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Анотація. Розглянута технологія створення, редагуван�
ня і використання запитів на вибірку даних і запитів на
створення і модифікацію таблиць за допомогою конструк�
тора запитів у середовищі Access 2007.

Ключові слова. Система керування базами даних, за�
пит на вибірку даних, запит на створення і модифікацію таб�
лиць, конструктор запитів, Access 2007.

✯   ✯   ✯

Запит — це об’єкт Access 2007, головне призначення
якого — отримання з однієї або кількох таблиць

бази необхідних даних у зручній формі. Дані можна
отримати й безпосередньо з таблиць, використовую�
чи, наприклад, фільтрацію. Але запит забезпечує зру�
чну форму подання даних. Та найголовніше, мабуть, по�
лягає в тому, що запит можна зберігати. Створивши йо�
го один раз, можна користуватися ним багаторазово, не�
зважаючи на те, що дані в таблицях можуть
оновлюватися. Таблиці такої можливості не надають.

Сам запит не містить даних. Він тільки створює в пе�
вній формі необхідні дані з існуючих таблиць БД. Мо�
жна створити і нову таблицю. За допомогою запиту
можна модифікувати записи в таблицях, змінювати й
видаляти дані, виконувати обчислювальні операції з да�
ними. Наприклад, з таблиці ПРАЦІВНИКИ можна
отримати дані про кількість працівників, стаж роботи
яких більше 15 років. З таблиць ПРАЦІВНИКИ й БУ�
ДИНКИ можна отримати дані про працівників, які
обслуговують будинки з кількістю квартир більше 90.
Із цих же таблиць можна отримати, наприклад, і такі
дані: прізвища працівників, їхні оклади та кількість
квартир, що обслуговує кожний працівник.

Запити дозволяють автоматизувати виконання ба�
гатьох задач керування даними, проглядати зміну в
даних перед їх використанням. Залежно від функ�
цій, які виконують запити, розрізняють запити на
вибірку (вибирають дані з таблиць), запити на зміну
(модифікують структуру й дані в таблицях), запити до
сервера (здійснюють вибір даних із сервера) та інші.
Найчастіше використовуються перші два види запи�
тів, особливо запит на вибірку. Тому, надалі будуть роз�
глядатися тільки запити на вибірку і запити на зміну.

В Access 2007 запити можна створювати так:
�з використанням Майстра запитів;
�за допомогою Конструктора запиту;
�за допомогою SQL�редактора;
�на основі існуючого фільтра.

Ми будемо створювати запити в режимі Констру�
ктора запиту. Запити в системі Access 2007 можна
створювати для однієї та декількох таблиць. Часто
запити для однієї таблиці називають простими, а для
двох і більше пов’язаних таблиць — складними.

Запити на вибірку даних
Запити для однієї таблиці. Для однієї таблиці мож�

на створювати запити різноманітної функціональнос�
ті. Наприклад, можна вибрати з таблиці не всі рядки,
а тільки декілька. Записи можна вибрати за певною умо�

вою. Можна також створювати запити з новими поля�
ми, яких у таблиці немає, а їхні значення обчислю�
ються на основі даних реально існуючих полів.

Запити за умовою. Розглянемо порядок створення
запиту за умовою на прикладі таблиці БУДИНКИ.
Нехай із цієї таблиці необхідно отримати дані про бу�
динки, які побудовані після 1960 року, причому тіль�
ки по трьох полях: Шифр, Рік будови, Квартир.

1. Відкриваємо базу даних vik_1, потім — вклад�
ку Створити і в групі Додатково натискаємо кнопку
Конструктор запиту. На екрані будуть розташовані ві�
кна, зображені на рис. 1.

2. У вікні Відображення таблиці відкриваємо вкла�
дку Таблиці (якщо вона не відкрита), натискаємо
клавішу миші на імені таблиці БУДИНКИ й потім —
на кнопку Додати. Закриваємо вікно Відображення
таблиці. На екрані висвітлюється порожній бланк
запиту для таблиці БУДИНКИ (рис. 2).

3. У нижній частині вікна натискуємо клавішу
миші на першому стовпці рядка Поле, потім на кно�
пку «галочка» і в меню, що відкрилося, вибираємо ім’я
Шифр. З’явиться інформація, зображена на рис. 3.

