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ĮVADAS 
 

Duomenų bazių projektavimo kursas įtrauktas į daugelio aukštųjų mokyklų studijų progra-
mas, kadangi gebėjimas projektuoti, kurti duomenų bazes ir jomis naudotis tampa neatsiejama 
kiekvieno informacinės visuomenės nario gebėjimų dalimi. Šiandien be duomenų bazių sunku 
įsivaizduoti šiuolaikinį informacijos technologijų pasaulį. Duomenys yra informacijos turinio 
pagrindas. Be tikslių duomenų negausime ir apibendrinančių  rezultatų, negalėsime priimti ir 
reikiamų sprendimų. Kaupti duomenis ir iš jų gauti informaciją bei žinias stengiasi kiekviena įmonė 
ar organizacija. Reikšmingą vaidmenį šiame kontekste vaidina duomenų bazių projektavimo ir 
duomenų bazių valdymo sistemos. Jos vartotojui padeda tvarkyti ir valdyti duomenis, pavyzdžiui, 
leidžia atsikratyti tokių problemų, kaip duomenų perteklius, silpna jų kontrolė, problematiškas 
priėjimas prie saugomos informacijos. 

Mokymosi rinkinį sudaro trys skyriai, suskirstyti į teminius poskyrius. Kiekvieną temą 
sudaro teorinė medžiaga su svarbiausių sąvokų apibrėžimais, paveikslais ir nuosekliomis įvairių 
veiksmų atlikimo kompiuterinėmis programomis CA Erwin bei MS Access instrukcijomis. 
Kiekvieno skyriaus pabaigoje pateikiamos praktinio darbo užduotys su detaliai aprašyta darbo eiga 
bei užduotys savarankiškam darbui atlikti. Siekta, kad praktines užduotis studentai sugebėtų atlikti 
savarankiškai, pagal pateiktas metodines rekomendacijas. Praktinius darbus rekomenduojama atlikti 
nuosekliai. 

Pirmajame skyriuje supažindinama su duomenų bazės sąvokomis, modeliais, reliacinių 
duomenų bazių projektavimo etapais, aprašomas esybių-ryšių modelis ir jo atvaizdavimas duomenų 
bazių valdymo sistemoje (DBVS) bei duomenų bazės normalizavimo procesas. 

Antrasis mokymosi rinkinio skyrius skirtas supažindinti su duomenų bazių projektavimo 
priemone CA Erwin ir išmokti sudaryti loginį bei fizinį duomenų bazės modelius. Sukūrus fizinį 
duomenų modelį, atliekama automatizuota modelio inžinerija, kurios metu tikrinamos loginės 
sukurto modelio klaidos. Po to modelis realizuojamas pasirinktoje DBVS, šiuo atveju – tai Ms 
Access. 

Trečiajame skyriuje toliau mokoma projektuoti ir kurti duomenų bazes, naudojant duomenų 
bazių valdymo sistemą Ms Access 2007. Kadangi šiuo metu Lietuvoje plinta lietuviškos šios 
programų versijos, todėl rinkinyje vartojama lietuviška terminija, šalia pateikiant angliškus 
atitikmenis. Skyriuje aprašomi pagrindiniai duomenų bazės objektai: lentelės, formos, užklausos, 
ataskaitos ir jų projektavimo bei kūrimo būdai. Supažindinama su makrokomandomis bei jų 
panaudojimu, kuriant vartotojo sąsają. 

Atlikę visas leidinyje pateiktas užduotis, perprasite programinės įrangos, skirtos kurti 
duomenų bazes, subtilybes, o įgyti savarankiško darbo įgūdžiai skatins taikyti kompiuterines 
technologijas bei ieškoti naujų galimybių.  

Mokymo(si) rinkinio medžiaga parengta naudojantis J. Lieponienės, B. Ragalytės, A. 
Paukštienės mokomąja knyga „Duomenų bazių projektavimas“; Remigijaus Kuto metodine 
medžiaga „Duomenų bazių kūrimas su MS Access 2007“ ir kitais literatūros bei internetiniais 
šaltiniais, kurie nurodyti literatūros sąraše.  
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1. DUOMENŲ BAZIŲ PROJEKTAVIMO BENDRIEJI PRINCIPAI 

 

Šiame skyriuje supažindinama su pagrindinėmis duomenų bazių (DB) sąvokomis, 
apžvelgiami pagrindiniai reliacinių duomenų bazių projektavimo etapai. Glaustai aprašoma, 
iliustruojama pavyzdžiais gana plačiai naudojamas esybių-ryšių modelis bei duomenų 
normalizavimas. 

 
1.1. Duomenų bazės samprata 

 

Duomenų bazė – pagal kokį nors požymį susijusių duomenų, apdorojamų kompiuteriu, 
visuma. Terminu „duomenų bazė“ įvardijamos dvi skirtingos reikšmės: pirmoji – tai kompiuteryje 
laikomi pagal tam tikrus požymius susiję duomenys; antroji reikšmė – kompiuterinė programa, 
skirta šiems duomenims tvarkyti. Programinė įranga, skirta duomenų bazėms kurti, saugoti ir 
apdoroti, vadinama duomenų bazės valdymo sistema (DBVS). Viena plačiausiai naudojamų DBVS 
– Microsoft Access, o pagrindinė jos populiarumo priežastis yra ta, kad ši sistema priklauso 
Microsoft Office programų paketų rinkiniui. Tačiau ši DBVS tinka tik nelabai didelėms DB 
organizuoti, kurias sudaro dešimtys ar šimtai tūkstančių įrašų, ir ja naudojasi ne itin didelis 
vartotojų skaičius. Kitos, labiau paplitę, mažesniųjų klasei priklausančios DBVS yra Visual FoxPro, 
Paradox, Clarion, Dbase, Clipper, MySQL. Didelėms DB, aptarnaujančioms šimtus ir tūkstančius 
vartotojų bei saugančioms milijonus duomenų įrašų, organizuoti naudojamos žymiai galingesnės 
DBVS. Tai Oracle, Microsoft SQL Server, Informix, DB2, Sybase. Šios DBVS užtikrina ir 
paskirstytų DB organizavimą, tai yra suteikia galimybę tais pačiais duomenimis naudotis ir 
reguliariai keistis tarpusavyje skirtinguose miestuose ar net valstybėse esantiems tos pačios 
organizacijos filialams. 

Duomenims, saugomiems duomenų bazėje, būdingos šios savybės:  
 Integruotumas – nusako, kad visi duomenys kaupiami ir saugomi kartu, nustačius jų 

tarpusavio ryšius. Taip saugomus duomenis dažniausiai naudoja ne vienas, o keli 
vartotojai. 

 Nepertekliškumas – tai savybė, nusakanti, jog duomenys saugomi vengiant jų 
dubliavimo. Kai yra pertekliškumas, t. y. kelios duomenų kopijos, joms veltui 
eikvojama atmintis, o modifikuojant duomenis tenka kelis kartus naudoti tas pačias 
atnaujinimo operacijas. Be to, kai duomenų kopijos atitinka skirtingas atnaujinimo 
stadijas, tai gali iššaukti prieštaringos informacijos pateikimą. 

 Nepriklausomumas – nusako, kad duomenų apdorojimo taikomosios programos 
nesikeičia modifikuojant duomenis. 

 
Duomenų bazių modeliai 

Pagal tai, kokiu būdu duomenys jungiami į visumą, išskiriami šie duomenų organizavimo 
modeliai (DB tipai):  

 hierarchinis modelis;  
 tinklinis modelis;  
 reliacinis modelis; 
 objektinis modelis. 
Hierarchinis modelis – tai tokios DB, kuriose dalykinės srities esybės sudaro hierarchinę 

struktūrą (medis). Kiekvienas įrašas hierarchinėje struktūroje gali turėti daug nuorodų į jam 
pavaldžius įrašus ir tik vieną nuorodą iš valdančio (esančio aukštesniame hierarchijos lygyje) įrašo. 
Šis modelis buvo plačiai naudojami pirmosiose DBVS, nes lengvai realizuojamas kompiuterio 
atmintyje. Pagrindinis hierarchinių sistemų trūkumas – griežti ribojimai sąryšių aprašymo 
priemonėms. 
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Tinklo modelis sukuria ryšius tarp nepriklausomų duomenų elementų. Tokiame modelyje 
kiekvienas įrašas gali turėti ryšių su bet kuriais kitais bazėje laikomais įrašais. Modelis leidžia 
realizuoti sąryšius „daugelis su daugeliu“, tačiau jo realizavimas ir tvarkymas yra gana sudėtingas. 

Objektiniame modelyje naudojami objektai, kuriems būdingi ne tik jų savybes nusakantys 
atributai, bet ir jiems taikomų veiksmų rinkiniai. Pavyzdžiui, tarkime, kad kompiuterio atmintyje 
reikia laikyti sudėtingo objekto grafinius vaizdus, jam būdingus garsus ir skaitinius atributus. 
Vaizdus gali būti pageidaujama pamatyti ekrane, garsus – išgirsti, o skaičius panaudoti 
skaičiavimuose. Atliekant tokių skirtingos prigimties duomenų tvarkymo operaciją, tikslinga 
sudaryti atskirus objektus, kurie sugebėtų ne tiktai laikyti skirtingos sandaros duomenis, bet ir 
mokėtų parinkti jiems skirtingas atvaizdavimo bei tvarkymo operacijas. 

Pastaruoju metu bene populiariausios duomenų bazės, kuriose duomenys organizuojami 
pagal reliacinį modelį – tai reliacinės duomenų bazės. 

 
1.2. Reliacinės duomenų bazės 

 
Reliacinė duomenų bazė – tai tokia duomenų visuma, kurioje informacija saugoma 

dvimatėse lentelėse. Kiekviena lentelė susideda iš eilučių, vadinamų įrašais arba kortežais (record), 
ir stulpelių, vadinamų laukais arba domenais (field).  

Eilutėse saugomi duomenys apie lentelėje pateiktus faktus (prekes, žmones ir t. t.). Stulpelių 
ir eilučių susikirtimuose yra konkrečios saugomų lentelėje duomenų reikšmės (laukų reikšmės). Bet 
kurios eilutės ir bet kurio stulpelio susikirtime turi būti tik viena  reikšmė, o ne tų reikšmių rinkinys. 

 
1.1 pav. Dvimatės lentelės pavyzdys 

 
Reliacinis duomenų modelis saugo struktūrinę ir semantinę (prasminę) informaciją apie 

dalykinę sritį. Struktūrinę informaciją atspindi dvimatės lentelės schema, o semantinę – lentelės 
laukų funkcinės priklausomybės, kurios atitinka vidinius ryšius tarp laukų. 

Reliacinėse DB kiekviena lentelė pasižymi tokiomis savybėmis:  
 Visi įrašai yra vienodai organizuoti, turi tą pačią struktūrą. Visuose įrašuose yra tiek pat 

laukų, o laukai yra vienarūšiai, t. y. atskiro lauko reikšmės yra vieno tipo. Tačiau 
skirtinguose laukuose gali būti įvairių tipų duomenų. Negali būti laukų su vienodais 
vardais. 

 Lentelėje negali būti tuščių įrašų eilučių, taip pat identiškų įrašų, t. y. įrašų su 
pasikartojančiais duomenimis, nors atskiri laukai gali būti tušti arba jų reikšmės 
pasikartoti. 

 Įrašų ir laukų išdėstymo tvarka lentelėje nėra svarbi. Atliekant duomenų apdorojimo 
operacijas lentelės eilutės ir stulpeliai gali būti peržiūrimi bei tvarkomi bet kokia tvarka, 
nepriklausomai nuo jų informacinio turinio. 

 Kiekvienai lentelei suteikiamas vardas, kuriuo ji saugoma kompiuterio išorinėje 
atmintyje (diske) kaip atskiras objektas. Lentelės vardas turėtų atspindėti atitinkamo 
realaus informacinio objekto pavadinimą, o laukų vardai – to objekto savybių (atributų) 
pavadinimus. 
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Lentelių raktai  
Lentelei nustatomi raktai, t. y. laukai ar laukų grupės, kurių įgyjamos reikšmės yra 

nepasikartojančios, taigi šios reikšmės vienareikšmiškai identifikuoja lentelės įrašus. Be to, neturi 
būti eilučių, turinčių vienodas rakto reikšmes. Tai pagrindinis reliacinio modelio apribojimas, kuris 
padeda užtikrinti vadinamąjį duomenų vientisumą.  

Lentelė gali turėti kelis galimus raktus, iš kurių konkrečiu momentu faktiškai naudojamas tik 
vienas – pirminis raktas (primary key). Jei pirminį raktą sudaro keli laukai, jis vadinamas sudėtiniu 
pirminiu raktu (composite primary key). 

Išoriniu raktu vadinamas vienos lentelės laukas(ai), kuris kitoje lentelėje yra pirminis. 
Išorinis raktas naudojamas loginiams ryšiams tarp lentelių apibrėžti. 

Vartosime terminą „neraktinis laukas”, kuris nurodo DB įrašo lauką, neįeinantį į galimų 
raktų sudėtį. 

 
Ryšiai tarp lentelių 

Kam reikalingi ryšiai? Praktikoje beveik visada duomenų analizei ar išspausdintoms 
ataskaitoms reikia išrinkti duomenis ne iš vienos, bet iš kelių duomenų lentelių. Todėl yra būtina 
nurodyti,  kaip tarpusavyje yra susiję naudojamos duomenų lentelės. 

Sukuriant ryšį tarp dviejų duomenų lentelių, pagrindinės lentelės pirminis raktas yra 
surišamas su indeksuotu lauku kitoje lentelėje. Ryšį tarp atskirų lentelių nustato bendri, 
sutampantys tų lentelių laukai, kurie dar vadinami siejančiais laukais.  

Duomenų bazėje tarp lentelių gali egzistuoti tokie ryšiai: 
 „Vienas su vienu“ – vienas įrašas pirmoje lentelėje atitinka tik vieną įrašą antroje 

lentelėje. 
 „Vienas su daugeliu“ – vienas įrašas pirmoje lentelėje atitinka daug įrašų antroje 

lentelėje (pvz., vienas tiekėjas atvežė kelias prekes). 
 „Daugelis su vienu“ - ryšys atvirkštinis ryšiui „vienas su daugeliu“. 
 „Daugelis su daugeliu“ – daug įrašų pirmoje lentelėje atitinka daug įrašų antroje 

lentelėje (pvz., vienas vadybininkas parduoda prekes keliems pirkėjams, o vienas 
pirkėjas perka prekes pas kelis vadybininkus). Šiam ryšiui realizuoti reikalinga tarpinė 
lentelė (pvz., duomenų lentelė Pardavimai). 

Taip susietų lentelių visuma ir apibrėžia reliacinį modelį.  
 

Lentelės reliacinė schema 
Lentelės reliacinė schema (struktūra, aprašas) – tai lentelės ir visų jos stulpelių (domenų) 

pavadinimai su pažymėtu ir pabrauktu pirminiu raktu. Pavyzdžiui, lentelių reliacines schemas 
vaizduosime taip:  

STUDENTAI (Stud_Nr, Pavarde, Vardas, Miestas, Adresas). 
DALYKAI (Dalyko_kodas, Stud_Nr, Pavadinimas, ECTS_kreditai, Aprasas). 
ĮVERTINIMAI (Kodas, Stud_Nr, TA_ivertinimas, Egz_ivertinimas, Data, Egzaminatorius). 
 

Duomenų bazės projektavimo procesas 
Pagrindinis duomenų bazės projektavimo tikslas yra sukurti pilnus, kiek įmanoma 

normalizuotus, neperteklinius bei konceptualiai, logiškai ir fiziškai neprieštaringus duomenų bazių 
modelius. DB projektavimo rezultatas yra loginė duomenų bazės struktūra, įdiegta pasirinktoje 
reliacinėje duomenų bazių valdymo sistemoje (pvz., M Access, MySQL ir kt.). 

Duomenų bazės kūrimas pradedamas nuo aplinkos, kurioje renkami pradiniai duomenys ir 
naudojami uždavinių sprendimo rezultatai, informacijos modelio sudarymo. Aiškinamasi, kaip 
aplinką galima suskaidyti į mažesnius elementus, kaip aprašyti tokius elementus, jų savybes ir 
sąveiką, bei sprendžiama daugybė kitų panašaus pobūdžio uždavinių. Stengiamasi sudaryti tokį 
aplinkos informacijos modelį, kurį būtų galima panaudoti duomenų laikymo dariniui parinkti ir 
projektuoti. 
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Reliacinio modelio kūrimo procesas susideda iš keleto žingsnių, kuriuos ypač svarbu 
taisyklingai atlikti: 

 Identifikuoti visus atributus, kurie bus naudojami duomenų bazėje. 
 Identifikuoti  atitinkamus esybių tipus. 
 Identifikuoti  lentelių ryšius. 

Duomenų bazės projektavimo procese reikia koncentruotis į duomenų charakteristikas, 
reikalingas DB modeliui sudaryti. 

 

 
1.2 pav. Koncepcinis (scheminis) projektavimas 

 
Tam, kad galėtų sudaryti tikslų duomenų modelį, projektuotojas privalo surinkti išsamius ir 

gerai suprantamus įmonės ar organizacijos duomenis. Duomenų rinkinys yra tik objektas, kurį 
veikia verslo taisyklės. Jos nusako pagrindines organizacijos duomenų charakteristikas.  

Visi duomenų elementai, reikalingi DB transakcijoms, turi būti apibrėžti modelyje, ir visi 
duomenų elementai, apibrėžti modelyje, turi būti panaudoti bent vienoje iš transakcijų. Tačiau 
reikia apibrėžti ne tik duomenis, reikalingus dabar, bet ir duomenis, kurių reikės vėliau (ateityje), 
paliekant vietos būsimoms modifikacijoms, papildymams. 

 
1.3 pav.  Koncepcinio modeliavimo priemonės ir informacijos šaltiniai 
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Loginis projektavimas 
Loginis projektavimas atliekamas jau nustačius DB modelį (hierarchinio, tinklinio, 

reliacinio) nustatymo. Jis taikomas išrinktam modeliui ir yra priklausomas nuo programinės 
įrangos. Loginis projektavimas reiškia scheminio projekto pervedimą į vidinį modelį. Į loginį 
reliacinės DB modelį įeina lentelių, indeksų, virtualių lentelių, transakcijų projektavimas. Loginio 
projektavimo etape nustatomos teisės vartotojams ir kitiems asmenims naudotis DB. Kas galės 
naudotis lentelėmis ir kokios jų dalys bus prieinamos vartotojams? Trumpai sakant, loginis 
projektavimas perveda nuo programinės įrangos nepriklausomą scheminį modelį į priklausomą 
modelį, nustatant atitinkamų sričių apibrėžimus, reikiamus lentelių ir sričių apribojimus, 
kompiuterinės įrangos platformą, fizinius reikalavimus, kurie leidžia sistemai funkcionuoti 
pasirinktoje kompiuterinėje aplinkoje. 
 
Fizinis projektavimas 

Fizinis projektavimas – tai duomenų saugojimo ir duomenų charakteristikų apibrėžimo 
procesas, kuris veikia duomenų saugojimo vietą įrenginyje ir sistemos našumą. Fizinį projektavimą 
geriau aprašyti kaip techninį darbą. Jis yra labai svarbus hierarchiniame ir tinkliniame modeliuose. 
Reliacinė DB yra daugiau izoliuota nuo fizinio detalių išdėstymo.  

Reliacinių DB našumas priklauso nuo kompiuterių fizinių charakteristikų. Sistemos 
vykdymas gali būti paveiktas tokiomis charakteristikomis kaip išrinkimo būdas ir laikas, sektoriaus 
ir bloko dydžiai ir t. t. Indekso sukūrimas ar panašūs veiksmai gali būti reikšmingi reliacinės DB 
duomenų greičiui ir efektyvumui.  

Reikalavimus duomenų tipams yra svarbu kruopščiai išnagrinėti, kad būtų galima apibrėžti 
optimalų priėjimo metodą, nustatyti reikalingus duomenų dydžius. Kai kurios DB automatiškai 
išskiria atminties erdvę, kuri yra skirta DB pastoviems apibrėžimams ir duomenims saugoti. Tai 
užtikrina duomenų užrašymą nuoseklia tvarka, kuri sumažina priėjimo prie duomenų laiką ir 
padidina sistemos efektyvumą. 

 
1.3. Esybių-ryšių modeliavimas  

 
Esybių-ryšių modeliavimas yra priemonė, leidžianti apibrėžti organizacijos informacinius 

poreikius. Paprasčiausiu atveju esybių-ryšių modeliavimo metu identifikuojami svarbūs 
organizacijos objektai (esybės), šių objektų savybės (atributai) ir kaip šie objektai  siejasi 
tarpusavyje (ryšiai). 

Esybių-ryšių modeliavimo tikslas – sudaryti organizacijos, kuriai kuriama nauja arba 
tobulinama jau egzistuojanti informacijos sistema, informacijos poreikių modelį. 

   
1.3.1. Pagrindiniai ER modelio elementai 

 
Objektai yra bet kokie aprašomi dalykinės srities elementai arba reiškiniai, kurių savybių 

reikšmes reikia saugoti duomenų bazėje. Objektų pavyzdžiai: kolegijos studentai, jų sesijų 
įvertinimai, gaunamos stipendijos ir pan. 

Esybė (Entity) apibūdina grupę vienodas savybes turinčių giminingų objektų 
(dalykas/objektas, apie kurį modeliuojama sistema turės saugoti informaciją). Pavyzdžiui: Knyga – 
abstraktus užregistruotas bibliotekoje leidinys; Katalogas – sisteminis knygų katalogas, kuriame 
žinių sričiai priskiriama dalis bibliotekos knygų; Skaitytojas – bibliotekos skaitytojas. Kiekvienai 
esybei modeliuojamoje sistemoje suteikiamas unikalus tapatumo vardas. 

Esybės grafinis žymėjimas – bet kokio dydžio stačiakampis apvaliais kampais, kurio viduje 
įrašytas esybės vardas (Entity Name). Vardas rašomas vienaskaitos forma ir didžiosiomis raidėmis.  
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1.4 pav. Esybės žymėjimas 

 
Silpnoji esybė. Kai kurių objektų prasmingumas priklauso nuo kitų esybių objektų. 

Pavyzdžiui, negali būti neegzistuojančios knygos egzemplioriaus. Todėl esybė Egzempliorius 
priklauso nuo esybės Knyga. Tačiau galima sakyti, kad knygos bibliotekoje nėra, jei nėra nei vieno 
jos egzemplioriaus. Nors šios esybės priklauso viena nuo kitos, tačiau jos yra gana savarankiškos. 
Kai kurios esybės gali būti tiek priklausomos nuo kitos (pagrindinės) esybės, kad priklausomos 
esybės objektai vienareikšmiškai nustatomi tik naudojant pagrindinės esybės raktą. Tokio lygio 
priklausoma esybė vadinama silpnąja. Jei esybė nėra tokia priklausoma, tai ją galima vadinti 
stipriąja. Silpnosios esybės pavyzdys – knygos skyrius, nes jis vienareikšmiškai nusakomas 
skyriaus numeriu ir knygos raktu. 

Atributai. Kiekvieną esybę apibrėžia jai būdingų savybių rinkinys, kurį reikia saugoti 
duomenų bazėje, o šių savybių aprašymai vadinami atributais. Visi vienos esybės objektai turi tuos 
pačius atributus. Kiekvienam atributui priskiriama galimų reikšmių aibė. Pvz., Esybės 
DARBININKAI  atributai – Pavardė, Specialybė,  Gimimo metai, Atlyginimas ir kt. 

Atributai gali būti:  
 Sudėtiniai – skaidomi į papildomus atributus (pvz., atributas ADRESAS gali būti 

išskaidytas į Gatvė, Miestas, Kaimas, Indeksas ir pan.). Paprasti atributai neskaidomi 
(pvz., lytis, amžius). 

 Vienos reikšmės atributai – turi tik vieną reikšmę (pvz., asmuo turi tik vieną asmens 
kodą). Vienos reikšmės atributai gali būti ir sudėtiniai (pvz., asmens kode yra užkoduota 
lytis, gimimo data.). Daugelio reikšmių atributai turi keletą reikšmių (pvz., vienas 
asmuo gali turėti du vardus, gali baigti kelis universitetus, knyga parašyta kelių autorių). 

Atributai turi domenus (sritis). Domeną sudaro visos galimos atributo reikšmės. Pavyzdžiui, 
atributo Studento_įvertinimas domenas yra skaičių aibė {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}. 

Raktai. Objektui identifikuoti, jam išskirti iš kitų objektų vartojami raktai. Pvz., esybės 
Knyga objektų (knygų) atributas ISBN yra raktas, nes kiekviena knyga turi unikalų ISBN numerį. 
Raktas – tai minimali atributų aibė, leidžianti vienareikšmiškai surasti pageidaujamą esybės objektą. 
Rakto minimalumo savybė pasižymi tuo, kad, pašalinus iš jo rinkinio bet kurį atributą, jo 
nebegalima naudoti objektų paieškai ir identifikavimui. 

ER diagramoje esybės atributai išdėstomi žemiau po esybės vardu.  
 

ESYBĖS VARDAS

# atributo1_vardas 
* atributo2_vardas 
o atributo3_vardas  

1.5  pav. Esybė su atributais 
 
Tam tikros atributo reikšmės turi grafinius žymėjimus, kurie vaizduojami tam tikru simboliu 

iš kairės nuo atributo pavadinimo: 
o – pažymi, kad atributo reikšmės nebūtina žinoti (optional); 
* – pažymi, kad atributo reikšmę būtina žinoti (mandatory); 
# – pažymi identifikuojantį atributą (primary). 

 
 
 
 
 

ESYBĖS VARDAS
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PIRKĖJAS 

* PVM kodas 
*Pavadinimas 
*adresas 
*sąskaitos Nr 

PVM kodas 
Pavadinimas  
adresas 
sąskaitos Nr 
telefonas 

PIRKĖJAS 
 
 
 
 
 
 
 

1.6 pav. ER diagramų vaizdavimo pavyzdžiai   
 
Ryšys – tai asociacija tarp dviejų esybių. Kiekvienas ryšys pavadinamas taip, kad vardas 

atspindėtų ryšio esmę. Pavyzdžiui, studentas lanko užsiėmimus, profesorius veda užsiėmimus. 
Ryšys ER diagramose vaizduojamas linija. Stipriosios ir silpnosios esybės ryšys (būtina asociacija) 
vaizduojamas vientisa linija, kitų esybių ryšiai žymimi punktyrine linija. Kiekvienas ryšys 
dalinamas į dvi dalis ir kiekviena iš jų turi: 

 vardą, kuris rašomas prie atitinkamos dalies; 
 kardinalumą, kuris gali turėti reikšmes: „vienas su vienu“ (1:1); „vienas su daug“ (1:N), 

„daug su daug“ ( N:M) („daug“ ryšio gale trišakio žymė (ženklas), dar vadinama 
„varnos pėda“);  

 dalyvavimas ryšyje: būtina (privalomas dalyvavimas) asociacija žymima vientisa linija, 
nebūtina (neprivalomas dalyvavimas) – punktyrine linija (arba žymimas mažu 
skrituliuku). 

 
 kardinalumas=”vienas” kardinalumas=“daug” 

asocijacija bū tina asocijacija nebūtina 

dalies1_vardas

dalies2_vardas 

 
1.7 pav. Privalomų ir neprivalomų esybių vaizdavimas   

 
Pavyzdžiui, esybė PASTATAI aprašo visus įmonei priklausančius pastatus, o esybė 

PATALPOS nurodo visas naudojamas patalpas. Ryšys tarp esybių PASTATAI ir PATALPOS  
nurodo kiekvieno pastato naudojamas patalpas. Kadangi įmonė turi pastatų, kurie ne visi įrengti, tai 
yra tokių patalpų, kurios nenaudojamos, todėl esybės PATALPOS dalyvavimas ryšyje nėra 
privalomas. ER diagramoje pavaizduotas punktyru. Kai kur prie neprivalomos esybės ant ryšio 
linijos rašomas „o“ (projektuojant su projektavimo priemone ER WIN). 

 

1.8  pav. Ryšys tarp esybių „Pastatai“ ir „Patalpos“   
 
Kategorizavimas. Tipai ir potipiai. ER modelyje galima taikyti kategorizavimo 

(tipizavimo) principą, pagal kurį įvedamos esybės potipio ir virštipio sąvokos. Kiekviena esybė gali 
turėti keletą potipių. Tarp kelių esybių galima išskirti bendrų atributų aibę. Tuomet bendrus tokių 
esybių atributus galima išskirti į atskirą esybę – virštipį. Procesas, kai išskiriamas virštipis, 
vadinamas apibendrinimu. Galimas ir priešingas – specializavimo procesas, kurio metu esybėje 

naudojamos 

aprašo

PASTATAI 

*pastato-nr 
*plotas 
*aukštu_sk 

PATALPOS 

*pastato-nr 
*Patalpos_nr 
*kambarių_sk 
*pat_plotas 
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išskiriami keli atributų poaibiai ir esybė suskaidoma į bendrąją dalį – virštipį bei kelias 
specializuotas dalis – potipius. Esminė ryšio virštipis-potipiai savybė – paveldimumas. Potipiai 
paveldi visus savo virštipio atributus ir ryšius. Pavyzdžiui, esybę SKAITYTOJAS galima 
specializuoti išskiriant du potipius: STUDENTAS ir DĖSTYTOJAS. Studentas potipio atributai yra 
Sk_Nr ir Specialybė. Dėstytojas nusakomas atributais Katedra ir Pareigos. Galima specializuoti ir 
kitaip. 

Virštipiai ir potipiai ER diagramose jungiami linijomis per specialų tarpinį grafinį elementą, 
vadinamą deskriptoriumi. 

 
1.9 pav. Ryšio virštipis-potipiai vaizdavimas   

 
Sudarant ER modelį, išskiriami šie etapai: 
 Dalykinės srities savybių nustatymas. 
 Ryšių tarp esybių apibrėžimas. 
 Esybių pirminių raktų išskyrimas. 
 Esybių vaizdavimas. 

 
1.3.2. ER diagramų pavyzdžiai 

 
1 pavyzdys.  

Firma, užsiimanti didmenine prekyba, priima pirkėjų užsakymus prekėms įsigyti. Užsakyti 
galima tik tas prekes, kurios yra įrašytos firmos prekių žiniaraštyje. Jame pateikiama tokia 
informacija apie prekes: prekės kodas (kiekviena prekė turi savo unikalų kodą), pavadinimas, kaina, 
kiekis sandėlyje (jis gali būti ir nežinomas). 

Pirkėjas, pateikdamas užsakymą, nurodo savo duomenis: pirkėjo PVM mokėtojo kodą, kuris 
yra unikalus, pirkėjo pavadinimą, adresą, telefoną (jei jį turi), banko sąskaitos Nr., kokias prekes 
užsako ir kokį jų kiekį. 

Firma, priimdama pirkėjo užsakymą, jį užregistruoja, t. y. užrašo užsakymo numerį ir jo 
priėmimo datą. 

Užsakymų numeracija atnaujinama kiekvienais metais. Vienu užsakymu galima užsakyti 
keletą prekių. Užsakymas be prekių neregistruojamas. Tas pats pirkėjas gali pateikti keletą 
užsakymų. 
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PIRKĖJAS

UŽSAKYMAS

PREKĖ

UŽSAKYMO PREKĖ

# * PVM kodas
   * pavadinimas
   * adresas
   * sąskaitos Nr.
   o telefonas

 # * Nr
 # * data

# * kodas
   * pavadinimas
   * kaina
   o kiekis

 * užsakomas kiekis

pateikia

pateiktas

įtraukta

pasirinkta iš

sudaro

priklauso
 

1.10 pav. ER diagrama „Prekių užsakymai“ 
 
2 pavyzdys. 

Skrendant standartinėmis avialinijomis, pagrindinis objektas yra bilietas. Bilietas sudarytas 
iš kuponų. Kiekvienas kuponas yra skirtas 1 skrydžiui tarp dviejų oro uostų. 

Kiekvienas lėktuvas paprastai per dieną atlieka kelis skrydžius, kurie identifikuojami pagal 
skrydžio Nr., išskridimo datą, laiką. Skrydžio numeris suteikia tokią informaciją: Aviakompanija, 
Reiso Nr. 

Taip pat turime žinoti, koks lėktuvas skris nurodytu reisu, kiek bilietų parduota į tą lėktuvą, 
ar skrydis buvo patvirtintas ir kurios vietos parduotos. 
 

       LĖKTUVAS 
 
# * nr 
   * pavadinimas 
   * tipas 

     VIETA 
 
# * numeris 
   * rūkymo požymis 
   * pozicija 

       KUPONAS/    
      REGISTRAS 
 
# * nr 
   * klasė 
   * statusas 
   * patvirtinimas 
   * komentaras 

     SKRYDIS 
 
  * išvykimo data 
  o išvykimo laikas 

     REISAS 
 
# * nr 
   * išvykimo laikas

     BILIETAS 
 
# * nr 
   * pardavimo data 
   * kaina 
   * valiuta 

     KELEIVIS 
 
# * asmens kodas 
   * vardas 
   * pavardė 
   * gimimo data   AVIAKOMPANIJA 

 
# * kodas 
   * pavadinimas 

     ORO UOSTAS 
 
# * kodas 
   * pavadinimas 

turi

priklauso

užimta 

išduotas 

skirtas 

yra tikslas 

paskirtas 
vykdys

apima

pagal iš 

į 
aptarnauja 

sudaro 

susideda iš 

parduotas 

nupirko 
vykdo 

atvykimo 
punktas 

išvykimo 
punktas 

 
1.11 pav. ER diagrama „Skrydžiai“ 
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1.3.3.  ER modelio susiejimas su reliaciniu duomenų modeliu 
 
Paskutiniame loginio duomenų bazės modelio kūrimo etape konceptualus duomenų bazės 

modelis ER  turi būti atvaizduotas loginiu reliaciniu modeliu. ER modelio susiejimo su reliaciniu 
duomenų modeliu bendrosios taisyklės: 

Esybių atvaizdavimas. Kiekvieną ER modelio esybę reliaciniame modelyje atitinka lentelė, 
kuriai vardas suteikiamas pagal  DBVS reikalavimus. 
 

