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1. Prezentare Microsoft Access 

Microsoft Access este un sistem de gestiune a bazelor de date relationale 

Definiție: O bază de date este o colecție de informații.  

Exemple: catalogul clasei, cartea de telefoane, catalog de produse 

Datele reprezintă o înșiruire de caractere numerice sau alfa numerice, care au o anumită 

semnificație. De exemplu, datele economice descriu acțiuni, procese, fapte, fenomene 

referitoare la firmă sau la procese din afara acesteia. 

 Informațiile se obțin în general din prelucrarea datelor și sunt utilizate în general în cadrul 

activității de luare a deciziilor. Orice informație este o dată, dar nu orice dată este o informație 

Pentru înregistrarea unică a informațiilor (eliminarea aparițiilor multiple,redundante) și 

regăsirea acestora după diverse criterii, au apărut bazele de date și produsele software 

specializate:sistemele pentru gestiunea bazelor de date 

Bază de date = un set de date organizate în scopul prelucrării lor rapide și concomitente de 

către mai multe persoane 

Tipuri de baze de date: 

1.Ierarhice 

2. Rețea 

3. Relaționale 
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1. Prezentare Microsoft Access 

1.Ierarhice (structura ierarhica de inregistrari de date conectate prin legaturi) 

• legaturile dintre date fiind ordonate unic, accesul se face numai prin varful ierarhiei, un 

subordonat nu poate avea decat un singur superior direct si nu se poate ajunge la el decat 

pe o singura cale 

 

 

 

 

 

 

  2.Rețea (foloseste o structura de graf pentru definirea schemei conceptuale a bazei de date) 

• modelul in care datele sunt reprezentate ca intr-o multime de ierarhii, in care un membru 

al ei poate avea oricati superiori, iar la un subordonat se poate ajunge pe mai multe cai.  

• in faptul ca in modelul retea asocierile se reprezinta fară duplicarea inregistrarilor 
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1. Prezentare Microsoft Access 

3.Relaționale (Structura de baza a datelor este aceea de relatie-tabel.) 

Modelul relațional are la bază noțiunea matematică de relație între una sau mai multe mulțimi. 

O bază de date relatională stocheaza datele in „relatii unice”, pe care utilizatorul le percepe 

sub forma unor tabele. 

O bază de date relațională este reprezentată printr-o colecție de tabele corelate între ele 

 O bază de date este o colecție de date organizate logic astfel încât să fie 
memorate atât datele cât și relațiile dintre ele 

 O bază de date relațională este un ansamblu de entități, caracterizate prin 
atribute și relațiile dintre ele 

 Entitate = un obiect/ proces din lumea reală care poate fi descris prin 
caracteristici bine definite. (exemplu:elev, școală) 

 Atribut = o caracteristică a unei entități (exemplu: nume, număr, preț) 

 Relație = o legătură între obiecte(entități) (exemplu:elevii învață la școală) 

. 
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1. Prezentare Microsoft Access 

3.Relaționale (Structura de baza a datelor este aceea de relatie-tabel.) 

. 
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1. Prezentare Microsoft Access 

• Proiectarea unei baze de date = stabilirea structurii bazei de date, adică a elementelor 

componente, a caracteristicilor acestora, a restricțiilor pe care trebuie să le respecte, a 

relațiilor dintre ele. 

• Construirea bazei de date = memorarea datelor în baza de date 

• Administrarea bazei de date = efectuarea unor operațiuni asupra bazei de date: 

– Interogare = extragerea și vizualizarea datelor care îndeplinesc anumite criterii și condiții 

– Actualizare = modificarea structurii / informațiilor stocate în baza de date 

• Sistem de gestiune a bazelor de date(SGBD) = un ansamblu de programe care permit 

crearea și administrarea unei baze de date. 

• Baza de date pe care o realizăm cu Microsoft Access este un fişier ce are extensia 

.accdb şi conţine următoarele obiecte:  

– tabele (Tables) = colecție de date înrudite, stocate pe linii și coloane 

– interogări (Query)=obiect Access ce stochează întrebări cu privire la datele stocate în BD 

– formulare (Forms)= obiect Access care afişează informaţiile dintr-un tabel 

– rapoarte (Reports)=obiect Access care stochează detalii pentru afişarea sau tipărirea datelor 

în mod organizat 

– macroinstrucţiuni (Macros). 
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1. Prezentare Microsoft Access 
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fisierul principal care inglobeaza toate obiectele bazei de 
date si care este salvat pe hard-disk-ul calculatorului.  
Exemplu: Bazadedate1.accdb 

o colectie de date specifica unui anumit topic. In 
baza de date pot exista mai multe tabele.  

