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EHR DoGIS4.5 

1. Sissejuhatus 

Käesolev dokument on koostatud DoGIS4.5 kaardirakenduste testimise läbiviimiseks. 

Dokumendis sisalduv on abi- ja juhendmaterjaliks testijale. 

1.1. Otstarve 

Dokumendi otstarve on loodud rakenduse testimise korraldamise abistamine, 

juhtimine ning testitulemuste fikseerimine. 

 

1.2. Määratlused ja lühendid 
 

Mõiste, lühend Selgitus 

  

  

 

1.3. Viited 

[1]  

 

1.3.1. Esitusviis 
 (P/L) – viide käesoleva dokumendi alajaotusele P leheküljel L, nt (1.3/4); 

 [D] – viide dokumendile, kus D on dokumendi jrk loetelus (1.3/4), nt [1]; 

 ([D] P) – viide dokumendi D pealkirjale või alajaotusele P,  

nt ([1] Ülevaade) või ([1] 2.7); 

 >P – viide jooksva alajaotuse punktile P, nt >1.4.1. 

 

1.4. Ülevaade 

Rakenduse testkeskkonda sisenemiseks tuleb pöörduda aadressile 

https://tarkvara.datel.ee/ehr/app/ ja avada kaardirakendus läbi ehitise vaate asukoha 

lehe või taotluse/ teatise asukoha lehe. 

 

1.5. Testitulemuste fikseerimine ja hinnangu vorming 

Metoodika testiraporti koostamiseks: 

Vastava testiloo e. TC (Test Case) protseduuri läbimise järel kantakse TC tabelis 

vastava protseduuri reale tulemus: 

veergu J/P/E kantakse TC tabelis vastava protseduuri reale tulemus: 

J  st jah (õnnestus saavutada oodatud tulemus) 

https://tarkvara.datel.ee/ehr/app/
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P  st õnnsetus puudulikult/osaliselt (mingis osas esines puudus või viga ehk 

oodatavat tulemust ei saavutatud või ei saavutatud täpselt kirjeldatud tulemust) 

E  st ei õnnestunud (protseduuri läbida ei saanud, tulemuseks viga või üldse mitte 

mingit tulemust) 

veerg "Märkus / ettepanek / otsus": 

Kui eelmises veerus esines märge P või E lisatakse märkusena lühidalt, milles seisnes 

viga ja viidatakse Hinnangu peatüki juures toodud täpsemale veakirjeldusele lisades 

viite vastavale veakirjelduse punktile  

(nt: Vea kirjeldus p2.2) 

Kui eelmises lahtris esines mistahes märge, kuid antud protseduuri kohta on mingeid 

muid kommentaare, ettepanekuid, siis lisatakse sarnaselt eeltoodule viide (nt: 

Ettepanek p2.6) 

Kuna sama testilugu laekub koos tulemustega tagasi testiloo koostajale, siis kõnealuse 

veeru pealkiri näeb ette lisada samasse lahtrisse ka tagasiside eesmärgil veel otsuse st 

mis selle või teise märkuse või kommentaariga edasi saab. 

 Kui on tegemist tõesti süsteemi veaga (tehakse kindlaks korduva testiga 

testiloo väljastaja poolt) lisatakse vastava protseduuri juurde lisatud viite järele otsus: 

vaja parandada(parandatud) 

 Kui tegemist arusaamatusega siis selline ostus: täpsustada 

 Kui tegemist ettepanekuga, siis vastavalt teemajuhtide otsusele kas ettepanek 

realiseeritakse, ettepanek jääb edasise arenduse käigus lahendamisele või ettepanekut 

ei realiseerita (võimalik lisakommentaar põhjusega) 

Pärast testiloo väljastaja poolt otsuse lisamist, liigub dokument uuesti tellijale, kes 

vaatab läbi ja täiendab otsust vajaduse korral kinnitades, et parandus on tehtud ja 

otsuseks lisatakse: korras (kuup.) 

Ettepanek, mis lepiti kokku realiseerida põhjustab uuesti teatud etappide läbimise 

testilugudes, siis võib võtta kasutusele tühja ehk algseisus dokumendi aluseks ja lisada 

uuesti veergu J/P/E vastavad märked analoogiliselt esialgse testimise tulemuste 

kirjeldamisega. 

 

Hinnangu peatükk kõigi TC'de läbimise järel: 

Kirjeldatakse testimise üldist tulemust vabas vormis 

lisatakse nummerdatud alapealkirjadena ettepanekud ja vead,  

igale teemale (viga, ettepanek vms) antakse eraldi järjekorranumber, mis kantaks 

vastava TC protseduuri juurde viitena lahtrisse Märkus/ettepanek/otsus lisades, kas 

tegemist on ettepaneku või veakirjelduse punktiga 

Nummerdatud alapealkirjade juures Hinnangu peatükis tuuakse välja millise TC 

protseduuriga või ekraanivormiga on tegemist, kirjeldatakse võimalikult täpselt 

olukorda st millisel ekraanivormil oldi,  

mis valikud/sisestused (andmed) oli valitud/sisestatud   

ja mis tegevusele järgnes viga, lisatakse täpne vea sisuline kirjeldus, ekraanipilt 

ja/või veatekst ekraanilt. 
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TC1 Kaardiakna üldine vaade 

Kirjeldus / eesmärk 

Testiloo eesmärgiks on kontrollida kaardiakna üldist kasutatavust. 

Algseis 

Testija on sisenenud testkeskkonda aadressil https://tarkvara.datel.ee/ehr/app/ ja avanud kaardirakenduse „EHR DoGIS4.5“ kas läbi ehitise 

vaate asukoha lehe või taotluse/ teatise asukoha lehe. 
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Oodatav tulemus 

Testija on läbinud TC protseduurid ja kontrollinud tulemusi vastavalt protseduuride kirjeldustele. 

Tulemuse kontrollimise meetod: Visuaalne 

 

 

Protseduur / kirjeldus Oodatav tulemus J / P / E Märkus / ettepanek / otsus 

I: 1.1 Kaardiakna ülevaade 

Kasutaja on avanud kaardirakenduse „EHR 
DoGIS4.5“. 

Kaardirakenduse vaade on jaotatud kaheks osaks – 
paremal on kaart (edaspidi kaardiaken) ja vasakul tööriista 
paneel. 

Tööriista paneel omakorda jaguneb tegevusnuppudeks ja 
nende alamnuppudeks. Alamnupud kuvatakse vastavalt 
aktiivsele tegevusnupule. 

