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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 obsudze systemu
zarzdzania bazami
danych Access 2007
Zanim zagbimy si w szczegóy dotyczce wykorzystania Accessa do tworzenia baz
danych oraz sposobów przetwarzania informacji w nich zawartych, musimy pozna
kilka podstawowych poj , pozwalajcych nam na lepsze zrozumienie caoci zagadnie
zwizanych z tym tematem.

Baza danych
Baza danych (ang. database) to zbiór informacji wspólnych, logicznie uporzdkowanych,
sucych do opisania (odwzorowania) pewnej rzeczywistoci (np. zdarze gospodarczych, ksigowych itp.), w formie umoliwiajcej ich przetwarzanie za pomoc techniki
elektronicznej (komputera). Prostymi przykadami baz danych s cenniki, ewidencje pracowników, kartoteki materiaów.

System Zarzdzania Baz Danych
Zbiór programów (ang. Database Management System — DBMS) sucych do utrzymywania zasobów danych, zarzdzania nimi (tworzenie, aktualizacja) oraz umoliwiajcy ich wyszukiwanie i zabezpieczanie.

Plik
Plik (ang. file) jest to jednostka zapisu i przechowywania danych. Tworzy go cig bitów
danych opatrzonych nazw. Nazwa pliku z reguy skada si z nazwy gównej i rozszerzenia (oddzielonych od siebie kropk).

10

Access 2007 PL w biurze i nie tylko

Format pliku
Sposób zapisu (zakodowania) danych. Informacja ta jest (z reguy) podana przez cig
znaków stanowicych rozszerzenie nazwy pliku. I tak na przykad:
 Dane zapisane jako baza danych we wczeniejszych 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 ujciu programistycznym to poczenie fragmentu kodu i danych — zorganizowanych w logiczn struktur tworzc jedn cao , przeznaczon do wykonania
okrelonych zada lub penic okrelone funkcje. Obiekty mog posiada prezentacj
wizualn (np. formularz, raport) lub pozostawa w sferze abstrakcji. Obiekt charakteryzuj waciwoci, metody oraz zdarzenia. Do tworzenia bazy danych w SZBD (System
Zarzdzania Baz Danych) Access wykorzystywane s obiekty typu:
 Tabela (ang. table) — stanowi zbiór rekordów przechowujcych dane w sposób

zorganizowany.
 Rekord (ang. record) — zestaw skadajcy si ze skoczonej liczby danych

elementarnych (pól).
 Pole (ang. field) — element rekordu opatrzony nazw.
 Kwerenda (ang. query) — procedury odwoujce si do informacji w tabelach,

umoliwiajce ich wyszukiwanie, porzdkowanie, wywietlenie oraz
modyfikowanie.
 Formularz (ang. forms) — obiekt bazy danych przeznaczony do tworzenia

interfejsu baza danych-uytkownik, pozwalajcego na wprowadzanie,
wywietlanie i modyfikowanie danych za pomoc formantów (pola tekstowe,
przyciski, etykiety, pola wyboru itd.) lub bezporedniego udostpnienia
rekordów tabeli.
 Raport (ang. report) — obiekt bazy danych umoliwiajcy prezentowanie jej

zasobów w formie wydruków i (lub) na ekranie monitora. Umoliwia grupowanie
rekordów wedug danego kryterium oraz dokonywanie okrelonych
podsumowa.
 Makro (makropolecenie) — samodzielna instrukcja lub zestaw instrukcji

powodujcych wykonanie okrelonych dziaa (akcji lub serii akcji) obiektu
lub na obiekcie. Daje moliwo wprowadzenia automatyzacji dziaa przy
eksploatacji bazy danych.
 Modu — zbiór (zbiory) przechowywanych razem deklaracji, instrukcji i procedur,

napisanych w jzyku programowania Visual Basic, pozwalajcych na dziaanie
bazy danych. W MS Accessie rozróniamy moduy standardowe i moduy klasy
(moduy zawierajce definicj obiektu, np. formularza, raportu). Kod zawarty
w module klasy dotyczy (dziaa w obrbie) konkretnego obiektu, na przykad

