
Сумарни и crosstab (кръстосани) заявките в Microsoft 

Access 

Сумиращи заявки 
Когато има данни, на които трябва да се извърши обобщаване - например 

сума, средно, търсене на най-голямо или най-малко, преброяване и др. в Microsoft 

Access има възможност за ползване на сумарни заявки. 

Включването на режим създаване на сумарни заявки става с натискането на 

бутон Σ  

 

 
 
Вижда се, че освен редовете с полета: Field, Table, Sort, Show, Criteria, or се 

появява още един ред Total. В поле Total може да се активира падащо меню, от 

което да се изберат няколко възможности: Group by, Sum, Avg, Min, Max, 



Count, StDev, Var, First, Last, Expression, Where. 

 

Group by - използва се за групиране на стойностите по това поле. В 

таблицата се показват данните само веднъж. 

Sum - сумира всички стойности в това поле. 

Avg - изчислява средна стойност по това поле, ако в дадено поле няма данни, 

то не се взема предвид в изчисленията. 

Min, Max - показва максималната или минималната стойност в това поле. 

Count - преброява клетките, в които има стойност. 

StDev - статистическа величина определяща стандартно отклонение 

Var - статистическа величина определяща вариация. 

First, Last - показва първата или последната срещана стойност. 

Expression - показва поле, я което се използва функция, извършваща 

действие върху цялата колона. Например ако трябва да се изчисли сума от  

стойност = [цена] * [количество],  

в поле Field се пише формулата Sum([цена] * [количество]), а в Total се поставя 

Expression. 

Ако в Total  се постави Where поле Show задължително е изключено, т.е., 

полето не се вижда. 

Ако в Total се укажат някои от следните възможности: Sum, Avg, Min, Max, 

Count, StDev, Var, First, Last, в SQL изразите се извършва замяна със съответните 

вградени функции (Sum(), Avg(), Min(), Max(), Count(), StDev(), Var(), First(), 

Last()).  

В дизайнера за заявки на Microsoft Access при ползване на сумиращи заявки в 

полетата с вградените опции Sum, Avg, Min, Max, Count, StDev, Var, First, Last, 

се генерират служебни етикети. Тези етикети могат да се сменят от потребителя. 

Етикетът е текст, предхождащ името на полето или изразът в полето отделен с 

двоеточие. Например: 

НовоИме: Ime 

Заменя надписа на колона „Ime” със „НовоИме”. 



В SQL изразите ако трябва да се смени името на колоната се използва 

следната конструкция:  

SELECT [tbl Uchenik].Ime AS НовоИме  

заменя надписа на колона „Ime” със „НовоИме”.  

Кръстосани заявки 
Кръстосаните заявки служат за по-добро визуализиране на данните, 

съдържащи се в таблиците. Ако таблиците съдържат ограничен брой данни като 

разновидност, например брой учебни предмети, чрез заявка от тип кростабможе да 

се генерира таблица от вида: 
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9703173948 5   5

9711163887 6  6 
9809053898 2.8 2 3 3 4  2

9812163885 5  5  
9901173885 3.875 3 3 4 3 2 5 6 5
9908043899 3 4 5 3 3 4 2 3 2
9912163929 4.1 6 4 4 4 3 5 5

 