  
1.12  pav. Esybių atvaizdavimas 

 
Atributų atvaizdavimas. Kiekvienam esybės vienareikšmiam atributui atvaizduoti 

atitinkamoje reliacinėje lentelėje turi būti stulpelis, kurio vardas parenkamas pagal DBVS 
reikalavimus.  

 Išvestiniai atributai į duomenų lentelę neįtraukiami.  
 Sudėtiniai atributai į lentelę įtraukiami tik juos išskaidžius paprastaisiais atributais. 

 
Pastaba. Reliaciniame modelyje atributai negali būti sudėtiniai (išskyrus laiką ir datą), todėl, atvaizduojant 
ER diagramą lentelėse, sudėtinius atributus gali tekti išskaidyti į sudedamąsias dalis. 

 
Daugiareikšmį atributą galima atvaizduoti dviem būdais: 
 Jei žinoma daugiareikšmio atributo A didžiausias paprastųjų reikšmių skaičius n, tai į 

esybę atitinkančią lentelę įtraukiama n stulpelių – po vieną kiekvienai galimai atributo 
dedamajai. Šiuo atveju, jei n yra gana didelis, tai esybės lentelėje bus daug stulpelių, 
kurių dauguma turės reikšmes NULL. 

 

 
1.13 pav. Daugiareikšmių atributų atvaizdavimas vienoje lentelėje 

 
 Daugiareikšmiam atributui A sukuriama atskira lentelė, į kurią įtraukiamas atitinkamas 

stulpelis A. Jei A yra sudėtinis, tai įtraukiami visi jį sudarantys paprastieji atributai. Į 
lentelę taip pat įtraukiamas esybės, kuriai priklauso A, raktas K, jis tampa išoriniu 
lentelės raktu. Pirminiu lentelės raktu tampa A ir K kartu paėmus.  
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1.14  pav. Daugiareikšmių atributų atvaizdavimas dviejose lentelėse 

 
Esybės raktų atvaizdavimas. Esybės raktas tampa pirminiu lentelės raktu. Dar galima 

parinkti visiškai naują papildomą atributą, kuris taptų pirminiu raktu. Į kiekvieną lentelę, 
atitinkančią silpnąją esybę, įtraukiami pagrindinę (stipriąją) esybę atitinkančios lentelės pirminio 
rakto atributai. Šie atributai silpnąją esybę atitinkančioje lentelėje tampa išoriniu raktu į pagrindinę 
lentelę. 

Ryšių atvaizdavimas. Bendriausiu atveju kiekvienam ryšiui galima sudaryti atskirą lentelę. 
Į lentelę įtraukiami abiejų ryšyje dalyvaujančių esybių raktai, kurie tampa lentelės išoriniais raktais. 
Jei esybė privaloma, tai atitinkamo išorinio rakto stulpeliai negalės įgyti NULL reikšmės. 
Realizuojančios ryšį lentelės pirminiu raktu gali būti visi išorinių raktai stulpeliai. 

 Kadangi ryšys 1:1 yra simetrinis, tai laisvai pasirenkama, kuri esybė bus pagrindinė, 
kuri priklausoma. Tokie pat vaidmenys suteikiami atitinkamoms lentelėms. Jei vienos 
esybės dalyvavimas ryšyje yra būtinas, o kitos ne, tai rekomenduojama privalomą esybę 
atitinkančią lentelę pasirinkti kaip priklausomą. Į priklausomą lentelę įtraukiami 
pagrindinės lentelės pirminio rakto stulpeliai ir jie tampa išoriniu raktu. 

 Kiekvienam 1:N ryšiui į lentelę Ln, atitinkančią esybę, pažymėtą „N“, įtraukiamas 
lentelės, atitinkančios esybę, pažymėtą „l“, pirminis raktas ir jis tampa lentelės Ln 
išoriniu raktu. Jei esybė atitinkanti „l“ privaloma ryšyje, tai išorinio rakto laukai negalės 
įgyti Null reikšmės. 

 Kiekvienas N:M ryšys realizuojamas sudarant atskirą lentelę. Į ją įtraukiami abiejų 
lentelių, atitinkančių ryšyje dalyvaujančias esybes, pirminiai raktai, kurie tampa 
išoriniais raktais. Į lentelę taip pat įtraukiami visi ryšio atributai. Lentelės pirminiu raktu 
tampa abiejų susietų lentelių pirminių raktų junginys. 

 
1.15  pav. Ryšio N:M atvaizdavimas duomenų bazėje 
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 Ryšį virštipis-potipis galima atvaizduoti keliais būdais: 
• Visoms susietoms šiuo ryšiu esybėms sukuriama viena lentelė. Į lentelę įtraukiami 

visi virštipio ir visų potipių atributai. 
• Tiek virštipiui, tiek ir kiekvienam potipiui sukuriamos atskiros lentelės. Į visas 

potipius atitinkančias lenteles įtraukiamas virštipio pirminis raktas, kuris tampa 
potipio lentelės tiek pirminiu, tiek išoriniu raktu. 

 Šio būdo trūkumas – sukuriama daug lentelių. 
 

 
1.16  pav. Ryšio virštipis-potipis atvaizdavimas duomenų bazėje 

 
1.3.4. Praktinis darbas. Esybių ryšių modelio sudarymas  

 
Darbo tikslas.  Sukurti esybių ryšių modelį projektuojamai duomenų bazei. 
 
Užduotys  
1. Pagal aprašytą situaciją sudarykite esybių ryšių modelį. Išspręskite modeliuose atsiradusius 

„daug su daug“ tipo ryšius: 
1.1. Kolegijoje kompiuterių auditorijose vyksta praktiniai užsiėmimai įvairių specialybių 

studentams. Toje pačioje auditorijoje, tik skirtingu laiku, gali dirbti keli dėstytojai. 
1.2. Leidykloje leidžiami leidiniai parduodami skirtinguose knygynuose už sutartinę kainą. 
1.3. Kino teatruose rodomi įvairūs filmai. Tas pats filmas kino teatre rodomas kelis kartus. Kino 

teatruose fiksuojamas filmo populiarumas, kurį lemia filmo žiūrovų skaičius. 
2. Nubraižykite ER diagramas (galite pasinaudoti bet kokiomis priemonėmis, leidžiančiomis kurti 

diagramas: naudokite tekstinį redaktorių Ms Word arba tiesiog diagramas nubraižykite ranka). 
 
Darbo eiga ir metodiniai nurodymai 

1) Sudarydami ER modelį išskirkite šiuos etapus: 
 Dalykinės srities esybių nustatymas. 
 Esybių pirminių raktų išskyrimas. 
 Ryšių tarp esybių apibrėžimas. 

2) Išsiaiškinkite projektuojamo objekto laukus, galimus duomenis juose, duomenų, matomų 
dokumente, šaltinius ir būtinybę įtraukti į projektuojamą duomenų bazę. Jei laukų paskirtis 
neaiški, pasikonsultuokite su dėstytoju. 

3) Kurdami esybių ryšių diagramą, nepamirškite pasirinkti tinkamą ryšio tipą. Galimus ryšio tipo 
variantus išsiaiškinkite pagal pateiktą pavyzdį. 

Pavyzdys. Kiekvienas gaminys turi kodą (unikalus) ir pavadinimą. Kiekviena detalė turi 
kodą (unikalus) ir pavadinimą. Galimi ryšių variantai tarp lentelių: 
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a) Kiekvienas gaminys būtinai susideda bent iš vienos detalės. Kiekviena detalė būtinai yra, bet 
tik vieno gaminio sudėtinė dalis.  

 
GAMINYS 
 
# * gam_kodas 
   * pavadinimas 

DETALĖ 
 
# * det_kodas 
   * pavadinimas 

susideda iš 

GAMINYS 
 
# * gam_kodas 
   * pavadinimas 

DETALĖ 
 
# * det_kodas 
   * pavadinimas 
   * gam_kodas 

yra sudėtinė dalis 

    
b) Kiekvienas gaminys gali, bet nebūtinai, susidėti bent iš vienos detalės. Kiekviena detalė 

būtinai yra, bet tik  vieno, gaminio sudėtinė dalis. 
 

GAMINYS 
 
# * gam_kodas 
   * pavadinimas 

DETALĖ 
 
# * det_kodas 
   * pavadinimas 

susideda iš

GAMINYS 
 
# * gam_kodas 
   * pavadinimas 

DETALĖ 
 
# * det_kodas 
   * pavadinimas 
  * gam_kodas 

yra sudėtinė dalis

 
 

c) Kiekvienas gaminys gali, bet nebūtinai, susidėti bent iš vienos detalės. Detalė gali būti tik 
vieno gaminio sudėtinė dalis arba ji gali ir nebūti sudėtine gaminio dalimi. 

 
GAMINYS 
 
# * gam_kodas 
   * pavadinimas 

DETALĖ 
 
# * det_kodas 
   * pavadinimas 

susideda iš

GAMINYS 
 
# * gam_kodas 
   * pavadinimas 

DETALĖ 
 
# * det_kodas 
   * pavadinimas 
  o gam_kodas 

yra sudėtinė dalis

 
 

d) Kiekvienas gaminys turi būtinai susidėti bent iš vienos detalės. Detalė gali būti tik vieno 
gaminio sudėtinė dalis arba ji gali ir nebūti sudėtine gaminio dalimi. 
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GAMINYS 
 
# * gam_kodas 
   * pavadinimas 

DETALĖ 
 
# * det_kodas 
   * pavadinimas 

susideda iš 

GAMINYS 
 
# * gam_kodas 
   * pavadinimas 

DETALĖ 
 
# * det_kodas 
   * pavadinimas 
   o gam_kodas 

yra sudėtinė dalis 

 
 

e) Kiekvienas gaminys būtinai susideda bent iš vienos detalės. Kiekviena detalė būtinai yra 
bent vieno gaminio sudėtinė dalis.  

 
GAMINYS 
 
# * gam_kodas 
   * pavadinimas 

   GAMINIO   
    DETALĖ 
 
 

susideda iš 

GAMINYS 
 
# * gam_kodas 
   * pavadinimas 

    GAMINIIO  
     DETALĖ 
 
# * gam_kodas 
# * det_kodas 

yra sudėtinė dalis 

DETALĖ 
 
# * det_kodas 
   * pavadinimas 

DETALĖ 
 
# * det_kodas 
   * pavadinimas 
    

parinkta iš

priklauso 

 
 

f) Kiekvienas gaminys gali, bet nebūtinai, susidėti bent iš vienos detalės. Kiekviena detalė 
būtinai yra bent vieno gaminio sudėtinė dalis. 

 
GAMINYS 
 
# * gam_kodas 
   * pavadinimas 

   GAMINIO   
    DETALĖ 
 
 

susideda iš 

GAMINYS 
 
# * gam_kodas 
   * pavadinimas 

    GAMINIIO  
     DETALĖ 
 
# * gam_kodas 
# * det_kodas 

yra sudėtinė dalis 

DETALĖ 
 
# * det_kodas 
   * pavadinimas 

DETALĖ 
 
# * det_kodas 
   * pavadinimas 
    

parinkta iš

priklauso 

 
 

g) Kiekvienas gaminys gali, bet nebūtinai, susidėti bent iš vienos detalės. Detalė gali būti bent 
vieno gaminio sudėtinė dalis arba ji gali ir nebūti sudėtine nors vieno gaminio dalimi. 

 
GAMINYS 
 
# * gam_kodas 
   * pavadinimas 

   GAMINIO   
    DETALĖ 
 
 

susideda iš 

GAMINYS 
 
# * gam_kodas 
   * pavadinimas 

    GAMINIIO  
     DETALĖ 
 
#  gam_kodas 
#  det_kodas 

yra sudėtinė dalis 

DETALĖ 
 
# * det_kodas 
   * pavadinimas 

DETALĖ 
 
# * det_kodas 
   * pavadinimas 
    

parinkta iš

priklauso 
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1.4.   Duomenų bazės struktūros normalizavimas 
 
Bet kurią DB galėtų sudaryti tik viena lentelė. Tačiau jei būtų daug lentelės laukų ir gausu 

duomenų, atsirastų žymus duomenų pertekliškumas, dubliavimas. Šiuo atveju, apdorojant 
duomenis, reikėtų sugaišti nemažai papildomo laiko. Norint to išvengti, tenka didelę, sudėtingos 
struktūros lentelę suskaidyti į mažesnes, paprastesnės struktūros lenteles. Šis procesas vadinamas 
normalizavimu. Jo metu sprendžiamos problemos:  

 kaip sugrupuoti duomenų elementus, t. y. kokius laukus surinkti į vieną lentelę; 
 kaip parinkti raktus;  
 kaip tarp lentelių nustatyti ryšius. 

Norint taisyklingai suprojektuoti reliacinę bazę, reikia laikytis normalizavimo principų. 
Normalizuojama keliais žingsniais (etapais). Šio proceso metu lentelės įgyja atitinkamas pateikimo 
formas, vadinamas normalinėmis formomis. Normaline forma (NF) vadinamos sąlygos, kurias turi 
atitikti DB reliacinė schema, kad DB išvengtų tam tikrų nepageidaujamų savybių. Taigi 
normalizuojamos lentelės keičia vieną NF į kitą. Išskiriamos trys pagrindinės NF: 

1. Lentelė yra pirmosios normalinės formos (1NF), jeigu kiekvienas neraktinis laukas turi 
visišką arba dalinę funkcinę priklausomybę nuo bet kokio galimo tos lentelės rakto. 
Kiekvienos lentelės lauke yra tik viena reikšmė, o ne  jų rinkinys. Subjektas yra pirmosios 
normalinės formos, kai neturi lentelėje pasikartojančių duomenų grupių. 

2. Lentelė yra antrosios normalinės formos (2NF), jeigu ji yra 1NF ir kiekvienas jos 
neraktinis laukas yra pilnai funkciškai priklausomas nuo bet kokio galimo tos lentelės rakto. 
Subjektas yra antrosios normalinės formos, kai neraktinės savybės priklauso tik nuo jį 
apibūdinančio rakto. 

3. Lentelė yra trečiosios normalinės formos (3NF), jeigu ji yra 2NF ir kiekvienas jos 
neraktinis laukas yra tiesioginėje pilnoje, bet ne tranzityvioje priklausomybėje nuo bet kokio 
galimo tos lentelės rakto. T. y. reikia užtikrinti, kad visi neraktiniai laukai būtų vienas nuo 
kito nepriklausomi. Jei taip nėra, reikia sukurti naują lentelę (sąryšį), kuri neturėtų 
neraktinių laukų tarpusavio priklausomybės. 

 
1.4.1. Funkcinė atributų priklausomybė  

 
Terminas „funkcinė priklausomybė” reiškia, kad LENTELĖS laukas B funkcionaliai 

priklauso nuo tos pačios lentelės lauko A, jei bet kuriuo momentu kiekvieną A reikšmę atitinka ne 
daugiau kaip viena B reikšmė. Kitaip tariant, A lauko reikšmės identifikuoja B lauko reikšmes. 
Trumpai tai užrašoma naudojant rodyklę: A → B. Jei keli laukai priklauso nuo vieno lauko A, 
pateikiamas jų sąrašas, pvz., A → B, C, D. 

Grafiškai funkcines priklausomybes patogu iliustruoti ovalinėmis diagramomis. Ovalus 
patogiau išdėstyti vertikaliai. Ovaluose arba apskritimuose nurodomi laukų vardai, o tarp atitinkamų 
ovalų brėžiamos rodyklės, vaizduojančios funkcines priklausomybes. Raktiniai laukai pažymimi 
žvaigždutėmis („“), o įeinančių į pirminio rakto sudėtį laukų vardai pabraukiami. 

 

 
 

a)     b) 
1.17  pav. Funkcinių priklausomybių vaizdavimo ovaline diagrama pavyzdys: 

a) išsamaus pavidalo, b) sutrumpinto pavidalo 
 

  A      

B 

C 

  A      

B 

C 
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1.4.2. Duomenų normalizavimo procesas 
 
Paprastai lentelės skaidymo procesas į kelias lenteles, atitinkančias 2NF sąlygas, susideda iš 

šių etapų: 
 sukuriama nauja lentelė, kurios laukai yra pradinės lentelės laukai, įeinantys į funkcinę 

priklausomybę tarp neraktinių laukų ir rakto dalies; šios funkcinės priklausomybės 
determinantas tampa naujos lentelės raktu; 

 neraktiniai laukai, kurie yra dalinės funkcinės priklausomybės, pašalinami iš pradinės 
lentelės; 

 jei pradinė lentelė nėra 2NF dėl daugiau nei vienos dalinės funkcinės priklausomybės, 
tuomet 1 ir 2 etapų veiksmai kartojami kiekvienai tokiai priklausomybei. 

Panagrinėkime konkretų duomenų normalizavimo procesą – PREKIŲ UŽSAKYMO 
duomenų bazės schemos sudarymą: pirkėjas kasdien gali užsisakyti daug ir įvairių prekių. 

 
1.1 lentelė.  Duomenų normalizavimo proceso pavyzdys 

 
Dokumentas PREKIŲ PARDAVIMAI 

Nenormalizuota 
forma 

Pirma normalinė forma 
1NF 

Antra normalinė forma 
2NF 

Trečia normalinė 
forma 3NF 

Užsakymo_Nr* 
Užsakymo_data 
Prekės_Nr 
Prekės_pavadinimas 
Prekės_kaina 
Prekės_gamintojas 
Prekių_kiekis 
Pirkėjo_Nr 
Pirkėjo_vardas 
Pirkėjo_pavardė 
Pirkėjo_adresas 
 
 
 

Užsakymo_Nr* 
Prekės_Nr* 
Prekės_pavadinimas 
Prekės_kaina 
Prekės_gamintojas 
Prekių_kiekis 
 
 
Užsakymo_Nr* 
Pirkėjo_Nr* 
Užsakymo_data 
Pirkėjo_vardas 
Pirkėjo_pavardė 
Pirkėjo_adresas 

Užsakymo_Nr* 
Prekės_Nr * 
Prekių_kiekis 
 
Prekės_Nr * 
Prekės_pavadinimas 
Prekės_kaina 
Prekės_gamintojas 
 
 
-----------------------> 

 
 
-------------------------> 
 
 
 
--------------------------> 
 
Pirkėjo_Nr* 
Pirkėjo_vardas 
Pirkėjo_pavardė 
Pirkėjo_adresas 
 
Užsakymo_Nr* 
Pirkėjo_Nr* 
Užsakymo_data 

Identifikuojami atributai Esybės tipui (lentelei) 
negalima priskirti tokių 
atributų dėl kurių esybės 
(įrašai) toje pačioje 
lentelėje kartotųsi – 
kartojimąsi lemiančius 
parametrus išskaidome į 
lenteles 

Atributų sąrašas 
išskaidomas, kad kiekvienas 
neraktinis atributas 
funkciškai priklausytų  nuo 
rakto, t.y. negali priklausyti 
nuo rakto dalies (vieno iš 
raktų atributo) 

Ne tik kiekvienas atributas 
turi būti priklausomas nuo 
rakto, bet jis taip pat neturi 
funkciškai priklausyti nuo 
kitų sąrašo atributų 

 
Normalizavimo procesas ir lentelių suskaidymas į mažesnes lenteles užtikrina, kad duomenų 

bazėje nebūtų anomalijų. 
 
1.4.3.  Normalinių formų anomalijos 

 
Įvedimo anomalija. Negalima įvesti tam tikrų duomenų tol, kol neįvesta visa rakto reikšmė. 

Pavyzdžiui: negalima įvesti jokių duomenų apie tiekėją, kol jis nepristatęs kokio nors gaminio; 
negalima įvesti duomenų apie užsakovą, kol jis nepadaro užsakymo; negalima įvesti duomenų apie 
prekę, kol ji nėra nors kartą užsakyta. 

Atnaujinimo (keitimo) anomalija. Reikia didelių papildomų laiko, atminties išteklių, 
atnaujinant (keičiant) lentelėje dažnai pasikartojančias reikšmes ar įvedant į lentelę naujas laukų 
reikšmes. Be to, jei atliktas tik dalinis atnaujinimas, t. y. ne visur DB buvo atnaujintos lauko(ų) 
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reikšmės, tai atsiranda duomenų prieštaringumas, suardantis saugomų DB duomenų vientisumą. 
Pavyzdžiui: pasikeitus užsakovo adresui, būtina atnaujinti duomenis visuose užsakymuose, kuriuos 
jis kada nors padarė. Analogiškos problemos kyla ir pasikeitus prekės pavadinimui ar šalies pašto 
indeksų sistemai. 

Šalinimo anomalija. Šalinant tam tikrus duomenis, gali būti prarasta naudinga informacija, 
netiesiogiai susijusi su šalinamais duomenimis. Pavyzdžiui: pašalinus paskutinę užsakomą prekę, 
prarandami duomenys apie visą užsakymą. Pašalinus paskutinį užsakymą su tam tikra preke, 
prarandami visi duomenys apie šią prekę. Pašalinus paskutinį tam tikro užsakovo užsakymą, 
prarandami visi duomenys apie šį užsakovą. 

Tokio tipo anomalijas galima panaikinti išskaidžius lentelę, t. y. išskyrus į atskiras lenteles 
sudėtinio rakto dalis ir nuo jų priklausančius laukus.  

 
1.4.4. Normalizavimo proceso pavyzdžiai 

 
Išnagrinėkite tipinius pavyzdžius, padedančius geriau suvokti duomenų normalizavimo 

proceso ypatumus.  
1 pavyzdys. Lentelėje yra informacija apie projektavimo įstaigos darbuotojus, o lentelės 

reliacinė schema atrodo taip: 
DARBUOTOJAI (darbuotojo_nr (DN), darbuotojo_pavardė (DP), alga (AL), projekto_nr 

(PN), baigimo_data (BD)). 
Funkcinės priklausomybės tarp šios lentelės laukų, traktuojant, kad įstaigoje nėra darbuotojų 

su vienodomis pavardėmis, pavaizduotos 1.18 pav. 
 

 
 

1.18  pav. Funkcinės priklausomybės lentelėje DARBUOTOJAI 
  
Lentelė DARBUOTOJAI, būdama 1NF, yra ir 2NF, nes abu jos galimi raktai ( DN ir DP ) 

turi tik po vieną lauką. Tačiau ši lentelė nėra 3NF, nes jos neraktinis laukas BD tranzityviai 
priklauso nuo galimų raktų (tai aišku iš priklausomybių: DNPN arba DPPN, PNBD ). 

2NF lentelėms irgi būdingos minėtos įvedimo, atnaujinimo ir šalinimo anomalijos. 
Pavyzdžiui, pateiktu atveju negalima įvesti projekto baigimo datos tol, kol nepaskirti šio projekto 
vykdytojai (įvedimo anomalija). Projekto datos keitimas reikalauja visų turinčių šią datą įrašų – o jų 
gali būti labai daug – paieškos ir modifikavimo (atnaujinimo anomalija). Atleidus iš darbo visus 
kurio nors projekto vykdytojus, t. y. pašalinus šiuos darbuotojus atitinkančius įrašus, bus prarasta ir 
to projekto baigimo data (šalinimo anomalija). 

Šios anomalijos išnyksta, panaikinus lentelėje esančią tranzityvią funkcinę priklausomybę. 
Tai galima padaryti, išskaidžius lentelę į atitinkamas atskiras lenteles. Pavyzdžiui, lentelę 
DARBUOTOJAI galima išskaidyti į šias lenteles: 

DARBUOTOJAI (darbuotojo_nr, projekto_nr,  darbuotojo_pavardė, alga); 
PROJEKTAI (projekto_nr, baigimo_data). 

Gautos lentelės DARBUOTOJAI ir PROJEKTAI yra 3NF. Pažymėtina, kad lentelės 
DARBUOTOJAI laukas projekto_nr nėra raktas – jis naudojamas tik lentelėms susieti. 

DN      

DP     

AL

PN

BD
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Galima padaryti išvadą, kad normalizuojant DB, kitaip tariant, DB lentelių vieną normalinę 
formą pakeičiant kita, siekiama šių esminių tikslų: išvengti nepageidaujamų funkcinių 
priklausomybių tarp lentelių laukų, kuo labiau sumažinti duomenų pertekliškumą, supaprastinti 
duomenų apdorojimą. 

Taigi, norint įdiegti (realizuoti) efektyvią (duomenų apdorojimo prasme) reliacinę DB, visos 
jos loginio modelio lentelės turi būti 3NF.  

 
2 pavyzdys. Tarkime, reikia sukurti DB, kurioje turi būti saugoma informacija apie studentų 

mokymosi rezultatus. Į DB pradinės lentelės sudėtį įtraukiami šie laukai: 
Studento_bilieto_nr SB 
Studento_pavardė SP 
Grupė G 
Fakultetas F 
Gimimo_metai GM 
Gyvenamos_vietos_adresas GA 
Disciplinos_kodas DK 
Disciplinos_pavadinimas DP 
Kreditų_skaičius ECTS 
Egzamino_įvertinimas EĮ 
Egzamino_data ED 
Egzaminatoriaus_pavardė EP 

Šioje lentelėje gali dažnai kartotis dalyko pavadinimai, egzaminatoriaus pavardė, nes to 
paties dalyko įvertinimus gauna daugelis studentų, todėl norint surasti kurio nors studento laikyto 
egzamino įvertinimą, datą ir egzaminatoriaus pavardę, reiktų parinkti pirminį raktą, sudarytą iš 
dviejų laukų (SB+DK). 

Pradinė DB lentelė aprašoma tokia schema: 
STUDIJOS (SB, SP, G, F, GM, GA, DK, DP, KS, EĮ, ED, EP). 

Funkcinės priklausomybės, egzistuojančios tarp lentelės (duomenų bazės) STUDIJOS laukų: 
SB+DK  EĮ, ED, EP; 
SB  SP, AG, FA, GM, GA; 
DK  DP, ECTS; 
G F. 

Lentelėje STUDIJOS yra laukų, iš dalies priklausančių nuo sudėtinio rakto SB+DK. 
Normalizavę, t. y. išskaidę iš dalies priklausančius laukus į atskiras lenteles, gausime šias lenteles: 

STUDENTAI (SB, SP, G, F, GM, GA); 
STUDIJOS (SB, DK, EĮ, ED, EP); 
DISCIPLINOS (DK, DP, ECTS). 

Lentelėje STUDENTAI dažnai kartosis įrašai lauke grupė ir fakultetas, nes vienoje grupėje  
ir fakultete studijuoja daug studentų. Pasikartojimo galima išvengti sudarius dar vieną lentelę 
GRUPĖS (G, F) ir pašalinus lauką F lentelėje STUDENTAI. Atlikę pakeitimus, turime 3NF 
lenteles: 

GRUPĖS (G, F); 
STUDENTAI (SB, SP, GM, GA); 
STUDIJOS (SB, DK, EĮ, ED, EP); 
DISCIPLINOS (DK, DP, KS). 

 
3 pavyzdys. Sudaryti DB, kurioje atsispindėtų ligonių apsilankymas stomatologijos poliklinikoje. Į 
DB įtraukti šie duomenų elementai: 

Ligonio kortelės numeris LK 
Ligonio pavardė LP 
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Ligonio adresas LA 
Ligonio gimimo data LG 
Stomatologo pavarde SP 
Stomatologo kvalifikacija SK 
Ligonio apsilankymo data AD 
Ligoniui paskirtas laikas AL 
Apsilankymo trukmė TR 
Atlikto gydymo tipas GT 
Atlikto darbo pabaigos požymis PP 
Gydymo kaina GK 

Įvertinkite šiuos apribojimus ir sąlygas: 
1. Stomatologas vieno priėmimo metu atlieka tik vieno tipo gydymą. 
2. Konkretaus tipo gydymas turi savo kainą, kuri nepriklauso nuo stomatologo sugaišto laiko 

gydymui bei gydytojo kvalifikacijos. 
3. Konkretaus tipo gydymą stomatologas gali atlikti per vieną ar per kelis priėmimus. 
4. Nėra stomatologų su vienodomis pavardėmis, o tarp ligonių gali būti. 
5. Vienoda kaina gali būti įvertintas skirtingo tipo gydymas. 
6. Ligonis tą pačią dieną gali apsilankyti pas skirtingus stomatologus kelis kartus, bet tik vieną 

kartą pas tą patį stomatologą.  

 
1.19 pav. Funkcinės priklausomybės  

 
Išnagrinėjus laukų tarpusavio funkcines priklausomybes (galimus tarpusavio ryšius), galima 

nustatyti tris sudėtinius raktus: LK+AD+AL, SP+AD+AL, LK+SP+AD (jei ligonis per vieną dieną 
galėtų apsilankyti kelis kartus pas tą patį stomatologą, tai paskutinysis raktas būtų negalimas). 
Pirminį raktą pasirenkame LK+SP+AD todėl, kad į kitų dviejų galimų raktų sudėtį įeina laukas AL, 
kurio reikšmės nėra griežtai apibrėžtos. Tokiu būdu DB gali būti atvaizduota lentele 
POLIKLINIKA, kuri yra 1NF, ir ją aprašo ši reliacinė schema: 

POLIKLINIKA (LK, SP, AD, LP, LA, LG, SK, AL, TR, GT, PP, GK). 
Egzistuoja neraktinių laukų dalinės funkcinės priklausomybės nuo galimų raktų: 

LKLP; LKLA;  L KLG; SPSK. 
Išskaidę lentelę, gausime šias tris, 2NF esančias, lenteles: 

LIGONIS (LK, LP, LA, LG); 
STOMATOLOGAS (SP, SK); 
POLIKLINIKA (LK, SP, AD, AL, TR, GT, PP, GK). 
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Lentelės LIGONIS ir STOMATOLOGAS tenkina 3NF sąlygas, nes jose nėra neraktinių 
laukų tranzityvių funkcinių priklausomybių nuo raktų. 

Lentelėje POLIKLINIKA neraktinis laukas GK tranzityiai priklauso nuo galimų raktų: 
LK+SP+AD→GT; GT→GK; 
LK+AD+AL→GT; GT→GK; 
SP+AD+AL→GT; GT→GK. 

Tokiu būdu sukurtą loginę reliacinę DB sudarys šios keturios, 3NF esančios, lentelės: 
GYDYMO_ĮKAINIAI (GT, GK); 
POLIKLINIKA (LK, SP, AD, AL, TR, GT, PP). 

Taigi DB sudaro keturios lentelės, kurios tenkina 3NF: 
POLIKLINIKA (LK, SP, AD, AL, TR, GT, PP); 
LIGONIS (LK, LP, LA, LG); 
STOMATOLOGAS (SP, SK); 
GYDYMO_ĮKAINIAI (GT, GK). 
 

1.4.5. Praktinis darbas. Duomenų normalizavimas 
 
Darbo tikslas. Išmokti atlikti duomenų bazės normalizavimą. 
 
Užduotis 
1. Patikrinkite, ar duotos DB lentelės tenkina 3NF reikalavimus. Jei ne, atitinkamą lentelę 

išskaidykite. 
1.1. VETERINARINĖS GYDYKLOS NAMINIŲ GYVŪNŲ duomenų bazė: 

ŠEIMININKAI (Šeimininko kodas, Šeimininko vardas, Adresas, Telefonas); 
NAMINIAI GYVŪNAI (Gyvūno kodas, Rūšis, Veislė, Vardas, Lytis, Šeimininko kodas); 
VIZITAI (Vizito nr, Gyvūno kodas, Apsilankymo data, Apsilankymo tikslas, Gydymas, 
Nuolaida); 
VIZITŲ APRAŠYMAS (Vizito nr, Vizito tipas, Gydymo kodas, Vizito kaina). 

1.2. Duomenų bazė  KNYGYNAS: 
AUTORIAI (Kodas, Vardas, Pavardė, El. paštas, Foto); 
KNYGOS (ISBN, Autoriaus kodas, Pavadinimas, Išleidimo metai, Puslapių skaičius, Egz. 
kiekis, Kaina, Anotacija); 
PIRKĖJAI (Pirkėjo kodas, Vardas, Pavardė, Adresas, Miestas, El. paštas, Telefonas); 
UŽSAKYMAI (Kodas, Pirkėjo kodas, Data, ISBN, Kiekis, Pristatymo terminas, 
Įvykdymo būklė). 
 

2. Normalizuokite pateiktas lenteles.  
2.1. Duomenų bazės PREKĖS lentelės laukai: 

Pirkinio id 
Pirkinio įsigijimo data 
Pirkinio kaina 
Nuolaida  
Prekės tipas 
Prekės pavadinimas 
Prekės kiekis 
Prekės maistingumas 
Prekės kokybė 
Parduotuvės pavadinimas 
Parduotuvės adresas 

Vienodomis prekėmis gali prekiauti kelios parduotuvės. Pavyzdžiui, prekės „Pienas“ iš 
„Marijampolės pieno konservų“ gali būti parduodamos IKI, „Maxima“ ir „Rimi“ parduotuvėse. 
Kadangi pagrindinių prekybos centrų pavadinimų yra nedaug, tad kam juos kartoti. Taip pat tą 
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pačią prekę galima pirkti ir kitą dieną, todėl pirkinį reikia išskirti. Taigi perkant tas pačias prekes 
skirtingomis dienomis, labai dažnai kartojasi ta pati informacija. Todėl tokias lenteles reikia 
normalizuoti. 
 

2.2. Duomenų bazės DARBO ĮRANKIŲ  NUOMA lentelės laukai: 
Įrankio_Nr  
Pavadinimas 
Paskirtis  
Įrankio kaina 
Paėmimo data 
Paėmimo valanda 
Grąžinimo data 
Grąžinimo valanda 
Nuomos 1val kaina 
Nuomos Nr 
Nuomotojo pavardė 
Nuomotojo vardas 
Nuomotojo adresas 
Darbuotojo Nr 
Darbuotojo pavardė 
Darbuotojo vardas 

Darbo įrankiai gali būti nuomojami vienai valandai ar dienai, kelioms valandoms ar net 
kelioms dienoms. Nuo to priklauso nuomos kaina. Tą pačią dieną klientus aptarnauja keli 
darbuotojai.   
 
