
Projektowanie relacyjnej bazy danych 
 
Cele: 
Uczeń: 
- rozumie różnicę między zwykłą bazą danych, a relacyjną bazą danych; 
- potrafi utworzyć tabele dobierając wymagane pola; 
- stosuje kreatora odnośników w celu utworzenia listy rozwijanej; 
- potrafi zastosować podarkusze danych; 
- zna narzędzia, które można wykorzystać podczas pracy z bazą danych Access. 
 
Treści prezentowane na lekcji: 
Baza danych jest uporządkowanym zbiorem informacji związanych tematycznie. Jest ona łatwa w obsłudze pod 
warunkiem, że zostanie dobrze zaprojektowana. 
Przed zbudowaniem tabel, kwerend, formularzy i innych obiektów w programie Microsoft Access warto naszkicować 

projekt i przeanalizować go na papierze.  
Projektując bazę danych, należy wykonać niżej wymienione czynności. 
- określić cel, jakiemu ma służyć baza danych,  
- określić pola, które mają się znaleźć w bazie danych,  
- określić tabele, które są potrzebne w bazie danych, 
- określić relacje (powiązania) między tabelami, 
- określić zakres danych w formularzach i tych, które są potrzebne do wydrukowania raportów, 

- udoskonalać projekt. 
Każda tabela powinna zawierać informacje tylko na jeden temat, stanowić odrębną jednostkę, składać się z 
unikatowych wierszy i kolumn. Aby w sposób efektywny przechowywać dane, należy utworzyć jedną tabelę dla 
każdego typu informacji, które mają być śledzone. Dla każdej tabeli musi być ustalony klucz podstawowy, który 
jest unikatowym identyfikatorem dla każdego wiersza. Każde pole w tabeli ma określony typ danych, np. 
autonumerowanie, tekst, nota, liczba, czy kreator odnośników. Za pomocą kreatora odnośników można wprowadzić 
zamkniętą listę danych do wyboru, które podczas uzupełniania tabeli będzie można wybrać z powstałej w ten 
sposób listy rozwijanej. 
Access jest relacyjną bazą danych. Oznacza to, że wartości z dwóch tabel są używane do powiązania danych w 
jednej tabeli z danymi w drugiej tabeli. Działanie relacji polega na dopasowywaniu danych w polach kluczy, zwykle 
mających te same nazwy w obu tabelach. Pomiędzy różnymi tabelami definiuje się relacje: 
- jeden do jednego – gdy każdemu wierszowi jednej tabeli przyporządkowany jest co najwyżej jeden wiersz drugiej 
tabeli, np. tabela dotycząca nazwisk pracowników grupy antyterrorystycznej powiązana z tabelą ich pseudonimów; 
- jeden do wielu – gdy każdemu wierszowi jednej tabeli odpowiada wiele (albo nie ma w ogóle) wierszy drugiej 
tabeli – np. jeden dostawca może dostarczać kilka produktów, ale każdy produkt ma tylko jednego dostawcę; 
- wiele do wielu – gdy wiele wierszy odpowiada jednemu rekordowi pierwszej tabeli i odwrotnie: rekordowi drugiej 
tabeli odpowiada wiele wierszy pierwszej tabeli, np. tabele zawierające dane z zamówieniami i produktami, które 
mogą być powiązane za pomocą trzeciej tabeli zawierającej klucze obce będące równocześnie kluczami 
podstawowymi tych tabel. Jedno zamówienie może zawierać wiele produktów, a każdy produkt może występować 
w wielu zamówieniach. 
Aby znaleźć lub pobrać tylko te dane, które spełniają określone warunki (np. określony przedział czasowy, czy 
miejsce występowania) lub dane z wielu tabel, należy utworzyć kwerendę. Kwerenda może również aktualizować 
lub usuwać wiele rekordów jednocześnie przeprowadzać predefiniowane lub niestandardowe obliczenia na danych. 
Kwerendy pozwalają w różny sposób oglądać, zmieniać i analizować dane.  
Wyróżnia się następujące rodzaje kwerend: 
Kwerendy wybierające służące do otrzymywania danych z tabeli lub tabel i wyświetlania wyników w arkuszu 
danych. Kwerendy wybierające mogą być również używane do grupowania rekordów i obliczania sum, zliczeń, 
wyliczania średnich i przeprowadzania innych obliczeń. 
Kwerendy parametryczne wymagające podania informacji, takich jak kryteria pobierania rekordów czy wartości, 
które mają być wstawione w polach, np. zakresu dat uwzględnianych w tabelach. 
Kwerendy krzyżowe stosowane są w celu obliczenia i zmiany struktury danych, co ułatwia analizowanie tych 
danych.  
Kwerendy funkcjonalne pozwalające na wprowadzenie zmian w wielu rekordach lub przeniesienie wielu rekordów 
przy użyciu pojedynczej operacji. Istnieją cztery rodzaje kwerend funkcjonalnych:  
- Kwerendy usuwające usuwające grupę rekordów z jednej lub wielu tabel. Mogą być użyte na przykład do 
usunięcia produktów, które zostały wycofane z oferty i na które nie ma zamówień. Ich użycie powoduje usunięcie 
całych rekordów, nie zaś wybranych pól w rekordach.  
- Kwerendy aktualizujące dokonują globalnych zmian w grupie rekordów w jednej lub wielu tabelach. Na przykład: 
można podnieść o 10% ceny wszystkich produktów mlecznych lub dać pięcioprocentową podwyżkę wszystkim 
pracownikom należącym do określonej kategorii zawodowej.  



