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SISSEJUHATUS
Alates 1912. aastast, mil valmis esimene 

Eesti fi lm, on Eestis loodud üle 12 000 fi lmi-

teose. 2008. aastal alustas MTÜ Eesti Filmi 

Andmebaas nende fi lmiteoste universaalse 

kirjeldussüsteemi loomist info koondami-

seks Eesti fi lmi andmebaasi (EFA), sisuliselt 

niisiis elektroonilise rahvusfi lmograafi a 

tegemist. 2012. aasta lõpus sai andmebaasi 

esimene järk avalikkusele kättesaadavaks 

(www.efi s.ee).

Artikkel puudutab mõningaid fi lmiand-

mete eripära, Eesti fi lmi andmebaasi meta-

andmestiku, ennekõike fi lmiteoste sisu ja 

tähenduse märksõnastamisega (subject 

indexing) seotud küsimusi ja praktilisi 

lahendusi, mida andmesüsteemi kavan-

damise protsessis tuli luua ja arendada. 

Kuna valdav osa teooriast ja uuringutest 

pildi märksõnastamise alal käsitleb seisva 

pildi indekseerimist, vaatleme siin ka ole-

masolevate kontseptsioonide ja põhimõtete 

ülekandmise ja rakendamise võimalusi lii-

kuvaid pilte kirjeldavas andmebaasis, tugi-

nedes praktilisele kogemusele.

Filmiandmebaaside üks olulisemaid 

funktsioone on luua efektiivne ligipääs 

fi lmide sisule fi lmipildi märksõnastamise 

ja sellel põhineva infootsingu (information 

retrieval) kaudu. Filmide märksõnastamine 

seisneb sisuliselt pildi sisu ja tähenduse 

verbaliseerimises. Pildi märksõnastajad 

nimetavad fi lmipildis kujutatud objekte, 

sündmusi, protsesse, tegelasi, suhteid, 

meeleolusid, kohti ja aega fi lmipilti (ja heli) 

kirjeldades, analüüsides ja tõlgendades-

interpreteerides. Seda tehakse andmebaasi 

kasutajate huvides, et tagada võimalikult 

relevantne, asjakohane vastus infootsijat 

huvitavale küsimusele.

Kuidas analüüsida ja väljendada pildi 

sisu, milliseid sisukategooriaid ja klas-

sifi katsioone fi lmide märksõnastamisel 

kasutada, kuidas seejuures arvestada 

erinevate fi lmiliikide ja žanrite spetsiifi kat, 

kas pildi tähenduse indekseerimine peaks 

olema võimalikult objektiivne ja välistama 

interpretatsioone, kuidas minimeerida 

märksõnastajate erinevatest oskustest ja 

võimekusest tekkivaid erisusi fi lmiteose 

märksõnastiku tähendusruumis, mida 

reaalselt tähendab fi lmide kirjeldamise 

protsessis nõue arvestada potentsiaalsete 

kasutajate huvide ja vajadustega? Need 

on audiovisuaalteoste katalogiseerijate-

indekseerijate ringis jätkuvalt aktuaalsed 

küsimused, mille üle püüan Eesti fi lmi 

andmebaasi loomise kogemusele toetudes 

järgnevas arutleda.

1. EESTI FILMI ANDMEBAAS
1.1. Eesmärgid

Eesti mängufi lmid, dokumentaal- ja aime-

fi lmid, anima-, tele-, õppe-, reklaam- ja 

kroonikafi lmid on rikkalik kogu Eesti elust, 

ajaloost, kultuurist ja inimestest. Eesti fi l-

mide loomisel on osalenud ligi 3000 fi lmite-

gijat, valdav osa Eesti näitlejatest, suur osa 

heliloojatest, paljud kunstnikud. Eesti ela-

vikku on püütud mõtestada ligi 200 täispikas 

mängufi lmis. Kroonika- (üle 8500 pala) ja 

dokumentaalfi lmide (üle 2000) pildis on 

näha või kõnelevad neis kümned tuhanded 

inimesed, puudutatakse tuhandeid Eesti 

ajaloo- ja argielu sündmusi, näidatakse 

arvukalt paiku ja ehitisi, kõneldakse palju-

dest asutustest ja institutsioonidest. Võiks 

ju (tõsi küll − ideoloogiliste mööndustega) 

öelda, et sajast Eesti fi lmiaastast vaatab 

meile vastu sada aastat Eesti elu.

Informatsioon Eesti fi lmide kohta on 

paljude aastate jooksul olnud hajutatud, 

lünklik ja kohati puudulik ning, nagu ka 

fi lmid ise, avalikkusele mitte just hõlpsasti 

kättesaadav. Vanemad fi lmograafi ad trükiti 

piiratud mahus ja tiraažis. Nii neis kui ka 

viimastel aastatel loodud elektroonilistes 

veebiandmebaasides on fi lmide kirjeldami-

seks kasutatud erinevaid tunnusteskeeme. 

Institutsionaalsed veebiandmebaasid 

(Filmiarhiiv, Tallinnfi lm, Eesti Filmi Instituut) 

hõlmavad Eesti fi lmivaramu üksikuid osi, 

Filmiarhiivis on vaid 60% ringis kõigist saja 

aasta jooksul tehtud fi lmidest. Süsteemse 

infokogu vajadus, uued infotehnoloogilised 

võimalused ja Eesti fi lmi 100. aastapäev 

(2012) toetasid motivatsiooni Eesti fi lmi-

varamut tervikuna hõlmava andmebaasi 

loomiseks ja selle avalikkusele kättesaada-

vaks tegemiseks.

Töö algfaasi olulisim ülesanne oli luua 

Eesti fi lmi infosüsteemi (EFIS) alusmudel. 
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Teisisõnu, andmebaasi tegemisele tuli 

seada fi lmivaldkonnale omase kultuuri-

ruumi (fi lmiteosed, Eesti fi lmilugu, fi lmielu, 

fi lmitegijad, fi lmiinstitutsioonid, fi lmihari-

dus) eripärast ja andmebaasi sihtrühmade 

oletatavatest vajadustest tulenevad selged, 

põhjendatud ja jõukohased eesmärgid. 

Need eesmärgid tuli seejärel realiseerida 

andmebaasi metaandmete struktuuris, fi l-

mitunnuste klassifi tseerimise põhimõtetes, 

kirjete kompositsioonis, sisumärksõnastiku 

ja sellele vastava otsingusüsteemi ülesehi-

tuses. Metodoloogilisi lähtekohti pakkus 

erialakirjandus, eeskuju sai võtta ka palju-

des riikides tehtud nii eriotstarbelistest kui 

ka massitarbijaile mõeldud elektroonilis-

test fi lmiandmebaasidest, mida koostavad 

fi lmiarhiivid, fi lmielu korraldavad riigiasu-

tused, fi lmitootjate–turundajate–levita-

jate huvi teenivad arendajad ja fi lmialaste 

meelelahutusportaalide loojad (vt vastavat 

ülevaadet www.efa.ee).

EFA peaeesmärk on Eesti fi lmikultuuri 

hõlmava põhjaliku andmekogu loomine 

laiale avalikkusele viisil, et „infolademe” 

süvakihid vastaksid ka valdkonna profes-

sionaalsetele (majanduslikele, arhiivialas-

tele, fi lmiajaloolistele, fi lmiteaduslikele 

ja -hariduslikele) vajadustele. Praktikas 

tähendab see ulatusliku metaandmete süs-

teemi rakendamist fi lmiteoste sisu, nende 

tegemises osalenud loovisikute ja asutuste 

kirjeldamiseks, lisaks mahukat uurimistööd 

fi lmograafi lise, bibliograafi lise, biograafi -

lise, ajaloolise ja haridusliku andmestiku 

kogumiseks, fotokollektsioonide tegemist, 

fi lmiteoste katkendite valimist ja fi lmide 

vaatamisvõimaluste tagamist veebis. 

Sellele toetuv detailne ja paljude valikutega 

fi lmiinfo otsing (moving image information 

retrieval) pea kõigi metaandmestikku sises-

tatud tunnuste põhjal võimaldab huvi- ja 

vajaduspõhist fi lmiteoste leidmist, grupee-

rimist ja fi ltreerimist. 

Olla üheaegselt kasulik paljudele siht-

rühmadele on loomulikult ressursinõudlik 

eesmärk, mis tähendab fi lmiteoste kirjelda-

mise mahu, keerukuse ja inimtöö vajaduse 

mitmekordset suurenemist lihtsa infoand-

mebaasi koostamisega võrreldes. Samas 

– Eesti mõõtu väikeriigi fi lmivaramu ja fi lmi-

kultuuri puhul võiks detailsust, süvitiminekut 

ja põhjalikkust pidada mõistlikuks kuluks. 

1.2. Metaandmestiku mudel
Filmiteoste sisu ja vormi, samuti fi lmite-

gijate ja -asutuste metatunnuste üldine 

süsteemimudel on esitatud joonisel 1. Iga 

fi lmiteost, -tegijat ja -asutust kirjeldatakse 

võimalikult põhjalikult. Neid kirjeldavad 

metatunnused on liigitatud 14 kategoo-

riasse: pealkirjaala, vastutusala (fi lmi pea-

mised loojad, võttegrupi muud liikmed, fi lmi 

tootmisega seotud isikute täisnimekiri), väl-
jaannete ala (fi lmi versioonid ja variatsioo-

nid), tootja- ja tootmisandmed (tootjafi r-

mad, kaastootjad, koostööpartnerid, tellijad 

ja sponsorid, lisaks ka mängufi lmide sise- 

ja välisvõtete kohad), levitaja ja leviandmed 

(levitajad, esilinastused, linastumistulemu-

sed, festivalid ja auhinnad), autoriõiguse 
andmed, teose ja materjali füüsiline kirjel-
dus (teose erinevad kandjad ja tuletised 

fi lmil, videolindil või failina), teose ja mater-

jali liigipõhine klassifi katsioon, lavastus-

like teoste žanriklassifi katsioon, rolliala 

(mängufi lmides esinevad näitlejad ja nende 

rollid), sisukirjelduse ala (sünopsis, sisu-

kokkuvõte, muusikaleht, sisu märksõnastik, 

sealhulgas ka fi lmides nähtavad, rääkivad 

ja käsitletavad reaalsed isikud), huviinfo 

(fi lmi bibliograafi a, arvustused, täiendav ja 

taustainfo, mälestused), meediainfo (pub-

likatsioonid, visuaalid − fotod, fi lmilõigud, 

treilerid, helilõigud, ostujuht) ja arhiivi-
andmed. EFIS kodeerimisjuhendis kirjel-

datud metaandmeid-üksiktunnuseid on 

erinevates kategooriates kokku ligi 350 

(Šein 2009). Filmide sisu märksõnastik on 

omakorda jaotatud 13 sisukategooriaks ja 

need omakorda arvukateks alagruppideks 

(vt detailsemalt joonis 6).

