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Introducere în Access 

Crearea unei noi baze de date.  Deschiderea unei baze de date existente 

1. LocalizaŃi aplicaŃia Microsoft Access în meniul Start, submeniul Programs şi 
lansaŃi-o în execuŃie. (Pictograma asociată programului are desenată o cheie.) 

2. ObservaŃi elementele care compun fereastra Access (barele de titlu şi de stare, 
barele de meniuri şi de instrumente, geamul de comandă, zona de lucru) şi notaŃi 
similitudinea cu ferestrele aplicaŃiilor Word şi PowerPoint. 

3. Din geamul de comandă New File alegeŃi opŃiunea Blank Database.  (Dacă 
geamul de comandă nu se deschide automat la deschiderea aplicaŃiei, atunci 
acŃionaŃi întâi pictograma New pentru a-l deschide.) 

4. Access vă invită să atribuiŃi un nume noii baze de date.  AtribuiŃi-i numele 
dumneavoastră.  Programul adaugă automat extensia .mdb 

Am construit în felul acesta o bază de date vidă, afişată într-o fereastră 
document conŃinută în fereastra aplicaŃiei.  

5. FaceŃi acum dublu clic pe icoana student.mdb de pe Desktop pentru a deschide 
şi a examina baza de date model.  Să privim mai îndeaproape fereastra document 
intitulată student : Database, subfereastră a ferestrei aplicaŃie.  

- În interiorul ferestrei aplicaŃiei, fereastra document poate fi deplasată, 
redimensionată, maximizată, minimizată, restaurată etc.   

- Fereastra document e un container de obiecte, grupate în mai multe categorii 
(fişe) :  tabele, interogări (queries), formulare (forms), rapoarte etc.   

- Diversele categorii (fişe) pot fi vizualizate prin clic pe butoanele din lista 
verticală din stânga.  Să examinăm prima fişă (Tables). 

- Diversele ei obiecte se comportă aproximativ ca nişte fişiere într-o fereastră 
gestionar de fişiere :   

� ele pot fi vizualizate ca icoane mici, mari, ca listă sau ca listă 
detaliată (=un tabel în care figurează atribute ale obiectelor), prin 
- clic dreapta în spaŃiul dintre pictograme, View, opŃiunea dorită 
- sau cu butoanele de opŃiune de pe bara subferestrei (ultimele 4) 

� au un nume (unul dintre atribute !), care poate fi schimbat  
- prin selecŃie şi clic pe nume  
- sau prin clic dreapta şi opŃiunea Rename,  

� pot fi (re)ordonate, crescător sau descrescător, după atribute, prin  
- clic dreapta în spaŃiul dintre pictograme, Arrange Icons şi  

selecŃia atributului după care se va face ordonarea  
- sau, în modul de vizualizare listă detaliată (Details), prin clic pe 

unul din butoanele-atribut de pe bara de titlu a listei detaliate, 
� pot fi deschise în diverse moduri de vizualizare/editare  

- cu butoanele Open sau Design 

- sau cu opŃiunile Open, Design View, Print Preview din meniul 
contextual 

� pot fi şterse : 
- cu butonul Delete de pe bara subferestrei/din meniul 

contextual  
- sau selecŃie şi tasta Del, 

� li se poate adăuga un comentariu : 
- prin clic dreapta, Properties, Description 
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� sau pot fi ascunse prin : clic dreapta, Properties, Attributes, Hidden.  
Pentru a putea fi ulterior vizualizate, în Tools, Options, fişa View, 
bifaŃi Hidden Objects. 

Scopul pe care-l urmărim în continuare este construcŃia bazei de date a studenŃilor unei 
facultăŃi fictive.  O bază de date e o colecŃie de informaŃii care se pretează la o organizare 
tabelară.  Altfel spus, o bază de date este în mod esenŃial formată din tabele de date.   

De exemplu, baza de date pe care o vom construi va conŃine un tabel cu datele personale ale studenŃilor.   

Coloanele unui tabel se numesc câmpuri ;  ele conŃin informaŃii de acelaşi tip.  Linia de 
titlu (=prima linie !) a tabelului conŃine numele câmpurilor.  Toate celelalte linii ale 
tabelului conŃin date şi se numesc înregistrări. 

În tabelul datelor personale ale studenŃilor vom avea câmpuri precum: Numele, IniŃiala tatălui, Prenumele, 
Codul numeric personal, Data naşterii, Locul naşterii, Adresa, Comuna, Codul poştal, JudeŃul, CetăŃenia.  
Fiecare înregistrare conŃine datele personale ale unui student. 

În bazele de date relaŃionale, cum sunt cele pe care Access le poate crea şi administra, 
informaŃia e divizată în mai multe tabele, fiecare tabel formând o unitate logică.   

În baza de date pe care o vom crea vor exista trei tabele: tabelul datelor personale ale studenŃilor, tabelul 
opŃiunilor de curs (vom presupune că fiecare student poate opta pentru anumite cursuri) şi tabelul cursurilor. 

Tabelele sunt legate între ele, astfel încât informaŃiile care se corespund să nu-şi piardă 
sincronizarea din cauza împrăştierii lor în tabele diferite. Două tabele sunt puse în relaŃie 
prin intermediul unui câmp, zis de legătură, care figurează în ambele, în felul următor:  
înregistrările din tabele diferite, cu aceleaşi valori în câmpul de legătură, se corespund. 

Tabelul opŃiunilor de curs nu va conŃine numele studenŃilor, ci doar codul lor numeric personal.  Access va şti 
să asocieze corect datele personale ale studentului dintr-un tabel cu opŃiunile sale de curs din celălalt tabel 
după valoarea comună a codului numeric personal, care va fi câmpul de legătură între cele două tabele. 

O bază de date poate conŃine şi alte tipuri de obiecte în afară de tabele.  Într-adevăr, 
informaŃiile sunt 
� stocate în tabele, 
� prelucrate prin interogări (queries), 
� introduse prin formulare, 
� extrase în rapoarte. 

ConstrucŃia tabelului datelor personale ale studenŃilor 

1. Apăsând butonul potrivit de pe Taskbar reveniŃi în baza de date vidă, creată de 
dumneavoastră şi care vă poartă numele.  Dacă e nevoie, faceŃi ca fişa vizibilă să 
fie Tables. 

2. AcŃionaŃi butonul New de pe bara subferestrei. 
3. Se deschide un dialog. AlegeŃi opŃiunea Table Wizard şi apăsaŃi OK.  Se deschide 

magicianul Table Wizard care vă va asista în generarea unui nou tabel. 
4. AlegeŃi butonul radio Business, iar în lista Sample Table opŃiunea Students. 
5. Din zona Sample Fields mutaŃi în zona Fields in my new table următoarele 

câmpuri: StudentID, LastName, MiddleName, FirstName, ParentsNames, 
Address, PostalCode, City, StateOrProvince, PhoneNumber, EmailName, Major, 
Notes.  (ExperimentaŃi efectul celor patru butoane de mutare: >>, >, < şi <<.) 

