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Scopul modulului 

Modulul 5, Baze de date, solicită din partea cititorului înţelegerea noţiunilor 
fundamentale despre bazele de date şi demonstrarea abilităţii de a folosi o bază de 
date pe un computer personal.  

Cititorul va trebui de asemenea să fie capabil să creeze şi să modifice tabele, 
interogări, formulare şi rapoarte.  

Cititorul trebuie să ştie să stabilească legăturile dintre tabele şi să acceseze 
anumite informaţii dintr-o bază de date folosindu-se de interogări şi de 
instrumentele de sortare oferite de aplicaţie. 
 
5.1 Utilizarea aplicaţiei 
5.1.1 Concepte ale bazelor de date 
5.1.1.1 Înţelegerea conceptului de bază de date. 
 Baza de date este o mulţime organizată de date operaţionale, cu durată de 
viaţă limitată, memorată cu o redundanţă minimă, necesară uneia sau mai multor 
aplicaţii independente.  

Baza de date este un ansamblu de date care se referă la un subiect şi poate fi 
manipulat de mai mulţi utilizatori în viziuni diferite asupra datelor. 
 În principiu, o bază de date regrupează un ansamblu de fişiere partajate de 
utilizatori diferiţi, concurenţi şi competitivi. Structura acestui ansamblu reclamă o 
descriere riguroasă şi laborioasă. 
 Aplicaţiile au acces la baza de date prin intermediul unui program software 
numit SGBD (Sistem de Gestiune al Bazelor de Date). 
 Aplicaţia, în domeniul informatic, este un produs software conceput pentru 
rezolvarea unor probleme generale sau particulare. 
 Utilizatorii aplicaţiei se folosesc de o interfaţă grafică inteligentă, formată 
dintr-un ansamblu de meniuri, butoane de comandă şi elemente grafice adiacente.  

Un fişier este un ansamblu de date care poate fi manipulat de mai mulţi 
utilizatori într-o viziune unică asupra datelor. Viziunile multiple ar putea fi 
obţinute prin sortarea datelor, modificarea structurii şi regruparea fişierelor, ceea 
ce implică  modificarea programelor. 
  
 Sistem informatic cu bază de date 
 Sistemul informatic cu bază de date este format din: 

• Baza de date 
• Hardware-ul 
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• Software-ul 
• Utilizatorii 
Baza de date este un sistem de colecţii de date între care există o 

interdependenţă logică multiplă, sistemul de colecţii de date putând fi exploatat de 
mai mulţi utilizatori în viziuni diferite. 

Hardware-ul este sistemul de calcul, prevăzut cu unităţi adresabile de 
memorie externă, destinate conservării bazei de date şi software-lui, de obicei 
cuplat într-o reţea de calculatoare. 

Software-ul este un sistem de programe de gestiune şi aplicaţii care asigură: 
• descrierea structurii bazei de date; 
• manipularea datelor (crearea, actualizarea şi interogarea); 
• controlul şi autorizarea accesului la baza de date; 
• mecanisme eficiente de acces rapid; 
• întreţinerea bazei de date, adică gestiunea spaţiilor goale, salvări de 

siguranţă, optimizări; 
• securitatea datelor în sensul minimizării riscului pierderii datelor datorită 

diverselor cauze (căderi de tensiune, defecţiuni hardware, utilizare 
necorespunzătoare, disfuncţionalităţi ale reţelei de calculatoare); 

• integritatea datelor – introducerea numai a datelor valide, împiedicarea 
ştergerilor accidentale sau intenţionate; 

• partajabilitatea – accesul (eventual concurent) mai multor utilizatori la 
datele respective. 

Acest sistem de programe este cunoscut în literatura de specialitate sub 
denumirea DBMS (Data Base Management System) sau SGBD (Systeme de 
Gestion de Base de Donnes). 

SGBD-ul este un sistem care stochează şi regăseşte informaţia într-o bază de 
date. 

Datorită numărului mare de operaţii care pot fi executate asupra datelor şi a 
complexităţii acestora, de obicei SDBD-urle au implementat un limbaj.  

Acesta trebuie: 
• să asigure descrierea datelor – limbajul de descriere; 
• manipularea datelor – limbajul de prelucrare; 
• o serie de operaţii realizate într-un limbaj de programare. 
 Din punct de vedere al performanţelor un SGBD se situează la nivelul unui 

sistem informatic complex care, pe lângă procedurile de prelucrare respective. 
conţine o interfaţă pentru comunicarea rapidă cu utilizatorul, un mediu de 
programare (editor de texte, compilator) şi alte instrumente necesare utilizatorului 
pentru lucrul cu bazele de date (mecanisme de căutare, integogare a bazei de date, 
realizare de formate de introducere a datelor în baza de date, generator de 
rapoarte). 

Clasificarea SGBD-urilor 
• din punct de vedere al modelului conceptual: 

 baze de date ierarhice 
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 baze de date de tip reţea 
 baze de date relaţionale 
 baze de date orientate pe obiecte 

• din punct de vedere al localizării datelor: 
 baze de date distribuite, la care datele unei baze de date sunt 
distribuite pe mai multe sisteme de calcul, aflate la distanţă unele de 
altele; 
 baze de date centralizate, când datele se află într-un singur loc, pe 
un singur sistem de calcul. 

Utilizatorii au acces la datele din baza de date folosindu-se de următoarele 
posibilităţi: 

• un sistem de meniuri 
• comenzi lansate în mod interactiv 
• programe de aplicaţii scrise în limbajul de manipulare a datelor având o 

interfaţă prietenoasă cu utilizatorul. 
Utilizatorii bazei de date se împart în trei categorii : 
• administratorul bazei de date este gestionarul responsabil cu buna 

funcţionare a SGBD. Administratorul (o persoană sau un grup de 
persoane) are sarcinile : 

 asigurarea securităţii datelor 
 ameliorarea permanentă a bazei de date 
 integritatea bazei de date 

• programatorii de aplicaţii sunt persoane care realizează programele 
utilizator şi efectuează prelucrările datelor; 

• utilizatorii finali sunt persoane care exploatează sistemul, inclusiv 
programele elaborate de programatorii de aplicaţii. 

Modele conceptuale pentru sisteme de gestiune a bazelor de date 
 Modelul conceptual este utilizat la descrierea structurii datelor din baza de 
date precum şi a relaţiilor existente între diferitele date. El se particularizează prin 
modul de definire a celor mai mici unităţi identificabile ale structurii bazei de date, 
prin tipurile de înregistrări alcătuite cu acestea, prin relaţiile dintre colecţiile de 
date şi prin terminologia utilizată. 

Modelul ierarhic 
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Structura unei baze de date poate fi reprezentată sub forma unui graf 
arborescent cu un nod rădăcină în care nodurile reprezintă colecţiile de date iar 
arcele reflectă relaţiile de asociere între înregistrările colecţiilor de date. 
 Caracteristici: 

• accesul direct este posibil  numai la înregistrările din colecţia de date 
rădăcină; 

• accesul la înregistrarile colecţiilor de date inferioare se face prin 
specificarea tuturor colecţiilor care se găsesc pe drumul unic (între 
colecţia rădăcină şi colecţia cercetată). Pentru aceasta se construieşte 
cheia ierarhică rezultată prin concatenarea tuturor cheilor înregistrărilor 
care se găsesc pe drumul unic; 

• toate înregistrările din colecţiile bazei de date, cu excepţia colecţiei 
radăcină, au câte o înregistrare superioară. 

Modelul reţea 

 
 
Este un graf general, fără limite, în care nodurile sunt colecţii de date, iar 

arcele descriu relaţiile între ele. Este performant, dar complicat. Fiecare nod poate 
fi legat de oricare altul, de mai multe ori. Legăturile formează trasee. Legăturile 
trebuie stabilite având tot timpul în minte interogările posibile, iar operaţiile de 
actualizare pot deveni excesiv de complicate. 

În anul 1969 matematicianul C.F. Codd de la centrul de cercetări IBM din San 
Jose (California) a expus modelul relaţional de organizare al bazelor de date. 

Schema depinde exclusiv de legăturile între obiecte. Modelul este puternic,  
simplu, flexibil şi natural. 

Modelul relaţional permite : 
• o descriere simplă sub formă tabelară; 
• actualizarea datelor simplă. 
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Etape de realizare a unei aplicaţii de baze de date 
 În acţiunea de proiectare a unei aplicaţii de baze de date trebuie parcurse trei 
etape: 

1. analiza sistemului, a problemei de rezolvat. Această activitate nu depinde 
de sistemul pe care va fi implementată aplicaţia. Ea se finalizează prin 
realizarea unui model al sistemului studiat. 

2. proiectare a elementelor de bază, pe baza modelului stabilit în cadrul 
analizei.  

3. realizare – crearea efectivă a bazei de date, programarea diferitelor 
funcţii care se realizează cu datele din baza de date, după care urmează 
testarea şi implementarea funcţiilor realizate şi testarea funcţionalităţii 
aplicaţiei pe baza unor date fictive, dar reprezentative. În final se va trece 
la exploatarea de test a aplicaţiei, urmată de verificarea ei amănunţită şi 
cu date reale. 

Ultimele două etape prezentate sunt dependente de SGBD-ul ales. 
Prezentarea SGBD Access 
Utilizatorii care cunosc programele de calcul tabelar pot considera că la 

prima vedere, un sistem de gestiune a bazelor de date nu diferă de o aplicaţie de 
calcul tabelar. Există însă, câteva caracteristici principale care fac diferenţa între 
sistemele de gestiune ale bazelor de date relaţionale şi aplicaţiile de tip calcul 
tabelar: 

 cantităţile de date manipulate de sistemele de gestiune ale bazelor de 
date relaţionale sunt mult mai mari decât cele pe care pot să le 
manevreze foile de calcul tabelar; 

 în bazele de date relaţionale se pot lega între ele mai multe tabele, 
astfel încât utilizatorul le poate considera ca fiind o singură tabelă; 

 bazele de date elimină redundanţa datelor, deci reduc duplicarea 
informaţiilor. se repetă numai informaţiile care fac legătura între 
diferite tabele şi care sunt, de obicei, coduri. 

Microsoft Access este un sistem puternic şi robust de gestionare a bazelor 
de date relaţionale (RDBMS) în scopul creării şi exploatării aplicaţiilor de baze de 
date locale sau de tip client/server. Bazele de date relaţionale se bazează pe 
existenţa unor tabele între care au fost stabilite nişte relaţii.  

Access poate fi utilizat cu succes de utilizatorii începători ai bazelor de date 
datorită interfeţei extrem de prietenoase asemănătoare cu ceilalţi membri ai 
pachetului Microsoft Office şi datorită asistenţilor care ghidează utilizatorul 
începător în realizarea aplicaţiilor.  

Faţă de celelalte sisteme de gestiune ale bazelor de date utilizate pe PC 
(Dbase, FoxPro, Paradox), Access posedă o structură de baze de date cu totul 
deosebită, capabilă să combine într-un singur fişier toate obiectele existente în baza 
de date. Acest lucru prezintă un avantaj destul de serios şi anume imposibilitatea 
utilizatorului de a interveni în gestionarea obiectelor bazei de date (ştergeri de 
fişiere, accidentale sau intenţionate) şi deci păstrarea coerenţei bazei de date.     



Modulul 5 – Baze de date 
 

Julien-Liviu Constantinescu 310 

Ecranul programului Access  se compune din trei zone principale:  
 zona din partea superioară a ferestrei, alcătuită din mai multe bare: bara de 

titlu, bara de meniuri, bare de instrumente.  
 spaţiul de lucru, care este zona în care poate fi editat conţinutul unui 

document.  
 zona din partea inferioară a ferestrei, alcătuită din bara de stare.  

 
Bara de titlu 

 
Bara de titlu este bara plasată în partea superioara a oricarei ferestre unde 

apare şi numele acesteia. Prin tragerea acestei bare se poate muta fereastra oriunde 
pe suprafaţa de lucru. Fereastra activă are bara de titlu evidenţiată. La capătul din 
dreapta al barei se găsesc butoanele pentru minimizare, mărire/micşorare şi 
închidere a ferestrei Access.  
Bară de meniuri 

 
Bara de meniuri este alcătuită dintr-un meniu orizontal din care se deschid 

mai multe meniuri verticale (meniuri autoderulante). Meniurile permit accesul la 
comenzile Access. 

Prin accesarea comenzilor unui meniu, deschidem o casetă de dialog cu 
funcţii specifice. 

Comenzile urmate de o săgeată, indică existenţa unor submeniri care sunt 
accesate prin deplasarea prompterului mousel-lui asupra comenzi respective. 

Pictogramele afişate în partea stângă la unele comenzi indică faptul că 
acestea se regăsesc pe una sau mai multe bare de instrumente. 
 La unele comenzi, în partea dreaptă, este dată combinaţia de taste care 
reprezintă scurtătura tastaturii la acea comandă. 
 Dublul clic pe meniu sau staţionarea scurtă a mouse-lui asupra acestuia va 
afişa forma completă a meniului, sau se apasă segeţile din partea inferioară a 
meniului. 
 Pentru afişarea permanetă a formei complete a meniurilor, selectăm 
comanda Costomize, din meniul Tools, Options,  bifăm opţiunea Always show 
full menus. 

Bara de meniuri conţine următoarele titluri de meniuri verticale: File, Edit, 
View, Insert, Tools, Windows, Help.  

Pentru a afişa unul dintre aceste meniuri verticale se aplică un clic cu butonul 
stâng al mouse-ului pe numele meniului sau se foloseşte combinaţia de taste  Alt  + 
litera subliniată din numele meniului. (De exemplu Alt. + F pentru meniul File)  

Fiecare meniu vertical este format din mai multe comenzi. În cazul în care 
comanda de meniu are un buton corespondent pe o bară de instrumente, acesta este 
afişat în dreptul comenzii respective de meniu. Dacă comanda poate fi aplicată 
folosind o combinaţie de taste, această combinaţie este afişată după numele 
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comenzii.  
Unele comenzi sunt urmate de trei puncte sau săgeţi. La selectarea 

comenzilor urmate de trei puncte (…) se deschide o fereastră de dialog, iar la 
selectarea comenzilor urmate de săgeată se deschide un submeniu.  

