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Tabeliseosed 

Kui olete loonud oma andmebaasi iga teema jaoks tabeli, peate võimaldama Accessil see 

teave vajadusel uuesti kokku koguda. Selleks tuleb luua seotud tabelites ühised väljad ja 

määratleda oma tabelite vahelised seosed. Seejärel saate luua päringuid, vorme ja aruandeid, 

mis kuvavad korraga mitme tabeli teabe. Näiteks siin kuvatud vorm sisaldab mitmest tabelist 

pärit teavet: 

Tabeliseoseid saate luua otse akna Seosed kaudu või lohistades välja paanilt Väljaloend. 

Access kasutab tabeliseoseid selleks, et teada, kuidas liita tabeleid, kui peate kasutama neid 

andmebaasiobjektis. On mitu põhjust, miks peaksite enne muude andmebaasiobjektide (nt 

vormide, päringute ja aruannete) loomist looma tabeliseosed. 

 Tabeliseosed teavitavad päringukujundusi 

Mitme tabeli kirjetega töötamiseks peate sageli looma päringu, mis need tabelid 

liidab. Päring vastendab esimese tabeli primaarvõtme välja väärtused teise tabeli 

võõrvõtme väljaga. Näiteks iga kliendi kõigi tellimustega ridade tagastamiseks 

koostage päring, mis liidab välja Kliendi ID põhjal tabeli Kliendid ja tabeli 

Tellimused. Aknas Seosed saate liidetavad väljad käsitsi määrata. Kui teil aga on 

juba tabelitevaheline seos määratletud, pakub Access olemasoleva tabeliseose põhjal 

vaikeliitmise. Kui kasutate ühte päringuviisarditest, kasutab Access määratletud 

tabeliseostest kogutud teavet, et pakkuda teile teadlikke valikuid ning eeltäita 

atribuudisätted sobivate vaikeväärtustega. 

 Tabeliseosed teavitavad teie vormi- ja aruandekujundusi 

Vormi või aruande kujundamisel kasutab Access määratletud tabeliseostest kogutud 

teavet, et pakkuda teile teadlikke valikuid ning eeltäita atribuudisätted sobivate 

vaikeväärtustega. 

 Tabeliseoste alusel saate jõustada viitamistervikluse, et vältida oma andmebaasis orbkirjeid. 

Orbkirje on kirje, mis viitab mõnele olematule kirjele – nt tellimusekirje, mis viitab 

olematule kliendikirjele. 

Andmebaasi kujundamisel jaotate oma teabe tabelitesse, millel on igaühel oma 

primaarvõti. Seejärel lisate neile primaarvõtmetele viitavatesse seotud tabelitesse 

võõrvõtmed. Need võõrvõtme ja primaarvõtme paarid moodustavad tabeliseoste ja 

mitme tabeli päringute aluse. Seetõttu on oluline, et need võõrvõtme ja primaarvõtme 

viited oleksid sünkroonitud. Viitamisterviklus aitab tagada viidete sünkroonsuse ning 

on otseselt sõltuv tabeliseostest. 

Tabeliseoste kuvamiseks klõpsake vahekaardi Andmebaasi tööriistad nuppu Seosed. 

Avaneb aken Seosed, kus kuvatakse kõik olemasolevad seosed. Kui ühtegi tabeliseost pole 
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veel määratletud ning avate akna Seosed esimest korda, palub Access teil lisada sellesse 

aknasse mõne tabeli või päringu. 

Akna Seosed avamine 

1. Klõpsake menüü Fail (Fail) nuppu Ava (Open). 

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

3. Klõpsake menüü Andmebaasiriistad (Database Tools) jaotises Seosed (Relatsionshsips) 

nuppu Seosed (Relatsionshsips). 

4. Kui andmebaas sisaldab seoseid, kuvatakse aken Seosed. Kui andmebaas ei sisalda ühtegi 

seost ning avate akna Seosed esimest korda, kuvatakse dialoogiboks Tabeli kuvamine 

(Show Table). Dialoogiboksi sulgemiseks klõpsake nuppu Sule (Close). 