Lisaks sisumärksõnadele on otsisõna-

deks kõik fi lmikirjetes esinevad inimeste, 

kohtade, sündmuste ja institutsioonide 

nimed. Andmebaas võimaldab fi lmi-, sisu- 

ja isikuotsinguid nii üksiktunnuste (märk-

sõnade) põhjal kui ka neid detailotsingus 

kombineerides. Lisaks saab otsingus 

kasutada mitmeid fi ltreid.

Igal fi lmil on andmebaasis oma 

kirjelehekülg, fi lmiteoste põhiautoritel 
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ja enamikul võttegruppide liikmetest, 

samuti kõigil fi lmitootmisega seotud ins-

titutsioonidel ja tootmisfi rmadel on aga 

nn persoonilehekülg, mis annab ülevaate 

nende tegevusest ning sisaldab bio-

graafi list ja fi lmograafi list andmestikku. 

Filmiandmebaasi veebiväljundis kuvatavad 

fi lmi, isiku ja asutuse kirjed on juba ise-

eneslikud märksõnastikud, sest kirjete 

olulisemad tunnused töötavad linkidena 

(vt www.efi s.ee).

1.3. Teostus
Suure infokogu loomine ja andmestikuga 

täitmine on töömahukas, kulukas ja vajab 

partnereid. MTÜ Eesti Filmi Andmebaas 

initsiatiivil koondusid fi lmivaldkonnaga 

seotud võtmeorganisatsioonid – Kultuuri-

ministeerium, Eesti Filmi Sihtasutus, Eesti 

Kultuurkapital, Eesti Rahvusringhääling, 

AS Tallinnfi lm, Eesti Rahvusarhiiv, Eesti 

Kinoliit, Balti Filmi- ja Meediakool, Eesti 

Filmiajakirjanike Ühing ja Eesti Film 100 –, 

kelle esindajad sõlmisid 20. jaanuaril 2009 

andmebaasi loomist toetava ühiste kavat-

suste kokkuleppe.

Metaandmete süsteemi väljatööta-

miseks kulus ligi kaks aastat. Selle põhjal 

õnnestus saada rahaline toetus Euroopa 

Regionaalarengu Fondi projektikonkur-

silt (rakendusüksus Riigi Infosüsteemide 

Arenduskeskus, RIA), korraldada riigihange 

Eesti Filmi Infosüsteemi (EFIS) arvutitark-

vara ja sellele tugineva veebilahenduse 

loomiseks, mille 2011. aasta kesksuveks 

teostas seitsme fi rma seas riigihanke 

võitnud Mindware OÜ.

Andmebaasi kirjete (fi lmiteoste, isi-

kute ja institutsioonide) suure arvu tõttu 

(üle 20 000) toimub rahvusfi lmograafi a 

koostamine etapikaupa kümne aasta jook-

sul (2008–2018). Andmebaasi esimene järk 

avati veebis 2012. aasta detsembris, Eesti 

fi lmi 100. aastapäeva tähistamisel. Siis 

said veebis (www.efi s.ee) kättesaadavaks 

enamiku fi lmide põhiandmed (osakirjed), 
1912–1940 tehtud kroonika- ja dokumen-

taalfi lmide (ligi 1100 teost) ja kõigi seni too-

detud täispikkade mängufi lmide täiskirjed, 

samuti valik Eesti tudengifi lmide täiskirje-

test perioodist 2005–2012. Andmebaasis 

saab täispikkuses vaadata kõiki kuni 

1940. aastani tehtud fi lme ning tele- ja 

tudengifi lme, samuti treilereid või tutvusta-

vaid lõike kõigist mängufi lmidest. Täis-

pikkuses nähtavate fi lmide arv sõltub eel-

kõige fi lmide digiteerimise tempost ja autori-

õigustega seotud küsimuste lahendamisest.

Samm-sammult liidestatakse 

fi lmiandmebaas teiste Eesti fi lmi- ja 

mäluasutuste andmebaasidega, arves-

tatud on võimalusega sidestuda Euroopa 

Filmiväravaga (http://www.europeanfi lm-

gateway.eu/), mis vahendab ligipääsu Eesti 

digiteeritud fi lmivaramule internetiportaa-

lis Europeana.

2. FILMIPILDI MÄRK-
 SÕNASTAMISE SPETSIIFIKA

Pildi traditsioonilisel märksõnastami-

sel (image indexing) transleeritakse üks 

meedium teise meediumi keelde, fi lmipilti 

indekseeritakse sõnade ja mõistete abil. 

Selle protsessi muudab keerukaks asjaolu, 

et ühe meediumi vahenditega väljenda-

tut tuleb tähistada teise meediumi keeles 

(Menard 2010). Erinevalt pildi visuaalse sisu 

automaatsest indekseerimisest (vt. ka 3.3) 

nõuab pildi kontseptuaalne indekseerimine 

tekstilist (verbaalset) vaheastet ning see 

pole inimese vahenduseta teostatav, sest – 

vähesed valdkonnad välja arvatud – objek-

tide ja nende tähenduse (eriti liikuva ja 

monteeritud pildi) masinidentifi tseerimine 

on keerukas, kui mitte võimatu (Ménard 

2009, Rasmussen 1997, Terris 2000). See 

on eriti ilmne abstraktsete mõistete puhul, 

mis tulenevad kujutatavate objektide või 

suhete tähendusest ja kontekstist – masi-

nat on raske panna ära tundma mõisteid ja 

abstraktseid tähendusi, näiteks „elu pärast 

surma”, „ema-lapse suhted”, „kolonialism”, 

„homoseksuaalsus”, „aastatuhat” jms.

Filmipildi verbaalset kirjeldamist 

sõnade abil on tekkivate piirangute tõttu 

võrreldud püüdega ehitada elavat puud 

saematerjalist. Lahendus on siiski sel-
les, et seda, mida saab pildis ära tunda, 
mõista, nimetada ja interpreteerida, saab 
ka märksõnastada.

Filmiteose omapära on, et selle 

sisu- ja tähendusruum tekib sümbioosina 
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mitmetest „tähendus- ja sisukihtidest” 

ja nende koosmõjust, see on fi lmipilti ja 

-helisse (teksti, dialoogi, muusikasse) eri-

nevatel viisidel ja erinevate vahenditega 

kodeeritud. Filmikunsti spetsiifi kast tule-

neb omakorda, et valdavat osa sisust ja 

tähendusest püüavad fi lmiloojad represen-

teerida fi lmi pildireas, pilti „pannakse” ena-

masti see kontekstuaalne võti, mida vaataja 

vajab sisu tähenduse mõistmiseks.

Konkreetse pildi- ja helirea ning fi l-

minarratiivi sisu üldistades saab sõna-

des teha üldisemaid sisumääratlusi fi lmi 

valdkonna, teema, aine, probleemi või 

sündmuse kohta ning normeeritud klassifi -

kaatortunnustele (näiteks UDK) vastavuse 

kohta. Nimetame neid deskriptoreid fi lmi 
teematasandi tunnusteks, mis moodus-

tavad ühe fi lmi ainestiku kirjeldamise 

kihtidest (headings). Lisaks teematasan-

dile saab eristada ja detailselt kirjeldada 

(märksõnastada) ka pildi- ja helirea sisu, 

need deskriptorid kirjeldavad siis vastavalt 

fi lmi pildikihti ja helikihti. Otse loomulik, et 

nimetatud tasandid ja tähenduskihid kattu-

vad ja suhestuvad (vt joonis 2) – fi lmi sisu ja 

tähendus kujuneb selles kolmetasandilises 

läbipõimunud ruumis. Filmi sisu ja tähen-

duse märksõnastamisel Eesti fi lmi andme-

baasis käsitleme metodoloogiliselt pilti ja 

heli ühtse tervikliku „tekstina”.

Filmipildi sisu märksõnastamine (sub-

ject indexing) tähendab osundamist, kust 

vastavat sisu võib leida. Pildi sisuindeksi 

(aineloendi) loomisel kasutatakse üksik-

sõnu ja sõnaühendeid, mida nimetatakse 

märksõnadeks (ka deskriptoriteks, indeksi-

terminiteks). Märksõnad on üldisemat laadi 

„rajaleidjad”, märksõna on sisu (aine) „nimi”. 

Pildimärksõna tähistab „nähtava põhist 
sisu”, semiootiliselt väljendudes nii denota-

tiivset kui ka konnotatiivset sisu.

Pildiindeksid võivad tähistada kaadris 

nähtavaid asju, tegelasi ja tegevusi, kohti ja 

objekte (maja, vaher, kosk, kana, varemed, 

tikkimine, kaevamine); või olla sõnad, mis 

kirjeldavad episoodi, stseeni, pikemat lõiku 

või kogu fi lmi (külamiljöö, nõukogude aeg, 

kollektiviseerimine, vabadusvõitlus); või olla 

pigem assotsiatiivsed kui kirjeldavad (rahu-

lik, jõulurahu, ülemeelik, ängistav, isamaa-

line, eestipärane). Kui just pole tegemist 

fakti- või indekseerimisveaga, ei saa ena-

masti väita, et ühed märksõnad on valed ja 

teised õiged, küll võivad teatud märksõnad 

olla täpsemad ja sobida paremini kui tei-

sed. Pildimärksõnade „semantiline haare” 

on lai, ulatudes kirjeldavatest-denotatiiv-

setest assotsiatiivsete-konnotatiivseteni. 

Valdavas enamuses on fi lmi märksõnad 

pildimärksõnad, need tähistavad nähtavat 

ja kaasnevat (tõlgenduslikku) sisu ja tähen-

dusi, mis avanevad fi lmipildi kui „visuaalse 
teksti” kirjeldamise, analüüsi ja tõlgenda-

mise kaudu.

Sageli kannab fi lm tähenduslikku sisu 

(muuhulgas ka emotsioone ja üldistusi), 

mida pole otseselt fi lmi tegevustikus, ei 

tekstis ega helireas, ja mis tekib fi lmi vaa-

tamise, tajumise, sellest arusaamise ja 

mõtestamise tulemusel. Filmi tähenduslik 

sisu sõltub sellest, kuidas vaataja fi lmi 

tajub, sellest aru saab, millele ta tähele-

panu pöörab, kuidas ta fi lmi tähenduse 

enese jaoks „lahti võtab” ja „kokku pakib”, 

seda tunnetab ja väljendab.

Oluline indekseerimise aspekt on 

indekseerija “lähedus–kaugus” fi lmiteoses 

käsitletavast ajast, sündmustest, inimes-

test ja teemadest. 1930. või 1970. aastail 

toodetud fi lmide indekseerimine toimub ju 

“tagantjärele”, võrreldes näiteks 2010. aas-

tate fi lmidega. Materjali modaalsus (suhe 

reaalsusega, Rafferty 2011) ja indekseerija 

teadmised ning kogemus mängivad olulist 

rolli märksõnade valikus.