Tegevusnupud: 

 

 

Kõigil tegevusnuppudel on olemas infotekst (nn „tooltip”). 

  

Vajuta sisse mõni tegevusnupp, nt „Üldised 
funktsioonid“. 

Tegevusnupu taustavärv on nüüd intensiivsem sinine kui 
passiivsetel nuppudel. 
Kasutajale kuvatakse tegevusnupu „Üldised funktsioonid“ 
alamnupud. 

  

Vajuta tööriista paremal külje keskel asuvat 

noolega ikooni:  

Tööriista paneel peidetakse ära ja selle võrra suureneb 
kaardi aken. 

  

Vajuta uuesti sellele ikoonile, nüüd asub 
ikoon kaardi vasakus servas. 

Kasutajale kuvatakse taas tööriista paneel.    
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Protseduur / kirjeldus Oodatav tulemus J / P / E Märkus / ettepanek / otsus 

Kaardil on võimalik valida kolme erineva 
kaardikihi vahel: 

 Hübriidkaart 

 Ortofoto 

 Kaart 

 Põhikaart 

Valiku saab teha kasutades selleks kaardi 
kohal asuvaid nuppe: 

Vajuta nuppu „Ortofoto“. 

Kasutajale kuvatakse kaardikiht „Ortofoto“.   

Vajuta ka teisi kaardikihi nuppe. Kasutajale kuvatakse vastavalt valitud kaardikiht. 

NB! Põhikaart on nähtav alates mõõtkavast 1:10 000 

  

Kaarti saab suurendada/vähendada 
kasutades selleks kaardiakna vasakul 
ääres asuvaid pluss ja miinus märki. 
Vajuta kõigepealt pluss märki ja siis 
miinus märki, liiguta ka nende vahel 
asuvat ikooni. 

Plussile vajutades kaarti suurendatakse, miinusele 
vajutades kaarti vähendatakse.  

Plussi ja miinuse vahelise ikooni liigutamisel vastavalt kaarti 
kas suurendatakse või vähendatakse. 

  

Samuti saab kaardil saab sobiva koha 
suurendada kui hoida klaviatuuril all klahvi 
„Shift“ ja samaaegselt selekteerida kaardil 
soovitud koht. 

Hoia „Shift“ klahvi all ja selekteeri kaardil 
mõni piirkond. 

Kasutajale kuvatakse selekteeritud piirkond.   

Kaardipilti saab liigutada üles/alla ja 
paremale/vasakule kasutades 
selleks nooli. 

Nooletele vajutades liigutatakse kaardipilti vastavalt üles, 
alla, paremale või vasakule. 

  

Vajuta Maakera ikoonile noolte keskel. Kaardiaknasse mahutatakse kogu kaart ehk Eesti.   
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Protseduur / kirjeldus Oodatav tulemus J / P / E Märkus / ettepanek / otsus 

Kaardivaadetel on võimalik navigeerida 
edasi ja tagasi kasutades selleks nuppe: 

 

Testimiseks suurenda kaardil mõni piirkond 
ja siis vajuta eelmisele vaatele tagasi 
liikumiseks vasakpoolset noolt. 

Kasutajale kuvatakse uuesti vaade, mis oli kuvatud enne 
kui kasutaja kaarti suurendas. 

  

Vajuta nüüd parempoolset noolt. Kasutajale kuvatakse uuesti enne kaardivaatel tagasi 
liikumist kuvatud suurendatud piirkond. 

  

Kaardivaate all vasakus nurgas kuvatakse 
kehtiv mõõtkava: 

  

Suurenda kaarti kasutades selleks pluss 
märki. 

Mõõtkava muutus vastavalt suurendamisele.   

Kaardi ülemises paremas nurgas kuvatakse 
kursori koordinaadid: 

 

Liiguta hiirt mööda kaarti. 

Koordinaadid on muutuvad vastavalt hiire liikumisele 
mööda kaarti. 
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Protseduur / kirjeldus Oodatav tulemus J / P / E Märkus / ettepanek / otsus 

Kaardi all paremas nurgas kuvatakse väike 
kaardipilt kogu Eestist. 

Kui kasutaja on kaardiaknas mingi piirkonna 
suurendanud siis on see kaardipildis 
tähistatud kas sinise raamiga või punase 
tähisega (olenevalt kuvatava piirkonna 
mõõtkavast): 

  

Suurenda mingi ala kaardiaknas ja seejärel 
võta kaardipildil kuvatud tähisest kinni ning 
liiguta see uude kohta või kliki lihtsalt 
kaardipildil soovitud kohas. 

Kasutajale kuvatakse kaardiaknas uus ala – see kuhu 
märgis liigutati või kus klik tehti. 

Nt kui kasutaja suurendas kaardil mingi ala Harjumaal ja 
seejärel liigutas märgise (sinise raami või punase tähise) 
kaardipildil Järvamaale – siis nüüd kuvataksegi kasutajale 
ala Järvamaal. 

  

Vajuta kaardipildi all paremas nurgas 

asuvat noolega ikooni:   

Kaardipilt peidetakse. 

Taas nähtavale toomiseks tuleb uuesti noolega ikooni 
vajutada.  
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TC2 Üldised funktsioonid 

Kirjeldus / eesmärk 

Testiloo eesmärgiks on kontrollida üldisi funktsioone. 

Algseis 

Testija on sisenenud testkeskkonda aadressil https://tarkvara.datel.ee/ehr/app/ ja avanud kaardirakenduse „EHR DoGIS4.5“ kas läbi ehitise 

vaate asukoha lehe või taotluse/ teatise asukoha lehe. 

Oodatav tulemus 

Testija on läbinud TC protseduurid ja kontrollinud tulemusi vastavalt protseduuride kirjeldustele. 

Tulemuse kontrollimise meetod: Visuaalne 

 

Protseduur / kirjeldus Oodatav tulemus J / P / E Märkus / ettepanek / otsus 

I: 2.1 Üldised funktsioonid 

Lülita sisse tegevusnupp Üldised 
funktsioonid vajutades ikooni: 

 

Kasutajale kuvatakse alamnupud erinevate 
funktsioonidega. 

Ribana on kuvatud valikloend, mille abil saab lihtsustatult 
kaardile kuvada sobiva piirkonna kuni küla tasemeni. 