Campurile reprezinta categorii diferite in interiorul 
unui tabel (coloanele tabelului) 

Tipul datei este o proprietate a fiecarui camp. 
Fiecare camp are un numit tip de date (poate 
contine date doar de un anumit tip)  



2. Deschiderea, salvarea si modificarea unei baze de date 

 
Lansarea programului 

 Executați click pe butonul START, scrieți access, apoi selectati Microsoft Access 2010 

si tastați ENTER 

 

Închiderea programului 

 Se va acţiona meniul FILE și se va selecta opțiunea Exit  

 sau se face clic pe butonul Close(X) din fereastra Excel 

 sau  ALT +F4 

 

   Extensia implicită a fișierelor Access este .accdb 
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2. Deschiderea, salvarea si modificarea unei baze de date 

 
Deschiderea unei baze de date existente 

• Meniul File->Open->Se selectează baza de date care se doreşte a fi deschisă ->Open 

Crearea bazei de date 

• Meniul File->New->Blank database->Create 

• Locația implicită, unde este salvată BD,          

 se poate modifica din meniu            

 File->Options->General-Creating Databases 

Modificarea bazei de date 

• Se poate modifica prin crearea de noi obiecte:        

 tabele, interogări, rapoarte etc.  

• O bază de date se poate crea și pe baza unui         

 șablon existent pe calculator (SampleTemplate        

 Un șablon este o bază de date deja creată ce        

 conține toate tabelele, interogările, formularele, rapoartele necesare pentru efectuarea 

unei activități.  

• CTRL+N = o bază de date nouă 
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2. Deschiderea, salvarea si modificarea unei baze de date 

 
Salvarea şi închiderea unei baze de date existente 

• Atunci cand se salvează o bază de date, trebuie închise toate obiectele  și apoi se 

accesează meniul File -> Save Database As 

• Apoi apare o fereastră în care se introduce denumirea bazei de date (secțiunea File 

name) și alegerea locației în care va fi salvată baza de date (secțiunea Save in). 

 

 

 

 

 

 

 

 Închiderea bazei de date 

• Meniul File->Close Database   
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Folosirea funcției de Ajutor 

• Meniul Help->Microsoft Office Access Help F1, care va avea ca efect deschiderea 

casetei precum cea din figura alaturata.  

• Se tasteaza textul dupa care se va face cautarea în sectiunea "Search For:", dupa care se 

apasa tasta Enter sau se da clic pe butonul  

 

Funcţia Help poate fi accesată  

• prin activarea opţiunii din colţul dreapta-sus  

•  prin accesarea meniului File- Help 

• prin apăsarea tastei F1 
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Modificarea barelor de instrumente 

• Access 2010 oferă utilizatorului o nouă interfață numită „panglică" („ribbon"), ce 

reprezintă principalul înlocuitor pentru meniuri și bare de instrumente. 

• Panglica conține o multitudine de butoane, organizate pe grupuri logice, denumite tab-

uri sau file. 

• În Access 2010, principalele file sunt:  

–  Home (Pornire),  

–  Create (Creare), 

–  External Data (Date externe) și 

– Database Tools (Instrumente bază de date). 
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Modificarea barelor de instrumente 

• Pe lângă filele standard, aplicația Access oferă și file contextuale de comenzi. În funcție 

de context (adică de obiectul cu care lucrați și operațiunea pe care o efectuați), este 

posibil să apară una sau mai multe file contextuale de comenzi. 

• Pentru creșterea spațiului de lucru, există posibilitatea minimizării ribbon-ului. 

