja paljud 
kliendid on uudishimulikud! 
 
Pidage meeles, et endiselt on palju inimesi, kes pole kunagi oma elus QR-koodi 
või midagi sarnast skanninud - olenevalt teie sihtrühmast võib see segment olla 
just kõige huvipakkuvam. Liitreaalsuse süsteemi kasutamine võib olla neile 
täiesti uus kogemus, nii et “võtke neil käest kinni” ja juhendage neid. 
 
Aurea4Rural liitreaalsuse tööriistakomplektiga loodud projektide puhul vajavad 
kasutajad sisule juurdepääsuks Aurea4Rural rakendust. Külastajate jaoks, kes 
peavad selle rakenduse esmakordselt alla laadima ja installima, on hea mõte 
luua konkreetne QR-kood, mis suunab otse selle allalaadimisele, ja avaldada 
see külastajale suunatud infos, sissepääsu juures jne. 
 
Lisage üleskutse tegevuseks: inimesed tunnevad liitreaalsuse vastu 
uudishimu, nad on sellest palju kuulnud, kuid suure tõenäosusega pole nad 
kunagi seda tõeliselt kogenud. Liitreaalsuse lahenduse katsetamine võib olla 
neile uue maailma avastamise lähtepunktiks. Kuid selle positiivse kogemuse 
saavutamiseks peab teie liitreaalsuse lahendus pakkuma lisaväärtust, andma 
kasulikku teavet ja kutsuma neid üles millegi parema saamiseks tegutsema. 
     
Kasutage lühendatud aadressi: kui teie tähis suunab URL-ile, kasutage 
lühendatud aadressi, näiteks bit.ly abil. See vähendab kodeeritud teavet ja 
muudab koodid väiksemaks ja / või kergemini loetavaks. 
 
Veenduge, et tähis on hästi loetav erinevates seadmetes ja lugejates. 
Proovige kõikvõimalike seadmetega, mida saate kasutada: vanemad lihtsa 
kaameraga mobiiltelefonid, halva valgustusega tahvelarvutid jne. Veenduge, et 
URL ja teave avanevad endiselt õigesti. Tehke põhjalik eeltestimine sõprade ja 
klientidega - neile klaasikese veini või muude maiuspalade pakkumine 
motiveerib neid veelgi enam! 
 
Tähise sihtkoht tuleb mobiili jaoks optimeerida. Kas teate, kui pettumust 
valmistav võib see olla, kui neid suunatakse sisu juurde, mida nad oma 
mobiilseadmest ei näe? Mis iganes see on - video, rakendus või mobiiliveebileht 
- see peab alati olema mobiilseadmest nähtav. Liitreaalsuse loomisel ärge 
katsetage selle toimimist kiire Interneti-ühendusega arvutist: kasutage oma 
mobiiltelefoni, lülitage välja WiFi ja kontrollige, kuidas asi siis toimib. 
 
 
Ning lõpetuseks on oluline mõõta tulemusi ja saada kasutajatelt tagasisidet. 
Teie liitreaalsuse lahendus pole (ainult) lõbu pärast - see on mõeldud külastajale 
lisaväärtuse andmiseks. Kontrollige ja mõõtke vähemalt kolme parameetrit: 
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nende külastajate protsenti, kes teie liitreaalsuse rakendust kasutavad, ühe 
seansi ajal skannitud tähiste koguarvu ja seda, milliste tähiste vastu kõige 
rohkem huvi tuntakse. See annab olulist teavet teie liitreaalsuse lahenduse 
parendamiseks, muutes selle kasulikumaks ja seega teie kliendi jaoks 
atraktiivseks. 
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4.5. TAVALISED VEAD RAKENDUSE KUJUNDAMISEL 
 
Enamik ülaltoodust kehtib mitte ainult tähiste kohta, vaid laieneb ka rakenduse 
üldisele kujundusele. Sagedased vead, mille puhul nähta kasutajakogemust kui 
kõige olulisemat aspekti, on: 
 

• Sisu ja tegelikkus ei ühti - enamasti seetõttu, et sisu ei uuendata. 
 

• Kuvatud objektide vale mõõtkava ja / või ebapiisav proportsioon - 
kavandatud teadet või teavet ei edastata või see on moonutatud. 

 
• Keskendumine ainult algelementidele - kuidas on aga lood ülejäänud, 

järgnevate lehtede ja ruumiga? 
 

• Ebasobiv kasutaja ja elementide vaheline asukoht – näidake seda, mis on 
just sellel hetkel ja selles kohas tegelikult asjakohane. Kui asukoht on 
linnaväljak, ärge andke selgitusi väikese nurgas asuva kuju kohta. 

 
• Navigeerimise kasutamine ei ole arusaadav või see on ebastandardne. 
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4.6. MÕNED MÕTTED LÕPETUSEKS 
 

• Kasutajakogemus ei ole kapriis ja seda ei tohiks näha ainult kena graafika 
või puhta liidesena. Kasutajakogemus läheb sellest palju kaugemale, 
asetades kasutaja kogu rakenduse sisu, arenduse ja navigeerimise 
keskmesse algusest kuni lõpuni välja. 
 

• Kui asetame kasutaja kogu oma töö keskmesse, on meie projekti 
ebaõnnestumise oht väiksem. 

 
• Mõelge keskkonnale: see on liit- ja virtuaalreaalsuse projektide keskne 

lähtepunkt. Mis tahes tähise kontekst ja selle asukohaga seotud sisu on 
kõige olulisem külgetõmbefaktor ja eelis - ärge jätke seda kunagi kõrvale. 

 
• Kasutajale mugav: edu võti on kasutaja minimaalne pingutus. 

 
• Liides peab olema intuitiivne – aja raiskamine sellele, et rakendusest ja 

sellega suhtlemisest üldse aru saada, on väga pettumust valmistav. 
Ärgem ärritage kasutajat, vaid lihtsustagem rakenduse kasutamist, et 
aidata kasutajate vajadusi rahuldada. 

 
 

  

Pildi allikas  
 

https://blog.mapbox.com/multi-user-ar-experience-1a586f40b2ce
https://blog.mapbox.com/multi-user-ar-experience-1a586f40b2ce
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Pildi allikas  
 

https://www2.deloitte.com/insights/us/en/focus/tech-trends/2016/augmented-and-virtual-reality.html
https://www2.deloitte.com/insights/us/en/focus/tech-trends/2016/augmented-and-virtual-reality.html
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Täiendavat lugemist  
 
Praktilised kaalutlused liitreaalsuse 
rakenduste kujundamiseks 
mobiiltelefonides. Autor: Neil Mathew 
https://medium.com/placenote/practical-
design-considerations-for-augmented-
reality-apps-on-mobile-phones-
517469f4a09c 
Kuupäev: 29. november 2017. Allikas: 
https://medium.com/ 

 
Visioon 
http://bowentrails.ca/virtual-trails-vision/ 
Kuupäev:  may 2015. Allikas: 
http://bowentrails.ca 
 

https://medium.com/placenote/practical-design-considerations-for-augmented-reality-apps-on-mobile-phones-517469f4a09c
https://medium.com/placenote/practical-design-considerations-for-augmented-reality-apps-on-mobile-phones-517469f4a09c
https://medium.com/placenote/practical-design-considerations-for-augmented-reality-apps-on-mobile-phones-517469f4a09c
https://medium.com/placenote/practical-design-considerations-for-augmented-reality-apps-on-mobile-phones-517469f4a09c
https://medium.com/
http://bowentrails.ca/virtual-trails-vision/
http://bowentrails.ca/
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TÖÖRIISTAD 
 

 
 
Vajalik varustus lihtsa liitreaalsuse projekti loomiseks Aurea4Rural 
tööriistakomplekti abil: 
 
• Personaalarvuti või sülearvuti – see ei tohiks olla vanem kui 4 aastat ning 
peaks olema võimeline töötama operatsioonisüsteemiga WIN10 või 
samaväärsega 
 
• printer tähiste printimiseks 
 
• Mobiiltelefon, mis on võimeline tuvastama asukoha GPS koordinaate 
 
• Kiire Interneti-ühendus (minimaalselt 20 Mbit / s allalaadimine / 3 Mbit / s 
üleslaadimine) 
 
• Halva mobiililevi korral: WiFi, mida külastajad saavad kasutada ja mis katab 
piirkonna, kus liitreaalsust kasutatakse 
 
• $ $ $ 
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Täiendavat lugemist:  
 
5 viisi, kuidas liitreaalsus 
kasutajakogemust saab parandada. 
Autor: Camila Kohles: 
https://www.wikitude.com/blog-
augmented-reality-mobile-user-
experience/ 
Kuupäev: 20. detsember, 2018. Allikas: 
www.wikitude.com 
  
QR-koodi kasutamine oma visiitkaardi 
jagamiseks 
https://newtechworld.net/using-qr-code-
share-your-visiting-card/ 
Kuupäev: 3. jaanuar 2013. Allikas: 
https://newtechworld.net 
  
Kuidas QR rajatähiseid kasutada 
http://bowentrails.ca/how/ 
Kuupäev: mai 2015. Allikas: 
http://bowentrails.ca 
   
Turul juba pakutavad peakomplektid 
(Meta 2, Mira Prism, Magic Leap One) 
https://www.redbull.com/us-en/best-
augmented-reality-headsets-2018 
 
Turul juba pakutavad prillid (Microsoft 
HoloLens)  
https://www.tomsguide.com/us/best-ar-
glasses,review-2804.html 

https://www.wikitude.com/blog-augmented-reality-mobile-user-experience/
https://www.wikitude.com/blog-augmented-reality-mobile-user-experience/
https://www.wikitude.com/blog-augmented-reality-mobile-user-experience/
http://www.wikitude.com/
https://newtechworld.net/using-qr-code-share-your-visiting-card/
https://newtechworld.net/using-qr-code-share-your-visiting-card/
https://newtechworld.net/
http://bowentrails.ca/how/
http://bowentrails.ca/
https://www.redbull.com/us-en/best-augmented-reality-headsets-2018
https://www.redbull.com/us-en/best-augmented-reality-headsets-2018
https://www.tomsguide.com/us/best-ar-glasses,review-2804.html
https://www.tomsguide.com/us/best-ar-glasses,review-2804.html
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Täiendavat lugemist 
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https://www.wired.co.uk/article/augmented
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Kuupäev: 4. jaanuar 2018. Allikas: 
https://www.wired.co.uk 
  
Liitreaalsuse buum muudab telefone (ja äri. 
Autor: Mike Elgan 
https://www.computerworld.com/article/32
08047/virtual-reality/the-augmented-
reality-boom-will-transform-phones.html 
Kuupäev: 15. juuli 2017. Allikas: 
https://www.computerworld.com 
 
Viis uut ja innovaatilist liitreaalsuse 
lahendust jaemüügi rakendustes. Autor: 
Nikki Gilliland 
https://econsultancy.com/five-new-and-
innovative-examples-of-augmented-reality-
in-retail-apps/ 
Kuupäev:  27. september, 2017. Allikas: 
https://econsultancy.com 
  
7 statistilist fakti, mida iga rakenduse 
arendaja peaks liitreaalsuse kohta teadma. 
Autor: Camila Kohles 
https://www.wikitude.com/blog-7-stats-
app-developer-augmented-reality 
Kuupäev: 8. jaanuar 2019. Allikas: 
www.wikitude.com 
 
Praktilised kaalutlused liitreaalsuse 
rakenduste kujundamiseks 
mobiiltelefonides. Autor: Neil Mathew 
https://medium.com/placenote/practical-
design-considerations-for-augmented-
reality-apps-on-mobile-phones-
517469f4a09c 
Kuupäev: 29. november 2017. Allikas: 
https://medium.com/ 
  
Visioon 
http://bowentrails.ca/virtual-trails-vision/ 
Kuupäev:  mai 2015. Allikas: 
http://bowentrails.ca 
 
 
 
 

https://www.wired.co.uk/article/augmented-reality-breakthrough-2018
https://www.wired.co.uk/article/augmented-reality-breakthrough-2018
https://www.wired.co.uk/
https://www.computerworld.com/article/3208047/virtual-reality/the-augmented-reality-boom-will-transform-phones.html
https://www.computerworld.com/article/3208047/virtual-reality/the-augmented-reality-boom-will-transform-phones.html
https://www.computerworld.com/article/3208047/virtual-reality/the-augmented-reality-boom-will-transform-phones.html
https://www.computerworld.com/
https://econsultancy.com/five-new-and-innovative-examples-of-augmented-reality-in-retail-apps/
https://econsultancy.com/five-new-and-innovative-examples-of-augmented-reality-in-retail-apps/
https://econsultancy.com/five-new-and-innovative-examples-of-augmented-reality-in-retail-apps/
https://econsultancy.com/
https://www.wikitude.com/blog-7-stats-app-developer-augmented-reality
https://www.wikitude.com/blog-7-stats-app-developer-augmented-reality
http://www.wikitude.com/
https://medium.com/placenote/practical-design-considerations-for-augmented-reality-apps-on-mobile-phones-517469f4a09c
https://medium.com/placenote/practical-design-considerations-for-augmented-reality-apps-on-mobile-phones-517469f4a09c
https://medium.com/placenote/practical-design-considerations-for-augmented-reality-apps-on-mobile-phones-517469f4a09c
https://medium.com/placenote/practical-design-considerations-for-augmented-reality-apps-on-mobile-phones-517469f4a09c
https://medium.com/
http://bowentrails.ca/virtual-trails-vision/
http://bowentrails.ca/
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Mooduli sissejuhatus 

 
 
  

 

Valmistasite oma teenuse jaoks ette ilusa ja peaaegu 
täiusliku liitreaalsuse projekti oma kohalikus keeles. 
Sisu on kena, tähised toimivad ja teie kodumaised 
kliendid on väga rahul. Kuidas on lood aga teistest 
riikidest pärit külastajatega, kes ei räägi teie keelt? 
 
Rahvusvahelised külastajad pakuvad suurt huvi, kuna 
nad jäävad pikemaks ajaks ja kulutavad rohkem raha. 
Kui te ise ei oska nende keelt, on liitreaalsus 
suurepärane vahend, et neile kõiki oma teenuse või 
ettevõtte üksikasju tutvustada ja selgitada. Samuti 
võite ette valmistada nende keelse ekskursiooni, et 
nad saaksid lähiümbruses ise endale giidiks olla. 
 
Siin tulevadki mängu liitreaalsuse rakenduste 
mitmekeelne kujundus ja sisu. Selles moodulis 
selgitame teile kõigepealt, kuidas toimib keelevalik 
elektroonilistel seadmetel. 
 
Seejärel tutvustame teile mõnda tõlkimiseks mõeldud 
internetipõhist tööriista, mis on tasuta saadaval: 
Google Translatoril on enam kui 100 keele 
võimaldamise eelis, kuid tõlketulemused ei vasta 
sageli hea tõlke standardile. Kui vajate ainult peamisi 
Euroopa keeli, on parem valik DeepL. See töötab küll 
ainult üheksa keelega, kuid tõlketulemused on 
üllatavalt head isegi tehniliste või juriidiliste tekstide 
puhul.Tõlketulemuste täpsustamiseks tutvustame 
selliseid veebisõnastikke nagu WordReference, 
Linguee ja Reverso. 
 
