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Budowanie bazy danych – od podstaw i dla ka¿dego!

• Jak korzystaæ z istniej¹cej bazy danych w Accessie i zaprojektowaæ now¹?
• Tabele, relacje, kwerendy – jak sprawiæ, by wszystko ze sob¹ wspó³gra³o?
• Formularze, makra i w³asne pomys³y – co zrobiæ, by baza spe³nia³a Twoje

potrzeby?

W dzisiejszym œwiecie nikt chyba nie wyobra¿a ju¿ sobie funkcjonowania bez 
elektronicznych baz danych. Znajduj¹ siê one niemal wszêdzie: we wszelkich instytucjach 
pañstwowych, obs³uguj¹cych dziennie tysi¹ce obywateli, ale te¿ w ka¿dej firmie, która 
wie, ¿e tylko szybki dostêp do informacji o w³asnych klientach gwarantuje jej poprawê 
jakoœci us³ug oraz rozwój. Dobrze zaprojektowana baza pozwala bez trudu wy³uskaæ 
potrzebne dane – zarówno te dotycz¹ce konkretnej pozycji (klienta, towaru, us³ugi),
jak i te statystyczne, pokazuj¹ce na przyk³ad sprzeda¿ z ostatniego miesi¹ca. Program 
Access oferuje takie mo¿liwoœci i jest oczywistym wyborem dla tych, którzy nie mog¹ 
poœwiêciæ za du¿o czasu na naukê obs³ugi bardziej skomplikowanych baz.

Ksi¹¿ka „Access 2007 PL w biurze i nie tylko” to œwietny przewodnik po strukturze tej 
aplikacji, gwarantuj¹cy efektywne przyswojenie wiedzy na temat zak³adania bazy danych 
i korzystania z niej. Dowiesz siê st¹d, jak rozpocz¹æ pracê z programem i gdzie szukaæ 
potrzebnych narzêdzi. Nauczysz siê tworzyæ i obs³ugiwaæ tabele, decydowaæ o typach 
relacji, pos³ugiwaæ siê kwerendami i generowaæ raporty. Poznasz tak¿e mo¿liwoœci 
formularzy i formantów, zasadê dzia³ania i elastycznoœæ makr, a tak¿e bardziej 
zaawansowane zagadnienia z tej dziedziny. Krótko mówi¹c – staniesz siê ekspertem
od Accessa.

• Podstawowe informacje o obs³udze systemu
• Tabele
• Relacje i kwerendy
• Formularze, formanty i raporty
• Makra i edytor jêzyka Visual Basic
• Jednorêki bandyta -- grafika i losowoœæ w jednym
• Kalendarze, czyli funkcje i kwerendy

Nie bój siê Accessa! Wykorzystaj jego mo¿liwoœci!
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Rozdzia� 1.

Podstawowe informacje
o obs�udze systemu
zarz�dzania bazami
danych Access 2007

Zanim zag��bimy si� w szczegó�y dotycz�ce wykorzystania Accessa do tworzenia baz
danych oraz sposobów przetwarzania informacji w nich zawartych, musimy pozna	
kilka podstawowych poj�	, pozwalaj�cych nam na lepsze zrozumienie ca�o�ci zagadnie�
zwi�zanych z tym tematem.

Baza danych

Baza danych (ang. database) to zbiór informacji wspólnych, logicznie uporz�dkowanych,
s�u��cych do opisania (odwzorowania) pewnej rzeczywisto�ci (np. zdarze� gospodar-
czych, ksi�gowych itp.), w formie umo�liwiaj�cej ich przetwarzanie za pomoc� techniki
elektronicznej (komputera). Prostymi przyk�adami baz danych s� cenniki, ewidencje pra-
cowników, kartoteki materia�ów.

System Zarz�dzania Baz� Danych

Zbiór programów (ang. Database Management System — DBMS) s�u��cych do utrzy-
mywania zasobów danych, zarz�dzania nimi (tworzenie, aktualizacja) oraz umo�li-
wiaj�cy ich wyszukiwanie i zabezpieczanie.

Plik

Plik (ang. file) jest to jednostka zapisu i przechowywania danych. Tworzy go ci�g bitów
danych opatrzonych nazw�. Nazwa pliku z regu�y sk�ada si� z nazwy g�ównej i rozsze-
rzenia (oddzielonych od siebie kropk�).