 • Minimizarea se poate face prin apăsarea butonului      din partea de sus a ecranului  

• Prin dublu click pe numele tab-ului dorit  

• Prin combinația CTRL+F1 

Quick Access Toolbar (bara de instrumente de acces rapid)  

• Ea este localizată în partea din stânga sus a ecranului și conține butoane pentru cele 

mai uzuale comenzi ale programului Access. Această bară de instrumente poate fi 

particularizată prin adăugarea sau ștergerea diverselor butoane 

Pentru particularizarea acestei bare de instrumente,       

  se apasă butonul din dreapta și se alege din lista         

 derulantă comanda dorită. În dreptul butoanelor deja       

existente în bara de instrumente, apare un semn de bifa. 
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Crearea unei tabele 

Crearea unei baze de date începe cu crearea tabelelor 

• Un tabel = o colectie de date specifica unui anumit topic, de exemplu studenti sau carti.  

• Utilizand cate un tabel separat pentru fiecare topic inseamna depozitarea (pastrarea) datelor o 

singura data, inlaturand redundantele si facand astfel baza de date eficienta. 

• Un tabel (denumit și entitate) organizează datele despre un anumit subiect în:  

 • coloane (numite câmpuri sau atribute)  

 • rânduri (numite înregistrări).  

•    Câmpurile pot fi de diferite tipuri(text,numere, date calendaristice, imagini, etc). 

• Fiecare camp dintr-o inregistrare contine acelasi tip de informatie (de exemplu numele de familie al 

unui student) 

• Fiecare inregistrare dintr-un tabel contine toate informatiile despre un anumit student 

• Fiecare câmp deține:  

– Un nume care îl identifică în mod unic în cadrul tabelului  

–  Un tip de date care identifică informațiile care pot fi stocate în cadrul lui, operațiile care pot 

fi efectuate și spațiul alocat pentru fiecare valoare  

–  Un set de proprietăți 
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Crearea unei tabele 

Operațiile principale. Crearea unei tabele cu diferite atribute  

• După ce s-a stabilit locația și numele bazei de date nou create, pe ecran va apărea fereastra 

bazei de date. 

 • Elementele principale ale interfeței Access sunt: 
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Bara de acces rapid 

Bara de stare 

Panou de 
navigare 

Panglica 
(Ribbon) 



Crearea unei tabele 

• Quick Access Toolbar - o bară standard de instrumente ce oferă acces (Bara de 

instrumente Acces rapid) la comenzile cele mai uzuale.  

•  Ribbon (Panglică) - zona din partea de sus a ferestrei ce conține grupuri de comenzi.  

• Navigation Pane (Panoul de navigare) - zona din partea stângă a ferestrei ce afișează 

obiectele bazei de date (tabele, interogări, formulare, rapoarte, etc).  

• Status bar (Bara de stare) - bara din partea de jos a ferestrei programului, care afișează 

diverse informații de stare și include butoane pentru modificarea vizualizării 

În cadrul panoului de navigare, există diferite moduri        

  de organizare și vizualizare a obiectelor BD 

Pentru a afișa lista completă a obiectelor conținute în         

baza de date, apăsați butonul situat în partea dreaptă         a 

panoului de navigare și din lista afișată selectați         

 opțiunea All Access Objects (Toate obiectele Access).  

 Pentru a vizualiza obiectele pe categorii, din aceeași         

listă derulantă, selectați categoria dorită           

 (de exemplu: Tables (Tabele)) 
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Crearea unei tabele 

• Un alt avantaj major oferit de interfața Access 2010 constă în filele document.  

•  În cadrul bazei de date, obiectele sunt afișate sub forma unor file document, ceea ce 

permite deschiderea în simultan a mai multor obiecte, precum și navigarea facilă de la 

un obiect la altul. 

 

 

 

 

 

• Tabelele pot fi deschise în două vizualizări: 

–  Datasheet View (Vizualizare foaie de date) - folosită pentru adăugarea datelor în cadrul 

tabelei.  

– Design View (Vizualizare Proiect) - reprezintă macheta de proiectare a tabelului, conținând 

denumirile câmpurilor, tipurile de date și proprietățile lor 
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Crearea unei tabele 

• Crearea unei tabele înseamnă două operatii:  

1. definirea structurii  

2. introducerea înregistrărilor.  

1. Definirea structurii presupune stabilirea câmpurilor tabelei:  

o  denumirea,  

o  tipul  

o  proprietatile acestuia. 