Rozdzia 1. i Podstawowe informacje o obsudze systemu zarzdzania bazami danych
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formularza (raportu), i przeznaczony jest do opisu jego waciwoci oraz reakcji
(zachowania obiektu) na zwizane z nim zdarzenia. Moduy standardowe
s „pojemnikami” dla deklaracji i procedur, które nie s zwizane z adnym
obiektem lub s czsto uywane. Kod zawarty w module standardowym moe
by uruchamiany w dowolnym miejscu bazy danych.

Formanty
Formanty s obiektami formularza, raportu lub strony dostpu do danych. Wszystkie
informacje w formularzu lub raporcie s zawarte w formantach. Za ich pomoc moemy
midzy innymi:
 wprowadza (wywietla ) dane,
 wykonywa akcje (uruchamia makra, otwiera inne obiekty typu formularz,

raport),
 przechowywa (wywietla ) informacje graficzne.

W dalszej czci tego rozdziau przedstawimy podstawowe informacje umoliwiajce
obsug produktu firmy Microsoft — Access 2007. Informacje te pozwol osobom
zaczynajcym prac z bazami danych na opanowanie niezbdnych do ich tworzenia
i uywania umiejtnoci, natomiast osobom stosujcym wczeniejsze wersje Accessa
umoliwi (uatwi) szybkie zapoznanie si z nowymi elementami programu.
Wszystkie rysunki przedstawione w tej ksice zostay utworzone w systemie Windows
Vista, dlatego te uytkownicy wczeniejszych wersji systemu operacyjnego Windows
zobacz inn szat graficzn niektórych elementów funkcjonalnych aplikacji Access.

Uruchomienie i zamykanie programu
Kady program komputerowy, który chcemy wykorzystywa w swojej pracy, naley
najpierw zainstalowa , do czego potrzebna jest pomoc zaprzyjanionego informatyka lub
determinacja uytkownika.
Osoby wykazujce t ostatni cech musz najpierw woy do napdu CD-ROM krek
instalacyjny pakietu biurowego Microsoft Office 2007 i postpowa zgodnie z kolejno
pojawiajcymi si komunikatami procedury instalacyjnej.
Osoby z „dobrymi znajomociami” mog przystpi (oczywicie po udanej pracy przyjaciela) do pierwszego uruchomienia Accessa 2007, wykonujc nastpujce czynnoci:
1. Klikn znajdujcy 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

Jeeli wszystkie kliknicia odbyy si prawidowo, Access 2007 zostanie uruchomiony,
a na ekranie monitora zobaczymy okno programu Wprowadzenie do programu Microsoft Office Access o szacie graficznej przedstawionej na rysunku 1.2.

Rysunek 1.2. Okno Wprowadzenie do programu Microsoft Office Access

Rozdzia 1. i Podstawowe informacje o obsudze systemu zarzdzania bazami danych
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Okno to umoliwia:
 utworzenie nowej, pustej bazy danych Office lub utworzenie bazy danych

na podstawie szablonu (rysunek 1.2 oznaczenie 5),
 otwarcie ostatnio uywanej bazy danych (rysunek 1.2 oznaczenie 6),
 dostp do wszystkich narzdzi Accessa 2007 poprzez kliknicie przycisku

pakietu Microsoft Office (rysunek 1.2 oznaczenie 1).
Przycisk pakietu Microsoft Office (rysunek 1.2 oznaczenie 1) zastpi wystpujce
w starszych wersjach Accessa menu Plik. Kliknicie przycisku pakietu Microsoft
Office powoduje wywietlenie tych samych podstawowych polece dostpnych we
wczeniejszych wersjach, które su do otwierania, zapisywania i drukowania plików.