Selle all on kuvatud järgmised tegevusnupud: 

 „Asukoht“ - Kuva oma asukoht 

 „Saada“ – Saada kaardilink e-kirjana 

 „Trüki“ – kaardipildi salvestamine 

 „Puhasta“ – puhasta kaart 

 „Info“ - objektiinfo 

 „Joonlaud“ – vahemaade mõõtmine 

 „Abi“ – info kaardirakenduse kohta 
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Protseduur / kirjeldus Oodatav tulemus J / P / E Märkus / ettepanek / otsus 

Vali piirkond, mida kaardil kuvada 
kasutades selleks valikloendeid: 

 „Vali maakond“ – maakonna valimiseks  

 „Vali vald/ linn“ – valla või linna 
valimiseks 

 „Vali asustusüksus“ – asustusüksuse või 
linnaosa valimiseks 

Nt Harju maakond Tallinna linn ja Kristiine 
linnaosa. 

Kasutajale kuvatakse valitud piirkond eraldatuna kollase 
piirjoonega. 

Kui selle piirkonna peale hiirega liikuda, siis värvub piirkond 
läbipaistev siniseks. 
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Protseduur / kirjeldus Oodatav tulemus J / P / E Märkus / ettepanek / otsus 

I: 2.2 Üldised funktsioonid – „Asukoht“ 

Lülita sisse tegevusnupp „Asukoht“. Kasutajale kuvatakse: 

 Otsi koordinaati: 

o X: – väli X-koordinaadi sisestamiseks 

o Y: – väli Y-koordinaadi sisestamiseks 

o Nupp „Kuva kaardil“ – valitud koordinaadid 
kuvatakse kaardil oranži markeriga 

o Nupp „Puhasta“ – kaardilt ja koordinaatide 
väljalt kustutatakse kuvatavad koordinaadid 

 Otsi geograafilist koordinaati: 

o L: – väli L-koordinaadi sisestamiseks 

o B: – väli B-koordinaadi sisestamiseks 

o Nupp „Kuva kaardil“ – valitud koordinaadid 
kuvatakse kaardil oranži markeriga 

o Nupp „Puhasta“ – kaardilt ja koordinaatide 
väljalt kustutatakse kuvatavad koordinaadid 

 Nupp „Kuva oma asukoht kaardil“ – nupule 
vajutamisel kuvatakse kasutaja asukoht kaardil 
oranži markeriga, lisaks kuvatakse nupu alla 
kasutaja asukoha L- ja B-koordinaadid ning X- ja Y-
koordinaadid. 

  

Sisesta X- ja Y-koordinaadid ja vajuta 
nuppu „Kuva kaardil“. 

Nt X: 6557250.251 ja Y: 559000.369 

Kaardile kuvatakse valitud koordinaadid oranži markeriga.   

Sisesta L- ja B-koordinaadid ja vajuta 
nuppu „Kuva kaardil“. 

Nt L: 57.650000 ja B: 27.264000 

Eelmise otsinguga kuvatud X- ja Y-koordinaatide marker 
tõstetakse ümber ja kuvatakse uue otsingu tulemus (L- ja 
B- koordinaadid). 
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Protseduur / kirjeldus Oodatav tulemus J / P / E Märkus / ettepanek / otsus 

Vajuta X- ja Y-koordinaatide all asuvat 
nuppu „Puhasta“. 

Väljadelt X ja Y kustutatakse koordinaadid ning samuti 
kustutatakse kaardilt marker. 

L ja B väljadele jäävad koordinaadid alles. 

  

Vajuta L- ja B-koordinaatide all asuvat 
nuppu „Puhasta“. 

Väljadelt L ja B kustutatakse koordinaadid.   

Vajuta nuppu „Kuva oma asukoht kaardil“. Kaardile kuvatakse kasutaja asukoht. Eelnevalt küsitakse, 
kas kasutaja lubab rakendusel oma asukohta määrata. 

Kõige adekvaatsema ja täpsema asukoha saab siiski kui 
kasutada seadet millel on GPS peal (nt tahvelarvuti), 
tavaarvutis võetakse asukoht W iFi võrgu põhiselt ja sõltub 
kui täpselt see on häälestatud. Seega ei pruugi kasutaja 
tegelik asukoht ja kaardil kuvatud asukoht üksühele 
vastata. 

  

I: 2.3 Üldised funktsioonid – „Saada“ 

Lülita sisse tegevusnupp „Saada“. Kasutajale kuvatakse: 

 Kaardi link – tekstikast, kuhu on kuvatud kaardi link 

 Nupp „Märgi punkt kaardil“ – kuvab kaardile 
soovitud punkti 

 Nupp „Eemalda punkt“ – eemaldab märgitud punkti; 
kuvatud juhul, kui kasutaja on eelnevalt kaardile 
punkti märkinud 

 Saaja e-post – väli e-posti aadressi sisestamiseks 

 Pealkiri – tekstiväli pealkirja sisestamiseks 

 Kommentaar – tekstikast kommentaari 
sisestamiseks 

 Nupp „Saada e-kiri“ – vajutamisel saadetakse 

  

Vajuta nuppu „Märgi punkt kaardil“ ja see 
järel märgi mõni punkt kaardil. 

Kaardile kuvatakse soovitud punkt oranži markeriga.   
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Protseduur / kirjeldus Oodatav tulemus J / P / E Märkus / ettepanek / otsus 

Täida väljad „Saaja e-post“, „Pealkiri“, 
„Kommentaar“ ja vajuta nuppu „Saada  
e-kiri“. 

Testimisel sisesta saaja e-posti aadressiks 
oma e-posti aadress. 

Kasutajale kuvatakse teade: „Kiri saadetud!“   

Kontrolli e-posti kuhu kirja saatsid. Rakenduselt on tulnud kiri, mis sisaldab sisestatud andmeid 
ja linki kaardile. Lingile vajutusel avatakse kaardirakendus. 
Kaardil on oranži markeriga kuvatud punkt – punkt mille  
e-kirja saatja kaardile märkinud oli. 

  

I: 2.4 Üldised funktsioonid – „Trüki“ 

Vajuta tegevusnuppu „Trüki“. Kasutajale avatakse eraldi aknas kaart trükkimiseks. 
Trükitavale kaardile on kuvatud kaardi mõõtkava. Kui 
kaardile oli märgitud mõni punkt või mõõdetud pindala/ 
joon, siis kuvatakse ka need trükisele. 

