MOODUL 5
ANDMEBAASID
Õpetaja märkmed
Ajajaotus
Kogu kursuse pikkus – 40 akadeemilist tundi
Soovitatav
järjestus

ECDL mooduli nimi ja number

Kursuse ligikaudne
pikkus (akadeemilistes
tundides)
2

1.

1. Informatsiooni- ja
kommunikatsioonitehnoloogia

2.

2. Arvuti kasutamine ja failihaldus

4

3.

3. Tekstitöötlus

10

4.

7. Veebisirvimine ja kommunikatsioon

5

5.

6. Esitlused

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 käsitleb OpenOffice.org Base versiooni 3.2 Linux Ubuntu 10.10 Gnome'i
keskkonnas.
Soovitatavad süsteeminõuded:
x86 protsessor taktsagedusega vähemalt 1 Ghz;
1 GB muutmälu (RAM)
Kõvakettaruumi (vaba ruumi operatsioonisüsteemide paralleelse paigalduse
jaoks) – 8 GB;
Videokaart ja kuvar eraldusvõimega 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
Base.
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.
Rakendus Base ei ole vaikimisi paigaldatud. Selle peab pärast operatsioonisüsteemi ja
OpenOffice.org-i paigaldamist lisama: Rakendused->Ubuntu Tarkvarakeskus
(Applications−>Ubuntu Software Center).

Virtuaalne keskkond
Kui klassiruumi arvutitel on kasutusel Windowsi operatsioonisüsteem, võib kasutada
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.

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.
Keele muutmine vaid OpenOffice.org rakendusekogus:

1. Tööriistad->Sätted (Tools−>Options)
2. Laienda Keelesätete (Language Settings) menüüd
3. Vali Keeled (Languages)
4. Vali Kasutajaliidese (User interface) menüüst üks olemasolevatest keeltest.

Enne kursuse alustamist
Kursuse
jaoks
on
soovitatav
luua
uus
salasõnaga
kasutaja
(System−>Administration−>Users and Groups)
Kopeeri kaust 5_databases koos ülesandepõhjadega kasutaja kausta
Dokumendid (Documents)
Paigalda Base
Tutvu põhjalikult õppematerjalide ja ülesannetega
On soovitatav kõigi materjalis olevate praktiliste ülesannete sooritamine
Soorita lõppülesanne 5.10_test klassiruumi arvutil.

Praktiliste ülesannete failid
Failid, mida kasutatakse ECDL 5. moodulis Andmebaasid asuvad kaustas 5_databases.
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
Mõistmine, mis on andmebaas ning kuidas see toimib
Lihtsa andmebaasi loomine ja selle sisu vaatamine erinevates töörežiimides
Tabeli loomine, väljade ja nende omaduste määramine ja muutmine, andmete
tabelisse sisestamine ja muutmine
Tabeli või vormi sortimine ja filtreerimine, päringute loomine, muutmine ja
jooksutamine, et leida andmebaasist kindlaid andmeid
Vormi mõistmine, vormi loomine, et sisestada, muuta ja kustutada kirjeid ning
andmeid kirjetes
Aruannete loomine, jagamiseks valmis väljavõtete loomine.

Iseseisev töö
Viimane ülesanne 5.10_test on plaanitud iseseisva teadmiste testina ning kontrolliks, kas
õpilased on eksami jaoks valmis.

Mõisted
Primaarvõti: märgib ühemõtteliselt kindla kirje tabelis läbi kogu andmebaasi.
Välja indeks: see omadus määratakse väljale, et leida kirjeid kiiremini.
Suhe: tabelite sidumine.
Tabelid: andmed järjestatakse tabelisse või mitmesse seotud tabelisse. Tabel on
andmebaasi põhiosa.

Vormid: kasutatakse andmebaasi kirjete loomiseks, kuvamiseks ja muutmiseks.
Päringud: kasutatakse ühest või mitmest tabelist informatsiooni valimiseks.
Aruanded: kasutatakse tavaliselt andmete kuvamiseks ja trükkimiseks.

Tihti kasutatud käsklused
Tihti kasutatavad käsklused lubavad kasutajate poolt tehtud vigade parandamist ning
kursuse jooksul ülesannete täitmisel ilmnevate probleemide vältimist.

Välimus
Tööriistaribade kuvamine (peitmine): Vaade->Tööriistaribad->(Tööriistariba
nimi) (View >Toolbars−>(Toolbar name)).

Base'i kasutades nõustaja abil andmebaasi loomine
1. Ava Base:
2. Tee kindlaks, et Andmebaasinõustajas (Database Wizard) on valitud Loo uus
andmebaas (Create a new database) ja vajuta Edasi (Next)
3. Vajuta järgmises sammus Lõpeta (Finish).

Nõustajat kasutades andmebaasiobjekti loomine
1. Vali Andmebaasi (Database) paneelis objektitüüp
2. Vali Ülesannete (Tasks) paneelis Kasuta … loomiseks nõustajat (Use Wizard to
create ...)

Andmebaasiobjekti avamine redigeerimisvaates
1.
2.
3.

Vali Base'i Andmebaasi (Database) paneelist objektitüüp
Vali andmebaasiobjekt
Tee menüükäsklus Redigeerimine->Redigeeri (Edit−>Edit).

Andmebaasiobjekti avamine andmevaates
1.
2.

Vali Base'i Andmebaasi (Database) paneelist objektitüüp
Tee objektipaneelis valitud objektil topelt vasakklikk.

Komakoht
1.
Tööriistad->Sätted (Tools−>Options)
2. Laienda Keelesätete (Language Settings) menüüd
3. Vali Keeled (Languages)
4. Vali Keele (Language) paneelis Lokaadi (Locale setting) menüüst riik.

Trükkimine
Base kasutab tabelite ja päringute trükkimiseks rakendust Writer.