Opţiunile care sunt afişate în gri nu sunt operaţionale în acel moment.  
Alături de meniurile care se deschid din bara de meniuri, se pot deschide şi 

aşa numitele meniuri contextuale sau rapide. Pentru aceasta se aplică un clic cu 
butonul drept al mouse-ului. Meniul care apare  depinde de zona în care se 
lucrează, precum şi de operaţia care se execută.  
Bară de instrumente 

 
Comenzile din Microsoft Access pot fi aplicate utilizând fie meniurile, fie 

barele de instrumente. Barele de instrumente sunt grupuri de butoane care permit 
accesul rapid la diferite comenzi.  

Bara de instrumente conţine o serie de iconiţe, ceea ce permite să se 
realizeze cât mai repede efectul dorit. Exemplu este bara de instrumente de la 
Microsoft Access, clic pe iconiţa  (Open), când vrei să deschizi un document. 

În mod prestabilit, în Microsoft Access sunt afişate două bare de 
instrumente: Database şi Form View, dar se pot afişa cu uşurinţă şi alte bare.  

Microsoft Access poate să afişeze barele de instrumente în poziţii fixe, lipite 
de una dintre marginile ecranului, sau în ferestre <mobile>, care pot fi mutate în 
orice poziţie pe ecran.  

O bară de instrumente fixă se poate transforma într-o bară mobilă dacă se 
aplică un dublu clic într-un spaţiu liber din cadrul acesteia (de exemplu în 
marginea stânga a barei). La fel, cu un dublu clic, o bară mobilă se poate 
transforma într-o bară fixă. O bară mobilă poate fi mutată pe ecran în modul 
următor:  

 Se aplică un clic pe bara de titlu a barei de instrumente.  
 Ţinând apăsat butonul stâng al mouse-ului, se trage de mouse până când 

bara ajunge în poziţia dorită.  
Bară de stare 

 
 Bara de stare se află în partea inferioară a ferestrei Microsoft Access şi 

conţine informaţii despre document şi starea unor taste 
Bară de derulare 

 
Când programul sau directorul are nevoie de mai mult spaţiu pentru 
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informaţii în fereastra de prezentare, două seturi de bare de derulare ne ajută; ele 
sunt amplasate în partea de jos şi partea stângă a ecranului. Utilizând bara de 
derulare este posibil să te muţi în orice poziţie din cadrul documentului de multe 
ori mai mare decât ecranul monitorului.  
 

 
Pentru a derula în sus, clic pe săgeata cu vârful în sus din partea superioară 
a barei de derulare verticale. 

 
Pentru a derula în jos, clic pe săgeata cu vârful în jos din partea inferioară a 
barei de derulare verticale. 

 

 
Pentru a derula în stânga, clic pe săgeata cu vârful spre stânga din partea 
stângă a barei de derulare orizontale. 

 
Pentru a derula în dreapta, clic pe săgeata cu vârful spre dreapta din partea 
dreaptă a barei de derulare orizontale. 

 

butonul de minimizare este situat în coltul din dreapta sus al ferestrei. 
Clic pe acest buton trece aplicaţia în bara de taskuri fără a o închide, fereastra 

fiind ascunsă, deci nu se mai vede în suprafaţa de lucru (descktop). Aplicaţia poate 
fi activată efectuând clic pe butonul cu acelaşi nume aflat pe bara de taskuri;  

 butonul de maximizare este situat în coltul din dreapta sus şi reprezintă o 
fereastră. Clicul pe acest buton are ca efect mărirea ferestrei pe întreg ecranul;  

 butonul de restaurare este situat în coltul din dreapta sus al unei ferestre 
maximizate. Clicul pe acest buton restabileste fereastra la dimensiunea şi poziţia de 
dinainte de restaurare.  

 butonul de închidere este situat tot în colţul din dreapta sus al ferestrei. 
Executarea unui clic pe acest buton duce la închiderea ferestrei, iar dacă fereastra 
respectivă conţine un program, acesta este închis, iar butonul corespunzător din 
bara de tascuri este şters.  
5.1.1.2 Înţelegerea modului în care este organizată o bază de date în ce 
priveşte tabela, înregistrările, câmpurile şi atributele şi proprietăţile lor. 

 
O bază de date Microsoft Access este alcătuită din mai multe părţi 

componente, pe care le vom numi obiecte ale bazei de date.  
Unele obiecte sunt folosite totdeauna (fără ele baza de date nu poate 

exista), iar altele pot fi utilizate ocazional.  
Fiecare din aceste obiecte au funcţii diferite, urmărind realizarea 

avantajelor prezentate mai sus, sau realizarea unei interfeţe cât mai agreabile 
pentru utilizator, astfel încât să uşureze pe cât posibil lucrul cu baza de date. 
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Următorul tabel identifică şi prezintă obiectele conţinute de către o bază de date 
Access XP:  
Bara de obiecte 

Tabele 

 Tabelele înregistrează datele într-un format pe linii şi 
coloane ca acela folosit de programele de calcul tabelar. 

 O bază de date Access poate conţine până la 32.768 de 
obiecte, combinaţie de tabele, rapoarte, interogări şi puteţi să 
aveţi deschise simultan pâna la 1.024 de tabele (dacă sunt 
suficiente resurse hardware).  

Tabelele păstrează toate datele cu care se lucrează în 
baza de date Access în formatul rând – coloană, asemănător 
formatului utilizat de aplicaţiile de calcul tabelar.  

Fiecare coloană a tabelului este denumită câmp, iar 
fiecare rând al tabelului este o înregistrare.  

Fiecare câmp al unui tabel va conţine acelaşi tip de 
informaţie, având acelaşi tip de date şi aceleaşi caracteristici. 
 Tabelele sunt identificate printr-un nume şi afişate în 
fereastra Database, în momentul selectării butonului Tables.  

În baza de date pot exista mai multe tabele, fiecare 
conţinând informaţii despre subiecte diferite.  

Fiecare tabel poate conţine date de mai multe tipuri, ca 
de exemplu text, numere, date calendaristice, imagini. 

 
Interogări 

 Interogările afişează datele din cel mult 16 tabele.  
 Cu ajutorul interogărilor puteţi să stabiliţi modul de 
prezentare a datelor, selectând tabelele care compun 
interogarea şi până la 255 de câmpuri specifice (coloane ) din 
tabelele selectate. 
 Pentru a determina înregistrările (liniile) care trebuiesc 
afişate, trebuie specificate criteriile pe care trebuie să le 
îndeplinească datele din interogare pentru a fi afişate.  
 Interogările se utilizează pentru: 

 a afişa numai înregistrările care corespund criteriilor 
care au fost alese; 

 a afişa înregistrările în orice ordine; 
 a combina datele din tabele diferite, afişând rezultatele 

într-o singură fereastră; 
 a realiza modificări similare în mai multe înregistrări 

dintr-un tabel simultan; 
 a şterge grupuri de înregistrări care indeplinesc aceeaşi 

condiţie; 
 a crea alte tabele pentru a păstra informaţiile selectate; 
 a crea o sursă de date pentru rapoarte, formate sau 

pentru alte interogări.  
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Formulare 

 Formularele afişează datele incluse în tabele sau 
interogări şi permit adăugarea, actualizarea sau ştergerea 
datelor (dau posibilitatea efectuării operaţiilor tipice din bazele 
de date). 
 Se pot insera în formulare: poze, grafice, prezentări 
vocale, muzică şi clipuri video. 
 Suplimentar, formularele pot conţine subformularele 
pentru a afişa date asociate.  
 Subformularele sunt formulare conţinute într-un 
formular principal. 
 Un formular este un obiect Access destinat, în principal, 
pentru introducerea datelor pe ecran, pentru afişarea şi editarea 
datelor.  
 În timp ce tabele sau interogările prezintă datele într-o 
formă asemănătoare cu o foaie de calcul, formularele pot afişa 
câte o singură înregistrare.  
 De asemenea ele pot conţine butoane pentru a realiza 
sarcini specifice. 
 Formularele reprezintă interfaţa cu utilizatorul a bazei 
de date. 

 
Rapoarte 

 Rapoartele tipăresc datele din tabele sau interogări în 
aproape orice format dorit. 
 Access permite adăugarea de elemente grafice în 
rapoarte (se poate astfel tipări un catalog complet folosind o 
baze de date Access. 
 Raportul este un obiect al bazei de date Access utilizat 
pentru prezentarea datelor din una sau mai multe tabele şi a 
rezultatelor operaţiilor efectuate asupra lor. În plus, el poate 
conţine informaţii care nu există în tabele: date rezultate în 
urma calculelor efectuate cu datele memorate, informaţii de 
sinteză.  
 Rapoartele pot fi afişate pe ecran, tipărite la imprimantă 
sau salvate într-un fişier în vederea unei tipăriri ulterioare. 
 Pentru tipărirea tipurilor de rapoarte uzuale se poate 
utiliza asistentul WIZARD. De asemenea se poate utiliza o 
interogare pentru a genera un raport care combină informaţii 
din mai multe tabele  

 
Pagini web 

 Paginile sunt pagini DAP (Data Access Pages) cu 
ajutorul cărora se pot afişa şi edita datele introduse în Access 
pentru publicarea ca pagini Web într-un server intranet. 
 Pagina este un fişier separat care este stocat în afara 
bazei de date Access, totuşi, la crearea fişierului Access 
adaugă un shortcut în fereastra Database.  
 Proiectarea unei astfel de pagini este similară cu 
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proiectarea formatelor sau rapoartelor.  
 O pagină este conectată direct la baza de date. Atunci 
când utilizatorii afişează pagina în Microsoft Internet Explorer, 
ei vizualizează propria lor copie a paginii. 

 
Macrocomenzi 

 Macrocomenzile automatizează operaţiile în Access. 
 Permit efectuarea unor sarcini de rutină, prin 
automatizarea acestora într-o singură comandă, care poate fi 
apelată mult mai uşor de fiecare date când este necesar. 
 Macrocomenzile reprezintă o secvenţă de una sau mai 
multe acţiuni care se execută la comanda utilizatorului.  
 Fiecare acţiune execută o anumită opraţie  ca de 
exemplu deschiderea unui format sau imprimarea unui raport. 
 Realizarea secvenţei se face cu ajutorul ferestrei Macros 
care pune la dispoziţia utilizatorului o listă de acţiuni 
disponibile. 

 
Module 

 Modulele conţin coduri VBA care sunt scrise pentru a 
crea funcţiile personalizate care se pot folosi în formulare, 
rapoarte, interogări, precum şi pentru a crea subproceduri care 
să poată fi folosite de toate modulele de clasă. 
 Prin includerea codurilor VBA în baza de date, se pot 
crea aplicaţii complete pentru baze de date cu meniuri, bare cu 
instumente şi alte facilităţi personalizate. 
 Modulele permit stocarea subrutinelor şi funcţiilor 
Visual Basic, astfel încât utilizarea lor necesită experienţă în 
programare. 

 
Toate aceste obiecte prezente în cadrul unei baze de date Microsoft Access pot fi 
utilizate împreună, uneori chiar depind unele de altele. Împreună ele pot crea o 
aplicaţie foarte bine structurată, care poate fi utilizată chiar la nivelul unor instituţii 
mari.  
5.1.1.3 Înţelegerea noţiunii de Cheie primară. 

 Cheia primară a unui tabel sau relaţie reprezintă acel câmp sau grup de 
câmpuri ale relaţiei, ale căror valori pot identifica, în mod unic, valorile celorlalte 
câmpuri din cadrul aceleiaşi înregistrări. De exemplu, CNP poate identifica în mod 
unic valorile pentru celelalte câmpuri (Nume, Prenume, Data naşterii, Locul 
naşterii).  
5.1.1.4 Indexul unei tabele. 

Indexul unei tabele asigură mecanismul de regăsire rapidă a datelor şi se 
aplică pentru acele câmpuri care servesc drept criterii de sortare sau selecţie. Dintr-
o listă se poate alege între un index care permite valori duplicate ale câmpului 
respectiv sau un index care cere ca fiecare valoare din câmp să fie unică. 
5.1.1.5 Scopul creării legăturilor între tabelele unei baze de date. 
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O proiectare eficientă a bazelor de date implică separarea datelor în cât mai 
multe tabele, în scopul minimizării spaţiului de stocare, îmbunătăţirii 
performanţelor şi creşterii preciziei. Dacă baza de date a fost creată pe suportul 
unui SGBD relaţional, ea prezintă avantajul că permite asocierea rapidă şi 
extragerea informaţiilor înrudite, care au fost memorate în tabele separate prin 
intermediul relaţiilor. 

Relaţiile se formează prin precizarea unei legături între un câmp dintr-un 
tabel şi câmpul corespunzător din alt tabel. Asocierea după criterii logice şi de 
înrudire a datelor este posibilă numai dacă proiectantul bazei de date a gândit 
împărţirea datelor în tabele în acest mod şi a stabilit legăturile acestea. 

