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1. Стартиране на Access 2007 

 Start/ All Programs/ Microsoft Office/  

MS Access2007 

 Създаване: 

• Blank Database 

• File Name 

• Create 

 



2. Среда за работа в Office 2007 

а) Офис  бутон 

б) Заглавна лента 

в) Лента с менюта 

г) Лента с бутони 

д) Прозорци 

е) Работно поле 

ж) Лента за състояние 
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3. Команди в Office Button  

 New / Create 

 Open 

 Save, Save as 

 Print 

 Close Database 

 

 



4. Лента за бърз достъп 

а) Добавяне на бутони в лентата 

б) Място на показване на лентата 

в) Минимизиране лентата с бутони 
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5. Прозорец Access Options 

 Customize 

 Избираме команди за 
добавяне в лентата за 
бърз достъп 

 Add… 

 



6. Видове обекти в Access 

Таблици 

Заявки 

Форми 

Отчети 

Страници 

Макроси 

Модули 

 

 

Панела Navigation Pane- за преглед на различните типове обекти 



7. Действия с обекти 

а) Съхраняване с име по избор 

б) Преименуване 

в) Изтриване 

г) Отваряне в 2 режима 

 



г) Режими за работа 

бутон View: 

 Datasheet View- 
въвеждане или преглед 
на данните 

 Design View- 
проектиране 

 

(Create/ Table) 



8. Проектиране на таблица 

a) Field Name- име на полето 

b) Data Type- тип на данните 

c) Primary key- първичен ключ 
за таблицата 

 



9. Типове данни 

a) Text  - текст от букви или цифри 
б) Memo  - текст до 65535 симбола 
в) Number  - числови данни(дробни, цели) 
г) Data/Time  - дата / час 
д) Currency  - тип валута 
е) Auto Number - автоматично последователно номериране 
ж) Yes/No  - Стойности Yes/No( True/False) 
з) OLE Object - обекти (графика, звук и т.н.) 
и) Hyperlink  - използва се за хипервръзка 
к) Lookup Wizard - създава поле за избор на стойности 
 
За всеки тип могат да се правят  
допълнителни настройки в General и Lookup 
 



10. Настройки на полетата 

Максимална дължина 

Стойност по подразбиране  



Ограничение при въвеждане 

Събщение при некоректно 
въведени данни 

Маска при въвеждане 

Примери за Validation Rule: 

•<=Now() Дата по- ранна от днешната 

•(>5)And(<20) Стойност в интервала (5;20) 

•(=2)Or(=“name”) една или друга стойност 

•Between 1950 And Year(Now()) 
•Year()- извлича година от дата 

•Now()- днешна дата 



11. Създаване на списъчно поле 

Lookup 

Display Control- List Box 

Row Source Type- Value 

List 

Row Source- … 

Edit List Items- OK 



12. Въвеждане на данни в таблица 

В режим Datasheet View 

Въвеждане на записи в таблицата 

Коригирайте, така че да не може да се въвежда отрицателна цена за книга.  
При такъв  опит да се появи събщение “Въведи положителна цена” 


