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kursuse „Sissejuhatus andmebaasidesse“ (MTAT.03.105) jaoks. Materjale koostati ADDIE

õppematerjalide loomise mudel põhjal. Töö tulemusena valmis Tartu Ülikooli arvutiteaduse

instituudi kursuste veebilehele kaheksa peatükki praktikumimaterjale, mille põhirõhk oli SQL

päringukeele õpetamisel koos interaktiivsete enesekontrollitestidega. Materjalide hindamiseks

viidi läbi küsitlus kursuse õppejõudude seas.
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Abstract: The aim of this thesis was to develop practice session materials for the course

“Introduction to Databases” (MTAT.03.105) at the University of Tartu. The development of the

materials was based on the model called ADDIE. As a result of this thesis eight chapters of

practice session materials were uploaded to the Institute of Computer Science courses web page

with heavy emphasis on teaching SQL with interactive self-evaluation tests. A questionnaire was

developed to evaluate the materials. The questionnaire was answered by the teachers of the

course.
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Sissejuhatus

Ülikoolides on hakatud üha rohkem kasutama kaugõpet õppeainete läbiviimiseks. Tartu

Ülikoolis õpetataval kursusel „Sissejuhatus andmebaasidesse” (MTAT.03.105) olid enne

COVID-19 pandeemiat praktikumid toimunud kohapeal auditoorselt, kus peamiste

praktikumimaterjalidena kasutati slaidiesitlusi. Sellisel kujul materjalidel esinesid puudused, mis

tulid välja pandeemiaga, kui kursusel mindi üle kaugõppele ning tudengitel tuli rohkem aega

pühendada iseseisvale õppimisele.

Probleemiks oli praktikumimaterjalide puudumine, mis seletaksid kohustuslikult läbitavaid

teemasid põhjalikult lahti ning mille põhjal saaksid tudengid iseseisvalt hästi õppida. Kaugõppe

ajal on oluline, et õppijatel oleks ligipääs materjalidele, mis võimaldaksid neil kursuse sisuga

iseseisvalt tutvuda [1]. Materjale tuleks esitada väiksemate lõikudena, kus teemade vahel

kasutatakse enesekontrolliküsimusi, mis annaksid õppijale materjali omandamise kohta

tagasisidet [1]. Uute praktikumimaterjalide järgi on vajadus ka väljaspool kaugõpet. Kuigi on

võimalik, et tulevikus kaugõpet enam sellises ulatuses ei rakendata, siis leidub õppijaid, kes

jäävad haigeks või ei saa mingil muul põhjusel kohapeal praktikumides viibida. Lisaks minnakse

õppeaine praktikumide raames alates aasta 2022 sügissemestrist PostgreSQL

andmebaasihaldussüsteemi peale üle, milles tulenedes on ka vaja uusi õppematerjale.

Selle bakalaureusetöö eesmärgiks oli koostada veebipõhiseid praktikumimaterjale Tartu Ülikooli

õppeaine „Sissejuhatus andmebaasidesse” jaoks. Praktikumimaterjalide koostamisel keskenduti

sellele, et materjalide põhjal oleks võimalik kohustuslikult läbitavad praktikumide teemad

iseseisvalt õppides omandada, esitades praktikumide teoreetilise osa peamiselt tekstilisel kujul

koos interaktiivsete enesekontrollitestide ning abistavate õppevideotega.

Töö on jaotatud kolmeks peatükiks. Esimeses peatükis antakse kõigepealt ülevaade kursusest

„Sissejuhatus andmebaasidesse”. Seejärel analüüsitakse 2021/2022 õppeaasta slaidiesitlustel

põhinevaid praktikumimaterjale ning kirjeldatakse praktikumides kasutatavat andmebaasi

haldussüsteemi tarkvara. Veel analüüsitakse olemasolevaid SQL keele õppematerjale, et uurida

nende sobivust kursuse jaoks. Käesoleva bakalaureusetöö raames kasutatakse
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praktikumimaterjalide koostamiseks ADDIE õppematerjalide loomise mudelit. Töö teises osas

selgitatakse ADDIE mudeli teoreetilist tausta ning selle erinevaid etappe. Kolmandas peatükis

seletatakse lahti õppematerjalide koostamise metoodika ning tutvustatakse loodud materjale

ADDIE mudeli sammude alusel. Loodud praktikumimaterjalide hindamiseks koostati

küsimustik, mille eesmärk oli koguda tagasisidet kursuse õppejõududelt.
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1. Kursuse „Sissejuhatus andmebaasidesse“ kirjeldus

Selles peatükis antakse ülevaade Tartu Ülikooli kursusest „Sissejuhatus andmebaasidesse”

(MTAT.03.105). Veel analüüsitakse 2021/2022 õppeaasta praktikumimaterjalide seisu ning

sellest tulenevaid puudujääke, mida saaks uutes materjalides parandada. Seejärel tutvustatakse

praktikumides kasutatavat tarkvara ning võrreldakse kursuse raames eelnevalt kasutatud SQL

Anywhere’i PostgreSQL’iga. Peatüki viimases osas tehakse analüüs olemasolevate SQL

päringukeele õppematerjalide kohta, kus lähtutakse nende sobivusele kursuse „Sissejuhatus

andmebaasidesse” jaoks.

1.1 Ülesehitus

Tartu Ülikooli õppeinfosüsteemi andmetel [2] on tegemist 3 EAP-lise sügissemestril toimuva

õppeainega, mis on mõeldud andma üliõpilasele sissejuhatavaid teadmiseid andmebaasidest. 3

EAP-d tähendab, et tundides on ainemahuks 78 tundi, millest 12 tundi on mõeldud loengutele, 12

tundi praktikumidele ning 54 tundi on arvestatud iseseisvale õppele. „Sissejuhatust

andmebaasidesse” saab võtta nii sessioon- kui ka päevaõppe vormis [2]. Kursuse sihtrühmaks on

üldiselt üliõpilased väljaspool arvutiteaduse instituuti [3]. Sessioonõppe vormis on ainele

eelisjärjekorras lubatud registreeruda infokorralduse ning matemaatika- ja informaatikaõpetaja

õppekava tudengitel ning kohtade üle jäämisel saavad kõik ainele registreerida [2].