Pozostae elementy okna Wprowadzenie do programu Microsoft Office Access, jakie
zostan wywietlone po jego uruchomieniu, to:
 pasek tytuowy — rysunek 1.2 oznaczenie 3,
 pasek szybkiego dostpu — rysunek 1.2 oznaczenie 2,
 lista kategorii dostpnych szablonów — rysunek 1.2 oznaczenie 4,
 ikony sterujce oknem programu (przyciski pozwalajce na zmian rozmiaru

okna programu lub jego zamknicie) — rysunek 1.2 oznaczenie 7.
Teraz co dla osób zmczonych otwieraniem programu Access. Tak jak mona otworzy
program, tak równie mona go zamkn . Oto niektóre sposoby zamknicia aplikacji
Access 2007:
1. Nacinij kombinacj klawiszy Alt+F4

lub
2. Kliknij ikon sterowania programem oznaczon znakiem X, znajdujc 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 zakoczonym sukcesem otwarciu MS Accessa moemy przystpi do konkretnej
pracy, to znaczy:
 otworzy ju istniejc baz danych w celu jej eksploatacji (modyfikacji)

lub
 utworzy now baz danych.

Otwarcie istniejcej bazy danych
Otwarcie istniejcej bazy danych przeprowadzamy wedug poniszych 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. Dziaanie z punktu 3. spowoduje otwarcie okna dialogowego Otwieranie

(rysunek 1.5), w którym naley dokona :
a) wyboru okrelonego katalogu (w czci oznaczonej symbolem 1),
b) wyboru istniejcej bazy danych (np. klikn — w czci oznaczonej

symbolem 2 — nazw BAZA ADRESÓW INTERNETOWYCH),
c) kliknicia przycisku Otwórz.
5. Dziaanie wykonane w punkcie 4. spowoduje aktywacj wybranej bazy danych

i wywietlenie wszystkich jej obiektów (formularze, tabele, moduy, raporty itd.)
w okienku nawigacji (rysunek 1.6 oznaczenie 1).

Rozdzia 1. i Podstawowe informacje o obsudze systemu zarzdzania bazami danych
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Rysunek 1.5.
Okno dialogowe
Otwieranie

Rysunek 1.6.
Okienko nawigacji

Jeeli to my bylimy projektantami bazy danych (i posiadamy dobr pami ), bez trudu
j uruchomimy — dwukrotnie klikajc nazw formularza rozpoczynajcego prac bazy
danych (np. na rysunku 1.6 formularzem uruchamiajcym jest formularz START).
Okienko nawigacji zastpio okno Bazy danych wystpujce we wczeniejszych wersjach Accessa. Okienko nawigacji jest dokowane z lewej strony okna aplikacji i mona
je zwin, naciskajc przycisk opisany symbolem <<. Dziaanie to spowoduje, e okno
bdzie zajmowao niewiele miejsca, ale nadal bdzie dostpne.

Otwarcie istniejcej bazy danych
ze zmodyfikowanymi parametrami uruchomieniowymi
Moe si zdarzy , e otwarcie bazy danych nastpi razem z jej uruchomieniem, to znaczy po klikniciu 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.
Wygld przykadowego
okna bazy
równoczenie otwartej
i uruchomionej

Ponadto zamknicie bazy danych za pomoc polecenia dostpnego po klikniciu przycisku pakietu Microsoft Office spowoduje pojawienie si ograniczonego menu, pozwalajcego tylko na zamknicie aplikacji (rysunek 1.8), uniemoliwiajc nam tym samym
dokonanie jakichkolwiek modyfikacji w bazie danych.
Rysunek 1.8.
Wygld ograniczonego
menu dostpnego po
klikniciu przycisku
pakietu Microsoft
Office

Takie dziaanie aplikacji MS Access 2007 spowodowane jest zmian domylnych parametrów uruchomieniowych otwieranej przez nas bazy danych. Aby dokona ich modyfikacji, musimy:
1. Po wybraniu bazy danych w oknie dialogowym Otwieranie wcisn klawisz Shift,

a nastpnie klikn przycisk Otwórz (rysunek 1.9).
Rysunek 1.9.
Otwarcie bazy
z klawiszem Shift

2. Dziaanie to spowoduje otwarcie bazy danych wraz z wywietleniem w okienku

nawigacji wszystkich jej obiektów, jak pokazano na rysunku 1.10.

