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SISSEJUHATUS INFOSÜSTEEMIDESSE 

Maht EAP 4.0 Kontakttundide 

maht: 56 

Õppesemester 

S 

Eksam 

Aine koduleht / e-

õppe platvorm: 

moodle.hitsa.ee 

Eesmärk: Anda üldised teadmised infosüsteemide valdkonnast ja sellega seotud 

probleemistikust ning esmased oskused infosüsteemide analüüsist ja 

modelleerimisest. 

Aine lühikirjeldus: 

(sh iseseisva töö sisu 

kirjeldus vastavuses 

iseseisva töö mahule) 

 Infohalduse eesmärgid ja probleemid. Info kvaliteedi 

hindamine. 

 Infosüsteemi mõiste. 

 Äriprotsessid ja infosüsteem. Protsesside modelleerimine 

 Andmed infosüsteemis 

 Erinevad modelleerimistehnikad 

 Inimene ja infosüsteem 

Praktikumides lahendatakse loenguteemadega seotuid ülesandeid. 

Igale praktikumile järgneb kodutöö mahuga kuni 1 töötund. Kodutööd 

on võimalik järgmises praktikumis ette kanda ning arutada. 

Õpiväljundid: 

 

 tunneb ära infosüsteemi ja selle elemendid ning toimimise 

põhimõtted; 

 omab ettekujutust põhilistest kasutatavatest tehnoloogiatest; 

 teab infosüsteemi elutsüklit; 

 mõistab andmehaldust; 

 tunneb modelleerimiskeele UML põhitehnikaid. 

Hindamismeetodid: 

 

Eksam. Hinne moodustub kahest osast: 

 kursuse jooksul tehtud ja praktikumides ettekantud iseseisev 

töö, osakaaluga 60%; 

 eksamiküsimuste (valikvastustega küsimused, nende arv on 

kuni 40) vastamise tulemus, osakaaluga 40%.  



Õppejõud: Jelena Vendelin 

Ingliskeelne nimetus: Introduction to Information Systems 

Eeldusaine: - 

Kohustuslik 

kirjandus: 

 

Iseseisva lugemise materjaliks on loengute tekstid. Soovitatav (kuid 

mitte eksamil kontrollitav) on täiendav iseseisev lugemine, nii 

kvaliteetseid IT-blogisid kui ka ülikooli akadeemilise raamatukogu e-

ajakirju kasutades. 

Asenduskirjandus: 

(üliõpilase poolt läbi 

töötatava kirjanduse 

loetelu, mis katab 

ainekursuse loengulist 

osa) 

Igas loengutekstis on viited teemaga seotud olulisele kirjandusele. 

Tudeng, kes ei saa loengus osaleda, saab iseseisvalt teema läbi töötada, 

lugedes loenguteksti ja loengutekstis viidatud kirjandust. 

Õppetöös osalemise 

ja 

eksamile/arvestusele 

pääsemise nõuded 

Nõutav vähemalt ühe iseseisva töö lahenduse ettekanne (toimub 

praktikumides). Praktikumides osalemine on soovitav. Kirjalik eksam 

(test) sooritatakse arvutiklassis. Seda on võimalik sooritada kuni kolm 

korda, arvesse läheb parim tulemus. 

Iseseisva töö nõuded Iseseisvate tööde loetelu 

1. Info kvaliteedi hindamine 

2. Süsteemi sõnalise üldvaate koostamine. Põhiobjektide 

määratlemine 

3. Kontekstidiagramm. Äriprotsessi joonistamine 

tegevusdiagrammiga. 

4. IT toetuse võimaluste leidmine protsessis. IT toetusega 

protsessi tegevusdiagramm 

5. Infosüsteemi eesmärkide, funktsionaalsete nõuete ja 

kasutusjuhtude määratlemine 

6. Tarkvara kasutusjuhtude kirjeldamine ja joonistamine 

7. Kontseptuaalmudeli koostamine 

8. Andmemudeli koostamine ja normaliseerimine 

Kodutöid võib teha kuni kolmestes gruppides. Kirjeldused ja tähtajad 

avaldatakse jooksvalt moodle-keskkonnas. Lahendused laetakse üles 

samuti moodles. Kodutööde esitlemine ja arutelu toimub tähtajale 

järgnevas praktikumis. Kantakse ette ja arutatakse vähemalt ühte 

lahendust. 



Eksami 

hindamiskriteeriumid 

või arvestuse 

sooritamiseks vajalik 

miinimumtase  

Hindamiskriteeriumid, millest hindamisel lähtutakse.  

Tähtajaks üleslaetud iseseisva töö lahenduse eest on võimalik saada 5 

või 10 punkti, sõltuvalt ülesande mahust. Iga ülesande eest saadavad 

maksimumpunktid on näidatud vastava ülesande juures moodle-

keskkonnas. Hilinenud töid ei hinnata. 

Kodutöö klassis esitlemist hinnatakse kuni 10 punktiga, arutelus 

osalemist kuni 5 punktiga.  

Kirjaliku eksami (testi) maksimaalne punktide arv on 40. 

Lõpphinne moodustub punktide summast järgmiselt: 

 A – suurepärane, 91-100 punkti 

 B – väga hea, 81-90 punkti 

 C – hea, 71-80 punkti 

 D – rahuldav, 61-70 punkti, 

 E – kasin, 51-60 punkti 

 F – mitterahuldav, vähem kui 51 punkti 

Informatsioon 

kursuse sisu kohta, 

kursuse jaotumine 

teemade kaupa sh 

kontakttundide ajad 

Loengud on reedeti kell 12:15 

Praktikumid reedeti kell 8:15 

 
Praktikum Loeng 

07.09.2018 Sissejuhatus. Kursuse ülevaade Infohalduse eesmärgid 

14.09.2018 Info kvaliteedi hindamine Infosüsteemide üldised 

omadused 

21.09.2018 Infovajaduste väljaselgitamine. 

Süsteemi sõnalise üldvaate 

koostamine 

Protsesside kaardistamine ja 

analüüs 

28.09.2018 Ärisüsteemi protsesside 

kaardistamine 

Protsesside modelleerimine. 

Kontekstidiagramm 

05.10.2018 Kontekstidiagramm.  Süsteemi funktsionaalne vaade. 

Tegevusdiagrammid 

12.10.2018 Iseseisev töö. Äriprotsessi tegevusdiagrammi joonistamine  

(4. ülesande täitmine) 

19.10.2018 IT toetuse võimaluste leidmine 

protsessis 

Protsessi parendamine ja 

automatiseerimine 

26.10.2018 Iseseisev töö. IT toetusega protsessi modelleerimine  



(5. ülesande täitmine) 

02.11.2018 IT toetusega protsesside mudelite 

arutamine 

Süsteemi arhitektuur 

09.11.2018 Infosüsteemi eesmärkide, 

funktsionaalsete nõuete ja 

kasutusjuhtude määratlemine 

Inimene ja infosüsteem 

16.11.2018 Tarkvara kasutusjuhtude 

kirjeldamine ja joonistamine 

Äriobjektide ja andmete 

modelleerimine 

23.11.2018 Kontseptuaalmudeli koostamine Andmemudeli koostamine 

30.11.2018 Andmemudeli koostamine Andmemudeli 

normaliseerimine 

07.12.2018 Andmemudeli normaliseerimine Modelleerimine maatriksite 

abil 

14.12.2018 Andmemudeli testimine CRUD 

maatriksi abil 

Kokkuvõte 
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