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Andmebaasitabelite loomine 

Andmebaasi loomisel salvestatakse andmed tabelitesse – teemapõhistesse ridade ja veergude 

loendisse. Näiteks võite nimede, aadresside ja telefoninumbrite loendi salvestamiseks luua 

kontaktandmete tabeli või tooteteabe salvestamiseks toodete tabeli. Andmebaasi koostamist 

tuleb alati alustada tabelite loomisest, enne kui loote mingeid muid andmebaasiobjekte. 

Mis on tabel? 

Tabel sisaldab andmeid teatud teema kohta (nt töötajate või toodete kohta). Tabeli iga kirje 

sisaldab teavet ühe üksuse (nt kindla töötaja) kohta. Kirje koosneb väljadest (nt nimi, aadress 

ja telefoninumber). Kirjet nimetatakse tihti ka reaks ja välja nimetatakse tihti ka veeruks. 

 

 Kirje või rida 

 Väli või veerg 

Andmebaas võib sisaldada palju tabeleid, millest igaühes talletatakse erineva teema kohast 

teavet. Iga tabel võib sisaldada palju eri tüüpi välju, sh teksti-, arvu-, kuupäeva- ja pildivälju. 

Järgmine loend sisaldab näiteid mõne levinud tabeli kohta, mida võite luua. 

 Klientide tabel, mis sisaldab ettevõtte kliente ja nende aadresse 

 Müüdavate toodete kataloog, sh hinnad ja iga üksuse pilt 

 Ülesannete tabel, mille abil jälitatakse ülesandeid ja nende tähtaegu 

 Seadmete või kaubavaru 

Uue tabeli loomine olemasolevas andmebaasis 

1. Klõpsake Fail (File)  ja seejärel käsku Ava (Open). 

2. Valige dialoogiboksis Avamine (Open) andmebaas ja avage see. 

3. Klõpsake menüü Loo (Create) jaotises Tabelid (Tables) nuppu Tabel (Table 

Design). 

 

Andmebaasi lisatakse uus tabel ja see avatakse andmelehevaates. 
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Andmelehevaates tabelisse väljade lisamine 

Salvestage teabeüksused, mida soovite väljadel (nimetatakse ka veergudeks) jälitada. Näiteks 

tabelis Kontaktid võite luua muuhulgas ka väljad Perekonnanimi, Eesnimi, Telefoninumber ja 

Aadress. Tabeli Tooted jaoks võite luua väljad Tootenimi, Toote ID ja Hind. 

Välju tuleb valida hoolsalt. Näiteks tavaliselt pole soovitatav luua välja arvutatud väärtuse 

salvestamiseks. 

Väljal on teatud määratlevad omadused. Näiteks igal väljal on nimi, mis tuvastab selle välja 

tabelis kordumatuna. Väljal on ka andmetüüp, mis valitakse vastavalt salvestatavale teabele. 

Andmetüüp määratleb salvestatavad väärtused ning sooritatavad toimingud, samuti selle, kui 

palju mäluruumi on vaja iga väärtuse jaoks eraldada. Igal väljal on ka seotud sätete rühm, 

mida nimetatakse atribuutideks ning mis määratlevad välja ilme või käitumise omadused. 

Näiteks atribuut Vorming määratleb välja kuvamispaigutuse  – st kuidas see kuvatakse. 

Uude tabelisse uue välja lisamine 

1. Klõpsake Fail (File)  ja seejärel käsku Ava (Open). 

2. Valige dialoogiboksis Avamine (Open) andmebaas ja avage see. 

3. Klõpsake menüü Loo (Create) jaotises Tabelid (Tables) nuppu Tabel (Table Design 

). 

 

Access lisab andmebaasi uue tabeli ning avab selle andmelehevaates. 

4. Tippige andmed veerupäise Lisa uus väli (Click to Add) all olevasse  lahtrisse. 

Vormingu selgesõnaline määramine 

1. Klõpsake menüü Andmeleht jaotises Andmetüüp ja vorming välja Vorming. 

2. Klõpsake soovitud vormingut. 

Tabeli väljaatribuudi määramine kujundusvaates 

1. Avage tabel kujundusvaates. 

2. Klõpsake tabeli kujundusruudustiku ülaosas välja, mille atribuute soovite määrata, või 

liikuge soovitud väljale nooleklahvide abil.  