Pentru ca asocierea să fie posibilă, fiecare tabel trebuie să cuprindă un câmp, 
sau mai multe câmpuri care să identifice în mod unic fiecare înregistrare din tabel. 
Acest câmp poartă numele de cheie primară. 
5.1.1.6 Importanţa stabilirii restricţiilor pentru ca legăturile dintre tabele să 
fie valide.  
Proiecteză baza de date: 

Este extrem de important ca timpul cheltuit cu proiectarea bazei de date să 
fie timpul pentru care să nu plătim dividente mai târziu în timpul de lucru; este 
bine să ştii ce vrei să faci şi ce încerci să faci.  
Întrbări pentru tine: 
•  Când îţi trasezi sarcinile pentru realizarea bazei de date pune-ţi întrebările 

referitoare la ce vrei să faci, atât din partea ta cât şi a utilizatorului.  
Ce-ţi doreşti?: La început trebuie să stabileşti cerinţele bazei de date şi ce 
anume doreşti să realizeze.  
Este foarte important să definitivezi întâi “ieşirile”.  
Greşeala este că la proiectare se decid întâi “intrările” în baza de date, 
deoarece acestea se cunosc de la început.  
Ce vrei să obţii?: Cunoşti ce vrei. Atunci îţi poţi permite să vezi care sunt 
datele critice, unde trebuie să iei decizii, să structurezi  termenii câmpurilor şi 
tabelelor.  
De ce ai nevoie?: Întrebarea care se pune este ce trebuie să cauţi şi ce trebuie să 
foloseşti  pentru a face ordine în stabilirea informaţiilor de ieşire: căutări, 
sortări, calculaţii.  

Defineşte necesităţile: 
•  În ordinea  clarificării de care ai nevoie, trebuie să realizezi o diagramă 

simplă şi /sau o scurtă descriere. Dacă baza de date este făcută pentru alţii, 
arată crochiul/ descrierea  şi foloseşte ceea ce ai bifat în înţelegerea cerinţele 
lor.  

5.1.2 Primii paşi în lucrul cu bazele de date 
5.1.2.1 Deschiderea (închiderea) unei aplicaţii de baze de date. 
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 Clic pe iconiţa Start, Programs, Microsoft Office, Microsoft 
Access. 

 Clic pe iconiţa  de pe Desktop 
 Clic buton dreapta mouse: 

 
5.1.2.2 Deschiderea, accesarea unei baze de date existente. 
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  Acţionând combinaţia de taste CTRL+O din fereastra de mai sus, 
deschideţi fereastra de dialog “Open”, din figura de mai jos. 

 
  Bara de meniuri File, Open. 

 
5.1.2.3 Crearea unei baze de date noi. 
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Text 
 

 În Access valoarea implicită a unui câmp este de 50 de 
caractere, dar se poate alege orice dimensiune de la 1 la 255.  
 Datorită alocării dinamice a spaţiului există avantaje în 
ceea ce priveşte performanţele şi spaţiul de stocare.  
 Este avantajos să se stabilească dimensiuni mai mici. 

Memo 
 

  Permite stocarea a 64KO (aproximativ 16 pagini scrise la 
un rând) pentru fiecare înregistrare.  
  Câmpurile Memo constau numai din text şi se utilizează 
pentru a oferi comentarii descriptive. Pot fi incluse secvenţe de 
început de rând/ salt la rând nou, dar nu se acceptă opţiuni de 
formatare. 
  Câmpurile Memo nu pot fi cheie primară. 

Număr 

 

 Număr include mai multe 
categoriii care diferă prin modul de 
stocare şi viteza de răspuns: 

 Byte    acceptă numai valori întregi pozitive până la 255 
 Integer  cu valori cuprinse în intervalul [-32.768, 32.768] 

 Long 
Integer 

 numere întregi de plus, minus 2 miliarde, spaţiul 
de alocare este de patru ori mai mare decât pentru 
Byte 

 cu valori între -2.147.483.648 şi 2.147.483.648 
 Single  numere fracţionare cu până la 7 cifre 

semnificative; 
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 cu 7 zecimale şi valori între -3,4*10
38 
şi 3,4*10

38
.  

 Double  măreşte precizia până la 15 cifre semnificative; 
 cu 15 zecimale, şi valori cuprinse între -

1797*10
38 
şi 1797*10

38
. 

 Replicati
on ID 

 valoare care reprezintă 16 octeţi a fost creată cu 
scopul de a asigura un identificator unic global 
(GUID - Global Unique Identifier) pentru bazele 
de date la care trebuie realizată sincronizarea unor 
mari date suplimentare de la mai multe site-uri. 
Utilizarea tipului acestuia în alte situaţii duce la 
scăderea vitezei de lucru şi creşterea spaţiului de 
stocare. 

 Decimal  măreşte precizia pâna la 28 de cifre zecimale 
Data/Time 

 

 Aceast parametru va fi transmis din 
tabel către interogările, formatele şi 
rapoartele create ulterior.  
 Este indicat ca anul să fie prrezentat 
în formatul cu patru cifre pentru evitarea 
confuziilor 1900, 2000 (Long Date sau Short 
Date). 

Monedă 

 

 Valuta acoperă valorile cu simbol  de  
monedă până la 15 cifre  şi valori zecimale 
până la zecimi de bani.  Asigură o precizie 
sporită calculelor financiare dar scade viteza 
de lucru. 
 

Număr cu incrementare automată

 

 AutoNumber generează numere 
secvenţiale sau aleatoare. 

Numerele sunt completate în mod 
automat pentru fiecare înregistrare adăugată 
într-o tabelă. Ele nu pot fi modificate în 
cursul unor actualizări ulterioare. Numărul 
maxim de înregistrări dintr-o tabelă care pot 
folosi câmpul AutoNumber este mai mare de 
2 miliarde. 

 

 prin incrementare au o unitate 
(Increment); 

 generare aleatoare (Random). 
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Yes/No 

 

 Sunt câmpuri logice, booleene. Ele 
folosesc valori logice numerice de tip întreg: 
-1 pentru câmpurile Yes (True, On) şi 0 
pentru No (False, Off).  
 Câmpurile logice pot fi cheie, dar nu 
pot fi indexate. 
 

OLE object  Cu ajutorul căruia există posibilitatea de includere în 
cadrul unei baze de date Access a diverse fişiere care stochează 
imagini, sunete sau secvenţe video. 

Lookup 
Wizard 

 Tip de dată pentru definirea regulilor pentru asigurarea 
integrităţii bazei de date. 

Hyperlink 
 

 Sunt obiecte formate din combinaţii de text sau numere 
memorate ca text şi utilizate ca adresă de Hyperlink (pagină de 
Web). 

Proprietăţile atributelor unui tabel  
Fiecare câmp din cadrul unui tabel deţine un set de proprietăţi care poate 

diferi pentru două câmpuri, în funcţie de tipul de dată ales pentru fiecare atribut în 
parte. Cele mai importante proprietăţi care pot fi atribuite câmpurilor sunt:  
Lungimea câmpului 
(Field Size) 

 Permite modificarea dimensiunii implicite 
corespunzătoare tipului definit 

Format  Permite stabilirea formatului de afişare a datelor. 
Această proprietate vizează atribute definite cu 
tipul numeric, dată calendaristică sau logic.  
Formatul dorit poate fi ales prin selectarea dintr-o 
listă predefinită pentru proprietatea Format.  
Pentru atributele numerice se poate opta pentru 
următoarele formate de afişare: General Number, 
Currency, Fixed, Standard, Percent, Scientific. 
În cazul atributelor de tip dată calendaristică 
există formatele: General Date, Long Date, Short 
Date, Medium Date, Long Time, Medium Time, 
Short Time, În cazul atributelor logice: Yes/No, 
True/False, On/Off. Fiecare astfel de format 
prezintă un exemplu pentru vizualizarea sa. 

Şablonul de introducere a 
datelor 
(Input Mask) 

 Permite definirea măştilor de introducere a 
valorilor pentru câmpul respectiv. De exemplu, 
pentru a permite introducerea unui caracter de tip 
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numeric (o cifră), masca de introducere trebuie să 
conţină semnul #, cifra 9 sau cifra 0. 

Eticheta câmpului 
(Caption) 

 Permite definirea unui text care să fie afişat la 
vizualizarea datelor din cadrul tabelului, precum 
şi în cadrul formularelor sau rapoartelor care 
utilizează inregistrări din tabel. 

Default Value  permite definirea unei valori implicite care va fi 
afişată automat pentru câmpul în cauză, în 
momentul în care se adaugă o înregistrare nouă, 
uşurându-se astfel munca operatorului 

Regulile de validare 
(Validation Rule) 

 permite definirea restricţiilor referitoare la 
domeniul de valori pe care câmpul respectiv le 
poate lua. Aceste reguli de validare a realizărilor 
pentru atributul în cauză se definesc prin 
intermediul unor expresii Access. De exemplu:  

o  >5000000 and <10000000;  
o  „Mihai” or „Cristian”;  
o  is not null – nu permite valori nule;  
o  <Date() – pentru a permite date 

calendaristice anterioare datei curente;  
o  Between 10 and 25000 – cu valori 

cuprinse în intervalul precizat. 
Textul de validare 
(Validation Text) 

 permite afişarea unui mesaj cu textul introdus, în 
situaţia în care regula de validare, precizată la 
proprietatea Validation Rule, este încălcată. 

Indexat  
(Indexed) 

 permite definirea unui fişier index pe atributul 
respectiv. Acest fişier ajută la regăsirea rapidă a 
datelor din cadrul câmpului respectiv. Nu pot fi 
creaţi indecşi pe atribute de tip Memo. 

 

 
5.1.2.4 Salvarea unei baze de date într-o anumită locaţie de pe disc. 
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 La crearea unei noi baze de date Access deschide fereastra de dialog pentru 
salvarea acestuia. 

 
 Unde ne putem alege locaţia de salvare Save in:, numele File name:, sau 
tipul de fişier Save as type:. 
 Salvarea ulterioară a tabelelor, interogărilor, formularelor sau rapoartelor se 
face prin acţionarea combinaţiei de taste CTRL+S din fereastra de mai sus, care 
deschide fereastra de dialog “Save as”, din figura de mai jos. 

 
  Bara de meniuri File, Save. 
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5.1.2.5 Utilizarea funcţiilor Help. 

Dacă ajutorul nu apare pe ecran el se poate activa prin apăsarea meniului 
Help,  Office Assistant. 

Sau apăsarea tastei  pentru apariţia panoului Task pane. 
Pe ecran va apărea un asistent sub forma unei imagini 

animate. Printr-un clic pe această imagine ea devine activă 
şi se poate introduce întrebarea în câmpul “Type your 
question here and then click Search“. 

Se apasă apoi butonul Search pentru a începe 
căutarea. 

Pentru a-l închide se va alege opţiunea HIDE din 
meniul care apare prin clic cu butonul din dreapta asupra 

imaginii animate 
5.1.2.6 Închiderea unei baze de date. 

 
Clic pe iconiţa Close afişată în dreapta barei de titlu din 
fereastra Microsoft Access 

Alt+F4 Folosirea combinaţiei de taste 
 
5.1.3 Modificarea setărilor 
5.1.3.1 Schimbarea modului de vizualizare a tabelelor, formularelor, 
rapoartelor. 

Schimbarea modului de vizualizare a tabelelor, formularelor, rapoartelor se 
face din bara de instrumente din caseta de lucru Database. 
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Bara de instrumente 

 

 
Deschide 

 Afişeză modul Vizualizare bază de date pentru: 
o tabelul; 
o interogarea; 
o vizualizarea selectate; 
o vizualizarea implicită a formularului selectat; 
o pagină de acces de date selectată; 
o un fişier HTML în vizualizarea pagină. 

 
Proiect 

 Afişează obiectul selectat în vizualizare proiect 

 
Nou 

 Crează un nou obiect bază de date. Se selectează din bara 
de Obiecte tipul de bază de date ce trebuie creat şi apoi se 
apasă butonul Nou 

 
Delete - Ştergere 

 Elimină elementul selectat.  

  
Large icons 

Pictograme mari 

 Listează obiectele din baza de date utilizând pictograme 
mari pentru obiectul selectat. 

 
Small icons 

Pictograme mici 

 Listează obiectele din baza de date utilizând pictograme 
mici pentru obiectul selectat. 

 
List - Lista 

 Listează obiectele bazei de date utilizând pictograme mici 
pentru tipul obiectului selectat. 
Pictogramele sunt dispuse pe verticală, în ordine 
alfabetică, în cadrul ferestrei baze de date. 

 
Details - Detalii 

 Listează obiectele bazei de date pentru tipul obiectului 
selectat şi furnizează detalii: 

o Nume; 
o Descriere; 
o Ultima dată a modificării; 
o Data creării; 
o Tipul; 
o Proprietarul. 

 
5.1.3.2 Afişarea, ascunderea barelor de instrumente. 

Pentru a avea acces la alte comenzi sau pentru a mări spaţiul de lucru, barele 
de instrumente pot fi afişate sau ascunse.  Paşii care trebuie  efectuaţi pentru 
afişarea/ ascunderea barelor de instrumente sunt:  

 Se aplică comanda View, Toolbars, Customize.  
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 Pe ecran este afişată fereastra de dialog Customize care este alcătuită din 
trei secţiuni: Toolbars, Commands şi Options. Aceste secţiuni sunt 
activate la apăsarea butoanelor corespunzătoare din partea superioară a 
ferestrei. Se selectează butonul Toolbars.  

 În lista Toolbars sunt afişate numele tuturor barelor de instrumente din 
Microsoft Access  

 Vor fi afişate numai barele de instrumente care sunt marcate. 
Marcarea/demarcarea se face aplicând un clic în dreptul casetei din dreptul 
numelui barei.  

 Se aplică un clic pe butonul Close.  

 
 
5.2 Tabele  
5.2.1 Operaţii principale 
5.2.1.1 Crearea şi salvarea unei tabele cu anumite câmpuri specifice. 
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 Pentru a crea o nouă tabelă trebuie apăsat butonul Tables din fereastra de 
mai sus dublu clic pe opţiunea Create table in Design view (singura opţiune prin 
care se pot defini proprietăţile atributelor). 
 Se va dechide o fereastră în care se pot introduce atributele dorite cu 
proprietăţile necesare. 

 
 După introducerea atributelor şi proprietăţilor se închide tabela. Închiderea 
este urmată de apariţia ferestrei de dialog care cere să se precizeze denumirea 
tabelei. 
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 Operaţiune ce se va materializa în apariţia denumirii tabelei în cadrul bazei 
de date create. 
 Dublul clic pe tabela nou creată va dechide tabela şi vă va permite 
particularizarea ei. 

