
IFI6076.DT Veebiprogrammeerimine 

4 EAP 52t + eksam Õppesemester: S Eksam 

Eesmärk: Luua eeldused veebiprogrammeerimise võimaluste ja ohtude 

tundmaõppimiseks ning oskuste saavutamiseks. 

Aine lühikirjeldus: 

(sh iseseisva töö sisu 

kirjeldus vastavuses 

iseseisva töö mahule) 

Veebi koostamise põhimõtted ja vahendid. Tehnilised võimalused, 

kasutatavad tehnoloogiad (HTML, PHP). Andmete liikumine kasutaja ja 

serveri vahel. Andmetabelite kavandamine, tabelite sidumine. SQL-käsklused. 

Sisendandmete kontroll. Kasutaja autentimine. Javaskripti vahendite 

kasutamine (AJAX) veebilehe interaktiivsuse suurendamiseks. Failide 

laadimine veebiserverisse. Programmiloogika struktureerimine (klassid). 

Veebilehestikule kujunduse lisamine. 

Õppetööst suure osa moodustavad praktilised harjutused ühise mõttetööna 

tahvlil, rühmatööd ning individuaalülesanded. Enamikel läbi võetud teemadel 

tuleb esitada kodutöö. 

Semestri jooksul valminud näited ning ülesannete ja teemadega seotud 

täpsustused leiab aadressilt: https://github.com/veebiprogrammeerimine2018s  

Õpiväljundid: 

 

Kursuse läbinu 

 Tunneb veebiprogrammeerimise võimalusi 

 Tunneb veebiprogrammeerimise peamisi ohte 

 Suudab koostada staatilisi veebilehti 

 Suudab ehitada dünaamilisi veebilehti 

 Suudab loodud veebilehestiku siduda andmetabelitega. 

 Tunneb üks-mitmele ning mitu-mitmele andmebaasiseoste 

rakenduskohti ning suudab neid seoseid kasutada oma veebirakenduste 

loomisel. 

 Oskab kasutajaid autentida ja neile õigusi jagada. 

Hindamismeetodid:  Eksam. 1/3 eksamihindest moodustab iseseisva tööna valminud rakenduse 

tulemusel, 2/3 eksamil sooritatud praktilise ülesande tulemusel. 

Õppejõud: Andrus Rinde 

Ingliskeelne nimetus: Web Programming 

Eeldusaine: Puudub 

Kohustuslik kirjandus: Veebiprogrammeerimise konspekt (autor Jaagup Kippar): 

https://github.com/veebiprogrammeerimine2018s


 http://minitorn.tlu.ee/~jaagup/kool/java/loeng/veebipr/veebipr1.pdf 

Asenduskirjandus: 

(üliõpilase poolt läbi 

töötatava kirjanduse 

loetelu, mis katab 

ainekursuse loengulist 

osa) 

Kursust pole võimalik läbida vaid asenduskirjanduse põhjal. 

Õppetöös osalemise ja 

eksamile/arvestusele 

pääsemise nõuded 

Tundides kohalolekut ei kontrollita, kuid aktiivne õppetöös osalemine 

soodustab materjali omandamist ning vajalike tööde sooritamist. 

Õppeaine läbimiseks peavad üldjuhul olema esitatud kõik kodused tööd. 

Vajadusel saab kokkuleppel õppejõuga mõne nõutava töö asendada valdkonda 

sobiva vähemalt sama keeruka lahenduse loomisega 

Iseseisva töö nõuded Iseseisva töö ülesanded ja nõuded antakse tundides ning on kättesaadavad ka 

kursuse veebis (github). 

Eksami 

hindamiskriteeriumid või 

arvestuse sooritamiseks 

vajalik miinimumtase  

Hindamiskriteeriumid, millest hindamisel lähtutakse: 

1.kriteerium 

 Tunneb veebiprogrammeerimise võimalusi 

 Tunneb veebiprogrammeerimise ohte 

A – Saab eelnevaga hakkama iseseisvalt ning suudab ka kaaslasi juhendada. 