• Meniu creare tabel Create – Table Design 
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Dupa cum se observa, aceasta fereastra este împartita în doua sectiuni orizontale:  

• în partea superioara se precizeaza numele câmpului (coloana Field name), tipul - care 

reprezinta, de fapt, tipul datelor pe care le va contine (coloana Data Type) si descrierea 

acestuia (coloana Description) - care este optionala.  

• cea de-a doua sectiune contine proprietatile câmpului, grupate în doua categorii: 

– General - pentru fiecare câmp creat, în functie de tipul de date ales, afiseaza  anumite 

proprietati ale acestuia 

–  Lookup- afiseaza tipul de instrument grafic prin intermediul caruia se afiseaza datele din acel 

câmp. Daca tipul câmpului a fost definit cu optiunea Lookup Wizard, atunci sunt afisate si alte 

informatii suplimentare. 
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Crearea unei tabele 



  

www.tic.diferite.ro   Tehnologia informației şi a comunicațiilor   tic@diferite.ro 

Crearea unei tabele 



General - pentru fiecare câmp creat afiseaza  anumite proprietati ale acestuia: 

• Field size - reprezinta marimea zonei alocate coloanei. Implicit, pentru text sunt alocate 

50 caractere. 

• Format - reprezinta modul în care putem defini un sablon. 

• Input mask - introducerea unui sablon pentru a controla modul de introducere a datelor. 

De exemplu, daca se introduce simbolul 0 sau 9, impune introducerea unei cifre, L 

obliga introducerea unei litere etc. 

• Decimal places - precizarea numarului de zecimale. 

• Default values - valoarea introdusa în aceasta sectiune va fi valoarea implicita a 

câmpului înainte de editare. 

• Caption - denumirea sub care va aparea coloana în formularele sau rapoartele care vor fi 

create. Necompletarea acestei sectiuni determina afisarea numelui coloanei. 

• Validation rule - regula de validare a valorilor introduse. De exemplu, daca tabele va 

contine un câmp Nota, care sa reprezinte nota obtinuta de un elev, aceasta trebuie sa fie 

o valoare cuprinsa între 1 si 10, care se va scrie: >=1 and <=10. 
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Crearea unei tabele 



General - pentru fiecare câmp creat afiseaza  anumite proprietati ale acestuia: 

• Validation text - este  textul care va fi afisat în cazul introducerii unei valori care nu 

respecta restrictia impusa de regula de validare. 

• Required - specifica acceptarea sau respingerea valorilor nule într-o coloana. O valoare 

nula este o valoare 0 pentru o coloana de tip numeric sau currency, sirul vid "" pentru 

text, data vida #//# pentru tipul Date/Time, No pentru tipul logic Yes/No. 

• Allow zero length - permite sau nu tratarea unui sir de lungime zero drept valoare 

valida. Setarea acestei proprietati este independenta de proprietatea Required. 

• Indexed - indica prezenta sau absenta unui index pentru coloana. Pe valoarea No(No 

Duplicates), valorile permise sunt unice, iar pe valoarea Yes(Duplicates OK) valorile 

coloanei nu sunt unice. 
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Crearea unei tabele 



Crearea unei tabele 

Tipurile de date cu care lucreaza aplicatia Access 
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2. Introducerea înregistrărilor 

• Dupa ce a fost definit fiecare câmp, se salveaza tabela si se închide. Daca operatia de 

salvare nu a fost efectuata înainte de închiderea tabelei, Microsoft Access va deschide o 

caseta în care trebuie sa confirmam sau nu salvarea tabelei create. 

• Pentru a completa tabela cu înregistrari se executa dublu clic pe numele tabelei, care 

este afisat în fereastra care contine obiectele bazei de date. 

• Pentru a introduce valorile în tabel, se comută în vizualizarea Datasheet (Foaie de date) 

prin apăsarea butonului View Datasheet și se introduc valorile cu ajutorul tastaturii.  

•  În cazul câmpurilor de tip AutoNumber, utilizatorul nu trebuie să introducă date în 

acest câmp întrucât programul Access introduce automat valoarea pentru fiecare 

înregistrare nou introdusă. 
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Crearea unei tabele 



Cheia primară 

• Este un câmp care identifică în mod unic înregistrările unei tabele. De exemplu, 

putem avea două persoane cu acelaşi nume, dar ele se identifică în mod unic prin CNP. 

