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Predgovor
Današnjo družbo sta zaznamovala hitra rast in razvoj informacijske tehnologije
(IT), kar je povzročilo veliko odvisnost družbe v širšem smislu, od znanja in
sposobnosti ljudi na področju IT-ja. In čeprav se ta odvisnost povečuje iz dneva v
dan, človekova pravica do izobraževanja in informacij ni razširjena na področju
IT. Pojavili so se problemi, ki vplivajo na družbo kot celoto, ustvarjajo ovire in ljudi
oddaljujejo od glavnih razlogov in motivacije za napredek, priložnosti. Danes
računalniško nepismena oseba pomeni osebo brez možnosti sodelovanja v
sodobni družbi, osebo brez priložnosti. Navkljub priznani nujnosti in koristnosti
vključujoče informacijske pismenosti, tako s strani Evropske komisije, UNESCO-a,
OECD-a in ostalih ustreznih ustanov, še vedno obstajajo skupine ljudi z oteženim
dostopom do osnovnega računalniškega izobraževanja (npr. invalidi, ljudje s
težavami pri učenju, delavci/imigranti, brezposelni, ljudje, ki živijo v oddaljenih
krajih).
Ta priročnik skupaj z drugimi gradivi objavljenimi na spletnih straneh ITdesk.info
predstavlja naš prispevek k uresničevanju in promociji človekovih pravic do
izobraževanja in informacij na področju IT. Upamo, da Vam bo to izobraževanje
pomagalo pri obvladovanju osnovnih računalniških znanj in s tem želimo, da se
naučite čim več in tako postanete aktivni član sodobne IT družbe.

Iskreno Vaši,

ITdesk.info team

Tehnično ustreznost hrvaške
različice potrdila:
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1

PODATKOVNA BAZA - OSNOVNI POJMI

Podatkovna baza je strukturirana zbirka medsebojno povezanih podatkov. V relacijski zbirki
podatkov so podatki shranjeni v tabelah.
1.1

RAZLIKA MED IZRAZOMA – PODATEK IN INFORMACIJA

Podatek je dejstvo, ki ga je mogoče predstaviti z zvokom, sliko, besedilom ali številom.
Podatek sam ne more imeti pomena, če pa ga predelamo in vstavimo v nek kontekst, pridobi
pomen in postane informacija. Informacija je ravno ta kontekst oz. pomen dodan podatku.
Vzemimo kot primer podatka zvok za alarm. Če bi ga poslušali zunaj konteksta, bi bil samo
neprijeten in prodoren zvok. V trenutku, ko mu je človek dodelil pomen "neposredne
nevarnosti", pa je postal (vsem poznana) informacija.
1.2

ORGANIZACIJA PODATKOVNE BAZE - TABELE, ZAPISI, POLJA

Tabela je najpomembnejši element podatkovne baze. Sestavljena je iz vrstic in stolpcev, ki
vsebujejo podatke o nekem pojmu. Zapis se v tabeli prikazuje kot vrstica in vsebuje
informacije o nekem pojmu. Polja so posamezne lastnosti zapisa in so v tabeli prikazana kot
stolpci. Vrsto podatkov, ki jih vnašamo v polje, določimo z izbiro podatkovnega tipa
(besedilo, logična vrednost, valuta, število ...).
Polju lahko razen vrste določimo še:
 Velikost (Field Size)
 Obliko (Format) – npr. lahko določimo, da se ob denarni vsoti doda tudi oznaka
valute
 Privzeto vrednost (Default value) – v polju bo zapisana vrednost, ki smo jo izbrali, v
kolikor ni nič vpisano
 Veljavnostno pravilo (Validation Rule) – preverja se pravilnost vpisanega podatka oz.
če je izpolnjen postavljeni kriterij
1.3

PRIMERI UPORABE VELIKIH PODATKOVNIH BAZ:






rezervacije letalskih kart
baze podatkov vladnih institucij
bančni računi
podatki o bolnikih
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1.4

ORGANIZACIJA PODATKOVNE BAZE

1.4.1 KAJ TABELE VSEBUJEJO IN NA KAJ SE NANAŠAJO PODATKI

Tabela je najpomembnejši element podatkovne baze. Sestavljena je iz vrstic in stolpcev, ki
vsebujejo informacije o nekem pojmu. Vsaka tabela mora vsebovati podatke o nekem
predmetu. Npr. tabela »Kupci« vsebuje vse potrebne informacije o kupcih.
Zapis se v tabeli prikazuje kot vrstica in vsebuje informacije v zvezi z nekim pojmom (npr. vsi
podatki o enem kupcu).
Polja so posamezne lastnosti zapisa in so v tabeli prikazana kot stolpci. Vrsto podatka, ki ga
lahko vnesemo v polje, določimo z izbiro podatkovnega tipa (besedilo, logični, valuta,
numerični ...). Primeri polj v tabeli kupcev so Ime, Priimek, Naslov, Mesto, Telefon, E-mail ...
Polje
Zapis

Sl.1. Zapisi in polja tabele

1.4.2 ZAKAJ VSAKO POLJE V TABELI VSEBUJE SAMO EN ELEMENT PODATKOV OZ. ENO
VRSTO PODATKOV

Na sliki 1 vidimo primer dobre zasnove tabele, pri kateri vsako polje vsebuje samo en
element podatkov. Ime se vpisuje v eno polje, priimek v drugo, ulica in številka (naslov) v
tretje, itd. Slab primer zasnove bi bil tak, kot je prikazan na sliki 2.

Sl.2. Primer slabe zasnove tabele

Tukaj imamo dva elementa podatkov v enem polju (ime in priimek v polju Ime) ter celo tri v
drugem (ulica in hišna številka, kraj in poštna številka). Podatki so tako neprilagodljivi in jih je
težko razvrščati ter ustvarjati poizvedbe in poročila.
ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License
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Boljši primer oblikovanja podatkov iz prve tabele je prikazan na sliki 3, kjer je vsem
elementom v svojem polju olajšano razvrščanje in ustvarjanje poizvedbe ter poročila.

Sl.3. Primer dobrega oblikovanja

1.4.3 POVEZANOST TIPOV PODATKOV IN VSEBINE POLJA

Vsebina polja je določen tip podatka v tabeli, kot je prikazano na sliki 4. To je lahko besedilo,
število, valuta, datum in čas, da/ne, itd.

Sl.4. Tipi podatkov

Ko dodajamo polje, pritisnemo desni gumb miške na naslov
Kliknite za dodajanje (Click to Add). Polje lahko dodamo v
Pogledu načrta (Design View), podatkovni tip polja pa
določimo v stolpcu Tip podatka (Data Type) (Sl. 5).

Sl.5. Tip podatka (Data Type)

1.4.4 OSNOVNE LASTNOSTI POLJA

Polja v tabeli imajo ustrezne lastnosti, kot so velikost polja, oblika zapisa in splošne
vrednosti. Te lastnosti lahko spremenimo v Lastnostih polja (Field Properties).
Sl.6. Lastnost Velikost polja (Field Size)

Velikost polja (Field Size) (Sl. 6) – npr. maksimalno število znakov za besedilo.
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Sl.7. Prikaz lastnosti polja

Oblika zapisa (Format) – npr. za prikaz datuma in ure lahko izberemo nekoliko načinov
(splošni – General, dolgi – Long, kratki – Short, itd.) (Sl. 7).

