
Таблици в MS Access 
 
Най-гъвкавият метод за създаване на таблици е Data View. Чрез него може да се 

зададат всички полета, техните детайли, подреждането им, коментарите и други 

характеристики свързани с всяко поле. 

Видовете полета, които могат да се създават в Microsoft Access са свързани с 

основните типове данни - текстови, числови, дата и час и логически, но в Microsoft Access 

е възможно по-точно разграничаване на полетата. Текстовите полета са 2 вида: с големина 

до 255 символа, данните в които могат да се контролират много точно, а също така този 

вид полета се индексират и memo полета, които съдържат до 32000 символа (за различните 

версии тази стойност може да е различна). Memo полетата не могат да се сортират или да 

се осигурява контрол върху въвежданите данни. Числовите полета са с 3 разновидности 

обикновени - те могат да са цели или реални малки или по-големи, другия вид числови са 

от паричен тип, които имат подобрен способ на закръгляване и третия тип числови полета 

са за автоматично номериране. 

Освен основните типове данни Microsoft Access поддържа и полета за съхраняване на 

обекти - в тях може да се включи файл изработен от външна програма. Друг тип 

нестандартни полета са от тип Интернет връзка. В тях може да се съхраняват връзки към 

страници в мрежата или e-mail адреси. 

В таблиците на Microsoft Access могат да се създават първични ключове (Primary 

key), които са уникални за всеки запис и чрез тях се осъществява връзка с други таблици. 

Първичните ключове могат да са от едно или повече полета. Когато предварително не се 

знае какви полета ще се ползват за първични, или пък данните не са уникални, или пък има 

празни полета, за да може да се осъществява връзка с други таблици може да се включи 

поле за автоматично номериране на записите. 

Полетата от таблиците могат да се преподреждат чрез манипулации с мишката. Освен 

това полета с еднакви детайли могат да се настроят еднократно и след това да се копират и 

преименуват след това.  