Eeldusaineid ainel pole [2]. Sellest tulenevalt võivad ainet võtvatel tudengitel olla väga erinevad

erialased taustad ja arvutialased oskused. Eeldatakse ainult oskust kasutada personaalarvutit ning

tabeltöötlusega kursis olemist [3].

Tartu Ülikooli õppeinfosüsteemis on aine õpiväljunditeks välja toodud järgmised oskused

tudengi jaoks [2]:

● Oskab koostada lihtsaid päringuid andmebaasidele kasutades SQL keeli.

● Oskab eristada andmekogumeid, mida saab modelleerida andmebaasisüsteemi abil

nendest, mille modelleerimiseks tuleb kasutada teisi vahendeid.

● Oskab koostada talle tuntud valdkondade lihtsaid andmemudeleid.
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● Oskab kirjeldada andmebaase SQL-keeles.

Enim kasutatud õpikeskkond aines on Moodle, kus on praegu peamised praktikumimaterjalid ja

loengute materjalid [4]. Samuti toimuvad kõik testid läbi Moodle’i. Tartu Ülikooli arvutiteaduse

instituudi kursuste veebilehel [2] on kirjas kursuse sisu ülevaade ning Karl Taali poolt

bakalaureusetöö raames [5] koostatud loengumaterjale toetav õpik.

Aine sisu on jaotatud seitsmeks suuremaks teemaplokiks Moodle’i keskkonnas [4]:

1. Sissejuhatus andmebaasidesse. Mõisted ja andmemudelid. Tabeli(te) loomine, andmete

sisestamine.

2. Loogiline mudel. Tabeli(te) muutmine, andmete importimine. Kõige lihtsamad päringud.

3. Relatsiooniline mudel. Tabelite seostamine. Päringud funktsioonidega.

4. Oma mudeli seminar. Keerulisemad päringud.

5. Andmebaasi administreerimine ja veebiteenused. Vaated.

6. Kordamine.

7. Arvestustöö / lõpp-test ja päringute esitamine.

Järgnev lõik on refereeritud kursuse Courses keskkonna veebilehelt [3]. Teemaplokkides on välja

toodud nii praktikumi- kui ka loengumaterjalid. Praktikume on kokku 6. Tudengitel tuleb ainet

kuulates edukaks läbimiseks sooritada loenguteste, teha praktikumides antud kodutöid, koostada

oma andmebaasi mudel ja teha arvestustest ning arvestustöö. Igal ülesandel on lävendid, mis

tuleb saavutada aine arvestatud saamiseks. Lävendiks on üldiselt 50% ülesande kogu

punktiarvust. Arvestustele saamiseks tuleb täita nendele eelnevate ülesannete lävendid.
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1.2 Kursusel kasutatavate praktikumimaterjalide analüüs

2021/2022 õppeaasta seisuga on kursuse „Sissejuhatus andmebaasidesse” peamised

praktikumimaterjalid slaididepõhised [4]. See tähendab, et kõik praktikumis kohustuslikult

läbitavad teemad ja ülesanded on leitavad vastavatele praktikumidele koostatud slaidesitlustel

PDF-vormingus. Materjalid on üleval Moodle keskkonnas ning lisaks peamistele materjalidele

on olemas ka lisamaterjalid, mille eesmärgiks on anda tudengile võimalus harjutada praktikumis

õpitut [4]. Slaididepõhiste materjalide analüüsimisel on töö autor peamiselt keskendunud nende

sobivusele iseseisvaks õppimiseks.

Slaididepõhiste praktikumimaterjalide suurim probleem on see, et nende põhjal on tudengitel

raske iseseisvalt õppida või teemasid korrata. Barcelona autonoomses ülikoolis tehtud uuring on

näidanud, et slaidiesitluste kasutamine põhiallikana kursuse sisu esitamiseks võib avaldada

negatiivset mõju tudengite tulemustele [6]. Eelkõige on need loodud kohapealsete praktikumide

toetamiseks, ehk õppejõud on materjale koostades arvestanud sellega, et slaididele kirjutatule

räägitakse praktikumides juurde. Sellest tulenedes ei seleta slaididel olev tekst kursusel

praktikumides läbitavaid teemasid põhjalikult läbi, vaid pigem kasutatakse slaide näidete välja

toomiseks koos üksiku seletava lausega [4]. See tähendab, et slaididel olev info võib jääda

väheseks tudengitele, kes praktikumi käigus läbitavaid teemasid kohapeal selgeks ei saanud või

kes ei saanud praktikumis kohal käia. Samas puuduvad ka alternatiivsed praktikumimaterjalid,

mida tudeng saaks kirjeldatud olukordades kasutada. Kuna praktikumide ning loengute sisu

kattub vähe [4], siis ei saa toetuda ka ainult loengumaterjalidele.

Praeguste praktikumimaterjalide puudus on veel enesekontrolli võimaluste puudumine. Uuringud

on näidanud, et veebipõhisel õppimisel on erinevat tüüpi interaktiivsete küsimuste kasutamine

efektiivne meetod õpilaste kursuse materjaliga kaasamiseks ning õpilases kriitilise mõtlemise

stimuleerimiseks õpitu üle [7]. Iseseisvalt õppides ei ole tudengil head võimalust kontrollida, kui

hästi on ta praktikumi materjali omandanud, kuna suur hulk praktikumides kasutatavatest SQL

(ingl Structured Query Language) lausetest on slaididele välja kirjutatud ning praktikumi

materjali läbi töötades jääb õpilasele vähe võimalusi SQL lausete kirjutamist harjutada

väljaspool kodutööde tegemist [4]. Veel on leitud, et õpilastel on üldiselt positiivne suhtumine

veebipõhiste testide suhtes ning testide sooritamine aitab neil saavutada paremaid tulemusi [8].
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1.3 PostgreSQL ja SQL Anywhere andmebaasi haldussüsteemid

Andmebaasihaldussüsteem on tarkvara, mis on ehitatud andmebaasis olevate andmetega

erinevate operatsioonide teostamiseks nagu loomine, otsimine ja uuendamine [9].