Rozdzia 1. i Podstawowe informacje o obsudze systemu zarzdzania bazami danych
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Rysunek 1.10.
Okienko nawigacji
po otwarciu bazy
przy uyciu klawisza
Shift

3. Klikn ponownie przycisk pakietu Microsoft Office (rysunek 1.11 oznaczenie 1),

a nastpnie wybra polecenie Opcje programu Access (rysunek 1.11 oznaczenie 2).
Rysunek 1.11.
Polecenie Opcje
programu Access

4. Dziaanie z punktu 3. spowoduje wywietlenie okna dialogowego Opcje programu

Access, w którym dla pozycji Bieca baza danych naley zaznaczy opcje:
 Wywietl okienko nawigacji,
 Zezwalaj na pene menu,

jak pokazano na rysunku 1.12.
5. Zamkn okno dialogowe Opcje programu Access przez kliknicie przycisku OK.

Powtórne otwarcie bazy danych bdzie przebiegao ju w sposób normalny, to znaczy
najpierw zostanie wywietlone okienko nawigacji, pozwalajce na aktywowanie jej
zasobów (dwukrotne kliknicie odpowiedniego obiektu).
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Rysunek 1.12.
Okno dialogowe
Opcje programu
Access

Tworzenie nowej bazy danych
Tworzenie nowej bazy danych przeprowadzamy w nastpujcy 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

Rozdzia 1. i Podstawowe informacje o obsudze systemu zarzdzania bazami danych
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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 domylnie ustawionym folderze C:\Users\sergio\Documents
(rysunek 1.13 oznaczenie 3).
Zmiany folderu, w którym ma by umieszczona nowa baza danych, dokonujemy przez
kliknicie 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. Dziaanie wykonane w punkcie 4. spowoduje zamknicie okna Wprowadzenie

do programu Microsoft Office Access oraz:
a) utworzenie nowej bazy danych, której nazwa bdzie widoczna na pasku

aplikacji Access (rysunek 1.14 oznaczenie 1),
b) utworzenie tabeli — pierwszego (domylnego) obiektu bazy (rysunek 1.14

oznaczenie 2),
c) uruchomienie procedury konstrukcji tabeli (rysunek 1.14 oznaczenie 3),
d) wywietlenie (na wstce) karty zawierajcej polecenia zwizane z tworzeniem

tabeli (rysunek 1.14 oznaczenie 4).

Rysunek 1.14. Okno aplikacji Access bezporednio po utworzeniu nowej bazy danych

Narzdzia bazy danych
W przeciwiestwie do wczeniejszych wersji Accessa, gdzie okno Bazy danych stanowio podstawowe narzdzie do konstrukcji i póniejszego uytkowania bazy danych,
w wersji Access 2007 mamy do czynienia z nowym interfejsem uytkownika, którego
charakterystyczne cechy to:
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1. Okienko nawigacji (rysunek 1.15 oznaczenie 1) — pozwala na wybór

okrelonego obiektu bazy danych w celu jego modyfikacji. Okienko suy
równie do uruchomienia (otwarcia) poszczególnych obiektów bazy danych,
umoliwiajc nam tym samym jej biec eksploatacj.
Rysunek 1.15.
Narzdzia bazy
danych

2. Wszystkie obiekty bazy (wywietlone w okienku nawigacji) pogrupowane

s w kategorie: Tabele, Kwerendy, Formularze, Raporty itd.
3. Wywietlenie (dostp do) poszczególnych obiektów danej kategorii