6. Cu ajutorul butonului Rename Field…, modificaŃi numele câmpurilor introduse, 
traducându-le în limba română sau schimbându-le semnificaŃia, astfel încât ele să 
devină respectiv: CodNumericPersonal, Nume, InitialaTatalui, Prenume, 
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DataNasterii, Adresa, CodPostal, Comuna, Judet, NrTelefon, Email, ProfilLiceu, 
Note 

7. ApăsaŃi butonul Next. 
8. NumiŃi tabelul pe care-l creaŃi DatelePersonale. 
9. AlegeŃi opŃiunea No, I’ll set the primary key.1  
10. ApăsaŃi butonul Next. 
11. AlegeŃi CodNumericPersonal drept cheie primară, iar ca tip de câmp Numbers 

and/or letters I enter when I add new records. 
12. ApăsaŃi butonul Next. 
13. AlegeŃi opŃiunea Modify the table design. Magicianul tabelelor (Table Wizard) 

dispune acum de toate informaŃiile care-i sunt necesare pentru a genera un tabel 
(vid) care să conŃină datele personale ale studenŃilor. 

14. ApăsaŃi eventual pe butoanele Back şi Next (de mai multe ori) pentru a revedea 
alegerile făcute şi pentru a opera eventuale modificări, apoi apăsaŃi pe butonul 
Finish pentru a genera tabelul dorit şi pentru a-l deschide în modul Design de 
ajustare a dizainului (a structurii). 

Ajustarea structurii unui tabel în modul de afişare Design View 

1. ExaminaŃi cu atenŃie zonele ferestrei DatelePersonale : Table în Design View.  
NotaŃi prezenŃa listei câmpurilor tabelului.  Fiecare intrare în listă conŃine numele 
câmpului şi tipul de date pe care-l conŃine câmpul, plus o zonă (Description) în 
care se pot adăuga comentarii explicative.  Una din intrările în listă e activă, fiind 
marcată printr-un vârf de săgeată neagră.  Zona Field Properties, situată sub listă, 
se referă la această intrare activă.  NotaŃi prezenŃa a două fişe: General şi Lookup. 

2. FaceŃi clic în selectorul de linie (=prima coloană, vidă, a listei câmpurilor) în 
stânga numelui de câmp Adresa.  Întreaga linie este selectată. 

3. ApăsaŃi tasta Insert. O linie vidă se inserează deasupra liniei care conŃine câmpul 
Adresa. 

Alternativ, plasaŃi punctul de inserŃie undeva în linia care conŃine câmpul Adresa, 
fără a selecta întreaga linie.  (Linia devine totuşi activă, fapt marcat de triunghiul 
negru care se mută pe linie, în coloana selectoare de linii.)  AcŃionaŃi apoi butonul 
Insert Rows din bara instrumentelor sau din meniul contextual.  Efectul e acelaşi. 
4. Dacă, în cursul acestui exerciŃiu, efectuaŃi vreo modificare nedorită, nu uitaŃi că 

puteŃi reveni la situaŃia anterioară cu ajutorul butonului Undo de pe bara de 
instrumente. 

5. FaceŃi clic în linia inserată, în coloana Field Name, şi scrieŃi LoculNasterii. 
6. ApăsaŃi Tab sau Enter ca să treceŃi în coloana Data Type.  Access sugerează tipul 

Text şi revelează un buton care extinde, prin clic, o listă ascunsă din care se poate 
eventual alege un alt tip de date. 

7. PuteŃi să extindeŃi lista, pentru a vedea care sunt tipurile de date recunoscute de 
Access şi modul în care lista poate fi manevrată, dar la părăsirea acesteia păstraŃi 
tipul Text. 

                                                           
1 Cheia primară e un câmp ale cărui valori identifică în mod unic înregistrările; altfel spus, nu există două 
înregistrări care să aibă aceeaşi valoare în acest câmp.  Mai mult, Access indexează informaŃia dintr-un 
tabel după cheia primară.  Crearea unui index poate uşura operaŃiile de aranjare (sorting) sau de căutare a 
informaŃiei într-un tabel.  Mai departe se va explica cum se pot crea indecşi după câmpuri care nu sunt chei 
primare. 
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8. În exact acelaşi mod puteŃi introduce în tabel câmpul Fotografie, alegând pentru 
el tipul de date OLE Object, şi câmpul CetatenieRomana, cu tipul de date Yes/No. 

9. SelectaŃi acum linia NrTelefon. 
10. Dacă faceŃi acum din nou clic în coloana selectoare şi trageŃi, linia NrTelefon 

poate fi deplasată şi depusă înaintea liniei Adresa. 
11. Dacă doriŃi să inseraŃi mai multe linii deodată, va trebui să selectaŃi mai multe 

linii. Pentru aceasta, trageŃi cu mouse-ul în selectorul de linii din dreptul 
câmpului CodPostal şi până în dreptul câmpului Judet sau activaŃi câmpul 
CodPostal, apoi faceŃi Shift+clic în selectorul de linii în dreptul câmpului Judet. 
În felul acesta toate cele trei linii CodPostal, Comuna şi Judet sunt selectate. 

12. ApăsaŃi tasta Insert sau butonul Insert Rows de două ori. Şase linii sunt inserate 
imediat deasupra selecŃiei. 

13. InseraŃi astfel în tabel câmpurile Strada, Numărul, Blocul, Scara, Etajul, 
Apartamentul.  Ca tip de date, păstraŃi tipul implicit (Text).2 

14. EliminaŃi linia Adresa  
- selectând-o şi apăsând tasta Delete sau butonul Cut din meniul contextual 

sau de pe bara de instrumente  
- sau activând-o şi acŃionând butonul Delete Rows din meniul contextual sau 

de pe bara de instrumente  
15. Pentru a modifica numele sau tipul de date pentru un câmp existent, ne plasăm la 

locul corespunzător din tabel şi efectuăm modificările cuvenite. FaceŃi dublu clic 
pe cuvântul Email, apoi scrieŃi AdresaElectronica.  ApăsaŃi Tab, apoi alegeŃi din 
listă tipul de date Hyperlink. 

16. Uneori e nevoie să efectuăm simultan operaŃii asupra mai multor linii nevecine.  
Putem realiza o selecŃie discontinuă de linii, făcând clic pe prima dintre ele, apoi 
Ctrl+clic pe celelalte sau, dacă e vorba de mai multe grupuri de linii, clic pe 
prima dintr-un grup, Shift+clic pe ultima din grup, Ctrl+clic pe prima din 
grupul următor, apoi Shift+clic pe ultima din grupul următor etc.  Dacă s-a 
realizat o selecŃie multiplă de linii, totuşi una singură dintre ele este linia activă. 
ExperimentaŃi. 

Modificarea proprietăŃilor câmpurilor 

1. ModificaŃi talia câmpurilor text, astfel încât ea să fie adecvată datelor ce urmează 
a fi  introduse.  ActivaŃi câmpul CodNumericPersonal.  IntroduceŃi  valoarea 15 
în câmpul Field Size din zona Field Properties.  ActivaŃi câmpul Nume.  
IntroduceŃi 20 în câmpul Field Size, suficient pentru aproape orice nume de 
persoană.  IntroduceŃi în acelaşi mod o talie de 20 de caractere pentru Prenume, 
de 2 caractere pentru InitialaTatalui (care poate să fie câteodată Gh) etc. 