Filmiteoste puhul tuleb silmas pidada, 

et sisu ja tähendust antakse edasi fi lmi-

spetsiifi liste vahenditega, mis peituvad 

nii fi lmi struktuuris, selle elementides, 

fi lmi pildi- ja helireas (verbaalses tekstis 

ja muus heli/muusikalahenduses), samuti 

fi lmi väljendusvahendites (fi lmikeeles). 

Konkreetses fi lmikangas põimuvad kõik 

need lõimed loogilisel, aga ka assotsiatiiv-

sel moel terviklikuks tähendust kandvaks 

fi lmitekstiks. Filmi struktuurielementidena 

tuleb nimetada kaadrit, võtteplaani, stseeni, 

episoodi, aga ka fi lmi kui tervikteksti, fi lmi-

keele vahenditena montaaživõtteid, plaani 
suurusi (üld-, kesk-, suur, ülisuur, detail), 

võttenurki-rakursse, pildi liikumise kiirust 
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(kiirendamine, aeglustamine või stoppkaa-

der), värvi- ja valguslahendusi jm.

Filmipildi kodeerimisühikuks võib 

olla nii üksik fi lmikaader, võtteplaan (klipp, 

montaažiplaan), episood (osa stseenist, 

koha ühtsus), stseen (tegevuse ühtsus), lõik 

(kroonikas või dokumentaalfi lmis, sisuline, 

temaatiline ühtsus) kui ka fi lm tervikuna; 

igaüks neist võib kanda olulist sisu. Sama 

võtmesõnaga tähistatud, kuid kestuselt eri-

neva pikkusega fi lmiühikutel võib olla sama 

mõistemaht. Kodeerimisühiku füüsiline 

maht ehk kestus märksõnastikus ei kajastu, 

see selgub andmebaasi kasutaja jaoks lei-

tud lõigu läbivaatamisel. Kodeerimisühiku 

valimine põhineb igal konkreetsel juhul 

andmebaasi toimetajate ühisel arusaamal 

pildi indekseerimise otstarbest. Protsessi 

subjektiivsust ei saa välistada, küll aga 

saab seda tasakaalustada toimetamis- ja 

kodeerimistöö põhimõtete kehtestamise ja 

nende järgimisega.

Filmi kirjeldamisel ja märksõnastami-

sel on pildi sisu sõnastamise (kodeerimise) 

põhimõtted ja võtted seega otsustava täht-

susega. Pildisisule nime andmine peaks 

olema süstemaatiline ja efektiivne – see 

peab aitama leida antud otsinguruumis sar-

nase pildisisuga fi lmiteoseid ning pakkuma 

otsijale mõistlikku hulka objekte. Liiga kit-

sad või liiga ulatuslikud otsingutulemid on 

võrdselt ebasoovitavad, seetõttu on oluline 

lähtuda sobivatest ja asjakohastest funkt-

sionaalsetest märksõnastamise põhimõte-

test ja valdkonnapõhisest otstarbekusest 

vastavalt sõnastatud kultuuriväärtuskritee-

riumitele (vt täpsemalt allpool).

 

3. FILMIPILDI MÄRKSÕNASTA-
 MISE TEOREETILISED 
 LÄHTEKOHAD
1.1. Panofsky kolm 
 pildianalüüsi taset

Paljud pildi märksõnastamise käsitlused 

toetuvad kunstiteoreetik Erwin Panofsky 

alustpanevale teooriale (1933) kolmest 

tasandist pildi sisu ja tähenduse avamisel, 

mida ta rakendas renessansi kunstiteoste 

analüüsimisel. Need on:

– ikonograafi aeelne: pildi kirjelda-

 mise üldine (generic) tase, mis 

 vastab küsimusele, mis on pildil 

 näha (description of the image),

– ikonograafi line; pildi konkreetse 

 (specifi c) analüüsi tase, mis vastab 

 küsimusele, millest pilt on, mida pilt 

 sisuliselt kujutab (analysis of what 

 an image is about),
– ikonoloogiline: pildi abstraktse 

 (abstract) interpreteerimise tase, 

 mis väidab, mida pilt tähendab 

 (interpretation of the meaning of 

 an image).

Panofsky skeem (vt selgitusi näiteks 

Neugebauer 2010, Rafferty 2011) osutab 

kolmele pildi sisu ja tähenduse mõist-

mises olulisele kognitiivsele protsessile. 

Lihtsustatult võiks öelda, et pildi (ja selle 

üksikute osade) puhul võime eristada seda, 

mis on pildil näha (mille pilt see on), millest 
see pilt on (mida see pilt konkreetselt 

väljendab) ja mis on selle pildi üldisem 
tähendus või mõte. Skeemist tuletatud 

„mis ja millest” teooria (Of and About 

Theory, vt 3.2.) pani pildi sisu ja tähenduse 

uuringutele ja praktilisele märksõnastami-

sele fundamentaalse aluse. Skeemi kohan-

das infoteaduste tarvis üks tuntumaid pildi 

indekseerimise uurijad Sara Shatford-

Layne valdkonna ühes olulisemas artiklis 

“Analyzing the Subject of a Picture: 

A Theoretical Approach” (Shatford 1986), 

millele toetudes võiks filmipildi märk-

sõnastamist kolmeastmelise protsessina 

(vt joonis 3) iseloomustada järgmiselt.

Kirjeldamine. Mis on pildil, mille pilt 

see on? Filmipildis kujutatud objektide ja 

tegevuste üldine kirjeldamine on reeglina 

faktipõhine, faktoloogiline (ütleme „see on 

see”). Võib ka küsida, mis laadi see pilt on, 

millist meeleolu see kannab? Pildi meele-

olu, emotsionaalse värvingu kirjeldus on 

ekspressiivne. Sellel märksõnastamise 

tasandil saab niisiis rakendada nii faktoloo-

gilist kui ka ekspressiivset kirjeldamist.

Analüüs. Pilti analüüsides saame 

väita, millist konkreetset sisulist tähendust 

pilt endas tegelikult kannab, millest see 

pilt on, mida see väljendab? (ütleme „see 
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JOONIS 3. Näiteid kroonikafi lmide pildisisu märksõnastamisest Eesti fi lmi andmebaasis.

kirjeldamine 

MIS

analüüs

MILLEST

tõlgendamine

ÜLDINE TÄHENDUS

lapsed pakivad kingitusi

lehmad karjamaal

nõukogude sõjaväelased

sõjainvaliidide abistamine

karjalaskepäev

vene vägede sissetulek

isamaaline kasvatus

rahvakombed

okupatsioon

JOONIS 4. Näiteid üldise, spetsiifi lise ja abstraktse tasandi eristustest.

üldine, liigiomane spetsiifi line, konkreetne abstraktne

naine

tuvi 

hobune

hobune

maasikad

monument

märk

Mona Lisa

valge tuvi

tuhkur hobune

valge hobune

metsmaasikad

“Reaali poiss”

sirp ja vasar

(naiselik) ilu

rahu

surmaingli ratsu

rahutooja

armastus

vabadussõda

nõukogude võim

BALTIC SCREEN MEDIA REVIEW 2013 / VOLUME 1 / KOMMENTAAR



110

tähendab seda”). Analüüsi mõjutavad 

teadmised ja kontekst, pildi tähenduse 

mõistmine eeldab vastava kultuuri tund-

mist (ka laiema tausta, inimeste, olustiku, 

sündmuste, aja jms. tundmist ja äratund-

mist). Ka sellel tasandil on rakendatav nii 

faktoloogiline kui ka ekspressiivne lähene-

mine. Analüütiline märksõnastamine võib 

ka ebaõnnestuda: kui märksõnastaja ei 

„tunne asja ära”, ei saa sellest aru või ei tea 

selle tähendust, on oht, et osa fi lmi sisust 

või tähendusest jääb mõistmata, „läheb 

kaduma” ega kajastu sisuindeksis.

Tõlgendamine. Mis on pildi seesmine, 

sellele omane (intrinsic), ka olemuslik, üldi-

sem, abstraktsem või sümboolne tähendus? 

Milliseid üldistusi see võimaldab, milliseid 

laiemaid tähendusi fi lmipilt loob? Kuna 

seda tähenduse taset on raske üheselt 

indekseerida, on infoteadlased enamasti 

seisukohal, et pildiindeks ei peaks sisal-

dama interpretatsioone (Shatford 1986, 

Hixson 2003, Neugebauer 2010). Artikli 

autori arvates on siiski just üldistamise ja 

tõlgendamise teel sõnastatud märksõnad 

väärtuslik märksõnastiku tasand, seda eriti 

väikeses, „hästi loetavas” kultuuriruumis. 

Muidugi, tulemuslik tõlgendamine nõuab 

kvalifi tseeritud indekseerijate tööd.

3.2. Panofsky/Shatfordi mudel 
 („mis”, „millest” ning üldine 
 ja spetsiifi line „mis”)

Shatford (1986, 1994) modifi tseeris 

Panofsky skeemis üldise, spetsiifi lise ja 

abstraktse tasandi eristusi (vt tabel 1) ning 

osutas, et pildi sisu indekseerimisel tuleb 

ennekõike vastata kahele olulisele küsimu-

sele: mis (of, ofness) ehk kes või mis on pil-

dil, mille pilt see on? − see on ikooniline sisu 

(näiteks pildil on naerev inimene); ja millest 

(about, aboutness) ehk millest pilt kõneleb? 

− mida pilt sisuliselt väljendab ja tähendab, 

millist mõtet kannab ja sisaldab − see on 

ikonoloogiline ehk sümboolne sisu (näiteks 

naerva inimese pilt võib väljendada rõõmu, 

õnne, kahjurõõmu, hullumeelsust jms).

„Mis” (of, ofness) on samaaegselt nii 

üldine (generic) kui ka spetsiifi line (specifi c). 

Tuues eesti näite: kui näeme pildil silda, 

siis märksõna „sild” on üldine, kui me aga 

tunneme ära, et see on Pirita jõe sild, siis 

saame spetsiifi lise, konkreetse tähistuse 

„Pirita sild”. Peab kindlasti rõhutama, et 

pildi puhul saab sageli tähistada nii üldist 

kui ka spetsiifi list üheaegselt (Hixon 2003), 

kõik oleneb sellest, kas piirdutakse vaid 

kirjeldusega või seatakse eesmärgiks 

ka analüüs ja tõlgendus (vt konkreetseid 

näiteid joonis 4).

„Millest” (about, aboutness) on pigem 

subjektiivne, abstraktne ja sümboolne. 