  

I: 2.5 Üldised funktsioonid – „Info“ 

Lülita sisse tegevusnupp „Info“. Kasutajale kuvatakse: 

 Selgitav tekst objektiinfo saamise ja kuvamise 
kohta 

 Infopäring koordinaadi järgi: 

o X: – väli X-koordinaadi sisestamiseks 

o Y: – väli Y-koordinaadi sisestamiseks 

o Nupp „Tee päring“ – tehakse päring vastavalt 
sisestatud koordinaatidele 

 Viimased päringud: - kuvatakse viimaste päringute 
koordinaadid 
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Protseduur / kirjeldus Oodatav tulemus J / P / E Märkus / ettepanek / otsus 

Suurenda kaarti nii, et mõõtkava oleks 
1:10000 või vähem. Sisesta X- ja Y-
koordinaadiväljale koordinaadid ja vajuta 
nuppu „Tee päring“. 

Nt X: 6588512.94 ja Y: 544188.48 

Info olemasolul kuvatakse kaardile infomull objekti infoga. 

Info mullis on kuvatud: 

o Vali objekt – valikloend, kuvatud juhul kui antud 
koordinaatidel asub rohkem kui üks objekt (nt 
Hoone, ADS hooned ja Katastriüksus) 

o Nupp „Mahuta“ – nupule vajutamisel mahutatakse 
objekt kaardile 

o Ikoon „X“ – vajutades infomull suletakse 

o Objekti info – kuvatud info sõltub objekti liigist 

Kui info puudub ja/või objekt asub kaardikihis, mis antud 
mõõtkavas ei ole kuvatud, antakse kasutajale teade: 
„Päring ei tagastanud ühtegi objekti!“ või „Ühtegi infokihti 

pole hetkel nähtavusulatuses!“. 

Millised kihid millises mõõtkavas ning millised objektid 
millistel kihtidel kuvatud on saab vaadata tegevusnupu 
„Kaardikihtide juhtimine“ ja selle alamnupu „Kihtide info“ 
alt (vt lähemalt TC3 Kaardikihtide juhtimine). Samast näeb 
ja saab hallata, millised kihid parasjagu sisse on lülitatud. 

Kui koordinaadid on vigased või puudulikud antakse 
kasutajale veateade: „Vigased või puudulikud 

koordinaadid!“. 
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Protseduur / kirjeldus Oodatav tulemus J / P / E Märkus / ettepanek / otsus 

Vali kaardil mõni linn ja suurenda kaarti nii, 
et mõõtkava oleks 1:10000 või vähem. 

Vajuta hiirega mõnele objektile kaardil. 

Info olemasolul kuvatakse kaardile infomull objekti infoga. 

Info mullis on kuvatud: 

o Vali objekt – valikloend, kuvatud juhul kui antud 
koordinaatidel asub rohkem kui üks objekt (nt 
Hoone, ADS hooned ja Katastriüksus) 

o Nupp „Mahuta“ – nupule vajutamisel mahutatakse 
objekt kaardile 

o Ikoon „X“ – vajutades infomull suletakse 

o Objekti info – kuvatud info sõltub objekti liigist 

Kui info puudub ja/või objekt asub kaardikihis, mis antud 
mõõtkavas ei ole kuvatud, antakse kasutajale teade: 
„Päring ei tagastanud ühtegi objekti!“ või „Ühtegi infokihti 

pole hetkel nähtavusulatuses!“. 

  

I: 2.6 Üldised funktsioonid – „Joonlaud“ 

Lülita sisse tegevusnupp „Joonlaud“. Kasutajale kuvatakse: 

 Mõõda joone pikkust – valiknupp, joone mõõtmise 
sisse lülitamiseks 

 Mõõda pindala – valiknupp; pindala mõõtmise sisse 
lülitamiseks 

 Joone värv – ikoonile vajutades avatakse joone 
värvi valimise aken 

 Pinna värv – ikoonile vajutades avatakse pinna 
värvi valimise aken 

 Tulemus – mõõtmistulemused: joone pikkus ja 
jooksev lõik. 

 Selgitav tekst – joonlaua kasutamist tutvustav tekst 

 Nupp „Puhasta kaart“ – kaardilt kustutatakse 
kuvatavad koordinaadid 
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Vajuta sisse nupp „Mõõda joone pikkust“ 
ning vali joonele soovitud värv vajutades 
ikoonile „Joone värv“. Joonista kaardile 
joon. 

Vabakäega joone joonistamiseks hoia 
joonistamise ajal Shift klahvi all. 

Joone tegemise lõpetamiseks tee hiirega 
topeltklikk.  

Kaardile kuvatakse kasutajale poolt joonistatud joon. 

Tulemuse all kuvatakse joone pikkus ja jooksev lõik. 

  

Vajuta sisse nupp „Mõõda pindala“ ning vali 
soovitud joone ja pinna värv vajutades 
ikoonidele „Joone värv“ ja „Pinna värv“. 
Joonista kaardile pind. 

Vabakäega pinna joonistamiseks hoia 
joonistamise ajal Shift klahvi all. 

Pinna joonistamise lõpetamiseks tee hiirega 
topeltklikk. 

Kaardile kuvatakse kasutajale poolt joonistatud pind. 

Tulemuse all kuvatakse pinna pindala, ümbermõõt ja 
jooksev lõik. 

  

I: 2.7 Üldised funktsioonid – „Puhasta“ 

Vajuta tegevusnuppu „Puhasta“. 

 

Testimiseks võib eelnevalt märkida kaardile 
mõne punkti, joonistada mõõdistamiseks 
joone või pinna. 

Kui kasutaja oli kaardile märkinud mõne punkti või 
joonistanud kaardile joone või pinna, siis need 
kustutatakse. 

  

I: 2.8 Üldised funktsioonid – „Abi“ 

Vajuta tegevusnuppu „Abi“. Kasutajale kuvatakse rakenduse versioon ja kasutusjuhendi 
link. 
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TC3 Kaardikihtide juhtimine 

Kirjeldus / eesmärk 

Testiloo eesmärgiks on kontrollida funktsionaalsust kaardikihtide juhtimine. 

Algseis 

Testija on sisenenud testkeskkonda aadressil https://tarkvara.datel.ee/ehr/app/ ja avanud kaardirakenduse „EHR DoGIS4.5“ kas läbi ehitise 

vaate asukoha lehe või taotluse/ teatise asukoha lehe. 

Oodatav tulemus 

Testija on läbinud TC protseduurid ja kontrollinud tulemusi vastavalt protseduuride kirjeldustele. 

