MOODUL 2
ARVUTI KASUTAMINE JA FAILIDE HALDAMINE
Õpetaja märkmed
Ajajaotus
Tundide kogupikkus – 40 akadeemilist tundi.
Soovitatav
kursuse
järjekord
1.

ECDLi mooduli number ja nimi

1. Informatsiooni- ja
kommunikatsioonitehnoloogia

Ligikaudne kursuse
pikkus (akadeemilistes
tundides)
2

2.

2. Arvuti kasutamine ja failihaldus

4

3.

3. Tekstitöötlus

10

4.

7. Veebilehitsemine ja kommunikatsioon

5

5.

6. Esitlus

6

6.

4. Arvutustabelid

6

7.

5. Andmebaasid

7
40

Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon.
Publikatsiooni sisu peegeldab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei ole vastutav
selles sisalduva informatsiooni kasutamise eest.
Õppematerjal on koostatud vastavalt ECDL programmile Syllabus 5.0

Klassiruumi varustus
Õpimaterjal kasutab Linux Ubuntu 10.10 Gnome'i keskkonda.
Soovitatud minimaalsed süsteeminõuded:
x86 protsessor taktsagedusega vähemalt 1 Ghz;
1 GB muutmälu
Kõvakettaruumi (vaba ruumi operatsioonisüsteemide paralleelse paigalduse
jaoks) – 8 GB;
Videokaart ja kuvar eraldusega 1024 × 768
USB ühenduspesa
CD/DVD lugeja
Internetiühendus
Operatsioonisüsteem Linux Ubuntu 10.10 või uuem versioon koos Gnome'i
graafilise keskkonnaga (versioon 2.32 või uuem)
OpenOffice.org (versioon 3.2 või uuem) rakendusekogu, kaasaarvatud rakendus
Writer.
Pane tähele:
Ubuntu uuemad versioonid võivad
OpenOffice.org rakendusekogu asemel.

sisaldada

sarnast

tarkvara

LibreOffice

Uuemad Linux Ubuntu versioonid kasutavad vaikimisi Unity graafilist keskkonda. On
soovitatav kasutada Gnome'i keskkonda, et paremini mõista õpimaterjalide ülesandeid.

Virtuaalne keskkond
Kui klassiruumi arvutitel on kasutusel Windowsi operatsioonisüsteem, võib kasutada
virtuaalset töökeskkonda.
Et luua virtuaalset keskkonda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lae alla tasuta tarkvara VirtualBox internetileheküljelt www.virtualbox.org;
Paigalda VirtualBox Windowsi keskkonda;
Loo uus virtuaalne arvuti;
Paigalda virtuaalse arvuti keskkonnas sellele Linux Ubuntu;
Paigalda VirtualBox klassiruumi arvutitele;
Kopeeri eelnevalt loodud virtuaalne ketas klassiruumi arvutitele;
Loo VirtualBoxi abil virtuaalne arvuti ja vali kasutamiseks kopeeritud virtuaalne
ketas.

Pane tähele:
Virtuaalse keskkonna loomiseks ja operatsioonisüsteemi paigaldamiseks võib vaja olla
häid tehnilisi teadmisi.

Rakenduse VirtualBox kasutajajuhendi võib leida järgneva veebilehekülje
Dokumentatsiooni (Documentation) osast: http://www.virtualbox.org/wiki/Enduser_documentation.

Keele valimine
Linux Ubuntu operatsioonisüsteemis on võimalik graafilise keskkonna (liidese) keele
muutmine nii operatsioonisüsteemil endal kui ka OpenOffice.org rakendusekogul.
Et muuta kasutajakeskkonna keelt:
1. Tee ülaserva riba menüükäsklus Arvuti-> Haldamine-> Keeletoetus
(System−>Administration−>Language Support);
2. Lohista Keel (Language) vahelehel Keel & tekst (Language & Text) dialoogiaknas
soovitud keel nimekirja Menüüde ja akende keel (Language for menus and
windows) ülaossa:

3.
4.
5.
6.
7.

Vajuta nuppu Rakenda kogu süsteemile... (Apply System-Wide)
Sisesta administraatori salasõna
Vali Tekst (Text) vahelehel numbrite, rahasummade ja kuupäeva formaat
Sulge dialoogiaken vajutades ristile (Close)
Taaskäivita arvuti (või logi välja ning uuesti sisse)

Kui nimekirjas ei ole soovitud keelt:
1. Vajuta Keele paigaldamine ja eemaldamine (Install/ Remove Languages)
2. Pane ilmuvas dialoogiaknas Paigaldatud (Installed Languages) linnuke soovitud
keele juurde:

3. Vajuta Rakenda muudatused (Apply Changes)
4. Sisesta administraatori salasõna.

Enne kursuse alustamist
Kursuse jaoks on soovitatav luua uus salasõnaga kasutaja Arvuti-> Haldamine->
Kasutajad ja grupid (System−>Administration−>Users and Groups)
Kopeeri kaust 2_computer_files koos ülesandepõhjadega kasutaja kausta
Dokumendid (Documents)
Tutvu põhjalikult õppematerjalide ja ülesannetega
On soovitatav kõigi materjalis olevate praktiliste ülesannete sooritamine
Soorita lõppülesanne 2.12_test klassiruumi arvutil

Praktiliste ülesannete failid
Failid, mida kasutatakse ECDL 2. moodulis Arvuti kasutamine ja failide haldamine
asuvad kaustas 2_computer_files. Ülesannete põhjad ja failid nende sooritamiseks on
alamkaustades, mille nimed algavad vastava ülesande numbriga. Igas ülesandekaustas
on alamkaust nimega final, mis sisaldab ülesande sooritamisel saadud faili näidet.

Kursuse tulemus
Operatsioonisüsteemi põhifunktsioonide kasutamine, muuhulgas arvuti
põhisätete muutmine ja sisseehitatud abisüsteemide kasutamine
Arvuti töölaual tegutsemine ning tõhusalt töötamine graafilises
kasutajakeskkonnas
Failihalduse põhifunktsioonide tundmine ning suutlikus faile ja kaustu
organiseerida nii, et neid oleks kerge määratleda ja leida
Tarkvara kasutamine, et pakkida ja lahti pakkida suuri faile ning
viirusekaitserakenduste kasutamine, et kaitsta arvutit viiruste eest
Lihtsa tekstitöötluse tegemine ja trükkimistööriistade kasutamine
operatsioonisüsteemis

Iseseisev töö
Viimane ülesanne 2.12_test on plaanitud iseseisva teadmiste testina ning kontrolliks, kas
õpilased on eksami jaoks valmis.

Tihti kasutatud käsklused
Töökeskkonna seadistamine
Töölaua, kirjastiilide ja akende välimuse muutmine: Arvuti-> Eelistused->
Välimus (System−> Preferences−>Appearance)
Ekraanieralduse
muutmine:
Arvuti->
Eelistused->
Kuvarid
(System−>Preferences−>Monitors)
Ekraanisäästja:
Arvuti->
Eelistused->
Ekraanisäästja
(System−>Preferences−>Screensaver)
Klaviatuuriasetused:
Arvuti->
Eelistused->
Klaviatuur
(System−>Preferences−>Keyboard)

Kellaaeg ja kuupäev (vajalik on administraatori salasõna): Arvuti-> Haldus->
Kellaaeg ja kuupäev (System−>Administration−> Time and Date)

Rakenduste paigaldamine
1. Tee käsklus Rakendused-> Ubuntu tarkvarakeskus (Applications−>Ubuntu
Software Center)
2. Sisesta Ubuntu tarkvarakeskuse (Ubuntu Software Center) dialoogiakna
otsinguvälja rakenduse nimi või ülesanne, mida see sooritama peaks
3. Paigalda leitud rakendus

Süsteemiinformatsioon
Arvutisüsteemi
informatsioon:
Arvuti->
Haldus->
Süsteemijälgija
(System−>Administration−>System Monitor)
Graafilise keskkonna informatsioon: Arvuti-> GNOME'st lähemalt
(System−>About Gnome)

Trükkimine
Printeri
haldamine:
Arvuti->
Haldus->
Trükkimine
(System−>Administration−>Printing)
Trükkimistööde
haldamine:
Arvuti->
Haldus->
Trükkimine
(System−>Administration−>Printing)
menüükäsklusega Printer-> Näita
tööjärjekorda (Printer−>View Print Queue) näed valitud printerit

Andmehaldus
Vaikimisi failisirvija: Nautilus
Kasutajakaustad menüüs Asukohad (Places)
Kodukaust: Asukohad-> Kodukataloog (Places−>Home Folder)

Failide ja kaustade otsimine
Otsing: Asukohad-> Otsi faile... (Places−>Search For Files)
Jokkermärgid: küsimärk (?) asendab ühe märgi; tärn (*) asendab piiramatul
hulgal märke

Failide ja kaustade pakkimine ja lahti pakkimine
Pakkimine failisirvijas Nautilus: Redaktor-> Pakkimine (Edit−>Compress)
Failisirvijas Nautilus lahti pakkimine: Redaktor-> Paki siia lahti (Edit−> Extract
Here)

Viirused
Operatsioonisüsteemi Linux Ubuntu paigaldamisel ei ole sellele lisatud
viiruskaitset
Failisirvijale Nautilus paigalda laiendus Antivirus scanning for Nautilus
Rakendused-> Ubuntu tarkvarakeskus

Kuvatõmmise võtmine
Vajuta klaviatuuril nuppu Print Screen
Kasuta käsklust Aseta (Paste), et asetada saadud kuvatõmmis, kuhu vaja