Оскільки це поле необхідно виводити на екран,
«галочку» в рядку Відображення залишаємо. Нати�
скаємо клавішу миші на другому стовпці рядка Поле
й обираємо поле — Адреса. Його виводити на екран не
потрібно, тому знімаємо «галочку» у рядку Відобра'

ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ ЗАПИТІВ У СЕРЕДОВИЩІ ACCESS 2007

Руденко В.Д. Продовження, початок у №7,№8  за 2009 рік

Рис. 1

Рис. 2
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ження. У третьому стовпці обираємо поле Рік будови.
Це поле виводиться на екран, тому «галочку» залиша�
ємо, а в рядку Критерії вводимо умову — >1960. За
аналогією виконуємо дії у четвертому та п’ятому сто�
впцях над полями Прізвище і Квартир. У результа�
ті виконаних дій бланк набуде вигляду, зображеного
на рис. 4. Зазначимо, що до бланку цього запиту мо�
жна було б і не включати усі поля, а ввести тільки за�
дані, тобто Шифр, Рік будови і Квартир. Але ми вклю�
чили їх тільки з навчальною метою.

4. На панелі швидкого доступу натискаємо клаві�
шу миші на кнопці Зберегти. На екрані з’явиться ві�
кно, зображене на рис. 5.

5. Уводимо ім’я запит1 і натискаємо кнопку ОК.
У результаті цей запит бу�
де збережено і його можна
виконувати неодноразово.
Зверніть увагу, що ім’я
цього запиту з’явилося в
області переходів.

Для виконання цього запиту за відкритої вкладки
Конструктор необхідно в групі Результати виконати
команду Запуск. На екран будуть виведені дані, пред�
ставлені на рис. 6.

Тепер кожний раз піс�
ля завантаження БД vik_1
в області переходів буде
знаходитися ім’я запиту
запит1, який можна ви�
конувати неодноразово.
Для закриття запиту не�
обхідно натиснути кнопку Закрити>Запит1.

Редагування запитів. Створені запити можна ре�
дагувати й перейменовувати. Для надання запиту но�
вого імені необхідно відкрити базу даних, у якій міс�
титься даний запит (для нашого прикладу база vik_1),
натиснути праву клавішу миші в області переходів на
імені запит1, у контекстному меню, що відкрилося,
вибрати пункт Перейменувати. У результаті ім’я за�
пит1 буде виділено прямокутником іншого кольо�
ру. Вводимо в поле цього імені нове ім’я, наприклад
ім’я запит2, і натискуємо клавішу Enter.

Перейдемо тепер до розгляду основних можливо�
стей Access 2007 із редагування на прикладі запиту з
ім’ям запит2. Для редагування запит викликається
на екран у режимі таблиці, для чого необхідно двічі
натиснути клавішу миші на його імені. Після цього пе�
реходимо в режим Конструктора (для цього натис�
куємо кнопку під командою Вигляд і в меню, що від�
крилося, виконуємо команду Конструктор. У резуль�
таті на екрані буде висвітлено бланк запиту з ім’ям за�
пит2, структура якого зображена на рис. 7.

Система Access 2007 надає такі основні можливо�
сті з редагування запитів.

1. Можна видалити будь�який стовпець із бланку
запиту. Для цього в бланку запиту виділяється певний
стовпець і натискається клавіша Delete.

2. Порядок розміщення полів у таблиці, яку видає
запит, можна змінювати. Для цього змінюється поря�
док розміщення певних стовпців у бланку запиту.
Виконується це стандартним способом: виділяється не�
обхідний стовпець (або стовпці) і перетягуються ми�
шею на нове місце.

3. Можна видалити із запиту базову таблицю. Для
цього виділяється таблиця, і натискається клавіша
Delete.

4. Записи, які видає запит, можна впорядковува�
ти. Для цього в бланку запиту необхідно використа�
ти рядок Сортування. Для полів, по яких буде здійс�
нюватися впорядкування, вибирається порядок упо�
рядкування: За зростанням або За спаданням. За за�
мовчуванням упорядкування запитів не виконується.
Якщо впорядкування запитів необхідно виконати по
декількох полях, то впорядкування буде здійснюва�
тися спочатку по лівому полю, потім по правому.
Здійсніть, наприклад, у запиті з ім’ям запит2 впоря�
дкування по полю Рік будови За спаданням, а по по�
лю Квартир — За зростанням. Збережіть ці зміни в
запиті, закрийте його, а потім відкрийте. Ви побачи�
те, що пріоритетним є упорядкування по полю Рік
будови, а упорядкування по полю Квартир є вторин�
ним. Переглядання результату сортування здійсню�
ється в режимі таблиці. Для переходу у цей режим з
режиму Конструктора натискується кнопка зі стріл�
кою під командою Вигляд і в меню, що відкрилося, ви�
конується команда Подання таблиці.

