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Eesmärk: Kursuse eesmärgiks on anda kuulajatele piisavalt põhjalik 

ülevaade andmebaaside kavandamise metoodikatest, 

andmebaaside loomise ning käsitlemise meetoditest ja 

andmebaasisüsteemide kasutamisest. Pärast kursuse läbimist 

peavad kuulajatel olema teadmised, mis võimaldavad neil luua 

iseseisvalt andmemudeleid, hinnata mudeli headust ning ehitada 

väiksemaid andmebaase. 

Aine lühikirjeldus: 

(sh iseseisva töö sisu 

kirjeldus vastavuses 

iseseisva töö mahule) 

Andmete modelleerimise ja andmebaasisüsteemide arengu 

ajalugu. Põhimõisted. Relatsiooniline andmebaas kui tabelite 

kogum. Andmemudel. Andmeskeem. Andmebaas kui 

andmemudeli füüsiline väljendus. Andmebaasi üldine struktuur. 

Andmete seostamine. Andmebaasi komponendid. Andmebaaside 

erinevad kontseptid ja arhitektuurid: hierarhiline ja 

võrkstruktuur, relatsiooniline- ja navigatsiooniline struktuur. 

Olem-seos diagramm. Relatsiooniline algebra. 

Andmestruktuuride normaliseerimine. Andmestruktuuride 

formaliseerimine – mustrid andmemudelite loomisel. SQL – 

relatsioonilise andmebaasi käsitluskeel: andmekirjelduskeel ja 

andmetega manipuleerimise keel. Andmete lukustamine ja 

andmete ühiskasutusest tulenevate probleemide lahendamine. 

Kasutajate autoriseerimine ja andmekaitse. Indeksid ja nende 

kasutamine. 

Õpiväljundid: 

 

Kursuse edukalt läbinud üliõpilane: 

Saab aru andmebaasi mõistest, tähendusest ja kohast erineva 

struktuuriga infosüsteemides; 

Omab ülevaadet andmebaaside valdkonnas kasutatavast 

mõistesüsteemist; andmekäsitluse optimeerimise tehnikatest; 

andmete lukustusmehhanismidest, lukustamisega kaasnevatest 

probleemidest; andmebaaside haldamiseks tehtavatest 

toimingutest; indeksite kasutamisest andmebaasides, oskab neid 

luua ja kasutada; 

Oskab luua andmemudelite olem-seos diagramme (ERD) ja neid 

dokumenteerida; kasutada SQL keelt, selle abil luua andmebaasi 

ja andmebaasi struktuuri; koostada päringuid, filtreerida, 

sorteerida ja grupeerida andmeid, ühendada andmeid mitmest 

tabelist, koostada alampäringuid. 

Teab, mis on kasutajaõigused; andmebaaside erinevaid füüsilisi 

ja loogilisi arhitektuure; mis on andmemudeli normaliseerimine, 

andmemudeli normaalkujud. 



Hindamismeetodid: 

 

Eksam toimub eksamisessioonil.  

Hinne kujuneb iseseisvate tööde – 40% ning eksamitöö (mõned 

teooriaküsimused ja väike modelleerimisülesanne) – 60% põhjal.  

Õppejõud: Inga Petuhhov, õpetaja 

Ingliskeelne nimetus: Design and Development of Databases 

Eeldusaine: Eeldusaine puudub. Eeldatakse elementaarset arvuti kasutamise 

oskust. 

Kohustuslik kirjandus: Kursuse veebileht. http://www.cs.tlu.ee/~inga/AB_proj/ 

E. Eessaar, Andmebaaside projekteerimine, TTÜ Kirjastus 2008 

Asenduskirjandus: Asenduskirjanduse põhjal läbimine on võimalik eraldi 

kokkuleppel õppejõuga. 

Õppetöös osalemise ja 

eksamile/arvestusele 

pääsemise nõuded 

Kontakttundides osalemine on soovitatav. 

Eksamile pääsemiseks peavad olema esitatud ja kaitstud kõik 

iseseisvad tööd. 

Iseseisva töö nõuded Ülesannete lahendamine. Ülesanded sisaldavad kontseptuaalse 

mudeli loomist, andmemudeli loomist ja hindamist, andmebaasi 

ehitamist, andmebaasis päringute tegemist. Konkreetsed 

ülesanded antakse kursuse käigus. Ülesanded lahendatakse 

valdavalt väikestes meeskondades. 

Eksami 

hindamiskriteeriumid või 

arvestuse sooritamiseks 

vajalik miinimumtase  

Eksami hinde kujunemine: 

Iseseisvad tööd = 40% 

Eksam = 60% 

Hindamise skaala: 

A = 91% -100% 

B = 81% -90% 

C = 71% -80% 

D = 61% -70% 

E = 51% -60% 

F = 0% -50% 

 Täiendav informatsioon kursuse sisu kohta, kursuse jaotumine 

teemade kaupa sh seminarivormis toimuvate kontakttundide ajad 

1. nädal  

(5.9.18, kell 8:15) 

Sissejuhatus. Üldine tutvustus. Andmete modelleerimise, 

andmebaaside ja andmebaasisüsteemide ajalugu ja arengulugu. 

Põhimõisted. 

2. nädal  

(12.9.18, kell 8:15) 

Andmemudelid. Andmebaaside erinevad arhitektuurid ja 

klassifikatsioon.  

3. nädal  

(19.9.18, kell 8:15) 

Andmete modelleerimine. Olem-seos diagramm. Klassiskeem. 

Andmemudelite loomine. Kontseptuaalne andmemudel. 

http://www.cs.tlu.ee/~inga/AB_proj/


4. nädal  

(26.9.18, kell 8:15) 

Andmemudelite loomine. Relatsiooniline mudel. 

5. nädal  

(3.10.18, kell 8:15) 

Relatsioonalgebra põhimõtted. 

6. nädal  

(10.10.18, kell 8:15) 

Andmebaasi kavandamine. Kvaliteedi parandamine. 

Andmemudelite normaliseerimine. 

7. nädal  

(17.10.18, kell 8:15) 

Andmemudelite loomine. Lahendame ülesandeid. 

8. nädal  

(31.10.18, kell 8:15) 

Andmemudelite loomise mustrid.  

9. nädal  

(7.11.18, kell 8:15) 

Relatsioonilise andmebaasi käsitluskeel SQL. Andmete 

kirjeldamine, andmetega manipuleerimine, päringud. 

10. nädal  

(14.11.18, kell 8:15) 

Ülesanded SQL-iga. 

11. nädal  

(21.11.18, kell 8:15) 

Indeksid ja nende kasutamine. Kasutajate autoriseerimine. 

Andmed ühiskasutuses. 

12. nädal  

(28.11.18, kell 8:15) 

Ülesanded SQL-iga. 

13. nädal  

(5.12.18, kell 8:15) 

Andmebaaside füüsilisest ülesehitusest. 

14. nädal  

(12.12.18, kell 8:15) 

Iseseisvate tööde kaitsmine. 

17.12 – 23.12.18 ja 

2.01 – 27.01.2019 

Eksamid ja järeleksamid. 
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