1. Klõpsake menüü Kujundus (Design) jaotises Seosed (Relatsionshsips) nuppu Kõik 

seosed . 

Kuvatakse kõik teie  andmebaasi määratletud seosed. Arvestage, et peidetud tabeleid 

(tabeleid, mille puhul on dialoogiboksis Atribuudid () märgitud ruut Peidetud 

(Hiden)) ning nende seoseid ei kuvata, välja arvatud juhul, kui dialoogiboksis 

Navigeerimissuvandid () on märgitud ruut Kuva peidetud objektid ( ). 

Tabeliseost tähistab seosejoont, mis kuvatakse akna Seosed tabelite vahel. Seos, mis ei jõusta 

viitamisterviklust, kuvatakse seda seost toetavate üldväljade vahel peene joonena. Kui valite 

seose selle joont klõpsates, siis muutub joon paksemaks, näitamaks, et see on valitud. Kui 

jõustate seose viitamistervikluse, kuvatakse see joone otsad paksemana. Lisaks kuvatakse 

seose ühel poolel joone paksema osa kohal arv 1 ning teisel poolel joone paksema osa kohal 

lõpmatuse sümbol (8). 

 

Tabeliseose loomine 

Tabeliseose saate luua aknas Seosed või lohistades paanilt Väljaloend () välja andmelehele. 

Tabelitevahelise seose loomisel ei pea üldväljadel olema samad nimed, kuigi sageli on. 

Nendel väljadel peab olema pigem sama andmetüüp. Kui primaarvõtme väli on 

automaatnumbri väli, võib võõrvõtme väli olla siiski arvuväli, kui mõlema välja atribuut 

Välja suurus () on sama. Näiteks saate vastendada automaatnumbri- ja arvuvälja, kui mõlema 

välja atribuut Välja suurus on Pikk täisarv. Kui mõlemad üldväljad on arvuväljad, peab neil 

olema sama atribuudisäte Välja suurus. 

TABELISEOSE LOOMINE AKNA SEOSED ABIL 

1. Klõpsake menüü Fail nuppu Ava. 

2. Valige dialoogiboksis Avamine andmebaas ja avage see. 

3. Klõpsake menüü Andmebaasiriistad jaotises Seosed nuppu Seosed. 



3 
 

4. Kui te pole veel ühtegi seost määratlenud, kuvatakse automaatselt dialoogiboks Tabeli 

kuvamine (Show Table..). Kui seda ei kuvata, klõpsake menüü Kujundus (Design) 

jaotises Seosed (Relatsionship) nuppu Kuva tabel (Show Table). 

Dialoogiboksis Tabeli kuvamine (Show Table) kuvatakse kõik andmebaasi tabelid 

ja päringud. Ainult tabelite kuvamiseks klõpsake raadionuppu Tabelid (Tables). 

Ainult päringute kuvamiseks klõpsake raadionuppu Päringud (Queries). Mõlema 

tabeli ja päringu kuvamiseks klõpsake raadionuppu Mõlemad (Both). 

5. Valige üks või mitu tabelit või päringut ning seejärel klõpsake nuppu Lisa (Add). Kui olete 

aknasse Seosed tabelite ja päringute lisamise lõpetanud, klõpsake nuppu Sule (Close). 

6. Lohistage ühe tabeli väli (tavaliselt primaarvõti) teise tabeli ühisele väljale (võõrvõti). 

Mitme välja lohistamiseks vajutage juhtklahvi (CTRL), klõpsake soovitud välju ja seejärel 

lohistage need. 

Kuvatakse dialoogiboks Seoste redigeerimine. 

7. Kontrollige, kas kuvatud väljanimed on selle seose üldväljad. Kui väljanimi on vale, 

klõpsake seda väljanime ja valige loendist uus väli. 