Вказані поля (Рік будови і Квартир) необхідно
розмістити в бланку запиту так, щоб вони були впо�
рядковані зліва направо, тому що впорядкування бу�
де виконуватися саме в такому порядку.

5. Умовою відбору записів із базової таблиці є логі�
чні вирази, які вказуються в рядку Критерії, а також
у рядку або. Умови, які містяться в одному рядку, але
в різних стовпцях бланку, об’єднуються логічним опе�
ратором AND. Умови, які знаходяться в різних рядках
бланку запиту, об’єднуються логічним оператором OR.

Крім розглянутих можливостей можна також змі�
нювати імена полів та ширину стовпців у бланку за�
питу. Перейдемо до розгляду прикладу. Отже, ви�
кликаємо на екран запит2 у режимі Конструктора
(див. рис. 7).

Рис. 4

Рис. 3

Рис. 7

Рис. 5

Рис. 6
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1. Додамо до цього бланку поле Адреса. Для цього
в рядку Поле вибираємо вільну комірку, розкриває�
мо список полів таблиці БУДИНКИ, і натискаємо
клавішу миші на імені поля Адреса. Залишаємо пра�
порець виведення цього поля на екран і зберігаємо
запит. Виконуємо запит у режимі таблиці. Ви пови�
нні побачити дані вже по чотирьох полях (рис. 8).

2. Для того щоб запит не виводив дані в певному по�
лі, потрібно в бланку запиту в рядку Відображення
зняти «галочку» у цьому полі. Зніміть, наприклад, «га�
лочку» у полі Квартир і
переконайтеся, що дані
цього поля після виконан�
ня запиту не виводяться.
Закрийте запит і систему
Access 2007.

Запити з полями, що обчислюються. Система
Access 2007 дозволяє створювати запити з полями, зна�
чення яких обчислюється зі значень інших полів. На�
приклад, можна створити для таблиці ПРАЦІВНИКИ
запит із полем Кількість років, значення якого обчи�
слюється на основі значення поля Рік народження, тоб�
то, знаючи рік народження, можна обчислити його вік.
Ще один приклад: нехай працівники отримують, крім
окладу, щомісячну премію, яка залежить від стажу,
а саме — за кожний рік стажу нараховується один від�
соток премії від окладу. Тоді можна створити запит із
полем Зарплата, значення якого обчислюється на
основі даних двох полів: Зарплата=Оклад+
(Стаж/100)*Оклад.

Для створення поля, що обчислюється, необхід�
но ввести вираз, який обчислює значення поля, у ря�
док Поле вільного стовпця бланку запиту. Імена по�
лів у виразі беруться в квадратні дужки. Перед вира�
зом необхідно вказувати ім’я поля, що обчислюється,
а після нього дві крапки. В одному запиті можна ство�
рювати декілька полів, що обчислюються.

Створимо запит для таблиці ПРАЦІВНИКИ з по�
лями Прізвище й Зарплата.

1. Створюємо новий запит за методикою, яка опи�
сана в підрозділі вище. Нагадуємо, що для цього у
відкритій базі даних vik_1 відкриваємо вкладку Ство'
рити, а в групі Додатково натискаємо кнопку Констру'
ктор запиту. На екрані з’явиться діалогове вікно Ві'
дображення таблиці (див. рис. 1). Відкриваємо у цьо�
му вікні вкладку Таблиці (якщо вона не відкрита), на�
тискаємо клавішу миші на імені ПРАЦІВНИКИ,
потім — на кнопку Додати і закриваємо це вікно. На
екрані з’явиться пустий бланк нового запиту для таб�
лиці ПРАЦІВНИКИ.

2. Уже відомим нам способом у першому стовпці ря�
дку Поле встановлюємо ім’я поля Прізвище, а в дру�
гий стовпець уводимо: Зарплата:[Оклад]+
([Стаж]*[Оклад])/100. Установлюємо сортування За
зростанням по полю Прізвище. Остаточний вигляд
бланку запиту зображений на рис. 9.

3. Збережемо запит з іменем запит3 (нагадуємо,
що для цього натискається
кнопка Зберегти на панелі
швидкого доступу, потім уво�
димо ім’я запиту й натиска�
ємо кнопку ОК). Виконаємо
цей запит, результат якого
зображений на рис. 10. За�
крийте запит і Access 2007.