Sl.8. Prikaz lastnosti polja

Privzete vrednosti (Default Value) – npr. za podatkovni tip Da/Ne (Yes/No), privzeta
številska vrednost 0 in podobno (Sl. 8).
1.4.5 POJEM PRIMARNI KLJUČ

Primarni ključ je polje (polja), ki nedvoumno identificira vsak zapis, ki je shranjen v tabeli.
Določitev primarnih ključev je zelo pomemben del oblikovanja
podatkovne baze. Potrebno je upoštevati dejstvo, da je primarni
ključ v resnici edinstven za vsak zapis. Na sl. 9 je primarni ključ
polje ID, ki mu je dodeljen podatkovni tip Samoštevilo
(AutoNumber), kar pomeni, da pri vpisu sistem sam ustvarja nov
enolični ID (število) za vsak nov zapis. Primarnim ključem se
samodejno dodelijo indeksi, kar bistveno pospeši iskanje in
priklic podatkov. Primarni ključi se pogosto uporabljajo za
ustvarjanje povezav med tabelami.

Sl.9. Polje ID – primarni ključ tabele Kupci

1.4.6 POJEM INDEKS IN KAJ NAM OMOGOČA

V indeksu je shranjeno mesto zapisa v nekem polju ali poljih. Indeksi v tabeli se uporabljajo
po načelu kazala pojmov v knjigi – pri iskanju podatka se išče njegovo mesto v indeksu.
Uporabljamo jih, kadar želimo pospešiti iskanje in priklic podatkov. Za tabele z majhnim
številom zapisov indeksi niso potrebni, saj ne bomo opazili večje hitrosti pri iskanju ali
razvrščanju. Če pa imamo veliko število podatkov in postavimo ustrezne indekse v določena
polja, lahko pričakujemo velik pospešek pri iskanju in razvrščanju.
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1.5

POVEZOVANJE TABEL - POVEZAVE

Pogosto je zbirka podatkov sestavljena iz več tabel. Na primer, podatkovna baza spletne
trgovine je lahko sestavljena iz raznih tabel, med drugim iz tabel "kupci" in"dostava". Že
samo dejstvo, da lahko imamo več tabel znotraj ene podatkovne baze, kaže na to, da je
mogoče tabele povezati.

1.5.1 ZAKAJ POVEZUJEMO TABELE V ZBIRKI PODATKOV

Povezave (relacije) med tabelami temeljijo na uporabi
primarnih ključev in načela enakosti polja. Tabele
povezujemo zato, da lahko ustvarimo poizvedbe, poročila
in obrazce s podatki, ki se nahajajo v večih tabelah. Na sliki
10 smo tako povezali polje ID kupca, ki je primarni ključ
tabele Kupci, s poljem ID kupca tabele Dostava.
Sl.10. Povezava med tabelama Kupci in Dostava

1.5.2 PREDPOGOJ ZA USTVARJANJE POVEZAV MED TABELAMI V ZBIRKI PODATKOV

Da bi ustvarili relacijo (povezavo) med dvema ali večimi tabelami, je potrebno imeti v teh
tabelah polja istega podatkovnega tipa (ni potrebno, da so polja istega naziva). Na sliki 10
imamo tako polji ID kupca, ki sta enaki tako v tabeli Kupci kot v tabeli Dostava.

1.5.3 VRSTE POVEZAV – RELACIJ MED TABELAMI

1 : M (One To Many) – eno polje v relaciji je primarni ključ. To je najpogostejša vrsta
povezave.
1 : 1 (One to One) – obe polji v relaciji sta primarna ključa. Ta vrsta relacije se najmanj
uporablja.
M : M (Many to Many) – pri takšnen načinu povezovanja se ustvari tretja tabela, v kateri je
primarni ključ sestavljen iz dveh polj tujih ključev iz tabel, ki ju povezujemo.
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1.5.4 KDO USTVARJA, UPRAVLJA, VPISUJE IN VZDRŽUJE PODATKOVNO BAZO

Razvijalci podatkovnih baz so strokovnjaki, ki razvijajo strokovne podatkovne baze.
Administratorji podatkovnih baz so odgovorni za njeno vzdrževanje in funkcionalnost. Med
njihove naloge spada dodelitev dostopa do določenih podatkov za določeno skupino
uporabnikov. Administratorji podatkovnih baz zagotavljajo obnovo baze v primeru okvare ali
večjih napak.
Uporabnik podatkovne baze skrbi za vnos in vzdrževanje podatkov ter priklic informacij.
Administratorji podatkovnih baz imajo največjo raven uporabniških pravic (pristop in
upravljanje) nad bazo. Po potrebi dodeljujejo oz. zadržujejo pravico pristopa do podatkov.
Administrator podatkovne baze je odgovoren za delovanje, izdelavo varnostne kopije
(backup) in obnovitev podatkovne baze v primeru okvare.
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2

APLIKACIJA ZBIRKE PODATKOV – MICROSOFT ACCESS 2010

2.1

SESTAVNI DELI GLAVNEGA OKNA APLIKACIJE

Gumbe za delo z okni uporabljamo za povečevanje, pomanjševanje in zapiranje oken.
Naslovna vrstica vsebuje informacije o imenu podatkovne baze in aplikacije, v kateri je
izdelana.
Zavihki (Tabs)






Datoteka (File) – se uporablja za osnovne operacije v zbirki (shranjevanje, odpiranje
obstoječe, ustvarjanje nove)
Osnovno (Home) – vključuje orodja za urejanje besedil, sortiranje, ukaze za
kopiranje, rezanje in lepljenje
Ustvari (Create)– uporabljamo za ustvarjanje predmetov - tabel, poizvedb, obrazcev
in poročil
Zunanji podatki (External Data) – vsebuje orodja za nadzor uvoženih podatkov
Orodja za zbirke podatkov (Database Tools) – vsebuje orodje za strnjevanje in
popravljanje baze (Compact and Repair Database), orodje za prikaz povezav in
odvisnih objektov, Visual Basic Editor…

Dodatni razdelki z zavihki se pojavijo, ko odpremo nek predmet v podatkovni bazi. Na sliki 11
vidimo nov razdelek Orodja za tabele (Table Tools), ki se je pojavil po tem, ko smo ustvarili
tabelo.

Sl.11. Dodatni razdelek Orodja za tabele
(Table Tools)

Orodna vrstica za hitri dostop (Quick Access Toolbar) (Sl.12) se uporablja za dostop do
pogosto uporabljenih orodij. Prikažemo jo lahko nad ali pod ukaznim trakom (Ribbon).
Sl.12. Orodna vrstica za hitri dostop (Quick Access Toolbar)

Ukazni trak (Ribbon) vsebuje zavihke z logično grupiranimi ukazi (Sl.13).

Sl.13. Trak (Ribbon)
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Podokno za krmarjenje - okno s predmeti zbirke podatkov (Sl. 14) se nahaja na levi strani
okna in prikazuje vse predmete v bazi:





tabele (Tables),
poizvedbe (Queries),
obrazce (Forms) in
poročila (Reports).

SL.14. Podokno za krmarjenje

Trakove za vodoravno in navpično navigacijo (drsniki) uporabljamo, da pridemo na želeno
mesto.
Nad vrstico stanja se nahaja Trak za krmarjenje in iskanje zapisov (Sl. 15).
Sl.15. Trak za krmarjenje in iskanje zapisov

Vrstica stanja prikazuje informacije o vrsti pogleda na predmet v bazi.

2.2

OSNOVNE OPERACIJE: ODPIRANJE IN ZAPIRANJE APLIKACIJE ZA DELO S
PODATKOVNO BAZO

Zagon aplikacije
Aplikacijo lahko zaženemo na več načinov:




preko menija Start – kliknemo na Vsi programi (All Programs) in v mapi Microsoft
Office izberemo Microsoft Access 2010,
z uporabo funkcije Iskanje (Search) – vpišemo besedo access in iz ponujenih
rezultatov izberemo Microsoft Access 2010 ali
z dvoklikom na bližnjico (shortcut) programa, ki se običajno nahaja na namizju
(desktop) računalnika.