Ning lõpetuseks anname paar soovitust, kuidas 
struktureerida lihtsat mitmekeelset liitreaalsuse 
projekti. 
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Osa 1 
Mitmekeelne liitreaalsuse sisu 

  

Mitmekeelsed liidesed ja sisu on liitreaalsuse üks 
suuremaid eeliseid: vaid mõne hiireklõpsuga on teie 
emakeelne sisu muudele külastajatele arusaadav. 
Tõlge inglise keelde on harilikult kõige levinum, kuid 
nüüd on tänu erinevatele tõlketööriistadele saadaval 
ka paljud teised keeled. 
 
Mitmes keeles sisu ettevalmistamisel peate mõistma: 
 

• kuidas kasutaja saab juurdepääsu konkreetses 
keeles olevale sisule 

• kuidas luua sisu erinevates keeltes 
 

Selles moodulis anname teile ülevaate mitmekeelse 
sisu haldamisest liitreaalsuses ja tööriistadest, mida 
selle loomiseks saab kasutada. 
 
Aurea4Rural liitreaalsuse tööriistakomplekt sisaldab 
juba mõnda peamist mitmekeelset võimalust inglise, 
saksa, itaalia, eesti ja hispaania keeles: 
 

• Veebipõhise tööriista liides avaneb inglise 
keeles, kuid liidest saab kasutada ka teistes 
keeltes 

• konkreetse projekti sisu saab luua ka kõigis 
teistes keeltes 

• rakendus töötab seadme keeles (kui selleks ei 
ole ükski ülalnimetatud keeltest, avaneb inglise 
keel) 
 

 

Sisu 

1.1 Keele 

valik ………………………………..………3 

1.2 Tõlketööriistad……..…………4 

1.3 Mitmekeelsus 

liitreaalsuses……..………13 
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1.1. KEELEVALIK 
 
Kui kasutate rakendusi oma mobiilseadmes või Internetis, võite imestada, miks 
kuvatakse veebisait või sisu automaatselt teie emakeeles. See väga mugav 
lahendus on nüüd keskmise ja kõrge tasemega rakenduste puhul standardiks 
ning hiljutised lahendused sisaldavad seda juba vaikimisi. Kui tuvastatud 
süsteemikeel pole saadaval, kuvatakse vaikekeel (tavaliselt inglise keel). Kuidas 
see toimib? 
 
Mobiilseadmed ja arvutid on konfigureeritud ühe kindla keele jaoks. Tavaliselt 
toimub see seadme esmakordsel installimisel või kasutamisel; teie sel hetkel 
tehtud otsus salvestatakse ja tulevastes ühendustes korratakse seda 
automaatselt. See otsus mitte ainult ei ütle seadmele, mis keeles see peaks 
teiega suhtlema, vaid see teave saadetakse samal eesmärgil ühenduse loomisel 
kaugserveritele või pilves olevatele rakendustele.  
 
Keerukates seadmetes, nagu personaalarvutid või sülearvutid, saab seda 
keelevalikut konkreetse rakenduse, näiteks Interneti-brauseri korral, jooksvalt 
muuta. Brauserid, mis võimaldavad teil oma keele-eelistusi muuta, 
võimaldavad teil seda tavaliselt määrata keelteloendist. Nii saate öelda, 
milliseid alternatiivseid keeli proovida ja mis järjekorras, kui teie esimene valik 
pole saadaval. Konkreetse piirkonna, näiteks Kanada prantsuse keele, 
keeleversioonid pole alati teie serveri poolel saadaval ja see server võib vaikimisi 
kasutada mõnda muud levinumat keelt nagu inglise keel. See tagab, et 
valitakse ka teine tüüpkeele keelemärgis (st käesoleval juhul üldine prantsuse 
keel). 
 
Mobiilseadmetes määratakse keele-eelistused tõenäoliselt ühekordselt 
operatsioonisüsteemi sätete järgi või mõnel juhul süsteemi keele järgi, mida 
kasutasite siis, kui rakenduse installisite. Kui see keel pole saadaval, siis 
kuvatakse teave vaikimisi kas inglise keeles või selles keeles, kus veebileht või 
rakendus asub. 
 
Kui te ei oma täpset teavet, siis kasutage rahvusvahelistumise kontrollijat 
(inglise keeles Internationalization Checker), et leida keel(ed), mida teie brauser 
praegu taotleb. Paljudel juhtudel vastab brauseri algseade teie vajadustele. 
Näiteks kui teil on brauseri jaapanikeelne versioon, eeldab brauser tavaliselt, et 
eelistate jaapani keelseid lehti, ja saadab selle teabe serverisse. 
 
Mõnikord võib kaugserver otsustada, millist sisu ja keelt teile saata, võtmata 
arvesse keelevalikut, mille oma seadmes tegite. Näiteks kipub Google teie 
asukoha määramiseks kasutama IP-teavet ja otsustab seejärel otsingutulemid, 
mis vastavad sellele asukohale ja selle keelele kõige paremini.  
 
Selle automaatse valiku rakendamine nõuab aga palju tehnoloogiat ja 
teadmisi. Tavaliselt pole see VKEdes, kes soovivad lihtsalt luua oma väikese 
liitreaalsuse rakenduse, saadaval. Nendel juhtudel on lahenduseks soovitud 
keele käsitsi valimine rakenduse käivitamisel.   
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1.2. TÕLKETÖÖRIISTAD 
 
Iga liitreaalsuse projekti sisu oluline osa on tekst: kas lihttekst või piltides ja 
videotes sisalduv tekst. Algteksti nimetatakse lähtekeeles olevaks tekstiks. See 
lähtetekst tuleb panna muusse keelde ja tulemust nimetatakse sihtkeeles 
olevaks tekstiks. 
 
Kui oskate keelt, millesse on vaja tõlkida, saate väiksemaid tekste tõlkida käsitsi. 
Kuid suurema mahuga sisu korral on tõlketööriistade kasutamine palju kiirem 
lahendus. Siin peate eristama kahte tüüpi: 
 

• Veebipõhised tõlketööriistad – neid tutvustatakse selles mooduli osas ja 
need võimaldavad suurtes kogustes teksti kiiresti tõlkida. Mõned neist 
tööriistadest annavad üllatavalt häid tulemusi, kuid tavaliselt vajavad 
need siiski üksikasjade läbivaatamist ja täiustamist. Selleks vajate ja saate 
kasutada veebisõnastikke. 

 
• Veebisõnastikud - neid on üksikasjalikumalt selgitatud mooduli 

järgmises osas. Need sõnaraamatud ei tõlgi fraase ega pikemaid tekste, 
vaid piirduvad üksikute sõnade või lühikeste väljenditega. Nende eelis - 
need annavad teile lähteteksti sõna jaoks alternatiivsed tõlkevõimalused, 
pakkudes sageli ka kontekstipõhiseid näiteid. Nendest on palju kasu 
eelnevalt mainitud veebipõhiste tõlketööriistade tõlketulemuste 
täpsustamisel. 
 

GOOGLE TRANSLATE 
 
Google'i tõlge Google Translate (https://translate.google.com/) pakub 
veebipõhist tõlget enam kui 100 keelde. See on tasuta tõlketööriist, mis kasutab 
eri keelte tõlkimiseks arvutiprogramme. See tähendab, et kõik tõlked pole 
täiuslikud ja täpsus võib erinevates keeltes erineda. 
 
Google'i tõlkega töötamine on lihtne: avage link, valige keel, millest tõlgite 
(vasakul) ja keel, mida soovite tulemuseks (paremal). Seejärel kleepige 
lähtetekst vasakusse ossa - tõlge ilmub peaaegu kohe paremale. 
 
See on Internetis kõige populaarsem tõlkija, kuna lisaks tekstide, fraaside ja 
veebilehtede tõlkimisele sisaldab see ka muid väga kasulikke funktsioone. 
Selgitame neid lühidalt: 
 
Mis on Google Translator ja milleks seda kasutatakse: 
 
Google Translator ehk Google Translate on Google'i ametlik tõlkerakendus, mis 
võimaldab teil tõlkida sõnu, tekste ja veebilehti kümnete eri keelte vahel. See 
on tasuta Google'i teenus, mida pakutakse veebiliidese (veebilehe) kaudu ja 
laiendusena erinevates iOS-i ja Androidi jaoks mõeldud brauserites ja 
mobiilirakendustes. 
 
 

https://translate.google.com/
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Google Translator toetab üle 100 keele, sealhulgas ladina ja jidiši keel. Google 
Translator skannib automaatselt kasutaja sisestatud või veebisaidilt lingitud 
võõrkeelset teksti ja pakub vaikimisi tõlke kasutaja emakeelde. Keele sisestuse 
ja väljundi tõlkeseadeid saab muuta, et saada teksti tõlge kõigisse toetatud 
keeltesse. 
 
Milliseid elemente saate Google'i tõlke abil tõlkida: 
 
Google Translate on võimas tasuta veebipõhine tõlkija. Lisaks sellele, et see on 
täielikult juurdepääsetav mis tahes brauserist või mobiilseadmest, on sellel ka 
mitu funktsiooni tõlgete jagamiseks, salvestamiseks, parendamiseks ja 
kinnitamiseks. Lisaks pakub see võimaluse tõlkida ükskõik mida, kas teksti, 
dokumendi, veebilehe ja mitmel muul kujul. Lisaks on saadaval valikuline tõlkija 
tööriistakomplekt Translator Toolkit, mis lisab täiendavaid funktsioone. Siin on 
ükshaaval lahti seletatud võimalikud allikad: 
 

• Kirjutatud sõnad: saate sõnu või fraase tõlkida Google Translator 
rakendusega või kasutada Google Translatorit mis tahes brauserist. 

 
• Dokumendid ja veebilehed: mõnes seadmes saate tõlkida eritüüpi sisu, 

näiteks tekstisõnumeid, veebilehti või dokumente. Sisestage lihtsalt 
vasakul asuvasse kasti veebiaadress või laadige dokument üles, klõpsates 
nupul "tõlgi dokument". 

 
• Teiste rakenduste tekst: rakenduse Google Translator abil saate teistes 

rakendustes teksti tõlkida. Kui Androidis on sisse lülitatud "Puuduta 
tõlkimiseks", saate kopeerida teksti mis tahes teie Android-seadmesse 
installitud rakendusest ja tõlkida selle teise keelde. Kui iOS-is on teie 
iPphone’il funktsioon "3D Touch" lubatud, kopeerige tekst mis tahes 
rakendusest ja tõlkige see avaekraanilt teise keelde. 

 
• Pildid: Androidi rakenduse ja Google Translator iOS-i abil saate oma 

telefoni kaamerat kasutades tõlkida enda ümber olevat teksti, näiteks 
plakateid või käsikirjalisi märkmeid, suunates telefoni kaamera objektiivi 
teile huvipakkuvale tekstile. Halvasti valgustatud või erivormindatud 
teksti tõlge võib olla vähem täpne. 

 
Kuidas Google Translator’it õigesti kasutada: 
 
Google'i tõlkija korrektse kasutamise selgeks õppimine on võtmetähtsusega 
selle maksimaalseks kasutamiseks. Ehkki see pole kõige täpsem veebipõhine 
tõlkija, on see kõige sagedamini kasutatav ja seetõttu kõige enam parandusi 
saav, mis suurendab usaldusväärsust. Google Translate'is sõnade, fraaside või 
tekstide tõlkimiseks peate toimima järgmiselt: 
 

1. Minge lehele Google Translator: https://translate.google.com/ 
Google'i veebipõhise kiirtõlke tööriista kasutamine on tõesti lihtne. Ehkki 
selle kasutamiseks ei pea te Gmaili kontot looma, peab teil see olemas 
oelma selleks, et saada juurdepääsu kümnetele muudele huvitavatele 
Google'i tööriistadele ja ka tööriistakomplektile Translator Toolkit. 
 

https://translate.google.com/
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2. Trükkige või kleepige sõna, fraas või tekst, mida soovite tõlkida. Google'i 
tõlkel on ka häälsisestuse võimalus - aktiveerides oma seadme mikrofoni, 
saate tõlkijaga rääkida ja see kirjutab üles kõik, mida ütlete. See 
hääletuvastus ei tööta alati ootuspäraselt ning sageli on vaja sõnade 
käsitsi parandamist. Ükskõik, mille valite, oluline on, et tekst oleks 
vasakpoolses kastis. 
 

3. Määrake tõlke lähtekeel. Google Translate jätab viimase kasutatud 
lähtekeele meelde ja kasutab seda järgmisel seansil vaikimisi. Kui teie 
lähtetekst on varasemast erinevas keeles, saate valida keele otse loendist 
või teha tõlkija päise vasakpoolses servas oleva valiku „Tuvasta keel”. See 
on väga kasulik, kui te ei tea oma lähtematerjali keelt. 

 
4. Määrake tõlke sihtkeel. Nagu lähtekeele puhul, mäletab Google viimati 

kasutatud sihtkeelt. Kui soovite, et tõlge tehtaks teise keelde, peate selle 
loendist valima. 
 

 
5. Lugege, vaadake läbi ja kuulake üle kogu tõlge. Dikteerige või trükkige 

sisu, mida soovite tõlkida, ja Google hoolitseb kõige eest koheselt. Nüüd 
on aeg kontrollida tõlke kvaliteeti (kuigi Google mõõdab seda kvaliteeti 
juba tõlgitud teksti kõrval oleva halli linnukesega). Lugege või kuulake 
tõlgitud teksti ja kasutage seda kõikjal, kus soovite. Järgmise teksti 
tõlkimiseks kustutage vasakul küljel olev tekst või jätkake trükkimist 
allapool. 
 
Tõlkeid saate ka sõnavarasse salvestada. Sõnavarasse lisamiseks 
klõpsake tõlke kõrval oleval tärniikoonil. Sõnavara sünkroonitakse teie 
Google'i kontoga, nii et pääsete oma salvestatud tõlgetele juurde kiiresti 
ja hõlpsalt, sõltumata sellest, kas kasutate Google'i tõlkijat brauserist või 
Androidi või iOS-i Google Translator rakenduse abil. 
 
Märkus. Kui tõlgite keelde, mis ei kasuta ladina tähti, ilmub tõlke kõrvale 
nupp sümboliga "Ä". Sellel nupul klõpsates kirjutatakse tõlge ladina 
tähestikus. 

 
6. Kontrollige sõnastikust teksti osasid ja võimalikke alternatiivseid tõlkeid. 

Tavalise sõna või fraasi tõlkimisel võib tõlke alla ilmuda sõnastik, mis 
näitab kõne osi ja võimalikke alternatiivseid tõlkeid. Sõnaraamatu iga 
kirje kõrval näete vastavat pöördtõlgete komplekti algkeeles. Iga kirje 
kõrval olev riba näitab, kui sageli seda konkreetset tõlget veebis 
kasutatakse, mis annab teile kahtluse korral suunise, milline võiks olla 
parim tõlge. 
 

