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Kokkuvõte 
Projekti raames on välja töötatud interaktiivne tööriist (“Interactive BlockWASTE Tool”), mis 
on vaba juurdepääsuga ja mida rakendatakse OER raames, mis on välja töötatud “IO4: 
BlockWASTE Open Educational Resource” raames. 

Tööriista eesmärk on pakkuda kasutajatele mitmeid võtmeid Blockchain- põhise MSW 
integreerimiseks ning aidata neil mõista tahkete olmejäätmete kogu jälgitavust ja nähtavust 
nende käitlemise algusest kuni lõpuni. "Interaktiivse BlockWASTE tööriista" 
(https://game.blockwasteproject.eu/) abil saab kasutaja visualiseerida, kuidas toimib 
plokiahela teabe krüpteerimine rollimängukeskkonnas, kasutades vajadusel teavet. kogutud 
jäätmeandmebaasi (st “O3/A1. E-õppevahendi andmebaasi koostamine”) raames. 

Kuigi taotlusvorm nägi algselt ette üht interaktiivset vahendit (st “Interactive BlockWASTE 
Tool”), otsustati BlockWASTE projekti määratletud sihtrühmade ja lõppkasutajate 
haridusvajaduste paremaks rahuldamiseks välja töötada kaks erinevat moodulit. Täpsemalt, 
esimese mooduli ( plokiahela moodul) eesmärk on visualiseerida, kuidas plokiahela teabe 
krüpteerimine töötab, ja see on suunatud kasutajatele, kes pole plokiahela tehnoloogiaga 
tuttavad. Seda moodulit kirjeldatakse üksikasjalikult jaotises O3/A3. Interaktiivne 
BlockWASTE tööriista dokument. Teine moodul (algselt "MSW haldustööriist") keskendub 
ainult MSW haldamisele, kasutades interaktiivset rollimängu. 

Alljärgnevas dokumendis kirjeldatakse protseduuri, mida potentsiaalne kasutaja peaks mängu 
edukaks mängimiseks järgima (teine moodul). Lisateavet leiate ka O3/A3-st. Interaktiivne 
BlockWASTE tööriista dokument. 
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1. Sissejuhatus 
1.1. BlockWASTE projekti kirjeldus 

Projekti eesmärk on käsitleda jäätmekäitluse ja plokiahela tehnoloogia koostalitlusvõimet 
ning edendada selle õiget käsitlemist läbi koolituse, et kogutud andmeid jagataks turvalises 
keskkonnas, kus ei jää ruumi ebakindluseks ja usaldamatuseks kõigi jäätmekäitlusega seotud 
osapoolte vahel. ketid või tsiklid. 

Selleks on BlockWASTE projekti eesmärgid järgmised: 

• Viia läbi uuringuid linnades tekkivate tahkete jäätmete ja nende käitlemise kohta, et 
luua heade tavade infobaas, mis aitab jäätmeid väärtusahelasse tagasi tuua, 
edendades intelligentsete ringlinnade ideed. 

• Plokiahela tehnoloogia eeliste tuvastamiseks olmejäätmete käitlemise protsessis. 
• Koostada õppekava, mis toetab valdkonna organisatsioonide ja ettevõtete õpetajate 

ja spetsialistide koolitust, jäätmekäitluse, ringmajanduse ja plokiahela tehnoloogia 
valdkondade kattuvuses. 

• Töötada välja plokiahela tehnoloogial põhinev interaktiivne tööriist, mis võimaldab 
praktikas rakendada olmejäätmetest saadud andmete haldamist, visualiseerides 
seeläbi andmete plokiahelas juurutamise viisi ning võimaldades kasutajatel hinnata 
erinevaid haldusvorme. 

Lisainfot saab BlockWASTE projekti kodulehelt https://blockwasteproject.eu .  

 

1.2. Selle suunise eesmärk 
Selles aruandes esitatakse interaktiivse tööriista juhised ja funktsionaalsed spetsifikatsioonid. 
Peamiselt välimus ja tunnetus ning suhtlus kasutajatega. Need funktsionaalsed 
spetsifikatsioonid ja kasutajajuhised on programmeerimiskoodi kirjutamise ülesande juhtivale 
arendajale pidevaks võrdluspunktiks. See dokument näitab kasutajaliidese visuaalset välimust 
ja kõigi võimalike kasutaja sisestustoimingute kirjeldust. 

Tööriista veebisaidi tõlge on saadaval, mis muudab selle kättesaadavaks kõigis projekti 
keeltes. 

 

 

  

https://blockwasteproject.eu/
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2. BlockWASTE tööriist  
2.1. Interaktiivse tööriista tutvustus.  

BlockWASTE õppevahendile pääseb ligi projekti kodulehelt: https://blockwasteproject.eu/ . 
Veebisaidil sisenedes klõpsake vahekaarti E-ÕPPE tööriist ( 
https://blockwasteproject.eu/elearning-tool/ ). 

 

 
Figure 1. Veebisaidi selles jaotises peab kasutaja tööriistale juurdepääsuks klõpsama nuppu 

LOGI SISSE.  

 

https://blockwasteproject.eu/
https://blockwasteproject.eu/elearning-tool/
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Figure 2. Nupp “LOGI SISSE”, millele kasutaja peab klõpsama 

 

Interaktiivset tööriista BlockWASTE on käsitletud kui interaktiivset rollimängu, mis keskendub 
MSW haldamisele. See mäng võimaldab klassirühmal suhelda arvutite (aga ka tahvelarvutite 
või isegi nutitelefonide) kasutamise kaudu ja näitab reaalajas kogu klassi edusamme. 