Запити для декількох таблиць

Для вибору даних із декількох таблиць за допомо�
гою запиту необхідно зв’язати таблиці. Як уже від�
значалося, таблиці з’єднуються за допомогою ключо�
вого поля головної таблиці й зовнішнього ключа під�
леглої таблиці. Запит створює певну сукупність запи�
сів із двох або більшої кількості таблиць, у якій таблиці
даних мають внутрішнє або зовнішнє з’єднання. Крім
того, таблиці даних можуть з’єднуватися за допомогою
відношення і рекурсивно. Надалі розглядаються запи�
ти із внутрішнім і зовнішнім з’єднанням таблиць.

Запити з внутрішнім з’єднанням таблиць. Сут�
ність внутрішнього з’єднання полягає в тому, що за�
пити видають на екран записи, у яких зв’язані поля
головної й підлеглої таблиць співпадають. У резуль�
туючу множину запиту попадають ті записи головної
таблиці, значення ключового поля яких співпадає зі
значенням зовнішнього ключа відповідних записів
підлеглої таблиці. Якщо в зовнішньому полі підлег�
лої таблиці відсутнє таке значення ключового поля,
то відповідні записи головної таблиці до результуючої
множини не включаються.

Таким чином, результати запису із внутрішнім
з’єднанням таблиць є всі записи, у яких значення
зв’язаних полів в обох таблицях співпадають, тобто по�
ля пов’язані відношенням рівності. Внутрішнє з’єд�
нання є найрозповсюдженішим варіантом з’єднан�
ня. У системі Access 2007 воно встановлюється авто�
матично, якщо виконуються такі умови:

�у таблицях є поля з однаковими іменами й однако�
вими типами, причому в головній таблиці це поле
є ключовим;

�з’єднання було задано користувачем у вікні Зв’язки.
Розглянемо приклад для таблиць ПРАЦІВНИКИ

й БУДИНКИ. Створимо запит по полях Прізвище й Те�
лефон першої таблиці й по полях Адреса й Квартир
другої таблиці, який повинен видавати множину за�
писів, упорядковану в алфавітному порядку поля Ад�
реса, наведену в таблиці.

Як бачимо, у наведеній множині записів відсутній
запис головної таблиці, у якій значиться прізвище
Синиця П.М. Це обумовлено тим, що воно відсутнє в
зовнішньому ключі підлеглої таблиці.Рис. 9

Рис. 8

Рис. 10

Адреса Квартир Прізвище Телефон

Аптечна, 40 102 Момот Т.Г. 340�461
Крутий узвіз, 5 120 Момот Т.Г. 340�461
Морська, 20 40 Білогуб В.І. 340�580
Пасічна, 17 60 Майборода І.С. 315�218
Полупанова, 3 95 Момот Т.Г. 340�461
Полупанова, 15 105 Майборода І.С. 315�218
Танкова, 31 84 Білогуб В.І. 340�580

Таблиця 1
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Порядок створення запису, із внутрішнім з’єд�
нанням таблиць, який видає наведену вище множи�
ну записів, такий:

1. Створюємо новий запит у базі даних vik_1 (від�
криваємо вкладку Створити і натискаємо кнопку
Конструктор запиту). На екрані з’явиться робоче се�
редовище з діалоговим вікном Відображення табли'
ці (див. рис. 4.1).

2. За відкритої вкладки Таблиці натискаємо кла�
вішу миші на імені таблиці ПРАЦІВНИКИ і потім на
кнопку Додати. Аналогічні операції виконуємо з таб�
лицею БУДИНКИ. Закриваємо вікно Відображення
таблиці.

3. На екрані залишиться вже відомий нам пустий
бланк нового запиту зі зв’язком по полю Прізвище між
таблицями ПРАЦІВНИКИ й БУДИНКИ (рис. 11).

4. У таблиці БУДИНКИ вибираємо поля Адреса й
Квартир, а в таблиці ПРАЦІВНИКИ — поля Прі�
звище й Телефон (для цього на кожному імені двічі на�
тискаємо клавішу миші). Усі ці поля будуть додані до
бланку запиту, а прапорці Відображення для всіх по�
лів установлюються автоматично.

5. Установлюємо сортування записів в алфавітно�
му порядку поля Адреса, тобто За зростанням. Після
цього бланк запиту буде мати вигляд, зображений
на рис. 12.

6. Зберігаємо запит. У діалоговому вікні, що з’яви�
лося, у полі Ім’я запиту вводимо ім’я запит4 й нати�
скаємо кнопку ОК. Після виконання запиту отрима�
ємо результат, представлений на рис. 13. Збережіть,
закрийте запит і систему Access 2007.