Darbo eiga ir metodiniai nurodymai 

 
1) DB normalizavimo proceso metu naudokite lentelę, kurios stulpeliuose surašyti visi duomenų 

bazės atributai. Pabrauktas atributo pavadinimas reiškia, jog jis priklauso pirminiam raktui. 
Tarpas sąraše skiria skirtingas duomenų bazės lenteles (esybes). Pirmojo etapo (žingsnio) metu 
tiesiog surašykite visus reikiamus atributus į pirmąjį lentelės stulpelį 
 

Atributų sąrašas Pirma normalinė forma 
1NF 

Antra normalinė forma 
2NF 

Trečia normalinė 
forma 3NF 

Surašykite visus 
atributus    
 

Atkreipkite dėmesį, jog į laukų sąrašą nepateko laukai, kurie apskaičiuojami naudojant kitus 
laukus – eilučių sumos ir galutinės užsakymo sumos. Skaičiuojami laukai duomenų bazėje paprastai 
nesaugomi, o apskaičiuojami spausdinant dokumentą ar pateikiant informaciją vartotojui. 

 
2) Antrame etape pertvarkykite visas lenteles taip, kad jos atitiktų 1NF reikalavimus (užpildykite 

stulpelį 1NF). Lentelė yra pirmoje normalinėje formoje, jei duomenys saugomi dvimatėje 
lentelėje ir neturi pasikartojančių atributų grupių. 
 

Visose sudarytose lentelėse suraskite ir pabraukimu pažymėkite pirminius raktus. Dar kartą 
patikrinkite, ar visos lentelės atitinka 1NF reikalavimus. Jei taip nėra, kartokite tikrinimus ir 
lentelių skaidymą tol, kol visos lentelės tenkins reikalavimus. 

 
3) Lentelė yra antros normalinės formos, jei ji yra 1NF ir visi neraktiniai atributai turi funkcinę 

priklausomybę nuo viso pirminio rakto. Visose lentelėse reikia surasti atributus, kurie priklauso 
tik nuo dalinio rakto ir tokių atributų grupės, kartu su raktais perkelti į atskiras lenteles. Norint 
tai padaryti, reikia surasti visas funkcines priklausomybes. 
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Visas funkcines priklausomybes, pažeidžiančias 2NF reikalavimus, turite išskirti į atskiras 

lenteles. Į kiekvieną tokią lentelę patenka visi priklausomi atributai, kartu su atributu (-ais), nuo 
kurio jie yra funkciškai priklausomi. Pastarasis atributas(ai) tampa naujos lentelės pirminiu raktu. 

Dar kartą patikrinkite, ar visos gautos lentelės atitinka 2NF reikalavimus. Jei taip nėra, 
kartokite tikrinimus ir lentelių skaidymą tol, kol visos lentelės atitiks 2NF. 

 
4) Lentelė yra trečios normalinės formos, jei ji yra 2NF ir joje nėra tranzityvių funkcinių 

priklausomybių. Kitaip sakant, atributai negali būti funkciniai priklausomi nuo atributų, 
nepriklausančių pirminiam raktui. 
 

Analizuojat tranzityvias priklausomybes, reikėtų kiekvienai lentelei surasti visas 
priklausomybes ir patikrinti, ar nėra atributų, priklausomų nuo neraktinių atributų. Galima 
pasinaudoti rezultatais, gautais trečiame etape (žingsnyje). 

 
5) Pabaigoje būtina patikrinti, ar neatsirado lentelių, turinčių tuos pačius pirminius raktus. Jei tokių 

lentelių yra, jas reikia sujungti, nes jos atitinka tuos pačius duomenis. 
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2. RELIACINIŲ DUOMENŲ BAZIŲ  

                  PROJEKTAVIMO PRIEMONĖ CA ERWIN 
 
Suprojektuoti duomenų bazę, tenkinančią vartotojo poreikius, turinčią kuo mažiau blogų ir 

kuo daugiau gerų savybių, yra pagrindinis duomenų bazių projektuotojo uždavinys. Tai yra ilgas ir 
sudėtingas procesas, kurį atliekant gelbsti įvairios projektavimo priemonės, taupančios laiką bei 
padedančios išvengti daugelio projektavimo klaidų. Pačios populiariausios duomenų bazių 
projektavimo priemonės: SYBASE POWER DESIGNER, ORACLE DESIGNER, ER STUDIO, 
CA ERWIN. 

Šiame skyriuje sužinosite, kaip naudotis projektavimo priemone CA ERWIN sukurti loginį 
bei fizinį duomenų modelius, atlikti tiesioginę modelio inžineriją, perkelti duomenų modelį į Ms 
Access duomenų bazių valdymo sistemą. 

 
2.1.  Programos CA ERWIN darbinė aplinka 

 
Projektavimo programos CA ERWIN darbinį langą sudaro šios pagrindinės dalys: diagramų 

braižymo sritis (1), įrankių juostų sritis (2), modelių inspektoriaus langas (3). 
 

 
2.1  pav. Programos CA ERWIN darbinė aplinka  

 
Darbiniame lange pateikiamos įrankių juostos priklauso nuo kuriamo duomenų modelio 

tipo. Įrankių juostos įrankių paskirtis priklauso nuo to, koks modelio objektas pasirinktas. 
Kiekvieno įrankio pavadinimas yra pateikiamas, pasirinkus įrankį pele. 

Pagrindinė darbinio lango dalis – diagramų braižymo sritis. Šioje srityje, naudojantis 
įrankiais, sudaromi duomenų modeliai. Aktyvaus modelio elementus galima pasirinkti, naudojantis 
modelių inspektoriumi. 
 
Modelių tipai 

Projektavimo priemone CA ERWIN galima kurti šiuos modelius: 
 Loginius. 
 Fizinius. 
 Loginius/fizinius. 

Projektuojant duomenų bazes programa CA ERWIN, rekomenduojama pasirinkti 
fizinį/loginį duomenų modelio tipą. Pasirinkus fizinį/loginį modelio tipą, kuriamas tiek fizinis, tiek 
loginis modelis. 

 

1
3

2
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2.1 lentelė. Fizinio/loginio duomenų modelio tipo pasirinkimas 

Veiksmo aprašymas Veiksmo atlikimas Erwin aplinkoje 
1) Pasirinkite meniu Create model. 
 

 

2) Atsiradusioje kortelėje pasirinkite modelio 
tipą bei duomenų bazę, į kurią konvertuosite 
savo sudarytą modelį  (pasirinkite Ms 
Access). 

 

 
3) Norint pereiti iš vieno modelio į kitą, reikia 

pasinaudoti įrankio juostos modelio keitimo 
įrankiu. 

 

Šis įrankių juostos įrankis yra aktyvus tik tuomet, kai kuriamas loginis/fizinis duomenų 
modelis. 

Projektavimo priemonėje CA ERWIN išskiriami duomenų modeliai atitinka du duomenų 
bazių projektavimo etapus: loginio duomenų bazės modelio projektavimą, fizinio duomenų bazės 
modelio projektavimą. 
 
Modelių vaizdavimo būdas 

Projektavimo priemonėje CA ERWIN duomenų bazių projektavimui galima naudoti 
duomenų modeliavimo metodologiją IDEF1X (Integration Definition for Information Modeling) ir 
duomenų modeliavimo metodologiją IE (Information Engineering). Šios dvi metodologijos skiriasi 
modelių vaizdavimo būdu.  

Duomenų modeliavimo metodologiją pasirenkame meniu komandos Model/Model 
Properties... skyrelyje Notation: 

 

 
2.2 pav. Duomenų modeliavimo metodologijos pasirinkimas  

 
Duomenų modeliavimo metodologijos IDEF1X ir IE skiriasi duomenų modelių objektų 

vaizdavimo būdais: 
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Duomenų modelis IDEF1X Duomenų modelis IE 

2.3  pav. Duomenų modeliavimo metodologijos skirtumai  
 
Projektuojant duomenų bazes priemone CA ERWIN naudosime metodologiją IE 

(Information Engineering). 
 

2.2.   Loginis duomenų modelis 
 
Loginis duomenų modelis – tai dalykinės srities aprašymas. Projektavimo priemonėje CA 

ERWIN dalykinė sritis aprašoma ER diagramomis. Nagrinėjant loginį duomenų modelį, didesnį 
dėmesį skirsime ne loginio duomenų modelio objektams suvokti, bet kaip šiuos objektus sukurti 
naudojant priemonę CA ERWIN. 

 
2.2.1.   Esybės atributų sukūrimas 
 

Esybės sukūrimas 
Norint loginiame duomenų modelyje sukurti naują esybę, reikia: 
1) Įrankių juostoje pelės žymeklio spragtelėjimu pasirinkti naujos esybės kūrimo įrankį: 

 
2) Spragtelėti diagramų langą. 

 
Pastaba. Lentelės į fizinį duomenų modelį yra įtraukiamos tuo pačiu principu. 

 
Projektavimo priemonėje CA ERWIN esybės yra vaizduojamos stačiakampiais kvadratais, 

kurie horizontalia linija padalina į tris sritis: 
 

 
Pavadinimo sritis 
Pirminio rakto sritis 

Neraktinė sritis 

Sukūrus esybę, pavadinimo srityje užrašykite jos pavadinimą ir surašykite šią esybę 
apibūdinančius atributus. Pats paprasčiausias atributų kūrimo būdas yra klavišu TAB: 

1) Paspausti TAB klavišą ir atsiradusiame įvedimo lauke įvesti atributo pavadinimą. 
2) Paspausti TAB klavišą ir įvesti kitą atributą ir t. t. 

Sritis po pavadinimo linija vadinama pirminio rakto sritimi. Esybė turi turėti pirminį raktą. 
Pirminis raktas gali būti sudarytas iš vieno ar kelių atributų. Pirminis raktas, sudarytas iš kelių 
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atributų, vadinamas sudėtiniu pirminiu raktu. Į šią sritį įvedami atributai, sudarantys esybės pirminį 
raktą.  

Išoriniai raktai loginiame modelyje nėra rodomi. Jeigu išorinius raktus norite matyti 
loginiame modelyje, turite:  

1) Pasirinkti Format/Choose Entity Display komandą.  
2) Atsidariusiame komandos dialogo lange pažymėti Check the options Show Migrated 

Keys and FK Designator laukelį. 
Sritis, esanti žemiau horizontalios linijos, vadinama neraktine sritimi. Į ją įvedami 

atributai, neįeinantys į esybės pirminį raktą.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Pastaba. Išoriniai raktai žymimi FK ir yra sukuriami priklausomoje lentelėje automatiškai, kai apibrėžiami 
ryšiai tarp lentelių. Šiuo lauko pavadinimas, duomenų tipas atitinka pagrindinės lentelės pirminį lauką.  
Išorinis (foreign key FK) esybės raktas gali būti tiek vienoje, tiek kitoje srityje. 
 

2.2.2. Ryšių tarp esybių nustatymas 
 
Loginiame duomenų modelyje ryšiams tarp esybių nustatyti pagrindinėje įrankių juostoje 

yra sukurti ryšių nustatymo įrankiai: 
 

 
1 2 3 4 

 
1  Įrankis skirtas ryšiui virštipis-potipis sukurti. 
2  Įrankis skirtas apibrėžtiniam ryšiui sukurti. 
3  Įrankis skirtas ryšiui N:M sukurti. 
4  Įrankis skirtas neapibrėžtiniam ryšiui sukurti. 

   
Esybių tarpusavio santykis yra nusakomas ryšiu. Projektavimo priemonėje CA ERWIN ryšiai 

yra vaizduojami punktyrine arba stora vientisa linija. Ryšio linija jungia pagrindinę ir 
priklausomą esybes. Norint sukurti ryšius duomenų modelyje, reikia atlikti šiuos veiksmus: 

 
1) Įrankių juostoje pasirinkti reikalingą ryšio įrankį. 
2) Pasirinkti pagrindinę esybę. 
3) Pasirinkti priklausomą esybę. 
 
Išskiriami du ryšių tipai: apibrėžtiniai ryšiai ir neapibrėžtiniai ryšiai. 

 
Pirminio rakto sritis 

Neraktinė sritis 
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Apibrėžtiniai ryšiai  žymimi vientisa linija. Šis ryšys naudojamas jungiant stipriąją 
ir silpnąja esybes. Apibrėžtiniuose ryšiuose stipriosios esybės pirminis raktas yra dalis silpnosios 
esybės pirminio rakto. 

Neapibrėžtiniai ryšiai  žymimi punktyrine linija. Neapibrėžtiniuose ryšiuose 
pagrindinės esybės pirminis raktas nėra priklausomos esybės pirminio rakto dalis.  

 
Ryšio kardinalumas nurodo, kiek priklausomos esybės objektų atitinka pagrindinės esybės 

objektą. Projektavimo priemonėje CA ERWIN išskiriami tokie ryšio kardinalumo požymiai: 
 Zero, one, or more – nulis, vienas arba daug. 
 One or more – vienas arba daug. 
 Zero or one – nulis arba vienas. 
 Exactly – tiksliai nurodytas skaičius. 

 
Norint nustatyti ryšio kardinalumą, reikia: 
1) Dešiniojo pelės klavišo spustelėjimu pažymėti ryšį. 
2) Atsidariusiame kontekstiniame meniu pasirinkti Relationships Properties komandą. 
3) Atsidariusiame dialogo lange Relationships pasirinkti skyrelį General bei laukelių 

grupėje Cardinality pasirinkti reikalingą kardinalumo požymį: 

 
2.4 pav. Ryšio kardinalumo nustatymas  

 
Būtinos ir nebūtinos ryšio esybės 

Esybės dalyvavimas ryšyje gali būti būtinas (privalomas) arba nebūtinas (neprivalomas). 
Jeigu esybės dalyvavimas ryšyje yra nebūtinas, tai ryšio linijoje šalia esybės yra rašomas 0, 
priešingu atveju šalia privalomos esybės 0 nėra rašomas. 

Norint nustatyti pagrindinės ryšio esybės būtinumo (nebūtinumo) sąlygą, reikia: 
1) Pažymėti ryšio liniją dešiniuoju pelės klavišu. 
2) Atsidariusiame dialogo lange Relationships pasirinkti skyrelį General. 
3) Laukelių grupėje Nulls pasirinkti: No Nulls – būtina esybė (Nulls Alowed – nebūtina 

ryšio esybė). 
 
Pastaba. Pasirinkus apibrėžtinį ryšį, pagrindinei ryšio esybei automatiškai nustatoma būtinumo ryšyje 
sąlyga. Priklausomos esybės būtinumo ar nebūtinumo sąlyga parenkama nustatant ryšio kardinalumą. 
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2.2.3.  Transformacijos įrankiai 
 
Loginiame duomenų modelyje pašalinti ER modelio savybėms, nesuderinamoms su reliaciniu 

duomenų modeliu, yra sukurti transformacijos įrankiai. Transformacijos įrankiais galima pakeisti 
ryšį N:M bei ryšį virštipis-potipis. 

 
2.2 lentelė. Transformacija ryšiui N:M pakeisti 

 

   
2.5 pav. Ryšys virštipis-potipis 

 
Pastaba. Fiziniame duomenų modelyje transformacijos įrankiai yra skirti normalizuoti arba denormalizuoti 
duomenų bazės lentelėms. 

Veiksmo aprašymas Veiksmo atlikimas CA Erwin aplinkoje 
1) Pažymėti objektą, kurį transformuosite. 
2) Transformacijos įrankių juostoje pažymėti 

reikalingą transformacijos įrankį. 
 

3) Užpildyti vedlio dialogo langus. 
Duotas  pavyzdys: tą patį dalyką dėsto keletas dėstytojų 
ir tas pats dėstytojas gali dėstyti kelis dalykus. 

 
 
4) Užrašyti naujos lentelės pavadinimą. 

 
5) Paspausti mygtuką Finish ir įvertinti transformacijos 

rezultatus. 
 
 

Transformacijos įrankiai ryšiui 
virštipis-potipiai pakeisti 
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2.2.4. Praktinis darbas. Loginio duomenų modelio sudarymas projektavimo priemone 

CA ERWIN 
 
Darbo tikslas. Su projektavimo priemone CA ERWTN išmokti sukurti loginį aprašytos dalykinės 
srities duomenų modelį. Naudojant transformacijos įrankius, pašalinti su reliaciniu modeliu 
nesuderinamas duomenų modelio savybes. 
 
Užduotis 

1. Susipažinkite su teorine medžiaga, reikalinga praktiniam darbui atlikti. 
2. Naudodamiesi projektavimo priemone CA ERWIN, sudarykite loginį duomenų modelį 

pagal aprašytą dalykinę sritį. 
 
Dalykinės srities aprašymas 

 
Kolegija apie kiekvieną studentą saugo šią informaciją: asmens kodą, vardą, pavardę, gimimo 

datą, adresą, telefoną, elektroninį paštą, fotografiją, informaciją apie studijų finansavimą, įstojimo 
balą. Visi studentai suskirstyti į grupes pagal savo pasirinktą specialybę. Tas pats studentas vienu 
metu gali studijuoti tik vienoje GRUPĖJE, kur pateikiama informacija apie fakultetą, studijų formą 
ir studijų kainą. Studentas vieno semestro metu gali studijuoti ne daugiau kaip 7 DALYKUS (vieną 
ir tą patį dalyką studijuoja daug studentų), už kuriuos reikia atsiskaityti per sesiją. Atsiskaitydamas 
studentas gauna ĮVERTINIMĄ, kuriame nurodoma egzamino data, egzamino įvertinimas, tarpinių 
atsiskaitymų įvertinimai, savarankiško darbo įvertinimas. Studentams kolegijoje pateikiama 
informacija apie jų studijuojamus DALYKUS: dalyko pavadinimas, aprašymas, ECTS_kreditų 
skaičius. Tą patį dalyką gali dėstyti keli dėstytojai (ir vienas dėstytojas gali dėstyti kelis dalykus). 
Apie DĖSTYTOJĄ saugoma ši informacija: pavardė, vardas, pedagoginis vardas, išsilavinimas 
(vienas dėstytojas gali turėti kelis išsilavinimus, pvz., dviejų sričių magistro laipsnius), pedagoginio 
darbo stažas, pareigybinis koeficientas. Dėstytojas gali būti ir administracijos darbuotojas. Šiuo 
atveju duomenų bazėje nurodoma, kokias pareigas jis užima, ir tų pareigų aprašymas. 

 
Darbo eiga ir metodiniai nurodymai 
 

1. Įsijunkite programą CA ERWIN ir būtinai pasirinkite modelio tipą – loginis/fizinis bei 
duomenų bazę Access (žr. 2.1 lentelė). 

2. Ekrano viršuje nurodykite, kad dirbate su loginiu modeliu: 

 
2.6  pav. DB modelio tipo pasirinkimas 

 
3. Išnagrinėkite aprašytą dalykinę sritį, pateiktą užduotyje. 

Aprašytoje dalykinėje srityje galima išskirti šias esybes: GRUPĖS; STUDENTAI; 
DISCIPLINOS; DĖSTYTOJAI, ADMINISTRACIJA. Esybei GRUPĖS pirminiu raktu galima 
pasirinkti atributą Grupė, nes  kolegijoje nėra to paties pavadinimo dviejų grupių. Esybei 
DISCIPLINOS reikia sukurti papildomai raktinį lauką, nes nei vienas iš užduotyje pateiktų atributų 
netinka. Paaiškinkite, kodėl. 

 
4. Sukurkite šias esybes: GRUPĖS; STUDENTAI; DISCIPLINOS; DĖSTYTOJAI. Įtraukite 

išskirtas esybes į duomenų modelį, įveskite esybes apibūdinančius atributus, apibrėžkite pirminius 
raktus. 
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4.1. Įrankių juostoje spragtelėkite naujos esybės sukūrimo įrankį.    
4.2. Spragtelėkite diagramų langą. 
4.3. Įveskite esybės pavadinimą. 
4.4. Spragtelėkite TAB klavišą ir į pirminio rakto sritį įveskite pirminio rakto atributus. 
4.5. Spragtelėkite TAB klavišą ir į neraktinę sritį įveskite likusius esybės atributus. 
 
Gausite rezultatą: 

 
2.7  pav. Esybės su  atributais  

 
5. Duomenų modelyje nustatykite ryšius tarp esybių. Atlikite esybių ryšių analizę. 
 

Tarp esybių GRUPĖS ir STUDENTAI ryšys – vienas ir tas pats studentas vienu metu negali 
studijuoti keliose grupėse, bet vienoje grupėje studijuoja daug studentų.  

Tarp esybių STUDENTAI ir DISCIPLINOS ryšys – vienas studentas studijuoja kelis 
dalykus, bet ir tą patį dalyką studijuoja daug studentų. 

 

 

2.8  pav. N:M ryšys tarp esybių Studentai ir Disciplinos  
 

Tarp esybių DISCIPLINOS ir DĖSTYTOJAI ryšys – vieną ir tą patį dalyką gali dėstyti keli 
dėstytojai, be to, vienas ir tas pats dėstytojas gali dėstyti kelis dalykus. 
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2.9  pav. N-M ryšys tarp esybių Disciplinos ir Dėstytojai 
 
Tarp esybių DĖSTYTOJAI ir ADMINISTRACIJA ryšys – virštipis-potipis, nes 

administracijos darbuotojas irgi gali būti dėstytojas. 

 

2.10  pav. Ryšys virštipis-potipis  
 
Pastaba: ErWin programa automatiškai įkelia bazinės esybės pirminio rakto atributą (atributus) į 
priklausomą esybę ir pažymi jį (juos) kaip išorinį raktą (FK). 
 

6. Atlikite ryšių N:M bei virštipio-potipio transformacijas. Gautas naujas esybes papildykite 
naujais atributais.  

6.1. Pažymėkite ryšį N:M. 
6.2. Spragtelėkite transformacijos įrankį. 
6.3. Atsidariusiame vedlio dialogo lange paspauskite mygtuką Finish. 
6.4. Pakeiskite sukurtų esybių pavadinimus. 
6.5. Naujai sukurtas esybes papildykite nurodytais atributais. 

 

2.11  pav. Ryšių M-N transformacijos  
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Sukurtas duomenų bazės STUDIJOS loginis modelis, turintis keletą esybių ir nustatytus 
ryšius tarp jų.   

 
2.12  pav. DB Studijos loginis modelis  

 
2.3.  Fizinis duomenų modelis 

 
Sukūrus loginį duomenų bazės modelį, pereinama prie fizinio duomenų bazės modelio 

kūrimo. Fizinis duomenų bazės modelis – tai tiksliai apibrėžtos fizinės struktūros modelis, kuriame 
sukurtos lentelės, nurodyti lentelės laukų duomenų tipai, nustatyti ryšiai, sukurti indeksai, 
apibrėžtos dalykinės taisyklės ir trigeriai. 

Jeigu kuriant duomenų modelį pasirenkamas loginis/fizinis modelio tipas, tai kuriant loginį 
modelį automatiškai kuriamas ir jį atitinkantis fizinis modelis. Perėjus į fizinio modelio kūrimo 
režimą, šį modelį reikia tik papildyti.  

 
Duomenų bazių valdymo sistemos pasirinkimas 

Fizinis modelis yra siejamas su konkrečia duomenų baze. Programos CA ERWIN 
privalumas yra tas, kad šis projektavimo įrankis nėra susietas su viena konkrečia duomenų baze, bet 
palaiko ryšį su daugeliu duomenų bazių. 

Fiziniame duomenų modelyje  norint pasirinkti duomenų bazių valdymo 
sistemą, reikia: 

1)  Pasirinkti meniu Database/Choose Database komandą.  
2) Atsidariusiame dialogo lange pasirinkti reikiamą duomenų bazių valdymo sistemą. 

 
2.13  pav. DBVS pasirinkimas  
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2.3.1. Lentelės laukų duomenų tipai 
 
Pasirinkus konkrečią duomenų bazę, programoje ERWIN yra automatiškai įkeliami šioje 

duomenų bazėje palaikomi duomenų tipai. Apibrėžiant lentelę, kiekvienam lentelės laukui turi būti 
parinktas tinkamas duomenų tipas. 

Lentelės laukams parenkant duomenų tipus, reikia:  
1) Meniu Model pasirinkti kortelę Columns arba, spustelėjus dešinį pelės klavišą, lentelėje 

atsiradusiame kontekstiniame meniu pasirinkti Columns. 

 
2.14  pav. Columns kortelės pasirinkimas  

 
2) Atsivėrus kortelei Columns, galima aprašyti kiekvieną atributą: 

 
2.15  pav. Columns General atributų aprašymo kortelė  

 
Skyriuje General nurodome lentelės laukų reikšmes: 

 Default – fiziniame duomenų modelyje lentelių laukams galima nurodyti pradines 
reikšmes. Įvedant duomenis į lenteles, automatiškai bus priskirtos nurodytos pradinės 
reikšmės. 

 Blob – OLE laukas. 
 Datetime – datos/laiko laukas. 
 Number – skaitmeninis laukas. 
 String – teksto laukas. 
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2.16  pav. Columns Access atributų aprašymo kortelė  

 
Fizinio duomenų modelio skyriuje Access galima nurodyti privalomus lentelių laukus, t. y. 

laukus, kurių reikšmes būtina įvesti pildant duomenis lentelėje. Privalomiems laukams reikia 
pažymėti laukelį NOT NULL. 

Skyriuje ...Access aprašomi laukai pagal jiems priskirtą tipą: 

 
2.17  pav. Columns...Access  atributų aprašymo kortelė  

 
 Caption – užrašyti pilną antraštės pavadinimą. Galima naudoti taškus, dvitaškius ir kt. 
 Format – nustatyti formatą. Pavyzdžiui, pasirinkti pageidaujamą datos formatą, raides 

rašyti didžiosiomis raidėmis ir kt. 
 Mask – suformuoti įvesties kaukę (šabloną). 
 

Pastaba. Šių kortelių parametrus detaliau nagrinėsime 3 skyriuje „DB kūrimas Ms Access priemonėmis“. 
 

2.3.2.  Indeksai 
 
Programa ERWIN galima kurti keturių rūšių indeksus – tai pirminius raktus, išorinius 

raktus, unikalius indeksus ir indeksus, naudojamus atliekant duomenų paiešką. 
Pirminių lentelės raktų kūrimas fiziniame duomenų modelyje yra analogiškas esybių 

pirminių raktų kūrimui loginiame duomenų modelyje. Pirminiai raktai yra sukuriami įvedant 
lentelės laukus į pirminio rakto sritį. 

Išoriniai raktai yra sukuriami automatiškai, nustačius ryšius tarp lentelių. Nustačius ryšį tarp 
lentelių, priklausomoje lentelėje yra automatiškai sukuriamas naujas laukas su žymeniu FK, Šio 
lauko pavadinimas, duomenų tipas atitinka pagrindinės lentelės pirminį raktą. 

Unikalūs indeksai yra kuriami, siekiant užtikrinti atitinkamų stulpelių reikšmių unikalumą 
lentelėje. Paieškos indeksai yra skirti palengvinti duomenų paieškai. Kuriant indeksus, reikia: 

1) Spustelėję dešiniuoju pelės klavišu, atidarykite lentelę. 
2) Atsidariusiame kontekstiniame meniu pasirinkti Indexes... komandą. 
Atsidariusiame dialogo lange paspauskite New mygtuką ir nurodykite kuriamo indekso 

pavadinimą. Jeigu kuriate unikalų indeksą, turite pažymėti laukelį Unique. 
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2.18  pav. Indeksų kūrimo lentelė 

 
3) Pasirinkite laukus, kurie sudarys unikalų adresą. 

 
2.19  pav. Indeksų kūrimo kortelės  

 
2.3.3. Atestacijos taisyklės 
 
Programa ERWIN leidžia nurodyti konkrečius reikalavimus lentelės laukų reikšmėms ar 

lentelei. Šie apribojimai šioje programoje yra apibrėžiami, sukuriant atestacijos taisykles. 
Atestacijos taisyklės kuriamos įvedant atestacijos taisyklės pavadinimą ir nurodant apribojimus.  

 
Norint lentelei sukurti atestacijos taisyklę, reikia: 

1) Spustelėti lentelę dešiniuoju pelės klavišu. 
2) Atsidariusiame kontekstiniame meniu pasirinkti komandą Table Properties Validation. 
3) Atsidariusiame komandos lange paspausti mygtuką Validation. 
4) Paspausti mygtuką New ir įvesti kuriamos atestacijos taisyklės pavadinimą.  
5) Įvesti loginius apribojimus lentelei (2.20 pav.). 
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2.20  pav. Atestacijos taisyklių nustatymo kortelės  

 
Loginiai apribojimai sudaromi panaudojant: 

 Logines operacijas. Pagrindinės loginės operacijos yra OR (Arba), AND (Ir). 
 Lentelės laukų vardus. 
 Skaičius. 
 Tekstines reikšmes. 
 Sąryšio operacijas (=(lygu), >(daugiau), < (mažiau), o (nelygu), >= (daugiau arba lygu), 

<= (mažiau arba lygu). 
 Funkcijas. Skaitinio tipo duomenims apdoroti pagrindinės funkcijos šios: Sum, Count, 

Avg, Max, Min. Jos naudojamos atitinkamai sumos, kiekio, vidutinei, didžiausiai, 
mažiausiai reikšmei nustatyti. Datos/laiko tipo duomenims apdoroti pagrindinės 
runkcijos yra šios: Date, Year, Month. Jos naudojamos nustatyti atitinkamai einamosios 
sisteminės datos, metų, mėnesio reikšmei. 

 
Ryšių integralumo sąlygos 
Tam, kad duomenų bazėje būtų užtikrinamas duomenų vientisumas, DBVS turi sekti naujų 

duomenų įvedimo ir esamų duomenų atnaujinimo operacijas. Nustačius ryšius tarp lentelių, 
programoje ERWIN reikia nurodyti sukurtų ryšių integralumo sąlygas. Šios sąlygos nusako, kaip 
turi būti įterpiami, pašalinami, atnaujinami duomenys duomenų bazėje. 

Norint nustatyti ryšio integralumo sąlygas, reikia: 
1) Spragtelėti ryšio liniją dešiniuoju pelės klavišu. 
2) Atsidariusiame kontekstiniame meniu pasirinkti RelationShip Properties... komandą. 
3) Atsidariusiame dialogo lange pasirinkti RI Actions skyrelį. 
4) Laukelių grupėje RI Action pasirinkti, kaip turėtų būti įterpiami, atnaujinami, trinami 

duomenys duomenų bazėje.  
 Restrict – apsaugo duomenis nuo trynimo, įterpimo, keitimo pagrindinėje arba priklau-

somoje lentelėje, jeigu pagrindinėje arba priklausomoje lentelėje yra priklausomų įrašų. 
  Cascade – atnaujinant, šalinant, įterpiant įrašus pagrindinėje lentelėje, atnaujinami, 

šalinami, įterpiami ir priklausomi įrašai priklausomoje lentelėje.  
 None – integralumo sąlygos netaikomos. 

Kartais reikalavimus eilutės reikšmėms galima apibrėžti tik atsižvelgiant į reikšmes kitose 
eilutėse ar net kitose lentelėse. 
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2.3.4. Duomenų modelio inžinerija 
 
Sukūrus fizinį duomenų modelį CA ERWIN programoje, galima atlikti automatizuotą 

modelio inžineriją ir gauti fizinį duomenų modelį pasirinktoje duomenų bazėje. Atliekant 
automatizuotą modelio inžineriją, programa automatiškai sugeneruoja SQL DDL script (Access 
sugeneruoja Visual Basic kodą), kurį galima vykdyti duomenų bazėje, prie kurios prisijungėte, arba 
išsisaugoti tekstinėje byloje. Taigi neparašius nei vieno SQL DDL sakinio, naudojantis 
projektavimo programos CA ERWIN įrankiais, galima sukurti duomenų bazės struktūrą su 
sukurtais indeksais, aprašytomis dalykinėmis taisyklėmis ir apribojimais. 

 Prieš atliekant duomenų modelio inžineriją, būtina prisijungti prie duomenų bazės, 
kurioje turės būti sugeneruotas fizinis duomenų modelis. Prie konkrečios duomenų bazės 
prisijungiama pasirinkus meniu Database/Database Connection komandą. 

 
2.21  pav. Prisijungimo prie DB Access   

Prisijungus prie duomenų bazės, galima atlikti duomenų modelio tiesioginę inžineriją: 
1) Pasirinkti meniu Tools/Fonvard Egineer/Schema Generation komandą. 
2) Atsidariusiame komandos dialogo lange paspausti mygtuką Generate.  

 
2.22  pav. Duomenų modelio generavimo dialogo langas 
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Atliekant automatizuotą modelio inžineriją, tikrinamos loginės sukurto modelio klaidos. 
Suradusi klaidą, sistema pateikia trumpą klaidos aprašą bei klaidos kodą. 

 
2.23  pav. Nesėkmingas DB generavimas 

 
Tokiu atveju galima paspausti mygtuką Continue ir tęsti DB kūrimą. Gavus pranešimą apie 

kitokio pobūdžio klaidas, reikia keisti modelį, taisyti klaidas. 
 
Pastaba. MS Access sukurtą tuščią bazę, į kurią turės būti perkeltas ERWIN sudarytas duomenų modelis, 
reikia uždaryti (užverti), nes pasirodys klaidos pranešimas, kuris nurodytas 2.24 pav. Konvertuojama tik į 
Access 2003 versiją.  

 
2.24  pav. Klaidos pranešimas 

 
Turint fizinį sistemos duomenų modelį, galima atlikti automatizuotą atvirkštinę duomenų 

modelio inžineriją ir gauti loginį duomenų bazės modelį su ER diagramomis. 
Paskutiniame duomenų bazės projektavimo etape yra parengiama sukurto duomenų bazės 

modelio dokumentacija. Jeigu duomenų bazė buvo projektuota naudojant projektavimo programą 
CA ERWIN, duomenų bazės dokumentavimas nesukels didelių problemų, nes dokumentaciją padės 
parengti specialiai tam sukurtas ataskaitų generatorius. 