 
∗ În cadrul coloanei Field Name se introduc atributele dorite; 
∗ În cadrul coloanei Data Type se introduc proprietăţile atributelor; 
∗ În cadrul coloanei Field Properties proprietăţile se pot 

particulariza. 
5.2.1.2 Adăugarea, ştergerea înregistrărilor dintr-o tabelă. 

 Apăsarea pictogramei Open (după ce am marcat tabela) permite 
introducerea datelor în tabela creată prin deschiderea unui formular. 

 
 Fereastra care apare ne permite introducere datelor în tabelă. 
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 Clic butonul din dreapta al mouse-lui dechide fereastra prin care se poate 
introduce o nouă înregistrare sau se poate şterge. 
5.2.1.3 Adăugarea unui câmp într-o tabelă existentă. 
 În contextul în care în timpul realizării bazei de date se constată că nu au 
fost introduse toate câmpurile, sau au apărut ulterior câmpuri necesare bunei 
funcţionări a bazei de date, acestea se pot introduce ulterior. 

 

 Prin apăsare butonului  (după ce am selectat tabela ce trebuie 
modificată) se va deschide fereastra de tratare a câmpurilor (introducere, ştergere, 
modificare). 
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 Astfel putem trece la operaţiunea dorită 
5.2.1.4 Adăugarea, modificarea unor înregistrări. 

 
 Clic butonul din dreapta al mouse-lui dechide fereastra prin care se poate 
introduce o nouă înregistrare. 

 
 Pentru modificarea datelor dintr-o tabelă este suficient să poziţionăm 
prompterul mouse-lui în caseta în care dorim să facem modificările, ştergem datele 
existente înlocuindu-le cu cele dorite. 



Modulul 5 – Baze de date 
 

Julien-Liviu Constantinescu 331

5.2.1.5 Ştergerea datelor dintr-o înregistrare. 
Se procedează ca în cazul mai sus menţionat numai că în caseta respectivă 

nu se mai introduc alte date. 
5.2.1.6 Utilizarea funcţiei Undo. 

La introducerea unor date greşite sau dacă au fost şterse anumite date de care 
va mai fi nevoie, modificările pot fi anulate utilizând: 

 
 comanda Undo din meniul Edit;   

  pictograma din bara de unelte standard. 
  

 
5.2.1.7 Parcurgerea înregistrărilor unei tabele: următoarea înregistrare, 
înregistrarea precedentă, prima înregistrare, ultima înregistrare, o anumită 
înregistrare. 

 
 Butoanele din zona Record permit navigarea în cadrul tabelei. 

 Deplasare la prima înregistrare a tabelei. 

 Deplasare la înregistrarea anterioară. 

 Deplasare la înregistrarea următoare. 

 Deplasare la ultima înregistrare a tabelei. 

 Introducerea unei noi înregistrări. 
 
5.2.1.8 Ştergerea unei tabele. 

Se poate şterge o tabelă prin apăsarea butonului  existent în partea de sus 
a ferestrei bazei de date, după ce a fost selectată tabela ce urmează a fi ştearsă.  

 
 
 
 
 
 
Se mai poate alege opţiunea Delete din meniul obţinut 

în urma unui clic cu butonul drept al mose-ului pe numele 
tabelei respective. 
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De asemenea, se poate şterge o tabelă prin selectarea ei şi apăsarea tastei 

Delete de pe tastatură. 
Pe ecran va apare o casetă de dialog în care se va cere confirmarea ştergerii.  
Pentru a şterge definitiv tabela se apasă butonul Yes, iar pentru a renunţa la 

ştergere se apasă butonul No. 
5.2.1.9 Salvarea şi închiderea unei tabele. 

 

 
o Salvarea tabelelor se face prin acţionarea combinaţiei de taste 

CTRL+S din fereastra de mai sus sau din pictograma  care 
deschide fereastra de dialog “Save as”, din figura de mai jos. 
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o Bara de meniuri File, Save. 

 
Închiderea unei tabele 

 
Clic pe iconiţa Close afişată în dreapta barei de titlu din 
fereastra Database 

 
5.2.2 Definirea cheilor 
5.2.2.1 Definirea unei chei primare. 

Cheia primară a unei tabele reprezintă un ansamblu minim de atribute care 
identifică în mod unic o înregistrare într-o tabelă. Cheia primară poate fi formată 
dintr-un singur atribut (cheie simplă) sau din mai multe atribute (cheie compusă).  

Determinarea cheii primară necesită cunoaşterea semnificaţiei atributelor din 
tabelă.  
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În momentul creării unui tabel se va stabili câmpul sau câmpurile ale căror 
valori identifică unic înregistrările dintr-o tabelă. Aceste câmpuri se numesc cheie 
primară. În alegerea cheii primare trebuie să se ţină cont de următoarele aspecte: 

∗ nu pot exista valori duplicate sau nule în cheia primară; 
∗ câmpurile care intră în componenţa cheii primare trebuie alese judicios astfel 

încât dimensiunea ei să nu fie prea mare; 
Pentru stabilirea cheii primare se procedează astfel: 

∗ tabela este deschisă în modul Design view  
∗ se selectează câmpurile care vor alcătui cheia primară prin efectuarea unui 

clic pe antetul de linie a câmpului respectiv ; 

∗  se apasă butonul Primary Key din meniul autoderulant care 
apare la clic buton dreapta mouse, iar câmpurile respective vor avea un 

marcaj cu simbolul cheii primare . 
 

Pentru eliminarea cheii primare se selectează cheia primară, se apasă butonul 

Primary Key din meniul autoderulant, , care apare la clic 
buton dreapta mouse, iar din câmpul respectiv va dispare marcajul cu simbolul 
cheii primare. 
5.2.2.2 Indexarea unui câmp cu sau fără permiterea duplicatelor. 

Câmpul primary key indexează automat şi  duplicarea intrărilor nu este 
permisă.    

Exemplu: se va crea Primary key baza Cursanţi ID Number. Acest Cursanţi 
ID Number este  automat indexat, şi nu pot fi doi cursanţi care să aibă acelaşi 
Cursanţi ID Number. Dacă doreşti să schimbi această indexare, trebuie afişată 
tabela în Design View şi selectat câmpul care conţine primary key. Proprietăţile  
câmpului vor fi afişate în partea de jos a ecranului. Trebuie să apeşi săgeata cu 
vârful în jos din partea dreaptă a proprităţilor Indexed, unde vei putea să alegi 
opţiunea din lista afişată. 
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5.2.3 Vizualizarea/ forma tabelei 
5.2.3.1 Modificarea atributelor câmpurilor, cum ar fi: dimensiunea câmpului, 
formatul cifrelor, formatul datei. 
Deschide tabela pe care vrei s-o modifici  

Dacă este necesar, apasă pictograma View   (din stânga sus a ferestrei 
Access), şi tabela va fi afişată în  Design View.  
 

Ecranul va trebui să arate această ilustraţie.  

 

∗ Clic pe câmpul în care căruia trebuie modificate atributele. În acest exemplu, 
fă clic în celula Data Type, cîmpul Departament, şi vor fi afişate posibilele 
modificări ale atributelor câmpului.  

∗ Modificarea Field Size: Clic pe caseta de dialog Field Size. Ţi se vor afişa 
descrierea atributelor funcţiei în partea dreaptă (cu culoarea albastră)  

 

 

 

Introdu numărul maxim care-ţi permite câmpul. Mărimea numărului maxim 
de caractere care-ţi este pemis în acest câmp este afişat.  

∗ Modificarea Number Format: Înăuntru tablei (în design view), clic pe 
câmpul Number - Data Type. Clic înăuntrul căsuţei de dialog Format, vor 
fi descrise atributele funcţie în imaginea afişată. Clic pe formatul dorit.  

∗ Modificarea Date Format: Înăuntru tablei (în design view), clic pe câmpul 
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Date/Time Data Type. Clic înăuntrul căsuţei de dialog Format, vor fi 
descrise atributele funcţiei în imaginea afişată. Clic pe formatul de dată/timp 
dorit. 

5.2.3.2 Înţelegerea consecinţelor modificării atributelor de dimensiune ale 
unui câmp dintr-o tabelă. 
Dacă atributul este prea mic nu vei avea posibilitatea să introduci toate datele. 
Astfel nume de departament (de exemplu) mai mari de 20 de caractere nu vor fi 
acceptate.  

 

5.2.3.3 Crearea unei reguli simple de validare pentru numere, text, dată/oră, 
monedă. 
Crearea unei reguli simple de validare pentru numere  

∗ Înăuntru tablei (în design view), clic pe câmpul Number - Data Type.  
∗ În secţiunea căsuţei de dialog Field Properties, clic  în secţiunea Validation 

Rule. Fereastra este afişată mai jos.  
∗ Clic pe pictograma celor trei puncte din dreapta secţiunii Validation Rule.  
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Acesta va afişa Expression Builder, precum este ilustrat.  

 
Să spunem că vrem să limităm numărul între 1 şi 10,000. Realizăm aceasta 
utilizând Expression Builder.  
∗ În căsuţa de dialog din stânga, clic pe Operators, căsuţa de dialog care va 

afişa gama operatorilor.  
∗ În această casetă, pentru a se va valida intrările în intervale 1-10.000, dublu 

clic pe operatorul .  
∗ După care se va scrie valoarea 10000.  
∗ Clic pe butonul OK.  

  
∗ Pentru a evita confuzia care poate să apară la schimbarea în Datasheet View 

şi introducerea unui număr mai mare de 10.000, este bine de a crea un mesaj 
care să elimine confuzia.  
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∗ Crează un mesaj clar pentru utilizator. Acesta se va introduce în zona căsuţei 

de dialog Validation Text de tipul: Reintrodu un număr între 1-10.000.  

 
∗ Când se trece în Datasheet View  şi numărul este între 1 şi 10.000, el va fi 

acceptat. Dacă numărul este mai mare de 10.000, va apare următorul mesaj 
de eroare.  

 
 
Crearea unei reguli simple de validare pentru text  

∗ În tabela Design View, selectează câmpul Text - Data Type.  
∗ În  secţiunea Field Properties din căsuţa de dialog, clic în secţiunea 

Validation Rule.  
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∗ Clic pe pictograma celor trei puncte din dreapta secţiunii Validation Rule.  
∗ Dublu clic pe Functions care va fi afişat în felul următor :  
∗ Clic pe pictograma Built-In Functions. 
∗ În coloana centrala, clic pe Text care va afişa funcţile de validare.  

 

 

  

∗ Alege funcţile de validare care-ţi este necesară.  
∗ Poţi utiliza pictograma de ajutor ‘What is this’ pentru mai multe informaţii 

asupra acestei funcţii. Un simplu exemplu este ilustrat mai jos.  
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Crearea unei reguli simple de validare dată/oră 
∗ În tabela Design View, selectează câmpul Date/Time Data Type.  
∗ În  secţiunea Field Properties din căsuţa de dialog, clic în secţiunea 

Validation Rule.  
∗ Poţi folosi expresia pentru intrarea datelor pe anul 2002.  

>=#1/1/02# And < # 1/1/03# 
 
Crearea unei reguli simple de validare monedă 

∗ În tabela Design View, selectează câmpul Date/Time Data Type.  
∗ În  secţiunea Field Properties din căsuţa de dialog, clic în secţiunea 

Validation Rule.  
∗ Poţi folosi expresia pentru intrarea datelor în gama de la 1 la 10.000.  

>0 And <=10000 
5.2.3.4 Modificarea lăţimii coloanelor dintr-o tabelă. 

Dacă denumirile atributelor sunt mai mari decât valoarea proiectată, se poate 
modifica lăţimea coloanelor prin alegerea funcţiei Column Width din meniul 
Format 

 

 

 

 Această funcţie 
poate fi apelată numai 
după ce tabela respectivă 
a fost deschisă.  
 Ea va deschide o 
fereastră în care se cere 
introducerea dimensiunii 
dorite. 
 Acelaşi lucru se 
poate realiza şi manual cu 
ajutorul mouse-ului 

5.2.3.5 Mutarea unor coloane într-o tabelă. 
Dacă se doreşte schimbarea ordinii atributelor într-o tabelă, va trebui 

deschisă fereastra tabelei. 
În această fereastră, cu ajutorul mouse-ului se trage atributul care va fi mutat 

şi se fixează la noul loc. 

 
De exemplu, dacă în tabela cursanţi se doreşte mutarea atributului (coloanei) 

Id_cursant înaintea coloanei profesie, după selectarea coloanei Id_cursant, se trage 
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cu mouse-ul această coloană ţinând apăsat butonul stâng al mouse-ului şi se 
poziţionează în noua poziţie. 

 
 
5.2.4 Legături între tabele 
5.2.4.1 Crearea unei legături de tipul 1 la 1, 1 la mulţi între tabele. 

Crearea relaţiilor între tabele 
O proiectare eficientă a bazelor de date implică separarea datelor în cât mai 

multe tabele, în scopul minimizării spaţiului de stocare, îmbunătăţirii 
performanţelor şi creşterea preciziei. Dacă baza de date a fost creată pe suportul 
unui SGBD relaţional, ea prezintă avantajul că permite asocierea rapidă şi 
extragerea informaţiilor înrudite, care au fost memorate în tabele separate, prin 
intermediul relaţiilor. 

Relaţiile se formează prin precizarea unei legături între un câmp dintr-un 
tabel şi câmpul corespunzător din alt tabel.  

Asocierea după criterii logice şi de înrudire a datelor este posibilă numai 
dacă proiectantul bazei de date a gândit împărţirea datelor în tabele în acest mod şi 
a stabilit legăturile acestea. 