Zapiranje aplikacije
Aplikacijo lahko zapremo na več načinov:




z izbiro kontrolnega gumba Zapri (Close),
preko zavihka Datoteka (File), z izbiro funkcije Izhod (Exit) ali
s kombinacijo tipk Alt + F4.
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2.2.1 ODPIRANJE IN ZAPIRANJE PODATKOVNE BAZE

Obstoječo zbirko podatkov odpremo na enega izmed naslednjih načinov:





z ukazom Odpri (Open) v zavihku Datoteka (File),
z uporabo bližnjice Ctrl+O,
z dvoklikom levega gumba miške na ikono podatkovne baze ali
z desnim klikom gumba miške na ikono podatkovne baze in uporabo ukaza Odpri
(Open).

Pri zapiranju zbirke je najenostavneje uporabiti izbiro Zapri zbirko podatkov (Close
Database), ki se nahaja v zavihku Datoteka (File).

2.2.2 USTVARJANJE NOVE IN SHRANJEVANJE ZBIRKE PODATKOV NA DOLOČENO
MESTO

Ustvarjanje nove zbirke podatkov
V zavihku Datoteka (File) izberemo ukaz Novo (New). Za ustvarjanje nove prazne zbirke je
potrebno izbrati predlogo Prazna zbirka podatkov (Blank Database) in:



dvoklikniti na predlogo ali
klikniti gumb Ustvari (Create).

Shranjevanje zbirke podatkov
Shranjevanje zbirke podatkov se izvaja s klikom na ukaz Shrani (Save) v zavihku Datoteka
(File). Lahko uporabimo tudi kombinacijo tipk Ctrl + S ali gumb Shrani (Save), ki se nahaja v
Orodni vrstici za hitri dostop (Quick Access Toolbar).
Preden shranimo zbirko podatkov, je potrebno zapreti (in shraniti) vse predmete v zbirki
podatkov. Če tega ne storimo, se odpre pogovorno okno, ki nas na to opozori (Sl. 16).

Sl.16. Zapiranje vseh odprtih predmetov v zbirki

Spremembe shranimo z izbiro gumba Da (Yes) v pogovornem oknu (Sl. 17).

Sl.17. Shanjevanje tabele
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V primeru prvega shranjevanja tabele se pojavi
pogovorno okno Shrani kot (Save As) (Sl. 18), v katerem
določimo ime tabeli. Ko zapremo in shranimo vse
predmete, lahko shranimo zbirko podatkov.
Sl. 18.Shrani kot (Save As) –
prvo shranjevanje tabele
2.2.3 NASTAVITVE DELOVNEGA OKOLJA - TRAK IN ORODNA VRSTICA

Trak (Ribbon) konfiguriramo v zavihku Datoteka (File). Kliknemo na Možnosti (Options) in
izberemo ukaz Prilagoditev traku (Customize Ribbon) (Sl. 19). Če katere od zavihkov ne
želimo prikazovati, enostavno odkljukamo ustrezno polje. Ponujena je tudi možnost
ustvarjanja lastnega traku, ki ga je mogoče prilagoditi tako, da ustreza našim potrebam. Na
levi strani pogovornega okna izberemo želeno orodje in ga s klikom na gumb Dodaj (Add)
dodamo na trak. Če želimo orodje odstraniti s traku, ga označimo in kliknemo na gumb
Odstrani (Remove).
Minimiranje traku je mogoče izvesti na naslednje načine:
 na področju traku pritisnemo z desnim gumbom miške in iz priročnega menija
izberemo ukaz Minimiraj trak (Minimize the Ribbon),
 pritisnemo gumb
, ki se nahaja pod kontrolnimi gumbi ali
 dvokliknemo na ime traku.
Maksimiranje traku izvedemo na podoben način, tako da:
 na području traku pritisnemo z desnim gumbom miške in iz priročnega menija
izberemo ukaz Minimiraj trak (Minimize the Ribbon) ter odstranimo kljukico,
 pritisnemo gumb
, ki se nahaja
pod kontrolnimi
gumbi ali
 dvokliknemo na
ime traku.

Sl. 19. Nastavitev traka
(Ribbon)
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Namestitev Orodne vrstice za hitri dostop
Orodna vrstica za hitri dostop (Quick Access Toolbar) se uporablja za dostop do pogosto
uporabljenih orodij. V zavihku Datoteka (File) kliknemo Možnosti (Options) in izberemo
Orodna vrstica za hitri dostop (Quick Access Toolbar) (Sl. 20). Po potrebi dodajamo željena
in odstranimo nepotrebna orodja.

Sl. 20. Namestitev Orodne vrstice za hitri dostop (Quick Access Toolbar)

Orodno vrstico za hitri dostop lahko prikažemo pod ali nad trakom. Na trak kliknemo z
desnim gumbom miške in iz priročnega menija izberemo ukaz Pokaži orodno vrstico za hitri
dostop pod trakom (Show Quick Access Toolbar Below the Ribbon) ali Pokaži orodno
vrstico za hitri dostop nad trakom (Show Quick Access Toolbar Above the Ribbon).
2.2.4 FUNKCIJA ZA POMOČ

Do pomoči dostopamo preko zavihka Datoteka (File). Na desni strani okna se nahajajo
informacije o različici aplikacije, ki jo uporabljamo. Z izbiro Pomoč za Microsoft Office
(Microsoft Office Help) se odpre okno s seznamom razpoložljivih tem pomoči. V polje Išči
(Search) vpišemo izraz, ki ga želimo najti. Funkcijo Pomoč prikličemo s pritiskom na ikono
, ki se nahaja pod kontrolnim gumbom, ali s funkcijsko tipko F1.
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2.3

DELO S PODATKOVNO BAZO

Odpiranje tabele
Tabelo odpremo na naslednji način:



v podoknu za upravljanje s predmeti podatkovne baze (Sl.
21) dvokliknemo ime tabele ali
postavimo se na tabelo, kliknemo desni gumb miške in iz
priročnega menija izberemo ukaz Odpri (Open).

Sl.21. Podokno za upravljanje
s predmeti podatkovne baze

Shranjevanje tabele (poizvedbe, obrazca, poročila)
Shranjevanje katerega koli predmeta zbirke podatkov (tabele,
poizvedbe, obrazci, poročila) izvedemo tako, da v zavihku Datoteka
(File) izberemo ukaz Shrani (Save) (Sl. 22).

Sl.22. Zavihek Datoteka (File)
– ukaz Shrani (Save)

Zapiranje tabele (poizvedbe, obrazca, poročila)
Tabelo zapremo s klikom na gumb Zapri (Close), lahko pa uporabimo tudi bližnjici Ctrl+W in
Ctrl+F4.
Vrste pogleda v tabeli, poizvedbi, obrazcu, poročilu
Pogled na tabelo spremenimo z uporabo orodja Pogled (View). Da tabelo prikažemo, v
Pogled načrt (Design View), kliknemo ikono

v zavihku Osnovno (Home).

Brisanje tabele, poizvedbe, obrazca, poročila
V oknu s predmeti označimo predmet (tabelo, poizvedbo, obrazec, poročilo), ki ga želimo
brisati, in:



pritisnemo desni gumb miške ter iz priročnega menija izberemo ukaz Izbriši (Delete)
ali
v zavihku Osnovno (Home) v okviru skupine Zapisi (Records) izberemo ukaz Izbriši
(Delete).
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Pomikanje med zapisi v tabeli, poizvedbi, obrazcu




s klikom na gumbe v navigacijski vrstici
s tipkami gor, dol, levo, desno, PageUp, PageDown, Tab, Home in End ali
s klikom v polje.