• Pentru a stabili un câmp drept cheie primară în modul Design View, executăm clic 

dreapta pe numele câmpului care dorim să devină cheia tabelei şi selectăm Primary 

Key din meniul contextual sau apăsăm butonul  de pe bara de pictograme 

• Dacă vor fi folosite mai multe câmpuri pentru cheie primară, trebuie selectate toate şi 

apoi apăsat butonul Primary Key. 

• Dacă am salvat tabela fără să fixăm cheia primară, Access ne va avertiza. Putem reveni 

în modul Design şi ataşăm cheia unui câmp sau putem accepta ataşarea automată a unui 

câmp de tip AutoNumber cu rol de cheie primară, pe care-l va numi ID. 
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Crearea unei tabele 



Parcurgerea inregistrarilor in tabel 

La deschiderea unui tabel, el este poziționat automat pe prima înregistrare.  

Parcurgerea înregistrărilor se realizează cu ajutorul butoanelor săgeți existente în partea de 

jos a tabelului și au semnificația: 

 • Prima înregistrare  

• Ultima înregistrare  

• Înregistrare nouă  

• Înregistrarea anterioară  

• Înregistrarea următoare 
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Crearea unei tabele 



Ultima linie reprezintă un substituient gol pentru o nouă înregistrare.  

• Adăugarea unei noi înregistrări se poate realiza prin următoarele metode:  

• se apasă butonul      din partea inferioară a ferestrei  

• se execută click în prima coloană a ultimul rând gol din tabel și se introduce textul dorit.  

Astfel, simbolul de înregistrare selectată       se transformă în simbol pentru editare iar în 

linia următoare va apărea o linie goală pentru o nouă înregistrare. 
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Pentru a selecta o singură înregistrare, poziționați indicatorul mouseului în partea stângă a 

înregistrării până când apare semnul unei săgeți negre și executați un simplu click. 

 

Pentru a selecta un grup de înregistrări, selectaţi prima înregistrare, după care, ţinând 

apăsată tasta Shift, selectaţi ultima înregistrare 
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Selectarea inregistrarilor 



Dacă doriţi să adăugaţi, să modificaţi sau să ştergeţi anumite date dintr-o tabelă, deschideţi 

tabela (printr-una din metodele cunoscute), apoi localizaţi înregistrarea dorită şi modificaţi 

manual datele. 
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Modificarea datelor unei tabele 



Pentru a şterge una sau mai multe înregistrări, selectaţi înregistrările pe care doriţi să le 

ştergeţi, după care alegeţi una din următoarele variante:  

• apăsaţi tasta Delete  

• apăsaţi butonul Delete din secţiunea Records (înregistrări) a tab-ului Home (Pornire).  

• executaţi click dreapta pe înregistrare şi alegeţi din meniul derulant opţiunea Delete 

Record (Ştergere înregistrare).  

• Access va afişa o casetă de dialog solicitând confirmarea privind ştergerea înregistrării. 

 • O operație de ștergere a unei înregistrări nu poate fi revocată 
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Stergerea unei inregistrari 



• Indexarea unei tabele reprezintă operația prin care se ordonează logic înregistrările 

acesteia, după un anumit atribut (sau ale unui grup de atribute), numit index, în 

scopul optimizării căutării și localizării ulterioare a anumitor date. Indexul se 

definește la definirea structurii tabelei.  

• Indexarea este recomadabil să se realizeze pentru câmpurile des căutate. 

• Cheia primară este considerată automat index!!! 

• Pentru a stabili un index pentru un câmp, setăm proprietatea Indexed acelui câmp (din 

Field Properties)  în partea de proprietăți, si alegeți opțiunea dorită:  

– Yes Duplicates OK (Da cu dubluri) - permite introducerea valorilor duplicate  

– Yes (No Duplicates) (Da fără dubluri) - nu permite introducerea valorilor duplicate.  

• De menționat că pentru cheia primară se alege întotdeauna opțiunea Yes (No 

Duplicates) (Da fără dubluri) 

• Un index poate avea până la maxim 10 câmpuri. 

