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Accessi andmebaasi struktuuri tutvustus 

Andmebaasi tabelite, vormide, päringute ja muude objektidega tutvumine aitab teha 

mitmesuguseid toiminguid (nt sisestada andmeid vormile, tabeleid lisada või eemaldada, 

andmeid otsida ja asendada ning päringuid käitada). 

Ülevaade 

Andmebaas on kindla teema või eesmärgiga (nt klienditellimuste jälgimise või muusikakogu 

haldamisega) seotud teabekogum. Kui te ei talleta oma andmebaasi arvutis või talletate seal 

ainult osa andmebaasist, tuleb teil jälgida teavet mitmest allikast, mida peate koordineerima ja 

korraldama. 

Oletame näiteks, et teie tarnijate telefoninumbreid talletatakse erinevates kohtades: tarnijate 

telefoninumbreid sisaldavas kaardifailis, failikapi tooteteabefailides ja tellimuseteavet 

sisaldavas arvutustabelis. Kui tarnija telefoninumber muutub, tuleb teil vastavat teavet 

värskendada kolmes kohas. Hästi kujundatud Accessi andmebaasis salvestatakse 

telefoninumber ainult üks kord ja peate värskendama vastava teabe ühes kohas. Kui 

värskendate tarnija telefoninumbrit, värskendatakse see automaatselt kõikjal andmebaasis, kus 

te seda kasutate. 

ACCESSI ANDMEBAASIFAILID 

Accessi abil saate hallata kogu oma teavet ühes failis. Accessi andmebaasifailis saate 

kasutada: 

 tabeleid andmete talletamiseks; 

 päringuid soovitud andmete otsimiseks ja toomiseks; 

 vorme tabeliandmete kuvamiseks, lisamiseks ja värskendamiseks; 

 aruandeid kindla paigutusega andmete analüüsimiseks ja printimiseks. 
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 Saate salvestada andmed üks kord ühte tabelisse, kuid kuvada neid mitmest asukohast. Kui 

värskendate andmeid, värskendatakse need automaatselt kõikjal, kus need kuvatakse. 

 Päringu abil saate andmeid tuua. 

 Vormi abil saate andmeid kuvada ja sisestada. 

 Aruande abil saate andmeid kuvada ja printida. 

Kõik need üksused – tabelid, päringud, vormid ja aruanded – on andmebaasiobjektid 

(andmebaasiobjektid: Accessi andmebaas sisaldab selliseid objekte nagu tabelid, päringud, 

vormid, aruanded, leheküljed, makrod ja moodulid. Accessi projekt sisaldab aga objekte nagu 

vormid, aruanded, leheküljed, makrod ja moodulid.). 

 

 MÄRKUS.   Mõni Accessi andmebaas sisaldab linke tabelite juurde, mida talletatakse 

muudes andmebaasides. Teil võib olla näiteks üks Accessi andmebaas, mis sisaldab ainult 

tabeleid ja teine Accessi andmebaas, mis sisaldab nende tabelite linke, samuti lingitud 

tabelitel põhinevaid päringuid, vorme ja aruandeid. Enamikul juhtudel pole vahet, kas tabel on 

lingitud tabel või seda talletatakse tegelikult vastavas andmebaasis. 

 

TABELID JA SEOSED 
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Saate andmete talletamiseks luua ühe tabeli igat tüüpi jälitatava teabe jaoks. Teabetüübid 

võivad olla järgmised: klienditeave, tooteteave ja tellimuse üksikasjad. Nende andmete 

toomiseks mitmest tabelist ühte päringusse, vormile või aruandesse peate määratlema 

tabelitevahelised seosed. 

 MÄRKUS.   Veebiandmebaasis ei saa seoseid luua objektivahekaardi Seosed abil. 

Veebiandmebaasi seoste loomiseks saate kasutada otsinguvälju. 

 

 Varem postitusloendis olnud klienditeave asub nüüd tabelis Kliendid. 

 Varem arvutustabelis olnud tellimuseteave asub nüüd tabelis Tellimused. 

 Tabeli kirjeid eristab üksteisest kordumatu ID (nt kliendi ID). Lisades ühe tabeli 

kordumatu ID välja teise tabelisse ja määratledes nende kahe välja vahelise seose, saab 

Access vastendada mõlema tabeli seotud kirjeid nii, et saate need koondada vormile, 

aruandesse või päringusse. 
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PÄRINGUD 

Päringu abil saate otsida ja tuua andmeid, mis vastavad teie määratud tingimustele – sh 

andmeid mitmest tabelist. Samuti saate päringu abil värskendada või kustutada korraga mitu 

kirjet ja teha andmetega eelmääratletud või kohandatud arvutusi. 

 MÄRKUS.   Päringu abil ei saa värskendada ega kustutada veebiandmebaasi kirjeid. 

 

 Tabel Kliendid sisaldab teavet klientide kohta. 

 Tabel Tellimused sisaldab teavet tellimuste kohta. 

 See päring tagastab tabelist Tellimused tellimuse ID ja nõutava kuupäeva andmed ja 

tabelist Kliendid ettevõtte nime ja linna andmed. Päring tagastab ainult Londonis asuvate 

klientide aprillis nõutud tellimused. 

 

VORMID 

Vormi abil saate hõlpsalt ühe rea kaupa andmeid kuvada, sisestada ja muuta. Vormi abil saate 

teha ka muid toiminguid (nt andmeid mõnda muusse rakendusse saata). Vormid sisaldavad 

tavaliselt juhtelemente, mis on lingitud aluseksolevate tabeliväljadega. Kui avate vormi, toob 

Access andmed ühest või mitmest sellisest tabelist ja seejärel kuvab need andmed teie vormi 

loomisel valitud paigutusega. Saate luua vormi lindi jaotise Vorm käskude või vormiviisardi 

abil või kujundusvaates ise. 
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 MÄRKUS.   Veebiandmebaasides saate vorme ja aruandeid luua küljendivaates, mitte 

kujundusvaates. 

 

 Tabelis kuvatakse korraga mitu kirjet, kuid kõigi andmete ühes kirjes nägemises peate 

võib-olla horisontaalselt kerima. Tabeli kuvamisel ei saa te värskendada korraga mitme tabeli 

andmeid. 

 Vorm keskendub korraga ühele kirjele ja see saab kuvada välju mitmest tabelist. Samuti 

saab vormil kuvada pilte ja muid objekte. 

 Vormil võib olla nupp, mille klõpsamisel saate printida aruande, avada muid objekte või 

muud moodi tööülesandeid automatiseerida. 

 

ARUANDED 

Aruande abil saate kiiresti analüüsida andmeid või esitada neid kindlas prindi- või muus 

vormingus. Näiteks võite saata kolleegile aruande, kus on rühmitatud andmed ja arvutatud 

kogusummad. Samuti võite luua aruande, mille aadressiandmed on vormindatud 

postitussiltide printimiseks. 
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 Postitussiltide loomine aruande abil. 

 Diagrammi kogusummade kuvamine aruande abil. 

 Arvutatud kogusummade kuvamine aruande abil. 

 

Nüüd, kui Accessi andmebaaside põhistruktuur on teile juba tuttav, vaadake, kuidas 

sisseehitatud tööriistade abil kasutada kindlat Accessi andmebaasi. 

 


