
1. VVppiiss uu nniihh mmeesstt vv ssrreeddii uu zzaa ssaammoossttoojjnnoo uu eennjjee

V sredi u imamo ve  razli nih u nih
mest. Kako jih lahko zabele im v
skupno bazo podatkov?

Izberem povezavo
Vpis u nega mesta

Vpi em tevilko u nega
mesta, ki jo izberem sam/a.

Opi em u no
mesto glede
na njegove
posebnosti.

Vpi em opombe,
lahko pa pustim polje
prazno.

Ozna im, katere vrste gradiv
lahko udele enec /ka
uporablja na u nem mestu,
ki ga vpisujem.

Ko izpolnim tabelo s podatki,
potrdim zapis u nega mesta
z gumbom Vpi i.



22.. PPrreegglleedd,, sspprreemmiinnjjaannjjee iinn bbrriissaannjjee uu nniihh mmeesstt

e je bilo u no mesto
zabele eno v bazo, se po
vnosu izpi e rumena
tabela, v kateri je
celoten zapis. V kolikor
ni sporo ila, da je bilo

no mesto vpisano, se
podatki niso shranili.

S te strani imam tudi dostop
do spremembe podatkov, do
vpisa novega u nega mesta
in do pregleda vseh vpisanih

nih mest v sredi u.

Seznam u nih mest v sredi u
lahko preverim z glavne strani,
kjer je pregled vseh obrazcev, ki
jih potrebujem pri svojem delu v
sredi u za samostojno u enje.

Kako lahko pregledam vse zapise
nih mest v sredi u, jih spremenim

ali pa popolnoma izbri em?
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e izberem gumb
Pregled u nih mest,
se izpi e tabela, kjer so
zabele ena vsa u na
mesta, ki smo jih v
bazo podatkov vpisali.

Posamezna u na
mesta lahko izbri em,
tako da izberem
okence na koncu
zapisa, nato pa gumb
Bri i. Bri em lahko
samo tiste zapise, ki
sem jih sam/a vnesla
v ra unalni ko
aplikacijo.

e elim popolni zapis u nega
mesta, izberem Opis
dolo enega u nega mesta in…

…izpi e se celotni
zapis, kamor lahko
vnesem morebitne
spremembe. Le-te
potrdim z gumbom
Spremeni.