B – Lisaks eelmisele suudab õppejõu abiga kavandada ja testida 

veebilehestiku kasutatavust ja turvalisust. 

C – Oskab analüüsida veebilehestike ülesehitust muuhulgas turvalisuse poole 

pealt. 

D – Suudab kirjeldada kasutaja jaoks loodud tehnilisi võimalusi ja nende 

tagamaid, nimetada levinumaid ohte. 

E – Oskab nimetada võimalusi 

2.kriteerium 

 Suudab koostada staatilisi veebilehti 

 Suudab ehitada veebilehtedele kalkulaatoreid 

 Suudab loodud veebilehestiku siduda ühe andmetabeliga. 

 Tunneb üks-mitmele ning mitu-mitmele andmebaasiseoste 

rakenduskohti ning suudab neid seoseid kasutada oma veebirakenduste 

loomisel. 

http://minitorn.tlu.ee/~jaagup/kool/java/loeng/veebipr/veebipr1.pdf


A – Suudab töörühma juhina koostada ja koordineerida lõppkasutajale 

sobiliku veebilehestiku loomist. 

B – Suudab töörühma liikmena kavandada ja valmis teha andmebaasiskeemi 

ning selle liideseks oleva veebirakenduse. 

C – Suudab koostada administreerimisliidese ja tegevusloogikaga 

veebilehestikke. 

D – Suudab koostada administreerimisliidesega veebilehestikke. 

E – Saab kursuse lõpuks hakkama üksikute andmetabelite kujundatud 

veebiväljundite loomisega. 

Informatsioon kursuse 

sisu kohta, kursuse 

jaotumine teemade 

kaupa sh kontakttundide 

ajad 

 

1. nädal – 04.09.2018 

12:15 – 15:45 

Sissejuhatus ainesse. 

HTML põhitõed. Veebikataloogi loomine veebiserverisse. Veebilehe 

laadimine serverisse. 

Tunneli loomine ligipääsuks serverile. 

Esmatutvus PHP-ga (ülesehitus, muutujad, info väljastamine veebilehele). 

Veebilehe ülesseadmine serverisse. GitHub’i kasutamise põhitõed. 

2. nädal – 11.09.2018 

12:15 – 15:45 

Esmatutvus PHP-ga (ülesehitus, muutujad, info väljastamine veebilehele).  

GitHub’i kasutamise põhitõed. 

Lehe koostamine alamosadest. Muutujad, loogika, tsüklid. 

3. nädal – 18.09.2018 

12:15 – 15:45 

Lehe koostamine alamosadest. Muutujad, loogika, tsüklid. HTML vorm ja 

selle valideerimine. 

Andmetabel. Ühendus andmetabeli ja veebilehe vahel. 

4. nädal – 25.09.2018 

12:15 – 15:45 

Mitme andmetabeli kasutamine. Funktsioonid 

5. nädal – 02.10.2018 

12:15 – 15:45 

Kasutaja autentimine. Sessioon ja sessioonimuutujad. 

6. nädal – 09.10.2018 

12:15 – 15:45 

Andmete muutmine veebis. 



7. nädal – 16.10.2018 

12:15 – 15:45 

Andmete sorteerimine ja kustutamine. 

 ISESEISVA TÖÖ NÄDAL, LOENGUID JA PRAKTIKUME EI TOIMU. 

8. nädal – 30.10.2018 

12:15 – 15:45 

Failide üleslaadimine. 

9. nädal – 06.11.2018 

12:15 – 15:45 

Klassid 

10. nädal – 13.11.2018 

12:15 – 15:45 

Kliendipoolsed skriptid. Javascript. 

11. nädal – 20.11.2018 

12:15 – 15:45 

Lehe mallid, kujunduse lisamine 

12. nädal – 27.11.2018 

12:15 – 15:45 

Harjutused. 

13. nädal – 04.12.2018 

12:15 – 15:45 

Harjutused 

14. nädal – 11.12.2018 

12:15 – 15:45 

Seminar, iseseisvate tööde esitamine. 
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