Seose viitamistervikluse jõustamiseks märkige ruut Jõusta viitamisterviklus.  

8. Klõpsake nuppu Loo (Create). 

Kahe tabeli vahel luuakse seosejoon. Kui märkisite ruudu Jõusta viitamisterviklus 

(Enfore Referential  Integrity), kuvatakse selle joone mõlemad otsad paksemana. 

Ainult ruudu Jõusta viitamisterviklus (Enfore Referential  Integrity)märkimisel 

kuvatakse seose ühel poolel joone paksu osa kohal arv 1 ning teisel poolel joone 

paksu osa kohal lõpmatuse sümbol (8). 

 MÄRKUSED  

 Üks-ühele-seose loomine.    Mõlemal üldväljal (tavaliselt primaarvõtme ja võõrvõtme 

väljadel) peab olema kordumatu indeks. See tähendab, et nende väljade atribuudi 

Indekseeritud (Indexed) väärtuseks tuleb seada Jah (duplikaadid keelatud) (Yes (No 

Duplicates)). Kui mõlemal väljal on kordumatu indeks, loob Access üks-ühele-seose. 

 Üks-mitmele-seose loomine.    Seose "üks"-poole (tavaliselt primaarvõtme) väljal peab 

olema kordumatu indeks. See tähendab, et selle välja atribuudi Indekseeritud (Indexed) 

väärtuseks tuleb seada Jah (duplikaadid keelatud) ) (Yes (No Duplicates)). "Mitmele"-

poole väljal ei tohiks olla kordumatu indeks. Sellel võib olla indeks, kuid see peab lubama 

duplikaate. See tähendab, et selle välja atribuudi Indekseeritud väärtuseks tuleks seada Ei  
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(No) või Jah (duplikaadid lubatud) ) (Yes (No Duplicates)). Kui ühel väljal on 

kordumatu indeks ja teisel mitte, loob Access üks-mitmele-seose. 

 Tabeliseose kustutamine 

Tabeliseose eemaldamiseks peate kustutama aknast Seosed vastava seosejoone. Viige kursor 

ettevaatlikult nii, et see osutab seosejoonele, ja seejärel klõpsake joont. Seosejoone valimisel 

kuvatakse see paksemana. Kui seosejoon on valitud, vajutage kustutusklahvi (DELETE). 

Arvestage, et seose eemaldamisel eemaldate ka selle seose viitamistervikluse toe, kui see on 

lubatud. Selle tulemusena ei takista Access enam automaatselt seose "mitmele"-poolel 

orbkirjete loomist. 

1. Klõpsake menüü Andmebaasiriistad (Database Tools) jaotises Seosed (Relatsionships) 

nuppu Seosed (Relatsionships). 

Kuvatakse aken Seosed. Kui te pole veel ühtegi seost määratlenud, kuvatakse akna 

Seosed esmakordsel avamisel dialoogiboks Tabeli kuvamine (Show Table). Selle 

dialoogiboksi kuvamisel klõpsake nuppu Sule (Close). 

1. Klõpsake menüü Kujundus (Design) jaotises Seosed (Relatsionship) nuppu Kõik 

seosed (All Relatsionships). 

Kuvatakse kõik seostega tabelid ja nende seosejooned. 

2. Klõpsake kustutatava seose seosejoont. Seosejoone valimisel kuvatakse valitud rida 

paksemana. 

3. Vajutage kustutusklahvi (DELETE) 

–või– 

paremklõpsake ja seejärel klõpsake käsku Kustuta. 

4. Access võib kuvada teate Kas soovite kindlasti valitud seose andmebaasist jäädavalt 

kustutada? (Are you sure you want to permanently delete the selected  relationship 

from your database?). Kui selline kinnitusteade kuvatakse, klõpsake nuppu Jah (Yes). 