 
2.3.5. Praktinis darbas. Fizinio duomenų modelio sudarymas projektavimo priemone  

CAERWIN 
 
Darbo tikslas. Fiziniame duomenų modelyje išmokti kurti atestacijos taisykles, indeksus, nurodyti 
privalomus laukus, pradines laukų reikšmes, atlikti tiesioginę modelio inžineriją, perkelti duomenų 
modelį į Access duomenų bazę. 
 
Užduotis 

1. Susipažinkite su teorine medžiaga, reikalinga praktiniam darbui atlikti. 
2. Naudodami projektavimo priemonę ERWIN, pagal 2.2.4. skyriuje pateiktą dalykinės 

srities aprašymą sudarykite fizinį duomenų modelį.  
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Darbo eiga ir metodiniai nurodymai 
 

1. Atverkite loginį modelį STUDIJOS ir pereikite į fizinio duomenų modelio kūrimo aplinką. 

Pagrindinėje įrankių juostoje pasirinkite Physical   . 
2. Kiekvienos lentelės laukams parinkite tinkamus duomenų tipus: 

2.1. Spragtelėkite lentelę dešiniuoju pelės klavišu. 
2.2. Atsidariusiame kontekstiniame meniu pasirinkite Columns... komandą. 
2.3. Atsidariusiame dialogo lange pasirinkite General skyrelį ir lauke Datatype parinkite 

reikalingą duomenų tipą ir nustatykite formatą.  
Dviejų lentelių pavyzdys pateiktas 2.25 paveiksle. Kitų lentelių laukus aprašykite prasmingai. 

 
2.25  pav. Duomenų tipų parinkimo pavyzdys 

 
Pastaba. Atkreipkite dėmesį į tai, kaip pasikeitė esybių atvaizdavimas. Dabar matome fizinius (tokius, kokie 
jie bus sukurti pasirinktoje DBVS) laukų parametrus. Jei nurodyti laukų tipai netenkina, juos būtina pakeisti, 
įėjus į esybės parametrų langą. 
 

3. Sukurkite unikalius indeksus: lentelės STUDENTAI laukams Stud_paz_Nr unikalų indeksą, 
apimantį laukus Vardas, Pavarde, ir lentelės DĖSTYTOJAI laukams Tab_Nr unikalų 
indeksą, apimantį laukus Vardas, Pavarde. 

3.1. Fiziniame duomenų modelyje spragtelėkite lentelę dešiniuoju pelės klavišu. 
3.2. Atsidariusiame kontekstiniame meniu pasirinkite Indexes... komandą. 
3.3. Atsidariusiame dialogo lange paspauskite New mygtuką ir nurodykite kuriamo 

indekso pavadinimą. 
3.4. Kadangi kuriamas unikalus indeksas, reikia pažymėti laukelį Unique. 
3.5. Pasirinkite indeksą sudarančius laukus ir paspauskite mygtuką OK. 

4. Nustatykite privalomus lentelių laukus: lentelės STUDENTAI visi laukai, išskyrus laukus 
Telefonas, El_pastas, Foto, yra privalomi laukai; lentelių GRUPĖS ir DĖSTYTOJAI visi 
laukai privalomi; lentelės DISCIPLINOS neprivalomas laukas. Privalomi laukai pažymėti 
Not Null:  

 
2.26  pav. Privalomų (neprivalomų) laukų nustatymas 



47
 

 

5. Nustatykite pradines laukų reikšmes:  
5.1. Lentelės STUDIJOS laukui Egz_data datą, kuri yra lygi datai, kai vyksta egzaminas. 
Panaudokite funkciją Date(). 
5.2. Lentelę STUDENTAI papildykite nauju lauku Šalis ir šiam laukui nustatykite pradinę 
reikšmę – Lietuva. 

6. Sukurkite atestacijos taisykles: 
6.1. Lentelei STUDIJOS  –  Egz_data būtų ne vėlesnė už šiandienos datą. 
6.2. Lentelei DISCIPLINOS – ECTS_kreditai būtų ne didesni už 24. 
6.3. Lentelei DĖSTOMA – Sav_paskaitu_sk būtų ne didesnis už 8. 

 spragtelėkite lentelę dešiniuoju pelės klavišu; 
 atsidariusiame kontekstiniame meniu pasirinkite Table Properties Validation 

komandą; 
 atsidariusiame dialogo lange paspauskite mygtuką Validation; 
 paspauskite mygtuką New ir įveskite kuriamos atestacijos taisyklės pavadinimą; 
 įveskite loginius apribojimus lentelei. 

 
2.27  pav. Apribojimų nustatymo kortelė  

 
7. Įsitikinę, jog visos esybės ir ryšiai tarp jų nurodyti teisingai, duomenų bazės schemą 

perkelkite į DBVS Ms Access pagal 2.3.4 skyriuje pateiktus nurodymus. 
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3.  DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS MS ACCESS PRIEMONĖMIS 

 
Šio skyriaus medžiaga struktūrizuota pagal tipinius duomenų bazių kūrimo etapus – 

pirmiausia apžvelgiama lentelių kūrimo būdai, apsaugos nuo blogai įvedamų duomenų priemonės, 
ryšių nustatymai, po to formų, užklausų, ataskaitų kūrimas bei koregavimas, naudojant MS Access 
vedlius ir dizainerius; supažindinama su makrokomandomis bei vartotojo aplinka, komutatoriumi. 

 
3.1. Duomenų bazių valdymo sistemos MS Access 2007 aplinka 

 
Paleidus programą Office Access 2007, pirmasis rodomas vaizdas yra puslapis, kuriame 

pateikta informacija, reikalinga darbo su Microsoft Office Access pradžioje. 

 
3.1  pav. Microsoft Office Access darbo pradžios langas 

 
Šiame lange galima pasirinkti: kurti naują duomenų bazę, atidaryti esamą duomenų bazę ar 

peržiūrėti Microsoft Office Online turinį. Naują duomenų bazę galima kurti pasirenkant vieną iš 
siūlomų DB šablonų arba kurti iš pradžių, pasirinkus „Nauja tuščia duomenų bazė“. 

Programa Access pateikia įvairių šablonų, kuriuos galite naudoti norėdami pagreitinti 
duomenų bazės kūrimo procesą. Šablonas – tai naudoti paruošta duomenų bazė, kurioje yra visos 
tam tikrai užduočiai atlikti reikalingos lentelės, formos, užklausos ir ataskaitos. Šabloninės 
duomenų bazės gali būti naudojamos tokios, kokios yra, arba galima jas keisti pagal savo poreikius. 

Kuriant duomenų bazę nuo pradžių, pasirenkama „Tuščia duomenų bazė“ ir dešinėje 
pusėje atsiradusioje srityje nurodoma: 

1. Lauke Failo vardas įveskite failo pavadinimą. Norėdami pakeisti vietą, spustelėkite 
aplanko piktogramą, kad būtų galima pradėti naršyti.  

2. Spustelėkite mygtuką Kurti.  

 
3.2  pav. Naujos DB sukūrimas 
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3. Atidaromas naujos duomenų bazė kūrimo lango rodinys su automatiškai sukurta nauja 
lentele Lentelė1.   

 
3.3  pav. Duomenų lango rodinys (Datasheets) 

 
Pagrindiniai nauji sąsajos elementai programoje Office Access 2007 yra šie:  

 Juostelė – programos lango viršuje esanti sritis, kurioje galima pasirinkti komandas. 
 Komandos skirtukai – logiškai sujungtos komandos. Duomenų bazės kūrimo įrankių langai 

atveriami 5 įrankių juostos skirtukais: Pagrindinis (Home), Kurti (Create), Išoriniai 
duomenys (External Data), Duomenų bazės įrankiai (Database Tools), Duomenų lapas 
(Datasheet). 

 Kontekstinis komandos skirtukas – komandos skirtukas, rodomas atsižvelgiant į kontekstą 
(objektą, su kuriuo dirbate, arba atliekamą užduotį, pvz., Lentelės įrankiai  Dizainas). 

 Naršymo sritis – kairiajame lango šone esanti sritis, kurioje rodomi duomenų bazės objektai. 
Naršymo sritis pakeičia duomenų bazės langą, buvusį ankstesnėse programos Access 
versijose. Jūsų sudaromos lentelės, užklausos, formos, ataskaitos, puslapiai ir 
makrokomandos rodomi kaip dokumentai skirtukuose. 

 Sparčiosios prieigos įrankių juosta – atskira standartinė įrankių juosta, rodoma juostelėje ir 
leidžianti vienu spustelėjimu pasiekti dažniausiai naudojamas komandas, pavyzdžiui, Įrašyti 
ir Anuliuoti.  

 
Pastaba. Access 2007 programoje numatyta, kad atidarius duomenų bazę, kuri yra nepatikimoje vietoje arba 
kuria nusprendėte nepasitikėti, programa Access uždraudžia vykdyti visas veiksmų užklausas: duomenų 
papildymo, pakeitimo, naikinimo arba lentelės sudarymo. Jeigu paleidę vykdymo užklausą pamatote 
perspėjimą: 

 

(Certain content in the data base has been disabled)  
Turite paspausti mygtuką Parinktys (Options) ir pasirinkti nurodymą Įgalinti šį turinį.  

Naršymo sritis 

Komandos skirtukai Kontekstinis komandos skirtukas

Įrankių grupė
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3.4  pav. Saugos įspėjimo kortelė 

 
Jeigu šio lauko nematote, skirtuke Duomenų bazės įrankiai (Database Tools) įrankių 

grupėje Rodymas/Slėpimas (Show/Hide) uždėkite žymelę Pranešimo juosta (Message Bar). 
 

3.2. Lentelių projektavimas  
 
Duomenų bazėje gali būti daug lentelių, kiekvienoje jų yra informacija apie skirtingą 

objektą. Kiekviename lentelės įraše yra informacija apie vieną elementą, pvz., tam tikrą studentą. 
Įrašą sudaro laukai, pvz.: Bilieto_Nr, Pavardė, Vardas,  Gim_data.  Eilutė vadinama Įrašu, o 
stulpelis – Lauku. 

  
 
 

3.5  pav. Lentelės struktūra 
 

Kiekvienoje lentelėje gali būti daug skirtingų tipų laukų, įskaitant tekstą, skaičius, datas ir 
paveikslėlius. Lentelę galima sudaryti sukuriant naują duomenų bazę: lentelė įdedama į 
egzistuojančią duomenų bazę arba importuojama ar susiejama su lentele iš kito duomenų šaltinio – 
pavyzdžiui, Microsoft Office Excel darbaknygės, Microsoft Office Word dokumento, tekstinio failo 
ar kitos duomenų bazės.  

Projektuoti lenteles – reiškia sukurti lentelės struktūrą, aprašyti ją sudarančius laukus. Tai 
atlikti galima keliais būdais.  

 
3.2.1. Lentelių kūrimo būdai 

 
1.Lentelės kūrimas pagal lentelės šabloną:  

1.1. Skirtuko Sukurti (Create) grupėje Lentelės (Tables) spustelėkite Lentelės šablonai 
(Table Templates); 

1.2. Iš sąrašo pasirinkite vieną iš galimų šablonų.  
 

2.  Lentelės kūrimas susiejant arba importuojant išorinius duomenis:  
Skirtuko Išoriniai duomenys (External Data) grupėje Importavimas (Import) spustelėkite 

vieną iš galimų duomenų šaltinių ir vykdykite dialogo languose pateikiamus nurodymus. 

Įrašas (Eilutė) Laukas (Stulpelis) 
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3.6  pav. Duomenų importavimo šaltiniai 

 
3.  Lentelės kūrimas dizaino rodinyje 

(Design View). 
Kai sukuriate naują tuščią duomenų bazę, jums automatiškai suformuojama nauja tuščia lentelė.  

 
3.7  pav. Lentelės kūrimas, pasirenkant dizaino rodinį 

 
Lentelės dizaino rodinį iškviesite:  

3.1. Pasirinkite PagrindinisRodinysDizaino rodinys (DatasheetViewDesign View) 
arba naršymo srityje spustelėję lentelės pavadinimą dešiniuoju pelės mygtuku. Iškviestame 
kontekstiniame meniu pasirinkite Dizaino rodinys.  

3.2. Access iš karto pateiks dialogo langą Įrašymas kaip (Save As), kuriame vietoj 
numatyto lentelės pavadinimo reikės įvesti tikrąjį kuriamos lentelės pavadinimą.  

 
3.8  pav. Lentelės pavadinimo įrašymo langas 

 
3.3. Atsivers lentelės sandaros aprašymo langas su dviem skirtingos paskirties dalimis: 
 Lentelės aprašymo – Lauko pavadinimas, Duomenų tipas, Aprašas (Field Name, 

Data Type, Description). 
 Laukų ypatybių – Bendrosios ir Peržvalga (General ir Lookup). 
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3.9  pav. Lentelės sandaros aprašymo langas Dizaino rodinys 

 
Aprašant lentelę, nurodoma: Lauko pavadinimas (Field Name), jo Duomenų tipas (Data 

Types) bei paskirtis Aprašas (Description). Duomenų tipo lauke iš sąrašo pasirenkamas duomenų 
tipas, o lentelės dalyje Lauko ypatybės (Field Properties) sąraše Bendrosios (General) nurodomos 
bendrosios savybės,  sąraše Peržvalga  (Lookup) – išrinkimo savybės.   

Lentelė bus suprojektuota, kai bus surašyti visi jos laukų vardai, nurodyti duomenų juose 
tipai ir ypatybių parametrai. Aprašo (Description) dalis nėra būtina, ją patogu naudoti komentarams 
bei paaiškinimams užrašyti. 

 

3.2.2. Lentelės lauko duomenų tipai  
 
Duomenų tipo nustatymas duomenų lapo rodinyje. 

Skirtuko Duomenų lapas grupėje Duomenų tipas ir formatavimas spustelėkite Duomenų 
tipas.  

 
 Unikalus – nustato ypatybę Indeksuota.  
 Būtinas – pakeičia ypatybės Būtinas parametrą. Jeigu ji buvo nustatyta į „Taip“, 

nustatoma į „Ne“. Jeigu ji buvo nustatyta į „Ne“, nustatoma į „Taip“.  
Duomenų lapo rodinyje galite nustatyti tik kelias galimas ypatybes. Norėdami nustatyti 

papildomas laukų ypatybes, turite atidaryti lentelę kaip dizaino rodinį. 
 
Lentelės lauko ypatybės nustatymas Dizaino rodinyje.  

1) Atidarykite lentelę kaip dizaino rodinį.  
2) Viršutinėje lentelės dizaino tinklelio dalyje spustelėkite lauką, kurio ypatybes norite 

nustatyti. 
3)  Access rodo šio lauko ypatybes žemesnėje lentelės dizaino tinklelio dalyje. Lauko 

duomenų tipas nurodo, kokias ypatybes galite nustatyti.  

Lentelės 
aprašymo 
sritis 

Lauko ypatybių 
sritis
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3.1 lentelė.  Lentelės duomenų tipai 
 

Duomenų 
tipas Saugo Dydis 

Tekstas Skaitiniai ir raidiniai simboliai.  
Naudokite įvesti tekstui arba tekstui ir skaičiams, kurie 
nenaudojami skaičiavimuose (pavyzdžiui, produkto ID). 

Iki 255 
simbolių. 

Atmintinė Raidiniai ir skaitiniai simboliai (ilgesni kaip 255 simboliai) arba 
raiškusis tekstas.  
Naudokite ilgesniam kaip 255 simbolių tekstui arba raiškiajam 
tekstui. Pavyzdžiai, kur galite naudoti lauką Atmintinė, yra 
pastabos, ilgi aprašymai ir paragrafai su paryškinto arba pasvirojo 
teksto formatavimu. 

Iki 1 gigabaito 
simbolių arba 2 
gigabaitų 
saugyklos (2 
baitai 
simboliui). 

Skaičius Skaitinės reikšmės (sveikieji skaičiai arba trupmeniniai skaičiai).  
Naudokite norėdami saugoti skaičius įvairiuose skaičiavimuose, 
išskyrus pinigines reikšmes (piniginėms reikšmėms saugoti 
naudokite duomenų tipą Valiuta). 

1, 2, 4, ar 8 
baitai arba 16 
baitų, kai 
naudojama 
replikavimo ID. 

Data/Laikas Datos ir laikai.  
Naudokite norėdami saugoti datos/laiko reikšmes. Atminkite, kad į 
kiekvieną saugomą reikšmę įeina ir datos, ir laiko komponentai. 

8 baitų. 

Valiuta Piniginės reikšmės.  
Naudokite norėdami saugoti pinigines reikšmes (valiutą). 

8 baitų. 

Automatinis 
numeravimas 

Unikali skaitinė reikšmė, kurią Office Access 2007 automatiškai 
įterpia, kai pridedamas įrašas.  
Naudokite norėdami generuoti unikalias reikšmes, kurias galima 
naudoti kaip pirminį raktą. Atminkite, kad Automatinio 
numeravimo laukus galima nuosekliai padidinti nurodytu arba 
atsitiktinai parinktu dydžiu. 

4 baitai arba 16 
baitų, kai 
naudojama 
replikavimo ID. 

Taip/Ne Loginės reikšmės.  
Naudokite laukams Teisinga (True)/Klaidinga (False), kurių 
reikšmės gali būti viena iš dviejų: pavyzdžiui, Taip/Ne arba 
Teisinga (True)/Klaidinga (False). 

1 bitas (8 bitai = 
1 baitas). 

OLE 
objektas 

OLE objektai arba kiti dvejetainiai duomenys.  
Naudokite norėdami saugoti kitų Microsoft Windows programų 
OLE objektus. 

Iki 1 gigabaito.  

Priedas Paveikslėliai, vaizdai, dvejetainiai failai, Office failai.  
Tai pageidautinas duomenų tipas norint saugoti skaitmeninius 
vaizdus ir bet kokio tipo dvejetainius failus. 

Suglaudintiems 
priedams, 2 
gigabitai.  

Hipersaitas Hipersaitai.  
Naudokite norėdami saugoti hipersaitus, suteikiančius prieigą prie 
žiniatinklio svetainių vienu URL (Uniform Resource Locator) arba 
prie failų vienu UNC (universal naming convention) paspaudimu. 
Taip pat galite sukurti saitą į Access objektus, saugomus duomenų 
bazėje. 

Iki 1 gigabaito 
simbolių arba 2 
gigabaitų 
saugyklos  

Peržvalgos 
vedlys 

Tai ne duomenų tipas; tai iškviečia peržvalgos vedlį.  
Naudokite norėdami paleisti Peržvalgos vedlį, kad galėtumėte sukurti lauką, kuris 
naudotų pasirinktinio įvedimo lauką, rastų reikšmę, esančią kitoje lentelėje, užklausoje 
arba reikšmių sąraše. 

Pastabos  
  Telefono numeriams, dalių numeriams ir kitiems numeriams, kurių nenaudosite matematiniuose 

skaičiavimuose, turėtumėte pasirinkti tekstinį duomenų tipą, o ne skaitinį duomenų tipą.  
  Paprastai identifikatoriai, tokie kaip produktų ID, turėtų būti saugomi pasirenkant tekstinių duomenų 

tipą. 
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  Lauko vardas negali prasidėti tarpu, didžiausias leistinas ilgis – 64 simboliai. Tarpus tikslinga 
pakeisti pabraukimo simboliu „_“. 
Priklausomai nuo to, koks duomenų tipas buvo pasirinktas, apatinėje lango dalyje, srityje 

Lauko ypatybės, nustatykite ypatybės parametrus. Jeigu ypatybių laukelio (eilutės) dešinėje pusėje 
atsiranda rodyklė, spustelėkite rodyklę ir ypatybės parametrą pasirinkite iš sąrašo. 

 
3.10  pav. Duomenų tipo Tekstas (Text) lauko ypatybių sąrašas 

 
3.11  pav. Duomenų tipo Skaičius (Number) lauko ypatybių sąrašas 

 
Galimos lentelių laukų ypatybės pateiktos 3.2  lentelėje.  

 
3.2 lentelė. Lentelės lauko ypatybės Bendrosios 

 
Laukų ypatybės Naudokite šią lauko ypatybę, jei norite 

Lauko dydis (FieldSize) Nustatyti didžiausią dydį duomenų, saugomų kaip šie lentelės duomenų 
tipai: Tekstas, Skaičius arba Automatinis numeravimas. 

Formatas  (Format) Tinkinti būdą, kaip laukas atrodo spausdintas arba rodomas. 
Dešimtainio skyriklio 
vietos (DecimalPlaces) 

Nurodyti dešimtainės vietos, naudotinų rodant skaičius, kiekį. 

Naujos reikšmės 
(NewValues) 

Nustatyti, ar laukas Automatinis numeravimas (AutoNumber) yra 
padidinamas, ar jam priskiriama atsitiktinė reikšmė. 

Įvesties kaukė (InputMask) Rodyti redagavimo simbolius, kad būtų galima stebėti duomenų įrašą. 
Antraštė  (Caption ) Nustatyti numatytąjį tekstą, rodomą formų, ataskaitų ir užklausų etiketėse. 
Numatytoji reikšmė 
(DefaultValue) 

Automatiškai priskirti numatytąją reikšmę laukui, kai pridedami nauji 
įrašai. 

Tikrinimo taisyklė 
(ValidationRule) 

Nurodyti išraišką, kuri turi būti teisinga (True), kai pridedate arba 
pakeičiate reikšmę šiame lauke. 

Tikrinimo tekstas 
(ValidationText) 

Įvesti tekstą, kuris rodomas, kai reikšmė neatitinka Tikrinimo taisyklės 
(ValidationRule) išraiškos. 

Būtina (Required) Reikalauti, kad lauke būtų įvesti duomenys. 
Leisti nulinio ilgio 
(AllowZeroLength) 

Teksto arba Atmintinės lauke leisti nulinio ilgio ("") eilutės įrašą 
(pasirenkant Taip). 

Indeksuota Paspartinti prieigą prie šio lauko duomenų sukuriant ir naudojant rodyklę. 
Unikodo glaudinimas Glaudinti šiame lauke saugomą tekstą, kai saugomas didelis kiekis teksto 
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(UnicodeCompression) (> 4 096 simboliai). 
IME režimas (IMEMode) Valdyti simbolių konvertavimą azijietiškoje Windows versijoje. 
IME sakinių režimas 
(IMESentenceMode) 

Valdyti simbolių konvertavimą azijietiškoje Windows versijoje. 

Intelektualiosios žymės 
(SmartTags) 

Pridėti šiam laukui intelektualiąją žymę.  

Tik pridėti (AppendOnly) Leisti lauko Atmintinė versijų kūrimą (nustatant į Taip).  
Teksto formatas 
(TextFormat) 

Norėdami saugoti tekstą kaip HTML ir leisti raiškųjį formatavimą, 
pasirinkite Raiškusis tekstas. Norėdami saugoti tik tekstą, pasirinkite 
Paprastas tekstas. 

Teksto lygiuotė 
(TextAlign) 

Nurodyti numatytąją teksto lygiuotę valdiklyje. 

Tikslumas Nurodyti bendrą leidžiamų skaitmenų kiekį, įskaitant skaičius abiejose 
kablelio pusėse. 

Skalė Nurodyti didžiausią leistiną skaitmenų skaičių, kurie gali būti įrašomi 
dešinėje kablelio pusėje.  

 
Lauko dydis (Field Size) – nustato maksimalų saugojamų duomenų dydį. Tekstinių laukų 

Text dydis gali būti nuo 1 iki 255 simbolių. Pagal nutylėjimą tekstiniam laukui yra suteikiamas 
dydis 50. Skaitmeninių (Number) laukų dydžiai gali būti tokie: 

 Baitas (Byte) – 1 baito sveikasis skaičius nuo 0 iki 255.  
 Sveikasis skaičius (Integer) – 2 baitų sveikasis skaičius nuo -32768 iki 32767.  
 Ilgas sveikasis skaičius (Long Integer) – sveikasis skaičius nuo -2147483648 iki 

2147483647.  
 Viengubasis (Single) – 4 baitų sveikasis skaičius nuo -3.4x1038 iki 3.4x1038 ir iki 7 

reikšminių skaitmenų.  
  Dvigubasis (Double) – 8 baitų skaičius (su slankiuoju kableliu) nuo -1797x10308 iki 

1797x10308 4x1038 ir iki 15 reikšminių skaitmenų.  
 Replikavimo ID (Replication ID) – 16 baitų visuotinis unikalus identifikatorius 

(GUID). Atsitiktiniu būdu sugeneruoti GUID yra pakankamai ilgi, todėl neturėtų 
persidengti. Jie taikomi įvairiai, pvz., prekėms sekti.  

  Dešimtainis (Decimal) – 12 baitų sveikasis skaičius (apibrėžto dešimtainio tikslumu), 
kuriame gali būti reikšmės nuo –1028 iki +1028. Numatytasis tikslumas yra 0. 
Numatytoji skalė (rodomų dešimtainių skaičių po kablelio skaičius) yra 18. Galima 
nustatyti skalę iki 28.  

 
Pastaba. Sudarant lentelę, reikia stengtis, kad tekstinių laukų plotis atitiktų juose laikomų duomenų apimtį. 
Pavyzdžiui, lauko plotis 50 bus aiškiai per didelis, jei lauke bus saugomos valstybių pavadinimų santrumpos 
iki 3 raidžių. Žinoma, 47 simboliai užima palyginti nedaug vietos, tačiau jei lentelėje būtų saugoma 100 000 
įrašų, gautume apie 4.7 MB beprasmiškai užimtos atminties. 
 

Formatas (Format). Parenkant lauko formatą, galima keisti duomenų vaizdavimą. Laukų 
tipams Number, Currency, AutoNumber yra sudarytas standartinių formatų rinkinys. Pavyzdžiui: 

@ – tekstinis, skaitmeninis arba tarpo simbolis yra būtinas;  
& – tekstinis simbolis nėra būtinas; 
< – visi simboliai rašomi mažosiomis raidėmis;  
> – visi simboliai rašomi didžiosiomis raidėmis. 

 
Laukų tipo Skaitinis (Number) galimi vaizdavimo formatai: 

 Pagrindinis (General Number). Suteikiamas pagal nutylėjimą. Dešimtainių ženklų 
skaičius priklauso nuo duomenų tikslumo.  

 Valiutinis (Currency). Prie skaičiaus prirašomi valiutiniai simboliai, o skaičius 
pavaizduojamas dviejų ženklų po kablelio tikslumu.  
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 Fiksuotas (Fixed). Visada yra matomas bent vienas ženklas prieš kablelį ir du ženklai 
po kablelio.  

 Standartinis (Standard). Matomi du ženklai po kablelio (taško) ir tūkstančių skiriamieji 
ženklai (kableliai).  

 Procentinis (Percent). Parodoma padauginta iš šimto skaičiaus reikšmė su prirašytu 
procento simboliu.  

 Eksponentinis (Scientific). Skaičius vaizduojamas eksponentiniu formatu.  
Skaičiams vaizduoti vartotojas gali naudoti ne tik standartinius, bet ir savo sudarytus 

formatus. Jie yra apibrėžiami suformuojant tokį šabloną: 
<Teigiamų skaičių formatas>; <Neigiamų skaičių formatas>; <Nulio formatas>. 

Šablono aprašyme skaitmenų vietoms žymėti skirti funto simboliai (#) nurodo, kad 
nereikšminiai nuliai nerašomi. Jeigu tokius nulius reikia rašyti, tai skaitmens vieta pažymima nulio 
simboliu (0). Neigiamų skaičių ir nulio formatų aprašymus galima praleisti. Tada jiems bus taikomi 
tokie formatai kaip ir teigiamiems skaičiams. Formatuose taip pat galima įterpti teksto fragmentus 
(užrašomus kabutėse) ir spalvų pavadinimus (laužtiniuose skliaustuose).  

Pavyzdžiui, šablonas #.##0,00„Litai”;[Green]-#.##0,00„Litai” nurodo, kad sveikosios 
skaičiaus dalies skaitmenys turi būti grupuojami po tris, o grupės atskiriamos kabliataškiais. 
Trupmeninė skaičiaus dalis vaizduojama dviejų dešimtainių skaitmenų tikslumu. Vienetų skilties ir 
trupmeninės dalies nereikšminiai nuliai turi būti rašomi. Neigiami skaičiai pažymimi žalia (green) 
spalva, o vaizduojamos reikšmės pabaigoje užrašomas žodis „Litai”.  

Laukų tipo Data/Laikas (Date/Time) galimi formatai:  
 Bendroji data (General Date). Numatytasis formatas. Jei reikšmė yra tik data, laikas 

nebus rodomas; jei reikšmė yra tik laikas, data nebus rodoma. Šis parametras yra 
parametrų Trumpos datos formatas ir Ilgas laikas derinys. Pvz., 03.02.10 17:34:23. 

 Ilgasis datos formatas (Long Date). Pvz., Trečiadienis, vasario 10, 2010. 
 Vidutinis datos formatas (Medium Date). Pvz., 05-Vas-10. 
 Trumpasis datos formatas (Short Date). Pvz., 03.02.98. 

Pastaba. Naudojant trumpojo datos formato parametrą yra laikoma, kad datos nuo 01.01.00 iki 12.31.29 yra 
dvidešimt pirmojo amžiaus datos (t. y. metai nuo 2000 iki 2029). Datos nuo 01.01.30 iki 12.31.99 laikomos 
dvidešimtojo amžiaus datomis (metai nuo 1930 iki 1999).  

 Ilgasis laikas (Long Time). Pvz., 17:34:23. 
 Vidutinis laikas (Medium Time). Pvz., 6:24 PM. 
 Trumpas laikas (Short Time). Pvz., 18:10.  

Vartotojai gali sudaryti savus datų ir laiko vaizdavimo formatus, šablone nurodydami 
specialiomis raidėmis įvairiems datos ar laiko užrašo elementams skiriamų simbolių skaičių:  

d, m, y – atitinkamai dienų, mėnesių, metų; h, n, s – atitinkamai, valandų, minučių. 
Datos ir laiko šablonų elementai skiriami skirtukais: „.”„-“„/”„:”. Pavyzdžiui, jei reikia, kad 

data būtų rašoma skiriant po du skaitmenis dienai, mėnesiui ir metams nurodyti, o datos elementai 
atskirti brūkšneliu, formato šablonas turi būti toks: dd-mm-yy. 

Sudarytas šablonas keičia tik datos ar laiko rodymo būdą, bet nelemia datos elementų 
įvedimo tvarkos. Datos elementai turi būti įvedami tokia tvarka, kuri numatyta operacinės sistemos 
Windows pagalbinės programos My Computer/Control Panel/Regionals Settings kortelėse Date, 
Time ar Regionals Settings. Jeigu kortelėje Date parinktas formatas yyyy.mm.dd ir bus įvesta data 
2005.04.01 lauke, kurio formatas yra dd-mm-yy, tai jame matysime 01-04-05. Jei mėnesiui rodyti 
bus skiriami trys simboliai (dd-mmm-yy), tuomet bus išvestas sutrumpintas mėnesio pavadinimas: 
01-bal-02. Jei šablone mėnesiui skiriama daugiau kaip trys simboliai, tuomet išvedamas visas 
mėnesio pavadinimas. Formato šablone gali būti įterptas tekstas, užrašomas kabutėse. Jei nustatytas 
formatas: hh-nn„Val”, tai laiko reikšmė 02:01 bus atvaizduojama taip: 02-01 Val. 

Laukų tipo Taip/Ne (Yes/No) (Loginis) galimi formatai:  
 Tiesa/Melas (True/False).  
 Taip/Ne (Yes/No).  
 Įjungta/Išjungta (On/Off).  
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Dešimtainių skaičių kiekis po kablelio (Decimal Places). Laukų tipų Skaitinis (Number) ir 
Valiutinis (Currency) duomenis galima pavaizduoti įvairiu tikslumu, t. y. parinkti matomų po 
kablelio dešimtainių skaičių kiekį – nuo 0 iki 15. Numatytoji (Decimal Places) reikšmė yra Auto, 
kuriai esant Valiutinis, Fiksuotas, Standartinis ir Procentinis formatų skaičiai pavaizduojami dviejų 
ženklų po kablelio tikslumu, o Bendras – tokiu, kokia yra skaičiaus tikslioji reikšmė.   
 

Įvesties šablonas arba Įvedimo kaukė (Input Mask). Laukų tipams Tekstinis (Text), 
Skaitinis (Number), Valiutinis (Currency) ir Data/Laikas (Date/Time) galima nurodyti įvedimo 
kaukę, kuri bus matoma įrašant duomenis lentelėje ar formoje. Pavyzdžiui, datą žymiai patogiau 
įvesti į duomenų bazę, jei Ms Access išves kaukę (__._._).  

Sudarant duomenų Įvedimo kaukę, galima naudoti simbolius, pateiktus 3.3 lentelėje.   
 

3.3 lentelė.  Įvesties šablono sudarymo simboliai   

Simbolis Aprašymas Pavyzdys 

0 Būtina įvesti skaičių nuo 0 iki 9, ženklai "–" ir "+"
negalimi. 

Jei (0)-000-00000, tai gali būti (8)-247-
52222.  

9 Neprivalomas skaičiaus nuo 0 iki 9, tarpo įvedimas, 
ženklai "-" ir "+" negalimi 

Jei (999)-00000, tai gali būti (242)-
51222 arba ()-51222.    

# Įvesti skaičių, tarpą, ženklą "+" arba "-"    Jei ###, tai gali būti –52 arba 5 ir t. t.    
L Būtina įvesti raidę, tarpą    Jei LLL000, tai gali būti BUO481.    
? Neprivalomas raidės, tarpo įvedimas   Jei 000?, tai gali būti 120 arba 120A.    