Pentru ca asocierea să fie posibilă, fiecare tabel trebuie să cuprindă un câmp, 
sau mai multe câmpuri care să identifice în mod unic fiecare înregistrare din tabel. 
Acest câmp poartă numele de cheie primară. În exemplul considerat, în tabela cu 
Cursuri - Data, câmpul Data identifică în mod unic fiecare dată a ţinerii cursului. 
Corelarea datelor se realizează prin introducerea unor câmpuri de acelaşi tip de 
date (sau compatibil), în fiecare din tabelele ce urmează a fi corelate. De exemplu, 
în tabela Cursanţi s-a introdus câmpul Data ce stabileşte legătura cu tabela Cursuri. 
Evident că există mai multe persoane care au fost la curs în aceeaşi perioadă. 

 
Pentru a realiza relaţiile dintre tabele se selectează fereastra Database şi se 

alege opţiunea Relationships (Relaţii) din meniul TOOLS . 
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Tabele sunt adăugate în fereastra Relationships prin intermediul ferestrei 
Show Tables  sau trăgând cu ajutorul mouse-ului tabelele respective din fereastra 
Data base în fereastra Relationships. 

 
Fereastra Show Tables permite afişarea atât a tabelelor, cât şi a interogărilor 

rezultate din mai multe tabele cu ajutorul butoanelor Tables, Queries şi Both 
(Ambele), ceea ce permite realizarea unor legături complexe între datele existente 
într-o bază de date Access.  

Se selectează tabele între care se va face legătura şi se apasă  butonul Add. 
Tabela respectivă, cu toată structura sa (numele de câmpuri) va apare în fereastra 
Relationships. 

Executarea operaţiei de tragere a tabelelor din Database în Relatioships: 

 
 

Aranjarea ferestrelor în fereastra Relationships se face astfel încât să poată fi 
evidenţiate legăturile dintre tabele. Tabelele se pot trage şi aranja în fereastră cu 
ajutorul mouse-ului al cărui cursor să fie plasat în zona de nume a tabelei. 

Realizarea legăturilor se face prin intermediul ferestrei Create New în care, 
din lista de tabele aflate în fereastra Relationships (Left Table Name)  se selectează 
o tabelă, iar din lista de câmpuri a tabelei selectate se alege câmpul prin care se 
face legătura cu tabela cealaltă. 
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Cea de-a doua tabelă se selectează în acelaşi mod din listele Right Table 
Name şi Right Column Name. După care se apasă butonul OK.   
 Dacă tabelele au fost trase din fereastra DataBase direct în fereastra 
Relationships, atunci etapa cu utilizarea ferestrei Show Table nu mai este 
executată. Legăturile se crează prin selectarea câmpului de legătură dintr-o tabelă 
şi, cu butonul mouse-lui apăsat se trage mouse-ul spre câmpul de legătură din 
tabela respectivă. 

Imediat va apare  fereastra Edit Relationships în care se afişează câmpurile 
de legătură din tabelele selectate, indiferent de metoda utilizată până la această 
făză. 
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Dacă legăturile stabilite corespund bazei de date proiectată de utilizator, se 
va apăsa pe butonul de închidere al ferestrei Relationships.  

Ansamblul format în fereastra Relationships se numeşte diagramă de 
legătură. 

Trebuie ţinut seama de faptul că legăturile se crează numai între câmpuri de 
acelaşi tip şi care, într-una din tabele sunt cheie primară. 
5.2.4.2 Ştergerea legăturilor dintre tabele.  

Ştergerea legăturilor dintre două tabele se poate face executând un clic pe 
legătura respectivă şi apăsând tasta Delete. 

 
Se cere confirmarea ştergerii permanente a legăturii selectate şi, în cazul 

confirmării, legătura va dispărea dintre cele două tabele.  
5.2.4.3 Aplicarea regulilor asupra legăturilor, astfel încât câmpurile ce leagă 
două tabele să nu poată fi şterse cât timp există legătura la cealaltă tabelă. 

Când se crează Relationship, sau  dând dublu clic pe o linie Relationship 
existentă (din fereastra Relationships), se va deschide caseta de dialog Edit 
Relationships. Marcheză caseta de control Enforce Referential Integrity. 
Aceasta asigură că înregistrările relationships din table sunt valide. În acest sens ne 
asigurăm că datele nu se pot modifica accidental.  

 

Selectând Cascade Update Related Fields dacă vrei să schimbi cheia 
primară, Access reînnoieşte câmpurile corespondente cu noile valori. Exemplu: 
dacă vrei să schimbi un număr de ordine primară din evidenţa Orders, Access 
reînnoieşte câmpurile numerelor de ordine asociate înregistrărilor Order Details.  

Selectând Cascade Delete Related Records dacă vrei să schimbi cheia 
primară, Access şterge câmpurile corespondente cu noile valori. Exemplu: dacă 
vrei să schimbi un număr de ordine primară din evidenţa Orders, Access şterge 
câmpurile numerelor de ordine asociate înregistrărilor Order Details.  
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5.3 Formularele 
5.3.1 Lucrul cu formulare 
5.3.1.1 Deschiderea unui formular. 

 
 Pentru deschiderea unui formular se marchează formularul dorit după care se 
apasă butonul Open. 
5.3.1.2 Crearea şi salvarea unui formular. 

Formularul este un obiect Access care este destinat introducerii şi afişării 
datelor conţinute într-o  bază de date, într-o formă organizată şi atractivă şi 
constituie principala interfaţă între utilizator şi aplicaţia construită în jurul bazei de 
date. 

Din fereastra Database se selectează obiectul Forms.  
Utilizatorul poate să-şi creeze formularele de încărcare şi vizualizare a 

datelor din baza de date, prin următoarele modalităţi: 
1. Create form in Design View - modul proiectare construieşte formularul de 

către utilizator folosind uneltele puse la dispoziţie de Access; 
2. Create form by using wizard - construieşte formularul cu ajutorul 

asistentului care dă posibilitatea utilizatorului să-şi exprime opţiunile la 
fiecare pas de realizare a formatului; 

1.  
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2.  
Deoarece utilizarea Create form by using wizard duce la construirea de 

formulare aspectuoase, funcţionale fără să fie nevoie de cunoştinţe suplimentare de 
utilizare a controalelor şi a instrumentelor de proiectare puse la dispoziţie de 
Access, se va prezenta în continuare acest mod de realizare a formatelor. 

În prima etapă Form Wizard cere utilizatorului să precizeze ce câmpuri 
doreşte să figureze în formular. Este necesară această precizare deoarece datele 
dintr-o tabelă pot fi încărcate cu ajutorul mai multor formate, dacă utilizează 
documente primare diferite, care provin din compartimente diferite. 

Cu ajutorul butonului  fiecare câmp selectat din zona câmpurilor 
disponibile (Avalilable Fields) din tabela Personal din lista Tables/Queries este 
mutat în zona Selected Fields, iar cu butonul  sunt mutate toate câmpurile din 
zona Available Fields în zona Selected Fields. 

Se apasă butonul Next atunci când toate câmpurile care se vor găsi în 
formular se găsesc în zona Selected Fields. 

În cazul în care se consideră că nu s-au selectat bine câmpurile, se utilizează 
butonul  pentru a deselecta un câmp şi a-l trece înapoi în zona câmpurilor 
disponibile, sau butonul  pentru a le deselecta pe toate. 

După apăsarea butonului Next, Form Wizard afişează fereastra pasului 
următor. 
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In această etapă se alege modul în care să fie afişate atributele unui formular. 
Pentru a trece la următoarea etapă se apasă butonul Next. 
Aici se alege stilul formularului din lista de stiluri afişată şi cu exemplificare 

în partea dreaptă a ferestrei. 
Exemplificarea se referă la fundalul formularului, la modul în care sunt 

afişate numele câmpului şi fereastra în care se va introduce valoarea câmpului 
respectiv. 

 
In pasul final se introduce numele formularului în caseta What title do you 

want for your form? şi se alege, prin marcare: 
1. dacă se deschide formularul pentru a vizualiza;  
2. pentru a introduce informaţii sau dacă se modifică modul de realizare 

a formularului. 
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1.  

2.  
Pentru a crea formularul se apasă butonul Finish. 

5.3.1.3 Utilizarea unui formular pentru a introduce, şterge, modifica 
înregistrări. 
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Pentru a se introduce şi modifica datele dintr-o tabelă cu ajutorul 
formularului se apasă butonul  “Introducerea unei noi înregistrări” existent în 
partea de jos a formularului.  

Acesta va poziţiona formularul la o nouă înregistrate şi se pot introduce 
noile date.  

Cu ajutorul cursorului se face poziţionarea în câmpurile de editare şi se 
introduc datele.  

Modificarea datelor în tabelă se face asemănător cu modul de introducere a 
datelor, numai că trebuie efectuată poziţionarea la înregistrarea dorită cu ajutorul 
mouse-ului prin butoanele de poziţionare. 

După realizarea modificărilor dorite, prin închiderea formularului, 
modificările vor fi actualizate în tabelă. 
5.3.1.4 Parcurgerea înregistrărilor cu ajutorul afişajului ca formular: prima 
înregistrare, ultima înregistrare, o anumită înregistrare. 

In partea de jos a formularului se găsesc o serie de butoane care se utilizează 
pentru: 

 
 Butoanele din zona Record permit navigarea în cadrul formularului. 

 Deplasare la prima înregistrare a formularului. 

 Deplasare la înregistrarea anterioară. 

 Deplasare la înregistrarea următoare. 

 Deplasare la ultima înregistrare a formularului. 

 Introducerea unei noi înregistrări. 

5.3.1.5 Adăugarea, modificarea textului în antetul sau subsolul unui formular. 
Pentru a adăuga un text sau o imagine în anteul sau subsolul unui formular 

este necesară deschiderea formularului prin apăsarea butonului Design.  
Pe ecran va apare constructorul de formulare în care se fac modificările 

respective şi o bară de instrumente corespunzătoare. Se poate introduce un text în 
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antet sau subsol cu ajutorul mouselui, după ce s-a tras de marginea antetului sau 
subsolului pentru a crea spaţiul necesar. 

 

 
 
 Textul se introduce prin selectarea butonului  din caseta de instrumente, 
iar imaginea cu . 
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În cazul în care utilizatorul a intrat în modul Design şi a făcut modificări în 

aspectul formularului, salvarea acestor modificări se face apăsând butonul de 
închidere al ferestrei şi răspunzând afirmativ la mesajul de confirmare al salvării 
modificărilor. 

5.3.1.6 Ştergerea unui formular. 
Ştergerea unui formular se face în acelaşi mod cu ştergerea unei tabele. 

5.3.1.7 Salvarea şi închiderea unui formular. 
o Salvarea unui formular se face prin acţionarea combinaţiei de taste 

CTRL+S sau din pictograma . 
o Închiderea unui formular 

 

 
Clic pe iconiţa Close afişată în dreapta barei de titlu din 
fereastra Form. 

5.4 Obţinerea informaţiilor 
5.4.1 Operaţii principale 
5.4.1.1 Utilizarea funcţiei de căutare pentru a găsi un cuvânt, număr specific 
sau dată specifică. 

O tabelă poate conţine foarte multe date astfel încât găsirea unor anumite 
informaţii poate fi dificilă.  

Pentru aceasta Access pune la dispoziţie funcţia Find din meniul Edit.  
Dacă se doreşte căutarea într-un anumit câmp, atunci, înainte de apelarea 

funcţiei Find câmpul respectiv va trebui selectat.  
În caz contrar, căutarea se va face în toată tabela. 
Pe ecran va apare fereastra Find and Replace. 
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 În caseta Find What  se introduce elementul ce se doreşte a fi căutat. 
 În caseta Look In se introduce câmpul în care se face căutarea. 

Pentru a începe căutarea se apasă Find Next. Căutarea se va realiza asupra 
tuturor înregistrărilor. 

Atunci când a fost găsită o înregistrare corespunzătoare, căutarea este oprită 
şi câmpul respectiv apare selectat. Pentru a continua căutarea se apasă butonul 
Find Next. 
5.4.1.2 Aplicarea unui filtru unei tabele sau unui formular. 

O altă modalitate de regăsire a anumitor date într-o tabelă se realizează prin 
intermediul creării unui filtru asupra tabelei. Access pune la dispoziţie următoarele 
tipuri de filtre: 

 
♦ Filter by Form - tehnică ce utilizează datele curente şi în care utilizatorul 

poate alege ceea ce doreşte să caute; 
♦ Filter For Input - tehnică ce realizează filtrarea datelor cu ajutorul unei 

expresii construite de utilizator; 
♦ Filter By Selection - tehnică ce filtrează o anumită tabelă în funcţie de 

înregistrările selectate de utilizator;  
♦ Advanced Filter - reprezintă un mod de filtrare foarte complex care 

deschide o fereastră de filtrare în care se crează diferite opţiuni de filtrare.   
După deschiderea tabelei căreia i se va aplica filtrul din meniul Record al 

aplicaţiei se alege tipul de filtru dorit. 
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După crearea filtrului dorit pentru a-l aplica se alege din meniul Filter 

funcţia Apply Filter/Sort. Atunci când se închide tabela, filtrul creat este salvat 
odată cu aceasta. 
5.4.1.3 Ştergerea unui filtru aplicat unei tabele sau unui formular.  

Pentru a şterge un filtru se apelează din meniul Records funcţia Remove 
Filter/Sort. 

 
 

5.4.2 Interogări  
Scopul pentru care se crează o bază de date constă  în extragerea rapidă a 

datelor care interesează utilizatorul.  

 Interogarea unei baze de date este un proces important pentru 
utilizatorii acestora, întrucât presupune regăsirea şi extragerea informaţiilor dorite 
de către utilizator.  

Pentru realizarea interogărilor, Access pune la dispoziţia utilizatorilor 
obiectele de tip Interogare (Query). Rezultatul interogării se prezintă sub forma 
unei foi de răspuns dinamic, foaie care nu mai există fizic după închiderea 
interogării. Aşadar, o cerere de interogare a bazei de date nu măreşte spaţiul ocupat 
în cadrul calculatorului dumneavostră de către baza de date.  