Sümboolne sisu kirjeldab emotsioone ja 

abstraktseid mõisteid (jällegi eesti näite 

abil: pildil on lehviv lipp, pilt võib aga sisult 

kanda tähendust Eesti, kodumaa, tõotus, au 

ja väärikus jms).

Edasi pakkus Shatford igal tähenduse 

tasandil vaadelda nelja erinevat tahku 

(facet), mis vastavad küsimusele kes?, 

mida?, kus? ja millal? (vt täpsemalt 4.6.). 

Nii kujunes pildi tähenduse käsitlemise 

mudel, mida tuntakse 3 × 4 maatriksina ehk 

Panofsky/Shatfordi mudelina (JISC 2013), 

mida on kasutatud paljudes pildianalüüsi 

töödes ja praktilistes lahendustes, Eesti 

fi lmi andmebaasi sisumärksõnastiku üles-

ehituse põhimõtted kaasa arvatud.

3.3. Automaatne ja manuaalne 
 pildisisu indekseerimine

Mida rohkem audiovisuaalseid materjale 

ja teoseid digiteeritakse, mida enam neid 

digiarhiividesse ja veebiandmebaasidesse 

ladestub, seda suuremaks muutub vaja-

dus suurte andmemassiivide kirjeldamise, 

nende indekseerimise (klassifi tseerimise 

ja märksõnastamise) ning neil põhinevate 

otsingusüsteemide järele. Kuna tegemist on 

suurte andmemassiividega, siis on mõiste-

tav, et viimasel aastakümnel on pildimater-

jalide automaatse indekseerimise võima-

luste vastu hakanud huvi tundma ka arvu-

titeadlased. CIBR (Content-Based Image 

Retrieval) valdkonnas ilmub palju uuringuid, 

milles kirjeldatakse arvutitehnoloogilisi või-

malusi (algoritme) ära tunda ja märgistada 

seisva ja liikuva pildi visuaalseid omadusi 
ja tunnuseid, visuaalset sisu – värvila-

hendust, vormi, tekstuuri, kompositsiooni, 

eristada struktuurielemente, kaamera 

liikumist, montaaživõttestikku, analüüsida 
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TÄHENDUSE TASE

Esimene

Teine

Kolmas

NÄITED

Faktipõhine: mees, 

naine, puu

Ekspressiivne: 

lein, rahu, õnn, viha

Lootosasendis rõõmsa- 

meelse koguka mehe 

kujutis: MIS tasandil 

Buddha, MILLEST tasandil 

väljendab kaastunnet.

Zanussi fi lm 

Illuminatsioon: MIS 

tasandil näide cinéma 

vérité’st ja MILLEST 

tasandil fi lm teadusest, 

eetikast ja valgustus-

ajastust. Hall kivimüür 

sümboliseerib sotsialismi 

(MILLEST)

PANOFSKY KÄSITLUS

Ikonograafi aeelne 

(kirjeldus): esmane, 

loomulik ainestik, 

mõistmine eeldab vaid 

igapäevast kogemust

Faktipõhine   Ekspressiivne

Ikonograafi line 

(analüüs): teisene ehk 

konventsionaalne ainestik, 

mõistmine eeldab 

kultuurialaseid teadmisi

Ikonoloogiline 

(interpretatsioon): 

olemuslik tähendus, 

mõistmine nõuab 

sünteesivõimet, teadmisi 

kunstist, sotsiaalsest ja 

kultuurilisest taustast

NOTES

Üldine objektide, 

sündmuste ja tegevuste 

kirjeldus. Faktipõhine: 

MIS (of), ekspressiivne: 

MILLEST (about)

Spetsiifi line objektiivne 

MIS, müüdi, abstraktsiooni 

või sümbolina MILLEST

Ei ole mõeldud 

indekseerimiseks, 

erandina ehk vaid 

väga spetsialiseeritud 

valdkondades, kuna ühest 

kokkulepet tähenduse 

kohta on liiga keeruline 

saavutada

TABEL 1. Panofsky ja Shatfordi lähenemise võrdlus.
Allikas: Neugebauer, Thomas 2010.

JOONIS 5. Visuaalse sisu deskriptorite püramiid pildi indekseerimiseks.
Allikas: Jaimes, Chang 2000.

teadmine

Süntaksi-

tasemed

Semantika-

tasemed

1 Liik, tehn. vorm

2 Palett, tekstuur

3 Pildi struktuurielemendid    

4 Üldkompositsioon

5 Objekt üldmõistena

6 Stseen (koht) üldmõistena

7 Spetsiifi line identifi tseeritud objekt

8 Spetsiifi line identifi tseeritud stseen (koht) 

9 Objekti abstaktne tähendus

10 Stseeni abstraktne tähendus
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Objekti abstraktsiooni tasandi (Abstract 

Object) määratlused tuginevad põhjaliku-

matele teadmistele või tõlgendusele, mida 

objekt tähistab, tähendab või sümbolisee-

rib. Juba osutatud põhjustel on see indek-

seerimistasand vastuoluline. Kuigi ena-

masti üldtuntud tähendustega suuri prob-

leeme ei teki, on tõlgendused siiski sageli 

subjektiivsed, kodeerijate ja kasutajate 

arvamused sama objekti tähendusest või-

vad olla väga erinevad, isegi vastandlikud. 

Koha üldmõiste (Generic Scene) näiteks 

oleks linn, maastik, siseruum, vaikelu, port-

ree jms. Konkreetne identifi tseeritud koht 

(Specifi c Scene) tugineb konkreetsele tead-

misele ja teadaolevatele faktidele: näiteks 

Pariis, Vihterpalu, Times Square, Central 

Park, Kadriorg jms. Abstraktne represen-
tatsiooni ja tähendustasand (Abstract 

Scene) on pildi kui terviku tõlgendustasand, 

mis on samuti üsna subjektiivne. Terviku 

tähendust kirjeldatakse sageli emotsio-

naalsete või abstraktsete (atmosfäär, 

teema) terminitega: näiteks tervikstseeni 

abstraktset tähendust tähistavateks sõna-

deks võivad olla kurbus, surm, võit, taevas 

või paradiis, kättemaks, kuritegu, võimu 

kehtestamine jms. Deskriptorite püramiidi 

kui metodoloogilise lähenemise sarnasus 

Panofsky/Shatfordi mudeliga on ilmne.

Käsitletud semantiliste tasandite eris-

tus pildi sisu ja tähenduse indekseerimisel 

on inspireerinud ka Eesti fi lmi andmebaasi 

märksõnastamissüsteemi lahendust, 

samuti märksõnastiku struktuuri, kate-

gooriate ja tunnuste liigitusi. Kuna Eestis 

ulatuslikum audiovisuaalteoste märk-

sõnastamise praktika on alles tekkimas, 

tuleb märksõnastamise käigus teoreetilise 

skeemi kasutamise otstarbekust samm-

sammult testida ning konkreetseid lahen-

dusi vastavalt tekkivale kodeerimiskogemu-

sele pidevalt täiendada ja arendada.

4. FILMITEOSTE MÄRK-
 SÕNASTAMISE PRAKTIKA
4.1. Märksõnastamise mõte

Filmipildi indekseerimisel on kaks eesmärki: 

(1) võimaldada leida teatud tunnustele 

vastavaid (sisu ja tähendusega) fi lme ning 

(2) luua võimalused fi lmide grupeerimiseks 

heli, otsida pildireast žanritunnuseid 

kandvaid formaalseid kombinatsioone 

jms. Infotehnoloogilises lähenemises eris-

tatakse seetõttu visuaalsete elementide, 

võiks ehk öelda kujutise märksõnastamist 

(content indexing) ehk arvuti abil automaat-

set pildi füüsiliste omaduste tuvastamist 

ja tähistamist kontseptuaalsest märksõ-
nastamisest (concept indexing, intellectual 

indexing) ehk inimese poolt fi lmipildi tähen-

duste märksõnastamisest (vt ka Ménard 

2007).

Sümbioosi neist kahest lähenemi-

sest pakub Alejandro Jaimesi ja Shih-Fu 

Changi (2000) töö, mida autorid nimetavad 

visuaalse sisu deskriptorite püramiidiks, 

visuaalsete deskriptorite klassifi kaatoriks 

(vt joonis 5). Süntaksi tasemeid 1−4 ehk 

pildi visuaalset vormi, struktuuri, visuaalse 

objekti tajutavat füüsilist olekut (directly 

related to percept) saab tuvastada ja indek-

seerida automaatselt. Tasemed 5−10 ehk 

semantilised tasemed on seotud visuaalse 

tähendusega (visual concept): üldine, spet-
siifi line ja abstraktne objekti ja stseeni 
tase (generic, specifi c, and abstract object 

and scene) kirjeldavad visuaalset sisu 

(visual content). Semantikatasandid toetu-

vad Panofsky/Shatfordi skeemile, stseeni 

mõiste sissetoomine sobib hästi fi lmipildi 

märksõnastamise lahendustes.

Masintuvastada saab tüübi- ja vor-

mitasandit (type, technique), mis fi kseerib 

sisuliselt kandja liigi (foto, maal, trükis, 

põhimõtteliselt siis ka fi lm, video või fail), 

üldist värvipaletti ja tekstuuri (global distri-

bution), spetsiifi liste pildielementide värvi ja 

tekstuuriomadusi (local structure), üldkom-

positsioon (global composition) kirjeldab 

pildielementide ja nende omaduste laotust 

ja asendit/korraldust pildil.

Objekti üldmõiste (Generic Object) 

näiteks on pildil nähtav: õun, lill, mees, tool, 

lehm, loom, sild jms. Konkreetne identi-
fi tseeritud objekt (Specifi c Object) fi ksee-

rib konkreetse objekti nime. Tähistamine 

põhineb teadmisel ja äratundmisel, on 

objektiivne, sest tunnus tugineb teadaole-

vatele faktidele isikutest või objektidest: 

näiteks Bill Clinton, Eiffeli torn, Russalka, 

Vabadussõja monument Tallinnas jms. 
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teatud tunnuste põhjal (Shatford 1994).

Filmide märksõnastamine võimal-

dab suure hulga fi lmide seast soovitavate 
otsimist (ja leidmist) vastavalt otsijat 

huvitavatele formaalsetele ja sisulistele 

(meta)tunnustele, seda nii üksiktun-

nuste kui ka tunnuste gruppide põhiselt. 

Sisumärksõnastiku struktureerimiseks 

tuleb luua kasutajale mugav klassifi kaator, 

püüdes seejuures aimata, mida fi lmidest 

enamasti otsitakse ja millised võiksid olla 

andmebaasi kasutavate erialagruppide 

spetsiifi lised vajadused. Et Eesti fi lmiva-

ramu ja fi lmiteosed kannavad endas olulist 

ajaloolist ja sotsiaalkultuurilist teavet, pilti 

Eesti elavikust, sündmustest ja inimestest, 

võib öelda, et märksõnaotsing peab pak-

kuma ligipääsu just sellele sisu- ja tähen-

dusruumile.