2. IntroduceŃi valori implicite3 pentru câmpurile care se pretează la aşa ceva.  
Presupunând că facultatea e din Iaşi, e plauzibil ca mulŃi studenŃi să vină din 
judeŃul Iaşi.  O bună valoare implicită pentru câmpul Judet va fi deci Iasi.  

                                                           
2 Tipul Text acceptă şi numere, dar nu poate efectua operaŃii aritmetice cu acestea.  Cum nu vom face nici 
un fel de operaŃii matematice cu numărul de apartament sau de telefon al cuiva, putem păstra pentru 
acestea tipul Text. 
3 Valorile implicite măresc viteza introducerii datelor şi uşurează munca utilizatorului.  Dacă un câmp are 
definită o valoare implicită, la introducerea unei noi înregistrări această valoare este introdusă în mod 
automat de program.  Utilizatorul o va lăsa nemodificată dacă e potrivită, dar are libertatea să o schimbe în 
orice moment.  O valoare implicită pentru un câmp nu pune nici un fel de probleme, dar este cu atât mai 
utilă, cu cât e mai frecventă ca valoare a câmpului respectiv. 
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ActivaŃi deci Judet şi scrieŃi Iasi în câmpul Default Value din zona Field 
Properties.  (Access adaugă ghilimele, interpretând corect constanta introdusă ca 
un şir de caractere.)  Aceeaşi valoare implicită e potrivită şi pentru câmpurile 
LoculNasterii, Comuna. Pentru CetatenieRomana valoarea implicită potrivită 
este constanta logică True.  E mai greu să găsim valori implicite utile pentru alte 
câmpuri (Ionescu sau Popescu pentru Nume, 1 sau 2 pentru Etaj).  Să notăm 
totuşi că o valoare implicită nu jenează practic niciodată şi, chiar dacă ne va fi 
utilă într-un număr infim de cazuri, chiar şi atunci va contribui la uşurarea 
muncii noastre. 

3. În practică se întâmplă ca unele înregistrări să fie incomplete.  Pentru unele 
câmpuri acest lucru poate să fie inacceptabil.  De exemplu, nici o facultate nu 
înscrie studenŃi al căror nume e incomplet.  Access oferă proprietatea Required 
care poate lua două valori: dacă ia valoarea Yes, o înregistrare fără câmpul 
respectiv completat va fi refuzată.  AtribuiŃi valoarea Yes în câmpurile 
CodNumericPersonal, Nume, Prenume, ProfilLiceu. (Un mod simplu de a trece 
succesiv prin valorile posibile ale unui câmp este să facem dublu clic:  No se 
transformă în Yes prin dublu clic.)  

4. Există mai multe moduri de a afişa o dată, controlate de proprietatea Format. 
AlegeŃi, pentru câmpul DataNasterii, un format comaptibil cu limba română. 

5. Access permite fixarea unor reguli de validare, care să excludă măcar unele 
intrări incorecte.  SelectaŃi câmpul ProfilLiceu, faceŃi apoi clic pe proprietatea 
Validation Rule.  IntroduceŃi expresia Real OR Uman OR Sport OR Arta.  VeŃi 
observa că programul o acceptă, după ce-i corectează sintaxa.  În continuare nici o 
înregistrare nu va mai fi admisă, dacă în acest câmp s-a introdus altceva decât 
unul din aceste patru cuvinte.  Dacă încercăm totuşi să facem acest lucru, va 
apărea un mesaj de eroare standard.  Avem posibilitatea să personalizăm acest 
mesaj, scriindu-l în zona Validation Text.  Putem scrie de exemplu:  AlegeŃi un 
profil de liceu din urmatoarele patru posibilitati: real, uman, sport sau arta.  (Dacă textul 
e prea lung, opŃiunea clic dreapta, Zoom ne va ajuta să-l scriem.)  Există desigur 
expresii mult mai complexe ce pot fi folosite ca reguli de validare. 

6. O altă proprietate de câmp ce exclude înregistrări incorecte este şablonul de 
câmp/masca de intrare (Input Mask).  O mască de intrare e un şir de rezervări de 
caractere şi de caractere literale care definesc forma datelor acceptate într-un 
câmp.  Un caracter precedat de \ sau un şir de caractere plasat între ghilimele e 
interpretat literal.  Există mai multe caractere a căror semnificaŃie este cea a unei 
rezervări de loc pentru un caracter de un anumit tip.  Ele sunt prezentate în 
tabelul următor, copiat din Help-ul intern al programului. 

Character Description 

0 Digit (0 to 9, entry required, plus [+] and minus [–] signs not allowed). 

9 Digit or space (entry not required, plus and minus signs not allowed). 

# Digit or space (entry not required; spaces are displayed as blanks while in 
Edit mode, but blanks are removed when data is saved; plus and minus signs 
allowed). 

L Letter (A to Z, entry required). 

? Letter (A to Z, entry optional). 

A Letter or digit (entry required). 

a Letter or digit (entry optional). 
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& Any character or a space (entry required). 

C Any character or a space (entry optional). 

. , : ; - / Decimal placeholder and thousand, date, and time separators. (The actual 
character used depends on the settings in the Regional Settings Properties 
dialog box in Windows Control Panel). 

< Causes all subsequent characters to be converted to lowercase. 

> Causes all subsequent characters to be converted to uppercase. 

! Causes the input mask to display from right to left, rather than from left to 
right. Characters typed into the mask always fill it from left to right. You 
can include the exclamation point anywhere in the input mask. 

\ Causes the character that follows to be displayed as the literal character (for 
example, \A is displayed as just A). 

Măşti de intrare potrivite pentru diverse câmpuri ar fi deci următoarele: 
CodNumericPersonal............................................... 0” “00” “00” “0000” “000” “000;1;_ 
NrTelefon.................................................................................... (####)” “00” “00” “00;1;_ 
Să observăm că măştile de intrare mai au două componente (separate prin ; ): 1 se referă la 
faptul că nu sunt incluse în date şi caracterele literale care intervin în expresie (0 are efect 
contrar), iar ultimul caracter e caracterul de umplutură care arată utilizatorului câte caractere 
mai are de introdus. 
7. Putem crea un index după un câmp oarecare, atribuind proprietăŃii Indexed una din 

valorile Yes(Duplicates OK) sau Yes(No  Duplicates). CreaŃi un index după câmpul 
DataNasterii.   