O cerere poate interoga date din cadrul unuia sau mai multor tabele, sau 
chiar din cadrul altor cereri. Câteva dintre scopurile care se pot da unei astfel de 
cereri de interogare a bazei de date sunt următoarele:  

o Regăsirea informaţiei în baza de date;  
o Efectuarea de calcule folosind date din tabelele bazei de date;  
o Actualizarea bazei de date;  
o Pregătirea datelor în vederea afişării lor în cadrul unor formulare 
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sau rapoarte;  
o Realizarea unor reprezentări grafice.  

Interogarea este o definiţie a datelor care vor fi regăsite:  
o din ce câmpuri;  
o din ce tabele; 
o corespunzător căror criterii; 
o în ce ordine de sortare. 

Rolul interogărilor este să extragă din tabelele bazei de date numai 
informaţiile care sunt necesare la un moment dat, lucru care sporeşte eficienţa 
aplicaţiei. Ele sunt extrem de utile atunci când sunt folosite ca bază pentru crearea 
rapoartelor, a formatelor sau chiar a altor interogări. 

O interogare permite: 
o combinarea înregistrărilor din mai multe tabele într-o singură tabelă; 
o selectarea înregistrărilor care îndeplinesc anumite criterii 
o limitarea interogării numai la câmpurile implicate; 
o efectuarea unor calcule cu datele extrase (totaluri, medii) şi gruparea 

datelor după anumite criterii; 
o actualizarea datelor din tabelele care stau la baza interogării; 
o sortarea înregistrărilor în ordinea dorită. 
Access oferă posibilitatea construirii următoarelor tipuri de cerere:  
1. Cereri de selecţie (Select Query), formează cel mai utilizat tip de cerere 

de interogare, care dau posibilitatea stabilirii de criterii de căutare, 
regăsirii informaţiei dorite şi afişării acestei informaţii pentru a fi 
accesibilă utilizatorului.  

Tot în această categorie se înscriu şi cererile prin care se afişează rezultatul 
unor calcule dintre valorile unor anumite câmpuri. La rândul lor, cererile de 
selecţie se împart în alte categorii mai mici:  

1.1. Cereri de selecţie propriu-zisă: selectează date din unul sau mai multe 
tabele şi/sau interogări, pe baza unor criterii stabilite iniţial;  

1.2. Cereri parametrizate: presupune filtrarea datelor din tabele sau interogări 
pe baza unor criterii precizate printr-un parametru, adică, o valoarea care se 
va stabili de către utilizator la executarea cererii;  

1.3. Cereri cu câmpuri calculate: afişează, pe lângă datele din tabele sau 
interogări, şi rezultatul unor calcule efectuate între valorile a două sau mai 
multe câmpuri, sau între acestea şi valori scalare;  

1.4. Cereri de agregare a datelor: sintetizează date din tabele, utilizând funcţii 
de agregare a datelor dintr-unul sau mai multe câmpuri pentru mai multe 
înregistrări.  

1.5. Cereri de analiză încrucişată, care permit sintetizarea datelor şi a 
rezultatelor obţinute din calcule, sub forma unei foi de calcul tabelar, făcând 
informaţia mai uşor de citit şi de înţeles.  

1.6. Cereri de acţiune, care modifică date din cadrul tabelelor sau crează noi 
tabele, pe baza unor criterii. Cererile de acţiune se împart în următoarele 
subcategorii:  
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2. Cereri pentru crearea de noi tabele (Make Table Query):  
a. crează un nou tabel, cu toate înregistrările sau doar o parte a 

acestora, din unul sau mai multe tabele asociate;  
3. Cereri pentru adăugarea de date în tabele (Append Query):  

a. adaugă anumite înregistrări dintr-un tabel în altul;  
4. Cereri pentru modificarea datelor din tabele (Update Query):  

a. Modifică date dintr-un anumit tabel, în funcţie de anumite criterii 
precizate;  

5. Cereri pentru ştergerea datelor din tabele (Delete Query):  
a. pe baza unui anumit criteriu, şterg înregistrările dintr-un anumit 

tabel.  
Oricare ar fi tipul cererii de interogare, orice obiect de tip cerere este supus  

următoarelor operaţii: 
o operaţia de construire sau de creare a cererii;  
o operaţia de utilizare, deschidere sau afişare a datelor interogate;  
o operaţia de modificare a definiţiei cererii realizate prin operaţia de creare.  
Construirea unei interogări în Access reprezintă un simplu proces de tragere 

a tabelelor şi câmpurilor dorite pe o grilă. Acest procedeu este cunoscut sub 
numele de interogare prin exemplu (query by exemple).  

În background, Access transformă acestă informaţie într-o interogare SQL  
care este un limbaj structurat de interogare. 

Interogările pot afişa simultan înregistrări din mai multe tabele. 
5.4.2.1 Crearea şi salvarea unei interogări asupra unei singure tabele, a două 
tabele utilizând criterii specifice de căutare. 

Pentru a crea o interogare nouă se selectează eticheta Queries din fereastra 
Database şi se execută clic pe butonul New. Sunt posibile mai multe opţiuni 
pentru realizarea unei interogări prezentate în lista afişată. 

 
o Modul Design View (Proiectare); 
o Asistentul pentru cereri simple Simple Query Wizard; 



Modulul 5 – Baze de date 
 

Julien-Liviu Constantinescu 356 

o Asistentul pentru crearea tabelelor încrucişate Crosstab Query Wizard care 
afişează valori ce reprezintă sume, medii dintr-un câmp al unei tabele şi le 
grupează; 

o Asistentul pentru căutarea înregistrărilor duplicat Find Duplicate Query 
Wizard care descoperă dacă există înregistrări duplicate într-o tabelă sau 
stabileşte ce înregistrări dintr-o tabelă au aceleaşi valori; 

o Asistentul pentru căutarea înregistrărilor care nu au corespondent în cele 
două tabele sursă Find UnmachedQuery Wizard - se găsesc înregistrările 
dintr-o tabelă care nu au înregistrări legate în alte tabele. 
Prin alegerea opţiunii Design View, pe fundalul ferestrei select Query apare 

fereastra Show Tables care selectează tabelele ce intră în interogare şi cu care se 
procedează în modul prezentat la realizarea legăturilor. 

 
 

Se observă că fereatra Show Tables are un buton pentru selectarea atât a 
tabelelor, interogărilor cât şi amândouă la un loc.  

După selectarea tabelelor fereastra aceasta este închisă.  
Dacă trebuie adăugată o altă tabelă mai târziu se trage din fereastra Database 

sau se alege opţiunea Show Tables din  meniul Query, după care este selectat 
tabelul suplimentar. 

După selectarea tabelelor fereastra Show Table este închisă.  
Dacă, mai târziu, apare necesitatea adăugării unei tabele se poate trage 

tabela respectivă direct din fereastra Database. 
Fereastra Select Query este un mecanism pus la dispoziţie de Access prin 

intermediul căruia se pot defini interogări pe bază, de exemplu.  
Ea se compune dintr-o secţiune pentru tabele, o secţiune pentru specificarea 

condiţiilor de selectare a înregistrărilor şi pentru alegerea câmpurilor de vizualizat 
numită grila QBE (Query By Example). 
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Grila de câmpuri conţine mai multe rânduri care au destinaţii diferite. 

Fiecare coloană din cadrul grilei este destinată unui anumit câmp din cadrul 
tabelelor aduse pentru interogare.  

Rândul Field din cadrul grilei se completează automat sau de la tastatură cu 
denumirea unui câmp din cadrul tabelelor prezente.  

Rândul Table este destinat precizării tabelului din care face parte câmpul 
introdus în cadrul primului rând din grilă, având în vedere că aceeaşi denumire o 
pot lua două sau mai multe câmpuri, dar din tabele diferite.  

Rândul Sort oferă posibilitatea sortării datelor afişate la executarea 
interogării prin ordonarea crescătoare sau descrescătoare a celor din câmpul sau 
câmpurile unde se precizează sortarea. Valorile pentru acest rând pot fi alese dintr-
o listă derulantă.  

Rândul Show este destinat posibilităţii de afişare sau ascundere la 
executarea interogării a datelor din câmpul pentru care se selectează sau 
deselectează.  

Rândul Criteria prezintă importanţă prin prisma oportunităţilor oferite 
pentru filtrarea datelor din tabele. Aici şi în cadrul rândurilor care urmează vor fi 
introduse expresiile valide pe baza cărora se va efectua selectarea doar a acelor 
înregistrări care îndeplinesc criteriile precizate. Criteriile vor fi precizate utilizând 
anumiţi operatori de comparaţie sau logici.  

Pasul următor în realizarea interogărilor constă în selectarea câmpurilor din 
fiecare tabelă ale căror valori interesează în interogare.   

Pentru a adăuga un câmp dintr-un tabel se execută dublu clic pe el, se   trage 
câmpul în grilă sau se selectează din lista din rândul Field.  

Se pot selecta mai multe câmpuri în stilul Windows uzual : Shift + Clic .  
Pentru a selecta toate câmpurile dintr-un tabel se execută dublu clic pe 

numele tabelului.  
Pentru a selecta un câmp în grila interogării se execută clic pe bara mică de 

culoare gri aflată chiar deasupra numelui câmpului. În continuare, câmpul poate fi 
şters apăsând tasta Delete sau poate fi deplasat prin tragere către o poziţie nouă.  

Dacă un anumit tabel nu mai este necesar, toate câmpurile acestuia pot fi 
înlăturate deodată  selectând tabelul în partea  de sus a ferestrei Query Design şi 
apăsând tasta Delete.  
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Când se lucrează cu mai multe tabele, fereastra Query Design  afişează 
liniile de legătură dintre tabele, dar s-ar putea să fie nevoie în timpul interogării să 
se adauge sau să se înlăture anumite legături pentru a obţine rezultatul dorit.  

Modificarea asocierii nu are nici un efect asupra relaţiilor propriu-zise. 
Deoarece câmpurile pot avea în mod frecvent acelaşi nume, Access prezintă 

în cadrul grilei numele tabelului imediat sub numele câmpului. Sub rândul Field, 
grila interogării conţine un rând Sort. Selectarea opţiunii Ascending sub nume 
câmp determină sortarea interogării de la elementul cel mai de jos la elementul cel 
mai de sus. 

Dacă se cere realizarea sortării pe mai multe câmpuri, Access va sorta 
secvenţial de la stânga la dreapata. 

Caseta de validare din cadrul rândului Show precizează fie includerea 
câmpului ca o coloană în cadrul informaţiilor de ieşire ale interogării, fie utilizarea 
acestuia numai pentru criterii de selecţie. 
5.4.2.2 Adăugarea diferitelor criterii unei interogări utilizând operatorii 
următori: mai mic strict <, mai mic sau egal <=, mai mare strict >, mai mare 
sau egal >=, egal =, diferit de <>, Şi, Sau. 
Operator  Exemplu  Descriere  
=  =”Mare”  Caută valorile egale cu textul „Mare”  
<>  <>”Cristal”  Afişează toate valorile, mai puţin „ Cristal” 
< <50  Toate valorile câmpului mai mici ca 50  
> >50 Toate valorile câmpului mai mari ca 50 
>=  >=5000  Toate valorile mai mari sau egale cu 5000  
<=  <=5000  Toate valorile mai mici sau egale cu 5000  

Between  Between 10/12/2004 
And 15/06/2005  Toate datele cuprinse în intervalul precizat  

Like  Like “F*”  Caută toate valorile care incep cu litera F  

NOT  NOT “Detergent”  Afişează toate valorile diferite de 
„Detergent”  

IN  IN (3,7,8)  Toate valorile de 3, 7 sau 8  
IS NULL  IS NULL   Caută toate înregistrările cu valori nule  
IS NOT 
NULL  IS NOT NULL  Caută înregistrări care conţin valori  

Referirile la nume de câmpuri trebuie închise între paranteze drepte. Dacă nu 
au fost incluse, Access închide automat numele introdus între ghilimele, înseamnă 
că ceea ce a fost introdus a fost interpretat ca text şi interogarea nu va produce 
rezultatele aşteptate. 

Când se introduc criterii de selecţie într-o interogare, trebuie luată în 
considerare posibilitatea apariţiei unei valori Null. 

Tipul de câmp Dată Calendaristică ascunde câteva capcane pentru cel 
neprevenit. Pentru a se extrage toate înregistrările de la o dată, indiferent de oră, 
trebuie folosit criteriul >= Data And < Data + 1 sau Between data and data 
11:59 PM. 
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5.4.2.3 Editarea unei interogări prin adăugarea sau ştergerea criteriilor. 
Adăugarea criteriilor 

 Deschide fereastra Database.  
 Selectează Queries din lista Objects.  
 Clic dreapta mouse pe numele interogării  pe care doreşti s-o editezi şi 
selecteză comanda Design View din bara de meniuri.  

 Localizează câmpul care tribuie modificat. Clic rândul Criteria al 
câmpului.  

 Clic dreapta mouse pe caseta Criteria şi selectează Build din meniul 
care se afişeză, dechizând caseta de dialog Expression Builder.  

 

 
 

În examplu avem criteriul >20 pentru câmpul UnitsInStock. Deci când 
interogarea este vizualizată, înregistrările (din UnitsInStock), afişate vor fi numai 
cele mai mari de  20.  
 

 
 
Ştergerea criteriilor  

 Deschide fereastra Database.  
 Selectează Queries din lista Objects.  
 Clic dreapta mouse pe numele interogării  pe care doreşti s-o editezi şi 
selecteză comanda Design View din bara de meniuri.  

 Localizează câmpul care tribuie modificat. Clic rândul Criteria al 
câmpului.  
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 Poziţionează prompterul de la mouse pe marginea interioară a 
primului câmp, în linia  unde rândul criteria trebuie şters.  

 Prompterul mouse-lui se va transforma într-o săgeată mică cu vârful 
spre dreapta.  

 Clic pe butonul mouse-lui. Rândul va fi selectat.  