Indekseerimine üldisemalt võimal-

dab fi lme liigitada (rühmitada) ühe, mitme 

või paljude metatunnuste põhjal. Filmide 

formaalsete tunnuste alusel tehtud nimis-

tutest on levinuimad loovisikute või fi lmifi r-

made fi lmograafi ad. Sisumärksõnastamine 

võimaldab otsida (leida) teatud ainestiku, 

teema, sisu ja tähendusega fi lme ja neid 

vastavate tunnuste alusel rühmitada. 

Milleks on see vajalik? Esiteks on sar-

naste tunnustega fi lmiteoste kõrvutamine 

ja võrdlemine sagedane uurimismeetod 

fi lmialases teadustöös, teiseks, teatud 

tunnuste alusel grupeeritud teosed võivad 

omada ühisjooni tunnuste põhjal, mis sel-

guvad alles saadud grupi lähemal analüü-

simisel ja võimaldavad seega uut teadmist, 

ja kolmandaks, leitud teoste grupist saab 

valida konkreetsele kasutamise eesmärgile 

kõige sobivama fi lminäite või vaste (vt ka 

Shatford 1994). Seega on peamiseks tea-

duslikud, õppimisega seotud ja praktilised 

vajadused. Kindlasti on grupeerimine abiks 

ka huvipõhise valiku tegemiseks meelela-

hutuslikel eesmärkidel.

Mida siis enamasti fi lmiandmebaasi-

dest otsitakse? Turnerile (1997) toetudes on 

olulisemad pildihuvi lähtekohad võttesuund 
või plaani suurus (suur plaan, üldplaan, 

panoraam), värv või domineeriv emotsioon 

(voogav kuldne viljapõld), aeg või ajaperiood 

(aastaaeg, kümnendid: näiteks 1950. aas-

tate miljöö, nõukogude aeg), geograafi line 
koht (linn, paik, loodusvorm, 1960. aastate 

Tallinna tänavapilt). Kindlasti on otsingu 

sihikuks ka teema või valdkond (töö, prot-

sess, suhted, tegevus, amet), fakt või sünd-
mus, teatud subjekt või objekt (näitlejad, 

fi lmitegijad, inimesed fi lmis, asutused, ese-

med, ehitused), teatud sümboolset tähen-
dust kandev pilt, liigi- ja žanriotsingud (ka 

fi lmi tonaalsus, muud professionaalsed 

väljendusvõtted). Hea märksõnastik püüab 

olla kooskõlas valdava otsihuviga.

Kindlasti vajavad andmebaasi süga-

vama fi lmihuviga professionaalid: fi lmite-

gijad, fi lmitootjad ja levitajad, fi lmiuurijad, 

fi lmist kirjutavad ajakirjanikud ja saateid 

tegevad teleajakirjanikud/produtsendid, 

fi lmiüliõpilased, samuti õpetajad, kes või-

vad olla huvitatud illustreeriva ja mõtestava 

lisamaterjali leidmisest ja audiovisuaalsest 

toest läbivate teemade käsitlemisel erine-

vates ainetundides (Joassoone, Peterson 

2011). Samas on fi lm atraktiivne ja huvitav 

kultuuri- ja meelelahutusvaldkond, mis-

tõttu võib eeldada ka laiemat publikuhuvi. 

Seetõttu on mõistlik teha metakirjeldus 

üheaegselt nii professionaalse kasutajas-
konna kui ka laiema auditooriumi info- ja 
meelelahutuslikke vajadusi silmas pidades, 

neid ühendavaks lüliks oleks fi lmiteoste 

sisu kultuurilis-ajalooline kaalukus.

Andmebaasi tarbijaid silmas pidades 

on märksõnastiku põhjalikkuse ja kasuta-

tavuse mõttes oluline teadmine, et erinevad 

kasutajarühmad on huvitatud erinevast 

sisust, igal kasutajarühmal on erinevatel 

põhjustel ja ajal erinevad sisuhuvid, sama 

sisu võib erinevatele inimestele tähendada 

erinevaid asju ning omada erineval ajal eri-

nevat tähendust ka sama inimese jaoks.

4.2. Märksõnastiku lahendused
Filmidele infoligipääsu sisendite (access 

points) indekseerimisel on kaks peamist 

võtet, mille alusel tegevindekseerijad jagu-

nevad enamasti kahe erineva põhimõtte 

pooldajateks: esimese leeri selge eelistus 

on olemasolevad normeeritud märksõnas-
tikud (controlled vocabulary, Eesti juhtumil 

näiteks Eesti Märksõnastik, EMS) ja sellel 

baseeruv ohjatud märksõnastamine (Nilbe 
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1994), teiste valik on vaba märksõnasta-
mine märksõnastamise praktikas tekkiva 

sõnastiku (uncontrolled vocabulary) põhjal. 

Esimesel juhul võetakse märksõnad fi ksee-

ritud tesaurustest (thesauri), ühtlustatud 

klassifi katsiooniskeemidest (classifi cation 

schema) või aineloenditest (lists of subject 

headings), teisel juhul on märksõnadena 

kasutatavad kõik loomuliku keele vahendid. 

Viimastel aastatel on lisandunud ka kolmas 

lahendus, kus andmebaaside kasutajad 

lisavad (tagging) piltidele märksõnu ise 

(collaborative tagging, social tagging, user-

based indexing). Tugevaid külgi, aga ka pii-

ranguid ja puudusi on kõigil neil indekseeri-

misviisidel (vt näiteks Ménard 2007; Besiki, 

Jörgensen, Wu 2012).

Praktikas (ka meie fi lmiandmebaasi 

praktikas) püüavad andmebaasi tegi-

jad konkreetses sisumärksõnastamise 

protsessis moodustunud esialgset vaba 

märksõnade kogumit klassifi tseerida ja 

korrastada ning vajaduse korral ühtlustada 

ka normeeritud märksõnastikega. Sobiva 

lahendi leidmiseks eelneb kontrollitud (ka 

normeeritud) märksõnastikele sageli vaba 

märksõnastamise staadium: Eesti fi lmi 

andmebaas alustas vaba märksõnasta-

misega sisumärksõnade, üksikasjade ja 

fi lmi teema kategoorias, samas fi lmide 

formaalsete andmete, UDK, geograafi liste 

deskriptorite ja isikunimede puhul toetuti 

olemasolevatele normeeritud sõnastikele 

või eelnevalt korrastatud liigitustele ja loe-

teludele.

Kuigi fi lmiandmebaasi sisumärksõ-

nastamisel ei rakendatud baassõnastikku, 

kehtestati siiski vaba märksõnastamist 

„ohjavad” reeglid, mis fi kseeriti andmebaasi 

kodeerimisraamatus (Šein 2009). Sama 

eesmärki teenis ka tekkiva märksõnas-

tiku klassifi tseerimine kategooriatesse ja 

alamgruppidesse. See võimaldas ja suunas 

indekseerijaid vajaduse korral kasutama 

nii ülem-, baas- kui ka alamkategooriaid 

(mööbliese – tool – kiiktool; linnukasvatus – 

kanafarm – kanad), samuti ainsust, 

mitmust ja üldsõna (tüdruk – tüdrukud – 

lapsed) ning „nihutas” märksõnastikku 

sageli oluliste üldistuste poole. Tuleb 

tõdeda, et kategoriseerimisküsimuste 

lahendamine nii eel- kui ka järelkoordinat-

siooni võtete abil on vältimatult üks indek-

seerimisprotsessi keerukamaid kompo-

nente, samuti mõjutab grupitunnuste mää-

ratlus otseselt infootsingu tulemuslikkust 

(Rorissa, Iyer 2008).

Märksõnastike, klassifi kaatorite, 

tunnuste kategooriate, alamgruppide ja 

rühmitamisvõtete kasutamisel kerkib 

sageli probleem sellest, kui efektiivselt 

suudavad tavakasutajad reaalses infoot-

singus kasutada andmebaaside loojate 

poolt konstrueeritud tunnusteskeeme. 

Mitmetes uurimustes (Herzum 2003, Bron 

et al. 2011), on näidatud, et professionaa-

lide loodud andmeskeemid ei toeta kuigi 

efektiivselt tavakasutajate otsinguvajadusi, 

sest tavakasutajal on keerukas „läbi näha” 

andmeskeemi või siis ilmnevad erinevused 

mõistete kasutamisel ja otsinguküsimuste 

formuleerimises. Üks võimalus seda prob-

leemi lahendada on märksõnastiku ja selle 

struktuuri võimalikult detailne avamine 

kasutajatele, mida oleme Eesti fi lmi and-

mebaasi puhul ka teinud.

4.3. Filmiteoste sisu märk-
 sõnastamise vormilised aspektid

Iga fi lmiteose märksõnastik esitatakse 

andmebaasis nimistuna, märksõnade hulk 

konkreetse fi lmiteose kirjeldamiseks ei 

ole piiratud, kuid peaks olema otstarbekas 

ja relevantne. Praktika näitab, et kroonika-

fi lmide märksõnastik võiks sisaldada 

10−30 ja mängufi lmide märksõnastik 

50−60 märksõna.

Märksõnad on otstarbekas esitada 

tähestikulises järjekorras. Kuigi biblio-

graafi listes märksõnastikes kasutatakse 

enamasti mitmust, leiame, et fi lmi märksõ-

nastikus on otstarbekas eristada mitmust 
ja ainsust, mis tuleneb audiovisuaalse 

kujutise märksõnastamise eripärast (näi-

teks hobuse ja hobuste, vanuri ja vanurite 

otsing annaks erinevaid fi lmitulemusi). 

Märksõnadeks võivad olla üksik sõna, 

nimisõnad, omadussõnad, tegusõnad, 

määrsõnad, arvsõnad, samuti objektide, 

isikute, sündmuste, kohtade, institut-

sioonide nimed. Üksikuid märksõnu peab 

saama otsingus kombineerida, samas võib 
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märksõna ise olla eelkoordineeritud kom-

binatsioon kahest või enamast sõnast, nii 

moodustuvad märksõnastringid.

Filmide märksõnastamisel tekki-

nud märksõnade kogumid moodustavad 

klassifi tseeritud ja grupeeritud märksõ-

naloendeid, mida saab sirvida esinemise 

sageduse, tähestiku ja valdkonna/teemapõ-

hiselt. Märksõnaloenditest (fi lmiliikide, žan-

rite, fi lmitegijate, -näitlejate, fi lmides näi-

datavate konkreetsete isikute, kohanimede, 

sündmuste, asutuste ja institutsioonide 

nimistutest) moodustub universaalne fi lmi-

teoste sisusõnastik. Eesti fi lmi andmebaasi 

konkreetse märksõnastiku struktuur, sisu- 

ja vormikategooriate ja tunnuste loendid 

ning klassifi kaatorid on alates 2012. aasta 

lõpust kättesaadavad andmebaasi veebis 

(www.efi s.ee). Filmiandmebaasi märksõ-
nastik on otsijale andmebaasis avatud ja 
kättesaadav, mis hõlbustab oluliselt otsin-

guprotsessi.