8. Uneori dorim să realizăm un index după mai multe câmpuri.  Un astfel de index ne 
permite să distingem între înregistrări în care primul dintre câmpuri are aceeaşi valoare.  
Când un tabel e ordonat după mai multe câmpuri, înregistrările sale sunt ordonate întâi 
după valorile pe care le iau în primul câmp în raport cu care e definită indexarea.  Dacă 
există înregistrări cu aceeaşi valoare în acest câmp, acestea sunt ordonate după valoarea 
din al doilea câmp al indexării ş. a. m. d.   Vom crea un index după Nume, Prenume şi 
InitialaTatalui (în această ordine).  AcŃionaŃi butonul Indexes.  În zona Index Name scrieŃi 
un nume pentru indexul multicâmp pe care doriŃi să-l creaŃi (de exemplu :  Nume).  În 
zona Field Name expandaŃi lista şi alegeŃi numele de câmp Nume. TreceŃi la linia 
următoare, lăsând în zona Sort Order opŃiunea implicită Ascending.  Nu scrieŃi nimic în 
zona Index Name şi alegeŃi Prenume în zona Field Name. TreceŃi la linia următoare, 
lăsând în zona Sort Order opŃiunea implicită Ascending.  Nu scrieŃi nimic în zona Index 
Name şi alegeŃi InitialaTatalui în zona Field Name.  PuteŃi acum închide dialogul 
Indexes, dacă nu consideraŃi necesar să experimentaŃi şi alte operaŃiuni care pot fi 
efectuate cu ajutorul lui (eliminări sau modificări de indecşi etc.). 

9. Dacă doriŃi ca numele câmpurilor să fie afişate altfel în tabel, atunci scrieŃi în zona 
Caption legenda care doriŃi să fie afişată în locul numelui de câmp. 

10. TreceŃi acum în modul de afişare Datasheet View, acŃionând butonul cel mai din stânga 
de pe Toolbar (funcŃionează ca un comutator între modurile de vizualizare) sau cu ajutorul 
meniului View şi introduceŃi o înregistrare.  UrmăriŃi felul în care acŃionează regulile 
restrictive pe care le-aŃi definit. 

Crearea în Design View a unui tabel conŃinând opŃiunile de curs ale 
studenŃilor 

Ne propunem să construim un tabel, pe care-l vom intitula Catalog, care să conŃină 
opŃiunile exprimate de studenŃi în legătură cu ce cursuri vor urma şi notele obŃinute de 
aceştia.   
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E potrivit ca aceste informaŃii să fie conŃinute într-un tabel separat. Altminteri 
informaŃiile personale ale studentului s-ar repeta în dreptul fiecărei note obŃinute de 
acesta, ceea ce s-ar traduce într-o foarte mare redundanŃă a informaŃiei din tabel.  Mai  
mult, tabelul ar avea un foarte mare număr de câmpuri, ceea ce s-ar traduce în dificultăŃi 
de manipulare a acestuia. 
Tabelul ar trebui să conŃină un câmp cu codul numeric personal al studentului, un câmp 
cu numele cursului ales, un câmp de tip Yes/No în care profesorul să constate dacă cursul 
a fost efectiv urmat de student (dacă studentul şi-a îndeplinit obligaŃiile de minimă 
prezenŃă) şi un câmp, de tip numeric, cu nota obŃinută.   Acest ultim câmp trebuie să fie 
de tip numeric, întrucât notele obŃinute intervin în calculul mediei semestriale a 
studentului, al numărului de credite obŃinute de acesta şi al promovabilităŃii, precum şi 
în alte calcule statistice, care interesează facultatea în primul rând sau pe profesor. 

1. AsiguraŃi-vă că fereastra Database e vizibilă şi că fişa Tables este cea afişată.  
2. ApăsaŃi butonul New de pe bara ferestrei Database.  
3. În fereastra New Table care se deschide alegeŃi opŃiunea Design View şi apăsaŃi 

OK. 
4.  Tabelul nou creat se deschide în modul de afişare Design View.  Apare lista vidă 

a câmpurilor tabelului şi, dedesubt, zona Field Properties cu cele două fişe: 
General şi Lookup. 

ObservaŃie. A crea un tabel în Design View, fără a utiliza serviciile oferite de Table 
Wizard, este practic aceeaşi operaŃie cu a modifica, în Design View, structura unui tabel 
creat cu  ajutorul magicianului.  Singura diferenŃă este că lista câmpurilor tabelului nou 
creat este vidă şi că deci toată informaŃia referitoare la câmpuri trebuie introdusă manual. 

5. IntroduceŃi, la fel ca în exerciŃiul precedent, câmpurile CodNumericPersonal4, 
Curs, Prezenta, Nota, atribuindu-le respectiv tipurile de date Text, Text, Yes/No, 
Number.  ModificaŃi proprietăŃile acestor câmpuri corespunzător cu datele ce 
urmează a fi introduse. StabiliŃi Field Size la 15 şi 30 pentru câmpurile text şi la 
Byte (întregi între 0 şi 255) pentru câmpul numeric.5  AlegeŃi True drept Default 
Value pentru câmpul Prezenta. Etc. 

6. Să observăm că un student alege mai multe cursuri şi că fiecare curs e ales de mai 
mulŃi studenŃi, încât nici câmpul CodNumericPersonal, nici câmpul Curs, nu vor 
putea juca rolul de cheie primară.6  Totuşi împreună cele două câmpuri identifică 
în mod unic o înregistrare.  Access permite şi definirea unei chei primare 
multiple.  Pentru aceasta se selectează cele două câmpuri şi se acŃionează 
pictograma Primary Key de pe bara de instrumente (are desenată o cheie pe ea).   

7. Dacă nu ne plac cheile multiple, putem introduce un câmp suplimentar de tip 
AutoNumber, care să funcŃioneze drept cheie primară (îl selectăm şi apăsăm 
butonul Primary Key).  Într-un astfel de câmp, la fiecare nouă înregistrare Access 
generează automat un număr care identifică în mod unic înregistrarea respectivă.  
În funcŃie de valoarea atribuită proprietăŃii de câmp New Values, numerele sunt 

                                                           
4 Acest câmp va conŃine aceleaşi informaŃii ca şi câmpul cu acelaşi nume din tabelul DatelePersonale.  El va 
reprezenta câmpul de legătură dintre cele două tabele.  Modul în care cele două tabele vor fi  conectate va fi 
explicat mai departe.  El nu se bazează deloc pe identitatea de nume, deci avem posibilitatea şi de a folosi 
nume diferite.  În situaŃia noastră totuşi considerăm că cel mai convenabil e să folosim nume identice. 
5 Alte opŃiuni posibile sunt Integer, Long Integer, Replication ID, Single, Double. Primele trei sunt pentru 
numere întregi, iar ultimele două pentru numere fracŃionare;  o mare precizie de calcul trebuie plătită cu un 
consum mai mare de memorie. 
6 Mai mult, din acelaşi motiv, aşa cum vom vedea mai departe, legătura (link) pe care o vom stabili între 
tabelul DatelePersonale şi  tabelul Catalog va fi multivocă (one-to-many). 
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generate fie în ordine crescătoare, începând cu 1 (opŃiunea implicită), fie aleator 
(=la întâmplare). Câmpurile de tip AutoNumber funcŃionează impecabil în calitate 
de chei primare.  În materie de alegere a unei chei primare e bine totuşi ca ele să 
fie ultimul recurs, deoarece introduc informaŃie redundantă în baza de date.  