• Dacă dorim să anulăm un index, executăm clic dreapta pe numele indexului și alegem 

Delete Rows sau il selectam si apasam delete 
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Stabilirea unui index 



• Pentru a crea un index cu mai multe câmpuri procedăm în modul următor: 

– deschidem tabela în modul Design View 

– executăm clic pe butonul Index de pe bara de pictograme. Aceasta are ca efect 

deschiderea ferestrei de definire a indecșilor, în care este deja cuprinsă cheia 

primară. Putem defini și alți indecși, completând numele indexului, numele 

câmpului și ordinea sortării (crescător sau descrescător): 
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Stabilirea unui index 
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Crearea unei reguli de validare 

• O regulă de validare limitează sau controlează ceea ce pot introduce utilizatorii într-un 

câmp al unui tabel. 

 • Regulile de validare se aplică în modul de vizualizare Design (Proiect). Selectați câmpul 

dorit în secțiunea de jos a ferestrei, în caseta Validation Rule (Regulă de validare) 

introduceți regula dorită.  

• De exemplu, să presupunem că în câmpul Cod_catedra nu se acceptă valori mai mari de 

100. Ca urmare, se selectează câmpul Cod_catedra și în caseta Validation Rule (Regulă de 

validare) se introduce textul <100. 

• Pentru a atenționa utilizatorul în cazul introducerii datelor greșite, puteți afișa un text 

de atenționare. Acest text îl introduceți în câmpul Validation Text (Text de validare). 
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Schimbarea dimensiunii unei coloane într-o tabelă 

 
• Pentru a modifica lățimea unei coloane într-un tabel, selectati modalitatea:  

– Manual – poziționați mouse-ul pe linia de demarcație dintre coloana pe care doriți 

să o modificați și următoarea, astfel încât cursorul mouse-ului să ia forma unei 

cruci negre, trageți de coloana până la dimensiunea dorită și eliberați cursorul 

mouseului  

–  Selectați coloana pe care doriți să o modificați și executați dublu click pe marginea 

dreaptă a etichetei coloanei.  

– Automat din meniul Datasheet View se execută click dreapta pe coloana a cărei 

lățime se dorește a se modifica și din meniul derulant se alege opțiunea Field width 

(lățime câmp). În fereastra de dialog se introduce lățimea dorită 
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Mutarea unei coloane într-o tabelă 

• Pentru a schimba ordinea câmpurilor într-o tabelă, deschideți tabelul în vizualizarea 

Datasheet (Foaie de date). Selectați câmpul dorit executând click pe denumirea lui. 

Apoi, ținând apăsat butonul stâng al mouse-ului pe denumirea câmpului, trageți câmpul 

până în locul dorit și apoi eliberați butonul mouse-ului 
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Legăturile dintre tabele 

Crearea unei legături între două tabele  

•  Unul din scopurile principale ale proiectării unei baze de date este eliminarea 

redundanței (dublării) datelor. 

• În acest scop, datele se structurează în tabele, în funcție de subiect și apoi, prin 

intermediul câmpurilor comune, se creează relații între tabele.  

• Relațiile dintre tabele sunt apoi folosite la proiectarea interogărilor, formularelor și 

rapoartelor.  

• Ca urmare, legăturile dintre tabele au ca principal scop vizualizarea datelor din mai 

multe tabele și minimizarea duplicării datelor.  

• Legăturile dintre tabele se realizează pe baza unui câmp comun care într-o tabelă 

este cheie primară, iar în alta este cheie externă.  

• Aceste două câmpuri trebuie să fie sincronizate, în sensul că trebuie să aibă același tip 

de date și aceeași dimensiune (și în general și același nume). 
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Legăturile dintre tabele 

Tipurile de legături dintre două tabele pot fi următoarele:  

–  1:1 - legătura de tip unu la unu - fiecare înregistrare din primul tabel poate avea 

o singură înregistrare corespondentă în al doilea tabel și invers. Acest tip de relație 

nu este foarte comun deoarece, de cele mai multe ori, informațiile asociate se 

stochează în același tabel.  

– 1:M - legătura de tip unu la mulți - fiecărei înregistrări dintr-o tabelă îi 

corespund mai multe înregistrări în cealaltă tabelă  

– M:M - legătura de tip mulți la mulți - mai multor înregistrări dintr-o tabelă le 

corespund mai multe înregistrări în cealaltă tabelă. În acest caz, se crează un al 

treilea tabel, care preia cheia primară a fiecărei tabele, iar relația se sparge în două 

relații de tip unu la mulți. 