Razvrščanje zapisov v tabeli, poizvedbi ali obrazcu





v zavihku Osnovno (Home) v okviru skupine Razvrsti in filtriraj (Sort&Filter)
izberemo orodje za naraščajoče
ali padajoče razvrščanje
v kolikor smo označili številsko polje, s klikom na desni gumb miške iz priročnega
menija izberemo Razvrsti od najmanjšega do največjega (Sort Smallest to Largest)
ali Razvrsti od največjega do najmanjšega (Sort Largest to Smallest) (Sl. 23)
v kolikor smo označili besedilno polje, s klikom na desni gumb miške iz priročnega
menija izberemo Razvrsti od A do Ž (Sort A to Z) ali Razvrsti od Ž do A (Sort Z to A)

Sl.23. Priročni meni – ukazi za
razvrščanje numeričnih vrednosti

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License

13/39

ITdesk.info – načrtovanje računalniškega e-izobraževanja s prostim dostopom
3
3.1

TABELE
ZAPISI

Dodajanje zapisov v tabelo
Slika 24 prikazuje tabelo Avtorji, ki vsebuje polja Ime, Priimek, Naslov,…. Za dodajanje
novega zapisa v tabelo je potrebno klikniti na vrstico, označeno z zvezdico, in v posamezna
polja (stolpce) vpisati podatke o novem avtorju. V polje AvtorID ni mogoče vpisati, saj mu je
dodeljen podatkovni tip Samoštevilo (AutoNumber) (sistem samodejno generira število).

Sl.24. Dodajanje novega zapisa

Brisanje zapisov v tabeli
Za brisanje zapisa iz tabele je potrebno označiti vrstico, ki jo želimo izbrisati, in pritisniti tipko
Delete.
Spreminjanje podatkov v zapisu
Potrebno je označiti podatek ali del podatka, ki ga želimo spremeniti, izbrisati vnos s tipko
Delete in vpisati novi podatek. Lahko tudi samo označimo zapis ter vpišemo novi podatek.
Brisanje podatkov v zapisu
Potrebno je označiti podatek ali njegov del in pritisniti tipko Delete.
3.2

NAČRTOVANJE PODATKOVNE BAZE

3.2.1 OSNOVNE FUNKCIJE

Ustvarjanje in imenovanje tabele
Tabelo ustvarimo preko zavihka Ustvari (Create) tako, da v skupini Tabele (Tables) izberemo
orodje

.
S pritiskom na gumb Zapri (Close), se prikaže pogovorno okno, ki
nas vpraša, če želimo shraniti tabelo, nato pa pogovorno okno
Shrani kot (Save As) (Sl. 25), v katero vpišemo ime tabele.

Sl.25. Pogovorno okno Shrani kot (Save As)
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Določanje podatkovnega tipa polja
Pogled načrt (Design View) – potem ko smo dodelili
polju ime, je potrebno klikniti desno od njega v stolpec
Podatkovni tip (Data Type) in iz spustnega menija
izbrati ustrezen podatkovni tip (Sl. 26).

Sl.26. Pogled načrt – določanje podatkovnega tipa

Podatkovni tipi polj (pogosto uporabljeni):







Besedilo (Text) – sprejema besedilne in številske znake
Število (Number) – sprejema izključno številke
Datum/Čas (Date/Time) – vnos datuma in časa
Valuta (Currency) – vnos vrednosti valute
Samoštevilo (AutoNumber) - sistem samodejno generira zaporedno številko za vsak
zapis, vpis ni dovoljen
Da/Ne (Yes/No)

Pogled podatkovnega lista (Datasheet View) – v oddelku Orodja za tabele (Table Tools),
pod zavihkom Polja (Fields), v skupini Oblikovanje (Formatting), kliknemo na spustni meni
Podatkovni tip (Data Type) (Sl. 27).

Sl.27. Pogled podatkovnega lista – določanje podatkovnega tipa

3.2.2 NASTAVITVE POLJA IN DELO Z NJIMI

Spreminjanje postavk polja
Velikost polja (Field Size) – v kolikor je polju kot podatkovni tip dodeljeno besedilo,
vpisujemo velikost polja (maksimalna velikost je 255 znakov) (Sl. 28).
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Sl.28. Določitev velikosti polja

Oblika (Format) števil – v kolikor je kot podatkovni tip polju dodeljeno število, s klikom na
Obliko (Format) izberemo eno izmed ponujenih predlog (splošno število, odstotek…) (Sl.29).

Sl.29. Določitev oblike prikaza številke

Oblika (Format) datum/čas – v kolikor je kot podatkovni tip polja datum/čas, s klikom na
Obliko (Format) izberemo enega od ponujenih prikazov datuma/časa (Sl.30.

Sl.30. Izbira oblike prikaza datuma/ure

Privzeta vrednost (Default Value) – s to lastnostjo nastavimo vrednost, ki jo bo Access
samodejno vnesel v polje. Slika 31 prikazuje primer privzete vrednosti 0 za število iskanih
kosov nekega proizvoda.

Sl.31. Privzeta vrednost (Default Value)
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3.2.3 VELJAVNOSTNO PRAVILO ZA PREVERJANJE PRAVILNOSTI VREDNOSTI POLJA

Veljavnostno pravilo (Validation Rule) uporabljamo pri preverjanju pravilnosti vnosa
vrednosti v polje. Če vpišemo izraz »<5« (Sl.32), v polje ni mogoče vnesti števil, ki so večja
ali enaka 5. Ob poskusu napačnega vnosa nas aplikacija na to opozori.
Pri pisanju veljavnostnega pravila za datumska polja pred in po vsakem datumu vpišemo
znak #. Če želimo npr. zagotoviti, da se ne vpisujejo datumi med 01.01.1970 in 01.01.1975,
uporabimo pravilo »>#01.01.1970# And <#01.01.1975#«.

Sl.32. Veljavnostno pravilo (Validation Rule)

3.2.4 NEVARNOSTI SPREMINJANJA VRSTE PODATKA IN POSTAVK POLJ V TABELI

Če v polje Število (Number) poskusimo vnesti besedilo, nas bo sistem opozoril na napako, saj
se v polje Število vpisujejo izključno številske vrednosti. Spremembo vrste podatkov in
njihovih lastnosti je treba obravnavati previdno, saj lahko povzroči izgubo podatkov in kršitev
integritete zbirke.

3.2.5 PRIMARNI KLJUČ

Primarni ključ je polje ali skupina polj, ki nedvoumno
identificira vsak zapis v tabeli. Določitev primarnih ključev je
zelo pomemben del oblikovanja podatkovne baze. Potrebno je
upoštevati dejstvo, da je primarni ključ res edinstven za vsak
zapis. Na sliki 33 je primarni ključ polje ID, ki mu je dodeljen
podatkovni tip Samoštevilo (AutoNumber). To pomeni, da pri
vpisu sistem samodejno ustvari edinstveno oznako ID za vsak
nov zapis.

Sl.33. polje ID – primarni ključ tabele Kupci
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Definiranje polja kot primarnega ključa (Design View)
Pred definiranjem primarnega ključa je potreben prehod v Pogled načrta (Design View).
Najprej označimo polje, ki ga želimo definirati kot primarni ključ, in:


v razdelku Orodja za tabele (Table Tools) v skupini Orodja (Tools) izberemo ikono



ali
z desnim gumbom miške kliknemo nad izbranim poljem in izberemo iz priročnega
menija ukaz Primarni ključ (Primary key).

Odstranitev primarnega ključa


v razdelku Orodja za tabele (Table Tools) v skupini Orodja (Tools) izberemo ikono



ali
z desnim gumbom miške kliknemo nad izbranim poljem in izberemo iz priročnega
menija ukaz Primarni ključ (Primary key).