A Būtina įvesti raidę, skaičių.  Jei (000)AAA-AAAa, tai gali būti 
(206)555-TELE.  

a Neprivalomas raidės, skaičiaus, tarpo įvedimas.   Jei aaa, tai gali būti 1m arba 5 kg.    
& Būtina įvesti bet kokį simbolį, tarpą.  Jei &&&&, tai gali būti 10-4 arba 2-40.
C Neprivalomas bet kokio simbolio, tarpo įvedimas. Jei CCCC, tai gali būti 10-4 arba 3-1.   
< Įvedamos raidės keičiamos mažosiomis.   Jei <, tai įvedus M bus parodyta m.  
> Įvedamos raidės keičiamos didžiosiomis.    Jei >L<??????, tai gali būti Antanas.  
! Nurodo, kad kaukę reikia užpildyti iš dešinės į kairę.   
\ Kitas simbolis turi būti parodomas nepakeistas. Jei tai \A, tai bus parodyta A.    

„tekstas“ Išvedami visi simboliai, įvesti kabutėse.  Jei “ISBN“0-&&&&&&&&&-0, tai 
gali būti ISBN 0-13-964262-5. 

 
Visas įvesties kaukės užrašas gali būti sudaromas iš trijų dalių, atskirtų kabliataškiais. 

Pavyzdžiui, LLL000;0;* kairėje pusėje (iki pirmojo „ ; “) yra metasimbolių seka, nurodanti, ką 
konkrečioje pozicijoje galima įvesti. Naudojant šią kaukę, gali būti įvedamas 6 simbolių ilgio 
tekstas, kurio pirmieji trys simboliai turi būti raidės, o likusieji – skaitmenys. Po pirmojo 
kabliataškio įrašytas „0“ nurodo, kad bus pilnai išsaugoma įvesta simbolių seka. Jei vietoje „0“ būtų 
„1“ ar tarpas, tai reikštų, kad nebus saugomi kaukės automatiškai įvedami pastovūs simboliai. 
Kaukės pabaigoje esantis simbolis (pavyzdyje tai simbolis „*“) bus parašytas įvedimo laukelyje ir 
rodys tų 6 įvedamų simbolių vietas. Taigi įvedimo laukelyje bus suformuota eilutė ******, 
pavyzdžiui, BJL481, AAA111. Nurodžius įvesties kaukę \(999")-"000;0;Q, išvedimo laukelyje bus 
suformuota eilutė (QQQ)-QQQ. 

 
Antraštė (Caption). Ms Access objektų ir laukų pavadinimus galima pakeisti 

išraiškingesniais, pvz., su lietuviškomis raidėmis: ą,č,ę ir t. t. Tam yra kelios priežastys:  
 
 Dažnai išraiškose Expresion tenka nurodyti laukus, todėl tikslinga laukams suteikti 

trumpus pavadinimus.  
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 Laukų pavadinimuose negalima naudoti kai kurių simbolių, pvz., taško. Todėl lauko 
pavadinimą „Eil. Nr“ galima pamatyti tik įvedus jo pilną pavadinimą antraštėje.  

 Kai kurios SQL duomenų bazės nepriima laukų sudėtinių pavadinimų.  
 
Numatytoji reikšmė (Default Value). Laukams galima suteikti numatytą reikšmę. Taikoma 

visiems lentelės laukams, išskyrus tuos, kurių duomenų tipas yra Automatinis numeravimas arba 
OLE objektas. Pavyzdžiui, įvedant datą, MS Access iš karto gali įrašyti šios dienos datą, tam reikia 
užrašyti sąlygą: =Now(). Ši ypatybė taikoma tik naujai įtraukiamam įrašui. Ją pakeitus, keitimai 
nebus automatiškai taikomi esamiems įrašams.  

   
Tikrinimo taisyklė (Validation Rule) ir  Pranešimo apie klaidą tekstas (Validation Text). 

Yra galimybė tikrinti į lentelę įvedamas reikšmes. 
 

3.4 lentelė. Tikrinimo taisyklės pavyzdžiai  

 
Būtina (Required). Tai aktualu tuomet, kai pildant DB ne visų laukų reikšmės iš anksto 

žinomos (jas galima įvesti vėliau). Galimi variantai: 
 Taip (Yes). Pasirinkus šį variantą, vedant duomenis į lentelę būtinai reikės užpildyti 

būtent šį lauką.  
 Ne (No). Pasirinkus šį variantą, vedant duomenis į lentelę galima ir neužpildyti būtent 

šio lauko.  
 
Leisti tuščią eilutę (Allow zero length). Galima leisti arba uždrausti į Tekstinio (Text) arba 

Aprašymo (Memo) tipų laukus įrašyti tuščias eilutes.   
 
Rodyklė sukurta (indeksuota) (lndexed). Šis laukas turi 3 reikšmes. Ne (No) parenkamas 

tada, kai laukas neindeksuojamas. Indeksuojant pirminius raktus parenkamas variantas Taip 
(neleidžiami dublikatai) (Yes (No Duplicates)). Šiuo atveju į lentelę negalės būti įvestos 
pasikartojančios šio rakto reikšmės. Jei indeksuojamas laukas yra sudėtinio rakto dalis arba nėra 
raktas, tuomet parenkama Taip (leidžiami dublikatai) (Yes (Duplicates OK)). Galioja laukams 
Text, Number, Currency, Date/Time ir AutoNumber. Tai naudinga vykdant šiuose laukuose 
duomenų paiešką, susiejant lenteles, rūšiuojant.  

 
Suspaustas kodas (Unicode Compression). Naudojamas tik Text, Memo ir Hyperlink tipų 

laukams, kurie saugomi Unicode formatu (vienam simboliui saugoti skiriami 2 baitai). Jei 
parenkamas variantas Yes, tuomet laukai, talpinantys lotyniško alfabeto raides, bus saugomi 
suspaustu pavidalu. Vienam simboliui saugoti skiriamas vienas baitas.  
 
 
 

Tikrinimo taisyklė 
 (Validation Rule) 

Pranešimo apie klaidą tekstas 
 (Validation Text) 

<>0  Turite įvesti nenulinę reikšmę  (nelygu nuliui). 
0 or >100 Reikšmė gali būti 0 arba daugiau negu 100.  
BETWEEN 0 AND 10  Reikšmė yra tarp 0 ir 10. 
<#1/1/2012#  Įvedama data turi būti iki 2012.  
>=#1/1/2011# and <#1/1/2012#  Turi būti įvesta 2011 metų data.  
>=Int(Now() ) Įvesti šiandienos datą.  
[Reikalaujama_data]<=[Užsakymo_data]+30 Įvesti reikalaujamą datą, kuri yra ne vėlesnė nei 30 dienų 

po užsakymo datos.  
Like lektorius  
Like ??a* 

Pareigos tik lektorius.  
Teksto pirmi du simboliai – bet kokios raidės, trečia 
raidė a ir visos likusios raidės bet kiek ir bet kokios. 
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Loginės išraiškos 
Loginę išraišką sudaro išraiškos operandai, kurie gali būti sujungti loginių operacijų 

identifikatoriais. Pagrindinės loginės operacijos yra OR (ARBA) bei AND (IR). Be to, prieš 
operandą gali būti užrašytas žodis NOT (NE), reiškiantis inversijos loginę operaciją (neigimas). 
Operandai gali būti sudaryti iš šių pagrindinių elementų:  

 lentelių laukų pavadinimai (jie rašomi laužtiniuose skliausteliuose, pvz., [fakultetas]. 
Taip pat rašomi ir lentelių vardai. Lentelės vardas atskiriamas nuo lauko vardo šauktuku 
(!), pvz., [grupes]![fakultetas]; 

 skaičiai (pvz., 78; 56,4); 
 tekstinės reikšmės (rašomos kabutėse, pvz., „EUROPA“, „Kaunas“); 
 datos/laiko reikšmės (rašomos tarp funto simbolių, pvz., #2005.01.15#). 

 
MS Access apibrėžta apie 150 įvairių funkcijų, kurios skirtos apdoroti įvairių tipų 

duomenims. Dažniausiai naudojamos pagrindinės funkcijos: 
 Skaitinio tipo duomenims apdoroti pagrindinės funkcijos yra šios: Sum, Count, Avg, 

Max, Min; jos naudojamos atitinkamai sumos, kiekio, vidutinei, didžiausiai, mažiausiai 
reikšmėms nustatyti.  

 Datos/Laiko tipo duomenims apdoroti pagrindinės funkcijos yra šios: Date, Year, 
Month, Day, Hour, MonthName, WeekdayName; jos naudojamos nustatyti atitinkamai 
einamosios sisteminės datos bei laiko, metų, mėnesio, dienos, valandos reikšmėms, 
mėnesio ir savaitės dienos pavadinimams. 

 Tekstinio tipo duomenims apdoroti pagrindinės funkcijos yra šios: Len, Left, Right; 
naudojamos atitinkamai nustatyti tekstinės reikšmės simbolių kiekiui, išskirti nurodytam 
simbolių kiekiui tekstinės reikšmės kairėje bei dešinėje. Pvz., funkcijos 
Left("ABCDEF",3) vykdymo rezultatas bus tekstinė reikšmė „ABC”. 

Duomenų apdorojimo operacijose naudojami šie ženklai: 
 Lyginimo (sąryšio) operacijų ženklai: = (lygu), > (daugiau), < (mažiau), <> (nelygu), 

>= (daugiau arba lygu), <= (mažiau arba lygu). Pvz., ([grupe]="VB-8/6"). 
 Aritmetinių  operacijų ženklai: + (sudėtis), – (atimtis), * (daugyba), / (dalyba), \ 

(sveikųjų skaičių dalybos sveikoji dalis), Mod (sveikųjų skaičių dalybos liekana), ^ 
(kėlimas laipsniu). 

 Konkatenacijos operacijos ženklas: & (tekstinių eilučių sujungimas). 
 Sąlygos tikrinimo operacijos (funkcijos) vardas IIF.  
 Specialios operacijos, būdingos MS Access,  kurių pagrindinės yra: Is, Like, Between, 

In 
 Lyginimo operacija Is (Yra) skiriama tuščiai reikšmei Null nustatyti, t. y. ja galima 

patikrinti, ar į laukus buvo įvesti duomenys. Tai atliekama užrašant: 
o Is Null (tikrina, ar lauko reikšmė tuščia), 
o Is Not Null (tikrina, ar lauko reikšmė netuščia). 

Operacija Like užrašoma kaip Like „šablonas“ ir skirta tikrinti, ar Text ir Memo tipo laukų 
reikšmės atitinka nurodytą šabloną. Šablonui sudaryti naudojami įprastiniai simboliai ir šie 
metasimboliai: 

? – rodo vieną simbolį; 
* – rodo vieną arba daugiau nei vieną simbolį, arba nerodo nieko; 
 # – rodo vieną skaitmenį nuo 0 iki 9.  
[raidės] – rodo raidę, esančią sąraše raidės;  
[!raidės] – rodo raidę, nesančią sąraše raidės. 
Pavyzdžiui, loginė išraiška Like "Jon*" tikrins, ar nurodyto lauko reikšmės pradiniai 

simboliai yra Jon. Jei, pavyzdžiui, laukas turi reikšmes: „Jonas”, „Jonaitis”, „Jonava”, tai loginės 
išraiškos reikšmės bus Tiesa (True). Loginės išraiškos: Like "K###" reikšmė bus Tiesa, jei 
tikrinamoji tekstinė reikšmė bus sudaryta iš raidės K ir trijų skaitmenų. Loginės išraiškos Like 
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"[!ABC]" reikšmė bus Tiesa, jei  tikrinamoji tekstinė reikšmė bus sudaryta iš bet kurių simbolių, 
išskyrus A,B,C. 

Operacija Between skirta patikrinti, ar skaitinė reikšmė patenka į nurodytą intervalą. 
Pavyzdžiui, loginė išraiška: Between 10 And 100 tikrina, ar reikšmė patenka į uždaro intervalo [10, 
100] ribas. Loginės išraiškos: Between # 1/1/2012 # And # 31/12/2012 #  reikšmė bus Tiesa, jei 
nurodyto lauko reikšmė yra 2012-ųjų metų data.  

Operacija In skirta patikrinti, ar tekstinė reikšmė sutampa su viena iš duoto sąrašo reikšmių. 
Pavyzdžiui, loginės išraiškos In ("CA", "RA", "RR") reikšmė bus Tiesa, jei tikrinamame lauke bus 
saugoma reikšmė RA. Įvedamų į lentelės lauką reikšmių korektiškumas gali būti tikrinamas 
susiejant jas su tos pačios lentelės kitų laukų reikšmėmis. Šiuo atveju lauko tikrinimo taisyklės 
loginės išraiškos operanduose užrašomi (laužtiniuose skliaustuose) kitų lentelės laukų vardai. Pati 
tikrinimo taisyklė turi būti įvesta lentelės savybių lango (Table Properties) eilutėje Tikrinimo 
taisyklė (Validation Rule).  

 
Pirminio rakto sukūrimas 

Pirminis raktas – tai laukas arba grupė laukų, kurie lentelėje identifikuoja vieną įrašą. 
Kiekviena reliacinės duomenų bazės lentelė privalo turėti pirminį raktą (Primary Key), kuris 

vienareikšmiai identifikuoja jos įrašus ir padeda išvengti pasikartojančių įrašų (reikšmės lentelėje 
negali  kartotis). 

Raktais negali būti šie laukai: OLE objekto, Taip/Ne ir Atminties. Skaitiklio (AutoNumber) 
laukelis pagal nutylėjimą padaromas raktu. Sudarant lentelės pirminį raktą, patartina jį sudaryti 
pirmoje lentelės eilutėje. Negali būti vienodų rakto reikšmių ir tuščių rakto reikšmių.  

Pirminis raktas yra sukuriamas:  
1) pažymėjus tą lentelės lauką, kuriam nusprendžiate suteikti pirminio rakto teises; 
2) pelės žymekliu spustelėjus įrankių grupėje Įrankiai (Tools) piktogramą Pirminis 

raktas (Primary Key) . 
Iš kelių lentelės laukų galima sudaryti sudėtinį pirminį raktą. Tada, prieš paspaudžiant 

mygtuką Pirminis raktas (Primary Key), juos visus reikia pažymėti. Gretimus aprašų lentelės 
laukus galima pažymėti pelės spragtelėjimu, kai yra nuspaustas klavišas Shift, o žymint 
išsisklaidžiusius laukus, laikomas nuspaustas klavišas Ctrl. 

 
3.2.3. Lentelių susiejimas reliaciniais ryšiais  

 
Access 2007 duomenų bazėje gali būti 3 tipų ryšiai tarp lentelių:  

 Vienas su vienu (One-to-One) ryšys. Šio tipo ryšys reiškia, kad įrašas vienoje lentelėje 
atitinka įrašą kitoje lentelėje. Jis naudojamas retai, nes tokias lenteles galima sujungti į 
vieną. Šis ryšys dažniausiai naudojamas, kai reikia išskaidyti didelę lentelę arba norint 
dalį duomenų apsaugoti. Kuriant ryšį Vienas su vienu abu bendri laukai (dažniausiai 
pirminio ir svetimo raktų laukai) privalo turėti unikalų indeksą. Tai reiškia, kad šių 
laukų ypatybė Indeksuota (Rodyklė sukurta) turi būti nustatyta Taip (neleidžiami 
dublikatai). Jei abu laukai turi unikalų indeksą, programa Access sukuria ryšį Vienas 
su vienu.  

 Vienas su daug (One-to-Many) ryšys. Jis reiškia, kad vienos lentelės vienas įrašas gali 
atitikti keletą įrašų kitoje lentelėje. Tai dažniausiai taikomas ryšio tipas. Kuriant ryšį 
Vienas su daugeliu, laukas, esantis ryšio dalyje „vienas“ (paprastai tai yra pirminis 
raktas) privalo turėti unikalų indeksą. Tai reiškia, kad šio lauko ypatybė Indeksuota turi 
būti nustatyta Taip (neleidžiami dublikatai). Laukas, esantis dalyje „daugelis“ 
neprivalo turėti unikalaus indekso. Lauke gali būti indeksas, tačiau jis turi leisti 
dublikatus. Tai reiškia, kad šio lauko ypatybė Indeksuota turi būti nustatyta Ne arba 
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Taip (leidžiami dublikatai). Kai vienas laukas turi unikalų indeksą, o kitas – ne, 
programa Access sukuria ryšį „Vienas su daugeliu“.  

 Daug su daug (Many-to-Many) ryšys. Jis rodo, kad vienos lentelės vieną įrašą atitinka 
keli kitos lentelės įrašai, ir atvirkščiai. Tokio tipo ryšiui reikalinga dar viena papildoma 
lentelė, kurios raktas yra sudarytas bent iš dviejų laukų, identifikuojančių kitas dvi 
lenteles.  

Aprašius ir išsaugojus visų lentelių struktūrą, reikia susieti jas reliaciniais ryšiais. Jie 
palengvina duomenų paiešką ir įgalina kurti formas, užklausas bei ataskaitas naudojant kelių susietų 
lentelių duomenis. Ryšiai siejamiems laukams kelia tam tikrus reikalavimus. Bent vienas iš jų turi 
būti indeksuotas. Siejančių laukų tipai bei formatai turi būti vienodi. Prieš nustatant ryšius reikia 
uždaryti visų lentelių rodinius.  

 
3.5 lentelė. Lentelių susiejimas reliaciniais ryšiais   

Veiksmo aprašymas Veiksmo atlikimas Ms Access aplinkoje 
1) Skirtuko Duomenų bazės įrankiai grupėje 

Rodymas/slėpimas spustelėkite Ryšiai.  
 

 
2) Jei dar nenurodėte jokių ryšių, dialogo langas 

Lentelės rodymas atsidaro automatiškai. Jei lango 
nematote, skirtuko Dizainas grupėje Ryšiai 
spustelėkite Lentelės rodymas.  

3) Pasirinkite vieną ar kelias lenteles arba užklausas ir 
spustelėkite Pridėti. Įtraukę norimas lenteles ir 
užklausas į dokumentų skirtuką Ryšiai, spustelėkite 
Uždaryti.  

4) Vilkite lauką (paprastai pirminį raktą) iš vienos 
lentelės į kitoje lentelėje esantį bendrą lauką (išorinį 
raktą). Norėdami vilkti kelis laukus, paspauskite 
klavišą CTRL, spustelėkite kiekvieną lauką ir 
vilkite.  

5) Rodomas dialogo langas Ryšių redagavimas. 
6) Patikrinkite, ar rodomi laukų pavadinimai yra bendri 

ryšio laukai. Jei lauko pavadinimas neteisingas, 
spustelėkite lauko pavadinimą ir iš sąrašo pasirinkite 
tinkamą lauką.  

 

7) Programa Access tarp dviejų lentelių nubrėžia ryšio 
liniją. Jei pažymite žymės langelį Įgalinti nuorodų 
vientisumą, linijos galai pastorės. Be to, jei 
pažymėsite žymės langelį Įgalinti nuorodų 
vientisumą, skaičius 1 bus rodomas virš storesnės 
dalies vienoje ryšio linijos pusėje, o begalybės 
simbolis (∞) – virš storesnės dalies kitoje linijos 
pusėje.  

 
3.2.4. Lentelių užpildymas duomenimis 
 
Pastaba. Kol nesudaryti ryšiai tarp lentelių jas užpildyti duomenimis nerekomenduojama. 
Susietose DB iš pradžių turi būti užpildytos pradinės, nepavaldžios kitoms lentelės. Po to 

galima pildyti ir pavaldžias joms lenteles. 
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Duomenis galima įrašyti arba importuoti iš kitų duomenų šaltinių. Įrašyti galima tiesiogiai 
lentelėse arba naudojant su lentelėmis susietas formas. Realiose duomenų bazėse naudojamas 
būtent šis būdas, tiesiogiai įvedinėti duomenis galima nebent paprastos sandaros nedidelėse 
lentelėse. Tai būtų panašu į Excel lentelių pildymą.  

Importuoti duomenis galima iš kitų reliacinių DB lentelių, Excel, tekstinių dokumentų 
lentelių, XML dokumentų, Microsoft SharePoint sąrašų bei kitų duomenų šaltinių.  

Tai atliekama komandų skirtuko Išoriniai duomenys (External Date) rodinyje, grupės 
Importavimas (Import) įrankiais. 

 

 
3.12  pav. Duomenų importavimo įrankių grupė 

 
Praktikoje dažnai pasitaiko, kad duomenis iš pradžių kaupiame Excel lentelėse, o po to 

nusprendžiame pereiti į aukštesnę duomenų valdymo formą – duomenų bazę. Tada esamus 
duomenis tenka sukelti į duomenų bazę ir importuoti į atitinkamas lenteles. Galima importuoti į dar 
neaprašytas lenteles, tada jos bus sukuriamos importavimo metu, arba užpildyti duomenimis jau 
esamas lenteles. Importuojami duomenys iš Excel darbalaukio turi tenkinti tam tikrus reikalavimus:  

 Norimų importuoti šaltinio stulpelių skaičius negali viršyti 255.   
 Duomenų bloke neturi būti tuščių stulpelių ir tuščių eilučių. 
 Viename stulpelyje turi būti to paties tipo duomenys. 

 
Jei importuojama į esamą lentelę:  
 Stulpelių pavadinimai ir jų išdėstymas turi tiksliai sutapti su Access lentelės struktūra.  
 Stulpelių formatas ir duomenų ilgis turi atitikti Access lentelės lauko savybių Field Size 

ir Format parametrus.  
 
Pastaba. Importavimo operacija sustos, jeigu Access lentelėje lauke Field Size nurodytas skaičiaus ilgis 
Byte, o Excel darbalapyje yra skaičių, didesnių už 255. Jei skaitiniai duomenys nenaudojami aritmetiniuose 
skaičiavimuose, duomenų bazėse jiems dažniausiai nustatomas tipas Text. Excel skaitiniams duomenims 
automatiškai nustato formatą General arba Number. Todėl prieš importuojant tokiems stulpeliams reikia 
pakeisti formatą į Text. Būtina patikrinti, ar atitinkamas lentelės laukas priima neapibrėžtas  reikšmes. 
Laukas priims neapibrėžtas reikšmes, jei šio lauko ypatybė Būtina bus nustatyta kaip Ne, o ypatybės 
Tikrinimo taisyklė parametras nedraus neapibrėžtų reikšmių. Jei yra laukų, kuriems uždėta Įvesties kaukė, 
reikia patikrinti, ar to stulpelio duomenys atitinka šią kaukę. 
 

3.2.5. Praktinis darbas. MS Access 2007 lentelių projektavimas ir veiksmai su 
duomenimis 

 
Darbo tikslas. Susipažinti su duomenų bazių valdymo sistemos MS Access 2007 aplinka; pagilinti 
žinias, aprašant lentelių struktūrą – duomenų tipus ir aprašomų laukų savybes; nustatyti ryšius tarp 
lentelių. Išmokti užpildyti lentelę įvairaus tipo duomenimis, įvaldyti navigaciją lentelėse, jų 
redagavimo ir duomenų tvarkymo veiksmus: rikiavimą, paiešką, filtravimą, importavimą. Išmokti  
sudaryti suvestinės lenteles bei suvestinės diagramas. 
 
Užduotis 

1. Sukurkite DB, saugančią informaciją apie studentų mokymosi rezultatus. Šios DB reliacinį 
modelį sudaro toks lentelių rinkinys bei ryšys tarp jų: 
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3.13  pav. Ryšiai tarp lentelių 

 
2. Užpildykite lentelę duomenimis. Dalį duomenų importuokite iš Ms Excel failų, likusius 

duomenis suveskite. 
3.  Duomenų bazėje atlikite paieškas pagal darbo eigoje pateiktus reikalavimus. 
4. Sudarykite suvestinės lentelės Pivot Table rodinius ir suvestinės diagramos Pivot Chart 

rodinius. 
 

Darbo eiga ir metodiniai nurodymai 
 
Pastaba. Jei DB perkėlėte iš projektavimo priemonės CA ERWIN aplinkos, atlikite koregavimą pagal 
užduoties nurodymus. 

 
1. Naudodami DBVS Ms Access sukurkite DB, pavadinkite ją STUDIJOS.  
2. Sukurkite DB lentelių GRUPES, STUDENTAI, STUDIJOS, DISCIPLINOS struktūrą 

pagal pateiktus nurodymus lentelėse. Lentelių DĖSTOMA, DĖSTYTOJAI, 
ADMINISTRACIJA struktūrą aprašykite savarankiškai.  

 
3.6  lentelė. GRUPES lentelės laukų savybės  

Lauko 
vardas 

Duomenų 
tipas 

Lauko 
dydis Įvesties šablonas Tikrinimo 

taisyklė 
Tikrinimo  
tekstas 

Grupe Tekstas 6 
Pirmi du simboliai – didžiosios raidės; kiti 
du – simboliai skaičiai, paskutiniai du – 
didžiosios raidės. Pvz., VI11NS 

  

Fakultetas Tekstas 4 Vedamos tik raidės. Automatiškai  
nustatoma pirma raidė didžioji   

Stud_forma Tekstas 15 Vedamos tik raidės. Automatiškai  
nustatoma pirma raidė didžioji   

Stud_kaina Skaičius  Teigiamas 
skaičius 

Neteisingai 
įvesti 
duomenys 

 
Pastaba. Eilutėje Antraštė – nurodykite, kad visų lentelių laukų pavadinimai būtų pilni ir įvesti lietuviškomis 
raidėmis: ą, ž, į ir kt. Eilutėje Rodyklė sukurta (Indeksas) – pasirinkite logišką indeksavimo būdą: Yes –
leidžiami dublikatai; Yes (No Duplikates) – Taip (neleidžiami dublikatai). 
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3.7 lentelė. STUDENTAI lentelės laukų savybės  
Lauko 
vardas 

Duomenų 
tipas 

Lauko 
dydis Įvesties šablonas Tikrinimo taisyklė Tikrinimo  

tekstas 

Stud_paz_nr Tekstas 7 Vedami tik skaitmenys: 
pvz., 11-1234   

Asm_kodas  Tekstas 11 Vedami tik skaitmenys 
Asmens kodo ilgis turi 
būti 11 simbolių,  pirmieji 
simboliai – „3“ arba „4“ 

Neteisingai 
įvesti 
duomenys 

Pavarde  Tekstas 25 Automatiškai  nustatoma 
pirma didžioji raidė    

Vardas  Tekstas 15 Automatiškai  nustatoma 
pirma didžioji raidė   

Gim_data Data/Laikas     

Adresas Tekstas 20 Vedamos raidės ir skaičiai   

Miestas    Tekstas 15 Automatiškai  nustatoma 
pirma didžioji raidė   

Telefonas  Tekstas 11 Įvesties kaukė turi atitikti 
įrašą: 8-868-12345   

Ist_balas  Skaičius    Nuo 0 iki 100 Ribos (0;10) 

El_pastas Hipersaitas    
 

3.8 lentelė. DISCIPLINOS lentelės laukų savybės  

Lauko vardas Duomenų 
tipas 

Lauko 
dydis Formatas Įvesties šablonas Tikrinimo 

taisyklė 
Tikrinimo 

tekstas 

Disc_kodas  Tekstas 7  
Pirmi 5 simboliai – 
didžiosios raidės, kiti 2 
– skaitmenys. 

  

Pavadinimas Tekstas 30 
Visos 
didžiosios 
raidės 

   

ECTS_kreditai Skaičius Sveikasis 
skaičius   Nuo 1 iki 24 

Neleistinas 
kreditų 
skaičius 

Aprasymas  Atmintinė       
 

3.9 lentelė. STUDIJOS lentelės laukų savybės  

Lauko vardas Duomenų 
tipas 

Lauko 
dydis Įvesties šablonas Tikrinimo taisyklė Tikrinimo 

tekstas 

Stud_paz_nr Tekstas 7 Vedami tik skaitmenys: 
pvz.:11-1234   

Disc_kodas  Tekstas 7 5 simboliai – raidės, kiti 
2 – skaitmenys   

Dest_Pavarde Tekstas 15 Pirmoji raidė – didžioji   

Egz_ivert Skaičius Realusis   Intervalas [0;10] Neleistinas 
įvertinimas! 

Egz_ data Data/Laikas     

Sd_ivert Skaičius Realusis  Intervalas [0;10] Neleistinas 
įvertinimas! 

Ta_ivert Skaičius Realusis  Intervalas [0;10] Neleistinas 
įvertinimas! 

Egzaminatorius Tekstas  Pirmoji raidė – didžioji   
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3. Sukurkite ryšius tarp lentelių. (Jei DB perkėlėte iš  projektavimo priemonės CA Erwin, 
atlikite koregavimą pagal užduoties nurodymus.) 

4. Užpildykite lenteles konkrečiais duomenimis. Importuokite duomenis iš Excel failų 
GRUPES.xlsx; STUDENTAI.xlsx; DISCIPLINOS.xlsx; STUDIJOS.xlsx (Priedų bylas rasite 
ftp serveryje). 

4.1. Spustelėję skirtuką Importavimas, pasirinkite Excel įrankį. Atsivėrusiame lange 
pažymėkite Lentelę pildyti įrašų kopija.  

 
3.14  pav. Pradinis duomenų importavimo iš Excel darbalaukio langas 

 
4.2. Kitame lange importavimo vedlys pasitikslina, ar pirmoje duomenų eilutėje yra lentelės 

laukų pavadinimai: 

 
3.15 pav. Laukų pavadinimų sutikslinimas  

4.3. Paskutiniame importavimo vedlio lange dar parodoma, į kokią lentelę bus importuojami  
duomenys. Taip pat galite pažymėti atlikti importuojamos lentelės atitikimo reliaciniam 
duomenų modeliui analizę, pažymėdami: Norėčiau kad importavus duomenis vedlys 
išanalizuotų mano lentelę (I would like a wizard to analyze my table after importing 
the data). 

4.4. Spauskite Finish ir vedlys užpildys Access lentelę STUDENTAI Excel darbo lape 
esančiais duomenimis.  

5. Analogiškais veiksmais importuokite duomenis ir į kitas dvi lenteles. Jei importavimas 
nepavyksta, reikia patikrinti, ar Excel duomenys atitinka (žr. skyriuje 3.2.4.) išvardintus 
reikalavimus. 

6. Lenteles DĖSTYTOJAI ir DĖSTOMA užpildykite duomenimis: įveskite po penkis įrašus į 
šias lenteles. Lentelę ADMINISTRACIJA užpildykite duomenimis taip, kad du dėstytojai dar 
turėtų pareigas administracijoje (žr. 3.13 pav.). 

7. Atlikite duomenų paiešką lentelėje STUDENTAI pagal lauko Miestas reikšmę.  

Paspauskite skirtuko Radimas (Find) mygtuką Rasti  ir užpildykite duomenų lentelę: 
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3.16  pav. Duomenų paieška  

 
8. Papildykite bazę nauja duomenų lentele MOKESČIAI su laukais: Disc_kodas, Stud_paz_nr,  

Kredito_kaina, Mokejimo_data.  
Pastaba. Reliaciniais ryšiais jos nesusiekite su kitomis lentelėmis, priešingu atveju šios užduoties 
negalėsite atlikti. 
9. Naudodami Lauko vedlį (Lookup wizard), lentelėje MOKESČIAI Lauko ypatybių srityje 

Bendrosios laukui Disc_kodas suteikite pavadinimą Disciplina (eilutėje Antraštė įveskite 
tekstą) ir nustatykite Paieškos lauko tipą (Data Type-Lokup wizard), leidžiantį iš sąrašo 
pasirinkti reikiamą discipliną: 

 9.1. Pirmajame vedlio lange nurodykite paieškos duomenų šaltinio tipą: lentelės lauką arba 
paties vartotojo klaviatūra įvestą sąrašą: 

 
3.17  pav. Peržvalgos vedlio pirmasis langas 

 
9.2.  Antrajame vedlio lange nurodykite paieškos lentelę – šiuo atveju lentelę Disciplinos. 
9.3.  Trečiajame vedlio lange išsirinkite paieškos lauką – šiuo atveju lauką Disc_kodas. 
9.4. Atlikę visus vedlio nurodymus, gausite rezultatą: išskleidžiamajame sąraše galima bus 
pasirinkti dalyko pavadinimą, bet ne kodą: 

 
3.18  pav. Dalyko pasirinkimas iš sąrašo 

 

10. Naudodami sistemos meniu juostą , atlikite duomenų filtravimą: lentelei  
STUDENTAI sudarykite filtrą, nurodantį visus studentus, kurių įstojimo balas didesnis nei 
50.  

11.  Lentelei STUDENTAI sudarykite filtrą, kuris pagal studento bilieto numerį parodytų vieno 
egzaminatoriaus įvertinimus. Lentelė STUDENTAI susieta su lentele STUDIJOS – 
išskleiskite  sąrašą ir filtruokite: 
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3.19  pav. Duomenų filtravimas 

 
12. Lentelei STUDIJOS sudarykite suvestinę lentelę (Pivot Table), kurioje būtų pateikiama 

informacija apie studijų rezultatus: 
 

12.1 Išsikvieskite Suvestinės lentelės (Pivot Table) rodinį ir nutempkite 
reikalingus laukus į sritis, pažymėtas „Numeskite filtravimo laukus čia“ 
„Numeskite duomenų laukus čia“, „Numeskite kategorijų laukus čia“, 
„Numeskite sekos laukus čia“. Gausite 3.20 pav. pavaizduotą rezultatą. 
 
 

 
3.20  pav. Suvestinės lentelės Pivot Table pavyzdys 

 
12.2. Suvestinę papildykite suminiais paskirstomų duomenų įverčiais. Dešiniu pelės 
klavišu išsikvieskite kontekstinį meniu ir pasirinkite Automatinis skaičiavimas: 

Kitų įrašų , išskyrus 
„Riškevičienė“ nesimatys
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3.21  pav. Suvestinės Pivot Table redagavimo pavyzdys 

 
13. Sudarykite Suvestinės diagramos Pivot Chart rodinį pagal pateiktą pavyzdį. 

Koreguokite jo stilių, keisdami spalvas, šriftus ir t. t. 

  3.22  pav. Suvestinės diagramos Pivot Chart pavyzdys 
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 Savarankiško darbo užduotys   
1. Nustatykite duomenų įvedimo kontrolę lentelės lygiu: 

2.1. Į lentelę STUDIJOS įveskite naują lauką ZUD (žiniaraščio užpildymo data), kuriam 
nustatykite šiuos parametrus: užtikrinkite, kad lauke ZUD įvedama data nebūtų ankstesnė už 
egzamino datą. Be to, žiniaraščio užpildymo data gali būti ir neįvesta. 
2.2. Analogišku būdu į lentelę STUDIJOS įveskite naują lauką EPD (egzamino perlaikymo 
data) užtikrinkite, kad egzaminas būtų perlaikomas ne vėliau kaip po 30 dienų. 
 