10 Access 2007 PL w biurze i nie tylko

Format pliku

Sposób zapisu (zakodowania) danych. Informacja ta jest (z regu�y) podana przez ci�g
znaków stanowi�cych rozszerzenie nazwy pliku. I tak na przyk�ad:

� Dane zapisane jako baza danych we wcze�niejszych wersjach Accessa posiadaj�
rozszerzenie *.mdb.

� Dane zapisane jako baza danych Accessa 2007 posiadaj� rozszerzenie *.accdb.

� Dane zapisane w formacie tekstowym posiadaj� rozszerzenie *.txt.

Obiekty bazy danych MS Access

Obiekt w uj�ciu programistycznym to po��czenie fragmentu kodu i danych — zorga-
nizowanych w logiczn� struktur� tworz�c� jedn� ca�o�	, przeznaczon� do wykonania
okre�lonych zada� lub pe�ni�c� okre�lone funkcje. Obiekty mog� posiada	 prezentacj�
wizualn� (np. formularz, raport) lub pozostawa	 w sferze abstrakcji. Obiekt charaktery-
zuj� w�a�ciwo�ci, metody oraz zdarzenia. Do tworzenia bazy danych w SZBD (System
Zarz�dzania Baz� Danych) Access wykorzystywane s� obiekty typu:

� Tabela (ang. table) — stanowi zbiór rekordów przechowuj�cych dane w sposób
zorganizowany.

� Rekord (ang. record) — zestaw sk�adaj�cy si� ze sko�czonej liczby danych
elementarnych (pól).

� Pole (ang. field) — element rekordu opatrzony nazw�.

� Kwerenda (ang. query) — procedury odwo�uj�ce si� do informacji w tabelach,
umo�liwiaj�ce ich wyszukiwanie, porz�dkowanie, wy�wietlenie oraz
modyfikowanie.

� Formularz (ang. forms) — obiekt bazy danych przeznaczony do tworzenia
interfejsu baza danych-u�ytkownik, pozwalaj�cego na wprowadzanie,
wy�wietlanie i modyfikowanie danych za pomoc� formantów (pola tekstowe,
przyciski, etykiety, pola wyboru itd.) lub bezpo�redniego udost�pnienia
rekordów tabeli.

� Raport (ang. report) — obiekt bazy danych umo�liwiaj�cy prezentowanie jej
zasobów w formie wydruków i (lub) na ekranie monitora. Umo�liwia grupowanie
rekordów wed�ug ��danego kryterium oraz dokonywanie okre�lonych
podsumowa�.

� Makro (makropolecenie) — samodzielna instrukcja lub zestaw instrukcji
powoduj�cych wykonanie okre�lonych dzia�a� (akcji lub serii akcji) obiektu
lub na obiekcie. Daje mo�liwo�	 wprowadzenia automatyzacji dzia�a� przy
eksploatacji bazy danych.

� Modu� — zbiór (zbiory) przechowywanych razem deklaracji, instrukcji i procedur,
napisanych w j�zyku programowania Visual Basic, pozwalaj�cych na dzia�anie
bazy danych. W MS Accessie rozró�niamy modu�y standardowe i modu�y klasy
(modu�y zawieraj�ce definicj� obiektu, np. formularza, raportu). Kod zawarty
w module klasy dotyczy (dzia�a w obr�bie) konkretnego obiektu, na przyk�ad
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formularza (raportu), i przeznaczony jest do opisu jego w�a�ciwo�ci oraz reakcji
(zachowania obiektu) na zwi�zane z nim zdarzenia. Modu�y standardowe
s� „pojemnikami” dla deklaracji i procedur, które nie s� zwi�zane z �adnym
obiektem lub s� cz�sto u�ywane. Kod zawarty w module standardowym mo�e
by	 uruchamiany w dowolnym miejscu bazy danych.

Formanty

Formanty s� obiektami formularza, raportu lub strony dost�pu do danych. Wszystkie
informacje w formularzu lub raporcie s� zawarte w formantach. Za ich pomoc� mo�emy
mi�dzy innymi:

� wprowadza	 (wy�wietla	) dane,

� wykonywa	 akcje (uruchamia	 makra, otwiera	 inne obiekty typu formularz,
raport),

� przechowywa	 (wy�wietla	) informacje graficzne.

W dalszej cz��ci tego rozdzia�u przedstawimy podstawowe informacje umo�liwiaj�ce
obs�ug� produktu firmy Microsoft — Access 2007. Informacje te pozwol� osobom
zaczynaj�cym prac� z bazami danych na opanowanie niezb�dnych do ich tworzenia
i u�ywania umiej�tno�ci, natomiast osobom stosuj�cym wcze�niejsze wersje Accessa
umo�liwi� (u�atwi�) szybkie zapoznanie si� z nowymi elementami programu.