7. Aidake Google'i tõlkijat täiustada. Google Translate on üles ehitatud 
meie kõigi panusele. Üks selle plusse on, et kasutajad ise aitavad seda iga 
päevaga paremaks muuta. Google'i tõlkijate kogukonna osana saate 
tõlkeid täiustada ja isegi uusi keeli lisada. Kui olete kogukonnaga 
ühinenud, võite lehe avamisel näha võimalust tõlkida või kinnitada sõnu, 
fraase või lauseid teie keeles. Saate teha järgnevat: 
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- Tõlkida uusi sõnu või fraase: kui klõpsate nupul „Tõlgi”, kuvab 
Google Translator sõnad või fraasid teie keelde tõlkimiseks. 
Tõlkige sõnu või fraase samal viisil, nagu ütleksite neid valjusti või 
kirjutaksite, parandage kõik leitud grammatika- ja kirjavead ning 
pidage kinni suurtähtedest, stiilist (ametlik või mitteametlik), 
idioomatilistest väljenditest ja kõnepruugist. Kui teil pole kogu 
vajalikku teavet, näiteks sugu või konteksti, tõlkige tekst nii, nagu 
see teie arvates peaks olema. 
 

- Tõlgete kinnitamine: klõpsake nuppu “Valideerimine” ja Google'i 
tõlkija kuvab teie keeles mõne sõna või fraasi mitu tõlget. 
Kontrollige, millised neist on õiged ja millised mitte. 

 
 
GOOGLE TÕLKE ALTERNATIIV: DEEPL 
 
DeepL on veebipõhine masintõlketeenus. Teenus võimaldab tõlkida üheksast 

kõige sagedamini kasutatavast Euroopa keelest/keelde, võimaldades seega 72 
keelekombinatsiooni. Tõlketulemused on väga usaldusväärsed isegi tehnilises 
keeles või spetsiifilise sisuga tekstide puhul. Tagatakse andmete 
konfidentsiaalsus - pärast tõlke genereerimist kustutatakse kõik teie tekstid. 
See võimaldab tõlkida ka täielikult redigeeritavaid dokumente. 
 
Reaalajas internetipõhine tõlkimine DeepL’i abil: 
 
Sarnaselt Google’ile tõlgib DeepL teie tekstid reaalajas vaid mõne klõpsuga: 
valige lähtekeel, valige sihtkeel, kleepige lähtetekst vasakusse aknasse ja 
tulemused ilmuvad kohe paremale. DeepL-il on väga rikkalik sõnastik. Tõlgitud 
tekstis võimaldab see klõpsata suvalisel sõnal, et saada teada selle tähendust, 
alternatiive või kirjeldusi ja kasutamist fraasides. Klõpsake mõnel alternatiivil ja 
see asendab tõlketulemuses automaatselt eelmise teksti. Kui arvate, et 
tulemused ei kajasta teie lähteteksti, proovige muuta lähtetekstis mõnda 
terminit ja see muudab kohe ka tõlketulemust. 
 
Tervete WORD ja PowerPointi failide tõlkimine DeepL-iga: 
 
Samuti saate tõlkida terveid faile Microsoft Wordi (.docx) ja Microsoft 
PowerPoint (.pptx) vormingus. Kõik dokumendi elemendid, näiteks põhitekst, 
pealkirjad, pealdised ja isegi joonealused märkused, tõlgitakse teie valitud 
keelde, säilitades originaalse vormingu. See dokumendi tõlkija on äärmiselt 
intuitiivne ja hõlpsasti kasutatav. Lihtsalt lohistage originaaldokument vasakul 
olevasse tekstivälja. Kui olete faili üles laadinud, valige keel, millesse soovite 
dokumendi tõlkida. 
 

 
Täiendavat lugemist:  
 
GoogleTranslate kasutamise videoõpetus: 
https://www.wikihow.com/Use-Google-
Translatebasic 
  

https://www.wikihow.com/Use-Google-Translatebasic
https://www.wikihow.com/Use-Google-Translatebasic
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Tõlge genereeritakse kohe, nagu näete sellel pildil: 
 

 
 
Samuti saate kursori asetada sisestusteksti akna vasakus alanurgas asuva 
nupu "Tõlgi dokument" kohale ja seejärel valida keele, millesse soovite 
dokumendi tõlkida, nagu on näidatud järgmisel pildil:     
 

 
 
 
Pildi allikas: https://www.deepl.com/pro.html 
  

https://www.deepl.com/pro.html
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Seejärel valige tõlgitav dokument ja DeepL kannab ülejäänu eest hoolt. Kui see 
on valmis, laaditakse tõlkega dokument automaatselt alla. 
 
Tervikfaili tõlkimise negatiivne külg: kõiki reaalajas tõlkimise võimalusi, millega 
jooksvalt tõlketulemusi enne tõlke salvestamist täpsustada (nagu on selgitatud 
teises lõigus ülal), pole muidugi saadaval. 
 
Saate suletud faili ja parandused tuleb selles teha käsitsi võrguühenduseta. 
Seetõttu on tervikfaili tõlge mõttekas ainult siis, kui lähtetekst on suhteliselt 
lihtne (st tõlge nõuab tõenäoliselt vähe parandusi) või kui tunnete sihtkeelt 
väga hästi. Kui vajate mitte liiga suure koguse lähteteksti kvaliteetset tõlget - 
nagu see on enamiku liitreaalsuse projektide puhul -, on parem teha DeepL-iga 
reaalajas veebipõhine tõlge. 
 
Veel rohkem võimalusi ja funktsioone: DeepL Pro: 
 
Uue funktsioonina on DeepLil nüüd oma professionaalne versioon DeepL Pro, 
mis võimaldab DeepLi tõlketehnoloogiat kasutada ka muude tootjate 
rakendustes. 
 
Kõige parem põhjus DeepL Pro kasutamiseks on reaalajas tõlge. DeepL 
reageerib väga kiiresti ja selle võimas superarvuti töötleb miljon sõna sekundis. 
Kujutage ette, et ühendate selle kõrvaklappidega, et tõlkes kuulda, mida teile 
öeldakse, või teada saada, mis on kirjas plakatil, millele suunate oma 
nutitelefoni kaamera. Ainus nõue on väga kiire Interneti-ühendus, eriti kui 
soovite häältõlget. 
 
DeepL’I rakenduse programmeerimise liidese (inglise keeles API) olemasolu 
võimaldab selle intelligentse tõlkija integreerida mis tahes tarkvara koodidesse: 
veebirakendustesse, mobiilirakendustesse, töölauaprogrammidesse ja isegi 
operatsioonisüsteemi endasse. Seda saab kasutada näiteks 
videokonverentsirakenduste või sünkroontõlkega vestluste juures. Lisaks saab 
seda kasutada avalikes asutustes või eraettevõtetes, kuna DeepL ja selle 
professionaalne versioon DeepL Pro tagavad saadetud tekstide anonüümsuse 
ja sissetungimise vältimise. 
 
MILLIST VALIDA?  
 
Tõlgete puhul peamistest Euroopa keeltest, mida DeepL hõlmab, on tulemused 
suurepärased ja selgelt paremad kui Google Translate'is. Enamikul juhtudel on 
liitreaalsuse tavarakenduste puhul heaks valikuks DeepL, kui teil on hea inglise-
, saksa-, prantsuse-, hispaania- või venekeelne lähtetekst, mis vajab tõlkimist 
mõnesse neist keeltest. Eesti keelt DeepL’is ei ole. 
 
Kui DeepL teie lähtekeelt ei hõlma, võite esialgu sõltuda Google Translate’st. 
Isegi sel juhul soovitame esmalt luua täiusliku tõlke inglise keelde - võimalik, et 
isegi professionaalse tõlgi abi kasutades. Seejärel tõlkige inglise keelne tekst 
teistesse peamistesse Euroopa keeltesse DeepL abil. 
 
Kui DeepL ei hõlma sihtkeelt, on teie ainus võimalus Google'i tõlke kasutamine. 
Tulemused on üldiselt mõistetavad, kuid võivad mõnikord olla ebatäpsed, eriti 
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kui on vaja kasutada spetsiifilist sõnavara. Kui teksti lõppkasutaja nõuab head 
või perfektset tõlget, pole teil muud valikut, kui pöörduda professionaalse tõlgi 
poole. Võite otsustada kasutada ka professionaalset veebitõlketeenust, näiteks 
Translate.com. See leht pakub professionaalseid tõlkeid tekstidele, mis 
nõuavad täiuslikku grammatikat, ülimat täpsust ja põhjalikku keele mõistmist. 
Lisaks sarnastele funktsioonidele nagu Google Translate ja DeepL, on seal 
ootevalmis üle 17 000 tõlkija, kes on saadaval 24 tundi ööpäevas, 7 päeva 
nädalas. Sellel on ka rohkem kui 30 integratsiooni ja lisarakendust. Kuid selle 
kõige eest tuleb muidugi maksta. 
 

 
 
Pildi allikas: https://www.deepl.com/pro.html 
 
 

 
Pildi allikas: https://translate.google.com/ 
 
 

 
 
 
Pildi allikas: https://translate.google.com/ 
 
 

https://www.deepl.com/pro.html
https://translate.google.com/
https://translate.google.com/
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VEEBISÕNASTIKUD 
 
Automaatne tõlge näeb hea välja, kuid te pole mõnedes terminites kindel. Või 
oskate sihtkeelt hästi, saate tõlke ise ära teha, kuid teil on tõlkimisel mõningaid 
kõhklusi. Mõlemal juhul vajate head veebisõnastikku. 
 
WordReference on tasuta veebipõhine tõlkesõnastik, mis sarnaneb kõige 
rohkem traditsioonilisele trükitud sõnaraamatule. See hõlmab: inglise-
hispaania, inglise-prantsuse, inglise-itaalia, inglise-saksa, inglise-vene, inglise-
portugali, inglise-poola, inglise-rumeenia, inglise-tšehhi, inglise-kreeka, inglise-
türgi, inglise-hiina, Inglise-jaapani, inglise-korea ja inglise-araabia, samuti 
prantsuse-hispaania ja portugali-hispaania keelt. 
 
WordReference’i eelis võrreldes teiste alternatiividega on lai valik tõlkevariante, 
mida pakutakse ühe lähtetermini tõlkeks, hõlmates erinevaid kontekste ja 
tuues nende kohta näiteid. Sihtkeele korralik või hea tundmine on muidugi 
vajalik selleks, et otsustada, milline termin on kõige sobivam. 
 
Väga huvitav on konkreetsete fraaside või idioomide puhul see, et 
WordReference’s on palju keelefoorumeid, kuhu tõlkijad postitavad küsimusi 
selle kohta, kuidas termineid ja väljendeid kõige paremini teise keelde tõlkida. 
Näiteks soovite teada saada, kuidas tõlkida inglise keelest hisapaania keelde 
“one (drink) for the road” (üks jook teele kaasa)? Inglise-Hispaania foorum 
WordReference’s annab teile pika loetelu keelt emakeelena kõnelevate 
inimeste pakutud variantidest ja ettepanekutest. 
 
Teised veebisõnastikud, näiteks Linguee või Reverso, kasutavad teistsugust 
lähenemisviisi: keskenduvad termini kontekstile ja pakuvad alternatiivseid 
tõlkenäiteid osana pikematest tekstidest. See võib olla kasulik, kui 
WordReference’i pakutav lahendus teid ei veena või kui teil on endiselt kahtlusi 
oma lähteteksti parima tõlke osas mingis teatud kontekstis. 
 
Linguee on automaatset tõlget sisaldav veebisõnastik. Selle kõige huvitavam 
omadus on see, et sõna tõlkimisel pakub see täielikku loetelu välistest allikatest 
(laused või tekstid originaalkeeles ja tõlgitud keeles), kus sõna või väljend ilmub 
konkreetses kontekstis või tähenduses. Neid näiteid pakuvad kasutajad, mis 
aitab valida kõige sidusamat ja sobivamat tõlget. Linguee on ka 
sõnastikumootor, mis toidab DeepL’i tõlkijat. See selgitab valdavalt, miks DeepL 
nii häid tulemusi annab.Linguee pakub ka eesti keelset tõlget. 
 

 
Täiendavat lugemist:  
 
Samm sammu haaval juhend 
kodulehe/rakenduse sisu tõlkimiseks 
hispaania keeles. 
 
https://internetpasoapaso.com/traducir-
pagina-web/ 
     

https://internetpasoapaso.com/traducir-pagina-web/
https://internetpasoapaso.com/traducir-pagina-web/
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Reverso: funktsioonid on sarnased Linguee omadele, ehkki selle lähenemisviis 
on tehnilisem ja professionaalsem. Selle peamised omadused on: 
 

• Parandab tõlke kvaliteeti, korrigeerides automaatselt lähteteksti vead. 
 

• Teeb edusamme suulises suhtluses ja täiustab aktsenti, kuulates teie keelt 
emakeelena kõneleva inimese tekstide hääldust. 

 
• Tõlgib paljusid idioomaatilisi väljendeid ja soovitab muid tõlkeid, mida 

tõlkija saab parendada. 
 

• Võtab arvesse samal lehel olevate sõnaraamatute tulemusi ja avastab 
sõnade erinevad tähendused, nende kasutuse ja nendega seotud 
väljendid. 

 
• Sõnastik pakub ka spetsiifilist tehnilist tõlget sellistes valdkondades 

nagu: arvutisõnastik, ettevõtlussõnastik, veebisaidi tõlkija, 
andmebaasitõlkija jne. 

 
Eesti keelt Reverso veebisõnastikus ei ole. 
 
Kasulikud lingid: 
 

• Google Translator: https://translate.google.com/ 
 

•  DeepL: https://www.deepl.com/translator 
 

• Translate.com: https://www.translate.com/ 
 

• WordReference: https://www.wordreference.com/ 
 

•  Linguee: https://www.linguee.com/ 
 

• Reverso: www.reverso.net/text_translation.aspx 
 
 
  

https://translate.google.com/
https://www.deepl.com/translator
https://www.translate.com/
https://www.wordreference.com/
https://www.linguee.com/
http://www.reverso.net/text_translation.aspx
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1.3. MITMEKEELSUS LIITREAALSUSES 
 
Kui sisu on staatiline ja seotud fikseeritud asukohaga (nagu see liitreaalsuse 
projektides tõenäoliselt on), siis automaatset keelevaliku funktsiooni tavaliselt 
ei kasutata. Need liitreaalsuse projektid loovad sisu täieliku keeleversiooni ja 
keel valitakse vastava rakenduse käivitamisel käsitsi. Väikeste projektide puhul, 
mille sisus on muudatused väikesed, on see tehniliselt palju lihtsam teostada 
ega mõjuta kasutajakogemust. 
 
Teisest küljest kasutavad suuremad projektid, kus sisu on dünaamiline, ühte 
liidese malli, mis on ühine kõigi keelte jaoks. Keel otsustatakse automaatselt, 
nagu mooduli esimeses osas selgitati, ning seejärel ühendatakse päised, tekstid 
ja sisu andmebaasist reaalajas. See hõlbustab suuremate projektide puhul 
keele kohandamist ja hooldamist, kuid on ka keerulisem. Liitreaalsuse 
projektide puhul, mida VKEd suudavad luua ja hooldada, ei ole selline 
keerukuse aste võimalik. 
 