3. Access kuvab selle välja atribuudid tabeli kujundusruudustiku allosas. Välja 

andmetüüp määrab, milliseid atribuute saab seada.  

4. Klõpsake akna allosa jaotises Välja atribuudid (Field Propeties) määratava atribuudi 

välja. Teise võimalusena saate vajutada klahvi F6 ja liikuda atribuudini nooleklahvide 

abil. 
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5. Tippige selle atribuudi säte või kui väljast paremal kuvatakse nool, klõpsake noolt ja 

valige soovitud säte loendist. 

Tabeli salvestamine 

Pärast tabeli väljade lisamist peaksite selle kujunduse salvestama. Uue tabeli esmakordsel 

salvestamisel määrake tabelile selles sisalduvat teavet kirjeldav nimi. Selleks saate kasutada 

64 märki (tähed või numbrid), sh tühikud. Näiteks võite määrata tabeli nimeks Kliendid, 

Osade laoseis või Tooted.  

Primaarvõtme määramine 

Tabeli primaarvõti koosneb ühest või mitmest väljast, mis tuvastavad kordumatult iga tabelis 

salvestatava rea. Sageli on primaarvõtmeks kordumatu ID-kood, sarjanumber või muu kood. 

Näiteks võib tabelis Kliendid olla igal kliendil kordumatu kliendikood. Kliendikoodi väli võib 

sel juhul olla tabeli primaarvõti. 

Heal primaarvõtmel on järgmised omadused. Esiteks tuvastab see kordumatult iga rea. 

Teiseks ei ole see kunagi tühi ega null, sellel on alati väärtus. See muutub harva (ideaaljuhul 

mitte kunagi). Access kasutab primaarvõtme välja andmete kiireks kogumiseks mitmest 

tabelist. 

Tabeli primaarvõti tuleks alati määrata. Access loob selle primaarvõtme jaoks automaatselt 

indeksi, mis aitab kiirendada päringuid ja muid toiminguid. Samuti tagab Access, et igal kirjel 

on primaarvõtme väljal väärtus, mis on alati kordumatu. 

Uue tabeli loomisel andmelehevaates loob Access automaatselt primaarvõtme. määrab selle 

välja nimeks ID ja andmetüübiks Automaatnumbri. Väli on andmelehevaates peidetud, kuid 

nähtav kujundusvaates. 

Primaarvõtme määramine või muutmine 

1. Avage tabel kujundusvaates. 

2. Valige väli või väljad, mida soovite kasutada primaarvõtmena. 

Ühe välja valimiseks klõpsake soovitud välja reaselektorit. 

Mitme välja valimiseks hoidke all ) (CTRL) ja klõpsake siis iga välja reaselektorit. 

3. Klõpsake menüü Kujundus (Design jaotise Tööriistad (Tools) suvandit Primaarvõti 

(Primary Key). 

 

Primaarvõtmeks määratud väljast või väljadest vasakule lisatakse võtme ikoon. 
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Primaarvõtme eemaldamine 

1. Avage tabel kujundusvaates. 

2. Klõpsake praeguse primaarvõtme reaselektorit. 

Kui primaarvõti koosneb ühest väljast, klõpsake selle välja reaselektorit. 

Kui primaarvõti koosneb mitmest väljast, klõpsake primaarvõtme suvalise välja reaselektorit. 

3. Klõpsake menüü Kujundus (Design) jaotise Tööriistad (Tools) suvandit 

Primaarvõti (PrimaryKey). 

 

Primaarvõtme ikoon eemaldatakse varem primaarvõtmeks määratud väljalt või väljadelt. 

 Märkus.   Uue tabeli salvestamisel primaarvõtit määramata küsib Access, kas soovite selle 

luua. Kui valite Jah (Yes), loob Access kõigi kirjete varustamiseks kordumatu väärtusega ID-

välja, mille andmetüüp on Automaatnumber. Kui tabel juba sisaldab automaatnumbriga välja, 

kasutab Access seda primaarvõtmena. 

  

 