Запити із зовнішнім з’єднанням таблиць. Зовніш�
нє з’єднання таблиць даних у запиті може бути ліве
й праве. Якщо в запиті беруть участь таблиці даних
із лівим зовнішнім з’єднанням, то в результуючу мно�
жину виводяться всі записи головної таблиці й тіль�
ки ті записи підлеглої таблиці, у яких зв’язані поля
співпадають. Навпаки, якщо в запиті використовують�
ся таблиці із правим зовнішнім з’єднанням, то після
виконання запиту будуть
виведені всі записи підле�
глої таблиці й тільки ті за�
писи головної, у яких зна�
чення зв’язаних полів
співпадають.

Тип з’єднання (внутрішній, зовнішній лівий, зо�
внішній правий) установлюється в процесі створення
запиту. За замовчуванням встановлюється внутрі�
шній тип. Його можна змінити в будь�який час у ре�
жимі Зв’язки за допомогою діалогового вікна Редагу'
вання зв’язків.

Наведемо порядок створення запиту із зовнішнім
з’єднанням таблиць на прикладі таблиць ПРАЦІВНИ�
КИ й БУДИНКИ. З першої таблиці будемо виводити
поля Прізвище й Стаж, а з другої — Шифр і Рік бу�
дови.

1. У відкритій базі даних vik_1 за описаною вище
методикою переходимо до створення запиту в режи�
мі Конструктор запиту.

2. За відкритої вкладки Таблиці у вікні Відобра'
ження таблиці додаємо таблицю ПРАЦІВНИКИ, по�
тім таблицю БУДИНКИ, і закриваємо вікно. У резуль�
таті на екрані відобразиться пустий бланк нового за�
питу зі структурою й зв’язком між цими таблицями
(аналогію див. на рис. 11).

3. Вибираємо поля таблиць, які включаються до за�
питу (поля Прізвище й Стаж таблиці ПРАЦІВНИКИ
та поля Шифр і Рік будови таблиці БУДИНКИ). На�
гадаємо, що для цього потрібно двічі натиснути на кла�
вішу миші на іменах цих полів. Прапорець Відобра'
ження буде встановлено автоматично для цих імен.

4. Установлюємо сортування записів у алфавітно�
му порядку прізвищ. Після цього бланк запиту буде
мати вигляд, зображений на рис. 14.

5. Установлюємо зовнішнє ліве з’єднання. Для
цього на лінії зв’язку таблиць натискуємо праву кла�
вішу миші. З’явиться невелике вікно, у якому є ко�
манда Параметри об’єднання. Виконуємо цю коман�
ду. З’явиться вікно Параметри об’єднання, у якому
встановлюємо перемикач із цифрою 2, що відпові�
дає лівому зовнішньому з’єднанню (для правого зов�
нішнього з’єднання вмикається перемикач з цифрою
3). Після цього натискуємо кнопку ОК.

6. Зберігаємо запит з ім’ям запит5. Результат ви�
конання цього запиту представлений на рис. 15.

Запити з параметрами. Запити створюються, за�
звичай, за певною умовою. Наприклад, запит, який
вибирає з таблиці ПРАЦІВНИКИ прізвища робітни�
ків зі стажем більше 10 років, або запит, який виби�
рає з цієї таблиці робітників зі стажем більше 10, але
менше 20 років. Як бачимо, наведені приклади запи�
тів відрізняються незначно. Але це різні запити, які
зберігаються у файлі бази даних, і можуть бути вико�
нані в будь�який час.

Виникає питання, а не можна для випадків, ана�
логічних наведеному, створити один запит, у якому
змінювати тільки умову
під час його виконання.
Можна, за допомогою за�
питів із параметрами. Та�
кі запити, перед їх вико�
нанням, видають на ек�
ран повідомлення про не�

Рис. 11

Рис. 12

Рис. 14

Рис. 15Рис. 13
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обхідність введення певної умови з метою отримання
необхідних результатів.

Розглянемо послідовність і технологію створен�
ня запиту з параметрами на прикладі таблиць ПРА�
ЦІВНИКИ й БУДИНКИ. Створимо запит з полями Ад�
реса й Рік будови таблиці БУДИНКИ та з полями
Прізвище й Рік народження таблиці ПРАЦІВНИ�
КИ, причому умова з відбору записів буде виконува�
тися по полю Рік будови.

1. Отримайте на екрані порожній бланк нового за�
питу, для чого виконайте дії, наведені в п. 1 попере�
днього підрозділу.

2. Вибираємо з таблиці БУДИНКИ поля Адреса й
Рік будови, а з таблиці ПРАЦІВНИКИ — поля Прізви�
ще й Рік народження. Для всіх вибраних полів уста�
новлюється прапорець Відображення.

