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ODBC draiverite installeerimine ja ODBC
andmeühenduse seadistamine enda arvutis
Kui kasutate 32-bitist Office versiooni, siis peate installeerima 32-bitise
PostgreSQL ODBC draiveri.
Kui kasutate 64-bitist Office versiooni, siis peate installeerima 64-bitise
PostgreSQL ODBC draiveri.
Kuidas teha kindlaks, kas arvutis on 32-bitine või 64-bitine Office?
https://medium.com/@RealNetwork/how-to-find-whether-office-is-installed-in32-or-64-bit-8d23b18c75f
PostgreSQL ODBC draiverid leiate:
https://www.postgresql.org/ftp/odbc/versions/msi/
64-bitiste draiverite nimedes on x64.
Valige palun kõige viimane versioon! Kui olete juba installeerinud mõne
varasema versiooni, siis see tuleb kõigepealt arvutist maha võtta ja siis
installeerida draiveri uuem versioon.
Arvutis tuleb luua ODBC Data Source (ODBC andmeühenduse
spetsifikatsioon) PostgreSQL Unicode draiveri põhjal (System DSN või kui
selleks ei ole piisavalt õiguseid, siis User DSN).
Kui Teil on 32-bitine Office, siis tuleb luua 32-bitine ODBC Data Source
(ODBC andmeühenduse spetsifikatsiooni). Kasutage selle loomiseks
programmi "odbcad32", mis asub kataloogis "C:\Windows\SysWOW64".
Kui Teil on 64-bitine Office, siis tuleb luua 64-bitine ODBC Data Source.
Kasutage ODBC andmeühenduse spetsifikatsiooni defineerimiseks seda
juhendit:
https://www.stata.com/support/faqs/data-management/configuring-odbc-win/
Windows 10 puhul piisab programmiotsingusse ODBC kirjutamisest
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Mis tuleb kirjutada andmeühenduse spetsifikatsiooni?


Data

Source:

postgreSQL_yhendus

(samasuguse

nimega

spetsifikatsioon on loodud ka ICT maja arvutiklassides).


Database: Teie iseseisva töö projekti andmebaasi nimi. Kui Te pole
veel otsustanud, millise nimega andmebaasis hakkate iseseisvaks
tööks kasutama, siis kirjutage enda poolt praktikumis loodud
andmebaasi nimi (t + matriklinumber). Hiljem saate seda muuta.



Server: apex.ttu.ee



Port: 5432 (vaikimisi PostgreSQLi port).



Username: PostgreSQL kasutajanimi (t + matriklinumber).



Password: Parool, mille saatsite mulle kirjaga.
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Testimiseks vajutage nupule Test.
NB! Selleks, et ühenduda ülikooli serveris oleva PostgreSQL
andmebaasisüsteemiga väljastpoolt ülikooli võrku, tuleb luua TORU VPN
ühendus või SSH tunnel.
https://maurus.ttu.ee/helpdesk.php?kysimus=884&kysimuse_teema=165&aine=379

Seega, kui loote ODBC andmeühenduse spetsifikatsiooni väljaspool ülikooli
võrku ja tahate seda kohe testida, siis tuleb selline ühendus luua.
Video selle kohta, kuidas luua ODBC Data Source arvutis, kus on Windows 7
64-bitine versioon ja 32-bitine Office versioon, leiate
https://maurus.ttu.ee/download.php?aine=379&document=35667&tyyp=do
Pange palun tähele, et erinevalt videos tuleb Teil andmeühenduse
spetsifikatsioonis täita kõik väljad peale Description! See omakorda
tähendab, et kui hakkate hiljem andmebaasist tabeleid linkima, siis ei ole
erinevalt videotes näidatust vaja igakord ühenduse detaile uuesti sisestada.
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