4.4. Filmiteoseid kirjeldavad 
 metatunnused

Nagu eespool öeldud, võib andmebaasi 

mõistes kõiki fi lmide sisu, vormi ja füüsilisi 

tunnuseid, samuti fi lmi loonud isikute ja 

institutsioonide nimesid käsitleda märk-

sõnadena (vt joonis 1). Võime tõdeda, et 

märksõnastatud fi lmiteoseid sisaldav 

andmebaas töötab peamiselt ja ennekõike 

märksõnapõhise fi lmiteoseid kirjeldava ja 

otsiva masinana. Filmiteoseid kirjeldava 

metasüsteemi tunnused on märksõnad, mis 

töötavad samaaegselt otsingusõnadena.

Shatford eristab nelja oluliste pilditun-

nuste kategooriat: biograafi lised tunnused, 
sisutunnused, liigi- ja füüsilised tunnused 
ning kaasnevad tunnused (biographical, 

subject, exemplifi ed and relationship attri-

butes). Biograafi lised tunnused on enamasti 

objektiivsed: teose loojate nimi, loomise 

aeg, teose pealkiri, asukoht, hind, variandid. 

Sisu kirjeldavad tunnused ehk „mis” ja „mil-

lest” (nii üldises kui ka spetsiifi lises mõttes) 

on fi kseeritavad neljas kategoorias: (1) aeg, 

(2) ruum (koht), (3) tegevused ja sündmused 

ning (4) objektid ja subjektid. Filme tehakse 

ja neid levitatakse erinevatel kandjatel, 

fi lmiga kaasnevad objektid on näiteks 

stsenaarium, kriitilised artiklid, uurimused, 

huvitekstid, veebilehed, auhinnad, fotod 

fi lmi saamisloost, fi lmiplakatid, mälestused 

jms. Kõigi nende tunnuste põhjal saab fi lme 

kirjeldada, indekseerida (märksõnastada) 

ja muuta andmebaasis otsitavaks.

Märksõnu võib liigitada ka formaalse-
teks andmeteks (tunnusteks), mis on objek-

tiivsed ja vaieldamatud: info, mis sisaldub 

nt pealkirjaalas (originaal-, paralleel- ja 

tööpealkirjad), vastutusalas (fi lmi põhiloo-

jad), tootja- ja tootmisandmetes; leviand-

med, fi lmiteose füüsilised parameetrid, 

osatäitjad mängufi lmides, tootmisgruppide 

täielik isikuinfo, geograafi lised kohad, fi lmis 

aset leidvad konkreetsed (ajaloo-) sünd-

mused, fi lmides näidatavad konkreetsed 

isikud, asutused ja institutsioonid jms 

ning kokkuleppelisteks märksõnadeks ehk 

omistatud andmeteks (tunnusteks): näi-

teks liigi- ja žanritunnused, ainevaldkonna 

ja teema määratlused, abstraktsioonid ja 

interpretatsioonid. Filmiteose spetsiifi list 

aine- ja pildisisu kirjeldavaid märksõnu 

nimetame sisumärksõnadeks.

Huvitav erijuhtum on pildis mitte-

nähtava (sündmuste, kohtade, objektide) 

märksõnastamine. Eesti fi lmi andmebaasis 

oleme neid nimetanud seotud märksõna-
deks, mis osutavad fi lmist puuduvatele, 

kuid ainepõhiselt fi lmiga seotud objektidele 

või asjaoludele. Näiteks intervjuufi lmis 

Eesti olümplastega 1936 ei näe me kaad-

reid Berliini olümpiamängudest, ometi 

on selle märksõna lisamine oluline neile, 

kes otsivad olümpiamängudega seotud 

materjale. Nii näiteks on Inglismaa fi lmi- ja 

telearhiivis 20 fi lmi märksõnaga Titanic, 

kuid vaid ühes fi lmis on näha laeva ennast. 

Ometi on kõigil materjalidel oluline suhe 

Titanicu looga (Terris 2000).

Lisaks formaalsetele ja omistatud 

andmetele saab koguda ka kaasnevaid 
fi lmiandmeid, mis tekivad fi lmide linasta-

misel, levitamisel, müügil, säilitamisel ja 

kriitilisel käsitlusel erinevates publikatsioo-

nides (juhtlause, sünopsis, sisukirjeldus, 

festivaliinfo ja auhinnad, erinevate välja-

annete ja versioonide kirjeldus, levitajad 

ja müüjad, autoriõiguste omanikud, fi lmi 

kohta ilmunud kirjutiste bibliograafi a 
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(artiklid, raamatud, veebileheküljed), 

huviinfo, mälestused, arhiiviinfo jm.

Praktikas on kasutusel palju 

kataloogimise skeeme (Sam 2009). 

Märksõnastamise võtete seas võiks eris-

tada universaalset, üldist märksõnasta-
mist, süsteemset valdkonnaspetsiifi list 
süvamärksõnastamist ja otstarbepõhist 

funktsionaalset märksõnastamist. 

Vastavalt sellele kujunevad andmebaasides 

välja üldised, ontoloogilised, tüpoloogilised, 

funktsionaalsed, ka väärtuspõhised märk-

sõnastikud. Üks huvitavamaid valdkonna-

spetsiifi lisi sisumärksõnastikke, mis on 

loodud andmebaasi toimetajate ja fi lmihu-

viliste koostöös, on Internet Movie Database 

(IMDb), milles on üle 5000 märksõna 

(http://www.imdb.com/Sections/Keywords/). 

Tüpoloogilise märksõnastamise näitena 

võiks tuua Filmigenoomi (Movie Genome) 

projekti andmebaasi (http://www.jinni.com), 

milles fi lmid on märksõnastatud ja tüpo-

logiseeritavad ekspertide (ja andmebaasi 

kasutajate) poolt koostatud ja fi lmidele 

omistatud koondtunnuste (fi lmi laad, süžee, 

žanr, aeg, koht, sihtauditoorium ja auhin-

nad) põhjal. Heaks näiteks audiovisuaal-

teoste valdkonnaspetsiifi lisest märksõnas-

tamisest on vähemus- ja põlisrahvaste kul-

tuuripärandit käsitleva ontoloogilise kirjel-

duse loomine, mida seejärel kasutati indek-

seerimissõnastikuna (Stockinger 2007; ka 

veebiportaal http://www.culturalheritage.

fr/EN/). Eesti fi lmi andmebaasi üldmärksõ-

nastikus oli vaba märksõnastamise faasis 

2013. aasta keskpaigas 13 märksõnagrupis 

(vt tabel 2) umbes 40 000 märksõna, neist 

sisumärksõnu umbes 15 000, fi lmides näi-

datavate isikute nimesid (v.a näitlejad) oli 

umbes 8500.

5. MÄRKSÕNASTAMISE 
 PRAKTILISI KÜSIMUSI
5.1. Vastuolu kirjeldamis- ja 
 otsingueesmärkide vahel

Olgu tegemist kroonikapala, dokumentaal-, 

mängu- või animafi lmiga – kui fi lmiteost 

käsitleda mitmetasandilise audiovisuaalse 

tekstina, ilmnevad sisu ja tähenduste 

indekseerimisprotsessis teatud piirangud. 

Infootsingu vaatepunktist on otstarbekas 

küsida, kas konkreetsete märksõnade 

kasutamine on oluline, kas just neid on 

vaja? Kuna konkreetsele otsingutunnusele 

vastavaid objekte võib olla tuhandeid, huvi-

tab ratsionaalset infootsijat relevantne ja 

kvaliteetne, otsingu põhjusele või eesmär-

gile vastav, „kasutatav” otsitulemus. Kui 

konkreetne aine, huvipakkuv objekt või sub-

jekt ei ole antud fi lmis otsinguküsimusele 

just kõige täpsem (või tehniliselt mitte kõige 

parem) vaste, siis oleks ehk õigem seda 

mitte tähistada ning eeldada, et sama sisu 

on kindlasti paremini esitatud mõnes muus 

fi lmis. Näiteks näeme merd sadades eesti 

fi lmides − kui infootsija tahab leida häid 

emotsionaalselt laetud kaadreid ja stseene 

mere erinevatest olekutest ja seisunditest, 

on sajad otsinguvasted märksõnale „meri” 

tajutavad pigem infomürana. Teisisõnu, me 

võime teha fi lmile täiusliku sisukirjelduse, 

märksõnastada detailselt ja põhjalikult 

kogu nähtava ainestiku ja sisu, aga samas 

võib selline märksõnapilt otsingu aspektis 

„toota” ebapraktilist teavet.

Sisumärksõnastamise põhjalikkuse ja 

detailsusega on otseselt seotud ka grupee-

rimise võimalused. Piltlikult on seda mugav 

selgitada „kuudil istuva koera” kaasusega. 

Esimene võimalus on jääda märksõnasta-

misel piisavalt üldiseks: indekseerida vaid 

koerad ja kuudid, otsija leiab siis kõik fi lmid, 

milles esinevad nii koerad kui ka kuudid, 

vaatab need läbi ja ehk leiab mõnest fi lmist 

ka kuudil istuva koera. Teine võimalus on 

minna väga spetsiifi liseks: indekseerida 

nii istuvad, konti närivad, urisevad, hau-

kuvad kui ka magavad koerad ja, juhul kui 

kaadris on ka koerakuut, märkida ka, kas 

koer teeb neid tegevusi kuudi peal, kuudi 

juures või kuudis. Sama probleemi illust-

reerib näide, milliseid märksõnu pakkusid 

indekseerijad andmebaasi koolituskursusel 

hobuse märksõnastamiseks Sulev Keeduse 

„Georgicas” (vt tabel 3).