Wszystkie rysunki przedstawione w tej ksi��ce zosta�y utworzone w systemie Windows
Vista, dlatego te� u�ytkownicy wcze�niejszych wersji systemu operacyjnego Windows
zobacz� inn� szat� graficzn� niektórych elementów funkcjonalnych aplikacji Access.

Uruchomienie i zamykanie programu
Ka�dy program komputerowy, który chcemy wykorzystywa	 w swojej pracy, nale�y
najpierw zainstalowa	, do czego potrzebna jest pomoc zaprzyja�nionego informatyka lub
determinacja u�ytkownika.

Osoby wykazuj�ce t� ostatni� cech� musz� najpierw w�o�y	 do nap�du CD-ROM kr��ek
instalacyjny pakietu biurowego Microsoft Office 2007 i post�powa	 zgodnie z kolejno
pojawiaj�cymi si� komunikatami procedury instalacyjnej.

Osoby z „dobrymi znajomo�ciami” mog� przyst�pi	 (oczywi�cie po udanej pracy przy-
jaciela) do pierwszego uruchomienia Accessa 2007, wykonuj�c nast�puj�ce czynno�ci:

 1. Klikn�	 znajduj�cy si� na pasku systemu Windows Vista przycisk Start.

 2. Wybra	 polecenie Programy.

 3. Wybra	 i klikn�	 opcj� Microsoft Office.

 4. Wybra	 i klikn�	 opcj� Microsoft Office Access 2007.
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Przebieg procesu pierwszego uruchomienia programu Access 2007 przedstawia
rysunek 1.1.

Rysunek 1.1.
Procedura otwarcia
programu Access 2007

Je�eli wszystkie klikni�cia odby�y si� prawid�owo, Access 2007 zostanie uruchomiony,
a na ekranie monitora zobaczymy okno programu Wprowadzenie do programu Micro-
soft Office Access o szacie graficznej przedstawionej na rysunku 1.2.

Rysunek 1.2. Okno Wprowadzenie do programu Microsoft Office Access
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Okno to umo�liwia:

� utworzenie nowej, pustej bazy danych Office lub utworzenie bazy danych
na podstawie szablonu (rysunek 1.2 oznaczenie 5),

� otwarcie ostatnio u�ywanej bazy danych (rysunek 1.2 oznaczenie 6),

� dost�p do wszystkich narz�dzi Accessa 2007 poprzez klikni�cie przycisku
pakietu Microsoft Office (rysunek 1.2 oznaczenie 1).

Przycisk pakietu Microsoft Office (rysunek 1.2 oznaczenie 1) zast�pi� wyst�puj�ce
w starszych wersjach Accessa menu Plik. Klikni�cie przycisku pakietu Microsoft
Office powoduje wy�wietlenie tych samych podstawowych polece� dost�pnych we
wcze�niejszych wersjach, które s�u�� do otwierania, zapisywania i drukowania plików.

Pozosta�e elementy okna Wprowadzenie do programu Microsoft Office Access, jakie
zostan� wy�wietlone po jego uruchomieniu, to:

� pasek tytu�owy — rysunek 1.2 oznaczenie 3,

� pasek szybkiego dost�pu — rysunek 1.2 oznaczenie 2,

� lista kategorii dost�pnych szablonów — rysunek 1.2 oznaczenie 4,

� ikony steruj�ce oknem programu (przyciski pozwalaj�ce na zmian� rozmiaru
okna programu lub jego zamkni�cie) — rysunek 1.2 oznaczenie 7.

Teraz co� dla osób zm�czonych otwieraniem programu Access. Tak jak mo�na otworzy	
program, tak równie� mo�na go zamkn�	. Oto niektóre sposoby zamkni�cia aplikacji
Access 2007:

 1. Naci�nij kombinacj� klawiszy Alt+F4

lub

 2. Kliknij ikon� sterowania programem oznaczon� znakiem X, znajduj�c� si�
w prawym górnym rogu okna programu (rysunek 1.3)

Rysunek 1.3.
Zamykanie programu
za pomoc� ikony
sterowania oknem
programu

lub

 3. Kliknij przycisk X Zamknij program Access.
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Baza danych
Po zako�czonym sukcesem otwarciu MS Accessa mo�emy przyst�pi	 do konkretnej
pracy, to znaczy:

� otworzy	 ju� istniej�c� baz� danych w celu jej eksploatacji (modyfikacji)

lub

� utworzy	 now� baz� danych.