Tulemuse kontrollimise meetod: Visuaalne 
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I: 3.1 Kaardikihtide juhtimine 

Lülita sisse tegevusnupp Kaardikihtide 
juhtimine vajutades ikooni: 

 

Kasutajale kuvatakse: 

 Nupp „Kihtide info“ – avab kihtide info eraldi aknas 

 Nupp „Kihtide metaandmed“ – avab kihtide 
metaandmed eraldi aknas 

Märkeruudud: 

 Ehitised (EHR)– märkeruudu täitmisel kuvatakse 
ehitise alammärkeruudud (Hoone, Projekteeritav 
hoone, Hoone rajatis, Rajatis, Elekter, Gaas, 
Veevärk, Surveseade, Side, Raudtee); 
Alammärkeruutude täitmisel kuvatakse vastavad 
objektid kaardile 

 DO_EH_RUUMIKUJU – dokumendi ehitise kuju 

 Ehitusgeodeetilise töö ala – märkeruudu täitmisel 
kuvatakse kaardile ehitusgeodeetiliste tööde alad 

 ADS hooned – märkeruudu täitmisel kuvatakse 
kaardile ADS hooned 

 Kitsendusi põhjustavad objektid – märkeruudu 
täitmisel kuvatakse kitsendusi põhjustavate 
objektide alammärkeruudud (Veekaitselised 
objektid, Keskkonnakaitselised Objektid, 
Tehnovõrgud, Muud riiklikult olulised objektid, 
Märgend); Alammärkeruutude täitmisel kuvatakse 
vastavad objektid kaardile 

 Katastriüksused – märkeruudu täitmisel kuvatakse 
katastriüksuse alammärkeruudud (Katastriüksus, 
koos tunnusega); Alammärkeruutude täitmisel 
kuvatakse vastavad objektid kaardile 
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 Valiknupud: 

 Hübriidkaart – kaardi aluskaardina kuvatakse 
hübriidkaart 

 Ortofoto – kaardi aluskaardina kuvatakse ortofoto 

 Kaart – kaardi aluskaardina kuvatakse kaart 

 Põhikaart – kaardi aluskaardina kuvatakse 
põhikaart; kui põhikaart on valitud, siis kuvatakse 
valikloend põhikaardi tüübi valimiseks (Põhikaart, 
Must-valge põhikaart) 

Kui kaardikihi kohta on olemas legend, siis on märkeruudu 

või valiknupu juurde kuvatud ikoon i. Ikoonile hiirega 

liikudes kuvatakse vastava objekti legend. 

  

Vajuta nuppu „Kihtide info“. Eraldi aknas avaneb kihtide info, kus on kuvatud: 

 Nimi – kihi nimi ja legend kihi kohta 

 Tüüp – kaardi tüüp 

 Algseis – kas kiht on kaardil automaatselt kuvatud 

 Infopäring – kas kihile saab teha info päringuid 

 Min – minimaalne mõõtkava millal kiht kuvatakse 

 Max – maksimaalne mõõtkava millal kiht kuvatakse 

Akent saab venitada suuremaks ja väiksemaks võttes kinni 
akna paremast alumisest nurgast. 

Akna üleval paremas nurgas on ikoon „X“ millele vajutades 
saab akna sulgeda. 

  

Sulge aken „Kihtide info“ vajutades selleks 
akna paremal üleval asuvat ikooni „X“. 

Aken suletakse.   
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Vajuta nuppu „Kihtide metaandmed“. Eraldi aknas avatakse kihtide metaandmete info. 

Akent saab venitada suuremaks ja väiksemaks võttes kinni 
akna paremast alumisest nurgast. 

Akna üleval paremas nurgas on ikoon „X“ millele vajutades 
saab akna sulgeda. 

  

Sulge aken „Kihtide metaandmed“ 
vajutades selleks akna paremal üleval 
asuvat ikooni „X“. 

Aken suletakse.   

Suurenda kaarti nii, et mõõtkava oleks 
1:10000 või vähem. 

Täida märkeruut „Ehitised (EHR)“. 

Kasutajale kuvatakse alammärkeruudud.   

Täida alammärkeruudud „Hoone“, „Rajatis“ 
ja „Veevärk“. 

Kaardile kuvatakse objektid hoone, rajatis ja veevärk. 

Nende objektide kohta saab nüüd infopäringuid teha (info 
päringute kohta vt p I: 2.5 Üldised funktsioonid – „Info“). 

  

Muuda kaardi aluskaarti valides 
aluskaardiks „Põhikaart“. 

Kaardi aluskaardina kuvatakse nüüd „Põhikaart“. 

Valiknupu „Põhikaart“ alla kuvatakse valikloend põhikaardi 
tüübi valimiseks. 

  

Vali kaardikihi aluskaardiks uuesti 
„Hübriidkaart“. 

Kaardi aluskihina kuvatakse taas „Hübriidkaart“.   
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TC4 Aadresside otsimine 

Kirjeldus / eesmärk 

Testiloo eesmärgiks on kontrollida aadresside otsimine funktsionaalsust. 

Algseis 

Testija on sisenenud testkeskkonda aadressil https://tarkvara.datel.ee/ehr/app/ ja avanud kaardirakenduse „EHR DoGIS4.5“ kas läbi ehitise 

vaate asukoha lehe või taotluse/ teatise asukoha lehe. 

Oodatav tulemus 

Testija on läbinud TC protseduurid ja kontrollinud tulemusi vastavalt protseduuride kirjeldustele. 

Tulemuse kontrollimise meetod: Visuaalne 
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I: 4.1 Aadresside otsimine 

Lülita sisse tegevusnupp Aadresside 
otsimine vajutades ikooni: 

 

Kasutajale kuvatakse: 

 Teksti väli (Otsi aadressi/tunnust) – väli aadressi 
või KÜ tunnuse sisestamiseks;  

o väljale otsitava sisestamisel alustab 
rakendus juba otsingu tegemist.  

o välja lõpus asub ikoon „X“ – millele 
vajutamisel puhastatakse väli 

 Nupp „Otsi“ – vajutamisel sooritatakse otsing 
vastavalt sisestatud aadressile või tunnusele 

 Nupp „Kuva filtrid“ – kuvatud kui filtrid on peidus; 
vajutamisel kuvatakse otsingu filtrid 

 Nupp „Peida filtrid“ – kuvatud kui filtrid on nähtaval; 
vajutamisel peidetakse otsingufiltrid 

 Nupp „Eksport“ – vajutamisel koostatakse otsingu 
tulemustest CSV fail, mida saab vaadata ja 
salvestada 

 Nupp „Kuva valitud“ – otsingu tulemused, mille ees 
on märkeruut täidetud, kuvatakse kaardile 

 Nupp „Kuva kõik“ – kõik otsingutulemused 
kuvatakse kaardile 
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Soorita otsing, sisestades otsingu väljale 
aadressi või KÜ tunnuse. 