Tööriistal on 5 “Mängupesa”, et mahutada suuremat arvu kasutajaid. On vaja valida 
“Mängupesa”, millele kasutaja soovib juurdepääsu. 

 

 
Figure 3. Leht, kus kasutaja valib mängu mängimiseks saadaoleva mängupesa 

Kui “Mängupesa” on valitud, tuleb valida kasutaja roll. Võite sisestada kas "linnapea" 
(vastutab MSW haldusasutuse eest) või kui "Leibkond". 
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Figure 4. Leht, kus kasutaja valib "linnapea" või "Leibkonna" rolli 

 

2.2. Ligipääs linnapeana 

Klõpsake nuppu "ENTER". 

 

 
Figure 5. Näide, kus kasutaja valib "linnapea" rolli 

 

Valige rippmenüüst plaan. Vallaasutustel on valikuvõimalustena neli alternatiivset 
jäätmekäitlusskeemi: 

•  S1. Aeroobne MBT – kompost 

•  S2. Anaeroobne MBT – kompost 
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•  S3. Anaeroobne MBT – Anaeroobne 

•  S4. Biokuivatus MBT – anaeroobne 

Neid alternatiive käsitletakse jaotises „O3/A3. Interaktiivne BlockWASTE tööriist”. 

 

 
Figure 6. “Linnapea” valib rippmenüüst ühe olemasolevatest jäätmekäitlusskeemidest 

 

Pärast valimist klõpsake nuppu "Jätka". 

 

 
Figure 7. Kui jäätmekäitlusskeem on valitud, klõpsab “linnapea” nupul “Edasi” 
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Sisse sattudes saab "linnapea" teavet nii iga jäätmeliigi kogumiskulude kohta kui ka iga 
majapidamise poolt tekkiva, eraldatud ja segatud kommunaaljäätmete koguse kohta jne. 

Kulude olemasolul saab "linnapea" määrata kommunaaltasud, mida iga "Leibkond" peab 
tasuma. 

 

 
Figure 8. Pärast seda, kui "Leibkonnad" on teabe esitanud, saab "linnapea" määrata igale 

"Leibkonnale" vastavad tasud 

 

Samuti saab „linnapea“ valiku „Näita MBT-, biojäätmete ja MRF-i andmeid“ aktiveerides 
täiendavaid andmeid materjalivoogude (sisend ja väljund) kohta erinevates käitluskohtades. 
Samuti annab tööriist võimaluse eksportida üksikasjalikud tulemused edasiseks töötlemiseks 
csv-faili. 

 

 
Figure 9. “Linnapea” näeb ka materjalivoogude kohta lisateavet 
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Figure 10. Samuti on võimalus eksportida andmed edasiseks töötlemiseks csv-faili 

 

2.3. Juurdepääs leibkonnana 

Valige rippmenüüst valik. 

 

 
Figure 11. Mängija valib rolli "Leibkond". 

 

Klõpsake nuppu "ENTER". 
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Figure 12. Kasutaja valib "Leibkondade" jaoks ühe saadaolevatest koodinimedest 

 

 
Figure 13. Tabel, mis sisaldab “Leibkonna” andmeid, mille kasutaja peab esitama 

 

Mis puutub leibkondadesse, siis mängus võetakse arvesse järgmisi muutujaid: 

• HH liikmed  
• MSW genereerimine tk/aastas  
• HH SSW tootmine/kuus  
• MSW koostis: 

- Orgaanika 
- Paber 
- Plastid 
- Metallist 
- Klaas 
- muud  

• Jäätmete sorteerimisele kuluv aeg (0-45 minutit nädalas)  
• Aja väärtus (€/ tund.kuu ) 
• Erinevatesse prügikastidesse eraldatud jäätmete protsent 
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• Sega-MSW protsent (segajäätmed, orgaanilised ja muud jäätmed)  
• Kommunaaltasud (€/kuu)  
• Kogukulu (€/kuu) 

Muutujad HH liikmed, MSW teke tk/aastas, MSW koostis ja jäätmete sorteerimisele kulutatud 
aeg on kasutaja poolt määratletud. Nende andmete sisestamiseks peate klõpsama nuppu 
"Lisa andmed". 

 

 
Figure 14. Pärast andmete sisestamist peab kasutaja klõpsama nuppu "Lisa andmed" 

 

Eelkõige saab O3/O1-s loodud MSW-andmebaasi kaudu hankida MSW genereerimise 
pc/aasta ja MSW koosseisu. Andmebaas sisaldab andmeid MSW tekke ja käitlemise kohta 
Euroopa riikides, sotsiaalmajanduslikke andmeid, MSW koostist, taaskasutatud plasti, klaasi 
ja paberi hindu jne. 
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Figure 15. Pärast “Leibkonna” andmete sisestamist peab kasutaja lahendama plokiahela 

algoritmi probleemi, et tal oleks lubatud andmeid “linnapeale” esitada. 

 

Pärast andmete esitamist saab kasutaja kommunaaltasud (nagu on määratlenud “linnapea”) 
ja talle esitatakse tema kogumaksumus (st jäätmete sorteerimisele kulunud aja väärtus pluss 
kommunaalmaksed). 
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