2. Formatuokite lentelę STUDENTAI – pakeiskite šriftą, rėmelius, fonus.  
 
3. Lentelėje STUDENTAI įveskite naują lauką Foto, parinkite duomenų tipą OLE objektas. 

Pabandykite užpildyti šį lauką duomenimis (draugų fotografijomis ar jų šaržais).  
Spustelėkite dešinį pelės klavišą ir iš kontekstinio meniu pasirinkite komandą Įterpti 
objektą. 

 
4. Suformuokite Suvestinės lentelės rodinį, kuriame būtų nurodyta, kokius dalykus atitinkamų 

grupių studentai studijuoja, ir bendrus studijuojamų kreditų skaičius. 
 

3.3.  Duomenų įvedimo formos  
 
Forma yra duomenų bazės objektas, kuris naudojamas duomenims įvesti, redaguoti arba 

rodyti. Galite naudoti formas, jei norite valdyti prieigą prie duomenų. Pavyzdžiui, kai kurie 
vartotojai nori matyti tik kelis lentelės laukus iš daugelio. Gavę formą, kurioje yra tik tie laukai, 
vartotojai galės paprasčiau naudotis duomenų baze. Taip pat į formą galite įtraukti mygtukus ir kitas 
funkcijas, kad automatizuotumėte dažnai atliekamus veiksmus. 

Efektyvi forma paspartina duomenų bazės naudojimą, darbas vizualiai patrauklios formos 
duomenų bazėje malonesnis ir efektyvesnis, be to, tai gali apsaugoti nuo neteisingų duomenų 
įvedimo.  

Programoje Microsoft Office Access 2007 yra įrankių, kurie padeda greitai kurti formas,  
patobulinančias jūsų sukurtos duomenų bazės naudojimą. 

 
3.3.1. Naujos formos kūrimo būdai 

 
Formos kūrimas naudojant formos įrankį 

Norėdami vienu pelės mygtuko spustelėjimu sukurti formą, galite naudoti formos įrankį. 
Naudojant šį įrankį, visi lentelėje esantys laukai įtraukiami į formą. Galite naudoti naują formą iš 
karto arba, atidarę ją kaip maketo ar dizaino rodinį, galite modifikuoti, kad ji geriau atitiktų jūsų 
reikmes. 

1) Naršymo srityje pažymėkite lentelę arba užklausą, kurios duomenis norite matyti 
formoje.  

2) Skirtuko Sukurti grupėje Formos spustelėkite komandą Forma . 
 

Programoje Access sukuriama forma, kuri rodoma kaip maketo rodinys. Nustatę maketo 
rodinį, galite keisti formą matydami duomenis. Pavyzdžiui, keisti teksto laukelių dydį taip, kad 
tilptų duomenys.  

 
Jei programoje Access randama viena lentelė, kuri palaiko „Vienas su daugeliu“ ryšį su 

lentele arba užklausa, kurią naudojate formai kurti, programa Access įtraukia duomenų lapą į formą, 
kuri pagrįsta susieta lentele arba užklausa. 



70
 

 

 Pavyzdžiui, jei kuriate paprastą formą lentelei Studentai, o ši yra susiejama ryšiu „Vienas 
su daugeliu“ lentele Studijos, tai duomenų lape bus rodomi visi lentelės Studentai įrašai, susiję su 
esamu įrašu lentelės Studijos. Galite naikinti formoje esantį duomenų lapą, jei nusprendžiate, kad 
jis nereikalingas. Jei yra daugiau nei viena lentelė, palaikanti „Vienas su daugeliu“ ryšį su lentele, 
naudojama formai kurti, programa Access neįtraukia į formą jokių duomenų lapų. 

 
3.23  pav. Forma su dviejų susietų lentelių duomenimis 

  
Formos kūrimas naudojant  Formų vedlį 

Jei norite pasirinkti, kokie laukai bus rodomi jūsų kuriamoje formoje, vietoj anksčiau minėtų 
įvairių formų kūrimo įrankių galite naudoti formų kūrimo vedlį. Taip pat galite nustatyti, kaip 
duomenys būtų grupuojami ir rūšiuojami, ir naudoti daugiau nei vieną lentelę arba užklausos lauką, 
bet tik tuomet, jei iš anksto nurodėte ryšius tarp lentelių ir užklausų.  

1) Skirtuko Sukurti grupėje Formos spustelėkite Daugiau formų, po to – Formų vedlys.  

 
3.24  pav. Formos kūrimas, naudojant vedlį 

  
2) Pasirinkite laukus mygtukais > arba >>. 
3) Jei į savo formą norite įtraukti laukus iš kelių lentelių ir užklausų, pirmame formų 

vedlio puslapyje pažymėję pirmos lentelės arba užklausos laukus, užuot spustelėję 
Pirmyn arba Baigti, pakartokite lentelės arba užklausos žymėjimo veiksmus ir 
spustelėkite papildomus laukus, kuriuos norite įtraukti į formą. Norėdami tęsti, 
spustelėkite Pirmyn.  

4) Vykdykite nurodymus, pateikiamus formų vedlio puslapiuose.  
5) Paskutiniame vedlio puslapyje spustelėkite Baigti. 
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 Formos kūrimas naudojant Perskirtosios formos įrankį 
Perskirtoji forma yra nauja priemonė programoje Microsoft Office Access 2007, įgalinanti 

vienu metu matyti du duomenų rodinius – formos rodinį ir duomenų lapo rodinį.  

 
3.25 pav. Perskirtoji forma 

 
Du rodiniai yra susieti su tuo pačiu duomenų šaltiniu ir visą laiką sinchronizuojami 

tarpusavyje. Pažymėjus lauką vienoje formos dalyje, pažymimas tas pats laukas kitoje formos 
dalyje. Galite įtraukti, redaguoti arba naikinti duomenis bet kurioje dalyje (tik tuomet, jei įrašo 
šaltinį galima naujinti ir forma nebuvo sukonfigūruota norint uždrausti šiuos veiksmus). 

Dirbdami perskirtosiose formose naudojatės abiejų tipų formų pranašumais vienoje formoje. 
Pavyzdžiui, dalį formos duomenų lapo galite naudoti, jei norite greitai rasti įrašą, ir tada naudoti 
formos dalį įrašui peržiūrėti arba redaguoti. 

Jei norite kurti perskirtąją formą, naudodami perskirtosios formos įrankį, reikia: 
1) Naršymo srityje pažymėti lentelę arba užklausą, kurioje yra formai sukurti reikalingi 

duomenys, arba atidaryti lentelę ar užklausą kaip duomenų lapo rodinį.  
2) Skirtuko Sukurti grupėje Formos spustelėti komandą Perskirti forma . 
3) Programoje Access sukuriama forma, kuri rodoma kaip maketo rodinys. Naudodami 

maketo rodinį, galite keisti formą, matydami duomenis. Pavyzdžiui, jei reikia, galite 
keisti teksto laukelių dydį taip, kad tilptų duomenys. 

 
Formos kūrimas naudojant Tuščios formos įrankį 

Formai kurti galima naudoti ir tuščios formos įrankį. Tokiu būdu greitai sukuriama forma, 
ypač jei į ją planuojama įtraukti tik kelis laukus. Tam skirtuko Sukurti (Create) grupėje Formos 
(Forms) spustelėkite komandą Tuščia forma (Blank Form).   

 
3.26 pav. Formos kūrimas naudojant Tuščios formos įrankį 
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Į formą laukai įtraukiami dukart spustelėjus jį arba pele nuvilkus jį į formą. Jei vienu metu 

norite įtraukti daugiau nei vieną lauką, reikia laikyti nuspaudus CTRL ir spustelėti kelis laukus, tada 
vienu metu galima nuvilkti juos į formą. 

 
Formos kūrimas, naudojant Keleto elementų įrankį 

Keleto elementų forma, kartais vadinama tęstine forma, leidžia vienu metu parodyti 
informaciją iš daugiau kaip vieno įrašo. Duomenys išdėstomi eilutėse ir stulpeliuose, vienu metu 
rodoma keletas įrašų. Papildomai galite įtraukti funkcijų, grafinių elementų, mygtukų ir kitų 
valdiklių. Keleto elementų forma gali būti panaši į duomenų lapą. Jei norite kurti formą naudodami 
Keleto elementų įrankį, reikia: 

1) Naršymo srityje pažymėkite lentelę arba užklausą, kurių duomenis norėsite matyti 
formoje.  

2) Skirtuko Sukurti grupėje Formos spustelėkite komandą Keli elementai . 
 
Formos gali būti paprastos ir sudėtinės. Paprasta forma – kai naudojami duomenys yra tik 

iš vienos lentelės. Sudėtinė forma – tai forma, kurioje pateikiami kelių susijusių lentelių 
duomenys. Galima sudaryti šiuos sudėtinių formų tipus: priklausomą formą ir susijusią formą. 

Priklausoma forma – tai sudėtinė forma, kurioje pateikiami dviejų susietų lentelių 
duomenys. Priklausomą formą galima sukurti įrankiu Form arba formos vedliu. 

Susijusi forma – tai dvi formos, susietos per bendro ryšio lauko reikšmes. Į vieną formą yra 
įterpiamas kitos formos atidarymo mygtukas, kurį spustelėjus atsidaro antra forma su susijusiais 
kitos lentelės duomenimis.  Susijusią formą galima sukurti tik su formos vedliu, kurio antrame 
dialogo lange yra parenkamas tipas, t. y. Priklausoma forma (Form with Subform) arba Susijusi 
forma (Linked Forms). 

 
3.27  pav. Susijusios formos kūrimo, naudojantis vedliu, antrasis dialogo langas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.28  pav. Susijusios formos pavyzdys 
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3.3.2. Formų redagavimo būdai ir įrankiai 
 
Redaguoti, tobulinti sukurtas formas galima Dizaino rodinyje (Design View) arba naujame, 

tik Access 2007 atsiradusiame Maketo rodinyje (Layout View). Pasirinkti atidarytos formos rodinį 
galite:  

1) Atidarytos formos lange dešiniuoju mygtuku išsikvietę kontekstinį meniu ir pasirinkę 
vieną iš redagavimo būdų Maketo rodinys arba Dizaino rodinys.  

2) Naudodamiesi skirtuko Pagrindinis (Home) komanda Rodinys (View). 

 
3.29  pav. Formos rodinio pasirinkimas 

 
Formos, atidarytos kaip Maketo rodinys, tobulinimas 

Maketo rodinys.  Maketo rodinį paprasčiausia naudoti modifikuojant formos dizainą. 
Faktiškai forma veikia atidaryta kaip Maketo rodinys, todėl savo duomenis galite matyti panašiai, 
kaip jie rodomi naudojant Formos rodinį. Kadangi modifikuodami formą galite matyti duomenis, šį 
rodinį patogu naudoti nustatant valdiklių dydžius arba atliekant beveik bet kurį veiksmą, kuris 
veikia formos išvaizdą.  Pavyzdžiui, galite keisti teksto laukelių dydį taip, kad tilptų duomenys, 
kaip parodyta 3.30 paveikslėlyje.  

 
3.30 pav. Formos, sukurtos naudojant įrankį Keli elementai, redagavimas Maketo rodinyje 

 
Vadovaudamiesi faktiniais formos duomenimis, galite pertvarkyti valdiklius ir keisti jų 

dydžius. Galite įkelti į formą naujų valdiklių ir nustatyti formos ir jos valdiklių ypatybes. 
 Formos ir jos valdiklių bei sekcijų ypatybes galite modifikuoti Ypatybių lape. Norėdami 

matyti Ypatybių lapą, paspauskite F4. 
 Sritį Laukų sąrašas galite naudoti, jei į formos dizainą norite įtraukti laukus iš žemiau 

esančios lentelės ar užklausos. Norėdami matyti sritį Laukų sąrašas, atlikite vieną iš 
šių veiksmų: 
• Skirtuko Formatuoti grupėje Valdikliai spustelėkite Įtraukti esamus laukus  

arba paspauskite ALT+F8. 
• Tada pelės žymekliu galite nuvilkti laukus iš srities Laukų sąrašas tiesiogiai į 

formą. 
 Norėdami įtraukti vieną lauką, dukart spustelėkite jį pelės mygtuku arba nuvilkite jį iš 

srities Laukų sąrašas į formą, kurioje lauką norite rodyti.  
 Norėdami įtraukti kelis laukus vienu metu, laikykite nuspaudę CTRL ir spustelėkite 

norimus įtraukti laukus. Tada nuvilkite pažymėtus laukus į formą. 

1
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Naudojant maketo rodinį, kai kurių užduočių atlikti negalima, todėl reikia įjungti dizaino 
rodinį. Tam tikrose situacijose Access rodys pranešimą, kad norint atlikti tam tikrus keitimus reikia 
perjungti Dizaino rodinį. 

 
Formos, atidarytos kaip Dizaino rodinys, tobulinimas 

Dizaino rodinys.  Naudojant Dizaino rodinį, pateikiamas išsamesnis jūsų kuriamos formos 
struktūros vaizdas. Galite matyti formos sekcijas Antraštė, Informacija ir Poraštė. Kai forma 
rodoma kaip Dizaino rodinys, faktiškai ji nevykdoma, todėl keisdami dizainą negalėsite matyti 
duomenų. Tačiau naudojant Dizaino rodinį kai kurias užduotis atlikti paprasčiau nei naudojant 
Maketo rodinį. Galite: 

 Į formą įtraukti daugiau valdiklių, pavyzdžiui, etikečių, vaizdų, eilučių ir stačiakampių.  
 Redaguoti teksto laukelių šaltinius pačiuose teksto laukeliuose, nenaudodami ypatybių 

lapo.  
 Keisti formos sekcijų dydį, pavyzdžiui, formos antraštės arba informacijos sekcijų.  
 Keisti tam tikras formos ypatybes, kurių negalima keisti naudojant maketo rodinį. 

Dažniausiai formos redaguojamos bei tobulinamos formos redagavimo arba konstravimo 
būsenoje Dizaino rodinys (Design View). Čia galima naudotis specialiais konstravimo įrankiais, 
pateikiamais komandų skirtukais. 

 Skirtukas Dizainas (Design) – formos sudarymo įrankiai: 

 

 Skirtukas Tvarkyti (Arrange) – formos konstravimo įrankiai: 

 

Forma, esanti konstravimo būsenoje, turi struktūrines sritis, atskirtas juostomis su sričių 
pavadinimais Formos antraštė, Išamiai ir Formos poraštė. 

Formos srityse yra išdėstomi formos elementai – grafiniai objektai, kurie apibrėžia formos 
vaizdą ir jos atliekamus veiksmus – tai  įvairūs stačiakampiai su tekstu, valdymo mygtukai, formos 
apipavidalinimo elementai. Laukai su tekstu būna dviejų rūšių: Pavadinimų laukai ir Įvesties laukai. 
Naudojantis formos elementais, galima atlikti veiksmus:   

 keisti laukų dydį;  
 kelti laukus į kitą formos vietą;  
 keisti atstumą tarp laukų;  
 išlyginti atstumus tarp laukų ir jų išdėstymą.  

Šiems veiksmams atlikti reikia formos elementą pažymėti, tai yra. spustelėti jį kairiu pelės 
klavišu. 
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3.31  pav.  Forma redagavimo (konstravimo) būsenoje 

 
Naujų laukų įtraukimas į formą 

Jei norite įterpti naują lauką:  
1) Pažymėkite formą ir dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite formos pavadinimą, tada 

atsiradusioje kontekstinio meniu kortelėje spustelėkite Dizaino rodinys . 
2) Norėdami matyti sritį Laukų sąrašas, atlikite vieną iš šių veiksmų: 

• skirtuko Dizainas grupėje Įrankiai spustelėkite Įtraukti esamus laukus  arba 
paspauskite ALT+F8; 

• tada galite nuvilkti laukus iš srities Laukų sąrašas tiesiogiai į formą. 

 
3.32 pav. Naujų laukų įtraukimas į formą iš Laukų sąrašo 

 
Norėdami įtraukti vieną lauką, dukart spustelėkite jį pelės mygtuku arba nuvilkite jį iš srities 

Laukų sąrašas į formą, kurioje lauką norite rodyti.  
Norėdami įtraukti kelis laukus vienu metu, laikykite nuspaudę CTRL ir spustelėkite norimus 

įtraukti laukus. Tada nuvilkite pažymėtus laukus į formą. 
Norėdami įtraukti vieną lauką, dukart spustelėkite jį pelės mygtuku arba nuvilkite jį iš srities 

Laukų sąrašas į formą, kurioje lauką norite rodyti.  

Įspaudę kairį pelės 
klavišą ir velkant, 
galite keisti  
formos duomenų 
srities dydį  

Pavadinimų laukai Įvesties laukai

Formos antraštės 

Duomenų  sritis 

  Apatinės antraštės sritis 
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Norėdami įtraukti kelis laukus vienu metu, laikykite nuspaudę CTRL ir spustelėkite norimus 
įtraukti laukus. Tada nuvilkite pažymėtus laukus į formą. 

 
Valdiklių įtraukimas į formą 

Kai kurie valdikliai kuriami automatiškai, pavyzdžiui, susietasis valdiklis. Jis sukuriamas į 
formą įtraukus lauką iš srities Laukų sąrašas. Formoje, atidarytoje kaip Dizaino rodinys, daug kitų 
valdiklių galima sukurti naudojant skirtuko Dizainas grupėje Valdikliai esančius įrankius. 

 
3.33  pav. Formos valdiklių grupė 

 
Pastaba. Grupėje Valdikliai esantys įrankiai prieinami tik tada, kai forma atidaryta kaip Dizaino rodinys 

 . 
 

3.10 lentelė.  Baziniai valdymo mygtukai ir jų paskirtis 
 

Mygtukas Mygtuko paskirtis 

 

Teksto laukas 
(Text Box) 
 

Įterpia į formą tekstinius laukus (skaičiuojamojo arba kitos paskirties), 
nesusijusius su DB lentelės laukais. Vėliau šis laukas gali būti sujungtas su 
lentelės Table užklausos Query lauku.  

 
Užrašas  (Label) Naudojamas kitų valdymo elementų įvairios paskirties užrašams, 

instrukcijoms bei pavadinimams sudaryti.  
Mygtukas 
(Button) 

Stačiakampis mygtukas kokiam nors veiksmui atlikti (makrokomandai) ar 
atsakymui pateikti.  

 

Pasirinktinio 
įvedimo laukas 
 (Combo Box)  

Tai lauko ir sąrašo junginys. Į lauką kaip duomenų šaltinį galima įtraukti 
lentelę, užklausą, fiksuotas reikšmes arba laukų pavadinimus. Kombinuotame 
sąraše galima pateikti vieną ir daugiau stulpelių, keisti stulpelių plotį bei dalį 
stulpelių paslėpti (nustatant stulpelio plotį, lygų nuliui).  

 
Sąrašas  
(List Box) 

Formuoja sąrašo lauką. Toks sąrašas visada išskleistas ir jo elementai 
matomi. Netelpantys lauke elementai peržiūrimi standartiniu Windows būdu.  

 AntrinėForma/ 
AntrinėAtaskaita 
(Subform/Subrepo
rt ) 

Kuria priklausomą (sudėtingą formą arba ataskaitą).  

 
Linija (Line) Piešia linijas. Linijų storis ir rūšis nustatomi su Palete (Palette).  

 

Stačiakampis 
(Rectangle)  

Piešia stačiakampius. Vizualiai sujungia semantiškai arba funkcionaliai 
susijusius laukus ar valdymo elementus.  

 

Susijusio  objekto 
rėmelis (Bound 
Object Frame)  

Formuoja susijusio elemento, kuris išsaugotas DB lentelėje, rėmelį.  

 Grupė   
 (Option Group)  

Šio mygtuko pagalba į grupę galima sujungti kelis Taip/Ne (Yes/No) 
valdymo elementus. Grupėje vienu metu gali būti tik vienas įjungtas valdymo 
elementas. Kiekvienam grupės elementui yra suteikiamas skirtingas numeris. 
Grupės reikšmė yra parinkto elemento numeris.  

 

Gairelė 
 (Check Box)  

Skirtas sukurti gairelę, įgyjančią dvi reikšmes (taip/ne). Įjungtos gairelės 
reikšmė yra –1 (Taip), išjungto 0 (Ne).  

 

Perjungiklis  
(Option Button)  

Skirtas pasirinkti vieną iš viena kitą eliminuojančių alternatyvų. Vienu metu 
gali turėti tik vieną iš dviejų loginių reikšmių Taip/Ne. Įjungto mygtuko 
reikšmė yra –1 (Taip), išjungto 0 (Ne)  
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Išjungimas  
(Toggle Button)  

Leidžia įterpti mygtuką, kuris gali būti dviejų būsenų: nuspaustas ir 
nenuspaustas. Mygtuko būsena atitinka konkretaus parametro reikšmę. 
įjungto mygtuko reikšmė yra –1 (Taip), išjungto 0 (Ne).  

 
Skirtukas  
(Tab Control)  

Įrankis, skirtas sudaryti daugiapuslapinei formai, kurios kiekvienas puslapis 
pateikiamas skirtuke.  

 
Įterpti skirtuką 
(Insert Page)  

Įterpia papildomus skirtukus į formą.  

 
Įterpti diagramą 
(Insert Chart)  

Į formą įterpia diagramą. Diagrama įterpiama vedliu, kuris leidžia pasirinkti 
lentelę (užklausą) su nurodytais diagramos duomenimis.  

 

Nesusijusio  
objekto rėmelis 
(Unbound Object 
Frame)  

Formuoja įjungto OLE objekto rėmelį.  

 
 piešinys  (Image)  Leidžia įterpti statinį piešinį į formą.  

 

Puslapio  pabaiga 
 (Page Break)  

Skirtas formai iš daugelio puslapių sudaryti. Naudojamas spausdintinėms ir 
ataskaitų formoms sudaryti.  

 
Įterpti hipersaitą 
(Insert Hiperlink)  

Įterpia į formą hipersaitą.  

 Įterpinys  
(Attachment)  

Į formą įterpia įterpinį.  

 
Valdiklių vedlių naudojimas. 

Vedlius galite naudoti komandų mygtukams, sąrašų laukams, antrinėms formoms, 
pasirinktinio įvedimo laukams ir parinkčių grupėms kurti. Jei skirtuko Dizainas grupėje Valdikliai 
nepažymėta Naudoti valdymo vedlius, pažymėkite jį spustelėdami: . 

Jei norite kurti valdiklius be vedlio pagalbos, spustelėkite Naudoti valdiklio vedlius, kad jis 

būtų nepažymėtas: . 
 
Valdiklio kūrimas naudojant grupėje Valdikliai esančius įrankius: 

1) Spustelėkite norimo įtraukti valdiklio tipo įrankį.  
2) Spustelėkite tą formos kūrimo tinklelio vietą, kurioje norite padėti viršutinį kairįjį 

valdiklio kampą. Vieną kartą spustelėkite, kad sukurtumėte numatytojo dydžio valdiklį, 
arba spustelėkite įrankį ir vilkite pelės žymeklį formos kūrimo tinklelyje, kad 
sukurtumėte norimo dydžio valdiklį.  

3) Jei pažymėjote Naudoti valdiklių vedlius, o pasirinktas valdiklis susietas su vedliu, 
tuomet paleidžiama vedlio programa, kurioje nurodomi visi valdiklio parametrai.  

4) Jei pirmą kartą netiksliai nustatote valdiklio vietą, jį galite perkelti atlikę šiuos 
veiksmus:  
 spustelėkite valdiklį, kad jį pažymėtumėte; 
 palaikykite pelės žymeklį nukreiptą į valdiklį, kol jis taps keturių krypčių rodykle ;  
 spustelėkite ir vilkite valdiklį į norimą vietą. 

5) Norėdami rodyti valdiklio ypatybes, pažymėkite valdiklį, tada paspauskite F4.  
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3.3.3.   Praktinis darbas. Formų projektavimas ir redagavimas 
 

Darbo tikslas. Susipažinti su paprastų ir sudėtinių formų kūrimo būdais MS Access 2007 
aplinkoje; išmokti papildyti formas grafiniais ir valdymo elementais bei nustatyti formos duomenų 
apsaugą.  
Užduotis 

1. Sudarykite ir redaguokite vieno duomenų šaltinio bei sudėtines formas pagal 
metodiniuose nurodymuose pateiktus  pavyzdžius. 

2. Sukurkite valdymo mygtukus formose ir nustatykite  jų savybes. 
3. Realizuokite formos duomenų apsaugą. 

 
Darbo eiga ir metodiniai nurodymai  

1 pavyzdys. Vieno duomenų šaltinio formos sudarymas 
 

Sukurkite vieno duomenų šaltinio formą lentelei STUDENTAI ir pavadinkite „F_Studentai“. 
1) Iškvieskite formos vedlį, kaip aprašyta 3.3.2. skyriuje, ir nuosekliai vykdykite vedlio 

nurodymus: 

 
3.34  pav. Lentelės ir laukų parinkimas formos vedlio (Form Wizard) lange 

 
2) Formos vedlio lange pasirinkite lentelę, kuriai norite sukurti formą. Šiuo atveju tai 

lentelė STUDENTAI.  
3) Pasirinktos lentelės laukus mygtukais „>” (po vieną) ar „>>” (visus) perkelkite į sritį 

Pasirinkti laukai (Selected Fields), t. y. į sritį, kurioje esantys laukai ir bus naudojami 
kuriant formą.  

4) Pasirinkite formos išdėstymo būdą: 

 
3.35  pav. Laukų išdėstymo būdo pasirinkimo langas 

 
 
 

1

2
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5) Šiame žingsnyje pasirinkite formos stilių: 

 
3.36  pav. Formos stiliaus parinkimas  

 
6) Paskutiniame žingsnyje užrašykite formos pavadinimą ir pabaikite jos kūrimo procesą, 

paspaudę mygtuką  Baigti (Finish). 

 
3.37  pav. Formos pavadinimo užrašymas  

 
2 pavyzdys. Sujungimo (sudėtinės) formos sudarymas 

  
Sukurkite sudėtinę formą F1, turinčią kelių lygių pagalbines formas: duomenų šaltinis yra 

susietos lentelės GRUPES, STUDENTAI, STUDIJOS. Į pagrindinę formą įveskite lauką Grupe, į 
pirmo lygio pagalbinę formą F11 – laukus: Pavarde, Gimimo_data, Adresas, į antro lygio 
pagalbinę formą F111 – laukus: Disciplinos_kodas, Ivertinimas.  

1) Kaip ir pirmoje užduotyje pasirinkite formos kūrimo būdą, naudodami Formų vedlį, ir 
pirmajame žingsnyje persikelkite laukus, kaip nurodyta užduotyje. 

2) Antrame vedlio žingsnyje pasirinkite duomenų išdėstymo tvarką: 
 

 
3.38  pav. Duomenų išdėstymas formoje 
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3) Paskutiniame žingsnyje užrašykite pirminės ir antrinių formų pavadinimus: 

 
3.39  pav. Pirminės ir antrinių formų pavadinimų užrašymas  

 
4) Gaunamas rezultatas: 
 

  
3.40  pav. Sudėtinės formos rezultatas 

  
3 pavyzdys. Valdymo mygtukų formoje sukūrimas ir savybių nustatymas 

 
Sukurkite paprastą formą su šiais laukais: Disc_kodas, Pavadinimas, 

ECTS_kreditu_skaicius, kurios duomenų šaltinis yra lentelė DISCIPLINOS. Pavadinkite formą 
F2 ir įveskite į ją valdymo mygtukus Kitas, Ankstesnis ir Baigti, atliekančius perėjimą prie 
tolesnio įrašo, ankstesnio įrašo ir formos uždarymą, naudodamiesi vedlio pagalba: 

1) Valdiklio srityje pasirinkite Mygtukas . 
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2) Pasirinkite, kokį veiksmą turi atlikti mygtukas: 

 
3.41  pav. Veiksmo priskyrimas mygtukui 

 
3) Pasirinkite užrašo būdą ant mygtuko: 

 
3.42  pav. Užrašo ant mygtuko parinkimas 

 
4) Užrašykite mygtuko pavadinimą: 

 
3.43  pav. Mygtuko pavadinimas 

 
5) Pakeiskite formos dizainą: formatuokite šriftus, tinklelius, įterpkite paveikslėlį, datą bei 

laiką, naudodamiesi Dizaino skirtukuose esančiais įrankiais. 
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4 pavyzdys. Valdymo elementų ir kreipties į duomenis apribojimo 
 priemonių įdiegimas formoje 

 
Sukurkite paprastą formą F3, kuri skirta įvesti naujiems duomenims į lentelę STUDIJOS. Į 

formą įtraukite laukus: Bilieto_numeris, Disciplinos_kodas, Egz_ivertinimas, Egzamino_data, 
Egzaminatorius. Laukų Bilieto_nr ir Disciplinos_kodas reikšmėms pasirinkti naudokite valdymo 
elementus (lentelės STUDENTAI laukui Bilieto_numeris) ir (lentelės DISCIPLINOS laukui 
Disciplinos_kodas).  

 
1) Sukurkite formą su užduotyje nurodytais laukais ir pereikite į formos redagavimo 

režimą Dizaino rodinys. Naudodami formos valdiklį Pasirinktinio įvedimo formos 
laukas (List Box) vedlį, pasirinkite pirmąjį variantą – Noriu, kad pasirinktinio 
įvedimo laukas reikšmių ieškotų lentelėje ar užklausoje: 

 
3.44 pav. Sąrašo reikšmių pasirinkimas 

 
2) Antrajame vedlio lange nurodykite išrinkimo sąrašo duomenų šaltinį – mūsų atveju tai 

bus lentelė STUDENTAI.  
3) Trečiajame vedlio lange nurodykite išrinkimo sąrašo lauką – mūsų atveju lauką 

Bilieto_Nr perkelkite į sritį Pasirinkti laukai.  
4) Ketvirtajame lange galite pasirinkti sąrašo rūšiavimo tvarką. 
5) Penktajame žingsnyje galite koreguoti stulpelio plotį: 

 
3.45 pav. Stulpelio pločio koregavimas 

 
6) Paskutiniajame lange reikia pažymėti eilutę Saugoti reikšmę šiame lauke (Store that 

value in this field) ir į ją įvesti (nustatyti) lentelės STUDIJOS lauką Bilieto_nr. Tokiu 
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būdu susiejant lentelių STUDENTAI ir STUDIJOS atitinkamų laukų Bilieto_nr 
reikšmes, užtikrinama galimybė įvesti  STUDENTAI ! Bilieto_nr. 

 
7) Analogišku būdu įdiegiamas elementas Sąrašo laukas (Combo Box), kuriame yra 

lentelės DISCIPLINOS laukas Disciplinos_kodas.  
 

8) Užtikrinkite tik kreipimąsi į esamus, anksčiau įvestus lentelės STUDIJOS duomenis 
(naujų duomenų įvedimo režimas neleistinas): 

• iškvieskite formos F3 savybių langą Ypatybių lapas (Properties) (paspauskite F4);  
• pasirinkite meniu Duomenys (Data), norint uždrausti naujų įrašų peržiūrą, savybei 

Užrakinta nustatykite reikšmę Taip. Pažymėkite kiekvieną lauką ir jam nustatykite šią 
savybę. 

 
9) Naudodamiesi Valdiklių mygtuku Žyma (Label) užrašykite formos antraštę: SESIJOS 

REZULTATŲ PERŽIŪRA. 
 

5 pavyzdys. Sudėtinės formos, turinčios kelias pagalbines formas, kūrimas. Duomenų 
apsaugos galimybių formoje įsisavinimas 

 
Sukurkite sudėtinę formą F4, turinčią dvi pagalbines formas. Į pagrindinę formą, kurios 

duomenų šaltinis yra lentelė STUDIJOS, įtraukite laukus Disciplinos_kodas, Bilieto_nr, 
Egz_ivertinimas, Egzaminatorius. Į pagalbinę formą F41, kurios duomenų šaltinis yra lentelė 
STUDENTAI, įtraukite laukus Bilieto_numeris, Pavarde, Grupe, Adresas. Į pagalbinę formą F42, 
kurios duomenų šaltinis yra lentelė DISCIPLINOS, įtraukite laukus Disciplinos_kodas, 
Pavadinimas, Kreditu_skaicius. Pagalbinių formų laukai turi būti prieinami tik skaityti, o 
pagrindinės formos įvestos laukų reikšmės negali būti šalinamos. 

 
1) Naudodami vedlį, sukurkite paprastą formą F4, kuri vaidins sudėtinėje formoje 

pagrindinės formos vaidmenį. 
2) Pereikite į formos projektavimo režimą Dizaino rodinys. 
3) Praplėskite formos projekto duomenų sritis, kad joje tilptų dvi naujos sritys, apimančios 

pagalbines formas. 
4) Pagalbinė forma F41 kuriama naudojantis Valdiklio mygtuku Antrinė forma/Antrinė 

ataskaita (Subform/Subreport) bei Vedliu. 
5) Pasirodžiusiame vedlio lange pažymėkite alternatyvą Naudoti esamas lenteles ir 

užklausas (Use existing Tables and Queries). 
6) Toliau išrenkami formos laukai ir laukas Bilieto_numeris, susiejantis pagrindinę (F4) 

formą su projektuojama pagalbine (F41) forma. 
7) Pagalbinė forma F42 kuriama naudojantis formų vedliu ir sukuriama kaip paprasta, 

nauja forma.  
8) Toliau, kaip ir kuriant F41, naudojamasi Valdiklio priemone Antrinė forma/Antrinė 

ataskaita, tik pasirodžiusiame vedlio lange pažymima alternatyva Naudoti esamąją 
formą ir išrenkama sukurta forma F42. 