Otwarcie istniej�cej bazy danych

Otwarcie istniej�cej bazy danych przeprowadzamy wed�ug poni�szych kroków:

 1. Otworzy	 program MS Access.

 2. Klikn�	 przycisk pakietu Microsoft Office (rysunek 1.2 oznaczenie 1).

 3. Wybra	 polecenie Otwórz (rysunek 1.4).

Rysunek 1.4.
Polecenie Otwórz

 4. Dzia�anie z punktu 3. spowoduje otwarcie okna dialogowego Otwieranie
(rysunek 1.5), w którym nale�y dokona	:

 a) wyboru okre�lonego katalogu (w cz��ci oznaczonej symbolem 1),

 b) wyboru istniej�cej bazy danych (np. klikn�	 — w cz��ci oznaczonej
symbolem 2 — nazw� BAZA ADRESÓW INTERNETOWYCH),

 c) klikni�cia przycisku Otwórz.

 5. Dzia�anie wykonane w punkcie 4. spowoduje aktywacj� wybranej bazy danych
i wy�wietlenie wszystkich jej obiektów (formularze, tabele, modu�y, raporty itd.)
w okienku nawigacji (rysunek 1.6 oznaczenie 1).
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Rysunek 1.5.
Okno dialogowe
Otwieranie

Rysunek 1.6.
Okienko nawigacji

Je�eli to my byli�my projektantami bazy danych (i posiadamy dobr� pami�	), bez trudu
j� uruchomimy — dwukrotnie klikaj�c nazw� formularza rozpoczynaj�cego prac� bazy
danych (np. na rysunku 1.6 formularzem uruchamiaj�cym jest formularz START).

Okienko nawigacji zast�pi�o okno Bazy danych wyst�puj�ce we wcze�niejszych wer-
sjach Accessa. Okienko nawigacji jest dokowane z lewej strony okna aplikacji i mo�na
je zwin��, naciskaj�c przycisk opisany symbolem <<. Dzia�anie to spowoduje, �e okno
b�dzie zajmowa�o niewiele miejsca, ale nadal b�dzie dost�pne.

Otwarcie istniej�cej bazy danych
ze zmodyfikowanymi parametrami uruchomieniowymi

Mo�e si� zdarzy	, �e otwarcie bazy danych nast�pi razem z jej uruchomieniem, to zna-
czy po klikni�ciu przycisku Otwórz (rysunek 1.5) nie pojawi si� okno nawigacji bazy
danych (rysunek 1.6), lecz zostanie uruchomiony jej pierwszy formularz — gotowy do
wprowadzania danych lub wyboru polece�, jak pokazano na rysunku 1.7.
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Rysunek 1.7.
Wygl�d przyk�adowego
okna bazy
równocze�nie otwartej
i uruchomionej

Ponadto zamkni�cie bazy danych za pomoc� polecenia dost�pnego po klikni�ciu przy-
cisku pakietu Microsoft Office spowoduje pojawienie si� ograniczonego menu, pozwa-
laj�cego tylko na zamkni�cie aplikacji (rysunek 1.8), uniemo�liwiaj�c nam tym samym
dokonanie jakichkolwiek modyfikacji w bazie danych.

Rysunek 1.8.
Wygl�d ograniczonego
menu dost�pnego po
klikni�ciu przycisku
pakietu Microsoft
Office

Takie dzia�anie aplikacji MS Access 2007 spowodowane jest zmian� domy�lnych para-
metrów uruchomieniowych otwieranej przez nas bazy danych. Aby dokona	 ich mody-
fikacji, musimy:

 1. Po wybraniu bazy danych w oknie dialogowym Otwieranie wcisn�	 klawisz Shift,
a nast�pnie klikn�	 przycisk Otwórz (rysunek 1.9).

Rysunek 1.9.
Otwarcie bazy
z klawiszem Shift

 2. Dzia�anie to spowoduje otwarcie bazy danych wraz z wy�wietleniem w okienku
nawigacji wszystkich jej obiektów, jak pokazano na rysunku 1.10.
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Rysunek 1.10.
Okienko nawigacji
po otwarciu bazy
przy u�yciu klawisza
Shift

 3. Klikn�	 ponownie przycisk pakietu Microsoft Office (rysunek 1.11 oznaczenie 1),
a nast�pnie wybra	 polecenie Opcje programu Access (rysunek 1.11 oznaczenie 2).