 MÄRKUS.   Kui kumbagi tabeliseosesse kuuluvat tabelit ei kasuta ükski teine isik ega 

toiming või avatud andmebaasiobjekt (nt vorm), ei saa te seda seost kustutada. Enne seose 

eemaldamist peate sulgema kõik neid tabeleid kasutavad avatud objektid. 

Tabeliseose muutmine 

Tabeliseose muutmiseks valige see aknas Seosed (Relatsionship) ja seejärel redigeerige seda. 

Viige kursor ettevaatlikult nii, et see osutab seosejoonele, ja seejärel klõpsake joont selle 

valimiseks. Seosejoon kuvatakse paksemana, kui see on valitud. Kui seosejoon on valitud, 
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topeltklõpsake seda või klõpsake vahekaardi Kujundus (Design) jaotise Tööriistad (Tools) 

suvandit Redigeeri seoseid (Edit Relatsionship). Kuvatakse dialoogiboks Seoste 

redigeerimine (Edit Relatsionship). 

Tehke dialoogiboksis Seoste redigeerimine soovitud muudatused. 

1. Klõpsake menüü Andmebaasiriistad () jaotises Seosed nuppu Seosed. 

Kuvatakse aken Seosed. Kui te pole veel ühtegi seost määratlenud, kuvatakse akna 

Seosed esmakordsel avamisel dialoogiboks Tabeli kuvamine. Selle dialoogiboksi 

kuvamisel klõpsake nuppu Sule. 

 Klõpsake menüü Kujundus jaotises Seosed nuppu Kõik seosed. 

2. Kuvatakse kõik seostega tabelid ja nende seosejooned. 

3. Klõpsake muudetava seose seosejoont. Kui seosejoon on valitud, kuvatakse see paksemana. 

4. Topeltklõpsake seosejoont. 

5. Tehke soovitud muudatused ja klõpsake nuppu OK. 

Dialoogiboksis Seoste redigeerimine saate muuta tabeli seoseid. Täpsemalt öeldes 

saate muuta seose mõlema poole tabeleid, päringuid või välju. Saate seada ka 

liitmistüübi või jõustada viitamistervikluse ning valida kaskaadsuvandeid.  

LIITMISTÜÜBI SEADMINE 

Tabeliseose määratlemisel saavad teie päringukujundused teavet seose kohta käivatest 

faktidest. Näiteks kui määratlete kahe tabeli vahelise seose ning seejärel loote päringu, mis 

neid tabeleid kasutab, valib Access automaatselt seoses määratud väljade põhjal vaikimisi 

vastenduvad väljad. Saate need päringu algsed vaikeväärtused alistada, kuid seose esitatud 

väärtused osutuvad sageli õigeteks. Kuna vastendate ja kogute mitme tabeli andmeid sageli 

keerukates andmebaasides, võib seoste loomise kaudu vaikeväärtuste seadmine olla 

aegasäästev ja mõistlik. 

Mitmeväljaline päring kombineerib andmeid mitmest tabelist, vastendades üldväljadel olevad 

väärtused. Seda vastendamise ja kombineerimise toimingut nimetatakse liitmiseks. Oletame 

näiteks, et tahate kuvada klientide tellimusi. Selleks loote päringu, mis ühendab tabeli 

Kliendid ja tabeli Tellimused väljal Kliendi ID. Päringutulem sisaldab ainult nende ridade 

kliendi- ja tellimuseteavet, millel leiti vastavus. 

Üks väärtus, mille saate igale seosele määrata, on liitmistüüp. Liitmistüüp ütleb Accessile, 

millised kirjed päringutulemisse kaasata. Näiteks võtame päringu, mis liidab tabeli Kliendid 

ning tabeli Tellimused üldväljadel, mis tähistavad kliendi ID-d. Vaikeliitmistüübi (mida 

nimetatakse sisemiseks liitmiseks) kasutamisel tagastab päring ainult väljad Klient ning väljad 

Tellimus, kui üldväljad (mida nimetatakse ka liidetud väljadeks) on võrdsed. 
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Oletame, et soovite kaasata kõik kliendid – isegi need, kes pole veel ühtegi tellimust esitanud. 