3. Установлюємо сортування по полю Адреса у по�
рядку зростання його значень.

4. Обираємо комірку на перехресті рядка Критерії
і поля Рік будови. Уводимо пояснювальний текст для
введення параметра у квадратних дужках, напри�
клад: >[Більше якого року?]. Отримаємо бланк запи�
ту, зображений на рис. 16.

5. Натискаємо кнопку Зберегти. У вікні, що від�
крилося, у поле Ім’я запиту вводимо назву — запит6
і натискаємо кнопку ОК.

6. Виконаємо запит.
На екрані з’явиться вік�
но Введення значення па'
раметра (рис. 17).

Уводимо значення
умови, наприклад, 1970 і
натискаємо ОК. У резуль�
таті виконання запиту ви�
світлюються дані, зобра�
жені на рис. 18.

Закрийте запит і систему Access 2007.

Запити на створення і модифікацію таблиць

Запити на створення і модифікацію таблиць у си�
стемі Access 2007 дозволяють змінювати дані, які
зберігаються в таблицях бази даних, наприклад, до�
давати й видаляти дані, оновлювати застарілу інфо�
рмацію. Система забезпечує можливість створення та�
ких типів запитів:

�запит на створення нової таблиці на основі даних,
які зберігаються в існуючих таблицях;

�запит на додавання даних до існуючої таблиці;
�запит на оновлення даних в окремих полях таблиці;
�запит на видалення непотрібних записів із таблиць.

Запити на створення таблиць. Запит на створен�
ня таблиці вибирає необхідні дані з однієї або кількох
існуючих таблиць бази даних і розміщує ці дані в но�
ву таблицю. Нова таблиця може бути створена в по�
точній БД або в іншій, ім’я якої вказується в проце�
сі конструювання запиту. Такі запити створюються
в основному в тих випадках, коли потрібно скопіюва�
ти або записати дані в архів.

Нова таблиця не має зв’язку з таблицями, з яких
вона створена, тому дані в ній автоматично не оновлю�
ються в разі зміни їх у таблицях�джерелах.

Загальний порядок розробки запиту на створення
таблиці такий.

1. Вміст бази даних повинен бути повністю вклю�
чений. Про відсутність повного включення свідчить
попередження, яке висвітлюється під стрічкою ко�
манд. Наприклад, тут може висвітлюватися таке по�
відомлення: Певний вміст бази даних вимкнуто. Як�
що таке попередження є, необхідно натиснути кноп�
ку Параметри… й у вікні, що відкрилося, ввімкнути
перемикач Дозволити цей вміст.

2. У режимі Конструктор створюється запит на
вибірку, який видає саме ті дані, які необхідно скопі�
ювати в нову таблицю.

3. Створений запит на вибірку перетворюється в за�
пит на створення таблиці, вибирається база даних
для збереження нової таблиці й запускається запит на
виконання для створення нової таблиці.

Розглянемо технологію розробки запиту, який
створює таблицю з ім’ям НОВА. Цю таблицю збере�
жемо в БД vik_1. Таблиця повинна містити дані по по�
лях Шифр, Квартир таблиці БУДИНКИ й дані по по�
лях Прізвище й Оклад таблиці ПРАЦІВНИКИ для бу�
динків із кількістю квартир більше 80.

1. Відкриваємо базу даних і переконуємося, що
вміст бази даних повністю включений, інакше нати�
скаємо кнопку Параметри… і вмикаємо його. Створю�
ємо новий запит на вибірку відповідно до наведеного
завдання. Технологія його створення розглянута в
попередніх розділах. Для цього виконуються дії, на�
ведені в п. п. 1 — п. п. 4 підрозділу 4.1.2.1. Не забу�
демо в комірку рядка Критерії й поля Квартир вве�
сти умову >80. Після цього бланк запиту набуде ви�
гляду, зображеного на рис. 19.

2. Виконайте створений запит і переконайтеся в то�
му, що він видає правильний результати.

3. Перейдіть знову в режим Конструктор (для цьо�
го відкрийте вкладку Основне, натисніть кнопку під
назвою Вигляд і в меню, що відкрилося, виконайте ко�
манду Конструктор.

4. Перетворіть запит на вибірку в запит на створен�
ня таблиці. Для цього за відкритої вкладки Констру'
ктор у групі Тип запиту натисніть на кнопку Тип за'
питу: створення таблиці. На екрані з’явиться діало�
гове вікно Створити таблицю, зображене на рис. 20.

