
Заявки в Microsoft Access - създаване и редактиране 

Заявките са модулите в Microsoft Access, чрез които се прави подбор на вече 

съхранени в таблиците данни. Заявките не съдържат данни в себе си, а само описание на 

начина, по който данните да бъдат показани на потребителя.  

Какво може да се направи чрез заявки: 

• Чрез заявките се прави подбор и подреждане на данните. 

• Чрез различните заявки могат да се свържат две или повече таблици и да 

представят данните под формата на таблица.  

• Заявките могат да ползват не само таблици като източници на данни, но 

и други заявки, създадени по-рано на базата на съществуващи таблици 

или заявки.  

• Заявките са основния вид модули, където могат да се генерират 

вторични данни. В заявките се показват не само първични данни - 

такива, които са съхранени в таблиците, но и производни данни - такива 

които са генерирани чрез ползване на формули или функции (вградени 

или потребителски).  

• Заявките са два вида - заявки за избор на данни - такива, които само 

показват данните по определен начин и изпълними заявки - такива които 

променят, допълват или изтриват вече съществуващи данни или създават 

нови таблици. 

Всички заявки в релационните бази от данни се реализират чрез език за 

структурирани заявки (SQL). В Microsoft Access съществува помощна програма, която чрез 

своя интерфейс реализира автоматично генериране на заявки написани на езика за 

структурирани заявки (SQL). Заявките, написани на (SQL) са почти напълно съвместими1 

при всички широко разпространени релационни системи са управление на бази данни 

(РСУБД) и заявка създадена в една система, ще работи и при другите, ако структурата на 

данните е същата. 

                                                      
1 Разликите, които съществуват са при създаване на обединения и при създаване на подчинени заявки, които не се 

поддържат от всички РСУБД. 



Как се създават заявки: 

• Задейства се Query Design View инструмента за създаване на заявки 

• Посочват се таблиците или заявките, от които ще се ползват данните 

(този избор може да се направи и по-късно) 

• Избират се полетата, които ще се ползват за манипулиране на данните 

• Въвеждат се всички настройки, функции, връзки и др. елементи за 

изграждане на заявката. 

• Съхранява се заявката и се показва резултатът от нейното изпълнение. 

В първите теми ще се използва само инструмента за създаване на заявки вграден в 

Microsoft Access. При изпращане решенията на задачите, обаче ще се ползва кода 

генериран в SQL прозореца на Microsoft Access. 

Основният вид на инструмента за заявки е следният: 

 
Това е заявка включваща таблица „tbl Uchenik”. В панела на таблицата има списък, 

съдържащ всички полета на таблицата. В таблицата по-долу се съдържат клетки със 

следното предназначение: 

Field - в този ред се въвеждат полетата от таблицата или полета, съдържащи 

производни данни. Полетата от таблицата могат да се попълнят чрез теглене, чрез избор от 

отварящ се списък или чрез двойно кликване върху полето в списъка на таблицата. Ако в 



реда се съдържа дадено поле само веднъж, надписът на колоната е същият като името на 

полето. Надписът на колоната може да се смени, като се направи етикет на полето. 

Например ако искаме колоната с EGN да има надпис ЕГН пишем: ЕГН: EGN. В една 

заявка всяка колона трябва да има уникално име. 

Table - в този ред се изписва името на таблицата, чиито полета се ползват. Ако се 

ползват полета на една и съща таблица, включена в заявката повече от веднъж се появява 

номерация: tbl Uchenik_1, tbl Uchenik_2 и т. н. Когато се използват полета с еднакви имена 

с източник различни данни се използва следният синтаксис: [tbl Uchenik].[EGN]. 

Квадратните скоби са задължителни само във версията на SQL в Microsoft Access. Във 

версиите на други СУБД разделителите са други. В полетата, които съдържат производни 

данни полето Table е празно. 

Sort - указва каква е посоката на сортиране на данните: Ascending, Descending или 

несортирани данни. 

Show - съдържа чек бокс, който ако е избран - полето се вижда. 

Criteria - съдържа условието, на което трябва да отговарят данните в това поле. 

or - съдържа друго условие, на което трябва да отговарят данните в това поле. 

Връзката на Criteria с or и следващите полета е или - показват се данни, които отговарят на 

първото условие или на второто и т.н. 

Ако условията се съдържат на един и същи ред тогава връзката е И. Това означава, че 

ще се показват полета които удовлетворяват и едното, и другото условие едновременно. 

В някои от разновидностите на заявките се появяват и други редове с други 

функционалности. 


