
Детайли на полетата на таблиците в MS Access 
Всеки тип полета има специфични характеристики, които осигуряват допълнителни 

функционалности. Тези характеристики са: 
FieldSize - Размер на текстово поле/тип на числови полета (Byte, Decimal, Integer, 

Long Integer, Single, Double, Replication ID); 
Format - Задава формат на избрания тип данни: ("Short Date", "Medium Date", "Long 

Time", …); 
DecimalPlaces - Задава броя на цифрите след десетичната точка (запетая);  
InputMask - Маска за въвеждане на данни. Тази маска определя точния формат за 

въвеждане на данни (Примерите по-долу са взети от Help на MS Access 2003); 
 

Символ Описание 
0 Цифра (от 0 до 9, въвеждането на символ Е задължително знаците плюс [+] и 

минус [–] не са допустими) 
9 Цифра или интервал (от 0 до 9, въвеждането на символ НЕ Е задължително 

знаците плюс [+] и минус [–] не са допустими, празните места - интервалите 
не се съхраняват) 

# Цифра или интервал (от 0 до 9, въвеждането на символ НЕ Е задължително 
знаците плюс [+] и минус [–] са допустими, празните места - интервалите не се 
съхраняват) 

L Букви - на латиница или на кирилица. Въвеждането на символ Е задължително. 
? Букви - на латиница или на кирилица. Въвеждането на символ НЕ Е 

задължително. 
A Букви - на латиница или на кирилица или цифри. Въвеждането на символ Е 

задължително. 
a Букви - на латиница или на кирилица или цифри. Въвеждането на символ НЕ Е 

задължително. 
& Букви - на латиница или на кирилица, цифри или интервал. Въвеждането на 

символ Е задължително. 
C Букви - на латиница или на кирилица, цифри или интервал. Въвеждането на 

символ НЕ Е задължително. 
. , : ; - / Символи пазещи място за разделители в десетични числа, дата, час и др. в 

зависимост от настройките Regional Settings в Windows Control Panel.  
< Предизвиква преобразуване на въведените букви в малки. 
> Предизвиква преобразуване на въведените букви в главни. 
! Предизвиква дясно изравняване на символите. 
\ Символът следващ този знак се появяват в полето и не могат да се променят. 

Същият ефект се получава, ако символите се поставят в кавички. 
  

 
Input mask Примери 

(000) 000-0000 (206) 555-0248  
(999) 999-9999 (206) 555-0248 ( ) 555-0248 
(000) AAA-AAAA (206) 555-TELE  



#999 –20 2000 
>L????L?000L0 GREENGR339M3 MAY R 452B7 
>L0L 0L0 T2F 8M4  
00000-9999 98115- 98115-3007 
>L<?????????????? Maria Brendan 
SSN 000-00-0000 SSN 555-55-5555  
>LL00000-0000 DB51392-0493  

 
 
Caption - Надпис на колона (различна от името на полето). Препоръчва се имената на 

полетата да се изписват на латиница, а използвайки Caption да се записва име на кирилица, 
което ще се вижда от потребителя. Това се налага в случаите, когато на ОС не е 
инсталирана правилно кирилицата; 

DefaultValue - Стойност по подразбиране; 
ValidationRule - Правила за определяне на данните, ограничение на числов диапазон, 

филтър и др.; 
ValidationText - Съобщение указващо изискванията за данните. Ако данните не 

отговарят на изискванията посочени в ValidationRule текстът от ValidationText се появява 
като съобщение; 

Required - Изисквуеми данни в полето - показва дали задължително в полето трябва 
да има данни или полето може да остане празно. В MS Access се прави разлика между 
липса на данни (Null) и 0 в числов формат или стринг с дължина 0 символа; 

AllowZeroLength - Допустима нулева големина за текстово поле с данни; 
Indexed - Указва дали таблицата се сортира по това поле. Има две възможности - 

полето да съдържа само уникални стойности, или стойностите в това поле да могат да се 
повтарят. 

 


