
Въвеждане, изтриване, сортиране, търсене и замяна 
на данни в таблици 

 

1. Въвеждане и редактиране на данни 

 

Всеки ред в таблиците на MS Access се нарича запис, а колоните - полета. Когато 

маркерът се позиционира най-долу и почне писане в поле, където това е допустимо, се създава 

нов запис. Записването на записа става като се позиционирате в друг запис. За разлика от 

останалите продукти, работещи с данни, при въвеждане на нови данни в MS Access след 

въвеждане няма нужда да се задава команда за съхраняване. Всички данни, след излизане от 

текущия запис се съхраняват автоматично (ако въведените данни са допустими). 

Данните в таблиците на MS Access могат да се променят, като се маркера се позиционира 

в дадено поле на записа и се въведе новата стойност. 

Клавишни команди: 
Копиране - Ctrl + [Insert] 

Поставяне - Shift + [Insert] 

Изрязване - Sift + [Delete] 

Придвижване между записите - стрелки нагоре или надолу 

Действието на клавиш [Enter] може да се настройва от потребителя. 

Първоначалната настройка прехвърля маркера в следващото поле. 

Копиране на по-горното поле - Ctrl + [“] или Ctrl + [‘] 

Въвеждане на текуща дата - Ctrl + [:] 

Въвеждане на текущ час - Ctrl + [;] 

Отказ от въвеждане в поле - еднократно натискане на [Esc] 

Отказ от въвеждане на запис - двукратно натискане на [Esc][Esc] 

Тези клавишни комбинации действат не само в таблиците, но и в заявките и формите. 

Внимание! 
Въпреки че въвеждането и редактирането на данни може да става директно в таблиците, 

това е лош стил на работа. В MS Access съществува друг вид обекти, в които е за предпочитане 

да се въвеждат данните и това са формите. 

 

2. Разместване, разширяване и свиване на полетата 

 

Ако е необходимо мястото на колоните в таблиците може да се промени. Единият начин е 

чрез включване на режим редактиране и чрез влачене нагоре или надолу се променя 



положението на полето в таблицата. Вторият начин става в режим разглеждане на данните като 

дадена колона се маркира и се тегли на желаното място с мишката. По втория начин данните 

могат да се разместват само временно и след края на работата при запитване дали да се запомни 

новото разположение на полетата, то да се откаже.  

Ако полетата са твърде широки или твърде тесни, чрез мишката тяхната ширина може да 

се промени. За целта се хваща ръбчето между имената на полетата и се тегли в желаната 

посока. Новата ширина на полетата също може да се съхрани или откаже при завършване на 

работа. 

 

3. Сортиране по различни колони във възходящ и низходящ ред. 

Сортиране по несъседни колони 

 

Когато се работи с таблици подреждането на полетата става чрез бутон за сортиране 

(бутонът може да се избере от контекстното меню - десен бутон на мишката), от панелите с 

бутони или от меню).  

1. За да се сортират данните по едно поле се маркира това поле като се кликне 

върху името на полето. След това за сортиране във възходящ ред се избира бутон Sort A to Z 

(ascending) или за низходящ ред Sort Z to A (Descending).  

2. Ако трябва да се сортират данните по повече от едно поле всички полета се 

маркират и след това се избира посоката на сортиране като в точка 1. Най-голям приоритет при 

сортиране има първото поле. 

3. Ако полетата не се намират едно до друго с мишката чрез влачене те се поставят 

заедно и и се действа като в точка 2. Ако полетата се намират едно до друго, но в различна от 

желаната последователност, те могат да се разместят чрез влачене и след това да се действа 

като в точка 2. 

4. Ако е необходимо да се подреди таблицата по няколко полета, но някои от тях 

трябва да са във възходящ, а други в низходящ ред, описаният начин на подреждане в точка 3 

не може да се използва. В този случай се процедира така: най-напред се избира полето с най-

нисък приоритет и се сортира, след това полето с по-голям приоритет и т. н. Последно се 

сортира полето с най-висок приоритет. 

 

Внимание: 
Въпреки че в таблиците на MS Access подреждането на данни е възможно, това е лош 

стил на работа. В MS Access съществуват друг вид модули - заявките, чрез които може много 

по-детайлно да се настрои подреждането на данни. 