8. În câmpul CodNumericPersonal vom introduce doar valori care au fost în 
prealabil înregistrate în câmpul cu acelaşi nume din tabelul DatePersonale.  Dacă 
realizăm acest lucru manual vom fi în permanenŃă expuşi riscului de a greşi o 
valoare sau de a introduce codul corespunzător unui alt student.  Ar fi mult mai 
simplu să alegem valoarea corectă printr-un simplu clic într-o listă derulantă.  
Pentru a realiza acest lucru, faceŃi clic pe linia CodNumericPersonal din lista 
câmpurilor.  AlegeŃi fişa Lookup în zona Field Properties.  În lista derulantă 
Display Control alegeŃi opŃiunea Combo Box.  În zona Row Source Type alegeŃi 
Table/Query ; în zona Row Source alegeŃi tabelul DatelePersonale, iar în zona 
Bound Column alegeŃi 1 (=prima coloană a tabelului) ca loc din care codurile 
numerice personale vor fi citite.  În lista derulantă putem afişa (şi) alte coloane 
decât cele din care citim informaŃia ;  în cazul nostru este interesant să afişăm, pe 
lângă sau în loc de codul numeric personal, numele complet al studentului.  Vom 
alege deci ca număr de coloane ce vor fi afişate (Column Count) 4.  Atribuim 
proprietăŃii Column Heads valoarea Yes, pentru ca în lista derulantă să apară şi 
titlurile coloanelor afişate.  Dacă dorim să atribuim coloanelor afişate nişte lăŃimi 
explicite şi nu cele atribuite implicit de Access, le putem introduce valorile 
separate prin ;  Dacă atribuim uneia din coloane lăŃimea 0cm, o facem invizibilă.  
(De remarcat că dacă facem invizibilă prima coloană, atunci în tabel va fi 
memorată informaŃia precizată în zona Bound Column, adică codul numeric 
personal, dar va fi afişată informaŃia din prima coloană vizibilă în lista derulantă, 
adică numele de familie !  ExperimentaŃi !) 

9. SalvaŃi tabelul cu numele Catalog şi treceŃi în modul de afişare Datasheet View. 
IntroduceŃi câteva înregistrări şi urmăriŃi acŃiunea constrângerilor pe care le-aŃi 
impus.  ObservaŃi că sunt acceptate în CodNumericPersonal şi intrări care nu se 
regăsesc în listă şi care nu au nimic în comun cu vreun student real.  Pentru a 
evita acest lucru, vom lega tabelul Catalog de tabelul DatelePersonale.  

10. SelectaŃi Tools, Relationships. 
11. În fereastra Show Table, fişa Tables selectaŃi în listă numele tabelului 

DatelePersonale şi apăsaŃi butonul Add. SelectaŃi apoi tabelul Catalog şi apăsaŃi 
butonul Add.  

12. ApăsaŃi butonul Close ca să închideŃi fereastra Show Table.  (Ea poate fi făcută 
iarăşi vizibilă, pentru a adăuga şi alte obiecte, acŃionând butonul Show Table de 
pe Toolbar.) 

13. În fereastra Relationships apar cele două tabele, ca două subferestre cu bară de 
titlu, care conŃin listele câmpurilor din care sunt compuse. Câmpurile cheie sunt 
scoase în evidenŃă. 

14. AgăŃaŃi cu mouse-ul câmpul CodNumericPersonal din tabelul DatelePersonale, 
trageŃi-l şi depuneŃi-l peste câmpul cu acelaşi nume din tabelul Catalog.  

15. Se deschide fereastra de dialog Edit Relationships.  SelectaŃi opŃiunea Enforce 
Referential Integrity pentru a determina Access să nu accepte în tabelul Catalog 
decât înregistrări care corespund unei înregistrări din tabelul DatelePersonale. 
NotaŃi că tipul de relaŃie care se stabileşte între cele două câmpuri este One-To-
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Many (relaŃie multivocă :  la o  înregistrare din DatelePersonale pot corespunde 
mai multe înregistrări în Catalog). 

16. Două alte opŃiuni, independente una de cealaltă, devin valabile : 
a. Cascade Update Related Fields.  Dacă e selectată, atunci corectările 

informaŃiilor din tabelul sursă se reflectă în tabelul destinaŃie.  Dacă e 
deselectată, atunci înregistrările din tabelul sursă nu pot fi modificate dacă 
le corespund înregistrări în tabelul destinaŃie. 

b. Cascade Delete Related Records.  Dacă e selectată, atunci ştergerea unei 
înregistrări din tabelul sursă antrenează şi eliminarea tuturor 
înregistrărilor care-i corespund în tabelul destinaŃie.  Dacă e deselectată, 
atunci înregistrările din tabelul sursă nu pot fi şterse dacă le corespund 
înregistrări în tabelul destinaŃie. 

17. AlegeŃi opŃiunile dorite, apoi apăsaŃi butonul Create pentru a genera legătura 
între tabele. 

18. Fereastra Edit Relationships se închide şi apare o indicaŃie grafică a link-ului care 
s-a stabilit :  cele două câmpuri care fac legătura sunt unite printr-o linie frântă, 
iar caracterul multivoc e marcat prin cifra 1 în dreptul membrului One şi simbolul 
infinit în dreptul membrului Many al relaŃiei. 

19. Dacă se doreşte modificarea unor proprietăŃi ale link-ului se face dublu clic pe 
acesta sau clic dreapta, Edit Relationship pentru a face să apară fereastra Edit 
Relationships.  Pentru a elimina link-ul se face clic dreapta pe el, Delete şi se 
confirmă operaŃia în fereastra de avertisment care apare. 

20. SalvaŃi schimbările din fereastra Relationships şi închideŃi-o prin File, Close. 

Crearea în Datasheet View a tabelului cursurilor 

1. AsiguraŃi-vă că fereastra Database e vizibilă şi că fişa Tables este cea afişată.  
2. ApăsaŃi butonul New de pe bara ferestrei Database.  
3. În fereastra New Table care se deschide alegeŃi opŃiunea Datasheet View şi 

apăsaŃi OK. 
4.  Tabelul nou creat se deschide în modul de afişare Datasheet View.  

ObservaŃie. A crea un tabel în Datasheet View este practic aceeaşi operaŃie cu a 
introduce, în Datasheet View, date într-un tabel.  Singura diferenŃă este că numele 
câmpurilor tabelului nou creat sunt convenŃionale şi trebuie modificate. 

5. Prin dublu clic pe numele de câmpuri introduceŃi câmpurile Curs, Credite, 
Profesor, FormaDeExaminare, NrOreCurs, NrOreSeminar. IntroduceŃi câteva 
înregistrări.  Access va încerca să ghicească tipul potrivit de date pentru fiecare 
câmp în funcŃie de natura primelor înregistrări. 

6. TreceŃi în Design View.  Access vă cere să salvaŃi tabelul atribuindu-i un nume.  
AtribuiŃi-i numele Cursuri. 

7. În Design View stabiliŃi câmpul Curs drept cheie primară şi faceŃi  ajustările care 
se impun în ce priveşte tipul de date ales automat şi proprietăŃile fiecărui câmp. 