Rysunek 1.11.
Polecenie Opcje
programu Access

 4. Dzia�anie z punktu 3. spowoduje wy�wietlenie okna dialogowego Opcje programu
Access, w którym dla pozycji Bie��ca baza danych nale�y zaznaczy	 opcje:

� Wy�wietl okienko nawigacji,

� Zezwalaj na pe�ne menu,

jak pokazano na rysunku 1.12.

 5. Zamkn�	 okno dialogowe Opcje programu Access przez klikni�cie przycisku OK.

Powtórne otwarcie bazy danych b�dzie przebiega�o ju� w sposób normalny, to znaczy
najpierw zostanie wy�wietlone okienko nawigacji, pozwalaj�ce na aktywowanie jej
zasobów (dwukrotne klikni�cie odpowiedniego obiektu).
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Rysunek 1.12.
Okno dialogowe
Opcje programu
Access

Tworzenie nowej bazy danych

Tworzenie nowej bazy danych przeprowadzamy w nast�puj�cy sposób:

 1. Otworzy	 program MS Access 2007.

 2. W oknie programu Wprowadzenie do programu Microsoft Office Access wybra	
polecenie Pusta baza danych (rysunek 1.13 oznaczenie 1).

Rysunek 1.13. Okno Wprowadzenie do programu Microsoft Office Access
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 3. W polu tekstowym Nazwa pliku wpisa	 nazw� naszej nowej bazy danych lub
pozostawi	 nazw� zaproponowan� przez program. W naszym przypadku baza
danych otrzyma nazw� Baza danych9 (rysunek 1.13 oznaczenie 2) i zostanie
umieszczona w domy�lnie ustawionym folderze C:\Users\sergio\Documents
(rysunek 1.13 oznaczenie 3).

Zmiany folderu, w którym ma by� umieszczona nowa baza danych, dokonujemy przez
klikni�cie ikony oznaczonej na rysunku 1.13 symbolem 4.

 4. Po wykonaniu ewentualnych modyfikacji — zmiany katalogu i (lub) zmiany
nazwy bazy danych — klikamy przycisk Utwórz (rysunek 1.13 oznaczenie 5).

 5. Dzia�anie wykonane w punkcie 4. spowoduje zamkni�cie okna Wprowadzenie
do programu Microsoft Office Access oraz:

 a) utworzenie nowej bazy danych, której nazwa b�dzie widoczna na pasku
aplikacji Access (rysunek 1.14 oznaczenie 1),

 b) utworzenie tabeli — pierwszego (domy�lnego) obiektu bazy (rysunek 1.14
oznaczenie 2),

 c) uruchomienie procedury konstrukcji tabeli (rysunek 1.14 oznaczenie 3),

 d) wy�wietlenie (na wst��ce) karty zawieraj�cej polecenia zwi�zane z tworzeniem
tabeli (rysunek 1.14 oznaczenie 4).

Rysunek 1.14. Okno aplikacji Access bezpo�rednio po utworzeniu nowej bazy danych

Narz�dzia bazy danych

W przeciwie�stwie do wcze�niejszych wersji Accessa, gdzie okno Bazy danych stano-
wi�o podstawowe narz�dzie do konstrukcji i pó�niejszego u�ytkowania bazy danych,
w wersji Access 2007 mamy do czynienia z nowym interfejsem u�ytkownika, którego
charakterystyczne cechy to:
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 1. Okienko nawigacji (rysunek 1.15 oznaczenie 1) — pozwala na wybór
okre�lonego obiektu bazy danych w celu jego modyfikacji. Okienko s�u�y
równie� do uruchomienia (otwarcia) poszczególnych obiektów bazy danych,
umo�liwiaj�c nam tym samym jej bie��c� eksploatacj�.

Rysunek 1.15.
Narz�dzia bazy
danych

 2. Wszystkie obiekty bazy (wy�wietlone w okienku nawigacji) pogrupowane
s� w kategorie: Tabele, Kwerendy, Formularze, Raporty itd.

 3. Wy�wietlenie (dost�p do) poszczególnych obiektów danej kategorii
(rysunek 1.15 oznaczenie 2) jest mo�liwe przez jej rozwini�cie za pomoc�
przycisku znajduj�cego si� z prawej strony belki reprezentuj�cej dan�
kategori� (rysunek 1.15 oznaczenie 3).

 4. Wszystkie narz�dzia niezb�dne do budowy bazy danych i zarz�dzania ni�
znajduj� si� na wst��ce aplikacji Access 2007 (rysunek 1.15 oznaczenie 4).