(rysunek 1.15 oznaczenie 2) jest moliwe przez jej rozwinicie za pomoc
przycisku znajdujcego si z prawej strony belki reprezentujcej dan
kategori (rysunek 1.15 oznaczenie 3).
4. Wszystkie narzdzia niezbdne do budowy bazy danych i zarzdzania ni

znajduj si na wstce aplikacji Access 2007 (rysunek 1.15 oznaczenie 4).
5. Narzdzia, o których mowa w punkcie 4., pogrupowane s na okrelonych

kartach (rysunek 1.15 oznaczenie 5) wedug odpowiednich kryteriów
funkcjonalnych.
6. W ramach kadej karty istniej wydzielone grupy polece, na przykad na karcie

Tworzenie znajduj si osobne grupy polece z zakresu tworzenia tabel, tworzenia
formularzy i innych obiektów baz danych (rysunek 1.15 oznaczenie 6).
Szczegóowe opisy zastosowa poszczególnych polece oraz sposobu ich rozmieszczenia na poszczególnych kartach wstki aplikacji Access zostan przedstawione
w dalszych rozdziaach niniejszej ksiki.

Rozdzia 1. i Podstawowe informacje o obsudze systemu zarzdzania bazami danych

21

Informacja o nazwie i formacie zapisu bazy danych
Na pasku tytuowym aplikacji Access s wywietlane 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 tytuowy
aplikacji Access

Zmiana katalogu domylnego bazy danych
Przy kadorazowej procedurze tworzenia nowej bazy danych, to znaczy po wydaniu polecenia Pusta baza danych, znajdujcego si w oknie Wprowadzenie do programu Microsoft Office Access, jest wywietlana informacja okrelajca domylny katalog (np.
Moje dokumenty), w którym bdzie zapisana i przechowywana nowo tworzona baza
danych (rysunek 1.17 oznaczenie 1).
Rysunek 1.17.
Informacja
okrelajca domylny
katalog zapisu
i przechowywania
nowo tworzonej
bazy danych

Aby dokona innych (nowych) ustawie katalogu domylnego, naley:
1. Klikn przycisk pakietu Microsoft Office (rysunek 1.11 oznaczenie 1),

a nastpnie wybra polecenie Opcje programu Access (rysunek 1.11 oznaczenie 2).
2. Dziaanie z punktu 1. spowoduje wywietlenie okna dialogowego Opcje

programu Access, w którym dla pozycji Popularne naley:
 w polu tekstowym Domylny folder bazy danych (rysunek 1.18 oznaczenie 1)

wpisa now domyln ciek dostpu
lub
 okreli j za pomoc okna dialogowego Domylna cieka bazy danych,

aktywowanego przyciskiem Przegldaj (rysunek 1.18 oznaczenie 2).
3. Zamkn okno dialogowe Opcje programu Access przez kliknicie znajdujcego

si w nim przycisku OK.

Zmiana nazwy bazy danych
W podobny sposób, tzn. przy uyciu parametrów domylnych, tworzona jest nazwa
bazy danych. Skonstruowana jest z cigu znaków Baza danych oraz kolejnego (najniszego z moliwych) numeru. Numer jest tak dobrany, aby stworzy unikaln nazw
dla nowej bazy w obszarze katalogu domylnego. Nazw t, wywietlon w polu Nazwa
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Rysunek 1.18. Okno dialogowe Opcje programu Access

pliku (rysunek 1.17), moemy zmieni przed zakoczeniem procedury tworzenia nowej
bazy danych — wpisujc j w miejsce wyraenia Baza danych(…). Aby zmieni nazw
istniejcej ju bazy danych, naley:
1. Otworzy program MS Access.
2. Klikn przycisk pakietu Microsoft Office, po czym wybra polecenie Otwórz.
3. Dziaanie z punktu 2. spowoduje otwarcie okna dialogowego Otwieranie,

w którym naley:
 wybra katalog zawierajcy dan baz danych,
 klikn jej nazw prawym klawiszem myszy, aktywujc tym samym menu

podrczne, w którym naley wybra polecenie Zmie nazw (rysunek 1.19).
Rysunek 1.19.
Menu podrczne
— polecenie
Zmie nazw

4. Po przejciu nazwy pliku w stan edycji (rysunek 1.20 oznaczenie 1) dokona

wpisu nowej nazwy, po czym nacisn klawisz Enter.