OPOMBA: Ta postopek ne izbriše polje ali polj, ki so določena kot primarni ključ, ampak iz
tabele samo odstrani funkcijo primarnega ključa.
3.2.6 INDEKSIRANJE POLJA

Polja, ki so primarni ključi, so avtomatsko indeksirani. Ostalim poljem določamo lastnost
Indeksiran (Indexed) v zavihku Splošno (General) (Sl. 34):




Ne (No) je možna izbira za vsa polja razen za polje primarnega ključa, kateremu se
samodejno dodeli indeks brez podvojenih zapisov
Da (podvojeni vnosi dovoljeni) (Yes (Duplicates OK)) – indeksira polje in dovoli
podvojene vnose
Da (podvojeni vnosi niso dovoljeni) (Yes (No Duplicates)) – indeksira polje in ne
dovoli podvojenih vrednosti

Sl.34. Zavihek Splošno (General) - indeksiranje polja
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3.2.7 DODAJANJE POLJA V TABELO

Dodajanje polja v obstoječo tabelo
V Pogledu podatkovnega lista (Datasheet View)
Označimo stolpec, pred katerim želimo vstaviti novo polje, in pritisnemo desni gumb miške.
Iz priročnega menija izberemo ukaz Vstavi polje (Insert Field).
V Pogledu načrt (Design View)
V oddelku Orodja za tabele (Table Tools) v zavihku Načrt (Design) je potrebno izbrati ikono
ali označiti polje, pritisniti desni gumb miške in iz priročnega menija izbrati ukaz
Vstavi vrstice (Insert Rows).

3.2.8 SPREMINJANJE ŠIRINE STOLPCA V TABELI

V zavihku Osnovno (Home), v skupini Zapisi (Records) izberemo ukaz Več
spustnega menija kliknemo na Širina polja (Field Width) in vpišemo širino.

3.3

, nato pa iz

USTVARJANJE POVEZAV – RELACIJ MED TABELAMI

V zavihku Orodja za zbirke podatkov (Database Tools), v skupini Relacije (Relationships)
izberemo orodje

.

Za prikaz tabel, ki jih želimo povezati, je potrebno klikniti na orodje
(Design), v skupini Orodja (Tools).

v zavihku Načrt

Odpre se pogovorno okno Pokaži tabelo (Show Table)
(Sl. 35), v katerem označimo in z gumbom Dodaj (Add)
dodajamo tabele, ki jih želimo prikazati v podoknu
Relacije (Relationships).

Sl.35. Pogovorno okno
Pokaži tabelo (Show Table)
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Relacijo lahko ustvarimo z metodo povleci in spusti (drag and drop) (Sl. 36), tako da se:
1. postavimo na polje ID, ki je primarni ključ tabele Kupci,
2. pritisnemo levi gumb miške, držimo in povlečemo do polja Kupec ID v tabeli
Košarica, nad katerim gumb sprostimo,
3. v pogovornem oknu Urejanje relacij (Edit Relationships) (Sl. 37), ki se odpre, s
pritiskom na gumb V redu (Create) ustvarimo relacijo

Sl. 36. Ustvarjanje relacije med
tabelama Kupci in Košarica
Sl.37. Pogovorno okno Urejanje relacij
(Edit Relationships)

3.3.1 REFERENČNA INTEGRITETA

Referenčna integriteta zagotavlja celovitost vseh zapisov v bazi podatkov. Njena uporaba
potrjuje veljavnost povezav med tabelami in onemogoča naključno spremembo ali izbris
povezanih podatkov.
V pogovornem oknu Uredi odnose (Edit Relationships) (Sl.37) obkljukamo možnost
Vzpostavi referenčno integriteto (Enforce Referential Integrity).
Če poskušamo izbrisati nekega kupca iz tabele Kupci (ki je povezana s tabelo Košarica) – nas
aplikacija Microsoft Access na to upozori (Sl. 38).

Sl.38. Opozorilo, da ni mogoče brisati
podatka, ki je povezan z drugo tabelo

3.3.2 BRISANJE POVEZAV/RELACIJ MED TABELAMI

Potrebno je označiti povezavo in:



po pritisku na desni gumb miške iz priročnega menija izbrati ukaz Izbriši (Delete) ali
pritisniti tipko Delete na tipkovnici.
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4
4.1

PRIKAZ INFORMACIJ
OSNOVNE FUNKCIJE

4.1.1 FUNKCIJA ZA ISKANJE DOLOČENE VREDNOSTI V POLJU

Funkciji Najdi (Find) in Zamenjaj (Replace) uporabljamo, ko želimo poiskati in zamenjati
majhne količine podatkov. Funkciji se nahajata v zavihku Osnovno (Home) v okviru skupine
Najdi (Find). Do njih pridemo tudi z uporabo bližnjic na tipkovnici: Ctrl + F za iskanje in Ctrl +
H za zamenjavo.
Iskanje vrednosti
Polje, v katerem iščemo nek podatek, je potrebno označiti, zatem pa v zavihku Osnovno
(Home) kliknemo ikono

.

V polje Najdi (Find What) vpišemo vrednost, ki jo iščemo, in pritisnemo gumb Nadaljuj
iskanje (Find Next).

Sl.39. Pogovorno okno Find and
Replace – funkcija Find

Zamenjava vrednosti
Potem, ko smo polje označili v zavihku Osnovno (Home), je potrebno klikniti ikono

.

V polje Najdi (Find What) vpišemo vrednost, ki jo želimo najti in v polje Zamenjaj z (Replace
With) vrednost, s katero jo želimo zamenjati. Potem kliknemo na gumb Nadaljuj iskanje
(Find Next) in ko MS Access najde
iskano
vrednost,
potrdimo
zamenjavo s klikom na gumb
Zamenjaj (Replace).
Sl.40. Pogovorno okno Find and
Replace – funkcija Replace
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4.1.2 FILTRIRANJE

Filtre uporabljamo, kadar želimo omejiti prikaz zapisov z uporabo pogojev. Zapisi, ki ne
izpolnjujejo pogojev, ne bodo prikazani.

Orodje za filtriranje podatkov
Filtriraj (Sort and Filter).

najdemo v zavihku Osnovno (Home) v skupini Razvrsti in

Potrebno je označiti polje, po katerem želimo filtrirati, in klikniti ikono funkcije Filter. V
pogovornem oknu, ki se prikaže, sestavimo pogoj, ki ustreza podatkovnemu tipu polja. Slika
41 prikazuje primer filtriranja po besedilnem polju. V pogovornem oknu za tvorbo pogoja
izberemo ukaz Besedilni filtri (Text Filters) in nato pogoj Je enako (Equals). V novem
pogovornem oknu Filter po meri (Custom Filter) (Sl. 42) vpišemo iskano vrednost, npr.
Cohen. V tabeli se bodo prikazale vse osebe s
priimkom Cohen.
Na podoben način
podatkovne tipe.

Sl.41. Filtriranje podatkov v polju „Prezime“

tvorimo

filtre

za

druge

Sl.42. Postavljanje pogoja

Odstranitev filtra
Odstranitev filtra opravimo tako, da kliknemo na oznako filtra v imenu polja (Sl. 43.) in
izberemo ukaz Počisti filter iz...(Clear filter from ...).

Sl.43. Odstranitev filtra iz polja „Prezime“
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4.2

POIZVEDBE

Kaj so poizvedbe in njihova uporaba
Poizvedbe (Queries) se v Microsoft Access aplikaciji uporabljajo za pridobivanje podatkov
iz tabel, ki izpolnjujejo nekatere pogoje. Lahko jih uporabimo tudi za spremembo podatkov
ter njihovo analizo. Prav tako so lahko rezultati poizvedb viri podatkov za obrazce in
poročila.

4.2.1 USTVARJANJE IN POIMENOVANJE POIZVEDBE IZ ENE TABELE

Uporaba določenega pogoja za iskanje
Poizvedbe je mogoče ustvariti s pomočjo Čarovnika za poizvedbe (Query Wizard) ali Načrta
poizvedbe (Query Design). Oba se nahajata v zavihku Ustvari (Create), v skupini Poizvedbe
(Queries) (slika 44).