 5. Narz�dzia, o których mowa w punkcie 4., pogrupowane s� na okre�lonych
kartach (rysunek 1.15 oznaczenie 5) wed�ug odpowiednich kryteriów
funkcjonalnych.

 6. W ramach ka�dej karty istniej� wydzielone grupy polece�, na przyk�ad na karcie
Tworzenie znajduj� si� osobne grupy polece� z zakresu tworzenia tabel, tworzenia
formularzy i innych obiektów baz danych (rysunek 1.15 oznaczenie 6).

Szczegó�owe opisy zastosowa� poszczególnych polece� oraz sposobu ich rozmiesz-
czenia na poszczególnych kartach wst��ki aplikacji Access zostan� przedstawione
w dalszych rozdzia�ach niniejszej ksi��ki.
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Informacja o nazwie i formacie zapisu bazy danych

Na pasku tytu�owym aplikacji Access s� wy�wietlane dwie informacje, oddzielone od
siebie znakiem dwukropka (rysunek 1.16). Pierwsza informacja to nazwa otwartej bazy
danych, druga natomiast to informacja o formacie jej zapisu.

Rysunek 1.16.
Pasek tytu�owy
aplikacji Access

Zmiana katalogu domy�lnego bazy danych

Przy ka�dorazowej procedurze tworzenia nowej bazy danych, to znaczy po wydaniu pole-
cenia Pusta baza danych, znajduj�cego si� w oknie Wprowadzenie do programu Micro-
soft Office Access, jest wy�wietlana informacja okre�laj�ca domy�lny katalog (np.
Moje dokumenty), w którym b�dzie zapisana i przechowywana nowo tworzona baza
danych (rysunek 1.17 oznaczenie 1).

Rysunek 1.17.
Informacja
okre�laj�ca domy�lny
katalog zapisu
i przechowywania
nowo tworzonej
bazy danych

Aby dokona	 innych (nowych) ustawie� katalogu domy�lnego, nale�y:

 1. Klikn�	 przycisk pakietu Microsoft Office (rysunek 1.11 oznaczenie 1),
a nast�pnie wybra	 polecenie Opcje programu Access (rysunek 1.11 oznaczenie 2).

 2. Dzia�anie z punktu 1. spowoduje wy�wietlenie okna dialogowego Opcje
programu Access, w którym dla pozycji Popularne nale�y:

� w polu tekstowym Domy�lny folder bazy danych (rysunek 1.18 oznaczenie 1)
wpisa	 now� domy�ln� �cie�k� dost�pu

lub

� okre�li	 j� za pomoc� okna dialogowego Domy�lna �cie�ka bazy danych,
aktywowanego przyciskiem Przegl�daj (rysunek 1.18 oznaczenie 2).

 3. Zamkn�	 okno dialogowe Opcje programu Access przez klikni�cie znajduj�cego
si� w nim przycisku OK.

Zmiana nazwy bazy danych

W podobny sposób, tzn. przy u�yciu parametrów domy�lnych, tworzona jest nazwa
bazy danych. Skonstruowana jest z ci�gu znaków Baza danych oraz kolejnego (naj-
ni�szego z mo�liwych) numeru. Numer jest tak dobrany, aby stworzy	 unikaln� nazw�
dla nowej bazy w obszarze katalogu domy�lnego. Nazw� t�, wy�wietlon� w polu Nazwa
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Rysunek 1.18. Okno dialogowe Opcje programu Access

pliku (rysunek 1.17), mo�emy zmieni	 przed zako�czeniem procedury tworzenia nowej
bazy danych — wpisuj�c j� w miejsce wyra�enia Baza danych(…). Aby zmieni	 nazw�
istniej�cej ju� bazy danych, nale�y:

 1. Otworzy	 program MS Access.

 2. Klikn�	 przycisk pakietu Microsoft Office, po czym wybra	 polecenie Otwórz.

 3. Dzia�anie z punktu 2. spowoduje otwarcie okna dialogowego Otwieranie,
w którym nale�y:

� wybra	 katalog zawieraj�cy ��dan� baz� danych,

� klikn�	 jej nazw� prawym klawiszem myszy, aktywuj�c tym samym menu
podr�czne, w którym nale�y wybra	 polecenie Zmie� nazw� (rysunek 1.19).

Rysunek 1.19.
Menu podr�czne
— polecenie
Zmie� nazw�

 4. Po przej�ciu nazwy pliku w stan edycji (rysunek 1.20 oznaczenie 1) dokona	
wpisu nowej nazwy, po czym nacisn�	 klawisz Enter.
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Rysunek 1.20.
Nazwa pliku
w czasie edycji

Zmiana formatu domy�lnego bazy danych

Oprócz ustawie� katalogu domy�lnego, w którym tworzymy i przechowujemy nasze bazy
danych, mo�emy równie� sami okre�li	 domy�lny format ich zapisu.