Nagu märgitud, kasutavad mikroettevõtete liitreaalsuse projektid tavaliselt 
staatilisi tõlkeid, mis iga keele jaoks on kombineeritud ühe liitreaalsuse projekti 
versiooniga. Seansi alguses määrab kasutaja (külastaja) keele ja sellest hetkest 
alates töötab rakendus oma selle keele jaoks mõeldud suletud versioonis.  
 
Ainsaks erandiks võivad olla välised allikad, millele rakendus lingib (videod, 
pildid jne) - neid saab jagada liitreaalsuse projekti eri keeleversioonide vahel. 
Kuid enamikus põhilistes rakenduste tehnoloogiates, nagu näiteks Aurea4Rural 
tööriistakomplektis kasutatav, on iga keeleversioon täiesti iseseisev ja nõuab 
seetõttu vastavate failide - isegi kui need on identsed - ükshaaval üleslaadimist. 
 
Mitmekeelsete projektide genereerimine liitreaalsuses sellisel tehnoloogia 
tasemel on seetõttu lihtne: 
 

• Koguge kokku kõik tekstid, pildid, videod, heli või muu sisu, mida soovite 
lähtekeeles kuvada. 
 

• Tõlkige tekstid, kasutades ühte ülaltoodud tõlketööriista. Kogu muu sisu 
jaoks otsige üles vastav keeleversioon, kui see on saadaval. 

 
• Looge iga keeleversioon, ühendades tõlgitud teksti muu sisuga, nagu 

tegite algse lähtekeele versiooni puhul. 
 
Keelesisu edaspidiseks uuendamiseks soovitame teil kõik tõlked koondada 
ühte WORD-faili, kus algtekst on esimeses veerus ning iga järgnev keel 
järgmises veerus. Seda tuleks teha nii, et pealkirjad, alapealkirjad ja lühemad 
tekstilõigud oleksid hõlpsasti tuvastatavad. 
 
Sellise kujundusformaadi kuvatõmmis on toodud allpool: 
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Täiendavat lugemist:  
 
Kiire ülevaade olulisimatest põhjustest, 
miks on mitmekeelne kodulehekülg või 
rakendus vajalik: 
https://wpml.org/es/2018/07/multilingual-
business-website/ 
 
See artikkel annab ülevaate mitmetest 
mitmekeelsete kodulehtede ja sisu 
loomiseks mõeldud tööriistadest: 
https://steelkiwi.com/blog/how-to-make-a-
multilingual-website/ 
   

 
 

https://wpml.org/es/2018/07/multilingual-business-website/
https://wpml.org/es/2018/07/multilingual-business-website/
https://steelkiwi.com/blog/how-to-make-a-multilingual-website/
https://steelkiwi.com/blog/how-to-make-a-multilingual-website/
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Mooduli sissejuhatus 

  

Eelnevates moodulites vaatasime, mis on liitreaalsus, 
milliste vahenditega liitreaalsust saab luua, millele 
tähelepanu pöörata liitreaalsuse jaoks materjali 
koostades ning kuidas valida sobivaid vahendeid 
liitreaalsuseks. Selles moodulis vaatame, kas ning 
kuidas saab liitreaalsust kasutada väike- ning 
mikroettevõtetes.  
Saate alustada kohe oma projekti loomisega.  
Esimesel kolmel lehel toodud ülevaade liitreaalsusest 
selgitab kõige olulisemaid praktilisi aspekte, mida 
tuleks arvesse võtta.   
 

Moodul 6, Sissejuhatus 

 

Siiski on esmalt soovitatav tutvuda mooduliga 1, mis annab põhjalikuma ülevaate 
liitreaalsusest. Täpsemat teavet ja mõisteid seadmete, sisu liikide, tähiste ja 
tõlkimisega seotud küsimuste kohta leiate moodulitest 2, 3, 4 ja 5.   
 
Saamaks teavet konkreetse tasuta tööriista kohta, mida mikro- ja väikeettevõtted 
kasutada saavad, vaadake moodulit 7.     
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Osa 1 
Miks üldse teha midagi teistmoodi? 
 

  

Võib tunduda, et kümneid, kui mitte sadu aastaid on 
majutusasutused pakkunud sama teenust – kohta, 
kus magada. Kasutaja tuleb, broneerib toa, magab 
ning lahkub. Lihtne. Miks peaks üldse kaaluma millegi 
muutmist või lisamist?  
 
Kuid kui vaadata ajalugu, on edukad ettevõtted alati 
uuenenud ning ebaedukad ettevõtted mandunud, 
kuni on üldse täielikult pildilt kadunud. Tehnoloogia 
arenguga on vaja kaasas käia, meeldib see meile või 
mitte. 
  

Moodul 6, Osa 1 

 

Kui lennundus avas globaalse maailma ka lihtinimesele, avati sadu hotelle, 
motelle ja muid sarnaseid majutusasutusi. Selleks, et külastajad võita, hakkasid 
hotellid endile täiendavaid funktsioone lisama – näiteks tervise spa, seminaride 
korraldamine või lihtsalt meelelahutuse pakkumine. Hakati pakkuma ka 
kogemusi – näiteks maa- ning seiklusturismi pakette, reisipakette jne. Telefoni 
tekkega ilmusid esimesed reisibürood, kes korraldasid majutust, broneerisid 
klientidele ruume ning kogemusi. Interneti levikuga liikus ruumide broneerimine 
internetti.  
 
Kui sellistest arengutest oleks räägitud 19. sajandi majutusasutuse pidajale, oleks 
ta naernud ning öelnud, et see on võimatu ega too vähematki kasu. Praegu ta 
enam ei naeraks. Iga uue arenguga läks osa kliente kaasa, ent kindlasti mitte kõik. 
Kindlasti jäi alles ka vanade viiside austajaid. 
 
Kuid iga areng suurendas nende ettevõtete klientide arvu, kes endale sobival viisil 
arenguga kaasa läksid. Tänapäeval võib öelda, et kui sind ei ole internetis, ei ole 
sind olemas. Kui majutusasutuses ei ole juhtmevaba internetiühendust, langeb 
selle hinne ülimadalale. 
 
Kui toit ei ole lisaks heale maitsele ka kauni väljanägemisega, saab see kolm tärni 
viiest. Kui hotellituba saab broneerida ainult telefonikõne tehes, loobub kasutaja 
tihti sellest hotellist ning pöördub konkurendi poole. 
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Osa 2  
Ülioluline aspekt – teenuse kasutaja 

 
 

 

 

 

 

  

Ülaltoodud näiteid saab tuua palju ning ei pea 
piirduma majutuse valdkonnaga, vaid sobivad kõik 
elualad – vanasti kulus metsatüki raiumiseks 5 meest 
ja 3 nädalat. Tänapäeval tehakse see töö 5 tunniga. 
 
Vanasti oli autos kõrvalistujal kaardilugeja roll, 
tänapäeval juhendab meid nutitelefoni 
kaardirakendus, mis teab alati meie täpset asukohta – 
erinevalt nn  „kaardilugejast“. 
 

Lisaks tehnoloogia arengule ning kasutuselevõtule on nendes näidetes veel üks 
kriitilise tähtsusega näitaja. Selleks on kasutaja – isik, kellele teenust osutatakse. 
Kuidas on tehnoloogia areng ning kasutaja omavahel seotud? Kasutaja otsib 
parimat kogemust ning hindab saadud kogemust. Sinu hotellil võivad olla kõige 
paremad arvutid ning kiireimad serverid, kuid kui kliendil sellest kasu ei ole, võib 
see sama hästi olemata olla.  
 
Kui aga tänu arvutisüsteemile saab klient oma toa võtme kiirelt kätte ning saab 
hotellitoas kiiret internetti nautida, siis on sellest kliendile kasu. Kui oled lihtne 
majutuse pakkuja, kes annab üle võtme kui klient saabub ning võtab võtme vastu 
kui klient lahkub ega paku midagi rohkemat - siis ei ole liitreaalsusest sulle kasu. 
Kokkuvõtvalt – kui uuest tehnoloogiast on sinu klientidel kasu, tasub kaaluda selle 
tehnoloogia kasutuselevõttu. 
 

Moodul 6, Osa 2 

 

 
Täiendavat lugemist:  
https://www.customer-
alliance.com/en/articles/hotel-industry/ 
 

https://www.customer-alliance.com/en/articles/hotel-industry/
https://www.customer-alliance.com/en/articles/hotel-industry/
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Osa 3 
Miks liitreaalsus? 

 
  Moodul 6, Osa 3 

 

Selle koolitusmaterjali eesmärk ei ole väike-
ettevõtteid veenda selles, et kindlasti peab kasutama 
liitreaalsust, et tehnoloogia arenguga kaasas käia. Ka 
ei ole liitreaalsus maagiline kuldvitsake, mis hakkab 
tuhandeid kliente toma sinna, kuhu ükski klient 
muidu ei läheks.  
 
Mitte ükski ettevõte ei peaks kaasa minema hetkelise 
„moeröögatusega“, mis ühel hetkel on ning järgmisel 
on kadunud. 
 
Iga ettevõtte omanik peaks mõtlema, kas ja kuidas 
tehnoloogiast on kasu konkreetselt tema ettevõttele 
ja selle klientuurile. 

Sisu 

3.1. Mis kasu on liitreaalsusest 

väikesele majutus- või 

elamusteenuseid pakkuvale 

ettevõttele?.............5 

3.2. Kas seda probleemi saaks 

lahendada ka teisiti?........6 
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3.1. MIS KASU ON LIITREAALSUSEST VÄIKESELE MAJUTUS- 
VÕI ELAMUSTEENUSEID PAKKUVALE ETTEVÕTTELE ? 

 

Liitreaalsus võimaldab digitaalselt olemasoleva informatsiooni kasutajateni 
tuua. Selleks, et teavet kasutajani saaks tuua, tuleb see esmalt luua või kokku 
koguda. 
 
Võtame näiteks maaturismi – kui piirkonnas on mitmeid vaatamisväärsusi, on 
kõige lihtsam lahendus need vaatamisväärsused kokku koguda ning 
punktidena kaardile märkida. See on hea ning lihtne lahendus kasutaja 
informeerimiseks. Kui kasutaja teatud punkti jõuab, tahaks ta selle punkti kohta 
rohkem informatsiooni saada – selleks paigaldame infotahvli.  
 
Selle paiga kohta on olemas erinevaid ajaloolisi pilte ning olemas on isegi 
asukohta tutvustav audioklipp. Kõik see ei mahu ka parima tahtmise juures 
teadetetahvlile ära. Selleks paneme teadetetahvlile internetiaadressi, kust 
klient saab rohkem infot.  
  
Ja lõpuks on kliendil nii palju informatsiooni, et ta loobub sellest kas täielikult 
või osaliselt. Sealjuures võib oluline teave saamata jääda. Lisaks on inimeste 
kaardi lugemise oskus väga erinev, ent nutiseadme kaartide lugemisega tuleb 
enamus meist toime. 
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3.2. KAS SEDA PROBLEEMI SAAKS LAHENDADA KA TEISITI? 
 

1. Infotahvlile saab panna minimaalse koguse informatsiooni ning lasta 
kliendil täiendava teabe saamiseks internetiaadress oma 
nutiseadmesse sisse trükkida.  
 

2. Teine variant on teha kliendile giidiga tuur, kus giid räägib lisaks 
teadetetahvlil olevale muud olulist infot ning näitab ka asukoha pilte. 

 
3. Kolmas variant on liitreaalsus – kasutaja saab kaardirakenduse abil ise 

teekonna valida ning teatud punkti jõudes saab ta automaatselt selle 
kohta info ning soovi korral saab internetis selle paiga taustalooga 
põhjalikumalt tutvuda. Ning kõike seda ilma ühtegi teadetetahvlit 
lugemata või aadressi sisse trükkimata. Lisaks saab ta lugemise 
asemel valida kuulamise, tutvustava video vaatamise või suisa 
hübriidvaate, kus kasutaja näeb, kuidas see koht on aja jooksul 
arenenud.  

 
Igal ülaltoodud variandil on omad plussid ning miinused. Neist kõige 
paindlikum on liitreaalsus – võimaldades kõige rohkem informatsiooni 
edastada paindlikult ning ilma suuremate lisakuludeta. Teiseks eeliseks on 
lihtne uuendamine, millega lisakulusid ei kaasne või need on väga väikesed. 
 
Seega, liitreaalsuse üks suurimad plusse on võimalus liitreaalsuse kasutajale 
pakkuda informatsiooni, mis on juba virtuaalselt olemas. Sealjuures pakkudes 
erinevat informatsiooni vastavalt kliendi soovidele – klient, kes soovib lihtsalt 
asukohta navigeerida, saab seda teha koos kaardirakendusega, mida on 
harjunud kasutama.  
 
Üldiselt teadetetahvlilt saab klient kätte põhilise info, kuid oma nutiseadmest 
saab ta vaadata pilte ning samaaegselt kuulata taustaajalugu. Kes soovib, saab 
ka internetis leiduvate materjalidega põhjalikumalt tutvuda. 
 
Liitreaalsus ei sõltu kellaajast ega kuupäevast – see toimib alati ega jää tööle 
hiljaks. Kui liitreaalsusega kuvatav sisu sõltub välistest teguritest, on ka seda 
võimalik paari klõpsuga hallata (vaata moodul 3, pidevalt muutuv sisu).  
 
Ka ei ole vaja füüsilist teadetetahvlit välja vahetada või muuta kui materjali 
lisandub või kui see muutub – tee muudatused materjali internetis ning see on 
liitreaalsuse kasutajale kohe muudetud kujul kättesaadav. 
 
Liikuva, animeeritud, helilise ehk teisisõnu multimeedia vormis sisu kasutamine 
annab kasutajale ka parema kogemuse ning võimaldab lühema ajaga rohkem 
infot anda. Kõik see tähendab, et kliendi kogemus antud keskkonnast paraneb 
– klient saab rohkem infot ning meelelahutuslikuma keskkonna. 



 

 7 

 
  

 
Täiendavat lugemist:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Multimedia 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Multimedia
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Osa 4 
Kuidas liitreaalsust kasutama hakata? 

 
 
  

Kas liitreaalsuse kasutamine on kõigile “kohustuslik”? 
Ei. Ükski tehnoloogia ei ole midagi sellist, mida peab 
ilmtingimata kasutama. Esimene samm enne iga uue 
tehnoloogia kasutuselevõttu on olukorra hindamine 
ning seejärel otsustamine, kas tehnoloogia aitab 
probleemi lahendada.  
 
Esmalt tuleb tuvastada probleemid: kui kõigepealt 
võtta kasutusele tehnoloogia ning alles seejärel 
hakata otsima probleeme, mida sellega saab 
lahendada, on see suure tõenäosusega lihtsalt aja 
raiskamine ja asjatu vaeva nägemine. 

