
Задача заявки - 1 
В база от данни „LearningAccessWin2000-SU” от таблица „tbl Uchenik” създайте 

заявка, която показва: номер в клас, име, презиме и фамилия на всички ученици, учещи в 
10 а клас. Учениците, които нямат въведен номер в клас не се показват. Списъкът е в 
нарастващ ред на номера в клас. 

Решението на задачата изпратете в текстов файл, съдържащ SQL изразът решаващ 
задачата. 

Решението на заявката в инструмента за дизайн на заявки в Microsoft Access има 
следния вид: 

 
Първа колона съдържа данните за номер в клас от поле NoWKlas. Поле Sort указва 

сортиране в нарастващ ред - Ascending. Поле Criteria съдържа изразът Not Is Null, което 
осигурява че ще се виждат единствено записите, които имат данни за номер в клас.  

Следващите три колони съдържат данните за име, презиме и фамилия - това са 
полетата от таблицата Ime, Prezime и Familia.  

Последната колона съдържа данни за класа. Те се съхраняват в  поле Klas. В задачата 
не се иска да се виждат тези данни, затова чек бокса Show не е избран. Но понеже данните 
от това поле са ни нужни, за да отделим записите на учениците от 10 а клас, колоната ни е 
нужна, в Criteria се съдържа изразът "10 а". Обърнете внимание, че ограничението за 
наличие на данни на номер в клас и изискването учениците да са от "10 а" клас се намират 
на един и същи ред. 



Решението на задачата има вида: 

 
 
Решението на задачата като SQL израз има видът: 
SELECT [tbl Uchenik].NoWKlas, [tbl Uchenik].Ime, [tbl Uchenik].Prezime, [tbl 

Uchenik].Familia 
FROM [tbl Uchenik] 
WHERE ((Not ([tbl Uchenik].NoWKlas) Is Null) AND (([tbl Uchenik].Klas)="10 а")) 
ORDER BY [tbl Uchenik].NoWKlas; 
 
Това е изразът, който трябва да се изпраща в заданията като решения на задачите. 

Този израз се записва в текстов файл (за препоръчване е да се ползва Notepad 
приложението). 

 
Командата SELECT определя кои полета от коя таблица да се виждат в извадката от 

данни. Забележете, че тук няма клас, защото класът не се показва в решението на задачата. 
Освен това името на таблицата [tbl Uchenik] е в квадратни скоби, а името на полето не. 
Microsoft Access разрешава пропускането на скобите ако името на таблицата или полето не 
съдържа интервал в себе си. 

Командата FROM определя кои таблици се ползват за генериране на заявката. 
Командата WHERE съдържа в себе си ограниченията за данни, които се въвеждат в 

Criteria. Обърнете внимание на синтаксиса на командите. Те се различават от написаното в 
инструмента за дизайн на заявки. 

Командата ORDER BY определя по кои полета се извършва сортиране на данните. 
Когато сортирането е във възходящ ред само се посочват полетата за сортиране, а когато е 
в низходящ ред след полето има директива DESC. Ако нашите данни трябваше да са 
подредени в низходящ ред командата щеше да изглежда по следния начин: 

ORDER BY [tbl Uchenik].NoWKlas DESC 
Ако данните не се подреждат редът с командата ORDER BY отсъства. Всички SQL 

изрази задължително завършват с точка и запетая. SQL изразите не изискват да бъдат 
подреждани на различни редове, но за по-добра читаемост е хубаво да се разделят на 
различни редове. 