• Este foarte important ca, înainte de a crea relații între tabele, să închideți toate tabelele 

deschise, întrucât Access nu poate crea relații între tabele deschise.  

•  Pentru a crea legături între tabele, apelați tab-ul Database Tools (Instrumente bază de 

date), butonul Relationships (Relații) 
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Legăturile dintre tabele 

Caseta de dialog Show Table (Afișare tabel) afișează toate tabelele și interogările din baza 

de date.  

Pentru a vizualiza doar tabelele, executați click pe eticheta Tables (Tabele).  

Pentru a vizualiza numai interogările, executați click pe eticheta Queries (interogări), iar 

pentru a le vizualiza pe amândouă, executați click pe eticheta Both (Ambele) 
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Legăturile dintre tabele 

• Selectați tabela dorită și apoi apăsați butonul Add (Adăugare).  

• Repetați operația până adăugați toate tabelele dorite.  

• După ce ați terminat, apăsați butonul Close (închidere) pentru a închide fereastra de 

dialog. Se revine în fereastra Relationships (Relații), unde apar tabelele între care se va 

realiza legătura. 

 

 

 

 

 

 

• Se selectează cheia primară dintr-un tabel și se glisează peste cheia externă din celălalt 

tabel. Se va deschide fereastra Edit Relationships (Editare Relații), în funcție de 

necesități, se bifează casetele din partea de jos a ferestrei.  
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Legăturile dintre tabele 

• Enforce Referențial Integrity (Impunere integritate referențială) - împiedică 

apariția înregistrărilor solitare. Nu se poate introduce o valoare în câmpul cheii externe 

dintr-un tabel dacă această valoare nu există în câmpul cheii primare din tabelul primar.  

• Cascade Update Related Fields (Actualizare în cascadă câmpuri corelate) - nu se 

poate modifica o înregistrare dintr-un tabel primar dacă există înregistrări care se 

potrivesc în tabelul asociat. Prin bifarea acestei opțiuni, este posibilă actualizarea 

înregistrării primare și a tuturor înregistrărilor asociate.  

•  Cascade Delete Related Fields (Ștergere în cascadă câmpuri corelate) - nu se poate 

șterge o înregistrare dintr-un tabel primar dacă există înregistrări care se potrivesc în 

tabelul asociat. Prin bifarea acestei opțiuni, este posibilă ștergerea înregistrării primare 

și a tuturor înregistrărilor asociate. 
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Ștergerea legăturilor între două tabele 

• Pentru ștergerea unei legături între două tabele, se execută click pe legătură și 

se apasă tasta Delete.  

• O altă modalitate constă în executarea unui click dreapta pe legătură și 

alegerea comenzii Delete (Ștergere).  

• Pe ecran va apărea o casetă de dialog care va solicita confirmarea ștergerii 

legăturii.  

• Pentru a șterge legătura definitiv, apăsați butonul Yes (Da). în cazul în care nu 

mai doriți să ștergeți legătura respectivă, apăsați butonul No (Nu). 

Legăturile dintre tabele 
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Concluzii 

• O cheie primară este un câmp sau un set de câmpuri din tabel care identifică în mod 

unic o înregistrare dintr-o tabelă.  

• Cheia formată dintr-un singur câmp poartă numele de cheie simplă, iar cea formată din 

mai multe câmpuri se numește cheie compusă.  

•  Access utilizează cheia primară pentru a asocia rapid datele din mai multe tabele și 

pentru a combina datele într-un mod semnificativ.  

• Principalele caracteristici ale unei chei primare sunt:  

–  identifică în mod unic fiecare înregistrare a tabelului,  

–  nu este niciodată goală sau nulă (conține întotdeauna o valoare). 

•  Dacă într-o tabelă un câmp face referire la cheia primară din același tabel sau din alt 

tabel, atunci acest câmp se numește cheie externă. 
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Concluzii 

• în exemplul de mai jos, câmpul Cod profesor este cheie primară în tabelul Profesor și 

cheie externă în tabelul Catedră 