Moodul 6, Osa 4 

 

Esimesed sammud on lühikokkuvõttes: 
 

1. Analüüsi praegust olukorda - Kas kliendi kogemust saab parandada või 
täiendada? Kas kliendid soovivad kogemuse täiendamist või on praegune 
kogemus nende jaoks piisav? Kas on mõni probleem, ükskõik kui väike, mis 
kliendi kogemust rikub? 

2. Vali välja kogemused, mida saab paremaks muuta või mis on probleemsed. 
3. Vali välja sobivad lahendused. 
4. Lahenda probleem. 
5. Analüüsi tulemust ning korda protsessi. 
 

Kuidas antud mudel liitreaalsuse puhul välja näeb? 
 

1. Määra oma liitreaalsuse projekti eesmärgid. 
2. Vali sobiv tarkvara ja riistvara kombinatsioon. 
3. Vali sobiv tehnoloogia (füüsilised tähised nagu QR-kood, GPS, muu). 
4. Vali, muuda või tooda sobiv sisu. 
5. Hinda sisu sobivust tarkvara, riistvara ning üldise keskkonnaga (st. testi 

seda.) 
6. Vajadusel täienda või muuda sisu või selle vormi. 
7. Analüüsi tulemusi ning vajadusel vii sisse parandused. 
8. Pane paika reeglid, millal sisu uuendatakse või üle kontrollitakse. 
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Osa 5 
Liitreaalsuse integreerimine sinu 
ettevõttesse 

  
Moodul 6, Osa 5 

 

Selles osas kirjeldatakse iga ülaltoodud kaheksat 
punkti põhjalikumalt. 
 

Sisu 

5.1. Määra oma liitreaalsuse 

projekti eesmärgid.............5 

5.2. Vali sobiv tarkvara ja 

riistvara kombinatsioon.......6 

5.3. Vali sobiv 

tehnoloogia.......6 

5.4. Vali, muuda või loo sobiv 

sisu.......6 

5.5. Hinda sisu sobivust 

tarkvara, riistvara ning üldise 

keskkonnaga (st. testi 

seda)......6 

5.6. Vajadusel täienda ja 

muuda sisu või selle 

vormi.......6 

5.7. Analüüsi tulemusi ning 

vajadusel vii sisse 

muudatused.......6 

5.8. Pane paika reeglid, millal 

sisu uuendatakse või üle 

kontrollitakse......6 

 

 

 

 

 

 

 



 

 10 

 

5.1. MÄÄRA OMA LIITREAALSUSE PROJEKTI EESMÄRGID 
 

Esimene samm on hinnata probleeme, mida liitreaalsusega lahendatakse. 
Need probleemid võivad olla erinevad: 
 

• Kliendid ei viitsi või ei suuda infotahvleid lugeda.  
• Infotahvleid ei ole võimalik paigutada või ei ole see otstarbekas. 
• Infot, mida tahaks kliendile näidata, ei ole võimalik infotahvliga edasi 

anda (audio-visuaalne või muu multimeedia info) 
• Kliendi kogemust saab parandada. 
• Ja palju muud. 

 
Projekti õnnestumine sõltub suuresti eesmärgi õigest sõnastusest, seega on 
oluline läbi mõelda, mis on projekti eesmärk. Kui eesmärk on paika pandud – 
näiteks asukohaspetsiifilise info edastamine mugavamalt (näiteks: jõudes 
iidsesse riitusepaika saab kuulata lugusid riitustest, mida seal peeti) või 
meelelahutuse, informatsiooni ning reaalse kogemuse kombineerimine 
(näiteks: leiva lauale toomist oodates saab klient vaadata videot sellest, kuidas 
leib valmistati). Arvesta ka sellega, et kõik kliendid ei pruugi soovida lisainfot 
saada. 
 

 
 
Juba praegu tuleks läbi mõelda, millist tehnilist lahendust kasutada (vt punkt 3 
allpool) ning millised on selle lahenduse piirangud. Näiteks selline lahendus 
nagu Aurea4Rural tööriist võimaldab ainult kahte liiki tähiseid (QR ja GPS), ning 
ühes ja samas projektis ei saa neid korraga kasutada. Kohalike 
vaatamisväärsustega tutvumiseks tasub kasutada GPS-tehnoloogiat. Enda 
majutusasutuses kohapeal olevate erinevate kohtade ja objektide 
selgitamiseks on sobilik QR-tehnoloogia. Ent sama projekti raames ei ole 
võimalik esmalt kasutajaid GPSi abil oma ümbruskonnas asuvatesse 
kohtadesse suunata ning kohale jõudes QR-koodi kasutades selle asukoha 
kohta täiendavat teavet anda.    
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5.2. VALI SOBIV TARKVARA JA RIISTVARA KOMBINATSIOON 
 

Selleks, et kliendile infot edastada, tuleb valida sobiv riistvara ning tarkvara. Info 
kuvamiseks on erinevaid riistvaralahendusi (nutikellad, prillid, telefonid, 
ekraanid, jne).  
 
Riistvara valikul tuleb kindlasti mõelda ka kasutaja mugavuse peale – näiteks 
otseses päikesevalguses on osade nutitelefonide ekraani väga raske näha. Ka 
sõltub esitatav informatsioon väga palju nii riistvara kui tarkvara võimekusest – 
ekraanipildile tegelase kleepimine ei pruugi olla sujuv kasutajakogemus. Kehva 
internetiühendusega piirkonnas ei ole mõistlik näidata kasutajale suurt videot 
jne. Riistvara valiku kohta loe täpsemalt 2. moodulist. 
 
Tarkvara valikuid on erinevaid, ent selles koolitusmaterjalis keskendume neist 
ühele – see on Aurea4Rural. 
 

 
 
Aurea4Rural rakendust kasutades saab kliendile liitreaalsusele (täiendavale 
teabele objekti kohta) ligipääsu võimaldada kas QR-koodi või GPS-asukohta 
kasutades. QR-koodi lugemine on universaalne ning toimib kõigi 
nutitelefonidega, millel on kaamera, QR-koodi lugeja ja internetiühendus. Siiski 
ei ole sisu formaat ilma Aurea4Rural rakenduseta mobiilisõbralik. Alternatiivina 
on võimalik kasutada GPS-koordinaate – selleks on vaja kasutaja seadmesse 
paigaldada Aurea4Rural rakendus.  
 
Koodi lugedes või asukohta jõudes aktiveerub rakendus ning avab 
„maandumislehe“. Maandumisleht on seotud konkreetsete GPS-
koordinaatidega või QR-koodi tähisega. Maandumisleheks on võimalik seada 
pilti, lühivideot või vormindatud teksti koos video või heli mängimise 
funktsiooniga. Ka saab rakendust kasutada, et kasutaja soovitud 
internetiaadressile suunata või navigeerimiseks erinevate vaatamisväärsuste 
vahel.  
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Näiteks skannides menüüs „koduküpsetatud leiva“ kõrval olevat QR-koodi, saab 
kasutajale näidata videot leiva valmistamisest ning selle küpsetamisest. Kui 
video lõppeb, tuuakse lauda värske leib koos soolavõiga. Reaalset kogemust on 
täiendatud informatsiooniga, mida kasutaja muus vormis (näiteks kirjalikus) ei 
oleks soovinud omandada. 
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5.3. VALI SOBIV TEHNOLOOGIA (FÜÜSILISED TÄHISED, GPS, 
MUU) 

 

Olles valinud sobiva riistvara, tuleb valida sobiv tähiste tehnoloogia, mida 
soovitakse kasutama hakata.  See otsus on kriitilise tähtsusega kahel põhjusel: 
 

• See paneb paika, millist konkreetset tarkvara kasutatakse või milline 
on kõige sobivam. Liitreaalsuse puhul on nutitelefonidele saadaval 
palju erinevaid rakendusi, mis kasutavad mitmeid erinevaid 
tehnoloogiaid erinevate võimalustega. Teeme valiku, et soovime 
kasutada QR-koode ning GPS-tähiseid: selleks valime välja 
Aurea4Rural rakenduse.   
 

• Olenevalt valitud rakendusest peate oma loodavate projektide puhul 
silmas pidama konkreetse rakendusega kaasnevaid täiendavaid 
tingimusi. Näiteks Aurea4Rural rakendus võimaldab luua kas QR-
tähisel või GPS-tähisel põhineva projekti, ent mitte mõlemat korraga. 

 
Kuidas erinevad tehnoloogiad toimivad ning millal eelistada GPS-tähiseid QR-
tähistele, saab täpsemalt lugeda 2. ning 4. moodulist. Lühidalt – GPS-tähis 
aktiveerub siis, kui kasutaja jõuab GPS-punktile piisavalt lähedale ning QR-tähis 
siis, kui kasutaja telefoni kaamera tuvastab pildilt QR-koodi. 
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5.4. VALI, MUUDA VÕI LOO SOBIV SISU 
 

Sisu loomisest räägitakse täpsemalt 3.  ning 5. moodulis. Nende moodulite 
lühikokkuvõte oleks järgnev: esmalt anna sisu edasi kiiresti ning üldisel kujul 
ning seejärel paku kasutajale võimalust rohkem informatsiooni saada.  
 
Sisu luues arvesta riistvara võimekusega (kas riistvara on piisavalt võimas), 
tehnoloogiaga (millist liiki tähiseid kasutatakse, kuidas neid määratletakse) 
ning ümbritseva keskkonnaga (mis sorti virtuaalne info antud keskkonda sobib 
– näiteks muusikasaalis muusikat kuulates ei ole mõistlik samaaegselt 
audiogiidil rääkida).  
 
Arvesta ka sisu mitmekeelsuse vajadusega – kui video, millel on vaid 
taustamuusika,  on kõigile arusaadav, siis helisalvestis on arusaadav ainult seda 
keelt kõnelevale isikule. 
 
Näiteks Aurea4Rural pakub virtuaalse sisu reaalsesse keskkonda toomiseks 
mitut erinevat lahendust. Saab edastada ainult lühiklipi või ühe pildi või 
edastada rohkem infot – näiteks Youtube’i klipi või helisalvestise. Ka on võimalik 
teksti kujundada ning seda piltide, videote ja muu seesugusega kombineerida 
ning kõige lõpus anda kasutajale võimalus põhjalikumaks tutvumiseks näiteks 
kodulehel. 
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5.5. HINDA SISU SOBIVUST TARKVARA, RIISTVARA NING 
ÜLDISE KESKKONNAGA (ST. TESTI SEDA).  

 

Kui oled sisu koostanud, on mõistlik seda alati esmalt testida – kas asi toimib 
ning kas saaks kasutaja kogemust veelgi parandada. Näiteks QR-kood, mis 
kuvab pildi asukohast vanasti: Kas pilt on nutiseadmes nähtav? Ehk tuleks pildi 
ääri kärpida? Kas pildi maht on piisavalt väike, et antud piirkonnas pilt ka 
reaalselt avane? Kas GPS-koordinaatide punkt aktiveerub õigeaegselt või 
toimub see GPSi vea tõttu liiga vara või liiga hilja?  
 
Aurea4Rural võimaldab genereeritud QR-koode ning nende toimimist kohe 
kontrollida, et vajadusel viia sisse täiendusi ning muutusi. Avage oma seadmes 
rakendus, valige projekt, mille kallal töötate ning iga kord kui olete veebipõhises 
tööriistas sisu muutnud, skaneerige uuesti QR-kood. Uus sisu avaneb teie 
mobiilseadmes peaaegu kohe.  
 
Samamoodi saab kontrollida ka GPS-sisu: pange veebipõhises tööriistas punkti 
asukohaks ajutiselt teie enda asukoht ning näete, kuidas seade selles kohas 
teavet kuvab.  
 
Äärmiselt oluline on kõikide punkide toimimist reaalsetes tingimustes 
kontrollida - kas antud keskkonnas on mõni tegur, mis takistab kasutajal 
punktile lähenemist ja sellega tutvumist. Mõjutavateks teguriteks võivad olla 
näiteks liiga ere päikesevalgus (ei näe lugeda telefoni ekraani – lahendus oleks 
liigutada punkt varjulisemasse kohta) või mererannas ei pruugi tuulise ilmaga 
parasjagu mängivat helisalvestist kuigi hästi kuulda olla. 
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5.6. VAJADUSEL TÄIENDA JA MUUDA SISU VÕI SELLE VORMI 
 

Kui oled leidnud eelneva punkti käigus mõne vea, paranda see ära. Vahel on 
vaja muuta kasutatavat lahendust – näiteks kaugust, millal GPS-tähisega seotud 
sisu käivitub, või lisada dubleering teisest suunast saabuvate klientide jaoks.  
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5.7. ANALÜÜSI TULEMUSI NING VAJADUSEL VII SISSE 
MUUDATUSED 

 

Kui oled kindel, et asi toimib, lase oma klientidel seda testida – ütle julgelt, et 
proovid uut lahendust klientide kogemuse täiendamiseks. Uudishimulikumad 
kliendid testivad ülesseatud punkte ning annavad hea meelega tagasisidet. 
Lisaks saavad kliendid endale lisategevuse ning kogemuse.  
 
Kindlasti arvesta klientide tagasisidega ning vii sisse vajalikud muudatused. 
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5.8. PANE PAIKA REEGLID, MILLAL SISU UUENDATAKSE VÕI 
ÜLE KONTROLLITAKSE 

 

Oluline on sisu ajakohasus. Sõltuvalt sisust vajab see aeg-ajalt täiendamist või 
muutmist.  
 
Kui näiteks majutusasutuses enam omavalmistatud leiba ei pakuta, siis oleks 
mõistlik eemaldada viited värskele leivale jne. 
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Osa 6 
Liitreaalsuse integreerimine sinu 
ettevõttesse Aurea4Rural rakendust 
kasutades 

    
Moodul 6, Osa 6 

 

Kaheksast punktist koosnev protsess, mida ülal 
kirjeldati, näeks Aurea4Rural rakendust kasutades 
välja selline: 
 

1. Määra projekt, mida soovid Aurea4Rural 
keskkonnas näidata – näiteks ümbritsevad 
vaatamisväärsused. 

2. Mõtle läbi riistvara vajadused. Kas sinu kliendid 
kasutavad nutitelefone? Võib-olla sooviksid 
nad sinult kasutamiseks nutitelefoni laenata? 
Kui nad ei soovi või ei saa nutitelefoni kasutada, 
kas neil on võimalik muud moodi infot saada? 
Kuidas? 

3. Vali sobiv tehnoloogia – kasuta QR- või GPS-tähiseid. QR-tähiseid peab 
skannima telefoniga, GPS-tähised aktiveeruvad piirkonda sisenedes. Pea 
meeles, et iga projekti puhul on olemas mõlemad alternatiivid: saad 
kasutada kas QR- või GPS-tähiseid, ent mitte mõlemat korraga ühes ja 
samas projektis.  
 

4. Vali, muuda või tooda sobiv sisu. Kui sul on sisu juba olemas, saad 
kasutajale esmase informatsiooni anda tähiseid kasutades, aga sa võid alati 
suunata kasutaja külastama sinu veebilehte või tellima kaasa müüdavaid 
tooteid.  
 
Aurea4Rural eesmärk ei ole anda kasutajale lihtsalt linki sinu kodulehele, 
et seal midagi müüa, vaid pakkuda esmast teavet objekti kohta ning 
võimalust rohkem informatsiooni saada.  
 