Haldussüsteeme on loodud mitmeid, millest mõned tuntumad on MySQL, SQL Anywhere,

PostgreSQL ja Oracle. Käesolevas bakalaureuse töös keskendutakse PostgreSQL’i ja SQL

Anywhere andmebaasi haldussüsteemide peale. 2022 aasta sügissemestrist hakatakse kursuse

„Sissejuhatus andmebaasidesse” praktikumides kasutama SQL Anywhere tarkvara asemel

PostgreSQL andmebaasi haldussüsteemi seoses PostgreSQL’i populaarsusega ning SQL

Anywhere’i arenduste lõppemisega, mille tagajärjel ei saa seda enam MacOS’i peal kasutada.

Selle töö raames loodavad praktikumimaterjalid peavad selle muutusega arvestama.

PostgreSQL on tasuta ja avatud lähtekoodiga relatsiooniline andmebaasi haldussüsteem, mis

kasutab SQL päringukeelt ning toetab kõiki peamised operatsioonisüsteeme nagu Windows,

Linux ja MacOS [10]. Süsteem sai alguse POSTGRES projektist aastal 1986 California Ülikool

Berkeleys ning tarkvara algse versiooni loomist juhtis professor Michael Stonebraker [10]. Enne

kui PostgreSQL sai enda tänapäevase nimetuse aastal 1996, tunti seda ka „Postgres95” nime all.

Üldjuhul jälgib PostgreSQL SQL standardit [10].

Järgnevad kaks lõiku alapeatükis põhinevad PostgreSQL’i ja SQL Anywhere’i

dokumentatsioonidel [11-12]. Peamised erinevused, millega tuleb materjale luues arvestada, on

erinevad andmetüübid, kaasaskäivad funktsioonid ning üldsüntaks. Toetatud andmetüüpide seas

on kahel süsteemil palju sarnasusi ning üldiselt saab mõlema süsteemiga kirjeldada kõiki kursuse

jaoks vajalikke andmetüüpe. Tähtis erinevus seisneb selles, et PostgreSQL’il on kaks numbrilist

andmetüüpi rohkem. Nendeks on serial ja bigserial, mida kasutatakse automaatselt suureneva

täisarvu märkimiseks. Kirjeldatud andmetüübid asendavad siiani praktikumides kasutatud SQL

Anywhere’i poolt võimaldatud autoincrement vaikeväärtust.

SQL lausete süntaktiline üldkuju on samuti kahel tarkvaral sarnane, aga mõned väiksed

erinevused esinevad, mida tuleb praktikume koostades tähele panna. Suurim erinevus on

massandmete tabelisse sisestamise käsuga, mis on süsteemidel suureliselt erineva süntaksiga.
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Veel ei paku PostgreSQL võimalust kasutada Describe käsku SQL konsoolist, mistõttu tuleb

tabelist ülevaate saamiseks navigeerida graafilises liideses või kasutada käsurida.

Andmebaasihaldussüsteemi tarkvara muutmisega tuleb teha ka muudatused kasutatavas

graafilises liideses, millega saab lihtsasti loetaval kujul andmebaasist ülevaate. SQL Anywhere

tarkvaraga tuli Sybase Central kasutajaliides koheselt kaasa tarkvara pakkuva ettevõtte poolt, aga

PostgeSQL’i puhul on liidese valikuid rohkem ning sellest tulenedes puudub üks kindel

lahendus. „Sissejuhatus andmebaasidesse” kursuse raames tehti otsus kasutada DBeaver1

tarkvara.

1.4 Olemasolevad õppematerjalid

Esimene õppematerjal, mille töö autor valis analüüsimiseks, on Aveli Klaose ja Siim Tanel

Laisaare poolt koostatud eestikeelne lisamoodul andmebaasidest [13]. Valiku põhjuseks on

asjaolu, et lisamoodulis on käsitletud teemasid, mis esinevad kursuse „Sissejuhatus

andmebaasidesse” praktikumides ning materjalid on loodud PostgreSQL’i põhjal. Üldiselt

katavad kirjeldatud materjalid kõik kursuse „Sissejuhatus andmebaasidesse” praktikumide

teemad, aga õppeaine jaoks need täiesti sobilikud ei ole. Kuigi analüüsitavad õppematerjalid ei

eelda õpilastelt varasemaid kogemusi andmebaasidega nagu ka „Sissejuhatus andmebaasidesse”

kursus, on neil siiski erinevad sihtrühmad. Klaose ja Laisaare poolt koostatud materjalid

eeldavad, et õpilane on eelnevalt läbinud gümnaasiumiastme jaoks loodud tarkvaramooduli, kus

õpitakse Python programmeerimiskeelt. Tegemist on uue tarkvaramooduliga [14], ehk tudengitel,

kes ei ole hiljuti keskharidust omandanud, ei ole olnud võimalik seda moodulit võtta ning selle

tagajärjel pole neil ka vajalikke eelteadmiseid. See probleem esineb mõnes materjalides esineva

kontrollküsimuse puhul, kus õpilane peab küsimusele vastamiseks olema kursis Python’iga.

Lisaks katavad analüüsitavad materjalid ka teemasid, mis on väljaspool kursuse praktikumide

skoopi. Valikmoodulis kastutatakse interaktiivseid enesekontrolliteste, aga neid ei esine iga

teema kohta.

Teiseks analüüsitavaks materjaliks valis töö autor veebipõhised SQL päringukeele

õpetamiskeskkonnad, kus saab harjutada SQL lausete kirjutamist. Nendeks on SQL Zoo [15] ja

1 https://dbeaver.io/
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W3Schools’i SQL keele õpetamise keskkond [16]. Mõlema probleemiks on see, et nad on inglise

keeles, mis võib teha kursuse sihtrühma jaoks nendest arusaamist keerulisemaks. SQL Zoo

keskendub ainult SQL’i abil andmete pärimise peale, mille tõttu ei kata keskkond vajalikke

teemasid nagu tabelite loomine ja vaated. W3Schools ja SQL Zoo keskenduvad mõlemad

MySQL’i peale ning lisaks on SQL Zoo MySQL’i dialekt. Ehk kumbki keskkond ei kata

PostgreSQL’ile iseloomulikku informatsiooni, mis on vajalik „Sissejuhatus andmebaasidesse”

praktikumide jaoks. W3Schools üldiselt tutvustab kõiki praktikumide kohustuslikke teemasid,

aga keskkonnas on ka palju üleliigset informatsiooni kursuse jaoks, mis teeb seal navigeerimist

ebamugavamaks ning vajaliku info leidmist raskemaks.