 
 Pentru ştergere apasă tatsta Delete.  

5.4.2.4 Editarea unei interogări: adăugarea, ştergerea, mutarea, ascunderea, 
afişarea diferitelor câmpuri. 
Adăugarea 

 Deschide fereastra Database.  
 Selectează Queries din lista Objects.  
 Clic dreapta mouse pe numele interogării  pe care doreşti s-o editezi şi 
selecteză comanda Design View din bara de meniuri.  

 Clic în caseta de text neutilizată din Field. Apasă săgeata în jos care 
apare în dreapta casetei de text.  

 Clic cu săgeata pe coloana de câmpuri afişată şi selectează câmpul 
dorit.  

 
 
Ştergerea  

 Afişează interogarea în Design View.  
 Dublu clic în caseta de text Field care conţine numele câmpului pe 
care vrem să-l ştergem. Câmpul va fi selectat.  

 Apasă tasta Delete.  
 Apasă tasta Enter.  

Mutarea  
 Afişează interogarea în Design View.  
 Poziţionează prompterul de la mouse deasupra câmpului care se 
doreşte a fi mutat.  

 Prompterul mouse-lui se va transforma într-o săgeată mică cu vârful 
în jos.  

 Clic pe butonul mouse-lui. Câmpul va fi selectat.  
 Ţinând butonul mouse-lui apăsat deplasăm câmpul în dreapta sau 
stânga, în poziţia dorită. O bară neagră, verticală va apare în stânga 
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coloanei câmpului indicat care va fi mutat.  
 Eliberează butonul mouse-lui în noua poziţie a câmpului.  

 
Ascunderea: 

 Afişează interogarea în Design View.  
 Fiecare câmp are asociată caseta de control Show. Deselectează 
câmpul selectat în caseta de control Show.  

 
Afişarea: 

 Afişează interogarea în Design View.  
 Fiecare câmp are asociată caseta de control Show. Marcheză câmpul 
selectat în caseta de control Show.  

 
5.4.2.5 Rularea unei interogări.  

o Deschide fereastra Database.  
o Selectează Queries din lista Objects.  
o Selecteză interogarea din fereastra Database şi dublu clic pe 

înregistrare. În altă casetă vei avea informaţiile, deasemenea  şi alte 
date.  

5.4.2.6 Ştergerea unei interogări. 

Ştergerea unei interogări se realizeză prin apăsarea butonului  din partea 
superioară a bazei de date, după ce a fost selectată interogarea care nu mai este 
necesară. 
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Se poate folosi şi tasta Delete, de pe tastatură. 
Urmarea acţiunii va fi afişarea unei casete de dialog în care se va cere 

confirmarea ştergerii interogării. 

 
Pentru ştergerea definitivă a interogării se apasă butonul Yes,  dacă se 

renunţă la operaţiune, se apasă butonul No. 
5.4.2.7 Salvarea şi închiderea unei interogări. 
 Salvarea unei interogări, după ce aceeasta a fost creată cu constructorul de 
interogări, se poate face astfel: 

o Salvarea unui formular se face prin acţionarea combinaţiei de taste 

CTRL+S sau din pictograma . 
o Închiderea unui formular: 

 

 
Clic pe iconiţa Close afişată în dreapta barei de titlu din 
fereastra Select Query. 

 
  
5.4.3 Sortarea înregistrărilor 



Modulul 5 – Baze de date 
 

Julien-Liviu Constantinescu 363

5.4.3.1 Sortarea datelor într-o tabelă, într-un formular, ca urmare a unei 
interogări, în ordine numerică crescătoare, descrescătore, în ordine alfabetică, 
alfabetică inversă. 

 Pentru a sorta un anumit 
atribut al tabelei, în ordine 
crescătoare sau descrescătoare, 
trebuie selectat atributul dorit şi se 
alege funcţia de sortare din meniul 

Record sau  din bara de 
unelte. 
 

 
 
5.5 Rapoarte  
5.5.1 Lucrul cu rapoarte 

Raportul este un obiect al unei baze de date Access utilizat pentru 
prezentarea datelor din una sau mai multe tabele şi a rezultatelor prelucrării 
efectuate asupra lor, cum ar fi de exemplu introducerea unor câmpuri calculate. Pot 
fi prezentate rapoarte cu informaţii de sinteze prin sortarea, gruparea şi crearea de 
subtotaluri şi totaluri. Raportul este proiectat în primul rând pentru tipărire sau 
pentru afişare pe ecran. 
5.5.1.1 Crearea şi salvarea unui raport bazat pe o tabelă sau o interogare. 

 
Din lista de modalităţi afişate se va selecta cea dorită pentru crearea 

raportului:  
o Design View: utilizatorul va trebui să creeze propriul raport fără nici 

un ajutor din partea vreunui asistent. Proiectarea raportului se va face 
utilizând controalele şi proprietăţile acestora.  

o Report Wizard: crearea rapoartelor standard se va face prin 
parcurgerea anumitor paşi la finalul cărora se va afişa raportul dorit.  

o AutoReport: Columnar: se generează automat un raport pe baza 
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unei surse de date selectate din lista cu tabelele şi interogările bazei de 
date, în care denumirile câmpurilor şi valorile acestora sunt dispuse pe 
orizontală.  

o AutoReport: Tabular: se va genera un raport pe baza unei anumite 
tabele sau interogări din baza de date, în care câmpurile acesteia sunt 
dispuse pe orizontală (sub formă tabelară).  

o Chart Wizard: oferă posibilitatea creării unui raport în care datele 
din tabele sau interogări vor fi afişate sub forma unui grafic.  

o Label Wizard: asistent pentru generarea unui raport pentru etichete.  
Foarte frecvent se foloşeste, într-o primă fază, unul din asistenţii prezentaţi 

mai sus, după care formularele generate de aceştia sunt deschide în modul Design, 
pentru a fi modificate, astfel încât acestea să corespundă cât mai bine cerinţelor 
utilizatorului final.  
Crearea unui raport tip coloana utilizând AutoReport Wizard:  

Deschide baza de date şi fă clic pe Reports din lista Objects în fereastra 
Database.  

Clic pe  butonul New.  
Selectează  tabelul sau interogarea din tabelă. Exemplu, selecteză 

Customers din  baza de date Northwind.  
Selectează AutoReport: Columnar.  
Clic  butonul OK şi se va genera pe monitor un raport formatat pe coloană. 

 

 
Crearea unui raport tip tabel utilizând AutoReport Wizard:  

Deschide baza de date şi fă clic pe Reports din lista Objects în fereastra 
Database.  

Clic pe  butonul New.  
Selectează  tabelul sau interogarea din tabelă. Exemplu, selecteză 

Customers din  baza de date Northwind.  
Selectează AutoReport: Tabular.  

Clic  butonul OK şi se va genera pe monitor un raport formatat în tabel. 
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Crearea unui raport  utilizând Report Wizard:  

 Deschide baza de date şi fă clic pe Reports din lista Objects în 
fereastra Database.  

 Clic pe  butonul New. Se va afişa caseta de dialog New Report. 
 Selectează  tabelul sau interogarea din tabelă.  
 Selecteză Report Wizard.  
 Clic  butonul OK şi se va genera pe monitor următoarea pagină din 
Report Wizard. 

 Este necesar să selectaţi datele din tabel sau interogare, în căsuţa de 
dialog Tables/Queries. 

 

 

 
Selectează care câmp va fi adus în raport:  

 Clic  pe câmpul pe care îl doreşti în raport din Available Fields şi 
apasă săgeata spre dreapta pentru a muta câmpul  în Selected Fields.  

 Repetă procedura cu toate câmpurile ce le doreşti în raport.                
În exemplu, din baza de date Northwind, aduci Customer ID, 
CompanyName, ContactName şi Phone.  

 Clic pe butonul Next pentru a continua.  
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Grupează nivelele în raport:  

 În această pagină se va prezenta grupare nivelelor.  
 În exemplu, clic pe  butonul Next pentru a continua următoarea 
pagină din Report Wizard.  

 

 
 
Sortare înregistrărilor în raport:  

 În această pagină din Report Wizard poţi face sortarea înregistrărilor 
după câmpuri, ascendent sau descendent.  

 În casetele de mai jos este arătată prima sortare după CompanyName 
şi a doua după Phone.  
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 Clic butonul Next pentru a continua pagina următoare.  
Determină forma raportului: 

 Pagina următoare a Report Wizard permite să se determine forma 
raportului.  

 Selectează  forma Columnar, Tabular sau Justified.  
 Orientează pagina Portrait sau Landscape.  
 Se marchează automatizarea Adjust the field width so all fields fit 
on the page.  

 Cînd ai făcut selecţiile necesare, clic button  Next pentru a continua în 
pagina următoare a lui Report Wizard.  

 

 
 
Determină stilul raportului:  

 În pagina următoare a lui Report Wizard vom selecta gama de stiluri: 
Bold, Casual, Compact, Corporate, Formal sau Soft Gray.  

 Când s-a selectat stilul dorit, clic button  Next pentru a continua în 
pagina următoare a lui Report Wizard. 
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În pagina următoare a lui Report Wizard care este pagină finală, îi vom da 
un nume raportului.  

 Introducem  numele raportului în caseta de text.  
 Implicit butonul din Preview this report este selectat.  
 Clic butonul Finish pentru a genera şi vizualiza raportul.  

 

 
 În final, raportul va fi prezentat pe ecran.  
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5.5.1.2 Schimbarea poziţiei câmpurilor într-un raport. 
Deschide raportul pe care doreşti să-l editezi şi apasă butonul Design View.  
Se va deschide fereastra Report:  

 
 Câmpurile raportului vor fi prezentate  în bara Detail, reprezentând 
casetele  conţinând numele câmpurilor.  

 Poţi muta câmpurile prin metoda drag & drop, în locaţia dorită din 
zona Detail.  

 Capul de tabel este definit în secţiunea Page Header. Mută capul de 
tabel prin metoda drag & drop în locaţia dorită în zona Page Header 
area. În mod normal capul de tabel va fi asociat câmpurilor din 
secţiunea Detail ceea ce face să fie mai uşor de citit.  

 Reîntoarce-te la Report View pentru a vedea rezultatele schimbării.  
5.5.1.3 Gruparea datelor într-un raport în funcţie de un anumit câmp în 
ordine crescătoare sau descrescătoare. 

 Afişează  raport în Design View.  
 Selectează comanda Sorting and Grouping din View şi caseta de 
dialog Sorting and Grouping va fi afişată. 

 
 Apasă pe coloana Field/Expression şi selecteză câmpurile care 
doreşti să le grupezi conform meniului.  
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 Implicit câmpurile sunt sortate sub formă ascendentă pentru a schimba 
ordinea clic pe coloana Sort Order şi schimbă Descending din menu.  

 Închide căsuţa de dialog Sorting and Grouping apăsând pe 

pictograma Close .  
 Comută în Print Preview şi vizualizeză rezultatul sortării.  

5.5.1.4 Prezentarea diferitelor câmpuri într-un  raport grupat după sumă, 
minim, maxim, medie, numărătoare, la punctele critice corespunzătore. 

 Afişează raportul în Design View.  
 Selectează comanda Sorting and Grouping din View din bara de 
meniuri.  Va fi afişată căsuţa de dialog Sorting and Grouping.  

 Utilizează  căsuţa de dialog Sorting and Grouping pentru a selecta 
câmpul pe care vrei să-l grupezi.  

 Activează  opţiunea Group Footer din zona căsuţei de dialog Group 
Properties. Acestă dispoziţie Access, aduce în zona footer laolaltă 
toate câmpurile care se doresc a fi gupate, etc.  

 Închide căsuţa de dialog Sorting and Grouping apăsând pe 

pictograma Close .  
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=Min([OrderValue]) Se afişează valoarea minimă care este plătită de 

consumator. 
=Max([OrderValue]) Se afişează valoarea maximă care este plătită de 

consumator. 
=Avg([OrderValue]) Se afişează valoarea medie care este plătită de 

consumator. 
=Count([OrderValue]) Se afişează numărul ordinelor de plată făcute de 

consumator. 
 
5.5.1.5 Adăugarea, modificarea textului în antetul sau subsolul unui raport. 
Adăugarea textului în antetul sau subsolul unui raport: 

∗ Deschide raportul pe care doreşti să-l editezi şi comută-l în Design View.  
∗ Textul trebuie introdus (sus/dedesupt) în barele Report Header sau Report 

Footer. Dacă  barele Report Header sau Report Footer nu sunt vizibile, 
selectează comanda Report Header/Footer din View, bara de  meniu.  

∗ Dacă nu este suficient spaţiu pentru a introduce textul dorit, mută cursorul 
mouse-lui între muchiile de dedesuptul sau de deasupra barelor Report 
Header sau Report Footer din fereastra Report, iar cursorul mouse-lui se 
va schimba într-o săgeată cu două capete. Clic şi trage mouse-ul în jos 
pentru a mări secţiunile header sau footer. Acum vei avea suficient spaţiu 
pentru introducerea textului.  

∗ Selectează Label din Toolbox. Dacă Toolbox nu este afişat, selectează 
Toolbox din View (din bara de meniuri).  

∗ Clic înăuntru secţiunilor raportului, header sau footer unde poţi insera 
textul dorit.  

∗ Comută în Print Preview şi vizualizeză rezultatul sortării.  
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Modificarea textului în antetul sau subsolul unui raport:  

∗ Deschide raportul care doreşti să-l editezi şi comută-l în Design View.  
∗ Clic în secţiunea header sau footer unde vrei să faci modificarea.  
∗ Utilizează tehnica standard de editare pentru modificarea textului.  
∗ Comută în Print Preview şi vizualizeză rezultatul sortării.  

5.5.1.6 Ştergerea unui raport. 
∗ Deschide fereastra Database.  
∗ Selectează Reports din lista Objects.  
∗ Selectează raportul din fereastra Database. Apasă tasta Delete.  
∗ Va apare caseta de dialog prin care esti avertizat de operaţiune.  
∗ Clic pe  butonul Yes pentru confirmarea ştergerii.  