8. ReveniŃi în Datasheet View. ObservaŃi că Access nu a reŃinut decât acele câmpuri 
cărora le-am schimbat numele sau în care am introdus date.  

9. PuteŃi circula între celulele tabelului prin clic cu mouse-ul, Tab, Shift+Tab, Enter 
sau tastele săgeŃi. 

10. Pentru a modifica lăŃimea unei coloane, agăŃaŃi-i marginea din dreapta, în linia de 
titlu a tabelului.  Când cursorul mouse-ului capătă forma unei cruci, cu săgeŃi pe 
orizontală, faceŃi clic şi trageŃi în sensul dorit.  Dacă lăŃimea unei coloane se 
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reduce la zero, atunci conŃinutul coloanei e ascuns.  Pentru a-l face iar vizibil, se 
face dublu clic pe bara care ascunde coloana, în linia de titlu a tabelului. O 
coloană sau o selecŃie de coloane se poate ascunde şi făcând clic dreapta în bara 
de titlu (eventual după selecŃia prealabilă a grupului) şi alegerea opŃiunii Hide 
Columns. 

11. În mod similar se modifică înălŃimea liniilor. (Prin modificarea înălŃimii unei linii, 
se modifică uniform înălŃimea tuturor liniilor)  Dacă înălŃimea liniei creşte 
îndeajuns, Access scrie pe mai multe linii textul care nu încape pe lăŃimea unei 
coloane. 

12. Pentru a selecta o întreagă coloană, e suficient să deplasăm mouse-ul în zona care 
conŃine numele câmpului respectiv şi să facem clic în momentul când cursorul 
capătă forma unei săgeŃi negre orientate în jos.  Dacă tragem, în loc să facem clic, 
putem selecta mai multe coloane. 

13. O selecŃie de coloane poate fi deplasată prin tragere cu mouse-ul :  după ce s-a 
realizat selecŃia, se aduce mouse-ul în bara de titlu, în selecŃie.  Când cursorul 
devine o săgeată albă orientată spre NW, se agaŃă şi se trage, spre stânga sau spre 
dreapta. 

14. În acest mod se schimbă doar ordinea câmpurilor în Datasheet View.  Ordinea 
lor rămâne neschimbată în Design View.  Invers, schimbarea ordinii câmpurilor 
în Design View se reflectă automat în Datasheet View. 

15. Toate aceste modificări realizate în Datasheet View se numesc modificări de 
aparenŃă (layout changes).  La închiderea unui tabel, Access întreabă utilizatorul 
dacă doreşte salvarea lor. 

16. ÎnchideŃi tabelul şi stabiliŃi un link între tabelul Cursuri şi tabelul Catalog de tip 
One-To-Many, folosind câmpul Curs drept câmp de legătură. 

17. IntroduceŃi un număr suficient de date (cca 20 de înregistrări în DatelePersonale) 
în cele 3 tabele ale bazei de date, pentru a putea efectua ulterior operaŃii cu ele. 

 

Realizarea unei interogări 

Interogările seamănă în mare măsură cu tabelele.  DiferenŃa e că, în timp ce în tabele sunt 
memorate datele brute, interogările conŃin date prelucrate.  Interogările ne permit  
� să reunim într-un singur tabel informaŃii împrăştiate în mai multe tabele,  
� să le grupăm şi să le ordonăm după valorile pe care le iau în anumite câmpuri, 
� să efectuăm calcule rezumative asupra grupurilor de date, 
� să efectuăm calcule în câmpuri calculate, 
� să definim criterii pe care o înregistrare le poate satisface prin valorile pe care le ia 

în anumite câmpuri şi să afişăm doar acele înregistrări care satisfac criteriile, 
� să operăm modificări asupra datelor brute, care se vor reflecta în tabele. 

 
1. AsiguraŃi-vă că fereastra Database e vizibilă şi afişaŃi fişa Queries.  
2. ApăsaŃi butonul New de pe bara ferestrei Database.  
3. În fereastra New Query care se deschide alegeŃi opŃiunea Design View şi apăsaŃi 

OK. 
4. În fereastra Show Table alegeŃi tabelul DatelePersonale prin clic în listă şi apăsaŃi 

apoi butonul Add.  RepetaŃi această operaŃie cu fiecare din celelate două tabele  
tabelul Catalog. 

5. ÎnchideŃi apoi fereastra Show Table apăsând butonul Close. 
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6. Să privim cu atenŃie fereastra Select Query.  În zona superioară a ferestrei sunt 
afişate tabelele (sub formă de listă de câmpuri) pe care le vom interoga şi 
legăturile ce se stabilesc între ele.  În zona inferioară a ferestrei e afişată 
interogarea în Design View : fiecărui câmp ce va figura în interogare i se rezervă 
o coloană, în care sunt marcate, pe linii succesive: 
� numele câmpului,  
� tabelul din care este citit,  
� felul în care informaŃiile sunt ordonate în raport cu câmpul respectiv,  
� dacă va fi afişat sau nu în Datasheet View  
� şi criteriile de filtrare care privesc câmpul respectiv. 

7. Pentru a adăuga câmpuri la interogare, putem proceda în mai multe moduri : 
� putem să le alegem în lista derulantă al cărei buton de extindere se 

revelează dacă facem clic în zona rezervată numelui de câmp ;  câmpurile sunt 
clasificate după tabelul care le conŃine ;  zona rezervată tabelului se completează 
automat ; 
� putem să le scriem ;  Access încearcă să ghicească tabelul din care le-am 

ales.  Dacă există mai multe tabele care conŃin un câmp numit la fel, va trebui să 
introducem manual tabelul corect ; 
� putem să le tragem cu mouse-ul din zona superioară a ferestrei în zona 

inferioară, din listele care reprezintă tabelele în coloanele care reprezintă 
câmpuri ;  (dacă tragem un câmp x într-o coloană în care există deja un câmp y, 
atunci câmpul x ia locul câmpului y, mutându-l pe acesta şi toate câmpurile ce-i 
urmează cu o coloană la dreapta) 
� putem să le adăugăm, la dreapta ultimului câmp,  prin dublu clic în zona 

superioară a ferestrei. 
AduceŃi în felul acesta următoarele câmpuri în interogare :  Nume, Prenume din 
tabelul DatelePersonale şi Curs, Prezenta, Nota din  tabelul Catalog. 

8. Dacă aŃi adăugat din greşeală şi alte câmpuri, le puteŃi elimina în felul următor :   
� apropiaŃi mouse-ul de marginea de sus a coloanei care conŃine câmpul ce 

trebuie eliminat, până când cursorul se transformă într-o săgeată neagră orientată 
în jos 
� faceŃi clic ; coloana este selectată 
� apăsaŃi tasta Delete sau acŃionaŃi comanda Cut ;  coloana este ştearsă şi 

coloana de la dreapta ei îi  ia locul. 
9. Dacă nu vă convine ordinea în care se succed câmpurile, acestea pot fi deplasate :  

se selectează un câmp (sau un grup de câmpuri), în modul arătat mai sus, apoi se 
agaŃă cu mouse-ul selecŃia şi se trage în direcŃia dorită. 