Üheks eestikeelseks materjaliks on veel raamat “SQL-Transactions” [17]. Selle õppematerjali

suurim probleem seoses kursusele sobimisega on selle eeldused kasutaja suhtes, mis väidavad, et

raamatu põhjal õppijal peaksid olema lihtsamad praktilised oskused mõnest

andmebaasihaldussüsteemist juba olemas. See tuleb välja raamatus olevate näidete juures, kus

paljusid SQL käske, nagu tabelite loomist, ei seletata lahti. Selle tõttu on raamatu sisu keeruline

kursuse sihtrühma jaoks. Lisaks sisaldab õpik suurel määral materjale, mis ei kattu „Sissejuhatus

andmebaasidesse” praktikumide teemadega ning raamat keskendub rohkem andmetehingutele

kui SQL päringukeele õpetamisele.
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2. ADDIE mudel

Selleks, et tagada õppematerjalide efektiivsus, tuleb nende koostamine põhjalikult läbi planeerida

[18]. Üheks selliseks võimaluseks on materjalide loomisel jälgida mingit kindlalt struktureeritud

mudelit. Kursuse „Sissejuhatus andmebaasidesse” praktikumimaterjalide loomiseks otsustas selle

bakalaureusetöö autor kasutada ADDIE õppematerjalide loomise mudelit. Seda otsust toetavad

mitmed uuringud, mis on näidanud, et ADDIE mudeli rakendamine on efektiivne lahendus

õppematerjalide loomiseks [19-20]. Käesolevas peatükis kirjeldatakse ADDIE mudelit ning selle

erinevaid etappe.

2.1 Ülevaade

ADDIE mudeli disain sai alguse 1970ndatel Florida State ülikoolis, kus selle esialgne versioon

loodi USA armee soovil [21]. Sellel hetkel tunti mudelit veel ISD (ingl Instructional System

Development) nime all ning sellel oli kokku 19 sammu [22]. Allen [22] on kirjutanud, et mudeli

eesmärgiks oli suurendada õppematerjalide loomise tõhusust ja efektiivsust. Tema sõnul nägi

mudeli originaalne versiooni ette, et protsesse läbitakse koskmudeli alusel, ehk mudel oli

lineaarse struktuuriga, kus iga materjalide loomise samm läbiti järjest ning järgmise sammu

juurde liiguti ainult siis, kui eelmine sai valmis. Sammude vahel tagasiliikumist ei toimunud

[22]. Sellisel lähenemisel oli aga erinevaid probleeme, kuna ajaga muutusid õpetatavad

materjalid ning tööd muutusid keerulisemaks, mille tõttu oli vaja ADDIE mudeli struktuur üle

vaadata, et seda muutustega vastavalt kohandada [23]. Sammude arv tehti väiksemaks ning

nende läbimine ei olnud enam ainult lineaarne, vaid erinevate etappide juurde soovitati arenduse

käigus tagasi tulla, et vajadusel neid parandada [22].

Tänapäevase ADDIE mudeli materjalide loomise protsessis on viis sammu [24]:

1. Analüüs

2. Kavandamine

3. Väljatöötamine

4. Kasutamine

5. Hindamine
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Järgmises alapeatükis kirjeldatakse neid lähemalt.

2.2 Etappide kirjeldus

ADDIE mudeli esimeses sammuks on analüüs. Selles etapis tuleb välja selgitada, mida

õpetatakse ning selle sammu tulemust kasutatakse sisendina järgnevates mudeli etappides [24].

Arkün ja Akkoyunlu [24] väidavad, et õppematerjalide koostaja peab tegema aine sihtrühma

kohta analüüsi ning leidma, milliseid materjale on vaja luua. Nende sõnul tuleb materjale luues

arvesse võtta kursusel osalevate tudengite eelnevad teadmised ning teadmised ja oskused, mida

tudeng peab kursuse käigus omandama. Võimalusel tuleks analüüsi sisendina kasutada ka

kursuse eeldusaineid [25]. Kokkuvõtvalt tuvastatakse ja defineeritakse probleemid, nende allikad

ning võimalikud lahendused [26]. Analüüsi sammu väljundiks on õppija profiil, õpetamise

eesmärgid ning ülesannete analüüs [26].

Teine samm on kavandamine, mille käigus selgitatakse välja, kuidas õpilased peaksid omandama

kursusel õpetatavaid teadmiseid [24]. Sammu sisendina kasutatakse analüüsi etapi väljundit,

mille abil luuakse materjalide arendusstrateegia ning jõutakse järelduseni, kuidas täidetakse

eelnevalt seatud eesmärgid [24]. Murugananthami [26] sõnul võivad materjalide loojad arendada

veel testimismeetodeid materjalide ja õppemeetodite läbi harjutamiseks. Ta väidab, et sammu

väljundiks võivad olla õpetamisstrateegia ning prototüüp, mida kasutatakse kolmanda sammu

sisendina.

Kolmandaks ADDIE mudeli osaks on väljatöötamine, kus luuakse valmis eelmises sammus

valitud materjalid [24]. Analüüsi ja kavandamise sammude käigus väljatöötatud plaan tuleb

teostada ning valmistada ette õppijate poolt kasutamiseks [24].