Sl.44. Zavihek Ustvari (Create)

Če želimo ustvariti preprosto poizvedbo iz ene tabele, zaženemo Načrt poizvedbe (Query
Design) in določimo, katero tabelo bomo uporabili kot vir podatkov (lahko uporabimo tudi
predhodno shranjene poizvedbe). Slika 45 prikazuje izbiro tabele Namještaj, katere struktura
je prikazana na sliki 46.

Sl.45. Pogovorno okno Pokaži tabelo
(Show Table)
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Sl.46. Tabela „Namještaj“

Zatem izbiramo polja, ki jih želimo v poizvedbi. Najlažji način je z metodo povleci in
spusti (drag and drop) ali pa preko menija, ki se pojavi, kadar kliknemo v eno polje. V tem
primeru smo dodali Opis, Vrsto in Ceno, kot prikazuje slika 47.

Sl.47. Dodajanje polja v iskalni pogoj

Dodamo lahko tudi enega od kriterijev, ki morajo biti za besedila v narekovajih. Za ta primer
smo navedli, da iščemo vso pohištvo, ki so »Chair« (stol) (Sl. 48).

Sl.48. Postavljanje kriterija
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Rezultat poizvedbe prikazuje slika 49.

Sl.49. Rezultat poizvedbe

Uporaba določenega pogoja za iskanje
Postopek za ustvarjanje poizvedbe iz dveh (ali več) tabel poteka enako s to razliko, da
uporabimo več tabel. Tabele morajo biti med seboj povezane (imeti relacijo). Recimo, da
imamo tabelo Kupci s polji ID proizvoda, Ime, Priimek, Mesto, Telefon in Naslov, ter tabelo
Interesi Kupcev s polji ID proizvoda, ID Kupca in Proizvod. Tabeli sta povezani prek polja ID
Kupca, ustvarjamo pa poizvedbo, s katero želimo dobiti Ime, Priimek in Proizvod.
V prvem koraku med vire poizvedbe dodamo tabeli Kupci in Interesi Kupcev. V drugem
koraku s pomočjo metode povleci in spusti (ali menija), dodamo polji Ime in Priimek iz tabele
Kupci ter Proizvodi iz tabele Interesi Kupcev in zaženemo poizvedbo.

4.2.2 DODAJANJE POGOJA V POIZVEDBO

Uporaba enega ali več naslednjih operatorjev: = (enako), <> (različno od), <= (manj kot ali
enako), >= (večje kot ali enako)
V kriterije lahko dodamo tudi operatorje. Npr. iz tabele Namještaj, lahko naredimo
poizvedbo, ki nam bo izpisala vse cene večje od €3.000, za kar bomo uporabili operator „>“
(Sl. 50).

Sl.50. Poizvedba, ki izpisuje vso pohištvo
dražje od €3.000

Rezultat poizvedbe prikazuje slika 51.

Sl.51. Rezultat poizvedbe

Prav tako lahko uporabimo tudi druge pogoje ob uporabi naslednjih operatorjev: = (enako),
<> (različno od), <= (manj kot ali enako), >= (večje kot ali enako).
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Uporaba enega ali več logičnih operatorjev: AND (IN), OR (ALI) in NOT (NE).
Z uporabo logičnih operatorjev lahko sestavimo kombinirane pogoje za poizvedbo. Npr.
kriterij NOT „Chair“ pod Vrsta polja v poizvedbi izpiše vso pohištvo razen stolov, „Chair“ OR
„Clock“ pa izpiše vse stole in ure (Clock).

4.2.3 POSEBNI NADOMESTNI ZNAKI

Posebne znake ponavadi uporabljamo v pogovornem oknu Najdi in zamenjaj (Find &
Replace) z namenom, da bi našli in zamenjali podatke v zbirki podatkov, prav tako pa jih
lahko uporabljamo tudi v poizvedbah. Med posebne znake spadajo:







* - ujema se s katerim koli znakovnim nizom. Primer: tele* najde besede telefon,
televizija ter telekomunikacije.
? - ujema se s katerim koli znakom abecede. Primer: c?sta najde besede cesta in cista.
[ ] - ujema se s katerim koli znakom v oklepajih. Primer: c[eo]sta najde besede cesta in
costa, ne pa tudi cista.
! – ujema se s katerim koli znakom, ki ni v oklepajih. Primer: b[!ae]la najde besede bila
in bola, vendar ne bala ali bela.
- določa razpon znakov, s katerimi se ujema. Razpon moramo navesti v abecednem
vrstnem redu. Primer: r[t-v]najde besede rtpa, rupa in rvpa.
# - ujema se s katerim koli številskim znakom. Primer: 19#3 najde 1903, 1913, 1923, ...,
1993.

4.2.4 UREJANJE POIZVEDBE

Dodajanje, spreminjanje in brisanje pogoja
Če želimo spremeniti ali brisati pogoj, je potrebno pogoj označiti ter ga spremeniti z vpisom
ali izbrisati s pomočjo tipke Delete.
Če želimo dodati več pogojev, lahko uporabimo logični operator ALI (OR) ali druga polja za
kriterije, kot je prikazano na sliki 52a.

Sl.52. a Postavljanje pogoja
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S postavljanjem tega pogoja poizvedba izpiše vse stole, ure in omarice.
Poizvedba na sliki 52b prikazuje vse kupce iz Zagreba ali Splita, katerih priimek ni Marušić.

Sl.52. b Postavljanje pogoja z vpisom operaterja

Dodajanje, brisanje, premeščanje, skrivanje in odkrivanje polja
V Pogledu načrt lahko polja dodajamo, brišemo, premeščamo ter skrivamo/odkrivamo.
Dodajanje smo že pojasnili, medtem ko je za brisanje polja potrebno polje označiti (kazalec
miške postavimo na majhen naslov in, ko se pojavi črna puščica navzdol, pritisnemo levi
gumb miške) ter pritisnemo tipko Delete.
Za premeščanje polja prav tako označimo polje ter pritisnemo levi gumb miške. Ko se nam
pojavi majhen kvadrat, lahko premikamo polje kamor želimo.
Za skrivanje/odkrivanje polja samo označimo (ali odznačimo) potrditveno polje Pokaži
(Show) (Sl. 53).
Sl.53. Potvrditveno polje Pokaži (Show)

4.2.5 ZAGON POIZVEDBE

Poizvedbo zaženemo v razdelku Orodja za poizvedbe (Query Tools) v zavihku Načrt (Design),
tako da v skupini Rezultati (Results) kliknemo na ukaz Zaženi (Run)

.

Rezultati poizvedbe so prikazani v tabeli podatkov (Dynaset - Dynamic Set), izbrani in
razvrščeni glede na poizvedbo iz ene ali več tabel. Tabela prikazuje dinamični pogled na
podatke, ki jih lahko spreminjamo in vnašamo nove.
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5

PREDMETI PODATKOVNE BAZE

Tabela (Table) je najbolj pomemben element vsake baze, uporablja se za shranjevanje
podatkov. Sestavljena je iz zapisov kot vrstic in polj kot stolpcev v tabeli.
Poizvedba (Query) omogoča uporabniku pregled ene ali več tabel, razvrščanje in izbiro
podatkov, dodajanje in brisanje podatkov…
Obrazec (Form) uporabljamo za vnos, brisanje ali spreminjanje podatkov v tabelah, pri
čemer podatke vidimo v grafičnem prikazu in ne v tabelah.
Poročilo (Report) uporabljamo v primeru priprave podatkov za tiskanje.
Makro ukaz (Macro) uporabljamo za avtomatizacijo akcij ali postopkov. Makro ukazi
definirajo akcije, ki se odvijajo kot odgovor na določen dogodek (npr. s pritiskom na gumb, ki
smo mu dodelili makro ukaz, opravimo poizvedbo).
Modul (Module) je blok programske kode, pisan v programskem jeziku VBA (Visual Basic for
Applications.