У поле Ім’я таблиці введіть ім’я таблиці НОВА й
виберіть у цьому вікні варіант збереження таблиці По�
точна база даних.

5. Збережіть настроювання, для чого натисніть на
кнопку ОК. Вікно діалогу закриється. Потім збережіть
сам запит, для чого на панелі швидкого доступу нати�
сніть кнопку Зберегти. На
екрані з’явиться вікно, зо�
бражене на рис. 21.

У поле Ім’я запиту вве�
діть ім’я запит7 і натис�

Рис. 16

Рис. 19

Рис. 17

Рис. 18

Рис. 20
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ніть на кнопку ОК. Після цього цей запит буде збере�
жено в поточній базі даних, а його ім’я з’явиться в об�
ласті переходів. Зверніть увагу на те, що біля імені за�
питу є знак оклику, який свідчіть про те, що це запит
на створення таблиць.

6. Виконайте створе�
ний запит. З’явиться вік�
но, зображене на рис. 22.

Для збереження нової
таблиці в поточній базі да�
них натисніть кнопку Так.
В області переходів з’явиться ім’я таблиці НОВА. За�
крийте запит з ім’ям запит7 і викличте на екран
вміст таблиці НОВА. Переконайтеся, що вона сфор�
мована правильно. Закрийте таблицю і БД vik_1.

Запити на додавання даних. Запити на додавання
даних додають необхідну сукупність записів з однієї
або декількох таблиць до однієї або кількох інших таб�
лиць. Цей тип запиту не змінює дані в окремих полях,
можна додавати тільки повні рядки даних. Зазви�
чай, початкові й кінцеві таблиці знаходяться в од�
ній і тій же базі даних, хоча це не обов’язково.

Послідовність створення запиту на додавання да�
них така:

�створюється запит на вибірку вже описаним спо�
собом;

�запит на вибірку перетворюється на запит на до�
давання;

�вибираються кінцеві поля в запиті на додавання;
�виконується запит на додавання записів.

Технологію створення такого запиту розглянемо
на прикладі раніше створеної таблиці НОВА. Нехай
із таблиць ПРАЦІВНИКИ й БУДИНКИ потрібно до�
дати до таблиці НОВА запис, у якому кількість ква�
ртир дорівнює 60, тобто такий рядок: 12/43 60 Май�
борода І.С. 2020.

1. Перевіряємо включення повного вмісту БД (якщо
не включено, робимо це за допомогою кнопки Параме'
три… і у вікні, що відкрилося, вмикаємо перемикач
Дозволити цей вміст). Створюємо новий запит на вибі�
рку. Для цього виконуємо всі ті дії, які передбачені п.
1 попереднього розділу (але умову >80 не вводимо).

2. У комірку, розміщену в рядку Критерії й поля
Квартир, уводимо значення =60. Виконаємо цей за�
пит. На екрані з’явиться
інформація, наведена на
рис. 23, тобто запис із кі�
лькістю квартир 60.

3. Переключаємося
знову в режим Конструктор (відкриваємо вкладку
Основне, натискаємо кнопку Вигляд, і вибираємо ко�
манду Конструктор). Перетворюємо запит на вибірку
в запит на додавання даних. Для цього відкриваємо
вкладку Конструктор і в групі Тип запиту натискає�

мо кнопку Тип запиту: додавання. З’явиться діалого�
ве вікно Додавання.

4. У поле Ім’я таблиці вводимо назву НОВА. Виби�
раємо варіант збереження Поточна база даних і для
збереження настройок натискаємо кнопку ОК.

5. Для збереження запиту натискаємо кнопку Збе'
регти, уводимо в поле Ім’я запиту ім’я запит8 і нати�
скаємо кнопку ОК. Звертаємо увагу, що ім’я цього за�
питу з’явилося в області переходів.

6. Виконуємо запит. У вікні, що з’явилося, підтве�
рджуємо додавання запи�
су, для чого натискаємо
кнопку Так. Закриваємо
запит8. Викликаємо на
екран оновлену таблицю
НОВА. Висвітиться інфор�
мація, наведена на рис. 24.
Закриваємо таблицю і БД vik_1.

Запити з функціями

Система Access 2007 дозволяє в запитах на вибірку
використовувати різноманітні статичні функції. Най�
частіше застосовуються такі функції: Sum (підрахунок
суми), Count (підрахунок кількості елементів), Avg
(обчислення середнього значення), Min (пошук най�
меншого значення), Max (пошук найбільшого значен�
ня). За допомогою статистичних функцій можна визна�
чити кількість елементів в одному або декількох полях
таблиці, підрахувати суму значень елементів поля,
знайти запис із найбільшим і найменшим значеннями
елементу певного стовпця, обчислити середнє значен�
ня. Зауважимо, що технологія створення запитів із
функціями несуттєво відрізняється від технології ство�
рення звичайних запитів на вибірку.