- Kwerendy dołączające dodają na końcu jednej lub wielu tabel grupę rekordów z jednej lub wielu tabel. Np. jeśli 
firma pozyskała nowych klientów i istnieje baza danych zawierająca tabelę z informacjami o tych klientach, można 
dane te dołączyć do tabeli Klienci.  
- Kwerendy tworzące tabele tworzą nową tabelę na podstawie wszystkich lub części danych przechowywanych w 
jednej lub wielu tabelach.  
Dla oglądania, wprowadzania, zmiany danych w tabelach służą formularze. Formularze mogą zawierać dane z kilku 
tabel w pojedynczym rekordzie. Formularze mogą być także używane jako panel przełączania otwierający inne 
formularze lub raporty bazy danych albo jako niestandardowe okno dialogowe pozwalające użytkownikom na 
wprowadzenie informacji oraz wykonujące określone czynności w oparciu o wprowadzone dane. Elementy 
graficzne, takie jak linie i prostokąty, są przechowywane w projekcie formularza. 
Do analizy danych lub zaprezentowania ich w określony sposób na wydruku służy raport. Dzięki możliwości 
sterowania rozmiarem i wyglądem każdego elementu w raporcie użytkownik może wyświetlać informacje w 
odpowiedni sposób.    
Dane można udostępniać w internecie lub intranecie. Do tego służą strony dostępu do danych. Strona dostępu do 
danych to specjalny rodzaj strony sieci Web zaprojektowanej w celu wyświetlenia i pracy z danymi pochodzącymi z 
sieci Internet lub intranet — danymi przechowywanymi w bazie danych programu Microsoft Access lub bazie 
danych programu Microsoft SQL Server.  
Makro to zbiór akcji, który może zostać utworzony w celu automatyzacji często wykonywanych zadań. Korzystając z 
grup makr, można wykonać kilka zadań jednocześnie takich jak otwarcie formularza lub wydrukowanie raportu. 
Makra pomagają zautomatyzować często wykonywane zadania. Na przykład, makro drukujące raport może być 
uruchamiane, gdy użytkownik kliknie określony przycisk polecenia. 
 

Zadania: 
1. W bazie danych Access utwórz tabele: Wykonawcy, Kategorie, Płyty i Utwory, a następnie powiąż je 
odpowiednimi relacjami. 
2. Wprowadź dane do tabel, wykorzystując podarkusze danych. 