Neljas samm on loodud materjalide kasutamine, ehk materjale hakkavad kasutama kursuse

reaalsed õppijad [24]. Eesmärgiks on instruktsioonide tõhus üleandmine õppijatele, kus õppejõud

peavad kinnitama, et õpilased saavad materjalidest ning õpieesmärkidest aru [26].
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Viimane samm on hindamine. Siin sammus tuleb uurida, kas loodud materjalid on reaalselt

efektiivsed, et täita kursuse õpieesmärke [26]. Seda sammu on kasulik rakendada igas eelnevas

mudeli osas ning vastavalt tulemustele tuleb teha materjalides parandused.
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3. Praktikumimaterjalide loomine ADDIE mudeli alusel

Selles peatükis seletatakse eelnevas peatükis kirjeldatud ADDIE mudelil põhinevat metoodikat

praktikumimaterjalide koostamisel.

3.1 Analüüs

ADDIE mudeli esimeses etapis tuleb teha kursuse sihtrühma kohta analüüs ning selle põhjal

kavandada sobilikud õppematerjalid, mis oleksid vastavuses kursuse õpieesmärkidega. Esimeses

peatükis selgus, et kursuse „Sissejuhatus andmebaasidesse” sihtrühmaks on väljaspool

arvutiteaduse instituuti õppivad tudengid. Võttes arvesse seda ning asjaolu, et kursusel puuduvad

eeldusained, ei saa materjale koostades eeldada, et tudengitel oleksid olemas eelnevad teadmised

andmebaasidest ja SQL päringukeelest. Algajad õpivad SQL päringukeelt tihtipeale, kasutades

mõnda SQL päringukeele hindamistööriista, mis annab automaatselt tagasisidet päringute

korrektsuse kohta [27] nagu SQLator [28], SQL tester [29] või SQL Zoo [15]. Sellest tulenevalt

tuleb materjalide sisu loomisel arvestada sellega, et sisu oleks arusaadav ka tudengitele, kes

puutuvad SQL-iga kokku esimest korda. Lisaks tuleb tähele panna, et ainet kuulavad tudengid ei

ole alati kursis personaalarvuti kasutamisega kursusel vajaminevate oskuste piires olgugi, et seda

eeldatakse nendest2.

ADDIE mudeli esimeses etapis analüüsitakse ka kursuse eesmärke. Kursuse neli õpieesmärki

toodi välja töö esimeses peatükis. Nendest kaks on peamiselt seotud teoreetiliste teadmistega,

mis omandatakse kursusel peetavate loengute kaudu ning jäävad väljaspool käesoleva töö

ulatust. Ülejäänud kaks eesmärki on otseselt seotud praktikumide teemadega ning on seejärel

tähtsad analüüsi koostamisel. Praktikumimaterjale arendades tuleb tugineda järgnevatele

õpieesmärkidele:

● Oskab koostada lihtsaid päringuid andmebaasidele kasutades SQL keeli.

● Oskab kirjeldada andmebaase SQL-keeles.

2 Info pärineb vestlusest ainet läbiviiva õppejõuga
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Praktikumide põhirõhk on seega SQL keele õpetamisel. Peamiselt tuleb materjale luues piirduda

SQL keelega päringute koostamisele, mis ei oleks liiga keerulised sihtrühma jaoks. Veel on

olulisel kohal materjalide detailsus, mis peab olema piisav, et võimaldada õpilastel iseseisvalt

õppida.

Olemasolevate õppematerjalide analüüsimine aitab samuti seada eesmärke, mida tuleb uutega

täita. Esimeses peatükis analüüsiti nelja SQL keele õpetamiseks loodud keskkonda. Kuigi

kirjeldatud peatükis analüüsitud materjalid ei sobi „Sissejuhatus andmebaasidesse” jaoks, saab

neid õppematerjale siiski kasutada eeskujuna käesoleva töö raames loodavate praktikumide

jaoks.

Üheks probleemiks, mis tuleb analüüsi sammus lahendada on sobiva keskkonna valik materjalide

ülespanekuks. Analüüsides võimalike lahendusi, leidis töö autor, et parim keskkond

praktikumimaterjalide kirja panemiseks on Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi kursuste

veebileht3. Peale selle kaaluti veel kasutada Moodle keskkonda. Mõlemad keskkonnad pakuvad

sarnaseid võimalusi ning tuge erinevatel tehnoloogiatel põhinevate testide kuvamiseks.

Otsustavaks sai lõpuks asjaolu, et kursuse õppejõu soovil pidid materjalid olema avalikult

kättesaadavad. Moodle’s näevad kursuse sisu ainult ainele registreeritud tudengid, aga Courses

on kättesaadav kõigile. See on vajalik, et õpilased, kes on aine lõpetanud, saaksid vajadusel

uuesti materjale vaadata.

3.2 Kavandamine

Käesoleva töö raames loodavate materjalide sisu koostamisel ning peatükkideks jaotamisel

võetakse aluseks praktikumides käsitletavad teemad ning nende nädalapõhised jaotused

slaidiesitluste põhjal. Moodle keskkonnas on täismahus slaidiesitlused tehtud viie praktikumi

kohta. Viimane praktikum on mõeldud kordamiseks, seega selle jaoks pole uut materjali

tutvustavat esitlust loodud.

Praktikumide teemad on jaotatult järgnevalt:

3 https://courses.cs.ut.ee/
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1. Tabeli(te) loomine ja kirjete lisamine

2. Tabeli(te) muutmine, andmete importimine. Kõige lihtsamad päringud.

3. Päringud ja tabelite sidumine

4. Keerulisemad päringud

5. Vaated

6. Kordamine

Esimene praktikum jaotatakse kolmeks eraldi peatükiks, kuna suur osa sellest praktikumist on

määratud keskkonna ülesseadmisele. See teeb materjalides navigeerimist kergemaks, kui tudeng

soovib hiljem korrata. Alguses aidatakse tudengitel üles seada kogu vajalik tarkvara

praktikumide läbimiseks. Selgitatakse, kuidas paigaldada enda arvutitesse PostgreSQL ning

DBeaver tarkvarad ning kirjeldatakse kõiki vajalikke samme DBeaveri kasutamiseks. Samuti

juhendatakse, kuidas luua ja leida kodutööde esitamiseks vajalikud andmebaasi- ning logifailid.