9) Pereikite į projektavimo režimą ir pagalbinių formų F41 ir F42 kiekvieno Lauko 
savybių lango meniu Duomenys eilutėje Užrakinta įveskite reikšmę Taip.  
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3.46 pav. Sudėtinės formos rezultatas 

 
6 pavyzdys.  Formos su sujungiamuoju lauku kūrimas 

 
Sukurkite sudėtinę formą Studentai_Vertinimas, kurią sudaro lentelių STUDENTAI ir 

STUDIJOS laukai.  Viename lauke sujunkite dviejų laukų reikšmes – studento vardą ir pavardę.  
 
1) Naudodamiesi vedliu, sukurkite sudėtinę formą, įtraukite visus lentelių STUDENTAI ir 

STUDIJOS laukus ir pereikite į formos redagavimo režimą Dizaino rodinys. 
2) Paspauskite mygtuką , pelės žymeklį veskite ant norimos, redagavimo būklėje 

esančios, formos vietos.  
3) Dvigubu pelės paspaudimu ant ką tik sukurto lauko iškvieskite rodinį Savybės 

(Properties), jį galima iškviesti ir funkciniu klavišu F4. Išsirinkite skiltį Duomenys 
(Data) ir eilutėje Valdiklio šaltinis (Control Source) užrašykite formulę: 
 =[Vardas]&" "&[Pavarde].  

 
3.47 pav. Ypatybių lapas 

 
Lygybė „=“ nurodo, kad kuriama formulė. Laužtiniuose skliaustuose esantys užrašai – 

atitinkami lentelės laukai (visada rašomi tokio tipo skliaustuose). Ženklas „&” – junginys tarp 
atskirų formulės elementų, kabutėse esanti informacija vaizduojama tokia, kokią įvedame.  

Žodinis formulės =[Vardas]&" "&[Pavarde] paaiškinimas: užrašomas lentelės laukas 
Vardas ir paliekamas tarpas (“ “) po to užrašomas lentelės laukas Pavarde. 
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7 pavyzdys. Formos su tikrinimo sąlyga kūrimas 
 
 Sukurkite sąlygos tikrinimo lauką, t. y. išveskite užrašus „Mokama” arba „Nemokama”, 

tikrindami lauko Stipendija pažymėjimą formoje Studentai_Stipendija.  Jei šis laukas pažymėtas 
varnele, naujai sukurtame sąlygos tikrinimo lauke turėtume gauti reikšmę Mokama, jei ne – 
Nemokama. 

 
1) Sukurkite formą Studentai_Stipendija, pasirinkdami laukus: Bilieto Nr, Pavardė, 

Vardas, Egzamino įvertinimas, Įvertinimo data. 
2) Lentelę STUDIJOS papildykite nauju lauku Stipendija, duomenų tipą nustatykite 

pasirinkę Taip/Ne. 
3) Formą Studentai_Stipendija papildykite nauju lauku Stipendija: formą atverkite 

redagavimo režimu Dizaino rodinys, pasirinkite skirtuko Įrankiai mygtuką Įtraukti 
esamus laukus ir paspaudę kairįjį pelės klavišą, reikiamą lauką Stipendija perneškite į 
formą. 

4) Spustelėkite mygtuką , pelės žymeklį veskite ant norimos, redagavimo būklėje 
esančios, formos vietos.  

5) Iškvieskite rodinį  Savybės (Properties) ir išsirinkite skiltį Duomenys (Data), eilutėje 
Valdiklio šaltinis (Control Source) parašykite formulę: 
=IIf([Stipendija]=-1;"Mokama";"Nemokama"). 

Formulės struktūros paaiškinimas: IIF (kriterijus; reikšmė, tenkinanti kriterijų; reikšmė, 
netenkinanti kriterijaus.  Žodinis formulės paaiškinimas: Jeigu (IIF) lytis pažymėta ([Lytis=-1]) tai 
rodyti užrašą „Mergina”, priešingu atveju rodyti užrašą „Vaikinas”. 

 
3.48 pav. Formos su tikrinimo sąlyga ypatybių nustatymas 

 
8 pavyzdys. Formos su skirtukais kūrimas 

 
Sukurkite formą su skirtukais, pateikiančią tokius pačius duomenis, kaip ir forma 

Studentai_Vertinimas, kuri duomenis apie studentus ir jų pažymius pateiks dviejuose atskiruose 
puslapiuose – „Studento informacija” ir  „Vertinimai”. 
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1) Kadangi formą, susietą su reikalingomis lentelėmis jau turite (Studentai_Vertinimas), 

tai nukopijuokite šią  formą ir pervadinkite nauju vardu „Forma su skirtukais“. 
2) Formą atverkite redagavimo režimu Dizaino rodinys ir išvalykite visus formoje 

esančius laukus. 
3) Pasirinkite mygtuką  Skirtuko valdiklis (Tab Control) ir tuščioje formoje 

nubraižykite nemažą stačiakampę sritį.  
4) Suteikite puslapių skirtukams pavadinimus, pasirinkite Savybės (Properties) ir 

Pavadinimas (Caption) lauke įrašykite „Studento informacija” bei „Vertinimai”. 

 
3.49 pav. Skirtukų Pavadinimų užrašymas  

 
5) Paspauskite mygtuką Įtraukti esamus laukus (Field List) ir į puslapį „Studento 

informacija” sukelkite visus informaciją apie studentą teikiančius laukus. Kairiojo 
pelės klavišo spragtelėjimu perneškite pasirinktus laukus.  

6) Pakoreguokite laukų ilgius, lygiavimą. 
7) Formos puslapio „Studento informacija“ užpildymas: 

• Pereikite į puslapį „Vertinimai”, pasirinkite mygtuką Antrinė forma/Antrinė ataskaita 
(Subform/Subreport), pelės žymekliu nubraižykite stačiakampę sritį norimoje formos 
vietoje.  

• Atsidariusiame lange nurodykite, iš kur imsite duomenis: Naudoti esamas lenteles ar 
užklausas (Use existing Tables and Queries) ar pasinaudosite jau sukurtomis 
formomis iš sąrašo Naudoti esamą formą (Use an existing form). Šiuo atveju 
pasirinkite pirmą variantą – naudojant lenteles arba užklausas.   

 
3.50 pav. Pirmas Subform/Subreport vedlio langas 

 
• Kitame lange nurodykite, iš kurios lentelės naudosite duomenis. Šiuo atveju  perkelkite 

visus laukus iš lenteles STUDIJOS. 
• Naujame lange pasirinkite, kaip susiesite formos Studentai_Vertinimai (jau sukurtos 

formos) duomenis su kuriamos subformos, kurios duomenys yra iš lentelės 
STUDIJOS, duomenimis.  

• Priklausomybę tarp dviejų formų duomenų nustatykite  rankiniu būdu:   
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3.51 pav. Ketvirtas Subform/Subreport vedlio langas 

 
8) Suteikite subformai pavadinimą  „Vertinimas subform2”.  

Šioje formoje pasirinkę norimą studentą puslapyje Studento informacija, perėję į puslapį 
Vertinimas matysite pasirinkto studento pažymius.  

 
Savarankiško darbo užduotys 

1. Sukurkite paprastas formas lentelėms DISCIPLINOS, DĖSTYTOJAI ir ADMINISTRACIJA. Jas 
kurdami naudokite atitinkamai tuščios formos įrankį, kelių elementų įrankį ir formų kūrimo 
vedlį. Sukurtas formas pavadinkite: Disciplinos_forma; Dėstytojai_forma ir 
Administracija_forma (žr. skyrių 3.3.1). 

 
2. Sukurtas formas redaguokite: formos Disciplinos_forma lauką Disciplinos_kodas pasirinkite 

iš sąrašo; formoje Dėstytojai_forma sukurkite šiuos navigacijos mygtukus: mygtuką su užrašu 
„Taikyti formos filtrą“ ir mygtuką „Spausdinti šią formą“; į formą Administracija_forma  
įkelkite Marijampolės kolegijos logotipą, pakeiskite šriftų spalvą, šrifto dydį. 

 
3. Sukurkite sudėtinę susijusią formą. Pavadinkite Dėstytojų_disciplinos, joje pateikite 

informaciją apie dėstytojo dėstomus dalykus. 
 
4. Sukurkite formą studentų egzaminų įvertinimams surašyti. Parinkus pavardę iš studentų 

sąrašo, automatiškai turi būti rašomas vardas, grupė ir fakultetas. Analogiškai, parinkus 
discipliną, užrašoma dėstytojo pavardė.   

 
5. Sukurkite formą, pateikiančią informaciją apie studijų rezultatus. Sukurkite naują lauką, kuris 

parodytų kiekvieno dalyko mokymosi vidurkį. 
 

3.4.  Užklausos  
 
Užklausos (Queries) – tai duomenų išrinkimas pagal nurodytus kriterijus. Galima sukurti 

užklausą ir be jokių kriterijų, tuomet gautas rezultatas parodys visų surinktų į užklausą laukų 
reikšmes. Naudojantis užklausomis, galima atlikti tam tikrus veiksmus su duomenimis, pavyzdžiui, 
skaičiavimus, duomenų modifikavimą, naikinimą ir kitus.  

 
3.4.1. Užklausų sudarymo būdai  

 
Užklausos kūrimas Dizaino rodinyje 

1) Komandų skirtuke Kūrimas (Creat) įrankių grupėje Kita (Other) pasirinkite įrankį 
Užklausos dizainas (Query Design). 
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3.52 pav. Užklausų kūrimo būdai 

 
2) Atsivėrusioje kortelėje pasirinkite lenteles, kurių duomenys bus naudojami užklausoje.  

 
3.53 pav. Lentelių  pasirinkimas, kuriant užklausas 

 
3)  Užvėrę kortelę mygtuku Uždaryti (Close), gaunate užklausos projektavimo langą, kurį 

sudaro 2 sritys: Duomenų šaltinių sritis (joje dešiniu pelės klavišu išsikvietus 
kontekstinį meniu, galima papildomai įtraukti lenteles) su reikalingomis lentelėmis ar 
kitomis užklausomis; QBE sritis, kurioje atliekate visus užklausos konstravimo 
veiksmus. 

 
3.54 pav. Užklausų projektavimo lango sritys 

 
4) Į QBE  sritį  reikiamus laukus galite perkelti du kartus kairiuoju pelės klavišu 

spragtelėdami ant jo arba nutempdami jį į stulpelio eilutę Laukas. 
  
Užklausos kūrimas naudojant vedlį  

1) Skirtuko Užklausos dizainas grupėje Kita, spustelėkite Užklausos vedlys.  
2) Dialogo lange Nauja užklausa spustelėkite Paprastųjų užklausų vedlys, tada 

spustelėkite Gerai.  
3) Dalyje Lentelės/Užklausos spustelėkite lentelę, kurioje yra norimi naudoti duomenys.  
4) Dalyje Galimi laukai dukart spustelėkite laukus, kuriuos norite įtraukti į užklausą. Taip 

jie įtraukiami į sąrašą Pasirinkti laukai. Pridėję visus laukus, spustelėkite Pirmyn.  
5) Pavadinkite užklausą ir tada spustelėkite Baigti.  
6) Po to ją patobulinkite  Dizaino rodinyje. 

Duomenų šaltinių sritis 

QBE sritis 
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Nesvarbu, ar kuriate paprastas pasirinkimo užklausas naudodami vedlį, ar dirbdami Dizaino 
rodinyje, veiksmai iš esmės yra tokie patys. Pasirenkamas norimas naudoti įrašo šaltinis ir norimi į 
užklausą įtraukti laukai. Pasirinktinai nurodomi rezultatams tobulinti taikytini kriterijai. 

 
3.4.2. Pagrindiniai užklausų tipai  
 
Užklausos tipas nustatomas užklausos redagavimo Dizaino rodinyje (Design View) 

atsiradusios juostos Kurti (Query Tools) grupės Užklausos tipas (Query Type) įrankiais.  

 
3.55 pav. Užklausų tipai 

 
1) Atrankos (Select) užklausa, kai duomenys yra surenkami iš vienos arba kelių lentelių, 

naudojant vieną ar kelis kriterijus.   
 

3.11 lentelė. Dažniausiai naudojamų kriterijų pavyzdžiai 
 

Kriterijų pavyzdys Rezultatas 
>5  Grąžina visus skaičius, didesnius nei 5, jeigu reikia mažesnių, rašoma <5.  
Between 2012.01.01 
And 2012.06.30  

Grąžina datas nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m birželio 30 d.  

Not „S*“  Randa visus įrašus, išskyrus tuos, kurie prasideda raide S.  
Like *ar*  Randa visus įrašus, kuriuose yra raidžių seka „ar“.  
< Date() - 30  Grąžina visas vėlesnes nei 30 dienų datas.  
DateDiff ("yyyy", 
[Gimimo_Data], 
Date()) > 30  

Rezultate pateikiami tik įrašai, kuriuose metų, praėjusių nuo asmens 
gimimo datos iki šiandienos datos, skaičius yra didesnis nei 30.  

Date()  Grąžina visus įrašus, kurie nurodo šiandienos datą.  
DatePart("m", 
[SalesDate]) = 12  

Grąžina įrašus, kurių operacijos vyko bet kurių metų gruodį.  

Is Not Null  Grąžina visus įrašus, kurie turi reikšmę.  
Is Null  Grąžina visus įrašus, kurių reikšmė neapibrėžta (tuščia arba neapibrėžta).  

 
2) Parametrinės užklausos. Užklausoje aprašytų paieškos kriterijų reikšmės įvedamos dialogo 

lange užklausos vykdymo metu. Tokios užklausos dažnai reikalingos sudarant įvairias 
suvestines, dirbant su didelės lentelės įrašų grupėmis, ieškant informacijos ir kt. 

3) Apibendrinančios (Suvestinių) užklausos. Atlieka skaičiavimus su sugrupuotais duomenimis. 
Suvestinę pateikiantis paklausimas projektuojamas dviem etapais: iš pradžių sukuriamas 
duomenis atrenkantis paklausimas, po to, iškvietus meniu Rodymas/Slėpimas komandą  Sumos 
(Totals)  arba pele paspaudus piktografinio meniu mygtuką Totals View, QBE lentelėje įterpiama 
nauja eilutė Suma (Total), kurioje parenkamos duomenų grupavimo arba duomenų grupių 
charakteristikų apskaičiavimo funkcijos. Lentelėje surašytos agregavimo funkcijos, kurios 
programoje Access pateikiamos naudoti eilutėje Suma. 
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3.12 lentelė. Funkcijų aprašymas 

  

Funkcija Aprašas Galimas naudoti duomenų 
tipas  

Suma  
(Sum) 

Apskaičiuoja grupės (stulpelio) sumą. Skaičius, dešimtainis, valiuta.  

Vidurkis  
(Avg) 

Apskaičiuoja grupės (stulpelio) vidurkį;  
Ši funkcija nepaiso neapibrėžtų reikšmių.  

Skaičius, dešimtainis, valiuta, 
data/laikas.  

Skaičiavimas 
(Count) 

Suskaičiuoja grupėje (stulpelyje) esančius 
elementus.   
 

Visi duomenų tipai, išskyrus 
tuos, kuriuose yra sudėtingų 
pasikartojančių skaliarinių 
duomenų, pvz., kelių reikšmių 
sąrašo stulpelis. 

Didžiausia 
reikšmė  
(Max) 

Suranda didžiausią reikšmę turintį grupės narį. 
Didžiausia tekstinių duomenų reikšmė yra 
paskutinė reikšmė pagal abėcėlę ir programa 
Access neskiria didžiųjų ar mažųjų raidžių. Ši 
funkcija nepaiso neapibrėžtų reikšmių.  

Skaičius, dešimtainis, valiuta, 
data/laikas.  

Mažiausia 
reikšmė 
(Min) 

Suranda mažiausią reikšmę. Mažiausia tekstinių 
duomenų reikšmė yra pirmoji reikšmė pagal 
abėcėlę. Programa Access neskiria didžiųjų ar 
mažųjų raidžių. Ši funkcija nepaiso neapibrėžtų 
reikšmių.  

Skaičius, dešimtainis, valiuta, 
data/laikas.  

Standartinis 
nuokrypis 
(StDev) 

Apskaičiuojamas vidutinis standartinis nuokrypis. 
Išmatuoja, kaip plačiai reikšmės išskirstytos 
vidutinės reikšmės (vidurkio) atžvilgiu.  

Skaičius, dešimtainis, valiuta.  

Dispersija 
(Var) 

Apskaičiuoja dispersiją. Išmatuoja visų stulpelio 
reikšmių statistines dispersijas. Jei lentelėje yra 
mažiau nei dvi eilutės, programa Access grąžina 
neapibrėžtą reikšmę.  

Skaičius, dešimtainis, valiuta.  

First Suranda pirmąjį grupės narį. Visi duomenų tipai. 
Last Suranda  paskutinį grupės narį. Visi duomenų tipai. 

4) Lentelės  sudarymo  (Make Table) užklausa. Sukuriama nauja lentelė su nurodytais laukais. 
Tokių užklausų rezultatų lentelės yra laikini dariniai, kurie formuojami iš naujo kiekvieną kartą, 
kai tiktai yra vykdoma užklausa. Jeigu pageidaujama, kad atrankos užklausos rezultatai būtų 
laikomi kartu su kitais bazės duomenimis, atrankos užklausą reikia pertvarkyti į lentelės kūrimo 
užklausą.  

5) Papildymo (Append) užklausa, kurią įvykdžius lentelė papildoma tam tikrais duomenimis.  
6) Naujinimo (Update) užklausa, kurioje vieni lentelės duomenys yra pakeičiami kitais.  
7) Kryžminė (Crostab) užklausa suformuoja dvimatę duomenų lentelę pagal du ar daugiau  

parametrų. Tokių suvestinių eilutės skiriamos vieno požymio reikšmėms, o stulpeliai – kito 
požymio reikšmėms. Stulpelių ir eilučių sankirtose įrašomi užklausos suskaičiuoti paskirstomų 
duomenų įverčiai. Tai gali būti abu požymius tenkinančių duomenų lentelės įrašų skaičiai, laukų 
reikšmių sumos arba įvairūs statistiniai įverčiai. 

8) Naikinimo (Delete) užklausa pagal nustatytus kriterijus panaikiną vieną ar kelis įrašus. 
9) Dublikatų paieškos užklausos. Vienoje lentelėje ieško pasikartojančių įrašų. 
10) Kabančių įrašų paieškos užklausos. Susijusiose lentelėse ieško vienos lentelės įrašų, kurie 
neturi atitikmens kitoje lentelėje. 
11) SQL užklausos. Leidžia įvykdyti prieš tai minėtų užklausų tipus ir apibrėžti formų bei ataskaitų 

savybes. SQL žinios ypač reikalingos tada, kai kompiuterių tinkle su duomenų baze dirba grupė 
vartotojų. Šiuo metu taip naudojama dauguma duomenų bazių. 



91
 

 

Užklausa Access aplinkoje gali būti pateikiama esant tokioms piktogramos Rodymas 
(View) iškviestoms būsenoms:  

 Lentelės būsena (Datasheet View), kai užklausos vykdymo rezultatas pateikiamas kaip 
lentelė.  

 Suvestinės lentelės būsena (Pivot Table View), kai galima sudaryti suvestinę (kryžminę) 
lentelę.  

 Suvestinės diagramos būsena (PivotChart View), kai galima sudaryti suvestinę 
diagramą.  

 SQL būsena (SQL View), kai vartotojas gali konstruoti ir koreguoti užklausą SQL kalba.  
 Redagavimo (dizaino) būsena (Design View), kai galima konstruoti ir koreguoti 

užklausą QBE (Query By Example) kalba. 
 
Užklausos savybės yra šios:  
 užklausą galima įsiminti ir vykdyti daug kartų;  
 užklausoje galima naudoti daugiau nei vieno objekto laukus (lentelių ir užklausų);  
 užklausos ne tik leidžia peržiūrėti lenteles, bet ir jas keisti (įterpti, šalinti, sujungti laukus 

ir įrašus).  
 

3.4.3. SQL kalba 
 
SQL darbo esmė yra ta, kad vartotojas, naudodamasis šios užklausų kalbos priemonėmis, 

kreipiasi į duomenų bazės valdymo sistemą, kuri apdoroja užklausą, randa reikalingus duomenis ir 
galiausiai pateikia juos vartotojui. Kitaip ši procedūra vadinama duomenų bazės užklausa, iš čia 
kilęs ir pavadinimas – struktūrizuota užklausų kalba. Tačiau dabar SQL naudojama ne tik 
užklausoms sudaryti, bet ir visoms funkcinėms galimybėms, kurias vartotojui suteikia duomenų 
bazės valdymo sistema, realizuoti. Būtent:  

 Duomenų organizavimas. Vykdant šį procesą, SQL suteikia vartotojui galimybę keisti 
duomenų pateikimo struktūrą ir nustatyti santykius tarp duomenų bazės elementų. 

 Duomenų nuskaitymas. SQL suteikia vartotojui galimybę gauti duomenis, esančius 
DB, ir jais naudotis. 

 Duomenų apdorojimas. SQL pagalba galima keisti duomenų bazės turinį, t. y. įvesti 
naujus duomenis, trinti nebereikalingus, atnaujinti senus.  

 Priėjimo prie duomenų valdymas. SQL padeda apsaugoti duomenis nuo 
nesankcionuoto vartojimo, apriboti vienų ar kitų vartotojų galimybes dirbant su 
duomenų baze. 

 Kolektyvinis darbas su duomenų baze. SQL suteikia galimybę keliems vartotojams 
vienu metu naudotis ta pačia duomenų baze netrukdant vienas kitam.  

 Duomenų bazės apsauga. SQL padeda užtikrinti duomenų bazės vientisumą, apsaugo 
ją nuo sugriovimo dėl įvairių nesuderintų pakeitimų duomenų bazėje. 

 Iš esmės SQL kalba vartojama reliacinėms operacijoms aprašyti. Šioje kalboje išskiriamos 
trys sakinių grupės:  

 duomenų apibrėžimo sakiniai, kitaip dar vadinami duomenų apibrėžimo kalba DDL; 
 duomenų apdorojimo sakiniai DML; 
 duomenų valdymo sakiniai DCL.  

Taigi SQL=DDL+DML+DCL. Šiuo metu SQL yra vienintelė standartinė kalba, skirta dirbti 
su reliacinėmis duomenų bazėmis. Pačios SQL negalima pavadinti nei duomenų bazės valdymo 
sistema, nei atskiru programiniu produktu. SQL yra neatsiejama duomenų bazės valdymo sistemos 
dalis, tai tarsi instrumentas, kurio pagalba realizuojamas vartotojo ryšys su duomenų bazės valdymo 
sistema. 

SQL kalboje naudojama apie 30 operatorių. Kiekvienas jų „prašo” duomenų bazės valdymo 
sistemą atlikti tam tikrą užduotį, pavyzdžiui, sukurti lentelę, nuskaityti duomenis, įvesti į ją 
papildomų duomenų ir pan. Visi SQL operatoriai turi vienodą struktūrą – prasideda veiksmažodžiu, 
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tai yra pagrindiniu žodžiu, kuris nusako atliekamą veiksmą (INSERT, DELETE, CREATE ir 
COMMIT). Po to eina vienas ar keli sakiniai, nusakantys duomenis, su kuriais dirba operatorius, 
arba patikslina operatoriaus atliekamą veiksmą. Kiekvienas sakinys prasideda pagrindiniu žodžiu, 
pavyzdžiui, WHERE, FROM, INTO ir HAVING. Vieni sakiniai operatoriuje yra būtini, kiti – ne. 
Pabrėžtina, kad konkreti sakinio struktūra ir turinys gali keistis. Iš pagrindinių SQL operatorių 
galima išskirti šiuos, aprašytus lentelėje. 

 
3.13 lentelė. SQL pagrindinių operatorių sintaksė ir paskirtis 

 
Sintaksė Paskirtis  

SELECT [Laukų sąrašas]  
FROM [Lentelių sąrašas]  
{WHERE [Išrinkimo sąlyga]} 
{ORDERED BY [Lauko 
vardas]}; 
 
 
 
 
 
SELECT DISTINCT 

Duomenų išrinkimas. Aprašyme figūriniais skliaustais pažymėti 
nebūtini elementai: WHERE yra žymimas operatoriaus sandaros 
elementas su sąryšiais ir loginėmis išraiškomis aprašomomis įrašų 
išrinkimo sąlygomis; elementas ORDERED BY nurodo, pagal 
kurio lauko reikšmes rikiuojami užklausos įrašai. Kai rikiavimo 
tvarka nenurodoma, įrašai rikiuojami pagal lauko reikšmes 
didėjimo (abėcėlės) tvarka. Rikiavimo tvarką galima nurodyti 
baziniais žodžiais ASC (didėjimas) ir DESC (mažėjimas), kurie 
rašomi už rikiavimo lauko vardo. 
 
Naudojamas siekiant išvengti pasikartojančių įrašų. 

INSERT INTO [Lentelė][(lauko 
vardas. lauko vardas)] 
VALUES ([Reikšmių sąrašas]) 

Įrašo įterpimas lentelės gale. INSERT INTO į nurodytą lentelę 
įtraukiamas vienas naujas įrašas, priskiriant laukams, išvardintiems 
po lentelės pavadinimo, reikšmes, nurodytas po bazinio žodžio 
VALUES. Sąraše VALUES išvardijamų reikšmių skaičius ir tipai 
turi atitikti lentelės laukų parametrus. 
Jei šiame sakinyje lentelės laukai praleisti, po bazinio žodžio 
VALUES nurodytos reikšmės priskiriamos lentelės laukams pagal 
laukų eilės tvarką, nurodytą kuriant lentelę. (Tekstinio lauko 
duomenys vedami naudojant kabutes.) 
 

UPDATE [Lentelė] 
SET [Laukas] = [Nauja reikšmė]  
WHERE [Pakeitimų sąlyga] 

Pakeitimų aprašymas. Naujos pakeitimo sąlygas tenkinančių 
laukų reikšmės aprašomos išraiškomis: fraze SET nurodomi laukai, 
kurių reikšmes norime keisti, bei naujos reikšmės; fraze WHERE – 
keistinių įrašų atrinkimo kriterijai. 

DELETE FROM [Lentelė] 
WHERE [Šalinimo sąlyga] 

Šalinami nurodytas sąlygas tenkinantys lentelės įrašai. 

CRETE TABLE [Lentelė] 
([Lentelės laukų aprašų sąrašas]) 

Aprašoma naujai kuriamos lentelės sandara ir jos laukų 
savybės. Lauko aprašymo sintaksė: [Lauko vardas] [Tipas]. 

 
3.4.4. Praktinis darbas.  Užklausų projektavimas ir redagavimas 

 
Darbo tikslas.  Išmokti sudaryti informatyvias užklausas. Įsisavinti dažniausiai vartojamus SQL 
užklausų operatorius. 

 
Užduotis  

1. Sukurkite įvairių tipų užklausas duomenų bazei „Studijos“ pagal metodiniuose 
nurodymuose pateiktus pavyzdžius. 

2. Naudodamiesi redagavimo įrankiais, koreguokite sukurtas užklausas. 
 
Darbo eiga ir metodiniai nurodymai 

 
Pastaba. Jei jūsų kuriamos užklausos rezultatų nepateiks, tai pakeiskite duomenų bazės įrašus taip, kad būtų  
matomi rezultatai.  
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1 pavyzdys. Atrankos užklausos pagal paprastą kriterijų kūrimas 
 
Atrinkite visus  VI11NS grupės studentus, nurodydami informaciją apie gyvenamąją vietovę 

ir įstojimo balą. Užklausą pavadinkite Atranka1. 
 
1.1 Atsidarykite Užklausos dizainas (Query Design) langą ir pasirinkite lentelę STUDIJOS 

(atsiradusiame lange pažymėkite lentelę ir spustelėkite Pridėti (Add), po to Uždaryti (Close)).  

 
3.56 pav. Atrankos kriterijų sudarymas 

 
1.2 Nutempkite reikiamus laukus Pavardė, Vardas, Adresas, Miestas, Istojimo balas ir 
Grupė iš lentelės į užklausos formavimo srities (QBE) eilutę Laukas (Field) arba šiuos 
laukus lentelėje du kartus spustelėkite kairiuoju pelės klavišu. 
1.3 Eilutėje Kriterijai (Criteria) įrašykite norimos matyti grupės pavadinimą, šiuo atveju 

VI11NS. 

1.4 Spauskite bet kurį iš mygtukų Vykdyti arba Rodinys . 
 

2 pavyzdys. Atrankos užklausos pagal sudėtingą kriterijų kūrimas 
 
Sukurkite Atrankos tipo užklausą, kuri pateiktų informaciją apie 2011 metais įstojusius 

studentus ir gavusius iš informacinių technologijų dalyko egzamino įvertinimus, didesnius nei 8 
balai. Grupės pavadinime esantys du skaitmenys reiškia įstojimo metus, pvz., VI11NS – reiškia 
studentai įstoję 2011 m., BA09IS – reiškia įstoję 2009 m. ir t. t.  

Užklausos lentelės struktūroje pasirinkti duomenys: Grupė, Vardas, Pavardė, Disciplinos 
pavadinimas,  Egzamino įvertinimas,  Egzaminatorius. Užklausą pavadinkite Atranka2. 

 
2.1 Užklausos dizaino lange pasirinkite reikiamas lenteles: STUDENTAI, DISCIPLINOS, 

STUDIJOS. 
2.2 Perkelkite  reikalingus laukus į QBE sritį.  
2.3 Eilutės Kriterijai stulpelyje Grupė nurodykite atrankos kriterijų: Primena "??11??". 
 (Like "??11??") . ? – reiškia bet koks vienas simbolis; * – bet kiek daug simbolių.  
2.4 Kriterijų eilutės stulpelyje Disciplinos_pavadinimas parašykite „Informacinės 

technologijos“. 
2.5 Kriterijų eilutės  stulpelyje Egz_ivert  nurodykite sąlygą: > 8. 
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3.57 pav. Atrankos sudėtingų kriterijų sudarymas 

 
3  pavyzdys. Užklausos su skaičiuojamaisiais laukais kūrimas 

 
Pateikite studentų sąrašus su galutiniu įvertinimo balo apskaičiavimu. Galutinis pažymys 

apskaičiuojamas: Galutinis=0,7*Egz_ivert+0,2*Sd_ivert+0,1*Ta_ivert. Užklausą pavadinkite 
Skaičiuojamoji_1. 

 
3.1 Kaip ir ankstesniuose pavyzdžiuose, atsidarykite užklausos Dizaino (Query Design) 

langą, susikelkite visas lenteles, perneškite į QBE sritį reikalingus laukus. 
Šiame sąraše trūksta dar vieno stulpelio, kuriame būtų apskaičiuotas galutinis įvertinimas. 

Suformuokite naują skaičiuojamąjį lauką. 
3.2 QBE srities pirmame tuščiame stulpelyje eilutėje Laukas (Field) užrašykite naujo 

stulpelio vardą ir po dvitaškio skaičiavimo formulę, t. y:  
Galutinis: 0,7*[STUDIJOS]![Egz_ivert]+0,2*[STUDIJOS]![Sd_ivert]+0,1*[STUDIJOS]![Ta_ivert]. 

Formulę paprasčiau galima užrašyti pasinaudojant mygtuku Daryklė: 

 
3.58 pav. Skaičiuojamojo lauko sudarymas Išraiškos daryklėje 

 
Šiuo būdu konstruojant formulės išraišką, norint užrašyti lauką, tereikia du kartus spustelėti 

pelės klavišu ant reikiamo lauko pavadinimo. 
 
 
 

Du kart spragtelėkite 
kairiu pelės klavišu 
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4  pavyzdys. Parametrinės užklausos kūrimas 
 
Pagal nurodytą (žinomą) dalyko kodą pateikite informaciją, kuriose grupėse ir kokie 

studentai jį studijuoja. Užklausą pavadinkite Parametrinė. 
 
4.1 Kaip ir ankstesniuose pavyzdžiuose, atsidarykite užklausos dizainas (Query Design) 

langą, susikelkite visas lenteles, perneškite į QBE sritį reikalingus laukus: disciplinos kodą, 
pavadinimą, grupę, studento pavardę, vardą ir pan. 

4.2 Eilutės Kriterijai stulpelyje Disc_kodas užrašykite ne patį kriterijų, o laužtiniuose 
skliaustuose paaiškinamąjį tekstą: [Įveskite dalyko kodą]. Šis tekstas bus rodomas atsiradusiame 
dialogo lange, todėl jis turi būti prasmingas, t. y. paaiškinantis, kokio kriterijaus reikšmę reikia 
įvesti. 

 
3.59 pav. Parametrinės užklausos sudarymas 

 
5  pavyzdys. Apibendrinančios užklausos kūrimas 

 
Sukurkite užklausą, kuri pateiktų kiekvieno studento visų dalykų egzaminų įvertinimų 

vidurkius. Užklausą pavadinkite Apibendrinanti. 
Šio tipo užklausos atlieka skaičiavimus su sugrupuotais duomenimis. 
 
5.1 Skirtuko Kurti (Design) įrankių grupėje Rodymas/Slėpimas (Show/Hide) pasirinkite 

įrankį Sumos (Totals).   

 
5.2 Užklausos QBE srityje atsiradus papildomai eilutei Suma (Totals), turite galimybę 

atlikti arba grupavimą pagal to stulpelio duomenų reikšmes Grupavimas (Group By), arba 
apskaičiuoti pasirinktą grupės rodiklį (sumą, vidurkį, max, min ir t. t.) Grupuokite pagal dalyko 
kodą ir pavadinimą, o stulpelyje Egz_ivert skaičiuokite vidurkį (Avg).  

 
3.60 pav. Apibendrinančios užklausos sudarymas 

 
5.3  Egz_ivert stulpeliui užrašykite naują vardą Vidurkis, surikiuokite mažėjimo tvarka.  
5.4 Iškvieskite savybių langą (funkciniu mygtuku F4) ir nustatykite formatą Fiksuotas 

(Fixed) su 2 skaičiais po kablelio. 
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3.61 pav. Savybių nustatymas 

 
6  pavyzdys. Kryžminės užklausos kūrimas 

 
Sukurkite kryžminę užklausą, kuri pateiktų informaciją apie tai, kiek studentai ir iš kokių 

dalykų turi tarpinių atsiskaitymų pažymių. Užklausą pavadinkite Kryžminė. 
 