Selleks peate muutma liitmistüübi sisemisest ühendamisest vasakpoolseks väliseks 

ühendamiseks. Vasakpoolne väline ühendamine tagastab kõik seose vasakpoolse osa tabeli 

read ning paremast osast ainult kattuvad read. Parempoolne väline ühendamine tagastab kõik 

paremal asuvad read ning vasakult ainult kattuvad read. 

 MÄRKUS.   Käesoleval juhul viitavad "vasak" ja "parem" tabelite asendile dialoogiboksis 

Seoste redigeerimine, mitte aknas Seosed. 

Peaksite mõtlema, milliseid tulemeid soovite kõige sagedamini selle seosega ühendatud 

tabelite päringutest saada, ning seadma liitmistüübi vastavalt sellele. 

Liitmistüübi seadmine 

1. Klõpsake dialoogiboksis Seoste redigeerimine (Edit Relationship) nuppu Liitmistüüp 

(Join Type…). 

Kuvatakse dialoogiboks Liitmisatribuudid (Join Properties). 

2. Klõpsake soovitud atribuuti ja klõpsake siis nuppu OK. 

Järgmises tabelis kuvatakse (tabelite Kliendid ja Tellimused abil) dialoogiboksis 

Liitmisatribuudid (Join Properties) kolm valikut, kasutatav liitmistüüp ning kas kaasatud 

on iga tabeli kõik read või vastendatud read. 

VALIK LIITMISTÜÜP  VASAKPOOLNE 

TABEL 

PAREMPOOLNE 

TABEL 

1. Kaasa read ainult juhul, 

kui mõlema tabeli 

ühendatud väljad on 

võrdsed. 

Sisemine 

ühendamine 

Vastendatud read Vastendatud read 

2. Kaasa KÕIK kirjed 

tabelist Kliendid ja ainult 

need kirjed tabelist 

Tellimused, mille 

ühendatud väljad on 

võrdsed. 

Vasakpoolne 

väline ühendamine 

Kõik read Vastendatud read 

3. Kaasa KÕIK kirjed 

tabelist Tellimused ja 

ainult need kirjed tabelist 

Kliendid, mille ühendatud 

väljad on võrdsed. 

Parempoolne 

väline ühendamine 

Vastendatud read Kõik read 

Kui valite suvandi 2 või 3, kuvatakse seosejoonel nool. See nool osutab seose sellele poolele, 

mille korral kuvatakse ainult vastendatud read. 
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MUUDATUSTE TEGEMINE DIALOOGIBOKSIS LIITMISATRIBUUDID 

1. Klõpsake menüü Andmebaasiriistad (Database Tools) jaotises Seosed (Relatsionship) 

nuppu Seosed (Relatsionship). 

Kuvatakse aken Seosed. Kui te pole veel ühtegi seost määratlenud, kuvatakse akna 

Seosed esmakordsel avamisel dialoogiboks Tabeli kuvamine (Show Table). Selle 

dialoogiboksi kuvamisel klõpsake nuppu Sule (Close). 

 Klõpsake menüü Kujundus (Design) jaotises Seosed (Relatsionship) nuppu Kõik seosed 

(All Relatsionships). 

Kuvatakse kõik seostega tabelid ja nende seosejooned 

2. Klõpsake muudetava seose seosejoont. Kui seosejoon on valitud, kuvatakse see paksemana. 

3. Topeltklõpsake seosejoont. 

Kuvatakse dialoogiboks Seoste redigeerimine (Edit Relatsionship). 

4. Klõpsake nuppu Liitmistüüp (Join Type) 

5. Klõpsake dialoogiboksis Liitmisatribuudid (Join Porperties) soovitud suvandit ning 

klõpsake siis nuppu OK. 

6. Soovi korral tehke seoses täiendavad muudatused ja seejärel klõpsake nuppu OK. 

 

 