Kui QR-kood suunab vaid sinu kodulehele, ei ole Aurea4Rural rakendus 
vajalik - samahästi võib kasutada mõnda tasuta veebikeskkonda ning QR-
koode luua ilma Aurea4Rural vahemaandumisleheta. 
 
See aga tähendab, et info sinu kodulehel peab toimima korrektselt ka 
kõikide mobiilidega ning kodulehel peab olema vähemalt kaks eri disaini 
– arvutikasutajale ning nutitelefoni kasutajale.  
 
Kindlasti arvesta sisu luues ka erinevate keeltega. Sisu peaks olema kergelt 
tõlgitav erinevatesse keeltesse või üheselt mõistetav (nt emotikonid, pilt, 
video, sõnadeta muusika jne). 
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  5. Hinda sisu sobivust tarkvara, riistvara ning üldise keskkonnaga (st. testi 
seda). Kui sisu on loodud ning valmis, käi kõik punktid ise läbi – kontrolli, 
kas kõik toimib. Vaata, mida saaks paremini teha. 
 

6. Vajadusel täienda ja muuda sisu või selle vormi. Kui leiad probleeme, tuleb 
need lahendada. Vahel tuleb minna tagasi algusesse ning läbi mõelda, 
mida soovitakse kasutajale pakkuda. Seetõttu juhtisime kohe alguses 
tähelepanu, et mõtleksid põhjalikult läbi, millist tehnoloogiat (QR või GPS) 
kasutada. Kui projekt on juba QR-tähiste jaoks loodud, et saa seda enam 
GPS-tähisega projektiks muuta (ega vastupidi).  
 
Kui tõesti leiad, et GPS on parem kui QR (või vastupidi), tuleb kogu projekt 
nullist peale uuesti koostada. Muidugi on võimalik ettevalmistatud sisu 
uuesti kasutada, aga iga tähis tuleb uuesti luua ning sisu sinna ükshaaval 
üles laadida.  

 
7. Analüüsi tulemusi ning vajadusel vii sisse parandused. Kasuta süsteemi, 

vaata milline on klientide tagasiside, jälgi, mida kasutatakse ning milliseid 
punkte ei külastata. Vajadusel muuda süsteemi või vii sisse parandused. 

 
8. Pane paika reeglid, millal sisu uuendatakse või  üle kontrollitakse. Selleks, 

et sisu ei vananeks ega aeguks ning oleks alati võimalikult asjakohane, 
otsusta, millal ning kes sisu uuendab ning üle kontrollib. 
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Osa 7 
Korduma kippuvad küsimused 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Moodul 6, Osa 7 

 

• Paljud liitreaalsuse rakendused on tasulised 
või on neil peidetud tasud. Kas on olemas 
rakendusi, mis on tasuta? 

 
Jah, on küll. Aurea4Rural rakendus, mida selles 
koolitusmaterjalis on näitena kasutatud, on tasuta 
ning sellel ei ole peidetud tasusid.   
 

• Liitreaalsus sunnib mind infot dubleerima ning 
ei suurenda minu toodete müüki. 

 

Liitreaalsuse mõte on anda kasutajale lühidalt ning kiirelt lisainformatsiooni, 
mida tal varem ei olnud. Seega jah, osa informatsiooni dubleeritakse ning 
sellest pääsu ei ole. Kasutajale võib aga alati jätta võimaluse pääseda sinu 
soovitud kodulehele või hoopis kasutada liitreaalsust, et äratada inimeses huvi 
ning soovi sinu kodulehelt soovitud toode tellida. 
 

• Liitreaalsuse kasutamine aheldab inimese pikemaks ajaks 
nutitelefoni külge ning kasutaja ei koge sellel ajal reaalseid kogemusi. 

 
Sellisel juhul on tegu virtuaalreaalsusega, mitte liitreaalsusega. Lühidalt – 
liitreaalsus annab kasutajale virtuaalset informatsiooni reaalse kogemuse 
täiendamiseks, kuid virtuaalreaalsus asendab praeguse reaalsuse täielikult 
virtuaalse informatsiooniga. 
 
Liitreaalsus täiendab kasutuskogemust – näiteks takistusraja läbimise juhised 
(mida teha ning kuidas) edastatakse lühivideo vormis. Kui kasutaja on 
sunnitud videot vaatama kauem kui juhiste lugemiseks ning mõistmiseks 
aega läheks, on tegu pigem virtuaalreaalsusega – kasutaja eemaldatakse 
reaalsest keskkonnast. Kuid näiteks lühivideo sellest, milline varemetes olev 
loss võis oma hiilgeajal välja näha, täiendab kasutaja reaalsust virtuaalse 
informatsiooniga. Tänu saadud infole oskab kasutaja tähelepanu pöörata 
asjadele, mis muidu tundusid vähetähtsad (näiteks müüride paiknemine).  
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• Mis on tähised, GPS-koordinaadid ning kuidas valida sobivaim 
tehnoloogia? 

 
Vaata eelnevaid mooduleid (Moodul 2 – riistvara ; Moodul 3 – tarkvara; Moodul 
4 – tähiste kasutamine). 
 

• Kas Aurea4Rural tööriistaga saan ühes ja samas projektis 
kombineerida QR- ja GPS-tähiseid?   

 
Ei, see ei ole võimalik.  Aurea4Rural tööriista abil koostatud konkreetses 
projektis peab kasutama kas QR- või  GPS-tähist.   
 

• Kui suur on alginvesteering liitreaalsuse kasutuselevõtuks? 
 
Kui info, mida soovitakse kliendile edastada, on juba olemas, on 
alginvesteering ainult tähiste valmis seadmisele kuluv aeg ning klientide 
informeerimise kulu. Kui informatsiooni ei ole veel olemas, või ei ole see kokku 
kogutud, siis lisandub alginvesteeringule sisu koostamise kulu.  
 
 

• Ma ei näe, et liitreaalsusest minu klientidele kasu oleks. Miks ma 
peaksin seda kasutama hakkama? 

 
Kui tehnoloogiast ei ole sinu klientidele kasu, siis ei ole mõistlik seda 
tehnoloogiat kasutada. Esmalt peaks olema probleem, mida lahendada, ning 
alles seejärel lahendus, mitte vastupidi (esmalt on lahendus ning nüüd asume 
otsima probleemi, mida selle tehnoloogiaga lahendada saaks). 
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Moodul 7 
Samm-sammuline 
juhend: kuidas 
kasutada 
veebiplatvormi ja  
rakendust 
nutiseadmetele 
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Mooduli sissejuhatus 

  

Selle mooduli peamine eesmärk on õpetada tulevast 
kasutajat veebitööriista ja rakendusega töötama, 
soovime pakkuda videoõpetusi täiendava 
üksikasjaliku juhise. 
 
See moodul jaguneb kolmeks põhipunktiks, millest 
esimeses räägime CMS veebist, teises rakendusest ja 
kolmandas AUREA4RURAL rakenduse praeguse 
versiooni mõningatest piirangutest. 

Moodul 7, Sissejuhatus 

 

1. CMS veeb (sisuhalduse süsteem).  
• Ekraanipiltidega selgitus, kuidas veebis registreeruda. 
• Juhend, kuidas QR-tähisega projekti luua. 
• Juhend, kuidas GPS-tähisega projekti luua. 

2. Liitreaalsuse tööriist. 
• Liitreaalsuse rakenduse kasutamise ja funktsioonide juhend. Liides, 

menüüd, kuidas projekti otsida. 
3.  AUREA4RURAL rakenduse praeguse versiooni piirangud. 
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Unit 2  
A crucial aspect - the user of the 
service 

Osa 1 
CMS veeb (Sisuhalduse süsteem) 

 
 

 

 

  

Moodul 7, Osa 1 
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1.1. JUURDEPÄÄS, REGISTREERIMINE JA KINNITAMINE 
 
Kasutajad pääsevad Aurea4Rural platvormile ligi kodulehelt 
(https://aurea4rural.building-lifecycle-
management.de/aurea4rural/login.php?lang=en). 
 
Nõuded edukaks ligipääsuks ja koolituskursuse läbimiseks: 

• arvuti; 
• internetiühendus; 
• veebilehitseja (näiteks Google Chrome või Firefox) 
• E-posti konto. 

 

1.1.1. LIGIPÄÄS 
 
Kasutajal on võimalus kasutada veebilehte erinevates keeltes: inglise, saksa, 
hispaania, itaalia ja eesti keeles. Kasutaja leiab keelevaliku juurdepääsulehe 
alaosast. Veebisait vahetab keelt, kui klõpsata soovitud keele nimele. 
Keelemuudatust rakendatakse nii kasutajaliidese (UI) kui ka sisu suhtes. 
 

 
  

https://aurea4rural.building-lifecycle-management.de/aurea4rural/login.php?lang=en
https://aurea4rural.building-lifecycle-management.de/aurea4rural/login.php?lang=en
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1.1.2 REGISTREERIMINE 
 
Kasutajad peaksid platvormile juurdepääsu saamiseks registreeruma, klõpsates 
avalehel sõna "Registreeru". See suunab teid uuele lehele. 
 

 
 
Platvormil registreerumiseks on vaja sisestada järgnev informatsioon:  

• kasutajanimi;  
• E-posti aadress; 
• salasõna; 
• kinnita salasõna. 

 
Kasti “Ma ei ole robot” ette tuleb teha linnuke, see takistab robotkasutajate 
registreerumist ja platvormi kasutamist. Samuti on vaja teha linnuke, et 
aktsepteerida kasutustingimusi. Soovi korral võib lisada ka ettevõtte nime või 
muud teavet. Nende lisaväljade täitmine on vabatahtlik. Kohustuslik on täita 
neli esimest, tärnikesega tähistatud välja. 
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Pärast registreerimist saadetakse kasutajale sisselogimise kinnitamiseks e-kiri. 
Kui kinnitada kasutajale e-postiga saadetud link, pääseb kasutaja platvormile 
ligi ning konto aktiveeritakse. 
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1.1.2.1 SALASÕNA TAASTAMINE 
 
Kui kasutaja unustas, millist salasõna ta sisselogimiseks kasutas, on võimalik 
määrata uus salasõna, klõpsates nupul “Unustasid salasõna?” 
 

 
 
 
 
Avaneb uus leht, kuhu kasutaja peaks sisestama enda e-posti aadressi, et sinna 
saadetaks e-kiri koos lingiga uue salasõna loomiseks. Pärast salasõna muutmise 
lingi kinnitamist sellel klõpsamisega ning uue salasõna sisestamist pääseb 
kasutaja uut salasõna kasutades platvormile ligi. 
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1.2. PLATVORMI ÜLESEHITUS JA UUED PROJEKTID 
 
Kui registreerimine on tehtud, pääseb kasutaja veebiplatvormile ligi ja saab 
seda kasutama hakata. 
 
Kui kasutaja siseneb platvormile, on projektide haldamiseks erinevad valikud. 
Kujundus on lihtne, intuitiivne ja kasutajasõbralik. 
 
Valikud on välja toodud projektide nimekirja tabeli all. Kasutaja saab valida 
järgmiste tegevuste hulgast: “Lisa”, “Kustuta”, “Kasutaja atribuudid” ja “Logi 
välja”. 
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1.2.1. UUTE PROJEKTIDE LISAMINE 
 
Uue projekti lisamiseks peaks kasutaja klõpsama nuppu “lisa”. Seejärel 
kuvatakse teade, mis teavitab, mis keeles projekt luuakse – see on keel, mis 
hetkel lehel kasutusel on. 
 

 
 
Juhul, kui kasutaja soovib kasutada mõnda muud keelt, tuleks esmalt klõpsata 
nupul „Tühista”. Seejärel saab muuta platvormi keelt, klõpsates soovitud keele 
nimele lehe alaosas. Igale keelele ei pea lisama oma projekti - hiljem saab sama 
projekti külge lisada ka teisi keeli. 
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Klõpsates “Lisa projekt” teatel “OK” - Nupule, avaneb uus leht. Sellel lehel tuleb 
ära täita väljad uue projekti loomiseks. Et uus projekt luua, peaks kasutaja: 
 

1. Panema projektile nime (nimes ei tohi sõnade vahel olla tühikuid, 
nende asemel saab kasutada alakriipsu); 

 
Kui nimi on saadaval, ilmub lahtrist paremale roheline märge “… on saadaval” ja 
kasutaja saab projekti loomiseks seda nime kasutada.  
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Kui lahtrist paremale ilmub punane märge “on juba kasutusel”, tuleb projektile 
valida uus nimi.  

 
 
 

2. Järgmisena tuleb teha valik, mis tüüpi projekti kasutaja soovib lisada 
– kas QR-koodi tähisega või GPS tähisega projekti. 
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Kui kasutaja soovib luua GPS tähisega projekti, tuleb klõpsata valikul GPS, QR-
koodi projekti puhul QR-kood. Antud juhendis kasutame “QR-kood” varianti. 
 

 
 
 
 
 

3. Seejärel saab kasutaja üles laadida pildi (*.png/*.jpg formaadis), mille 
maksimaalne suurus on 2 MB. Pildist saab selle projekti logo ning selle 
lisamiseks tuleks klõpsata nupule “vali fail”. 
 

 
 

4. Viimaseks sammuks on kirjutada kõige alumisse lahtrisse projekti 
kirjeldus, mille pikkus võib olla kuni 450 tähemärki. Seejärel tuleb 
projekt salvestada, klõpsates nupul “salvesta”.  
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Sellel lehel on kohustuslik täita esimesed kaks välja - “Nimi” ja “Tüüp”. Ülejäänud 
kaks lahtrit võib jätta ka täitmata. 
 
Pärast projekti salvestamist avaneb automaatselt uus leht projekti sisu 
muutmiseks. Alguses, kuna projektil pole veel sisu (ei ole vahet kas QR-kood-i / 
GPS-I projekt), on vaate keskmine paneel tühi. Kui soovid kasutada nii QR- kui 
GPS- projekte, tuleks luua kaks eraldi projekti – üks GPS, teine QR. 
 
Nii nagu avalehel, on ka sellel lehel nupud erinevate tegevuste teostamiseks 
ekraani alaosas. Nende abil saab kasutaja sisu lisada või kustutada, muuta või 
välja printida.   
 
Sisu lisamiseks peaks kasutaja klõpsama nupul “lisa”, et avada uus leht, kuhu 
sisu lisada.   
 

 
 
Nii nagu projekti loomine toimus nupu “lisa” abil, siis ka projekti raames tähise 
loomine (antud juhul QR-koodi) toimub nupu “lisa” abil. Kui kasutaja klõpsab 
uue QR-koodiga tähise lisamiseks nuppu “Lisa”, ilmub teade, mis teavitab, mis 
keeles tähis luuakse. Kui kasutaja soovib mõnda muud keelt, tuleks klõpsata 
nupul „Tühista” ja valida lehe alaosast soovitud keel. 
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1.2.1.1 QR TÄHISE LISAMINE 
 
Uue QR-koodi lisamiseks peaks kasutaja: 
 

1. Sisestama nime. Kui nimi on juba kasutusel, kuvatakse punane teade „on 
juba kasutusel”, mis tähendab, et see nimi pole enam saadaval ja tuleb 
panna mõni muu nimi. 
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2. Pärast saadaval oleva nime sisestamist tuleb valida QR-koodi suurus. See 
võib olla väike, keskmine või suur. Kui suurus on valitud, kuvatakse 
paremal pool QR-koodi eelvaade. 

