
Специфични особености на реализация на СУБД в 
Microsoft Access. 

 

СУБД Microsoft Access се инсталира по време на пълната инсталация на Microsoft 

Office Pro, Microsoft Office Business Pack или другите по-пълни издания на Microsoft Office 

продукта. След инсталацията продуктът е готов за използване. Нова база от данни се 

създава след стартирането на Microsoft Access и избор на опцията Create New file → Blank 

database. B основния панел на Microsoft Access се предоставя възможност да се работи с 

основните обекти в системата. Тези обекти са: таблици, заявки, форми, отчети, страници, 

макроси и програмни модули. 

• Таблиците са основния модул, в който се съхраняват данните в Microsoft 

Access базите от данни. 

• Заявките са модулите, чрез които се избират специфични данни от някои 

таблици, които могат да се подредят по определен начин и да съдържат избрани полета. 

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

данните под формата на таблица. Важно е да се знае, че заявките не съхраняват показаните 

данни отделно от таблиците, а само ги организират по подходящ начин. 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. 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. 

• Формите са основните модули, чрез които потребителите боравят с данните. 

Формите ползват данните от таблици и заявки. Освен това включват в себе си особени 

структури, които могат да свържат данните от таблици или заявки, а също и да включат 

програмни елементи - макроси или програмен код, чрез които да се променят данните или 

да се подпомага тяхното използване.  

• Отчетите са модулите, чрез които се извеждат данните. В отчетите данните 

могат да се оформят във вид удобен за отпечатване на принтер или за удобно показване на 

екрана. Докато в таблиците, заявките и формите данните могат да се променят, добавят 

или изтриват, то в отчетите не е възможно да се правят промени в данните. Това ги прави 



удобно средство за информиране на потребители, които не би трябвало да могат да 

въздействат на данните. 

• Страниците са друг начин за извеждане на данните. За разлика от отчетите, 

които са достъпни в средата на Microsoft Access, то страниците се генерират като външни 

файлове и са достъпни за разглеждане чрез браузъри.  

• Макросите са набори от специфични за Microsoft Access команди или 

клавишни комбинации.  

• Програмните модули са поредици от команди на вградения в Microsoft Office 

език за програмиране Visual Basic for Applications. За разлика от макросите, които са по 

тясно свързани с конкретната реализация на Microsoft Access и понякога не могат да се 

прилагат между различни версии на продукта, то програмните модули са по-лесно 

преносими между версиите на Microsoft Access. Освен това програмните модули 

предоставят възможности за комуникация с другите приложения на Microsoft Office - MS 

Word, MS Excel, MS Power Point и др., а чрез ODBC протокола имат достъп до данните на 

приложения, създадени от продукти на други фирми. 

При изграждането на база от данни за качественото функциониране на системата е 

важно правилното планиране на структурата от данни съхранявана в отделните таблици. 

Този процес изисква подробно проучване на цялата система, която трябва да бъде 

обхваната в базата от данни. Трябва да се проучат основните потоци на данните, 

комуникациите на данни между отделните потребители, а също и обемите информация, 

която се обменя между тях. След като се изяснят всички подробности свързани със 

съхраняването, ползването и обработката на данни се пристъпва към създаването на 

таблиците. 