Praktikumi kolmandas osas räägitakse SQL keeles tabelite loomisest ning kirjete tabelisse

ükshaaval lisamisest. Õpilastel tuleb luua SQL keelega tabel, mille peal saab praktikumis

tutvustatud SQL lauseid läbi proovida. Lisaks tehakse ülevaade PostgreSQL’i tähtsamatest

andmetüüpidest.

Teises praktikumis selgitatakse tabelitesse massandmete sisestamist failist. Selles praktikumis

hakkab tudeng vaikselt omandama esimest õpiväljundit. Alguses palutakse õpilastel luua uus

tabel enda andmebaasi, millesse tuleb andmeid etteantud failist sisestada. Tabeli loomiseks ei

anta õiget SQL lauset ette, vaid juhendamiseks on kirjas veergude nimed koos vajalike

andmetüüpide ning kitsendustega. Olemas on ka juhised tabeli korrektsuse kontrollimiseks. Peale

seda käsitletakse tabelite struktuuri- ja nimemuutuseid. Lõpetuseks alustatakse lihtsamate SQL

päringutega. Selgitatakse, kuidas päringute tulemusi piirata varasemalt loodud tabelite peal.

Kolmandas praktikumis jätkatakse päringutega. Alguses tutvustatakse SQL keele LIKE

operaatorit koos mitme näitega. Selgitatakse erinevaid võimalusi, kuidas kirjutada mustreid

päringute piiramiseks. Seejärel kirjeldatakse veeruavaldisi. Alustatakse aritmeetilistest tehetest

ning liigutakse edasi PostgreSQL’i poolt toetatud agregeerivate ja mitteagregeerivate
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funktsioonide juurde. Praktikumi lõpus õpetatakse õpilastele välisvõtme mõistet ning seletatakse

lahti selle võimalused koos näitega.

Neljanda praktikumi lõpuks on õpilastel esimene õpieesmärk täidetud. Taaskord keskendutakse

päringutele. Esimesena kirjeldatakse SQL päringute grupeerimist ning järjestamist. Järgnevalt

selgitatakse päringuid mitme tabeli põhjal. Kursuse raames SQL päringutega seotud teemad on

praktikumi lõpuks üle käidud.

Viienda praktikumi teemaks on vaated. Seletatakse lahti nende olemus ning kasutusjuhud.

Praktikumi läbimisega omandab õpilane lõplikult teise õpieesmärgi. Uusi teemasid

praktikumides enam ei tutvustata.

Viimases praktikumis tegeletakse kordamisega. Selles peatükis uusi teemasid ei tutvustata ning

rõhk on eelmistes praktikumides läbitud teemade omandamise testimisel. Materjali sisuks on

enesekontrollitest koos mänguliste elementidega, mis võtavad kõik kursuse praktilised teemad

kokku. SQL päringukeele õpetamise juures on leitud positiivne korrelatsioon mängustamise

kasutamise ning õpilaste tulemuste paranemise vahel [30]. Samuti motiveerib mänguliste

elementide kasutamine õpilasi õpikeskkonda rohkem kasutama.

Iga uue SQL lause või mõiste väljatoomisel, kirjutatakse selle juurde näiteid, mis on läbi tehtud

andmebaasis reaalselt olevate tabelite peal. Selle eesmärgiks on lihtsustada õpilaste jaoks SQL

süntaksist arusaamist.

Lisaks tekstikujul teooriat tutvustavatele materjalidele kasutatakse veel juhendavaid

ekraanitõmmiseid, õppevideot ning interaktiivseid enesekontrolliteste. Ekraanitõmmiseid tehakse

DBeaveri tarkvarast ning neid rakendatakse esimese kahe praktikumi juures. Nende eesmärk on

juhendada tudengeid uue tarkvara kasutamisega. On tõenäoline, et esimeses kahes praktikumis

tutvustatavaid tegevusi tuleb õpilastel korrata mitu korda. Seega on hea, kui tudengitel ei jääks

segaseks, kuidas navigeerida DBeaveris ning millised on nende jaoks olulised tarkvara

funktsionaalsused. Segaduse vältimiseks on tähtsad kohad piltidel märgitud värviga.

18



Ekraanitõmmiste hoiustamiseks kasutatakse kursuse Courses keskkonna failide üleslaadimis

võimalust, et neid oleks vajadusel lihtne ka tulevikus kasutada.

Õppevideote kasutamine saab olla väga efektiivne õpetamismeetod [31]. Töö autor lindistab ühe

abistava video teise praktikumi jaoks, mille eesmärgiks on aidata õpilastel leida tabelisse

andmete kopeerimiseks failitee Windows 10 operatsioonisüsteemi peal. Peamine põhjus selle

video loomise taga on asjaolu, et ainele registreerunud tudengitel on olnud raskusi failitee

leidmisega enda personaalarvutites4.

Praktikumides kasutatakse veel enesekontrolliteste, mille eesmärk oli lahendada sissejuhatuses

ning slaidipõhiste materjalide analüüsi peatükis väljatoodud puuduseid enesekontrollimisega.

Lisaks on uuringud näidanud, et veebikeskkonnas testide kasutamisel on positiivne mõju õpilaste

tulemustele [32]. Testide loomiseks otsustati kasutada H5P5 pistikprogrammi. Selle valiku taga

oli otsustavaks teguriks platvormi integreemimisvõimalused erinevate keskkondadega, mis teeb

H5P platvormi kasutamise lihtsaks ja mugavaks. Samuti pakub H5P väga palju erinevaid

võimalusi interaktiivse sisu loomiseks ning on tasuta. Alguses plaanis töö autor testide loomiseks

ja hoiustamiseks kasutada Sisu@UT6 keskkonda. E-meili vestlusest keskkonna tehnilise toega

selgus, et Sisu@UT sulgetakse 2021/2022 õppeaasta lõpuks, mis tähendas, et parem oli leida

teine lahendus. Courses keskkond võimaldab küll H5P testide kasutamist, aga luua neid sellel

veebilehel ei saa. Viimaks otsustati kasutada kasutada Moodle keskkonda. Moodle lubab H5P

teste hoiustada, luua ning integreerida neid praktikumide loomisel kasutatava veebikeskkonnaga.