Розглянемо приклади використання перерахова�
них функцій у запитах.

I. Використання функції Count. Підраховує кіль�
кість записів, які відповідають певній умові. Підра�
хуємо в таблиці ПРАЦІВНИКИ кількість працівни�
ків, оклад яких не менше 2000.

1. Уже відомим нам способом отримаємо на екра�
ні пустий бланк нового запиту на основі таблиці ПРА�
ЦІВНИКИ (виконуємо послідовність команд Ство'
рити/Конструктор запиту/ПРАЦІВНИКИ/Додати/
Закрити).

2. На макеті таблиці ПРАЦІВНИКИ двічі натис�
немо поле з назвою Оклад, знімаємо прапорець Відо'
браження і в рядку Критерії цього стовпця введемо
умову >=2000. Після цього в наступному стовпці ря�
дка Поле введемо, наприклад, такий вираз: Кіль�
кість працівників: Count ([Оклад]). Установлюємо у
цьому стовпці прапорець Відображення. Бланк за�
питу буде мати вигляд, поданий на рис. 25.

3. Зберігаємо запит, для цього натискаємо кнопку
Зберегти. З’явиться діалогове вікно введення імені но�

Рис. 22

Рис. 23

Рис. 24

Рис. 25

Рис. 21
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вого запиту. У поле Ім’я запиту вводимо запит9. На�
тискаємо кнопку ОК для збережен�
ня запиту в поточній базі даних.
Виконаємо цей запит. На екрані
з’явиться його результат (рис. 26).
Закрийте запит9.

ІІ. Використання функції Sum. Створення запиту
з функцією Sum ( ) принципово не відрізняється від по�
рядку створення запиту з функцією Count ( ). У цьому
випадку в порожньому рядку Полевводиться вираз: На�
зва поля: Sum ([ім’я поля]). Створіть, наприклад, за�
пит10, який у таблиці БУДИНКИ підраховує загаль�
ну кількість квартир. Якщо ви введете
вираз: Усього квартир: Sum ([Квартир]) і
все правильно виконаєте, то отримаєте
результат, зображений на рис. 27.

Закрийте запит10.
ІІІ. Використання функцій Max і Min. Ці функції ви�

користовуються для знайдення найбільших і най�
менших значень числових даних у полі таблиці. Ство�
рюються запити з цими функціями за технологією,
описаною вище. Для знаходження найменшого й най�
більшого року будови будинків у таблиці БУДИНКИ мо�
жна ввести відповідно вирази: Найменший рік: Min([Рік
будови]) і Найбільший рік: Max([Рік будови]). Розробіть
і виконайте самостійно за�
пит11 із цими функціями. Ви
повинні отримати результат,
наведений на рис. 28.

Закрийте запит11.
IV. Використання функції Avg. Ця функція під�

раховує середнє значення вказаного стовпця таблиці.
Створіть і виконайте самостійно запит12 із виразом:
Середній оклад: Avg([Оклад]) для таблиці ПРАЦІВ�
НИКИ. Отримаєте результат, зображений на рис. 29.

Закрийте запит12 і базу даних vik_1.
Отже, ми розглянули основні можливості системи

Access 2007 зі створення й використання запитів,
тобто тих, які використовуються найчастіше. Access
2007 дозволяє створювати й інші ти�
пи запитів, наприклад, запити на оно�
влення даних у таблицях, запити на
видалення даних та інші. Вони засто�
совуються значно рідше, а їх самостійне освоєння не
представляє труднощів.

✽✽      ✽✽      ✽✽
Руденко В. Д. Технология создания запросов в среде

Access 2007
Аннотация. Рассмотрена технология создания,

редактирования и использования запросов на выборку
данных и запросов на создание и модификацию таблиц
с помощью конструктора запросов в среде Access 2007.

Ключевые слова. Система управления базами данных,
запрос на выборку данных, запрос на создание и модифи�
кацию таблиц, конструктор запросов, Access 2007.

✽✽      ✽✽      ✽✽
Rudenko Victor. Technology of queries creation in

Access 2007
Annotation. Considered technology for creating, edit�

ing and using sample data requests and requests for the cre�
ation and modification of tables using query designer in
Access 2007 environment.

Keywords. Database management systems, select
queries, table creation and modification queries, Query
Builder, Access 2007
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