Rozdzia 1. i Podstawowe informacje o obsudze systemu zarzdzania bazami danych
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Rysunek 1.20.
Nazwa pliku
w czasie edycji

Zmiana formatu domylnego bazy danych
Oprócz ustawie katalogu domylnego, w którym tworzymy i przechowujemy nasze bazy
danych, moemy równie sami okreli domylny format ich zapisu.
Baza danych zapisana w formacie Access 2007 moe zosta otwarta tylko przy uyciu
programu Access 2007.

Ustawienie domylnego formatu zapisu bazy naley wykona w nastpujcy sposób:
1. Klikn przycisk pakietu Microsoft Office, a nastpnie wybra polecenie

Opcje programu Access.
2. Dziaanie z punktu 1. spowoduje wywietlenie okna dialogowego Opcje

programu Access, w którym dla pozycji Popularne w sekcji Tworzenie baz
danych (rysunek 1.21) naley aktywowa list rozwijan, a nastpnie wybra
dany format pliku programu Access (format bazy danych).
Rysunek 1.21.
Lista rozwijana
dostpnych formatów
zapisu bazy danych

Wicej informacji o pracy z bazami zapisanymi w rónych formatach przedstawiono
w czci „Bazy danych a wersje programu Access” niniejszego rozdziau.

Bazy danych
a wersje programu Access
Ewolucja Systemu Zarzdzania 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), spowodowaa nie tylko pojawienie si nowych
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pasków narzdzi, pasków menu czy te wstki, lecz równie powstanie nowych wersji
obiektów oraz zwizanych z nimi metod, waciwoci, a take procedury ich obsugi.
Zmiany te wymuszay sposób zapisu baz danych (format zapisu pliku Accessa). Aby
pracowa z bazami utworzonymi pod starszymi wersjami programu Access, moemy
posuy 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 wczeniejszej wersji
programu Access bez jej konwertowania
Otwieranie bazy danych z wczeniejszej wersji programu Access bez jej konwertowania
przeledzimy na przykadzie bazy danych o nazwie DB97, utworzonej w programie
Access 97.
1. Przekopiuj z pytki CD na dysk C:\ cay katalog ACC2007.
2. Uruchom program Access 2007.
3. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office, a nastpnie wybierz polecenie Otwórz.
4. Po aktywacji okna dialogowego Otwieranie ustaw ciek dostpu

C:\ACC2007\ROZDZIAL_1, po czym wybierz plik DB97, a nastpnie kliknij
przycisk Otwórz (rysunek 1.22).
Rysunek 1.22.
Procedura otwarcia
bazy danych DB97

5. W wyniku dziaa opisanych w punkcie 4. nastpi aktywacja okna dialogowego

Rozszerzanie bazy danych (rysunek 1.23).
6. Kliknij przycisk Nie, powodujc tym samym otwarcie bazy danych DB97

i wywietlenie wszystkich jej obiektów w okienku nawigacji (rysunek 1.24).

Rozdzia 1. i Podstawowe informacje o obsudze systemu zarzdzania bazami danych
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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, powodujc uruchomienie przykadowej bazy danych
(rysunek 1.25).
Rysunek 1.25.
Wygld
uruchomionego
formularza bazy
danych DB97

Eksploatacja bazy danych przebiega w sposób normalny, to znaczy zgodny z jej zaoeniami projektowymi, czyli:
1. Uruchomiony zostaje pierwszy formularz o nawie START, wywietlajcy:
a) element graficzny (obrazek przedstawiajcy kopert i motyla),
b) biec godzin w formacie hh:mm:ss.
2. Po wpywie 5 sekund element graficzny w formularzu START zostaje schowany

oraz zostaje automatycznie wywietlony formularz o nazwie logo (rysunek 1.26
oznaczenie 2).
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Rysunek 1.26.
Wygld
uruchomionych
dwóch formularzy
bazy danych DB97