Testide loomisel kasutatakse erinevaid küsimuste formaate. Selle eesmärk on teha küsimusi

mitmekesisemaks, et õpilased saaksid harjutada praktikumide teoreetilist poolt kui ka SQL

lauseid ise luua ning etteantud lausetest aru saamist harjutada. See aitab õppijaid paremini

kaasata kursuse materjaliga nagu töö esimeses peatükis materjalide analüüsi juures välja toodud

uuring mainis [7].

6 https://sisu.ut.ee/
5 https://h5p.org/
4 Info pärineb kursuse õppejõult
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3.3 Väljatöötamine

Väljatöötamise sammu tulemusena valmisid kavandamise käigus kirjeldatud materjalid õppeaine

„Sissejuhatus andmebaasidesse” Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi kursuste veebilehele.

Praktikumide väljatöötamisel kasutas töö autor järgnevaid allikaid:

1. Kursuse „Sissejuhatus andmebaasidesse” praktikumide slaidiesitlused

2. PostgreSQL dokumentatsioon

3. Esimeses peatükis kirjeldatud materjalid

Kirjeldatud allikaid kasutati praktikumide sisu koostamiseks. Slaidiesitlusi kasutati alusena

teemade jaotamiseks ning materjalide üldsisu planeerimise jaoks. PostgreSQL dokumentatsioon

ning esimeses peatükis kirjeldatud lisamooduli materjal aitasid autoril SQL Anywhere’i

päringukeele käsud vajadusel ümber teha PostgreSQL’i peale.

Etapi lõpuks valmisid järgnevad materjalid (Lisa I, Lisa II):

● 7 tekstilist materjali sisaldavat peatükki

● 1 kordamise praktikum ristsõnaga

● 1 õppevideo

● 7 ekraanitõmmist

● 1 ristsõna 11 küsimusega

● 24 enesekontrolliküsimust

Ristsõna sisaldas teemasid praktikumidest, mis eelnesid kordamisele. Enesekontrolliküsimustes

esinesid erinevad formaadid (vt Tabel 1).
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Tabel 1. Enesekontrolliküsimuste formaadid ning kogused.

Formaat Loodud kogus

Lohista sõnad 1

Täida lüngad 8

Valikvastused 11

Õige/vale 4

Lohista sõnad formaadis küsimuse puhul tuli seada vastavusse tabeli tunnus ning sellele kõige

paremini sobiv andmetüüp valikute seast. Täida lüngad ülesannete juures on ette antud

lünkadega SQL lause, kus õpilasel tuleb korrektne lause valmis teha. Valikvastustega küsimuste

seas tuli valida valikute seast õige vastus. Kasutati ka variante, kus on mitu õiget valikut.

Õige/vale küsimuse juures pidi õpilane jõudma järelduseni, kas etteantud väide on korrektne või

mitte.

3.4 Kasutamine

Selles sammus tuleks loodud materjalid teha kättesaadavaks sihtrühmale. Käesoleva

bakalaureusetöö raames seda etappi ei läbita, kuna kursuse toimumisaeg on sügissemester ning

materjalid said valmis kevadsemestril, mille tõttu ei õnnestunud materjale praktikas rakendada.

3.5 Hindamine

Hindamise etapi läbimiseks viidi läbi küsitlus (Lisa III) kursuse „Sissejuhatus andmebaasidesse”

õppejõudude seas. Küsitlus realiseeriti Google Forms7 keskkonnas. Lisaks tagasisidestas pidevalt

praktikumimaterjale käesoleva bakalaureusetöö juhendaja, kes on ka ühtlasi üks õppeaine

vastutavatest õppejõududest. Peale praktikumimaterjali valmimist ning veebikeskkonda

ülespanekut, andis töö autor sellest juhendajale teada, kes andis töö kohta tagasisidet. Hindamist

võiks rakendada ka kasutamise sammu ajal, küsides tagasisidet kursuse sihtrühmalt, aga selle

bakalaureusetöö raames ei olnud see võimalik.

7 https://www.google.com/forms/about/
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Loodud küsimustik koosnes kuuest küsimusest. Esimese viie küsimuse juures paluti vastajatel

hinnata erinevaid praktikumimaterjalide osasid viie palli skaalal, kus valik viis tähendas

kõrgeimat hinnangut ning valik üks kõige madalamat hinnangut. Viimane küsimus oli avatud

vastusega, kus vastajal oli võimalus kirjutada lisakommentaare materjalide kohta. Vastused

esitatakse tabelina (vt Tabel 2), kus kuvatakse viie palli skaala küsimused ning iga küsimuse

kohta mitu vastajat mingi hinnangu andsid.

Tabel 2. Tagasisideküsitluse küsimused ja vastuste jaotus.

Küsimus Hinnang
1

Hinnang
2

Hinnang
3

Hinnang 4 Hinnang 5

1. Kuidas hindate
praktikumimaterjalide
vastavust kursuse sisuga?

2

2. Kuidas hindate
praktikumimaterjalide
detailsuse piisavust kursuse
sihtrühma jaoks?

2

3. Kuidas hindate
praktikumimaterjalide
sobivust iseseisvaks
õppimiseks?

2

4. Kui sobilik on
enesekontrollitestide
raskusaste kursuse
sihtrühma jaoks?

1 1

5. Kuidas hindate
enesekontrollitestide
kasulikkust praktikumis
õpitu kontrollimiseks?

2

Õppejõude kursusel on kokku 4 ning 2 nendest vastasid küsimustikule. Esimese küsimusega

uuriti vastaja hinnangut praktikumimaterjalide kursuse sisuga vastavuse kohta. Kõik kaks

vastajat andsid sellele hinde viis. Sellest võib töö autori hinnangul järeldada, et koostatud
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materjalid katavad kõik vajalikud praktikumide teemad ning parandusi selles valdkonnas ei ole

vaja teha.

Teise küsimusega küsiti vastajatelt nende hinnangut praktikumimaterjalide detailsuse piisavuse

kohta, võttes arvesse kursuse sihtrühma. Ka sellele vastasid mõlemad õppejõud hinnanguga viis.