Baza danych zapisana w formacie Access 2007 mo�e zosta� otwarta tylko przy u�yciu
programu Access 2007.

Ustawienie domy�lnego formatu zapisu bazy nale�y wykona	 w nast�puj�cy sposób:

 1. Klikn�	 przycisk pakietu Microsoft Office, a nast�pnie wybra	 polecenie
Opcje programu Access.

 2. Dzia�anie z punktu 1. spowoduje wy�wietlenie okna dialogowego Opcje
programu Access, w którym dla pozycji Popularne w sekcji Tworzenie baz
danych (rysunek 1.21) nale�y aktywowa	 list� rozwijan�, a nast�pnie wybra	
��dany format pliku programu Access (format bazy danych).

Rysunek 1.21.
Lista rozwijana
dost�pnych formatów
zapisu bazy danych

Wi�cej informacji o pracy z bazami zapisanymi w ró�nych formatach przedstawiono
w cz��ci „Bazy danych a wersje programu Access” niniejszego rozdzia�u.

Bazy danych
a wersje programu Access

Ewolucja Systemu Zarz�dzania Bazami Danych Access, to znaczy pojawienie si� jego
kolejnych wersji (�e wspomnimy tylko programy Access 95, Access 97, Access 2000,
Access 2003, a� do obecnej Access 2007), spowodowa�a nie tylko pojawienie si� nowych
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pasków narz�dzi, pasków menu czy te� wst��ki, lecz równie� powstanie nowych wersji
obiektów oraz zwi�zanych z nimi metod, w�a�ciwo�ci, a tak�e procedury ich obs�ugi.
Zmiany te wymusza�y sposób zapisu baz danych (format zapisu pliku Accessa). Aby
pracowa	 z bazami utworzonymi pod starszymi wersjami programu Access, mo�emy
pos�u�y	 si� dwoma sposobami:

� otworzy	 baz� danych bez jej konwertowania,

� konwertowa	 baz� danych do aktualnego programu Access (w naszym przypadku
Access 2007).

Otwieranie bazy danych z wcze�niejszej wersji
programu Access bez jej konwertowania

Otwieranie bazy danych z wcze�niejszej wersji programu Access bez jej konwertowania
prze�ledzimy na przyk�adzie bazy danych o nazwie DB97, utworzonej w programie
Access 97.

 1. Przekopiuj z p�ytki CD na dysk C:\ ca�y katalog ACC2007.

 2. Uruchom program Access 2007.

 3. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office, a nast�pnie wybierz polecenie Otwórz.

 4. Po aktywacji okna dialogowego Otwieranie ustaw �cie�k� dost�pu
C:\ACC2007\ROZDZIAL_1, po czym wybierz plik DB97, a nast�pnie kliknij
przycisk Otwórz (rysunek 1.22).

Rysunek 1.22.
Procedura otwarcia
bazy danych DB97

 5. W wyniku dzia�a� opisanych w punkcie 4. nast�pi aktywacja okna dialogowego
Rozszerzanie bazy danych (rysunek 1.23).

 6. Kliknij przycisk Nie, powoduj�c tym samym otwarcie bazy danych DB97
i wy�wietlenie wszystkich jej obiektów w okienku nawigacji (rysunek 1.24).
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Rysunek 1.23.
Okno dialogowe
Rozszerzanie
bazy danych

Rysunek 1.24.
Okienko nawigacji
bazy DB97

 7. W okienku nawigacji kliknij dwukrotnie (w kategorii obiektów Formularze)
nazw� START, powoduj�c uruchomienie przyk�adowej bazy danych
(rysunek 1.25).

Rysunek 1.25.
Wygl�d
uruchomionego
formularza bazy
danych DB97

Eksploatacja bazy danych przebiega w sposób normalny, to znaczy zgodny z jej za�o�e-
niami projektowymi, czyli:

 1. Uruchomiony zostaje pierwszy formularz o nawie START, wy�wietlaj�cy:

 a) element graficzny (obrazek przedstawiaj�cy kopert� i motyla),

 b) bie��c� godzin� w formacie hh:mm:ss.