3. Formularz logo zawierajcy element graficzny (logo wydawnictwa Helion)

jest wywietlony przez kolejne 5 sekund, a nastpnie zostaje ukryty.
4. Po ukryciu formularza logo w formularzu START zostaje ponownie wywietlony

element graficzny (formularz przybiera posta wyjciow).
5. Cykle 5-sekundowe okrelane s przez cz sekundow wywietlon w zapisie

biecej godziny (rysunek 1.26 oznaczenie 1) i inicjowane s w nastpujcy
sposób:
 wywoanie formularza logo przy wartoci sekund zakoczonych cyfr 5,
 ukrycie formularza logo przy wartoci sekund zakoczonych cyfr 0.

Przejcie do widoku projektu formularza START przez kliknicie prawym przyciskiem
myszy jego nazwy, a nastpnie wybranie z menu podrcznego polecenia Widok projektu
(rysunku 1.27) aktywuje okno komunikatu, jak na rysunku 1.28.
Rysunek 1.27.
Procedura przejcia
do widoku projektu
formularza START

Rysunek 1.28.
Komunikat
wywietlony przy
przejciu do widoku
projektu formularza
START

Po klikniciu przycisku OK formularz jest otwierany w widoku projektu, jak na rysunku
1.29, przy czym wszelkie modyfikacje (usunicie lub dodanie obiektu) formularza po
ich wykonaniu nie zostaj zapamitane. Tak wic nie moemy dokona realnych zmian
w obiektach bazy, zgodnie z treci komunikatu pokazanego na rysunku 1.28.

Rozdzia 1. i Podstawowe informacje o obsudze systemu zarzdzania bazami danych
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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
peny, to znaczy umoliwiajcy nam eksploatacj bazy oraz ewentualn modyfikacj jej
obiektów, jest moliwe po dokonaniu konwersji przedmiotowej bazy danych. Konwersj
tak przeledzimy równie na przykadzie bazy DB97.

Konwersja bazy danych na format pliku Accessa 2007
1. Uruchom program Access 2007.
2. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office, a nastpnie wybierz polecenie Otwórz.
3. Po aktywacji okna dialogowego Otwieranie ustaw ciek dostpu

C:\ACC2007\ROZDZIAL_1, po czym wybierz plik DB97, a nastpnie kliknij
przycisk Otwórz (rysunek 1.30).
Rysunek 1.30.
Procedura otwarcia
bazy danych DB97
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4. W wyniku dziaa opisanych w punkcie 3. nastpi aktywacja okna dialogowego

Rozszerzanie bazy danych (rysunek 1.31).
Rysunek 1.31.
Okno dialogowe
Rozszerzanie bazy
danych

5. Kliknij przycisk Tak, powodujc tym samym otwarcie okna dialogowego

Zapisywanie jako, w którym naley:
 w polu tekstowym Nazwa pliku (rysunek 1.32 oznaczenie 1) wpisa nazw

dla przekonwertowanej bazy danych oraz sprawdzi , czy na licie rozwijanej
jest wywietlona 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 bdów w procesie konwersji bazy danych zapisanych

w starszym formacie zostanie wywietlony odpowiedni komunikat (rysunek
1.33). Aby przeprowadzi konwersj do koca, w oknie komunikatu naley
nacisn przycisk OK.
7. Dziaanie z punktu 6. spowoduje zakoczenie procesu konwersji i wywietlenie

komunikatu jak na rysunku 1.34.

Rozdzia 1. i Podstawowe informacje o obsudze systemu zarzdzania bazami danych
Rysunek 1.33.
Okno dialogowe
z komunikatem
o bdach w procesie
konwersji
Rysunek 1.34.
Okno komunikatu
o zakoczeniu procesu
konwersji danych
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