Märksõnastamise oluline praktiline 

küsimus on ka „kas tervik või osa?”. Üld-

juhul – kas märksõna „käsi” asendab 

edukalt märksõna “sõrmed”? Millistest 

indekseerimispõhimõtetest juhinduda ja 

milliseid rakendada, jääb reeglina iga konk-

reetse andmebaasi koostajate otsustada.
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SISUMÄRKSÕNAD

Film−TV

Filmi tonaalsus

Inim-, pere- ja paarisuhted

Keha, elu ja tervis

Kultuur ja kunstid

Loodus, linnud, kalad

Loomu- ja isikuomadused

Miljöö, kombed, aeg

Riik, poliitika, ajalugu

Seksuaalsuhted

Sport

Taimed

Tegelased

Tegevused

Tunded, emotsioonid

Tegevuskohad

Tegevusvaldkonnad

TEEMAD (MÄNGUFILM)

12 gruppi, vt www.efi s.ee

TEEMAD (KROONIKA)

12 gruppi, vt www.efi s.ee

AINEVALDKOND UDK

ligi 300, vt www.efi s.ee

ÜKSIKASJAD

Ained ja materjalid

Ehitised ja rajatised

Esemed, asjad, väikevahendid

Kunstiesemed

Laevad ja muud veesõidukid

Liiklusvahendid

Masinad, seadmed, relvad

Riietusesemed

Sümboolika, lipud, vapid, märgid

Toiduained, söök ja jook

ASUTUSED JA INSTITUTSIOONID

Kaitseväe ja Kaitseliidu üksused

Kauplused

Koolid, ülikoolid, haridusasutused

Kunstiasutused

Lasteasutused

Seltsid, liidud, ühingud

Meditsiin ja tervishoid

Muusikakollektiivid

Põllumajandusasutused

Riigi- ja valitsusasutused

Spordivõistkonnad

Teadusasutused

Teenindusasutused

Tööstusettevõtted

Välismaa asutused

KOHANIMED

Asumid

Pinnavormid

Saared, poolsaared, laiud

Teed, tänavad, väljakud, pargid

Veekogud, jõed, kosed, rannad

Välismaa

Ülevaated, panoraamid

EHITISED JA OBJEKTID

Ausambad ja monumendid

Hooned

Jaamad, lennuväljad, sadamad

Kalmistud, hauad

Kindlused, kloostrid, mõisad

Kirikud

Spordirajatised

Sillad

Turud

ISIKUD FILMIS

Poliitikud ja riigitegelased

Teadlased

Sportlased

Kultuuritegelased, kultuuritöötajad

Tööstustöölised ja -juhid

Põllumajandustöötajad ja -juhid

PIIRDAATUMID

Kuupäev või vahemik

Aasta

Kümnend

TABEL 2. Eesti fi lmi andmebaasi sisumärksõnastiku liigitus.

hobune Misjonär, haavatud hobune, hirmutatud hobune, hullunud hobune, perutav hobune, valge hobune, 

hobuse piinlemine, hobune silotornis, hobusega heinte tallamine, hobusega sõitmine, hobuse jooksutamine, 

hobuse taltsutamine, hobuse treenimine, hobuse rangid seinal, surev hobune, hobuse surm

TABEL 3. Hobusega seotud võimalikud märksõnad „Georgicas” (16 märksõna).
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Indekseerijad jagunevad kahte leeri 

ka küsimuses kas „märksõnastada kõik, 

mida tead ja näed” või „märksõnastada 

kindla peale, seega tähistada vaid seda, mis 

kindlasti ei muutu”. Viimasel juhul tuleks 

seega vältida kahtlusi, ebakindlust, oletusi, 

andmeid, mis võivad edaspidi täpsustuda 

(Reser 2012). Sõltuvalt andmebaasi loovast 

institutsioonist ja andmebaasi spetsiifi kast 

lahendatakse need küsimused alati ise-

moodi, kaalukeeleks akadeemilised, funkt-

sionaalsed ja kasutajapõhised kriteeriumid.

Niisiis läheb fi lmiteose sisu põhjaliku 

kirjeldamise taotlus sageli vastuollu 

otsingu ratsionaalsuse nõudega. Andme-

baas ei tohiks petta otsijate ootusi tühise 

või ebatäpse otsingutulemusega. See 

paneb suure vastutuse toimetajale/andme-

sisestajale, kes peavad kaaluma, kas antud 

sisu ja pilt on konkreetse märksõna ja 

tähenduse suhtes piisavalt informatiivne, 

täpne ja milline võiks olla selle „kasutus-

väärtus”. On abiks, kui andmesisestaja või 

toimetaja küsib endalt, et kui ta ise peaks 

otsima (ütleme teletoimetajana, kooli-

õpetajana või fi lmiuurijana) konkreetseid 

fi lmiepisoode ja fi lmikaadreid antud teema 

või mõiste kohta, kas ta siis vajaks otsingu-

tulemustes just seda fi lmiteost?

Seega suunab pragmaatiline märk-
sõnastamine tähistama vaid olulist ja ise-

loomulikku, millel on tajutav kasutamis- ja 

informatiivne/kultuuriline väärtus. Sisu kir-

jeldamise täielikkuse huvidest lähtuv posit-

sioon aga eeldab tingimata kogu nähtava 

sisu, pildi ja heli tähendusruumi „ärain-

dekseerimist”, vahel ka vastutuse võtmist 

võimalike ebatäpsuste pärast (mida saab 

muidugi alati parandada). Kuna rangeid 

normatiivseid reegleid märksõnastamiseks 

on raske anda, määravad otstarbeka tasa-

kaalupunkti ennekõike andmebaasi loo-

mise põhiväärtused ning kasutamispraktika 

ja kasutajatelt tulev tagasiside.

5.2. Filmiteose sisu 
 märksõnastamise kriteeriumid

Kuigi fi lmiteoste pildi märksõnastamine 

on enamasti väga nüansirikas, saab siiski 

sõnastada mitmeid ideaalseid kriteeriu-

meid ja printsiipe:

– objektikohasus: liigitamise ja   

 märksõnastamise süsteem ja 

 protsess on objektiga kooskõlas, 

 st, sobib fi lmide märksõnastami-

 seks;

– asjakohasus ja sobivus: märksõna 

 tähistab ja aitab leida relevantset, 

 märksõna sisule/tähendusele/

 mahule vastavat sisu ja objekte, 

 märksõna mõistemaht „katab” 

 objekti hästi, valitud sõna on 

 informatiivne;

– kohane põhjalikkus ja kaalukus: 

 fi lmiteose märksõnade kogum 

 katab olulise osa fi lmi sisu- ja 

 tähendusruumist, märksõnastikus 

 ei lähe fi lmi tähendusruumist 

 midagi olulist kaduma;

– otstarbekus: märksõnaotsing 

 pakub mõistlikku hulka objekte, 

 välditakse infomüra ja inforisus-

 tust, infootsija ei jää „tühjade 

 kätega”.

5.3. Metodoloogilisi näpunäited 
 fi lmipildi märksõnastajale

Konkreetse märksõna valikul on seega ikka 

ja jälle kohane küsida, kas see on oluline? 

Kas see, kuidas antud teema, aine, sünd-

mus, protsess, objekt või subjekt on antud 

fi lmis esitatud, on relevantne ja kvaliteetne 

vaste antud märksõnale ja kas seda on 

mõtet indekseerida? Kogenud fi lmibiblio-

graafi d peavad mõistlikuks fi lmide märksõ-

nastamise käigus esitada järgmisi küsimusi 

(kohandatud, arendatud ja täiendatud 

Shatfordi ja Hixsoni järgi):

– Kes? Kes või mis on kaadris? 

 On need inimesed, lapsed, mehed, 

 naised, lehmad, hobused, puud, 

 ehitised? Kas kaadris on konk-

 reetsed inimesed, kelle nime te 

 teate, asjad, kohad või sündmused, 

 mida te oskate nimetada konk-

 reetse nimega?

– Mida? Mida need olendid või 

 objektid fi lmipildis teevad? Milline 

 on nende seisund või olek? Milliseid 

 emotsioone see seisund või olek  

 võiks üldjuhul vaatajas esile 
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SISUMÄRKSÕNADE 

KLASSIFIKATSIOON

Miljöö, atmosfäär, stiil

Emotsioonid, tunded, suhted

Aeg, ajastu

Elu kulg, inimese seisund

Tegevused

Tegelased

Ruum, koht

Abstraktne mõiste, üldistus, 

mõju, tagajärg

Loodus, loodusnähtused, 

aastaajad

Taimed, loomad, putukad

VÕIMALIKUD 

SISUMÄRKSÕNAD

sotsialistlik paatos, nõukogude ajastu vaim, poeetilisus, elu saarel, 

võõrandumine maast, külaelu, kaos, intiimsus, traagiline lõpplahendus

rõõm, mure, kannatus, ülevus, hirm, perekonnasuhted, kaastunne, 

armastusstseen, seksistseen, fl irt, sõprus, kaklus, üksildus, võistlus, 

truudusetus, valitsemine, vägivald, üllatus, viha, vanamehe ja poisi suhted, 

purjusolek, sallimatus, sentimentaalsus

sotsialismiaeg, misjonitöö, noorusaeg, lapsepõlv, vanadus

noorus, vanadus, vaesus, kurbus, valu, kannatus, suremine, paanika, 

haigus, enesehävitamine, emadus, ajaga võidujooks, tervenemine

ravitsemine, helistamine, pommitamine, vaatluste tegemine, palvetamine, 

tõlkimine, kalapüük, paadiga sõitmine, ratsutamine, silo tegemine, mee 

söömine, kala puhastamine, palvetamine, nõelamine, rääkima õpetamine, 

tervenemine, lugemine, koraali laulmine, lõõtsa tallamine, suremine

tumm poiss, vanamees, ema, inimesed

meri, saar, kirik, orel, kantsel, vahitorn, lennuk, rong, paat, 

roostes laev, auto, haigla, jalgratas, mesitaru, taevas, polügoon, 

angaar, voodi, tee, silo, maja 

poeetilisus, laastatud küla, põlvkondade side, feminism, nostalgia, 

aatelisus, üksmeel, ajastu vaim, koloniaalmisjonitöö, võõrandumine 

maast, lunastuse võimalikkus

torm, raju, vihm, lained, päikesepaiste, pilved, äike, udu, päikesetõus

hobune, mesilane, kala, kajakas, silo, kõrkjad

TABEL 4. „Georgica” sisumärksõnade pilv.
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 kutsuda või millist tähendust 

 edastada? Milliseid valdkondi või 

 abstraktseid ideid need tegevused 

 või olud sümboliseerivad?

– Kus? Kus on fi lmipilt „üles võetud”? 

 Milline on selle koha ruumiline 

 määratlus? Kas see on identifi tsee-

 ritav kindla geograafi lise kohana? 

 On see kunstlikult loodud ruum? 

 Kas ruumiline määratlus – koht, 

 paik, mida pilt näitab või milles 

 tegevus toimub – on märk-

 sõnastamise mõttes oluline?

– Millal? Millal võib olla nii 

 konkreetne kuupäev, aasta, aasta-

 aeg kui ka teatud periood, aja-

 vahemik, kümnend. Kas aja-

 määratlus on oluline? Kas te 

 suudate selle määratleda? Kas ajal 

 võib olla ka mingi üldisem sõnaline 

 määratlus?