10. Vom realiza o filtrare a informaŃiei în felul următor.  Facem clic în câmpul Curs, 
în linia Criteria şi scriem Heraldica.  Access va corecta sintaxa adăugând 
ghilimele.  Când vom executa interogarea, vor fi afişate doar acele înregistrări  
care corespund cursului de Heraldică. 

11. Nu dorim să afişăm câmpul Curs, căci el nu mai este purtător de informaŃie, toate 
înregistrările pe care le reŃine interogarea având aceeaşi valoare în acest câmp.  
Alegem deci să nu-l afişăm, debifând căsuŃa din linia Show pe coloana câmpului 
Curs.  Să observăm că, deşi afişarea lui nu e nici necesară şi nici dezirabilă, 
prezenŃa lui în structura interogării este indispensabilă, întrucât filtrarea 
informaŃiei se realizează după valorile sale. 
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12. Alta e situaŃia câmpului de legătură dintre cele două tabele.  Access e destul de 
bine programat ca să pună corect în relaŃie informaŃiile care se corespund din cele 
două tabele, chiar şi fără să adăugăm în interogare unul sau amândouă câmpurile 
care realizează legătura între cele două tabele.  

13. Dorim ca studenŃii să fie afişaŃi în ordine alfabetică.  Facem clic în câmpul Nume, 
în linia Sort, şi alegem Ascending.  Idem în câmpul Prenume.  Ordonarea se va 
face întâi după nume şi apoi după prenume.  (Dacă dorim ca ea să se efectueze în 
sens invers, nu avem decât să schimbăm ordinea câmpurilor în Design View, 
lăsând-o eventual neschimbată în Datasheet View.) 

14. SalvaŃi interogarea atribuindu-i numele Situatia la disciplina Heraldica.  
15. LansaŃi în execuŃie interogarea, apăsând butonul Run.  Rezultatul, care ia forma 

unui tabel, este afişat în Datasheet View. 
16. LăŃimile coloanelor şi înălŃimile liniilor, ordinea coloanelor pot fi ajustate ca 

pentru un tabel afişat în Datasheet View. Ordinea nu se reflectă în Design View. 
17. A se nota că editarea informaŃiilor direct într-o interogare se reflectă în tabelele 

care stau la baza acesteia.  ModificaŃi nota obŃinută pentru unul din studenŃii 
selectaŃi.  ReveniŃi în Design View.  ApăsaŃi butonul Run.  DeschideŃi apoi 
tabelul Catalog şi constataŃi că valoarea a fost modificată. 

 

Tabelul 2. Câteva exemple de expresii care definesc criterii. Sintaxa lor trebuie respectată. 

    Criteria  Return  

 “Cairo”  Field must match Cairo.  
 “Cairo” or “Chicago”  Field can match either Cairo or Chicago.  

 =#2/20/85#  Matching the data February 20, 1985. Note that when entering 
data criteria in Access, you must surround the date with two 

number signs (#) so Access can recognize you’re entering a date 
rather than the literal. In most cases, Access is smart enough to 

supply its own # marks, but look to be sure.  
 Between #1/3/84# And 

#6/7/85#  Anything between January 3, 1984, and June 7, 1985, inclusive.  

 In (“Cairo”, “Chicago”)  Another way to match either Cairo or Chicago. A syntactical 
alternative to or.  

 Not “Cairo”  Any record that’s not Cairo. The opposite of “Cairo”.  
 < Date()- 30  Dates more than 30 days old for this field.  

 Year([Order Date])=1988  Records that have the Order Date field in 1988.  
 Like “C*”  Starts with C; anything else following.  
 Like “*a”  Starts with anything; ends with a.  

 Like “[J-M]*”  Starts with J through M inclusive and ends with anything.  
 Left([City], 1)=”O”  Anything with O in the leftmost position.   

 

Realizarea unor interogări cu criterii de filtrare mai complexe 

1. Să modificăm acum criteriile de filtrare.  Să presupunem că dorim afişarea acelor 
studenŃi care au luat note sub 5 la Heraldică.  Din punct de vedere logic, 
înregistrările pe care Access le va afişa sunt cele care satisfac simultan două 
criterii :  (Curs=Heraldica) ŞI (Nota<5).  Criteriile care trebuie satisfăcute 
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simultan trebuie scrise pe aceeaşi linie: pe linia Criteria, în coloana Nota, scrieŃi 
<5.  ApăsaŃi butonul Run şi vedeŃi ce se întâmplă. 

2. Pentru a vedea diferenŃa, să scriem cele două criterii pe linii diferite.  ScrieŃi <5 pe 
linia or, în coloana Nota, lăsând vidă linia Criteria din aceeaşi coloană.  Apăsând 
butonul Run, vor fi afişate toate notele sub 5, indiferent de disciplină, şi toate 
notele la Heraldică, indiferent dacă sunt de trecere sau nu.  Din punct de vedere 
logic, înregistrările pe care Access le afişează când criteriile sunt scrise pe linii 
diferite sunt cele care satisfac cel puŃin unul din criterii :  (Curs=Heraldica)  SAU  

(Nota<5).  Pentru ca semnificaŃia rezultatelor afişate să fie transparentă, căsuŃa 
Show trebuie bifată pentru câmpul Curs. 

3. Să presupunem că dorim afişarea doar a acelor studenŃi care fie au luat note sub 5 
la Heraldică, fie nu şi-au satisfăcut obligaŃiile de prezenŃă la această disciplină, 
altfel spus a studenŃilor nepromovaŃi.  Din punct de vedere logic avem o condiŃie 
complexă în care intervin atât conjuncŃia (ŞI) cât şi disjuncŃia (SAU) : 
[(Curs=Heraldica)  ŞI  (Nota<5)]   SAU   [(Curs=Heraldica)  ŞI  (Prezenta=False)].  
Încă o dată, condiŃiile care trebuie satisfăcute simultan (cele unite prin ŞI) trebuie 
scrise pe aceeaşi linie, iar cele care trebuie satisfăcute alternativ (cele unite prin 
SAU) trebuie scrise pe linii diferite.  În linia Criteria vom scrie Heraldica în 
coloana Curs şi <5 în coloana Nota.  În linia or vom scrie Heraldica în coloana 
Curs şi False în coloana Prezenta.  ApăsaŃi butonul Run şi vedeŃi ce se întâmplă. 

4. SalvaŃi această ultimă interogare sub numele Studenti nepromovati la disciplina 
Heraldica. 

Adăugarea unui tabel la o interogare 

1. Interogarea precedentă fiind deschisă, activaŃi butonul Show Table (are un tabel 
şi semnul +).  Se deschide dialogul Show Table. 

2. FaceŃi clic pe tabelul Cursuri, apoi pe butonul Add (sau faceŃi dublu clic pe 
tabelul Cursuri).  Tabelul e adăugat în partea superioară a ferestrei Select Query. 

3. FaceŃi clic pe butonul Close pentru a închide dialogul Show Table. 
4. Tabelele afişate în partea superioară a ferestrei Select Query pot fi deplasate, 

mărite, micşorate, şi partea superioară însăşi a ferestrei poate fi mărită sau 
micşorată prin tragere cu mouse-ul. 

