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Jagatud kataloogi loomine 
 
Valige meelepärane veebipõhine failide jagamise süsteem. Allpool on toodud näidislist, mille vahel 
võid kaaluda (või leiad hoopis mõne muu). Sulgudes on toodud tasuta konto maksimaalne 
jagamisruum (NB! see võib ajas muutuda, kontrolli enne konto loomist). Soovitav on kasutada teenust, 
mille vaba ruum oleks minimaalselt 5 GB (soovitavalt 10 GB). Kui kasutad varasemalt mõnda teenust, 
siis veendu, et sul oleks seal piisavalt ruumi, et kodutöid sinna üles laadida (nt paljudel on ilmselt 
olemas Google Drive – vaba ruumi olemasolu võiks kursuse jooksul olla minimaalselt 5 GB). 

Märkus: Valitud faili jagamisteenus peab toetama lingi jagamist viisil, kus selle saaja (sh õppejõud) ei 
pea keskkonda konto looma, ega sisse logima ega ka juurdepääsuõigust taotlema.  

Näidiskeskkondade loetelu: 

• https://mega.nz/ (50 GB) 
• https://www.google.com/drive/ (15 GB) 
• https://www.box.com/pricing/individual (10 GB) 
• https://www.pcloud.com/ (10 GB) 
• https://www.mediafire.com/ (10 GB) 
• https://www.sync.com/free-cloud-storage/ (5 GB) 
• https://onedrive.live.com/about/en-US/plans/ (5 GB) 
• https://www.dropbox.com/basic (2 GB) 
• https://nextcloud.com/ (2 GB) 

Loo valitud teenuses järgmine kataloogi süsteem: 

• BIM-teedeehituses 
o 01-esitamiseks 

 01 Moodul 
 02 Moodul 
 03 Moodul 
 04 Moodul 
 05 Moodul 
 06 Moodul 

Õppejõuga jagamiseks peaksid looma jagatava lingi kataloogist „BIM-teedeehituses“, sellisel juhul on 
õppejõul ligipääs koheselt kõikidele moodulitele. Pane tähele, et „01-esitamiseks“ alamkataloogid 
võivad sisaldada ainult neid faile, mida on nõutud esitlemiseks. Failid peavad olema nimetatud nii 
nagu esitusjuhises kirjas. Kataloog „01-esitamiseks“ saavad olla alati kõige värskemad failid (esitus). 
Lubatud ei ole kasutada mitme samaväärse faili esitamist või failide erinevaid versioone ega ka 
liigseid faile. Töö parandamisel (uuesti esitamisel) tuleb kõik varasemad failid asendada või kustutada. 
Allpool on näide OneDrive keskkonnas loodud kataloogide süsteem. 
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Jagatava lingi näide: https://livettu-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/raido_puust_ttu_ee/Eu0D31BFRGVMuoy1zj94j0AB6xCp_nOAs_rA
QCR0Qykqng?e=7hUvxe 

Märkus: Veendu, et enne esituse tegemist teie jagatud link töötab sisse logimiseta! 

Märkus: Kõik failid peavad olema alla laadimise võimalusega (juhul kui seda saab teha ainult ühe 
kaupa, siis soovitav on jagatavad failid vastavas alamkataloogis kokku pakkida kui *.zip või *.rar). 
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