5.1

OBRAZCI

Obrazec je predmet zbirke podatkov, katerega vloga je interakcija z uporabnikom. Uporabnik
pri tem ne vidi tabele temveč obrazec, ki prikazuje posamezen zapis iz tabele. Preko vnosnih
polj obrazca je mogoče lažje pregledovati in spreminjati vrednosti posameznih elementov
zapisa.
Ustvarjanje in poimenovanje obrazca
V kolikor imamo označeno neko tabelo ali poizvedbo, bo ob pritisku na gumb Obrazec
(Form) v zavihku Ustvari (Create) Access samodejno ustvaril obrazec z vsemi polji iz
tabele/poizvedbe (Sl. 54).

Sl. 54. Primer ustvarjenega obrazca za tabelo
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Obrazec lahko ustvarimo tudi s pomočjo Načrta obrazca (Form Design) ali Čarovnika za
obrazce (Form Wizard), ki ju najdemo pod zavihkom Ustvari (Create) v skupini Obrazci
(Forms). V oblikovanju vsa polja sami ročno dodajamo ter oblikujemo po želji (Sl. 55).

Sl.55.
Čarovnik
za
obrazce (Form Wizard)
– Design View

5.1.1 UPORABA OBRAZCA

Vnos novih zapisov
Ena od prednosti uporabe obrazca je vnos novih zapisov brez uporabe tabele. Uporabimo
gumb Nov prazen zapis (New Blank Record) (Sl. 56) in tako je novi zapis dodan (Sl. 57).
Sl.56. Gumb Nov prazen zapis (New Blank Record)

Sl.57. Nov zapis

Brisanje zapisov
Potem, ko smo se s pomočjo navigacijskih gumbov postavili na zapis, ki ga želimo brisati (pri
tem se nahajamo v Pogledu obrazca), kliknemo na gumb
Osnovno (Home) v skupini Zapisi (Records).

, ki se nahaja v zavihku

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License

29/39

ITdesk.info – načrtovanje računalniškega e-izobraževanja s prostim dostopom

Dodajanje, spreminjanje in brisanje podatkov v obrazcih
V obrazcih lahko spreminjamo in brišemo stare podatke ter dodajamo nove. Izberemo želeni
zapis, označimo polje za vnos ter vnesemo nove podatke ali zbrišemo stare s pomočjo tipke
Delete.
V obrazcu iz primera na Sl. 58 se ID pohištva generira samodejno, Opis in Ceno vnašamo
sami ter izbiramo Vrsto izmed ponujenih možnosti.

Sl. 58 Dodajanje podatkov v obrazec

5.1.2 UREJANJE GLAVE IN NOGE OBRAZCA
Dodajanje in spreminjanje besedila v glavi in nogi obrazca je najlažje izvesti v Pogledu načrta
(Design View), medtem ko lahko same spremembe opravimo tudi v Pogledu postavitve
(Layout).
Potrebno je označiti besedilo v glavi ali nogi ter vnesti novo besedilo (Sl. 59).

Sl.59. Vnos besedila v glavo
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6
6.1

POROČILA
POROČILA IN IZVOZ PODATKOV

Poročila so oblikovani izpisi seznama zapisov tabele ali poizvedbe. Za ta namen bi lahko
uporabili ukaz Natisni (Print), vendar s poročili dosežemo profesionalen videz.
6.1.1 USTVARJANJE POROČILA NA OSNOVI TABELE ALI POIZVEDB E

Tako kot pri obrazcih z izbiro ukaza Poročilo (Report) Microsoft Access samodejno ustvari
poročilo iz označene tabele ali poizvedbe.

Sl.60. Prikaz tabel in vsebine označene tabele

Slika 60 prikazuje samodejno poročilo na podlagi
tabele Namještaj.
Prav tako lahko uporabimo Čarovnika za poročila
(Report Wizard) ali pa ročno oblikujemo poročilo
v Načrt poročila (Report Design). Z Načrt
poročila (Report Design) začnemo načrtovanje od
začetka in sami vnašamo polja ter jih postavljamo
po želji, kot prikazuje slika 61.

Sl.61. Načrt poročila (Report Design)
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Čarovnik za poročila (Report Wizard) nas po korakih vodi skozi oblikovanje poročila, kot je
prikazano na zaporedju slik 62a-62e.

Sl. 62a-62e. Čarovnik za poročila (Report Wizard)

6.1.2 NASTAVITVE POLOŽAJA PODATKOVNIH POLJ IN NASLOVA V POROČILU

Spreminjanje razporeda podatkovnih polj najlažje izvedemo v Pogledu načrta (Design View)
(Sl. 63). Označeno polje lahko premestimo na poljubno mesto s pomočjo metode
povleci/spusti, širino polja pa spreminjamo z vlečenjem roba.
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Sl. 63. Pogled načrta za poročilo (Design view of the report)

6.1.3 PRIKAZ DOLOČENIH POLJ V POROČILU RAZVRŠČENIH PO KRITERIJIH: VSOTA,
MINIMUM, MAKSIMUM, P OVPREČJE, ŠTETJE, TOČKA PRELOMA

V poročila lahko dodamo polja za vsoto, minimum, maksimum, itd… vrednosti v določenem
polju, tako da označimo polje, nato kliknemo ikono Skupaj (Totals) ki se nahaja v razdelku
Orodja za načrtovanje poročila (Report Design Tools) v zavihku Načrt (Design), v okviru
skupine Združevanje in vsote (Grouping & Totals). Iz spustnega menija, ki se prikaže,
izberemo želeno funkcijo (Sl. 64). V Noga poročila (Report Footer) se bo prikazalo polje z
rezultatom izbrane operacije, ki ga lahko nato po želji premeščamo (slika 65).

Sl.64. Izbira funkcije za povzetek poročila

Sl.65. Polje z rezultatom izbrane operacije
6.1.4 UREJANJE GLAVE IN NOGE

Tako kot pri obrazcih dodajanje in spreminjanje besedila v glavi in nogi obrazca najlažje
opravimo v Pogledu načrta (Design View) poročila. Znova samo označimo besedilo v glavi ali
nogi ter vnesemo novo.
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6.1.5 IZVOZ TABELE ALI REZULTATOV POIZVEDBE

Izvoz tabele v preglednico (.xslx)

Za izvoz podatkov v tabelo Microsoft Excel je potrebno uporabiti orodje
, ki se nahaja v
skupini Izvozi (Export) v zavihku Zunanji podatki (External Data). S pritiskom na gumb
Prebrskaj (Browse) izberemo ime in mesto, kamor bomo shranili delovni list. Pri
shranjevanju lahko izberemo naslednje dodatne možnosti (Sl. 66):





Izvozi podatke z oblikovanjem in postavitvijo (Export data with formatting and
layout) – s tem se v večji meri ohrani videz in oblikovanje podatkov v tabeli
Odpri ciljno datoteko, ko je izvoz dokončan (Open the destination file after the
export operation is complete) – odpre delovni list, v katerega smo izvozili podatke
(na voljo, če smo izbrali prejšnjo možnost)
Izvozi samo izbrane zapise (Export only the selected records) – izvoz le označenih
podatkov (možnost je na voljo, v kolikor smo označili možnost Izvoza oblikovanih
podatkov)

Sl.66. Pogovorno
okno Izvoz – Excelova
preglednica (Export –
Excel Spreadsheet)

Izvoz tabele v besedilno datoteko (.txt)
Za izvoz podatkov v besedilno datoteko je potrebno uporabiti orodje
, ki se nahaja v
skupini Izvozi (Export) v zavihku Zunanji podatki (External Data). S pritiskom na gumb
Prebrskaj (Browse) izberemo ime in mesto, kamor bomo shranili besedilni dokument.
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Izvoz tabele v datoteko XML (.xml)
Za izvoz podatkov v datoteko XML je potrebno uporabiti orodje
, ki se nahaja v skupini
Izvozi (Export) v zavihku Zunanji podatki (External Data). S pritiskom na gumb Prebrskaj
(Browse) izberemo ime in mesto, kamor bomo shranili XML datoteko. V pogovornem oknu
Izvoz – Datoteka XML (Export XML) (Sl.67.) obkljukamo možnost Podatki (XML) (Data
(XML)).