5.5.1.7 Salvarea şi închiderea unui raport. 
Salvarea unui raport:  
Clic File din bara de meniuri şi selecteză comanda Save.  
Închiderea unui raport: 

 Clic pe iconiţa Close afişată în dreapta barei de titlu. 
 
5.6 Pregătirea rezultatelor 
5.6.1 Pregătirea pentru imprimare 
5.6.1.1 Vizualizarea unei tabele, formular, raport. 

∗ Dechide pe ecranul monitorului tabela, formularul sau raportul dorit.  
∗ Selectează Print Preview din File (bara de meniuri) sau pictograma 

.  
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Va fi afişată pagina în forma în care va fi tipărită.  
După vizualizare, apasă pictograma Close din bara de instrumente Print 
Preview. 

5.6.1.2 Modificarea orientării în pagină a unui raport: pe lung (stil vedere), pe 
lat (portret). Modificarea dimensiunii hârtiei. 
Modificarea orientării în pagină a unui raport: pe lung (stil vedere), pe lat (portret), 
dimensiunii hârtiei se face din comanda Page Setup  din File din bara de meniuri. 
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Modificările se fac astfel: 

∗ Orientation - portret sau vedere; 
∗ Size – tipul paginii: A4 sau altă preferinţă; 
∗ Margins – dimensiunile spaţiilor laterale. 

5.6.2 Opţiuni de imprimare 
5.6.2.1 Imprimarea unei pagini, a unor înregistrări selectate, a întregului 
tabel.  

∗ Afişează tabelul pe care doreşti să-l imprimi.  
∗ Clic pe File din bara de meniuri şi selectează Print,  
∗ Se va afişa căsuţa de dialog Print.  
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∗ Imprimă o pagină: Din secţiunea Print Range a căsuţei de dialog 
introdu numărul paginilor care se doresc a fi imprimate.  

∗ Imprimă zonele selectate: Din secţiunea Print Range a căsuţei de dialog, 
clic pe Selected Record(s). Această opţiune presupune că avem zone 
selectate pentru imprimare, înainte de a deschide căsuţa de dialog Print. 

∗ Imprimă întregul tabel: În secţiunea căsuţei de dialog Print Range clic pe 
All.  

∗ Clic pe butonul OK şi va porni tipărirea.  
 

5.6.2.2 Imprimarea tuturor înregistrărilor ca formulare, sau doar a unor 
pagini anume. 

 
 Din Print Range alegem modul de imprimare: 

∗ All: se trimit la imprimare toate paginile dorite; 
∗ Pages: From – To se trimit la imprimare paginile: de la – până la, din 

documentul de imprimat; 
∗ Select Record(s): doar zona selectată. 

5.6.2.3 Imprimarea rezultatelor unei interogări. 

∗ Afişează raportul pe care îl doreşti imprimat;  
∗ Clic File din bara de meniuri şi selectează Print pentru a fi afişată caseta 

de dialog Print.  
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∗ Imprimarea unei pagini: 
o În Print Range introdu numărul paginilor care se doresc a fi 

imprimate. 
∗ Imprimarea Selected Record(s):  

o În Print Range, clic pe Selected Record(s). Această opţiune te 
asigură că ceea ce ai selectat va fi trimis la imprimare.  

∗ Imprimarea tuturor documentelor:  
o În Print Range, clic pe All.  

∗ Clic pe butonul OK pentru a lansa imprimarea.  
5.6.2.4 Imprimarea unor pagini anume dintr-un raport, sau a întregului 
raport într-un fişier. 

∗ Afişează raportul pe care îl doreşti imprimat;  
∗ Clic File din bara de meniuri şi selectează Print pentru a fi afişată caseta 

de dialog Print; 

∗ Din caseta de dialog marchează Print to file ; 
∗ Clic pe butonul OK; 
∗ În caseta de dialog Print to file – Output File 

Name  introdu numele sub care va fi salvat 
fişierul; 

∗ Clic pe butonul OK pentru a salva fişierul.  
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Shortcut-uri 
 
Shortcut-urile generale ale tastaturii  
 
Apasă Execută 
CTRL+C Copy (copiere). 
CTRL+X Cut (tăiere). 
CTRL+V Paste (alipire). 
CTRL+Z Undo (reîntoarcere cu o comandă). 
CTRL+Y Redo (reîntoarcere la comanda anterioară). 
CTRL+S Save (salvare). 
DELETE Delete (stergere). 

SHIFT + DELETE Şterge itemul selectat definitiv fără să-l mai ducă în 
Recycle Bin. 

CTRL şi trage de item Copiază itemul selectat. 
CTRL+SHIFT şi trage de item Crează shortcut la itemul selectat. 
F2 Rename itemul selectat. 

CTRL +  Mută punctul de inserţie la începutul următorului 
cuvânt. 

CTRL +  Mută punctul de inserţie la începutul precedentului 
cuvânt. 

CTRL +  
Mută punctul de inserţie la începutul următorului 
paragraf. 

CTRL +  
Mută punctul de inserţie la începutul precedentului 
paragraf. 

CTRL+SHIFT şi oricare 
săgeată Selectează un bloc de text. 

SHIFT şi oricare săgeată 
Selectează mai multe itemuri în window sau în
desktop, sau selectează mai multe rânduri de text
dintr-un document. 

CTRL+A Selectează tot. 
F3 Caută fişiere sau directoare. 
ALT+ENTER Afişează proprietăţile itemurilor selectate. 
ALT+F4 Închide itemul activ, sau iese din programul activ. 
ALT+Enter Afişează proprietăţile obiectului selectat. 
ALT+SPACEBAR Deschide shortcut menu din fereastra activă. 

CTRL+F4 Închide  documentul activ din program, atunci când 
sunt deschise mai multe documente simultan. 

ALT+TAB Schimbă itemurile deschise. 
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ALT+ESC Trecere prin itemurile deschise în ordinea lor. 
F6 Trecere prin elementele din fereastră sau desktop. 

F4 Arată lista din bara Address în My Computer sau
Windows Explorer. 

SHIFT+F10 Arată shortcut menu pentru itemul selectat. 
ALT+SPACEBAR Arată System pentru fereastra activă. 
CTRL+ESC Arată Start menu. 
ALT+ litera subliniată din 
menu name Execută meniul corespondent. 

Litera subliniată din command 
name sau open menu Raportează comanda corespunzătoare.  

F10 Activează menu bar din programul activ. 

 Deschide următorul meniu din dreapta, sau dechide
un submeniu. 

 Deschide următorul meniu din stînga, sau închide
un submeniu. 

F5 Refresh fereastra activă. 

BACKSPACE Arată un folder de pe nivelul superior în My 
Computer sau Windows Explorer. 

ESC Cancel curent task. 
SHIFT când inseraţi un CD în 
CD-ROM drive Previne lansarea automată a CD-lui. 

 
Caseta de dialog a shortcutu-rilor tastaturii 
 
Apasă Execută 
CTRL+TAB Mută înainte tabulatorul. 
CTRL+SHIFT+TAB Mută înapoi tabulatorul. 
TAB Mută înainte opţiunea curentă. 
SHIFT+TAB Mută înapoi opţiunea curentă. 

ALT+ litera subliniată Execută comanda corespondentă sau opţiunea
corespondentă. 

ENTER Execută comanda pentru opţiunea activă butonului.

SPACEBAR Selectează sau şterge caseta de control, dacă este 
activă opţiunea din caseta de control. 

Arrow keys Selectează butonul din opţiunea activă a grupului
sau un buton opţional. 

F1 Afişează funcţia Help. 
F4 Afişează itemurile din lista activă. 
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BACKSPACE Deschide un folder de nivel superior din folderele
selectate în caseta de dialog din Save As sau Open.

Natural keyboard shortcut-ri 

Apasă Execută 

 Arată sau ascunde Start menu. 

+BREAK Arată caseta de dialog System Properties. 

+D Arată desktop. 

+M Minimizează toate ferestrele. 

+Shift+M Maximizează toate ferestrele. 

+E Deschide My Computer. 

+F Caută fişiere sau foldere. 

CTRL+ +F Caută computere. 

+F1 Arată Windows Help. 

+L 
Vezi dacă computerul tău este conectat la network domain, sau 
schimbă useri care nu sunt conectaţi la network domain. 

+R Deschide  caseta de dialog Run. 

+U Deschide Utility Manager. 

Shortcut-uri accesibile ale tastaturii  

Apasă Execută 
SHIFT dreapta pentru 8 secunde Schimbă FilterKeys on  off. 
Left ALT+left SHIFT+PRINT SCREEN Schimbă High Contrast on  off. 
Left ALT+left SHIFT+NUM LOCK Schimbă MouseKeys on  off. 
SHIFT five times Schimbă StickyKeys on  off. 
NUM LOCK for five seconds Schimbă ToggleKeys on  off. 
 
Shortcut-urile pentru editarea câmpurilor, grilelor, casetelor de text 
  
Apasă Execută 

F2 
Comută între afişarea cursorului pentru editare şi selectarea 
întregului câmp. 
Câmpul trebuie să fie deselectat  (text negru pe fundal alb) şi 
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cursorul trebuie să fie vizibil pentru ca tastele din acest tabel să 
aibă efectul indicat aici. 

End 
Mută cursorul la sfârsitul câmpului într–un câmp cu un singur 
rând sau la sfârşitul rândului într–un câmp cu mai multe 
rânduri. 

Ctrl + End Mută cursorul la sfârşitul unui câmp cu mai multe rânduri. 

 
Mută cursorul la sfârşitul unui câmp până ajunge la primul 
caracter din rând. 

Ctrl +  Mută cursorul cu un cuvânt la stânga, până ajunge la primul 
cuvânt din rând. 

Home Mută cursorul la începutul rândului. 

Ctrl + Home Mută cursorul la începutul câmpului în câmpurile cu mai multe
rânduri. 

Backspace Şterge întreaga selecţie sau caracterul din stânga cursorului. 
Delete Şterge întreaba selecţie sau caracterul din dreapta cursorului. 

Ctrl + Z sau 
Alt + Backspace 

Revocă textul introdus, o operaţie de înlocuire sau orice altă
modificare a înregistrării efectuate de ultima salvare. O 
înregistrare modificată este salvată în baza de date atunci când 
treceţi la o noua înregistrare sau închideţi fereastra de editare. 

Esc 
Revocă modificările din câmpul curent. Apăsaţi de două ori 
tasta Esc pentru a revoca modificările din câmpul curent şi din 
întreaga înregistrare curentă, dacă aţi modificat şi alte câmpuri.

 
Shortcut-urile pentru selectare textului în  câmpurilor, grilelor, casetelor de text 
 
Apasă Execută 
Text într-un câmp 
F2 Comută între afişarea  cursorului pentru editare şi selectarea 

întregului câmp. Câmpul trebuie să fie selectat (text alb pe 
fundal negru) astfel încât combinaţiile de taste din acest tabel 
să opereze conform descrierii. 

Shift +  Selectează sau deselectează un caracter la dreapta. 
Ctrl + Shift +  Selectează sau deselectează un cuvânt din drepta, inclusiv 

spaţiile postpuse. 
Shift +  Selectează sau deselectează un caracter din stânga. 
Ctrl + Shift +  Selectează sau deselectează un cuvânt din stânga, inclusiv 

spaţiile postpuse. 
Câmpul următor 
Tab sau Enter Selectează câmpul următor. 
Înregistrare 
Shift + Spacebar Selectează sau deselectează întreaga înregistrare curentă. 

 Selectează înregistrarea anterioară când este selectată o 



Modulul 5 – Baze de date 
 

Julien-Liviu Constantinescu 381

 înregistrare. 
 

 
Selectează înregistrarea următoare când este selectată o 
înregistrare. 

Coloană 
Ctrl + Spacebar Comută selecţia în coloana curentă. 

 Selectează coloana din stânga (dacă este selectată o coloană şi 
în stânga există o coloană). 

Câmpuri şi înregistrări 
F8 Trece în modul Extend. Pe bara de stare va fi selectat 

indicatorul “Exit”. În modul Extend, dacă apăsaţi tasta F8 va 
fi extinsă selecţia la cuvânt , apoi la câmp, apoi la înregistrare 
şi apoi la toate înregistrările. 

Shift + F8 Anulează ultima apăsare a tastei F8. 
Esc Anulează modul Extend. 
 
Shortcut-urile pentru operaţii cu Windows Clipboard 
 
Apasă Execută 
Ctrl + C sau  
Ctrl + Insert 

Copierea selecţiei în Clipboard. 

Ctrl + V sau  
Shift + Insert 

Lipeşte conţinutul memoriei Clipboard în locul în care se află 
cursorul. 

Ctrl + X sau 
Shift + Delete 

Copiază selecţia în Clipboar, apoi o şterge din tabel. Această 
operaţie se numeşte decupare. Nu se poate decupa decât 
conţinutul unei singure celule pe care o selectaţi cu cursorul. 

Ctrl + Z sau  
Alt + Backspace 

Revocă ultima operaţie Cut, Delete sau Paste. 

 
Shortcut-urile pentru casete de text şi câmpuri din tabele  
 
Apasă Execută 
Ctrl + ; (punct şi virgulă) Inserează data curentă. 
Ctrl + : (două puncte) Inserează ora curentă. 
Ctrl + ’ (apostrof) sau 
Ctrl + ” (ghilimele) 

Inserează valoarea din acelaşi câmp al înregistrării 
precedente. 

Ctrl + Enter Inserează un caracter pentru rând nou (retur de car 
plus rând nou) într-o casetă de text. 

Ctrl + + (plus) Adaugă o nouă înregistrare în tabel. 
Ctrl + – (minus) Şterge înregistrarea curentă din tabel. 
Shift + Enter Salvează toate modificările din înregistrarea curentă. 
 