Nt „Käbi 1“ 

Kasutajale kuvatakse otsingu tulemused tabelis, kus on: 

 Märkeruut – tulemuse valimiseks (nt et see siis 
nupu „Kuva valitud“ abil kaardile kuvada, koos 
teiste valitutega) 

 Ikoon „link“ – vajutamisel kuvatakse aadressi link 
eraldi aknas 

 Ikoon objekti liigi lühendiga: 

o HÜ – EHAK objekt 

o VK – Väikekoht 

o LP – Liikluspind  

o H – Hoone 

o E - Ehtis 

o KÜ – katastriüksus 

 Aadress – objekti aadress 

 Tunnus – objektitunnus 

Tabeli veeru päises asuva märkeruudu täitmisel 
tähistatakse kõik tulemused. 

Tulemuse real vajutades kas objekti liigile, aadressile või 
tunnusele – kuvatakse vastav objekt kaardile. 
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Vajuta nuppu „Kuva filtrid“. Kasutajale kuvatakse: 

 Vali maakond – maakonna valimiseks ja otsingu 
piiritlemiseks 

 Vali vald/ linn – valla või linna valimiseks ja otsingu 
piiritlemiseks 

 Vali asustusüksus – asustusüksuse või linnaosa 
valimiseks ja otsingu piiritlemiseks 

Ning järgmised märkeruudud, mille tähistamisel kuvatakse 
tulemusse märgitud liiki objektid: 

 EHAK – EHAK objektid 

 Väikekoht – väikekoht 

 Liikluspind – liikluspind 

 Hoone – hoone 

 Ehitis – ehitis 

 Katastriüksus – katastriüksus 

  

Tähista filtris märkeruut „Liikluspind“ ja 
soorita otsing sisestades otsinguväljale: 
„Kiili“ 

Otsingutulemustes on kuvatud ainult liikluspinnad.   

Tähista filtris veel üks märkeruut „EHAK“ ja 
korda otsingut. 

Otsingutulemustes on nüüd lisaks liikluspindadele ka EHAK 
objektid. 

  

Vajuta nuppu „Eksport“. Kasutajale koostatakse otsingu tulemustest CSV fail mida 
saab avada ja salvestada. 

  

Täida mõne tulemuse rea ees olev 
märkeruut. 

Seejärel vajuta nuppu „Kuva valitud“. 

Valitud objektid kuvatakse kaardil oranži markeriga. 
Markerile hiirega liikudes kuvatakse objekti aadress. 

  

Vajuta nuppu „Kuva kõik“. Kaardile kuvatakse kõik otsingutulemused oranži 
markeriga. 
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TC5 Otsing kaardikihtidest 

Kirjeldus / eesmärk 

Testiloo eesmärgiks on kontrollida kaardikihtidest otsimise funktsionaalsust. 

Algseis 

Testija on sisenenud testkeskkonda aadressil https://tarkvara.datel.ee/ehr/app/ ja avanud kaardirakenduse „EHR DoGIS4.5“ kas läbi ehitise 

vaate asukoha lehe või taotluse/ teatise asukoha lehe. 

Oodatav tulemus 

Testija on läbinud TC protseduurid ja kontrollinud tulemusi vastavalt protseduuride kirjeldustele. 

Tulemuse kontrollimise meetod: Visuaalne 

 

Protseduur / kirjeldus Oodatav tulemus J / P / E Märkus / ettepanek / otsus 

I: 5.1 Otsing kaardikihtidest 

Lülita sisse tegevusnupp Otsing 
kaardikihtidest vajutades ikooni: 

 

Kasutajale kuvatakse valikloend: 

 Ehitise kuju – ehitise kuju otsimiseks 

 Dokumendi ehitise kuju – dokumendi ehitise kuju 
otsimiseks 

 Katastriüksus – katastriüksuse otsimiseks 

Vastavalt valikloendi valikule kuvatakse erinevad väljad ja 
nupud. 
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Vali valikloendist „Ehitise kuju“. Kasutajale kuvatakse selgitustekst otsingu tegemiseks ja: 

 Ehitise ID – tekstiväli ehitise ID sisestamiseks 

 EHR kood – tekstiväli EHR koodi sisestamiseks 

 Ehitise nimetus – tekstiväli ehitise nimetuse 
sisestamiseks 

 Aadress – tekstiväli aadressi sisestamiseks 

 Nupp „Eksport“ – vajutamisel koostatakse otsingu 
tulemustest CSV fail, mida saab vaadata ja 
salvestada 

 Nupp „Kuva valitud“ – otsingu tulemused, mille ees 
on märkeruut täidetud, kuvatakse kaardile 

 Nupp „Kuva kõik“ – kõik otsingutulemused 
kuvatakse kaardile 

 Nupp „Otsi“ – vajutamisel sooritatakse otsing 
vastavalt sisestatud andmetele 
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Soorita otsing täites ära soovitud väljad ja 
vajuta nuppu „Otsi“. 

Kasutajale kuvatakse otsingu tulemused tabelis, kus on: 

 Märkeruut – tulemuse valimiseks (nt et see siis 
nupu „Kuva valitud“ abil kaardile kuvada, koos 
teiste valitutega) 

 Ikoon „i“ – vajutamisel kuvatakse objekti info kaardil 
info mullis 

 ADS-OID 

 EHR kood 

 Ehitise ID 

 Ehitise nimetus 

 Aadress – objekti aadress 

Tabeli veeru päises asuva märkeruudu täitmisel 
tähistatakse kõik tulemused. 

Tulemuse real vajutades – kuvatakse vastav objekt 
kaardile. 

Tabeli andmed on sorteeritavad kasvavalt ja kahanevalt. 
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Vali valikloendist „Dokumendi ehitise kuju“. Kasutajale kuvatakse selgitustekst otsingu tegemiseks ja: 

 Ehitise ID – tekstiväli ehitise ID sisestamiseks 

 ADS-OID – tekstiväli ADS-OID sisestamiseks 

 EHR kood – tekstiväli EHR koodi sisestamiseks 

 Ehitise nimetus – tekstiväli ehitise nimetuse 
sisestamiseks 

 Aadress – tekstiväli aadressi sisestamiseks 

 Nupp „Eksport“ – vajutamisel koostatakse otsingu 
tulemustest CSV fail, mida saab vaadata ja 
salvestada 

 Nupp „Kuva valitud“ – otsingu tulemused, mille ees 
on märkeruut täidetud, kuvatakse kaardile 

 Nupp „Kuva kõik“ – kõik otsingutulemused 
kuvatakse kaardile 

 Nupp „Otsi“ – vajutamisel sooritatakse otsing 
vastavalt sisestatud andmetele 
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Soorita otsing täites ära soovitud väljad ja 
vajuta nuppu „Otsi“. 