Nende sisutasandite märksõnastamisel 

võiks püüda rakendada veel mitmeid olu-

lisi metodoloogilisi printsiipe ja praktilisi 

juhendeid:

– märksõnastage pilti, mis on 

 ennekõike oluline fi lmiloo jutusta-

 mise, narratiivi, tähenduse ja mõtte 

 edasiandmise seisukohast (tähis-

 tage olulised objektid, suhted, 

 tähendused, sümbolid jms.);

– pidage silmas märksõna „kaugust” 

 loo sõlmest (sõlmedest), peateljest, 

 milleks on kasulik välja joonistada 

 fi lmiteose sisu märksõnapuu 

 (vt konkreetne näide joonis 6), 

 mida „kaugemas harus” konkreetne 

 märksõna on, seda küsitavam on 

 selle kasutamine;

– pöörake tähelepanu spetsiifi listele, 

 unikaalsetele ja huvitavatele 

 detailidele, sest need võivad 

 osutuda oluliseks;

– pöörake tähelepanu montaažile, 

 sest just montaaživõtted on fi lmi-

 spetsiifi line instrument tähenduse 

 edasiandmiseks;

– kui vaja, indekseerige eraldi ka heli 

 ja graafi kat;

– püüdke konkreetse kõrval tabada 

 ja tähistada ka üldisemat: teema 

 valdkondlikku kuuluvust, väärtus-

 põhisust, kultuurilist või sotsiaa-

 lset, laiemalt funktsionaalset 

 kaalukust, emotsioone ja 

 tonaalsust, abstraktset tähendust;

– jälgige žanrispetsiifi kat ja autori 

 mõtte konteksti;

– kasutage võimaluse korral ka 

 fi lmispetsiifi lisi märksõnu, need 

 võivad olla abiks fi lmiprofessionaa-

 lidele; 

– püüdke „märksõnade pilve” kokku-

 paneku järel selgusele jõuda, 

 kuivõrd see vastab fi lmi üldisele 

 sõnumile või tähendusele, suruge 

 see seejärel kokku võimalikult 

 otstarbeka lõpptulemuseni.

Kogu kirjeldatud protsessi üks probleemse-

maid aspekte on selle paratamatu subjek-

tiivsus. Toon siinkohal näite Sulev Keeduse 

„Georgica” märksõnapilvest ja selle klassi-

fi tseerimise võimalustest märksõnagrup-

pideks. Tabelis 4 on toodud andmebaasi 

sisutoimetajate/kodeerijate õppetööna loo-

dud sisumärksõnade kogum ja selle võima-

lik klassifi katsioon märksõnagruppideks, 

joonisel 6 aga fi lmi peategelase Jakubi 

kirjelduse „märksõnapuu” (joonise vasakus 

tulbas on kümne sisestaja pakutud Jakubit 

tähistavad märksõnad).

Tabelis on 128 sisumärksõna fi lmi 

kohta ja 34 märksõna fi lmi ühe peategelase 

kohta. Otsustamises selle üle, kas kõigi 

nende kasutamine „Georgica” märksõnas-

tikus on otstarbekohane, väljendubki kogu 

märksõnastamisprotsessi keerukas ole-

mus.

KOKKUVÕTTEKS
Eesti elektroonilise rahvusfi lmograafi a 

loomine on paljude võlgade tasumine ja 

valgete laikude kustutamine. Andmebaasi 

eesmärk on leevendada „infonälga” fi lmival-

las ja aidata kaasa fi lmivaldkonna arengule. 

Riigi arhiivides on vaid umbes 2/3 kõigist 

Eestis toodetud fi lmidest. Eestis tuleks 

luua fi lmiregister. Tuleb soodustada fi lmi-

loo põhjalikumaid uuringuid. Koostamata 
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JOONIS 6. Jakubi märksõnapuu „Georgicas” („lähedus-kauguskriteerium”).

eraklus (4)

Jakub (7)

klaassilm (4)

misjonitöö

misjonär (15)

vana mees (7)

misjonärina Aafrikas (2)

palvetamine (4)

põlvkondade side (3)

saarevaht (4)

suremine (3)

suremine

vana mehe surm    surm

vigastatud mees

vanamees parmupilliga

vanamees ja poiss 
hobuse seljas

vanamehe ja poisi suhted

põlvkondade side

vanamees

eraklus

saarevaht

misjonär

sõprus

palvetamineees

klaassilm

vanamees    
laulab ja tantsib

Jakub

vana mees Jakub

misjonitöö Aafrikasmisjonitöö

üksik vanamees

vanadus

sõprus (3)

vana mehe surm (4)

vanadus

vanamees ja poiss hobuse seljas

vanamees Jakub

vanamees parmupilliga

vanamees tantsib ja laulab

vanamehe ja poisi suhted (7)

vigastatud mees

üksik vanamees
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on fi lmitegijate biograafi line leksikon. 

Korrastamist vajab fi lmistatistika. Seni 

enamasti killustatud ja erinevate andme-

skeemide alusel kogutud fi lmiteave peab 

muutuma süsteemseks, usaldusväärseks 

ja järjepidevaks. 

Laiemas plaanis teenib andmebaas 

eesmärki vääristada Eesti fi lmipärandit 

ja edendada seeläbi teadmisi, haridus- ja 

vaimuelu. Filmivaramu pakub mitme-

kesiseid võimalusi kasutamiseks koolis: 

aine- ja keeleõpetuse avardamiseks, 

õppekavade läbivate teemade käsitlemi-

seks, fi lmiõppeks ja fi lmi kasutamiseks 

loovõppes. Ligipääs fi lmivaramule peaks 

soodustama fi lmide kasutamist uusloomes, 

digiõpikute koostamist, pakkuma materjali 

teadustööks erinevates valdkondades ja 

arvutitehnoloogiliste meetodite laiemaks 

rakendamiseks humnitaarteadustes 

(digital humanities). 

Artikli ilmumise hetkel oli andmebaas  

avalikus kasutuses olnud 10 kuud ja kogu-

nud selle ajaga 132 000 külastust, neist 

70% unikaalseid kasutajaid, 10% kasutaja-

test on  välismaalt – ligi 25 riigist kõikidelt 

mandritelt. Selle aja jooksul on vaadatud 

470 000 lehekülge. Seega huvi on.

Paralleelselt eestikeelsega valmib 

ka andmebaasi ingliskeelne versioon, mis 

avardab Eesti fi lmivälja veelgi, üle veebi ja 

rahvusvaheliselt, igaühele sobival ekraanil, 

ajal ja paigas. Lähemate aastate aktiivsus 

peaks meile laiemalt avama nii Euroopa 

Filmivärava (European Film Gateway, 

www.europeanfilmgateway.eu) kui 

ka Europeana veebientsüklopeedia 

(www.europeana.eu) võimalused. Nagu 

öeldud, vaatab meile fi lmidest vastu meie 

elatud aja ja inimeste lugu. See muudab 

fi lmide kirjeldamise, indekseerimise 

(märksõnastamise) ja otsingusüsteemide 

arenduse oluliseks ligipääsuvõtmeks kogu 

fi lmikorpusele ja sellest tulenevalt ka fi lmi-

põhisele kultuuri-, teadus- ja vaimuelule.
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2012 was the year of fi lm in Estonia, when 

the 100th anniversary of Estonian fi lm was 

celebrated. One of the most signifi cant 

undertakings planned for this occasion 

was the creation of the Estonian fi lm data-

base (electronic national fi lmography). 

Performing this large-scale task was under-

taken by the NPO Estonian Film Database, 

launched in 2007. The main objective of 

the undertaking was to form a complete 

Estonian national fi lmography within ten 

years (2007–2018) and make it available in 

a web environment to everyone interested, 

both in Estonia and abroad. The access to 

the database was opened in late fall, 2012 

(www.efi s.ee).

Together with newsreels, the number 

of produced items reaches over 12 000. 

Feature fi lms, documentaries and popular 

fi lms, anima, television, educational pro-

grammes, advertising fi lms and newsreels 

form a rich collection of the life, history, 

culture and people of Estonia. Nearly 3 000 

fi lmmakers and most Estonian actors and 

actresses have participated in creating the 

Estonian fi lm heritage. Several thousand 

people, events, places, buildings, offi ces 

and institutions in Estonia participate in 

or are mentioned in the fi lms. In addition, 

the fi lms are adressing several thousand 

people shown or talking in fi lms. The elec-

tronic database opens the fi lm treasury in 

a summarised way, employing a variety of 

possibilities offered by modern electronic 

databases. 

A metadata system and coding 

instructions were prepared for each fi lm, 

person and institution in the extensive 

space of attributes with search options, 

which combines the interactive features 

of a fi lm directory and bibliographical, bio-

graphical databases. Each fi lm is described 

as thoroughly as possible. The attributes of 

fi lms contain data about the subject, genre, 

authors, cast, production team, locations, 

producers, copyrights and distributors of 

fi lms and about the technical parameters 

of fi lms, as well as the bibliography of 

fi lms, references to the reviews, articles, 

books published about fi lms and the mak-

ers of fi lms, digitised frames and pictures 

from fi lms, trailers and promotional clips, 

scripts, memories of the makers and other 

interesting details. The subject content 

of fi lms is indexed in 12 categories and 

related sub-groups and enables the search 

of fi lms by plot/subject content, physical 

items, themes of newsreels and feature 

fi lms, people, time, events, locations, build-

ing sites and institutions. In addition, fi lms 

are indexed by a fi lm-adapted UDC. As a 

result, more than 50 000 keywords enable 

thorough multi-layered content and subject 

search. All fi lmmakers are given their per-

sonal websites, which provides an overview 

of their creative careers and fi lomographies. 

The electronic fi lm database is inter-

faced with other similar databases at the 

Estonian Public Broadcasting, fi lm archive 

of the National Archives, National Library 

and the Baltic Film and Media School of the 

Tallinn University. The web interface offers 

the possibility to enter with an ID-card and 

allows advance into several digital stor-

ages, where it is possible to view the fi lms 

produced and purchase them for streaming. 

The fi lmography is interfaced with social 

networks (Facebook, Twitter) and is aim-

ing the possibility to interlink it with the 

European Film Gateway in the future, thus 

offering access to a digitised fi lm treasury 

through Europeana. The database is aimed 

at fi lm professionals, teachers, students, 

researchers and the general public as the 

target audience. 

Among others, the key issues of cul-

tural databases draw on the approaches 

and solutions for information retrieval and 

are relying in particular on the principles of 

conceptual (intellectual) subject indexing 

of audiovisual artefacts. Inspired by clas-

sical works of Panofsky, Shatford, Turner 

and others regarding image description, 

Summary
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analysis and interpretation the article cov-

ers some main issues regarding options for 

a multifunctional fi lm indexing metadata. 

The text tackles different aspects of the 

description of moving images for public 

needs in general and also describes the 

specifi c details of the system, developed 

for deep keywording of Estonian fi lms. The 

rationale, limits and disputable issues as 

well as our experience and basic sugges-

tions for professional indexers who are 

undertaking these kind of tasks are also 

revealed.
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