5. Dacă din greşeală am adăugat un tabel de două ori sau un tabel în plus, îl putem 
şterge prin clic dreapta pe bara sa de titlu şi opŃiunea Remove Table. 

6. AdăugaŃi la câmpurile interogării câmpul Credite. 
7. RealizaŃi, prin tehnicile descrise în exerciŃiul precedent, lista cu notele studenŃilor 

la toate disciplinele care au mai mult de 15 credite.  Câmpul Credite nu trebuie să 
apară în interogare :  el e utilizat doar pentru filtrarea informaŃiilor.  Câmpul Curs 
trebuie însă să apară, întrucât în listă vor apărea informaŃii corespunzând mai 
multor discipline.  Mai mult, e bine ca informaŃia să fie sortată după acest câmp, 
pentru ca notele afişate să fie grupate pe discipline. 

8. SalvaŃi noua interogare cu numele Notele la disciplinele cu mai mult de 15 
credite. 

Crearea unui formular pentru tabelul DatelePersonale 

Formularele (forms) sunt un instrument eficient prin care datele pot fi introduse în 
tabele, modificate şi vizualizate, mai eficient decât lucrul direct cu tabelul în Datasheet 
View.  Mai mult, există la nivel de formulare unele facilităŃi ce nu sunt disponibile la 
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nivel de tabel (acces la mai multe tabele simultan, acces limitat la câmpuri, constrângeri 
suplimentare asupra datelor etc).  Formularele conŃin controale, obiecte care oferă acces 
la datele existente sau care permit introducerea de date noi (casete de text, liste, butoane, 
căsuŃe ce trebuie bifate etc). 

1. În fereastra Database alegeŃi fişa Forms. 
2. ActivaŃi butonul New.  Se deschide fereastra New Form care ne oferă acces la 

mai multe posibilităŃi de a crea un nou formular. 
3. Alegem  Form Wizard.  Din lista ascunsă alegem tabelul (sau interogarea) pentru 

care construim formularul.  Vom alege DatelePersonale.  Apăsăm butonul OK. 
4. Se deschide Form Wizard.  Din zona Available Fields mutăm în zona Selected 

Fields câmpurile pe care dorim să le completăm :  CodNumericPersonal, Nume, 
InitialaTatalui, Prenume, ProfilLiceu, CetatenieRomana.   
(Câmpurile disponibile în zona Available Fields sunt cele din tabelul ales la 
punctul precedent.  Numele tabelului apare scris (şi poate fi modificat) în zona 
Tables/Queries, care dispune şi de o listă ascunsă, care conŃine toate tabelele şi 
interogările.  Modificând această valoare, putem face succesiv disponibile în zona 
Available Fields câmpurile din toate tabelele şi interogările.  Putem astfel să 
adăugăm unui formular câmpuri din mai multe tabele.) 
Apăsăm butonul Next. 

5. Alegem un aranjament (de exemplu Columnar), Next, apoi un fundal (de 
exemplu International), Next,  

6. Modificăm sugestia de titlu (de exemplu Formular de introducere a datelor 
personale) şi alegem între deschiderea formularului în Design View, pentru 
modificarea structurii sale, sau în Form View, pentru a ne folosi de 
funcŃionalitatea sa şi a introduce date în tabelul DatelePersonale. Finish. 

7. În Design View, putem deplasa sau redimensiona controalele (cu mouse-ul), le 
putem redenumi, le putem modifica proprietăŃile, le putem şterge sau putem 
adăuga altele noi etc. 

8. În Form View putem naviga între înregistrări, le putem eventual modifica şi 
putem adăuga altele noi. 

9. Pentru a naviga între înregistrări sunt foarte utile butoanele de casetofon, a căror 
semnificaŃie este evidentă, situate la baza ferestrei.   
Butonul cu săgeată neagră urmată de un asterisc ne mută la o nouă înregistrare.  
Un buton cu aceeaşi funcŃie (New Record) se găseşte pe bara de instrumente, iar 
lângă el se află butonul Delete Record. 
Aceleaşi  butoane (de casetofon+New Record) sunt accesibile şi din meniul Edit, 
Go To. 
Pentru a ajunge rapid la o înregistrare al cărei număr îl cunoaştem, scriem în 
zona editabilă numărul înregistrării şi apăsăm Enter. (ExperimentaŃi şi efectul 
tastei F5.) 

10. În Form View controalele sunt sensibile şi primesc informaŃie de la mouse şi de 
la tastatură, permiŃându-ne să introducem sau să modificăm date.  Tastele Tab şi 
Enter servesc pentru a trece la controlul următor, înregistrând eventual 
modificarea efectuată. Esc anulează modificarea efectuată şi revine la valoarea 
anterioară a câmpului.  Tab după ultimul câmp ne mută la următoarea 
înregistrare (sau la o nouă înregistrare, dacă cea curentă era ultima). 
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Crearea unui raport pentru interogarea Notele la disciplinele cu mai mult de 15 
credite 

Rapoartele sunt destinate prezentării informaŃiei conŃinute într-un tabel sau o interogare 
într-o formă care se pretează uşor tipăririi.  Între rapoarte şi formulare există numeroase 
similitudini. 

1. În fereastra Database alegeŃi fişa Reports. 
2. ActivaŃi butonul New.  Se deschide fereastra New Report care ne oferă acces la 

mai multe posibilităŃi de a crea un nou raport. 
3. Alegem  Report Wizard.  Din lista ascunsă alegem tabelul (sau interogarea) 

pentru care construim raportul.  Alegem Notele la disciplinele cu mai mult de 
15 credite.  Apăsăm butonul OK. 

4. Se deschide Report Wizard.  Din zona Available Fields mutăm în zona Selected 
Fields câmpurile care dorim să figureze în raport.  În cazul nostru le vom muta 
pe toate. Next. 

5. Alegem să grupăm datele după informaŃiile din tabelul DatelePersonale (adică 
după nume şi prenume, invers de cum am făcut-o în interogarea însăşi).  Next.  
Trecem rapid peste celelalte opŃiuni de grupare :  Next, Next. 

6. Alegem un aranjament (de exemplu Block) şi o orientare (Portrait), Next, apoi un 
stil (de exemplu Compact), Next,  

7. Modificăm sugestia de titlu (de exemplu Raport : notele la disciplinele cu mai 
mult de 15 credite) şi alegem între deschiderea raportului în Design View, 
pentru modificarea structurii sale, sau în Print Preview, pentru a vedea cum ar 
arăta tipărit. Finish. 

8. În Design View, avem posibilităŃi de acŃiune asemănătoare cu cele pe care le 
aveam asupra formularelor.  Specific rapoartelor e că putem decide ce trebuie să 
figureze în antetul şi la subsolul raportului ca întreg, precum şi în antetul şi 
subsolul fiecărei pagini pe care e tipărit. 

9. Putem naviga între Design View şi Print Preview fie folosind butonul View din 
stânga sus, fie butoanele Print Preview şi respectiv Close. 

 
 