Kasutajale kuvatakse otsingu tulemused tabelis, kus on: 

 Märkeruut – tulemuse valimiseks (nt et see siis 
nupu „Kuva valitud“ abil kaardile kuvada, koos 
teiste valitutega) 

 Ikoon „i“ – vajutamisel kuvatakse objekti info kaardil 
info mullis 

 ADS-OID 

 EHR kood 

 Ehitise ID 

 Ehitise nimetus 

 Aadress – objekti aadress 

Tabeli veeru päises asuva märkeruudu täitmisel 
tähistatakse kõik tulemused. 

Tulemuse real vajutades – kuvatakse vastav objekt 
kaardile. 

Tabeli andmed on sorteeritavad kasvavalt ja kahanevalt. 

  

Vali valikloendist „Katastriüksus“. Kasutajale kuvatakse selgitustekst otsingu tegemiseks ja: 

 Tunnus – tekstiväli KÜ tunnuse sisestamiseks 

 Nupp „Kuva valitud“ – otsingu tulemused, mille ees 
on märkeruut täidetud, kuvatakse kaardile 

 Nupp „Kuva kõik“ – kõik otsingutulemused 
kuvatakse kaardile 

 Nupp „Otsi“ – vajutamisel sooritatakse otsing 
vastavalt sisestatud andmetele 
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Soorita otsing sisestades otsinguväljale KÜ 
tunnuse ja vajuta nuppu „Otsi“. 

Kasutajale kuvatakse otsingu tulemused tabelis, kus on: 

 Märkeruut – tulemuse valimiseks (nt et see siis 
nupu „Kuva valitud“ abil kaardile kuvada, koos 
teiste valitutega) 

 Ikoon „i“ – vajutamisel kuvatakse objekti info kaardil 
info mullis 

 Tunnus – KÜ tunnus 

Tabeli veeru päises asuva märkeruudu täitmisel 
tähistatakse kõik tulemused. 

Tulemuse real vajutades – kuvatakse vastav objekt 
kaardile. 

Tabeli andmed on sorteeritavad kasvavalt ja kahanevalt. 
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TC6 Objektide redigeerimine 

Kirjeldus / eesmärk 

Testiloo eesmärgiks on kontrollida objektide redigeerimise funktsionaalsust. 

Objekte saab redigeerida (lisada, muuta või kustutada) kui avada objekti kuju läbi taotluse või teatise asukoha alamlehe „Ruumikuju andmed“. 

Sellel lehel on nupp „Määra ehitise kuju kaardil“ mis avab käesoleva kaardirakenduse. Objekte redigeeritakse kihil DO_EH_RUUMIKUJU.  

Algseis 

Testija on sisenenud testkeskkonda aadressil https://tarkvara.datel.ee/ehr/app/ ja avanud kaardirakenduse „EHR DoGIS4.5“ läbi taotluse/ 

teatise asukoha alamlehe. „Ruumikuju andmed„. 

 

Oodatav tulemus 

Testija on läbinud TC protseduurid ja kontrollinud tulemusi vastavalt protseduuride kirjeldustele. 

Tulemuse kontrollimise meetod: Visuaalne 
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Protseduur / kirjeldus Oodatav tulemus J / P / E Märkus / ettepanek / otsus 

I: 6.1 Objektide redigeerimine 

Lülita sisse tegevusnupp Objektide 
redigeerimine vajutades ikooni: 

 

Kasutajale kuvatakse alamnupud erinevate 
funktsioonidega: 

 „Geomeetria“ – tegevusnupu valimisel on kuvatud 
ka järgmised kuju redigeerimise alamnupud: 

o „Joonista“ – aktiveerib uue kuju joonistusrežiimi 

o „Muuda“ – aktiveerib valitud kuju muutmisrežiimi 

o „Nihuta“ – aktiveerib valitud kuju 
nihutamisrežiimi 

o „Keera“ – aktiveerib valitud kuju keeramisrežiimi 

o „Kleebi“ – kleebib eelnevalt joonistatud objekti 

o „Mahuta“ – mahutab kuju kaardile 

o „Ekspordi“ – avab ekspordi andmed ja vormi 

o „Undo“ – võtab viimase redigeerimise tegevuse 
tagasi 

o „Redo“ – taastab viimase redigeerimise 
tegevuse 

 „Tärkandmed“ – saab vaadata ja muuta kuju 
tärkandmeid 

 „Salvesta“ – vajutamisel salvestatakse tehtud 
muudatused 

 „Taasta“ – taastatakse seis mis jäi peale viimast 
salvestamist 
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Protseduur / kirjeldus Oodatav tulemus J / P / E Märkus / ettepanek / otsus 
Lülita sisse tegevusnupp „Geomeetria“. Kasutajale kuvatakse teised redigeerimise tegevusnupud. 

Vormil on kuvatud: 
Aktiivne redigeeritav kiht: 

 DO_EH_RUUMIKUJU (antud juhul on see kuju mis 
on redigeeritav) 

Geomeetriad:  

 Väli millel on kuvatud joonistatud geomeetriad – nii 
punkt-, joon, kui pindobjektid 

 Nupp „Kustuta valitud geomeetriad“ – kustutab 
eelnevas väljas märgitud geomeetriad 

Punktid: 

 Väli millel on valitud geomeetria punktid 

 Nupp „Kustuta valitud punktid“ – kustutab eelnevas 
väljas märgitud punktid 

Punkti lisamine/muutmine: 

 X ja Y väli käsitsi punkti lisamiseks 

 Nupp „Lisa“ – lisab sisestatud punkti 

 Nupp „Muuda“ – muudab  

 Nupp „Lõpeta kuju“ – lõpetab kuju redigeerimise 
Geomeetria tüüp: 

 Punktobjekt – valiknupp, sisse lülitades saab 
redigeerida punktobjekti 

 Joonobjekt – valiknupp, sisse lülitades saab 
redigeerida joonobjekti 

 Pindobjekt – valiknupp, sisse lülitades saab 
redigeerida pindobjekti 

Vali formaat: 

 Valikmenüü formaadi valimiseks – kas gml või kml 
Väljund: 

 Vastavalt valitud formaadile gml või kml väljund 

 Nupp „Värskenda“ – kui objekti muudeti siis 
värskendab väljundi sisu. 
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Protseduur / kirjeldus Oodatav tulemus J / P / E Märkus / ettepanek / otsus 

Vali ehitisele õige asukoht ja lülita sisse 
tegevusnupp „Joonista“. 