 2. Po wp�ywie 5 sekund element graficzny w formularzu START zostaje schowany
oraz zostaje automatycznie wy�wietlony formularz o nazwie logo (rysunek 1.26
oznaczenie 2).
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Rysunek 1.26.
Wygl�d
uruchomionych
dwóch formularzy
bazy danych DB97

 3. Formularz logo zawieraj�cy element graficzny (logo wydawnictwa Helion)
jest wy�wietlony przez kolejne 5 sekund, a nast�pnie zostaje ukryty.

 4. Po ukryciu formularza logo w formularzu START zostaje ponownie wy�wietlony
element graficzny (formularz przybiera posta	 wyj�ciow�).

 5. Cykle 5-sekundowe okre�lane s� przez cz��	 sekundow� wy�wietlon� w zapisie
bie��cej godziny (rysunek 1.26 oznaczenie 1) i inicjowane s� w nast�puj�cy
sposób:

� wywo�anie formularza logo przy warto�ci sekund zako�czonych cyfr� 5,

� ukrycie formularza logo przy warto�ci sekund zako�czonych cyfr� 0.

Przej�cie do widoku projektu formularza START przez klikni�cie prawym przyciskiem
myszy jego nazwy, a nast�pnie wybranie z menu podr�cznego polecenia Widok projektu
(rysunku 1.27) aktywuje okno komunikatu, jak na rysunku 1.28.

Rysunek 1.27.
Procedura przej�cia
do widoku projektu
formularza START

Rysunek 1.28.
Komunikat
wy�wietlony przy
przej�ciu do widoku
projektu formularza
START

Po klikni�ciu przycisku OK formularz jest otwierany w widoku projektu, jak na rysunku
1.29, przy czym wszelkie modyfikacje (usuni�cie lub dodanie obiektu) formularza po
ich wykonaniu nie zostaj� zapami�tane. Tak wi�c nie mo�emy dokona	 realnych zmian
w obiektach bazy, zgodnie z tre�ci� komunikatu pokazanego na rysunku 1.28.
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Rysunek 1.29.
Formularz START
w widoku projektu

Konwersja bazy danych ze starszej wersji
programu Access

Korzystanie z baz danych stworzonych w starszych wersjach programu Access w sposób
pe�ny, to znaczy umo�liwiaj�cy nam eksploatacj� bazy oraz ewentualn� modyfikacj� jej
obiektów, jest mo�liwe po dokonaniu konwersji przedmiotowej bazy danych. Konwersj�
tak� prze�ledzimy równie� na przyk�adzie bazy DB97.

Konwersja bazy danych na format pliku Accessa 2007

 1. Uruchom program Access 2007.

 2. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office, a nast�pnie wybierz polecenie Otwórz.

 3. Po aktywacji okna dialogowego Otwieranie ustaw �cie�k� dost�pu
C:\ACC2007\ROZDZIAL_1, po czym wybierz plik DB97, a nast�pnie kliknij
przycisk Otwórz (rysunek 1.30).

Rysunek 1.30.
Procedura otwarcia
bazy danych DB97
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 4. W wyniku dzia�a� opisanych w punkcie 3. nast�pi aktywacja okna dialogowego
Rozszerzanie bazy danych (rysunek 1.31).

Rysunek 1.31.
Okno dialogowe
Rozszerzanie bazy
danych

 5. Kliknij przycisk Tak, powoduj�c tym samym otwarcie okna dialogowego
Zapisywanie jako, w którym nale�y:

� w polu tekstowym Nazwa pliku (rysunek 1.32 oznaczenie 1) wpisa	 nazw�
dla przekonwertowanej bazy danych oraz sprawdzi	, czy na li�cie rozwijanej
jest wy�wietlona opcja Baza danych programu Microsoft Office Access 2007
(rysunek 1.32 oznaczenie 2).

� po dokonaniu ustawie� nacisn�	 przycisk Zapisz.

Rysunek 1.32.
Okno dialogowe
Zapisywanie jako

 6. W przypadku napotkania b��dów w procesie konwersji bazy danych zapisanych
w starszym formacie zostanie wy�wietlony odpowiedni komunikat (rysunek
1.33). Aby przeprowadzi	 konwersj� do ko�ca, w oknie komunikatu nale�y
nacisn�	 przycisk OK.

 7. Dzia�anie z punktu 6. spowoduje zako�czenie procesu konwersji i wy�wietlenie
komunikatu jak na rysunku 1.34.
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Rysunek 1.33.
Okno dialogowe
z komunikatem
o b��dach w procesie
konwersji

Rysunek 1.34.
Okno komunikatu
o zako�czeniu procesu
konwersji danych