 

 
Siin on keskmise suurusega QR-koodi näide: 
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3. Seejärel tuleks valida QR-koodi sisu. Võimalusi on 3: QR-koodi sisuks võib 
olla kas pilt, video või tekst (tekst võib endas sisaldada nii videot, pilti – 
nagu veebileht). Kui kasutaja valib ühe neist variantidest, pole teist 
võimalik enam valida (kasutada saab ainult ühte sisu tüüpi – kas pilt, 
video või tekst). Kui kasutaja teeb valimisel vea ja soovib tehtud valikut 
muuta, siis kuni video või pilt pole veel üles laaditud, saab kasutaja 
failidialoogi sulgedes tagasi minna ja valida mõne muu meediumi tüübi. 
Kui mõni pilt või video on juba ülesse laetud siis tuleks protsessi uuesti 
alustada, vajutades nupul “tagasi” ja liikudes eelmisele lehele ning 
klõpsates uuesti nuppu „lisa“, et leht avada ja QR-kood lisada, või 
värskendada lehte, selleks et väljad oleks jälle tühjad ja valmis täitmiseks. 

 

 
Selles näites valitakse keskmise suurusega QR-kood ja sisu tüübiks on pilt, mis 
on edukalt üles laaditud. Pange tähele, et pärast ühe sisutüübi valimist ja selle 
üleslaadimist või teksti trükkimise alustamist muutuvad teised valikud 
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automaatselt halliks ja blokeeritakse, andes märku, millist sisu pole võimalik 
muuta. 
 
 
 

 
 
NB! Kui sisu tüübiks valitakse “Tekst”, on soovitatav kasutada vormingut „Pealkiri 
1” kirjasuurusega 48. Selleks, et tavateksti oleks rakenduses mugav lugeda, on 
soovitatav kasutada kirjasuurust 36. Väikeses kirjas teksti sobilik suurus oleks 28. 
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1.2.1.2 GPS TÄHISE LISAMINE 
 
Uue GPS-tähise lisamiseks peaks kasutaja esmalt sisenema soovitud GPS-
projekti. 
 
Kui projekti veel loodud ei ole, siis GPS-tähisega projekti loomise protseduur on 
sama, mida varem QR-koodi tähisega projekti loomise puhul kirjeldati (1.2.1 
UUTE PROJEKTIDE LISAMINE). Projektide nimekirja menüüs olles ja nupule 
“Lisa” vajutades avaneb aken, kus tehke alljärgnevat: 
 

1. Sisestage projekti nimi;  
2. Valige projekti tüüp, käesoleval juhul valige selleks GPS, mitte QR-kood; 
3. Sisestage projekti logoks pilt; 
4. Sisestage projekti kirjeldus; 
5. Klõpsake nupul “salvesta”. 

 
Avaneb uus leht, kus saate GPS projektile sisu lisada. Uue GPS-tähise lisamiseks 
peaks kasutaja klõpsama nupul “lisa”. Taas ilmub teade selle kohta, millises 
keeles tähist parasjagu luuakse. 
 
GPS tähise lisamise lehel on väljad sinist värvi. 
 
Uue GPS-tähise lisamiseks peab kasutaja sisestama tähise nime ja veenduma, 
et see nimi on saadaval. Järgmine samm on asukoha määramine. Vaikimisi 
määratakse asukoht kasutaja praeguse asukoha järgi. Mõnikord võtab 
internetiühenduse või ligipääsuprobleemide tõttu kasutaja praeguse asukoha 
saamine kaua aega või ebaõnnestub suisa – kui veebilehtiseja küsib tuleks 
“lubada” asukoha näitamine. Kui vastuse saamine võtab kaua aega, saab 
kasutaja lehekülje uuesti laadida, et oma asukohta kiiremini saada. GPS-Punkti 
toimimiseks peab olema lubatud veebilehitseja seadetes/sättedes asukoha 
jagamine/tuvastamine/ligipääs. 
 
 
Kui kasutaja soovib luua GPS-tähise mõnes muus asukohas, on selleks 
järgmised kaks võimalust: 
 

a) tähise kaardil lohistamine ja uude kohta paigutamine; 
b) laius- ja pikkuskraadide kirjutamine kaardi all olevatele väljadele. 
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Kasutaja saab kaarti vaadata ka satelliitvaatega - paremasse ülanurka asetatud 
tööriistaga, mis võimaldab kaari kuvada kahel viisil - tegelik vaade (satelliitpilt) 
ja tänavavaade. Teine tööriist on paigutatud vasakpoolsesse ülanurka ning 
koosneb “+” ja “-“ märkidest kaardil sisse ja välja suumimiseks ning nupust “Näita 
mulle, kus ma olen”. Sellele nupule klõpsamisega saab kuvada kasutaja tegeliku 
asukoha (eeldusel, et kasutatavale seadmele on antud luba kasutaja asukoha 
näitamiseks) või valitud asukoha, siis kui kasutaja klõpsab kohatähist. 
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Järgmine samm on tähisele sisu loomine. Esiteks peaks kasutaja määrama 
vahemaa, millisel kaugusel tähise sisu rakenduse tööriistas (AUREA4RURAL 
liitreaalsuse äpis) kuvatakse. Minimaalne lubatud kaugus on 10 meetrit ja 
maksimaalne 500 meetrit. Vaikimisi määratud kauguseks on 10 meetrit. 
Seejärel tuleb valida sisu tüüp – kas video, pilt või tekst (kasutada saab ainult 
ühte sisu tüüpi). Lõpuks, klõpsates nuppu “Salvesta”, luuakse GPS-tähis. 
 
*Kui sisu tüübiks valitakse “Tekst”, on soovitatav kasutada vormingut „Pealkiri 1” 
kirjasuurusega 48. Et tavateksti oleks rakenduses mugav lugeda, on soovitatav 
kasutada kirjasuurust 36. Väikeses kirjas teksti sobilik suurus oleks 28. 
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Sarnaselt QR-projekti näitega muutuvad pärast ühe sisutüübi valimist (selles 
näites kasutatakse sisu tüüpi “pilt”) teised automaatselt halliks, andes sellega 
märku, et sisu tüüpi pole võimalik muuta. Kasutaja peab samuti teadma, et üles 
laaditava pildi ja videosisu vormingule ja suurusele on piirangud. Üleslaaditava 
pildi maksimaalne suurus võib olla 10 MB ja pildi formaat peab olema kas jpg 
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või png. Üleslaaditava video maksimaalne suurus võib olla 50 MB ja videofaili 
formaat peab olema kas MP4, WMV või AVI. 
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1.3. PROJEKTIDE NIMEKIRI JA QR-KOOD/GPS TÄHIS ÜHE 
PROJEKTI SISESELT 

 

1.3.1. UUTE PROJEKTIDE LISAMINE 
 
Pärast projektide loomist ja tähiste lisamist kuvatakse projektid avalehel 
projektide nimekirjas koos projekti andmetega (nimi, tüüp, kirjeldus ja 
võimalikud keeled). Tühjal/uuel projektil ei ole veel näha ühtegi keelt. 
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1.3.1.1. Projekti muutmine 
 
Projekt ja Projekti sisu on erinevad – projekt on nähtav kohe sisse logides, 
projektil võib olla mitmeid sisupunkte, kuid projektil saab olla ainult üks tüüp. 
Projektikirjeldus on nähtav kõigile kasutajatele kes antud projekti otsivad. 
 
Projekti sisu nägemiseks peaks kasutaja klõpsama kas projekti nimele, tüübile 
või kirjeldusele - nii avaneb uus leht projekti sisuga. Projekti (kasutajale) nähtava 
kirjelduse muutmiseks peaks kasutaja esmalt valima projekti, mida ta muuta 
soovib, klõpsates selleks vasakus servas, projekti nime ees asuvat märkeruutu 
(ruut värvub üleni) ja vajutades nuppu “Muuda”. Kasutaja ei saa korraga muuta 
mitut projekti – kui valid kogemata mitu projekti, siis vajuta uuesti ruudule 
projekti sisu ees kuni valituks jääb ainult üks projekt. 
 

 
 
 
 
Pärast nupu “Muuda” vajutamist avaneb uus leht teatega, et kasutajalt küsida, 
mida kasutaja soovib teha – kas muuta projekti sisu või lisada/muuta projekti 
keelt.  
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Kui kasutaja klõpsab nupul „Üldine sisu muutmine”, saab muuta valitud projekti 
nime ja pilti / logo. 
 

 
 

1.3.1.2. VÕIMALIKUD KEELED. 
 
Iga projekt saab olla kuni viies keeles, nendeks on inglise, saksa, hispaania, 
itaalia ja eesti keel. Esimene keel on see keel, mille kasutaja algselt platvormi 
kasutamiseks valis, kuid teisi keeli on võimalik lisada, kui kasutaja valib projekti 
ja seda muudab. 
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Kui kasutaja klõpsas nuppu “Keele lisamine/muutmine”, avaneb allolev ekraan. 
 

 
 
Pärast keele valimist avatakse uus leht, kuhu kasutaja saab sisestada valitud 
keeles projekti kirjelduse ja vajutades nuppu „Salvesta“, lisatakse valitud keel 
projektide nimekirjas veergu “võimalikud keeled”.  
* Järgnevas näites kasutatakse eesti keelt, kuid toimine on sama kõigi keelte 
puhul: 
 

 
 
 



 

  27 

 
 
 

1.3.1.3. PROJEKTI KUSTUTAMINE. 
 
Projekti kustutamiseks peaks kasutaja klõpsama projekti nimest vasakule jääval 
märkeruudul ja seejärel projektide nimekirja paneeli all asuval nupul “Kustuta”. 
Ilmub punasel taustal teade, mis palub kasutajal kinnitada, kas ta on kindel, et 
soovib valitud projekti(d) kustutada. 
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1.3.2. SISU LOETELU ÜHE PROJEKTI SISESELT 
 
Ülalpool juba mainisime, et ühe konkreetse projekti sisu vaatamiseks ning uute 
keelte lisamiseks tuleb klõpsata projekti nimel, tüübil või kirjeldusel. Seejärel 
avaneb uus leht, kus on nende tähiste loetelu, mis sisaldavad selle konkreetse 
projekti sisu. Tähise valimiseks võib kasutaja klõpsata nime kõrval oleval 
märkeruudul. On võimalik valida ka kõik tähised korraga, klõpsates nupul „vali 
kõik”, selle asemel, et klõpsata igal tähisel eraldi nende pdf-vormingus 
printimiseks. 
 
Iga projekti / tähist saab printida või kustutada kas ükshaaval (märkeruudule 
klõpsates konkreetselt seda valides), või kõiki korraga, kasutades selleks “Vali 
kõik” nuppu.  
 
Muuta saab ainult ühte tähist korraga, seetõttu peaks kasutaja valima 
muutmiseks ainult ühe tähise (märkeruudule klõpsates ning vajutades nuppu 
“Muuda”). 
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Kasutaja saab muuta ka tähiste järjekorda nimekirjas, klõpsates real ja 
lohistades selle nimekirjas uude kohta. 
 

 
 

1.3.2.1. QR-TÄHISE VÕI GPS-TÄHISE SISU MUUTMINE  
 
Samuti on võimalik muuta QR-tähise või GPS-tähise sisu. Olles valinud projekti 
(oled projekti sisu juures kui “logi välja” nupu asemel on “tagasi” nupp)., peab 



 

  30 

kasutaja klõpsama nimest vasakul asuvat märkeruutu ja seejärel vajutama 
nuppu „Muuda“. Muutmise nupu abil saab iga tähise teavet muuta samamoodi 
nagu see toimus uue tähise lisamisel. 
 

1.3.2.2. TÄHISE TEKSTISISU MUUTMINE 
 
Samuti on võimalik muuta QR-tähise või GPS-tähise tekstisisu. Kui kasutaja 
klõpsab “Muuda” nuppu, et muuta tähist meediatüübiga “tekst”, avaneb uus 
leht ja kuvatakse teade, kus küsitakse, kas kasutaja soovib muuta valitud tähise 
sisu või soovib ta keelt lisada / muuta. 
 

 
 
Nupul “Üldine sisu muutmine” klõpsamine avab lehe, kus kasutaja saab muuta 
kogu tähise kohta käivat teavet (olenevalt tähisest nime, QR koodi suurust, GPS 
asukohta, videot, pilti või teksti). 

1.3.2.3. “TEKST” SISUTÜÜBIGA TÄHISELE KEELE LISAMINE 
 
Ainult “tekst” sisutüübiga tähistel on paremal pool näha võimalikud keeled. 
Selles veerus kuvatakse, millistes keeltes see tähis saadaval on. Näiteks kui 
tekstil on kolm keelt (inglise, saksa, hispaania), saab AUREA4RURAL liitreaalsuse 
rakenduses teksti näidata kolmes erinevas keeles, sõltuvalt valitud rakenduse 
keelest. 
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Kui kasutaja valib märkeruudul klikkides ühe konkreetse tähise ja klõpsab 
nupul “Muuda”, et “tekst” meediatüübiga tähist muuta, kuvatakse teade, milles 
küsitakse, kas kasutaja soovib valitud tähise sisu muuta või keelt lisada / muuta. 
 

 
Kui klõpsata nupul “Keele lisamine/muutmine”, avaneb uus ekraan 
keelevalikutega. Kasutaja saab valida keele, mida valitud tähisele lisada või 
mida muuta, ning pärast keele valimist avaneb leht, kus kasutaja saab lisada 
vastavas keeles teksti. Kui kasutaja on juba loonud ühes keeles (nt inglise keeles) 
tekstisisu ja selles etapis soovib lisada mõne muu keele (nt saksa keele), 
kuvatakse ingliskeelse sisu koopia saksa keeles vaikimisi loodud sisuna ja 
kasutaja saab selle sisu saksa keeleks muuta. Sama toimub ka siis, kui GPS-
tähisele lisatakse täiendavaid keeli ning ka projekti kirjelduse puhul. 
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Nüüd saab kasutaja valitud keeles kirjutada teksti, misjärel tuleb klõpsata nupul 
“salvesta”. Tähiste loendisse ilmub teiste, selle tähise jaoks juba saadaval olevate 
keelte kõrvale (veerus “võimalikud keeled”) uue, lisatud keele lipp.  
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1.4. QR-KOODI / GPS TÄHISE PRINTIMINE 
 
Tähise printimiseks peaks kasutaja klõpsama projektil, siis kuvatakse selle 
konkreetse projekti alla kuuluvate tähiste nimekiri. Selles nimekirjas saab 
kasutaja tähiseid valida kas ükshaaval (klõpsates igast tähisest vasakul asuval 
märkeruudul) või klõpsates nuppu “Vali kõik”, et printida kõik selles projektis 
olevad tähised. Peale nupul “Prindi” klõpsamist avatakse valitud tähiste 
printimiseks uus vaheleht: 
 

 
 

1. Kui valitud tähis on QR-tähis, näidatakse selle nime ja QR koodi; 
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2. Kui valitud tähis on GPS-tähis, näidatakse punkti nime, laiuskraadi ja 
pikkuskraadi. Võite dokumendi alla laadida või selle välja trükkida. 