 



4. Изтриване и копиране на записи 

 

Когато се работи с таблици един или повече записи могат да се изтрият, като се маркират 

и се даде команда изтриване. Най-удобно за целта е ползването на клавиш [Delete] от 

клавиатурата. Опцията Delete от контекстното меню не може да се използва за повече от един 

запис, защото след натискане десният клавиш на мишката маркираните полета се размаркират. 

Триенето на записи в таблиците е възможен начин, но не е добър стил за работа. MS Access 

съществуват друг вид модули - изпълнимите заявки, чрез които може много по-детайлно да се 

осъществи изтриването на записи. 

Ако се налага един или повече записи да се изкопират отново в таблицата, записите се 

маркират, с клавишната комбинация Ctrl - [Insert] и с клавишната комбинация Shift - [Insert] се 

поставят в края на таблицата. Възможно е един запис да се изкопира върху друг. Това става 

вместо в края на таблицата се позиционирате върху желания за заместване запис. Такова 

заместване е възможно само за единични записи. Ако се маркират с Ctrl - [Insert] повече от 1 

запис и се поставят върху произволен запис се извършва замяна само с първия от избраните 

записи. Копирането на записи в таблиците е възможен начин, но не е добър стил за работа. MS 

Access съществуват друг вид модули - изпълнимите заявки, чрез които може много по-детайлно 

да се осъществи копиране на записи. 

 

5. Търсене и замяна на данни в таблица 

 

Подобно на другите приложения в MS Office MS Access съществува начин за търсене на 

данни. Чрез клавишна комбинация Ctrl - [F] се показва диалогова форма и там се посочват 

параметрите за търсене. След това с бутон [Find] се извършва търсенето. Ако необходимата 

стойност бъде открита маркера се позиционира върху нея. При търсенето може да се определи 

посока на търсене (нагоре, надолу или в цялата таблица), дали да се търси съвпадение на цяло 

поле, съвпадение само на началото или съвпадение в която и да било част от полето. Може да 

се укаже дали да се търси само в едно поле или в цялата таблица, а също дали търсенето да е 

чувствително към главни и малки букви. 

Използвайки подобен механизъм на търсенето в MS Access може да се извърши и замяна 

на данни чрез ползването на форма Replace. Формата се извиква чрез клавишна комбинация 

Ctrl - [F]. При замяна може да се определи посока на търсене на стойности за замяна (нагоре, 

надолу или в цялата таблица), дали да се търси съвпадение на цяло поле, съвпадение само на 

началото или съвпадение в която и да било част от полето. Може да се укаже дали да се търси 

само в едно поле или в цялата таблица, а също дали търсенето да е чувствително към главни и 

малки букви. Стойността с която се заменят откритите полета се записва в поле Replace with. 

Замяната се извършва стъпка по стъпка, или всички полета заедно. 



 

Внимание:  
Замяната на данни в MS Access чрез този инструмент е необратима и не е възможно 

ползването на UnDo. 

В MS Access съществуват друг вид модули - изпълнимите заявки, чрез които може много 

по-детайлно да се осъществи замяна стойностите на полетата. 

6. Филтриране на данни в MS Access 

Ако е необходимо временно в таблицата да се виждат данни отговарящи на определени 

изисквания може да се използва инструментите за създаване на филтри.  

Единия инструмент е филтриране чрез избор. При него се посочва поле с дадена стойност 

и се натиска бутона за филтриране. Всички други полета се скриват и се виждат само полетата 

съдържащи тази стойност. При по-новите версии на MS Access може да се избере да не се 

виждат полетата, които са избрани или да се виждат полета които само частично отговарят на 

направения избор. 

Вторият инструмент е филтриране чрез форма. При него се появява форма с имената на 

полетата, съответстващи на полетата на таблицата и там могат за всяко различно поле да се 

въведат желаните данни. 

Връщането към визуализация на всички данни се прави чрез изключване на филтъра.  

В MS Access има и други инструменти за филтриране на данните, но за релационните 

бази от данни основен метод за филтриране на данни са заявките. Те разполагат с много мощни 

и гъвкави инструменти за отделяне на желаните данни. 

 


