MOODUL 4
TABELID
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 Mozilla Firefoxi (veebibrauser) ja Evolutioni (E-maili klient) Linux
Ubuntu 10.10 Gnome'i keskkonnas.
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, muuhulgas ka rakendus
Calc.
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.
Internetiühendus peab lubama e-maili kliendi kasutamist (pordid 995 ja 465).

Virtuaalne keskkond
Kui klassiruumi arvutitel on kasutusel Windowsi operatsioonisüsteem, võib kasutada
virtuaalset töökeskkonda.
Et luua virtuaalset keskkonda:
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.
Virtuaalkeskkond vajab Internetiühendust.

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 (System−>Administration−>Language
Support);
2. Lohista (Language) vahelehel (Language & Text) dialoogiaknas soovitud
keel nimekirja (Language for menus and windows) ülaossa:

3.
4.
5.
6.
7.

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

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

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

Enne kursuse algust

Kursuse
jaoks
on
soovitatav
luua
uus
salasõnaga
(System−>Administration−>Users and Groups)
Kopeeri kaust 4_spreadsheets kursuslaste kausta Document;
Tutvu põhjalikult õppematerjalide ja seal sisalduvate harjutustega;
Kõik harjutustestid on soovitav enne kursuse algust läbi teha;
Katseta läbi harjutus 4.9_test klassi arvutil.

kasutaja

Praktiliste ülesannete failid
Moodul 4 abifailid asuvad kaustas 4 Spreadsheets. Harjutuste näidised ja harjutusfailid
asuvad mainitud kausta alamkaustades, mille nimed algavad harjutuse numbriga. Igas
alamkaustas on kaust nimega final, mis sisaldab faili, mis sümboliseerib vastava
harjutuse tulemusfaili.

Kursuse tulemus:
Töö arvutustabelitega ja nende salvetamine erinevateks failiformaatideks;
Choose built-in options such as the Help function within the application to
enhance productivity;
Andmete sisestus ning tabelite loomine. Andmete selekteerimine, sorteerimine,
kopeerimine, liigutamine ja kustutamine;
Ridade ja veergude muutmine töölehel. Töölehtede kopeerimine, liigutamine,
kustutamine, ümbernimetamine;
Matemaatika ja loogika valemite loomine standardfunktsioonide abil hea tava
kohaselt.
Numbrite ja teksti vormindamine;
Diagrammide loomine, valimine ja vormindamine;
Töölehe ja töövihiku kohaldamine enne printimist.

Iseseisev töö
Kursuse viimane ülesanne 4.9_test on iseseisev teadmistekontroll, mis hindab õppuri
valmisolekut ECDLi eksamiks.

Töökeskkonna kohaldamine
Vaade
Kuva (peida) tööriistariba: View >Toolbars−>(Toolbar name).
Aktiveeri (deaktiveeri) ülekirjutamine: vajuta nuppu Insert klaviatuuril.
Dokumendi kuvamise suurus: Zoomi liugur programmi olekuriba peal.
Kuva (peida) tähemärgid, mida ei prindita: View−>Nonprinting Characters.
Kuva (peida) joonlauad: View−>Ruler.

Mõõtühikud

1.
2.
3.
4.

Tools−>Options;
Ava loend OpenOffice.org Writer;
Avatud loendist vali General;
Vali mõõtühikud Settings valikute alt.

Kümnendkoha seadistus
5.
6.
7.
8.

Tools−>Options;
Ava Language Settings menüü;
Vali Languages;
Vali riik Local setting menüü alt.

Sageli kasutatavad käsklused
Lisamine
Pilt: Insert−>Picture−>From File.
Diagram: Insert−>Chart.
Rida, veerg: Insert−>Rows (Columns).
Leht: Insert−>Sheet.
Kommentaar: Insert−>Comment.

Vormindamine
Lehe vormingud: Format−>Page.
Veeru laius: Format−>Column−>Width.
Rea kõrgus: Format−>Row−>Height.
Lahtrite ühendamine: Format−>Merge Cells.
Pildi asukoht ja suurus: Format−>Graphic−>Position and Size.

Printimine
Eelvaade: File−>Page Preview.
Prinditava materjali/ala määramine: Format−>Print Ranges−>Define.
Päis, jalus: Format−>Page; Header tab.
Fitting: Format−>Page; Sheet tab; in the Scaling mode menu of the Scale pane,
choose Fit print range(s) to width/ height.

Õigekirja kontroll
Õigekirja kontroll: vajuta nuppu F7 klaviatuuril

Veateated
Tools−>Detective−>Trace Error
#VALUE – ebakorrektne valem– näiteks tekst on numbri kohal

#REF! – vale lahtri või lahtrite vahemiku aadress
#NAME? – ebakorrektne funktsiooni nimi või tekst ei ole sisestatud
jutumärkidesse
#DIV/0! 0-ga jagamine