Vastuste põhjal, võib selle bakalaureusetöö autori hinnangul järeldada, et materjalide detailsus on

täiesti piisav kursuse sihtrühma jaoks ning ka selles osas ei ole vaja parandusi teha.

Kuna materjalide loomisel oli olulisel kohal ka nende sobivus iseseisvaks õppeks, siis uuriti

küsitluse vastajatelt nende hinnangut ka selle kohta. Taaskord leidsid mõlemad õppejõud, et

loodud praktikumimaterjalid sobivad väga hästi iseseisvaks õppeks ning vastasid küsimusele

hinnanguga viis.

Neljanda ja viienda küsimuse eesmärk oli saada tagasisidet koostatud interaktiivsete

enesekontrollitestide kohta. Kuigi tagasiside oli positiivne, leidus vastajate hinnangul

enesekontrollitestide juures kohti, mida saaks parandada. Neljanda küsimusega uuriti testide

raskusaste sobivust kursuse sihtrühma jaoks ning viiendaga nende kasulikkust. Testide

raskusastet hindas üks õppejõud hindega neli ning teine hindega viis.

Kasulikkust hindasid kõik vastajad numbriga neli. Lugedes vastajate poolt jäetud

lisakommentaare, tuli välja, et mõned enesekontrollitestid võivad õpilasi segadusse ajada. Selle

bakalaureusetöö autori hinnangul põhjendavad need kommentaarid neljanda ja viienda küsimuse

juures hinnangut neli ning vajavad autori poolt parandamist.

Mõlemad vastajad jätsid lisakommentaare, mis andsid veel informatsiooni puuduste kohta, mis

esinesid enesekontrolliküsimustes. Üldiselt tõid õppejõud kommentaaridega välja sarnaseid

probleemseid kohti, mis tähendab, et kindlasti tasub neid kommentaare arvesse võtta parandusi

tehes. Lisaks eelnevalt mainitud segadusele, mida võib esineda mõne testi juures, leiti veel vigu

testide sisust ning toodi välja soovitusi selle kohta, mida testide juures saaks muuta.
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Tagasiside põhjal tegi töö autor materjalides parandusi. Probleemsete enesekontrollitestide

juhendeid tehti selgemaks, et vältida segadust nendest aru saamise juures. Veel muudeti

näidistabelite veergude nimetusi lihtsamalt mõistetavaks. Teisena tehti parandusi testides, mille

sisus leiti vigasid. Näiteks oli töö autor kasutanud ühes SQL lauses ingliskeelse sõna asemel selle

eestikeelset vastet. Tuleviku edasiarenduste eesmärgil võiks materjalide kohta tagasisidet küsida

ka tudengitelt, kes ainet kuulavad ning tagasiside põhjal arendada materjale edasi.
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Kokkuvõte

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk oli koostada praktikumimaterjale Tartu Ülikooli kursuse

„Sissejuhatus andmebaasidesse“ jaoks. Töös kirjeldati kursuse ülesehitust, analüüsiti õppeaine

peamiseid praktikumimaterjale ning selgitati töö raames väljatöötatud materjalide loomise

metoodikat. Veel tutvustati olemasolevaid SQL keele õpetamiseks loodud materjale, et uurida

nende sobivust „Sissejuhatus andmebaasidesse“ praktikumide jaoks.

Töö raames loodud praktikumimaterjalid koosnevad ADDIE õppematerjalide loomise mudeli

põhjal välja töötatud kaheksast peatükist, mis pandi üles Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi

kursuste veebilehele. Materjalide sisu põhines SQL päringukeelel ning kursuse praktikumides

kohustuslikus korras läbitavatel teemadel. Praktikumimaterjalid sisaldavad teksti, õppevideot,

juhendavaid pilte ning erinevate formaatidega interaktiivseid esenekontrolliteste. Viimases

praktikumis uusi teemasid ei tutvustatud ning rõhk oli kordamisel. Praktikum koosnes

üheteistkümne küsimusega ristsõnast.

Materjalide hindamiseks viidi läbi küsitlus kursuse „Sissejuhatus andmebaasidesse“ õppejõudude

seas. Küsitlus koosnes kuuest küsimusest, kus viie esimese küsimusega tuli hinnata

praktikumimaterjale viie palli skaalal. Viimase küsimusega koguti lisakommentaare. Valminud

materjalid said küsitluse põhjal positiivset tagasisidet.

Töö piiranguteks olid väike küsimustikule vastajate arv ning asjaolu, et õppematerjale ei

õnnestutud katsetada sihtrühma peal. Tulevikus võiks veel edasiarenduste eesmärgil

praktikumide kohta tagasisidet küsida kursust kuulavatelt tudengitelt ning vastuste põhjal

materjale täiendada.
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Lisad

I. Valminud praktikumimaterjalid

Arvutiteaduse instituudi kursuse veebilehel leitavad materjalid:

https://courses.cs.ut.ee/2022/SissejuhatusAB/fall/Main/Practicums
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II. Enesekontrollitestid

Enesekontrollitestid Moodle keskkonnas:

https://moodle.ut.ee/course/view.php?id=11980
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III. Tagasisideküsitlus

"Sissejuhatus Andmebaasidesse" praktikumide tagasisideküsitlus

Käesolev küsitlus on koostatud Uku Roio poolt enda bakalaureusetöö raames. Selle eesmärgiks

on koguda tagasisidet autori poolt loodud praktikumimaterjalide kohta. Vastamiseks kulub 5-10

minutit ning vastuseid kasutatakse ainult lõputöö raames. Aitäh!

Viie palli skaala küsimused:

1. Kuidas hindate praktikumimaterjalide vastavust kursuse sisuga?

2. Kuidas hindate praktikumimaterjalide detailsuse piisavust kursuse sihtrühma jaoks?

3. Kuidas hindate praktikumimaterjalide sobivust iseseisvaks õppimiseks?

4. Kui sobilik on enesekontrollitestide raskusaste kursuse sihtrühma jaoks?

5. Kuidas hindate enesekontrollitestide kasulikkust praktikumis õpitu kontrollimiseks?

Viimane osa küsitluses:

1. Siia võite jätta lisakommentaare.
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