 
 

1.5. KASUTAJA ATRIBUUDID JA VÄLJALOGIMINE 
 
Avalehele tagasi minnes (“Tere tulemast” sõnumiga leht, kus on näha kõigi 
projektide nimekiri) näeb kasutaja selle alaosas nuppu “Kasutaja atribuudid”. 
Sellele nupule klõpsates avaneb leht registreerimisel sisesatud infoga ning 
kasutaja saab seda soovi korral muuta.  Samuti on avalehe alaosas nupp “Logi 
välja”. Sellele nupule vajutades välub kasutaja süsteemist ning ta suunatakse 
tagasi sisselogimise lehele.  
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Kui kasutaja on vajutanud nupul “Kasutaja atribuudid”, on avaneva ekraani 
alumises osas nupp “Muuda salasõna”. Kui kasutaja soovib oma salasõna muuta, 
peaks ta sellel nupul klõpsama ning seejärel avaneb salasõna muutmise leht, 
kus tuleb esmalt sisestada vana salasõna, seejärel uus salasõna ning kolmandas 
lahtris tuleb uus salasõna veel kord sisestada ning lõpuks vajutada nupule 
“salvesta”. Seejärel kuvatakse teade “Salasõna muutmine õnnestus!”.
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2.1. RAKENDUSE ALLALAADIMINE, NUTISEADMESSE 
(nutitelefon või tahvelarvuti) INSTALLIMINE JA 
AVAEKRAAN 

 

2.1.1. ALLALAADIMINE JA INSTALLIMINE 
 
Tähelepanu! See rakendus TÖÖTAB VAID ANDROID SEADMEL.   
 
Rakendusele ligipääsu saamiseks on vaja: 
 

• Rakendus linki kasutades alla laadida.  
• Hetkel ei ole rakendus veel Play Store poolt sertifitseeritud. Teie seade 

võib luba küsida rakenduse installimiseks tundmatust allikast – peaksite 
selleks nõusoleku andma, klõpsates “nõus”, vajadusel ka süsteemi 
seadetest lubama “Tundmatutest allikatest paigaldamise”. 

2.1.2. AVAEKRAAN 
Pärast rakenduse installimist, kui kasutaja rakenduse avab, avatakse mobiili 
ekraanil rakenduse avaekraan. 
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2.2. SISU JA TÖÖRIISTAD 
 

2.2.1. MENÜÜ 
 
Ekraani vasakus ülanurgas on kolmest reast koosnev sümbol, sellel klõpsates 
avaneb vasakpoolses servas menüü: 
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Menüüs on neli alaosa, igaühel neist on oma funktsioonid, mille kirjelduse 
leiate alljärgnevalt:  
 
• Ajalugu: Loendisse ilmuvad kõik projektid, mida kasutaja on juba 

külastanud. 
• Abi: Siit saab kasutaja teavet rakenduse kasutamise kohta, toodud on iga 

ikooni kirjeldused.    
• Projektist: Teave projekti, selle peamise eesmärgi ja partnerite kohta, link 

iga projektis osaleva partneri veebisaidile. 
• Keel: Rakenduse kasutamiseks peaks kasutaja valima keele. Siit leiab 

kasutaja kõik 5 keelt - inglise, saksa, hispaania, itaalia ja eesti. Vaikimisi 
on rakenduse töökeeleks inglise keel. 
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2.2.2. PÕHIEKRAAN JA PROJEKTIDE OTSIMINE 
 
Kui kasutaja rakenduse avab, tuleks otsinguribale sisestada projekti nimi. Otsida 
saab kõiki Aurea4Rural projekte. Tulemuste loend ilmub kohe, kui esimesed 
tähed on kirjutatud. Kui kasutaja tähti lisab, hakatakse loendit automaatselt 
filtreerima – seega pole projekti leidmiseks vaja selle täispikka nime sisestada. 
Pärast soovitud projekti leidmist saab kasutaja sellel klõpsata ning see käivitab 
projekti. 
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2.3. JUURDEPÄÄS PROJEKTIDELE 
 

2.3.1. QR TÄHISTE PROJEKTID 
 
Kui kasutaja on projekti valinud, avatakse leht, kus kuvatakse lühike teave 
valitud projekti kohta, näiteks projekti nimi, logo ja projekti kirjeldus. Seejärel 
peaks kasutaja projekti käivitamiseks vajutama nuppu "START". See avab lehe, 
millel nutitelefoni või tahvelarvuti kaamera on, ning on valmis QR tähist 
skannima. Telefon tuleks suunata QR tähisele. 
 
Kui skannimine on lõpule viidud, ilmub seadme ekraanile selle QR-TÄHISEGA 

seotud sisu (pilt, video või tekst). 
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2.3.2. GPS TÄHISTE PROJEKTID 
 
Pärast soovitud GPS tähisega projekti otsimist ja leidmist ning projekti 
käivitamist (sarnaselt QR tähise projektiga) avatakse leht, mis võtab arvesse 
seadme GPS-i sees / väljas olekut. Kui seadme GPS pole sisse lülitatud, ilmub 
hoiatav teade “GPS ei ole lubatud. Kas soovite minna seadete menüüsse?”. Kui 
kasutaja ignoreerib seda sõnumit ja jätkab, ei kasuta seade ülitäpse asukoha 
saamiseks oma GPS-i, vaid kasutab asukoha määramiseks ainult Internetti 
(mobiilset võrku või traadita ühendust). See ei pruugi olla hea valik, kui kasutaja 
asub maapiirkonnas (õues), kus asukoha saab satelliitidelt. Seetõttu on asukoha 
määramiseks soovitatav kasutada nii GPS- kui ka Interneti-tehnoloogiaid. 
Pärast asukoha sisselülitamist, klõpsates hoiataval teatel nupul “SEADED”, saab 
klõpsata nupul “MINE KAARDILE”. Sellel nupul klõpsates avatakse leht, kus 
kuvatakse kaart, mille keskmes on kasutaja praegune asukoht. Kaardi vasakus 
ülaservas on tööriistad, sealhulgas sisse või välja suumimine nuppudega „+” või 
„-“ ja asukohaikoon, millele vajutamisel tuvastatakse teie asukoht ja kuvatakse 
see kaardil. Kasutaja saab kaarti ka kerida ja kahel sõrme abil sisse ja välja 
suumida. Kaardi paremas ülanurgas asub ikoon, mida vajutades saab muuta 
kaardi vaadet. Saadaval on kaks vaate varianti: tänavavaade ja 
satelliitpildivaade. 
  
Märkus. GPS ei pruugi alati käivituda korrektselt. Rakenduse taaskäivitamine 
lahendab tavaliselt selle probleemi. See võib juhtuda kõigi seadmetega. 
Kui seade tuvastab kasutaja asukoha, kuvatakse kaardil kasutaja asukohale 
lähimad GPS-tähised. Igal neist GPS-tähistest klõpsates ilmub seadme 
ekraanile valitud GPS-tähisega seotud sisu (pilt, video või tekst) kokkuvõte. 
 
Kokkuvõttes on kirjas:   
 

• Tähise või objekti nimi. 
• Meedia: kui kasutaja on kaugemal kui veebitööriistas määratud vahemik, 

kuvatakse tekst, et kasutaja on sisu nägemiseks liiga kaugel. Kui kasutaja 
asub veebitööriistas kindlaksmääratud vahemikus, kuvatakse tekst, et 
kasutaja on sisu nägemiseks “valmis”. 

• Kaugus: vahemaa kasutaja praeguse asukoha ja valitud GPS-tähise vahel. 
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Sisu on juurdepääsetav ainult siis, kui kasutaja asub füüsiliselt GPS-tähise 
asukoha määratud raadiuses. Sel hetkel ilmub hüpikaknas „Meedia” kõrvale 
roheline nupp „Valmis!”. Vajutades nuppu „Valmis”, laaditakse leht, mis on 
laiendatud (augmenteeritud) leht, ja kasutaja näeb valitud GPS-tähise sisu, mis 
võib olla pilt, video või tekst. Kui see nupp on punast värvi ja kuvatakse tekst 
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“Liiga kaugel”, siis ei näe kasutaja sisu, kuni ta pole määratud raadiusesse 
jõudnud. Punast nuppu vajutades kuvatakse ka teade, mis näitab, kui lähedal 
peaks kasutaja punktile asuma, et meediat näha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punkti sisu nägemiseks on veel üks võimalus. Kasutaja näeb punkte laiendatud 
tegevuspaigas, klõpsates vaate ikoonile       . 
 
Sellele ikoonile vajutamisel avatakse uus leht, mis näitab punkte laiendatud 
keskkonnas. Punktid on siniste markeritena ja vasakus ülanurgas on “Radar”, 
mis näitab punkte geograafiliste noolte alusel, et abistada kasutajat 
navigeerimisel, et punkt hõlpsalt üles leida. Kasutaja saab punktide kohta 
teavet, klõpsates neil tegevuspaigas. Igal punktil klõpsates avaneb paneel, kus 
kuvatakse valitud punkti üksikasjad, nagu selle nimi, kaugus kasutaja 
praegusest asukohast ja nupp, mis võimaldab kasutajal sellel klõpsata ja näha 
punktiga seotud sisu.  
  
Sarnaselt kaardirežiimile näeb kasutaja punkti sisu, mis jääb füüsiliselt GPS 
tähise ulatusse. Sel juhul on nupp roheline ning kuvatakse tekst „Valmis”. Kui 
kasutaja ei asu GPS- tähise ulatuses, pole võimalik punkti sisu kuvada. 
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Osadel lehtedel kasutatakse veel teatud ikoone. Tutvustame neid alljärgnevalt:  
 

Abi: Selle nupu vajutamisel saab kasutaja abi rakenduse kasutamise, 
kaardirežiimi või otsingurežiimi (laiendatud tegevuskoht) kohta – kus 

selgitatakse iga ikooni funktsioone vastaval lehel. 
 

Välju: Sellel ikoonil klõpsates naaseb kasutaja rakenduse avalehele, kus 
asub otsinguväli. 

 
 

Info: See ikoon viib kasutaja projekti tutvustavale lehele, kus kasutaja näeb 
lühiteavet valitud projekti kohta, nagu selle nimi, logo ja kirjeldus. 
 
 
Kaardirežiim: Selle funktsiooni abil viiakse kasutaja tagasi kaardirežiimi, 
kus GPS-projekti punktid kuvatakse kaardil. 

 

2.4. RAKENDUSEST VÄLJUMINE 
 
Kui kasutaja klõpsab seadme “tagasi” nuppu, kuvatakse hüpikteade. Kui 
väljumise soovi kinnitada, siis rakendus suletakse. 
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3.1 AUREA4RURAL RAKENDUSE PRAEGUSE VERSIOONI 
PIIRANGUD 
 
Rakenduse Aurea4Rural praeguse versiooni piirangud on järgmised: 
 
• See võimaldab laiendatud kogemuse ühes punktis kasutada ainult ühte tüüpi 
multimeediasisu. 
• Projektis saab laiendatud kogemuse aktiveerimiseks kasutada ainult ühte 
tüüpi andurisüsteemi. 
• Rakenduses pole kasutatud iga võimalikku tüüpi multimeediasisu, näiteks ei 
ole kasutatud meediatüüpe "audio" ja "3D objektid". 
 
Kõiki eespool nimetatud piiranguid saab kõrvaldada praegu saadaolevate 
tehnoloogiate abil. Täpsemalt, neid oleks võimalik kasutusele võtta, kui koodi 
ajakohastada nii, et see peaks silmas ka selliseid eesmärke. See koodiuuendus 
on võimalik, ilma et praegusele arendusele oleks vaja rakendada mõnda muud 
süsteemi või keelt, kuna kasutatud tehnoloogiate arhitektuur võimaldab neid 
toetada. 
 
Paljude riikide jaoks on turism üks olulisemaid majandusharusid nende riikide 
majanduses ning võimalus pakkuda külastajale suurepärast ja meeldejäävat 
kogemust muutub turismisihtkoha edukuse määramisel ülitähtsaks. 
 
Uute tehnoloogiate esiletõusu, turismi demokratiseerumise ja 
millenniuminoorte arvu suurenemise tõttu reisijate kogukonnas peab 
turismisektor sammu pidama tehnoloogia arenguga, et muuta need arengud 
konkurentsieeliseks, mis pakkudes klientidele võimalust lähedaseks 
kokkupuuteks kõigi nende erinevate elementidega, mis reisimise juurde 
kuuluvad. 
 
Liitreaalsuse süsteemid võivad omada tohutut veenmisjõudu, pakkudes 
sektorile ainulaadset ja tulusat võimalust oma teenuseid turustada ning 
pakkuda reisielamust, mis eristab neid teistest - on vaja ainult nutitelefoni või 
tahvelarvutit. 
 
Turismisektor on hakanud nägema selle tehnoloogia potentsiaali ja üha enam 
on liitreaalsusel põhinevaid rakendusi, mis püüavad parandada reisija 
kogemust. Selle tehnoloogia uudsus ning kasutatavate platvormide ja 
tööriistade kõrged kulud on põhjuseks, miks liitreaalsuse kasutamine on seni 
olnud teostatav valdavalt suurtes linnades ja suurtes ettevõtetes, näiteks hotelli- 
ja restoranikettides. 
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Turustamise potentsiaal on väga suur, arvestades seda, et rakenduse 
kasutatavuse potentsiaal sektoris on väga kõrge ka praeguses olukorras - seda 
tüüpi teenuse pakkumine täiustab lõppkasutaja kasutamiskogemust ja toimib 
turundusvahendina. 
 
On palju ettevõtteid, mis pakuvad liitreaalsuse lahenduste väljatöötamiseks ja 
juurutamiseks oma teenuseid. Allpool on välja toodud mõned liitreaalsuse 
valdkonna teenuseid pakkuvad ettevõtted, mis on rühmitatud riikide kaupa. 
 
Hispaania 
Visuartech - 
http://www.visuartech.com/ 
Realmore - 
https://www.realmore.net/es/ 
Innovae - http://www.innovae.eu 
 
Saksamaa 
Weldplus - https://weldplus.de 
Zühlke - www.zuehlke.com 
Re-flekt - www.re-flekt.com 
 
Itaalia 
Anothereality - www.anothereality.io 
Illogic - http://illogic.xyz 
Faenzagroup - 
http://www.faenzagroup.com 

Prantsusmaa 
Total Immersion - http://www.t-
immersion.com/ 
Immersion - http://www.immersion.fr 
Artefacto - https://www.artefacto-
ar.com 
 
Eesti 
Subatomic - https://www.subatomic-
tech.com/ 
Operose - https://www.operose.io/ 
Criffin - https://criffin.com/ 
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