Vali geomeetriatüübiks „Pindobjekt“. 

Joonista kaardile kuju. Kuju joonistamiseks 
kliki hiirega soovitud kohal, et tekiks 
punktid. 

Kuju lõpetamiseks tee topeltklikk. 

Kaardile tekib joonistatud kuju, kuvatud punasega. 

Geomeetria väljale kuvatakse „pind1“ (kui see on esimene 
joonistatud objekt). 

Punktide väljale kuvatakse kuju punktid. 

  

Kasuta kuju redigeerimise tööriistu, nagu 
muuda, nihuta jt lülitades vastav 
tegevusnupp enne sisse. 

Kasuta tegevusnuppe „Undo“ ja „Redo“ 
tehtud muudatuse tagasi võtmiseks ja 
uuesti taastamiseks. 

Kuju muutub kaardil vastavalt.    

Vajuta tegevusnuppu „Salvesta“ - kuju 
salvestamiseks. 

Kuju salvestatakse ja kasutajale kuvatakse teade: „Andmed 
edukalt salvestatud“. 

  

Vajuta tegevusnuppu „Mahuta“. Kuju mahutatakse kaardile.   

Lülita uuesti sisse tegevusnupp 
„Joonista“. 

Vali geomeetriatüübiks „Joonobjekt“ ja 
joonista kaardile joon. 

Ära salvesta! 

Kaardil on kuvatud kasutaja poolt joonistatud joonobjekt. 

Geomeetria väljale kuvatakse juurde „joon2“ (kui see on 
teine joonistatud objekt). 

Punktide väljale kuvatakse kuju punktid. 

  

Juhul kui veel ei ole aktiivne, siis vali 
geomeetria väljal äsja joonistatud 
joonobjekt ja eelnevalt joonistatud 
pindobjekt. 

Vajuta nuppu „Kustuta valitud geomeetriad“. 

Mõlemad objektid kustutatakse.   

Vajuta tegevusnuppu „Taasta“. Esimesena joonistatud ja salvestatud pindobjekt kuvatakse 
uuesti kaardile. Joonobjekti, mida ei salvestatud, ei kuvata 
uuesti kaardile. 
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Protseduur / kirjeldus Oodatav tulemus J / P / E Märkus / ettepanek / otsus 

Vajuta tegevusnuppu „Ekspordi“. Kasutajale kuvatakse: 

Aktiivne redigeeritav kiht: 

 DO_EH_RUUMIKUJU (antud juhul on see kuju mis 
on redigeeritav) 

Vali formaat: 

 Valikmenüü formaadi valimiseks – kas gml või kml 

Väljund: 

 Vastavalt valitud formaadile gml või kml väljund, 
tekstikasti suurust saab suurendada ja vähendada 
tirides kasti alumisest paremast nurgast. 

 Nupp „Värskenda“ – kui objekti muudeti siis 
värskendab väljundi sisu. 

  

Lülita sisse tegevusnupp „Tärkandmed“. Kasutajale kuvatakse: 

Aktiivne redigeeritav kiht: 

 DO_EH_RUUMIKUJU (antud juhul on see kuju mis 
on redigeeritav) 

Kuju üldnimetus: 

 Redigeeritav tekstiväli kuhu on kuvatud vaikimisi 
EHR-ist kaasa tulnud kuju nimetus. 

ID: 

 ID – mitteredigeeritav väli 

  

Muuda kuju üldnimetust ja vajuta 
tegevusnuppu „Salvesta“. 

Kuju üldnimetus salvestatakse ja kasutajale kuvatakse 
teade: „Andmed edukalt salvestatud“. 
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TC7 Joonised 

Kirjeldus / eesmärk 

Testiloo eesmärgiks on kontrollida jooniste vaatamise funktsionaalsust. 

Kui objektile on taotlusel või teatisel lisatud ruumikuju fail ehk joonis, siis saab objekti kuju sellega siduda ja seda seejärel kaardil vaadata. 

Objekti jooniste vaatamiseks tuleb kaardirakendusse liikuda vastavalt objektilt, avades objekti kuju läbi taotluse või teatise asukoha alamlehe 

„Ruumikuju andmed“ vajutades  nuppu „Määra ehitise kuju kaardil“ mis avab käesoleva kaardirakenduse. 

Algseis 

Testija on sisenenud testkeskkonda aadressil https://tarkvara.datel.ee/ehr/app/ ja avanud kaardirakenduse „EHR DoGIS4.5“ läbi taotluse/ 

teatise asukoha alamlehe. „Ruumikuju andmed. Testija on eelnevalt lisanud mõne ruumikuju faili objektile. 

Oodatav tulemus 

Testija on läbinud TC protseduurid ja kontrollinud tulemusi vastavalt protseduuride kirjeldustele. 

Tulemuse kontrollimise meetod: Visuaalne 

 

Protseduur / kirjeldus Oodatav tulemus J / P / E Märkus / ettepanek / otsus 

I: 7.1 Joonised 

Lülita sisse tegevusnupp Joonised 
vajutades ikooni: 

 

Kasutajale kuvatakse jooniste nimekiri, mis on objekti kujule 
lisatud. Nimekirjas on kuvatud: 

 Märkeruut – täitmisel kuvatakse vastav joonis 
kaardile 

 Ikoon kihi läbipaistvuse määramiseks – vajutamisel 
avatakse skaala läbipaistvuse muutmiseks 

 Joonise nimi 
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2. Hinnang 

[Hinnang testimise ja tulemuste kohta; testijad, testimise aeg, muud üldised märkused ja 

kokkuvõte testitava tarkvara või süsteemiosa kohta] 

 

2.1. <Teema või süsteemiosa nimetus - ettepanek/märkus/kommentaar – TC, 
protseduur> 

[ettepanek, märkus, veakirjeldus või kommentaar märkida eraldi punktidena ning lisada vastava 

TC juurde viide siintoodud kirjelduse järjekorra punktile] 

 

 

 

 

 

 