Sl.67. Pogovorno okno Export XML

6.2

TISKANJE

6.2.1 PREDOGLED TISKANJA

V zavihku Datoteka (File) izberemo ukaz Natisni (Print), nato kliknemo na Predogled
tiskanja (Print preview). V skupini Postavitev strani (Page Layout) z ikono Pokončno
(Portrait) in Ležeče (Landscape) spremenimo usmerjenost strani. S pritiskom na ikono
Velikost (Size), v skupini Velikost strani (Page Size), spremenimo velikost papirja.

Sl.68. Predogled tiskanja (Print preview)

Priklic ukaza Natisni (Print):




v zavihku Datoteka (File) izberemo ukaz Natisni (Print) (slika 69)
uporabimo kombinacijo tipk Ctrl + P
v kolikor se nahajamo v Predogledu tiskanja (Print preview), izberemo ukaz
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Sl.69. Zavihek Datoteka (File) - ukaz Natisni (Print)
6.2.2 NASTAVITVE TISKANJA

Obseg tiskanja




Vse (All) – to možnost uporabljamo za tiskanje celotne tabele
Strani od (Pages From) – natisne podani obseg strani
Izbrani zapis(i) (Selected Records) – tiska samo označene dele tabele

Število kopij
V kolikor želimo tabelo natisniti v več izvodih, v okvirju Število kopij (Number of Copies)
določimo število kopij (Sl. 70).

Sl.70. Pogovorno okno Natisni (Print)
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6.2.3 TISKANJE ZAPISOV Z UPORABO IZGLEDA OBRAZCA

Na primer, če želimo natisniti zapise od 4 – 8, se postavimo na zapis 4, kliknemo na Izbirnik
zapisov (Record selector), pritisnemo na tipko Shift in se z navigacijskim gumbom
premikamo do zapisa 8. Sedaj spustimo tipko Shift in v zavihku Datoteka (File) izberemo
ukaz Natisni (Print).

6.2.4 TISKANJE USTVARJENE POIZVEDBE

Potem ko z dvoklikom odpremo poizvedbo, v zavihku Datoteka (File) izberemo ukaz Natisni
(Print). V kolikor posebne nastavitve tiskanja niso potrebne, kliknemo na Hitro tiskanje
(Quick Print). Gumb Hitro tiskanje (Quick Print)

lahko dodamo v Orodno vrstico za hitri

dostop (Quick Access Toolbar) tako, da nam je na dosegu roke

.

Gumb postavimo v orodno vrstico tako, da kliknemo
na puščico z desne strani orodne vrstice in v meniju
izberemo Quick Print (Sl. 71).

Sl.71. Dodajanje gumba
Quick Print

6.2.5 TISKANJE POROČIL

V podoknu za krmarjenje (Sl. 72) označimo poročilo, ki ga želimo
natisniti, pritisnemo desni gumb miške in iz priročnega menija
izberemo ukaz Natisni (Print).

Sl.72. Podokno za krmarjenje
(Navigation panel)
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Ta priročnik je namenjen učenju gradiv
objavljenih na naslednjih povezavah:

* Skripta:

www.itdesk.info/slo/skripta/Microsoft Access 2010 skripta.pdf

* Video-predstavitve, ki prikazujejo delo z Microsoft Access 2010:
 www.itdesk.info/slo/microsoft-access-2010-video1
 www.itdesk.info/slo/microsoft-access-2010-video2

* Poskusni izpit:
www.itdesk.info/slo/primer izpita/modul 5.pdf

* Video-predstavitev, ki prikazuje rešitve primerov izpita:
www.itdesk.info/slo/video resitve izpita/modul 5

* Kvizi, ki jih uporabniki/ice sami rešujejo:
 www.itdesk.info/slo/podatkovne baze/kviz-1
 www.itdesk.info/slo/podatkovne baze/kviz-2

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons AttributionNoncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License

38/39

ITdesk.info – načrtovanje računalniškega e-izobraževanja s prostim dostopom
7

SPLOŠNI POGOJI UPORABE

Spletno stran www.ITdesk.info je osnovalo združenje „Otvoreno društvo za
razmjenu ideja - ODRAZI“ z namenom spodbujanja človekovih pravic do prostega
dostopa informacij ter človekovih pravic do izobraževanja.
Dovoljeno je kopiranje in distribuiranje tega dokumenta pod pogojem, da ne
spremenite ničesar v njem!

Nad vsemi programi in storitvami navedenih na spletnih straneh ITdesk Home in na ITdesk.info,
imajo izključno pravico njihovi avtorji/ce. Microsoft, Windows, in Windowsxx kot registrirani zaščitni
znak podjetja Microsoft Corporation. Ostali zaščitni znaki uporabljani na ITdesk Home spletnih
straneh so izključno lastništvo njihovih lastnikov/ic. V kolikor imate vprašanja v zvezi z uporabo ali
prerazporeditev katerega koli programa, se obrnite na avtorja/ice posameznih programov. Vsa dodatna
vprašanja prosim pošljite na info@itdesk.info.
___________________________________
Te spletne strani vsebujejo povezave na druge spletne strani ali vire. ITdesk.info ekipa NI odgovorna
za besedila in/ali oglaševalno vsebino oziroma za izdelke, ki so na teh spletnih straneh/ponujenih virih,
kakor NI odgovorna za vsebino, ki je na voljo preko njih, možnost uporabe ali točnost vsebine.
Povezave uporabljate na lastno odgovornost. Prav tako ITdesk.info ekipa ne zagotavlja:





da je vsebina na tej spletni strani brez napak ali primerna za kateri koli namen,
da te spletne strani ali spletne storitve delujejo brez napak ali prekinitev,
da odgovarjajo vašim potrebam,
da izvajanje teh vsebin ne krši patentnih pravic, avtorskih pravic, blagovnih znamk ali drugih
tretjih oseb.

Če se ne strinjate s splošnimi pogoji uporabe ali če niste zadovoljni s spletnimi stranmi, prenehajte z
uporabo teh spletnih strani in spletnih storitev. ITdesk.info ekipa ni odgovorna vam ali tretjim osebam
za morebitno škodo, naj bo ta neposredna ali posredna, naključna ali posledična, povezana z ali
izhajajoča iz vaše uporabe, napačne uporabe teh spletnih strani ali spletnih storitev. Čeprav je lahko
vaš zahtevek na podlagi garancije, pogodbe, prekrška ali ima kakšno drugo pravno podlago, ne glede
na našo obveščenost o možnosti takšne škode, smo oproščeni vseh obveznosti. Sprejemanje omejitev
naše odgovornosti je nujen predpogoj za uporabo teh spletnih strani in spletnih storitev.
Vsa programska oprema navedena v tem ali v drugih dokumentih, objavljena na spletnih straneh
ITdesk.info je navedena samo v izobraževalne namene ali kot primer tako da mi na kakršen koli način,
ne dajemo prednost tej programski opremi v primerjavi z drugo programsko opremo. Vsako izjavo, da
nekaterim od zgoraj navedenim programskim opremam dajemo večjo prednost v primerjavi z drugimi,
katere so navedene ali niso navedene v gradivu, bomo obravnavali kot neresnične izjave. Našo
neposredno in brezpogojno podporo ima le odprtokodna programska oprema (open source), ki
omogoča uporabnikom/cam, da postanejo brez ovir digitalno pismeni, da uporabljajo računalnik in
sodelujejo v sodobni informacijski družbi.
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