
Tere tulemast tutvuma ASP .NOT grupi rühmatöö dokumentatsiooniga. Rühmatööna on valminud 

küsimustike loomise veebirakendus.  

Avaleht 
Esmaselt saidile navigeerides tuleb ette esilehekülg ehk avaleht. Esimest korda sinna sattudes saab 

vaid esilehte ning selle disaini imetleda (pilt 1) ning valmis küsimustikke uurida (pilt 2). Klikkides lingil 

„Vastama“ viiakse teid vastavale küsitlusele ning te saate ilma registreerimata anda vastuseid (pilt 3) 

 

Pilt 1. Avaleht 

 

Pilt 2. Avalikustatud küsimustikud 

Kasutajad ja registreerimine 
Küsimustikke saavad luua ainult kasutajad ning kasutajad saavad sisse logida klikkides paremal üleval 

asuvale lingile „Logi Sisse“, mille järel teid suunatakse sisselogimise lehele (pilt 3). Seal tuleb sisestada 



eelnevalt registreeritud kasutaja kasutajanimi ning parool. Juhul kui te pole veel kasutajat loonud, siis 

tuleb seda teha klikkides „Registreerige“ lingile, mille järel teid suunatakse registreerimise lehele (pilt 

4). 

 

Pilt 3. Sisse logimine 

 

Pilt 4. Registreerimine 

Registreerides on vaja sisestada soovitud kasutajanimi, e-maili aadress (kinnitus e-maili ei saadeta) 

ning parool kaks korda, et välistada näpuvead parooli tippimisel. Juhul kui andmebaasis eksisteerib 



juba kasutaja sama kasutajanimega, siis kuvatakse selle kohta teade. Sama moodi kui parool ning 

parooli kinnitus ei kattu (nagu näha pildil 4). 

Küsimustiku loomine ja avalikustamine 
Peale esmast registreerimist logitakse Teid automaatselt sisse ning Te võite alustada küsimustike 

loomisega klikkides „Loo küsimustik“ lingile. Esialgu tuleb täita ära küsimustiku kohta üldine 

informatsioon, nagu küsimustiku nimi, kirjeldus, tüüp (ehk kas sellele saavad vastata kõik või valitud 

kasutajagrupp) ning tekst, mida kuvatakse kui kasutaja on edukalt küsimustiku lõpetanud. Kui  mõni 

tekstikast on täitmata, siis kuvatakse selle kohta teade. Klikkides „Salvesta“ nupule saab alustada 

küsimuste lisamisega. 

Pilt 5. Küsimustiku loomine 

Küsimust luua on lihtne: Tuleb kõigest ära täita tekstikast, mis on küsimuse pealkirjaks ehk küsimus 

ise ning siis valida dropdown menüüst kas küsimusele saab vastata ühe või mitme variandiga (ehk 

vastavalt Radio buttonid või Checkboxid). Peale „Lisa küsimus“ nupule vajutamist saate lisada 

vastavale küsimusele valikvariante. Valikvastuseid on samuti lihtne lisada, sest siis ilmub tekstikast, 

kuhu saate sisestada vastusevariandi ning klikkides „Lisa uus valikvastus“ nupule antakse küsimusele 

järjekorranumber ning Te saate kirjutada uue valikvastuse. Kui kõik valikvastused on sisestatud, siis 

klikates nupul „Küsimus valmis“ salvestatakse küsimus koos vastusevariantidega ära ning Teil on 



võimalus sisestada uus küsimus. Valmis küsimusi (koos vastusevariantidega) on võimalik enne 

avalikustamist veel muuta. 

 

 

Pilt 6. Küsimuse lisamine 



 

Pilt 7. Vastuse variantide lisamine. 

Kui küsimustik on valmis ning Te soovite, et sellele hakatakse vastama, siis tuleb see kõige pealt 

avalikustada. See tähendab seda, et küsimustiku küsimusi ei saa enam muuta ning, et küsimustikule 

on võimalik vastata. Avalikustada saab küsimustikku „Minu küsimustikud“ lingile klikates(pilt 8).  

 

Pilt 8. Minu küsimustikud 

Küsimustikku avalikustades võib anda küsimustikule algus- ning lõpptähtaja, kuid kumbki neist ei tohi 

olla minevikus. Alguse kuupäeva võib valida kalendrist (juhul kui see on tulevikus) või klikkides nupul 



„Avalikusta kohe“, siis on küsimustik avatud koheselt. Aegumise kuupäevaga on sama moodi, kuid on 

võimalik lõpukuupäeva ka märkimata jätta klikkides „Küsimustikul ei ole lõpukuupäeva“ nupul. 

Lõpukuupäeva saab hiljem muuta. 

Juhul kui küsimustik on privaatne, siis saab siin valida grupid ja/või kasutajad, kes saavad 

küsimustikule vastata.  

 

Pilt 9. Avalikustamise kuupäevad ja kasutajagrupid 

Kasutajagrupid saab luua selleks, et piirata oma küsimustiku vastajaskonda. Neid saab luua klikkides 

„Kasutajagrupid“ lingile. Seal saab omakorda lisada kasutajagruppe ning haldada olemasolevaid 

gruppe (pilt 10). 



Pilt 10. Kasutajagrupid. 

Küsimustikele vastamine toimub nagu paljudes veebikeskkondades ikka. 

Pilt 11. Küsimustikule vastamine  