Pastaba. Kryžminėje užklausoje reikia nurodyti trys sritis: kryžminės lentelės eilutes, stulpelius ir 
skaičiavimo lauką. 

 
6.1 Kaip ir ankstesniuose pavyzdžiuose, atsidarykite langą Užklausos dizainas (Query 

Design) langą, susikelkite visas lenteles, kurių laukai bus reikalingi užklausoje (mažiausia turi būti 
3 laukai – vienas laukas bus eilutės antraštė, kitas – stulpelio ir dar trečias – reikšmių srities). 

6.2 Skirtuko Užklausos tipas grupėje pasirinkite Kryžminė. Užklausos QBE srityje 
atsiranda papildoma eilutė  Kryžminė lentelė. 

6.3 Eilutėje Kryžminė lentelė nurodykite, kuriuos laukus priskirsite eilutės antraštei – 
Pavardė ir vardas;  kuriuos stulpelio antraštei – Pavadinimas, reikšmių sričiai – laukas Ta_ivert. 

 
3.62 pav. Kryžminės užklausos projektavimas 

 
7  pavyzdys. Lentelės (virtualiosios) sudarymo užklausos (Make -Table Query) kūrimas 

 
Sukurkite naują lentelę, kurioje būtų informacija apie studentus, turinčius skolų, o studento 

vardas bei pavardė turi būti užrašomi viename lauke. Į užklausą įtraukite laukus: Pavarde, Vardas,  
Grupė, (iš lentelės STUDENTAI),  Disciplinos pavadinimas (iš lentelės DISCIPLINOS); Egzamino 
įvertinimas, Data, Egzaminatorius (iš lentelės STUDIJOS). 

 
7.1  Lange Užklausos dizainas sukurkite atrankos užklausą: pavadinkite ją UI ir patikrinkite 

jos veikimą (kriterijų eilutėje, stulpelyje  Egz_ivert užrašykite kriterijų: <=5 and >0): 
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7.2  Skirtuke Užklausos tipas pasirinkite Lentelės sudarymas: 

 
7.3 Atsiradusioje kortelėje Lentelės kūrimas pasirinkite Dabartinė duomenų bazė 

(Current Database) ir užrašykite formuojamos lentelės vardą L_Skolininkai. 

 
3.63 pav. Lentelės sudarymo užklausos kūrimas 

 
7.4 Lentelei L_Skolininkai sukurti paspauskite mygtuką Vykdyti. Atsiras informacinė 

lentelė, kurioje bus pranešama, kiek įrašų perkels į naujai sukuriamą lentelę. 

 
3.64 pav. Informacinė užklausos vykdymo kortelė 

 
7.4 Peržiūrėkite rezultatus. 
 

8  pavyzdys. Pasikartojančių įrašų suradimo užklausos (Find Duplicates Query) kūrimas 
 
Sukurkite užklausą, kuri atrinktų tos pačios grupės studentus, turinčius vienodą įstojimo į 

kolegiją balą. Į užklausą įtraukite laukus: Pavarde, Vardas, Ist_Balas, Grupe, Gimimo_Data, 
Bilieto_Nr. 

Pastaba. Pasirenkamas užklausos kūrimo būdas, naudojant užklausų vedlį (Wizard): . 
 

8.1 Dialogo lange pasirinkite Dublikatų radimo užklausų vedlys. 
8.2 Pirmame vedlio žingsnyje: pasirinkite lentelę STUDENTAI. Laukai Grupe ir Ist_balas 

perkeliami iš sąrašo Galimi laukai (Available Fields) į sąrašą Reikšmių dublikatų laukai 
(Duplicate Value  Fields). 
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3.65 pav. Dublikatų radimo užklausų vedlio pirmas žingsnis 

 
8.3 Antrame vedlio žingsnyje Laukai: Pavarde, Vardas, Gimimo_data, Bilieto_numeris 

įkeliami į sąrašą Papildomos užklausos laukai (Additional Query Fieids).  

 
3.66 pav. Dublikatų radimo užklausų vedlio antrasis žingsnis 

 
8.4 Paskutiniame vedlio žingsnyje įveskite užklausos pavadinimą Pasikartojantys_įrasai ir 

paspauskite Baigti. 
 

9 pavyzdys. Užklausos, kuri skirta surasti įrašams, neturintiems  
pavaldžių įrašų (Find Unmatched Query), kūrimas 

 
Sukurkite užklausą, kuri surastų studentus, nelaikiusius nė vieno egzamino. Į užklausą 

įtraukite laukus: Bilieto_Numeris, Pavarde, Vardas. Užklausą pavadinkite Nesutampantys. 
 

Pastaba. Pasirinkite užklausos kūrimo būdą, naudodami užklausų vedlį (Wizard). 
 
9.1 Dialogo lange pasirinkite Nesutampančių rodymo užklausų vedlys (Find Unmatched 

Query Wizard). Išsirinkite pagrindinę lentelę STUDENTAI, kitame vedlio žingsnyje – pavaldžią 
lentelę STUDIJOS. 

9.2 Abiejuose laukų sąrašuose pažymėkite lauką Bilieto_nr (jei jis nepažymėtas) ir 
paspauskite mygtuką  < = >. 
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3.67 pav. Nesutampančių elementų radimo užklausų vedlys 

 
9.3 Kitame vedlio žingsnyje laukus  Bilieto_nr,  Pavarde, Vardas perkelkite į sąrašą 

Pasirinkti laukai (Selected Fields). 
9.4  Paskutiniame vedlio žingsnyje užrašykite užklausos vardą Nesutampantys. 
 

10 pavyzdys. Užklausos, skirtos papildyti lentelę duomenimis  
iš kitos lentelės (Append Query), kūrimas 

 
Sukurkite užklausą, kuri papildytų lentelę DISCIPLINOS įrašais iš naujai sukurtos lentelės 

NAUJOS_DISCIPLINOS. Užklausą pavadinkite Papildymas. 
 
10.1 Sukurkite lentelę NAUJOS_DISCIPLINOS su laukais: Kodas ir Pavadinimas, kuriuose  

saugomi naujų disciplinų kodai ir pavadinimai. Lentelę užpildykite 4 įrašais. 
10.2 Atidarykite naujos užklausos projektavimo langą. Dialogo lange Rodyti lenteles (Show 

Table) pasirinkite lentelę NAUJOS_DISCIPLINOS. 
10.3 Skirtuke Užklausos tipas pasirinkite  Papildymas: 

 
10.4 Atsiradusioje kortelėje iš sąrašo išsirinkite lentelę DISCIPLINOS. Eilutės Laukas 

(Field) pirmame ir antrame stulpeliuose įveskite laukus Kodas ir Pavadinimas. 
10.5 Eilutės Papildyti (Append To) pirmame ir antrame stulpelyje įveskite laukus iš lentelės 

DISCIPLINOS (Disciplinos_kodas ir Pavadinimas). Spauskite mygtuką Vykdyti. 

 
3.68 pav. Papildymo užklausos vykdymo pranešimas 

            10.6 Peržiūrėkite lentelės DISCIPLINOS turinį. 
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Pastaba. Papildomos lentelės laukų nustatytos savybės (tikrinimo taisyklė, įvesties šablonas) gali neleisti 
papildyti lentelės naujais įrašais! 

 
11 pavyzdys. Užklausos, kuri skirta atnaujinti (redaguoti) lentelės  

laukų reikšmes (Update Query), kūrimas 
 
Sukurkite užklausą, kuri disciplinų pavadinimo kodą suformuotų iš pirmųjų keturių 

disciplinos pavadinimo simbolių ir pabaigoje užrašomų simbolių "_MK". 
 
11.1 Atidarykite naujos užklausos projektavimo langą. Dialogo lange pasirinkite lentelę 

DISCIPLINOS ir užklausos tipą Naujinimas: 

  

11.2 Eilutėje Laukas (Field) įveskite lauką Disciplinos_kodas. 
11.3 Eilutėje Naujinti (Update To) įveskite keitimo išraišką Left ([pavadinimas];4) + 

"_MK"  (čia tikslinga naudoti išraiškų konstruktorių Daryklė): 

 
3.69 pav. Naujinimo užklausos konstravimas ir vykdymas  

11.4 Spauskite mygtuką Vykdyti  ir peržiūrėkite lentelės DISCIPLINOS turinį. 
 

12  pavyzdys. Užklausos, kuri skirta šalinti lentelės įrašus (Delete Query), kūrimas 
 
Sukurkite užklausą, kuri pašalintų įrašus apie studentus, įvertintus įstojimo balu, lygiu 45. 
 
12.1 Atidarykite naujos užklausos projektavimo langą. Dialogo lauke pažymėkite lentelę 

STUDENTAI. 
12.2 Pasirinkite užklausos tipą Naikinimas: eilutėje Laukas (Field) įveskite lauką ist_balas; 

eilutėje Šalinti (Delete) įveskite funkciją Kur (Where); eilutėje Kriterijai (Criteria) parašykite 
išraišką =45. 

12.3 Spauskite mygtuką Vykdyti ir peržiūrėkite lentelių STUDENTAI bei STUDIJOS 
turinius. 
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3.70 pav. Naikinimo užklausos vykdymo pranešimas 

 
 

13 pavyzdys. Užklausos, kuri sudaryta iš kelių užklausų sekos, realizavimas 
 
Sukurkite užklausą U13, kuri suformuotų išbraukiamų studentų sąrašą (lentelę) 

BRAUKIAMI, ir užklausą U14, kuri išbraukiamų studentų duomenis pašalintų iš duomenų bazės. 
Studentai šalinami iš kolegijos,  jei sesijos metu neišlaikė dviejų ar daugiau egzaminų. 

 
13.1 Sukurkite atrankos užklausą U13_1, kuri surastų per paskutinę sesiją skolų turėjusius 

studentus. Į užklausą, kurios duomenų šaltinis yra lentelės STUDENTAI ir STUDIJOS, pasirinkite 
laukus: Bilieto_Nr, Pavarde, Vardas, Egzamino data, Įvertinimas. Į paskutinįjį lauką įveskite 
atrankos kriterijų <5, o į lauką Egzamino_data – kriterijus: Between [Periodo pradžia] And [Periodo 
pabaiga] (sesijos laiko periodą nurodys įvedamos atitinkamos datos). 

13.2 Sukurkite skaičiuojamąją ir atrenkančią užklausą U13, kuri suformuoja išbraukiamų 
studentų sąrašą ir išsaugo jį lentelėje BRAUKIAMI. Šios užklausos duomenų šaltinis yra užklausa 
U13_1. Į užklausos skaičiuojamąjį lauką Skolos, kuris saugo skolų kiekį, įveskite atrankos kriterijus 
>=2.   

13.3  Įvykdykite užklausą U13. 
13.4 Sukurkite šalinimo užklausą U14, kuri panaikina lentelės STUDENTAI įrašus, 

atitinkančius lentelės BRAUKIAMI įrašus. Atliekami šie veiksmai: 
 iškviečiamas lentelės BRAUKIAMI sandaros langas ir laukas Bilieto_nr padaromas 

raktiniu (pirminiu raktu) lauku; 
 pereinama į užklausos projektavimo režimą. Pasirenkami duomenų šaltiniai – lentelės 

STUDENTAI ir BRAUKIAMI (jos automatiškai susiejamos); 
 pasirenkamas užklausos tipas Naikinimas (Query/Delete Query); 
 iš lentelės STUDENTAI žvaigždutės simbolis „*“ pele perkeliamas į eilutę Laukas 

(Field). Šiuo atveju eilutėje Naikinti (Delete) automatiškai pasirodys funkcija Iš 
(From); 

 įvykdoma užklausa U14 ir patikrinami susietų lentelių STUDENTAI ir STUDIJOS 
turiniai. 

 
14 pavyzdys. SQL kalbos operatoriaus  SELECT panaudojimas 

 
Sukurkite SQL užklausą, kuri pateiktų lentelės STUDENTAI visus įrašus su visais laukais; 

pavadinkite Sql_1. 
 
14.1 Atidarykite naujos Sql_1 užklausos projektavimo langą. 
14.2 Dialogo lauke pažymėkite lentelę STUDENTAI.  
14.3 Pereikite į SQL užklausų režimą: 
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 14.4 Atsiradusiame lange Select Query parašykite:  
SELECT * FROM STUDENTAI. 

 14.5  Įvykdykite užklausą: komanda Užklausos  Įvykdyti (Query  Run).  Ekrane 
pasirodys visi lentelės įrašai su visais laukais.  

Sukurkite SQL užklausą, kuri parodytų lentelės STUDENTAI studentų įrašus, kurių grupės 
pavadinimas 1VI. Pavadinkite Sql_1_1. 

14.1 Atidarykite naujos Sql_2 užklausos projektavimo langą. 
14.2 Dialoginiame lauke Show Table  pažymėkite lenteles STUDENTAI ir GRUPĖS. 
14.3 Pereikite  į SQL užklausų režimą. 
14.4 Atsiradusiame lange Select Query parašykite: 

SELECT Vardas, Pavarde, Miestas 
FROM STUDENTAI 
WHERE [Grupe]="1VI". 

14.5 Įvykdykite užklausą Užklausos  Įvykdyti.  
 
15 pavyzdys. SQL kalbos operatoriaus INSERT INTO...VALUES panaudojimas 

 
Sukurkite SQL užklausą, įterpiančią vieną įrašą į lentelę STUDENTAI. Pavadinkite Sql_2. 
 
15.1 Atidarykite naujos Sql_2 užklausos projektavimo langą. 
15.2 Dialogo lauke pažymėkite lentelę STUDENTAI ir pereikite į SQL užklausų režimą. 

Atsiradusiame lange Select Query parašykite: 
SELECT * FROM STUDENTAI 

15.3 Įvykdykite užklausą ir ekrane atsiras visi lentelės STUDENTAI įrašai.  
15.4 Vėl sugrįžkite į SQL užklausų režimą. 
15.5 Ištrinkite seną SQL užklausą ir parašykite naują: 

INSERT INTO STUDENTAI (Bilieto_nr, Asm_kodas, Pavarde, Vardas, Adresas, Miestas, 
stipendija); VALUES (00-2222, "46808140685", "Jonukaitis", "Jonas", "kovo-11", "Kaunas", yes);  

15.6 Įvykdykite  užklausą Užklausos  Įvykdyti. 
15.7 Atsiradusiame pranešime pasirinkite Yes.  
15.8 Įsitikinkite, kad pakeitimai yra atlikti. Atsiradusiame lange Select Query parašykite: 

SELECT * FROM STUDENTAI 
15.9 Ekrane atsiras visi lentelės STUDENTAI įrašai, tarp jų bus naujas įrašas.  
 
16 pavyzdys. SQL kalbos operatoriaus  DELETE FROM...WHERE panaudojimas 
 
Sukurkite SQL užklausą, kuri pašalintų vieną įrašą iš lentelės STUDENTAI. Pavadinkite 

Sql_3. 
16.1 Atidarykite naujos Sql_3 užklausos projektavimo langą. 
16.2 Dialogo lauke Show Table pažymėkite lentelę STUDENTAI ir pereikite į SQL 

užklausų režimą.   
16.3 Atsiradusiame lange Select Query parašykite: 

SELECT * FROM STUDENTAI 
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16.4 Ekrane atsiras lentelės STUDENTAI visi įrašai. Vėl sugrįžkite į SQL užklausų režimą. 
Ištrinkite seną SQL užklausą ir parašykite naują: 

DELETE FROM STUDENTAI 
WHERE [Bilieto_nr]=11-2222 

16.5 Įvykdykite užklausą. 
16.6  Įsitikiname, kad pakeitimai yra atlikti. Atsiradusiame lange Select Query parašykite: 

SELECT * FROM STUDENTAI 
 

17 pavyzdys. SQL kalbos operatoriaus UPDATE panaudojimas 
 
Sukurkite SQL užklausą, kuri pakeistų mokesčio tarifą už dalyko kreditą. Prieš tai duomenų 

lentelę DISCIPLINOS papildykite lauku Kredito_kaina (lauko tipas – piniginis) ir užpildykite 
duomenimis. Pavadinkite Sql_4. 

 
17.1 Atidarykite naujos Sql_4 užklausos projektavimo langą. Dialogo lauke pažymėkite 

lentelę DISCIPLINOS ir pereikite į SQL užklausų režimą. Atsiradusiame lange Select Query 
parašykite: 

SELECT Disc_kodas, Kredito_kaina 
FROM DISCIPLINOS 

Ekrane atsiras lentelės DISCIPLINOS įrašai. 
17.2 Vėl pereikite į SQL užklausų režimą (SQL View) ir atsiradusiame lange parašykite: 

UPDATE DISCIPLINOS 
SET kredito_kaina =kredito_kaina*1.5 

17.3 Įvykdykite užklausą.  
17.4 Įsitikinkite, kad pakeitimai yra atlikti. Atsiradusiame lange Select Query parašykite:  

SELECT Disc_kodas, kr_kaina 
FROM DISCIPLINOS 

 
Savarankiško darbo užduotys 

1) Pateikite ataskaitą apie studentus, kurie šiandien švenčia gimtadienį (pavadinkite S1). 
2) Pateikite ataskaitą apie studentus, kurie  neatvyko į egzaminą (pavadinkite S2). 
3) Sukurkite kryžminę užklausą, kuri pateiktų informaciją apie tai, kiek grupėse yra 

studentų, atvykusių iš įvairių miestų (pvz., VI11NS grupėje mokosi 2 studentai iš Marijampolės, 5 
iš Kauno ir t. t.) (pavadinkite S3). 

4) Sukurkite parametrinę užklausą, kuri pateiktų informaciją apie tai, kiek dėstytojų dėsto 
tą patį dalyką (pvz., informacines technologijas dėsto Kalvaitienė ir Riškevičienė) (pavadinkite S4). 

5) Pateikite informaciją apie geriausiai besimokančius studentus, sukurdami papildomą 
lentelę Pirmūnai (pavadinkite S5). 

6) Sudarykite konkretaus studento įrašo šalinimo užklausą (pavadinkite S6). 
7) Sukurkite užklausą, kuri papildytų lentelę STUDENTAI naujais įrašais iš papildomai 

sukurtos lentelės Nauji_Studentai, kurioje nurodyti šie duomenys: Bilieto_nr, Vardas, Pavarde, 
Adresas, Telefonas, Įstojimo_balas (pavadinkite S7). 

8) Sukurkite atnaujinimo užklausą, kuri pakeistų egzamino balą: iš gauto rezultato atimtų 1 
balą (pavadinkite S8). 

9) Sukurkite SQL užklausą, kuri pakeistų egzamino balą: prie gauto rezultato pridėtų 1 
balą (pavadinkite S9). 

10) Sukurkite SQL užklausą, kuri pateiktų sąrašą visų studentų, kurių įstojimo balas 10.  
11) Sukurkite SQL užklausą, įterpiančią vieną įrašą į lentelę DALYKAI.  



104

 
 

3.5.  Ataskaitos duomenų bazėje  
 
Ataskaitos (Report) yra skirtos suprojektuoti ir išspausdinti duomenų bazėje saugomą 

informaciją. Nors struktūra jos panašios į formas, tačiau ataskaitose griežčiau kontroliuojamas 
duomenų išdėstymas. Ataskaitos sudaromos pagal lenteles ir užklausas. Sukurtos ataskaitos 
elementų aprašas yra saugomas ataskaitos makete.  

Ataskaitoje BD vartotojas gali pateikti ne tik duomenų bazėje esančią informaciją, bet ir 
papildomai pridėti įvairių skaičiavimų rezultatus, pasirinkdamas ataskaitos maketą ir apiforminimą.  

 
3.5.1. Ataskaitų sudarymo būdai  

 
Ataskaitas galima sudaryti šiais būdais:  

 Sukurti ataskaitą lentelei arba užklausai, naudojant mygtuką Ataskaita (Report). 
 Naudojant Ataskaitų vedlį (Report Wizard). 
 Konstravimo (Dizaino) režime pasirinkus Tuščia ataskaita (Blank Report). 
 Sukurti etiketes, pasirinkus mygtuką Etiketės (Labels). 

 
3.71 pav. Ataskaitos kūrimo būdo pasirinkimas 

 
Ataskaitos kūrimas naudojant ataskaitų įrankį 

Ataskaita (Report). Greitas būdas sukurti ataskaitas, neklausiant vartotojo informacijos. 
Ataskaitoje rodomi visi laukai, esantys pagrindinėje lentelėje ar užklausoje. Ataskaitos, sukurtos 
vienu spustelėjimu, yra vizualiai patrauklios ir jas galima iš karto naudoti. Automatiškai 
sugeneruotų ataskaitų dizainas atrodo profesionaliai, jos turi antraštėse pateikiamus logotipus ir 
pavadinimus, yra datos ir laiko informacija bei informatyvios poraštės ir sumos. Ataskaita 
atidaroma Maketo (Layout) rodinyje. 

1. Naršymo srityje pelės žymekliu spustelėkite lentelę arba užklausą, kuri bus jūsų 
ataskaitos pagrindas.  

2. Skirtuko Sukurti grupėje Ataskaitos pasirinkite komandą Ataskaita.  
Peržiūrėję ataskaitą, galite ją įrašyti, tada uždaryti ir ataskaitą, ir pagrindinę lentelę arba 

užklausą, kurią naudojote kaip įrašo šaltinį. Kitą kartą atidarius ataskaitą, Access rodys naujausius 
duomenis iš jūsų įrašų šaltinio. 

 
Ataskaitos kūrimas naudojant tuščių ataskaitų įrankį 

Tuščia ataskaita (Blank Report). Sukuriamas tuščios ataskaitos ruošinys, kuris atidaromas 
maketo būsenoje. Laukai į ataskaitos ruošinį įterpiami iš Laukų sąrašas (Field List). Galima įterpti 
įvairius Valdiklius (Controls), sudaryti užklausą. Norint sukurti ataskaitą tuščiame ruošinyje, 
reikia: 

1. Objektų juostoje pažymėkite lentelę, kuri bus ataskaitos pagrindas, ir pasirinkite 
komandą Tuščia ataskaita (Blank Report). 

2. Komandų juostoje pasirinkti komandą Pridėti esamus laukus (Add Existing Fields) 

.  
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3. Srityje Laukų sąrašas (Field List) spustelėti pliuso ženklą, esantį šalia lentelės, kurioje 
yra ataskaitoje norimi matyti laukai, arba lentelių, susijusių (srityje Fields available in 
related tables) su šia lentele, turiniai. 

4. Kiekvieną lauką nuvilkite į ataskaitą po vieną arba laikykite nuspaudę mygtuką CTRL 
ir pasirinkite kelis laukus, tada nuvilkite juos į ataskaitą vienu metu. 

 
Ataskaitos kūrimas naudojant ataskaitų vedlį 

Ataskaitų vedlys (Report Wizard). Šiuo įrankiu paleidžiamas ataskaitų sudarymo vedlys, 
panašus į formų sudarymo vedlį. Ataskaitą sudarykite žingsniais, teisingai užpildydami 
atsiveriančius dialogo langus: 

1. Pirmas žingsnis – iš Lentelės/Užklausos (Tables/Queries) pasirinkite reikiamą lentelę 

ar užklausą; su  perkelti visus lentelės laukus arba  po vieną. 
2. Antras žingsnis – pasirinkite grupavimo lygį. 
3. Trečias žingsnis – pasirinkite duomenų rikiavimo tvarką ataskaitoje. 
4. Ketvirtas žingsnis – pasirinkite ataskaitos duomenų išdėstymo tvarką. Siūloma 

pasirinkti vieną iš 3 tipinių ataskaitos elementų (Stepped, Block, Outline) išdėstymo 
būdų popieriaus lape. Pasirinktas tipas yra iliustruojamas dialogo lango kairėje 
esančiame lange. 

5. Penktas žingsnis – pasirinkite ataskaitos stilių. 
 Sudaryta ataskaita atidaroma konstravimo Dizaino (Design View) arba Peržiūros prieš 

spausdinimą (Print Preview) būsenose.  
 
Etikečių kūrimas naudojant etikečių vedlį 

Etiketės (Labels). Šiuo įrankiu paleidžiamas etikečių sudarymo vedlys, kurio dialogo 
languose nurodomas etiketės dydis, tipas, kiekis, šriftas ir jo atributai. Taip pat nurodomi 
pasirinktos lentelės ar užklausos laukai, kurių duomenys bus įtraukti į etiketę. Sudaryta ataskaita 
atidaroma peržiūros prieš spausdinimą (Print Preview) būsenoje. Etiketes sukursite: 

1. Naršymo srityje du kartus spustelėję lentelę arba užklausą, kuri bus etikečių įrašų 
šaltinis. Atidarykite ją.  

2. Skirtuko Kūrimas grupėje Ataskaitos spustelėkite Etiketės.  
3. Vykdykite ataskaitų vedlio nurodymus. Paskutiniame puslapyje spustelėkite Baigti.  

 
Ataskaitos dizainas (Report Design). Šiuo įrankiu atidaromas tuščios ataskaitos ruošinys 

Dizaino (Design View) būsenoje. Laukai į ataskaitos ruošinį įterpiami iš Laukų sąrašo (Field List). 
Galima įterpti įvairius Valdiklius (Controls), sudaryti užklausą. Ataskaitų vedlys mažiau 
patyrusiems vartotojams padeda išvengti klaidų, tačiau konstravimo būsena suteikia daugiau formos 
kūrimo bei tobulinimo galimybių. Tad patartina ataskaitą iš pradžių sudaryti naudojantis Ataskaitų 
vedliu (Report Wizard), o po to ją koreguoti ir papildyti Dizaino (Design View) būsenoje. 

 
3.5.2. Ataskaitos redagavimo aplinka 
 
Ataskaitos redagavimo aplinkoje yra šie standartiniai struktūros elementai: Antraštė, 

Pagrindinė dalis, Poraštė. Konkretų ataskaitos vaizdą suformuoja vartotojas, naudodamasis 
pateiktais formatavimo ir atskirų ataskaitos elementų savybių nustatymo įrankiais.  
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3.72 pav. Ataskaita redagavimo būsenoje 

 
Ataskaitos antraštė (Report Header). Ataskaitos antraštę galima naudoti sužinoti 

informacijai, kuri paprastai yra viršelio puslapyje, pavyzdžiui, logotipui, pavadinimui ar datai. 
Šiame skyriuje gali būti ir laukai su agreguojančiomis funkcijomis. Pavyzdžiui, jei ataskaitos 
antraštėje įdėtas skaičiuojamasis laukas, naudojantis agreguojančią funkciją Sum, apskaičiuojama 
visos ataskaitos suma. Ataskaitos antraštė išspausdinama prieš puslapio antraštę.  

Puslapio antraštė (Page Header). Šis skyrius spausdinamas kiekvieno puslapio viršuje. 
Pavyzdžiui, jis gali būti naudojamas, kai reikia pakartoti pavadinimą kiekviename puslapyje.  

Grupės antraštė (Header). Šis skyrius spausdinamas kiekvienos įrašų grupės pradžioje. 
Naudojamas spausdinti grupės pavadinimui. Pavyzdžiui, ataskaitoje, kuri sugrupuota pagal 
produktą, grupės pavadinimą galima naudoti, kai reikia spausdinti produkto pavadinimą. Kai grupės 
antraštėje yra skaičiuojamasis laukas, naudojantis agreguojančią funkciją, pavyzdžiui, Sum, 
apskaičiuojama tos grupės suma.  

Išsamiau (Detail). Šis kiekvienos įrašų šaltinio eilutės skyrius spausdinamas vieną kartą. 
Čia galima įdėti laukus, kurie sudaro pagrindinę ataskaitos dalį.  

Grupės poraštė (Footer). Šis skyrius spausdinamas kiekvienos įrašų grupės pabaigoje. 
Grupės poraštę galima naudoti spausdinti grupės informacijos santraukai.  

Puslapio poraštė (Page Footer). Šis skyrius spausdinamas kiekvieno puslapio pabaigoje. 
Puslapio poraštę galima naudoti puslapių numeriams arba atskirų puslapių informacijai spausdinti.  

Ataskaitos poraštė (Report Footer) Šis skyrius spausdinamas tik kartą ataskaitos pabaigoje. 
Ataskaitos poraštę galima naudoti norint spausdinti ataskaitos sumas ar kitą visos ataskaitos 
santraukos informaciją.  

Atidarius ataskaitą Dizaino būsenoje, jai tvarkyti atsiranda trys įrankių kontekstiniai 
skirtukai: 

 
 Dizainas (konstravimas)(Design);  
 Tvarkyti (Arrange);  
 Puslapio sąranka (Page Setup).  
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Ataskaitos dizaino skirtukai 
 
Įrankiai, skirti tvarkyti ataskaitoms: 

 
Skirtukuose esantys valdymo įrankiai yra tokie patys, kaip ir formos Dizaino būsenoje. 

Tačiau yra papildomas skyrius – Grupuoti ir rūšiuoti (Grouping & Totals). Šis mygtukas 
ataskaitos duomenų srities apačioje pateikia duomenų grupavimo ir rikiavimo interaktyvią schemą. 
Jos priemonėmis galima suformuoti duomenų grupes ir surikiuoti ataskaitos eilutes.  

 
3.73 pav. Ataskaitos duomenų grupavimo, rūšiavimo sritis 

 
Sumos (Totals). Šiuo mygtuku galima įterpti suminius laukus išskirtai įrašų grupei.  
Slėpti detales (Hide Details) mygtuku galima nerodyti žemesnio grupavimo lygio įrašų. 

Įrašų grupavimas ataskaitoje – tai procesas, kurio metu įrašai sujungiami į grupes pagal vartotojo 
apibrėžto lauko (grupės) vienodas reikšmes. Vartotojo sukurtos grupės viduje galima nurodyti 
grupavimą pagal kito lauko reikšmes ir t. t. Galimas grupavimas iki 10 lygių.  

 Įrašai, esantys grupės viduje, gali būti rikiuojami, skaičiuojamos grupinės sumos, vidurkiai 
bei kitos apibendrinančiosios funkcijos. 

 
3.5.3. Ataskaitų eksportas 

 
Eksportavimas į PDF arba XPS 

Programoje Access 2007 ataskaitas galima pateikti PDF arba XPS failų formatais, kurie 
leidžia spausdinti ataskaitas, siųsti jas paštu ir platinti el. paštu. Jei ataskaitą įrašysite kaip PDF 
(Portable Document Format) arba XPS (XML Paper Specification) failą, ataskaitos informaciją 
užfiksuosite lengvai platinama forma, kuri išlaiko visą ataskaitos formatavimo charakteristiką. Šias 
ataskaitas galės peržiūrėti ir spausdinti vartotojai, kurie neturi programos Office Access 2007. 

Jei meniu nerandate komandos konvertuoti į PDF, pasirinkite nustatymuose  Access 

parinktys  (Access Options) mygtuką Tinkinimas (Customize). 
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3.74 pav. Meniu komandos pridėjimas 

 
Tuomet skirtuke Išoriniai duomenys atsiras mygtukas PDF arba XPS, o sparčiosios 

prieigos juostelėje pasirodys piktograma: 

 
1. Pažymėkite norimą konvertuoti ataskaitą. 
2. Paspauskite PDF arba XPS mygtuką, atsivers kortelė – nurodykite įrašymo kelią ir 

spauskite Publikuoti. 

 
3.75 pav. Ataskaitos publikavimas PDF formatu  
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3. Suformuota ataskaita PDF formatu bus pateikta ekrane kartu su pranešimo tekstu: 

 
 

Eksportavimas į programą Word 
Ataskaitą galima eksportuoti į programą Word. Kai ataskaita eksportuojama naudojant 

eksportavimo vedlį, programa Access sukuria objekto duomenų kopiją Microsoft Word raiškiojo 
teksto failo (*.rtf) formatu, o duomenys visada eksportuojami į naują programos Word failą. Word 
dokumente lentelių, užklausų ir formų matomi laukai bei įrašai rodomi kaip lentelė. Kai 
eksportuojama ataskaita, vedlys eksportuoja ataskaitos duomenis ir maketą – bandoma Word 
dokumentą padaryti kiek įmanoma panašesnį į ataskaitą. 

1. Naršymo srityje pažymėkite objektą (lentelę, užklausą, formą arba ataskaitą), kurį norite 
eksportuoti. 

2. Spustelėkite dešinį pelės klavišą, pasirinkite komandą Export (Eksportavimas) į Word 

arba skirtuke Eksportavimas piktogramą . 
3. Vykdykite vedlio nurodymus: pasirinkite failo vardą, įrašymo kelią kompiuteryje, 

spustelėkite OK. Pasibaigus eksportavimo operacijai, atidarykite failą. 
 
Ataskaitos kaip elektroninio laiško siuntimas 

Galite išsiųsti ataskaitą gavėjams kaip elektroninį laišką, užuot spausdinę popieriuje:  
1. Norėdami pasirinkti ataskaitą, naršymo srityje spustelėkite Microsoft Office mygtuką 

, tada spustelėkite El. laiškas.  
2. Dialogo lango Siųsti objektą kaip sąraše pasirinkite išvesties formatą, spustelėkite 
norimą naudoti failo formatą.  

 
3. Baikite pildyti bet kokius likusius dialogų langus.  
4. El. pašto programoje įveskite laiško informaciją ir išsiųskite laišką.  
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3.5.4. Praktinis darbas. Ataskaitų generavimas 
 

Darbo tikslas. Išmokti parengti informatyvias ataskaitas bei jas redaguoti, papildyti įvairių 
skaičiavimų rezultatais. 
  
Užduotis 

1.  Sukurkite kelių tipų ataskaitas duomenų bazei „Studijos“ pagal metodiniuose 
nurodymuose pateiktus pavyzdžius. 

2. Papildykite ir modifikuokite sukurtas ataskaitas. 
3. Ataskaitas konvertuokite į PDF ir Ms Word dokumentus. 

  
Darbo eiga ir  metodiniai nurodymai  

 
Ataskaitas patartina kurti naudojantis vedliais – nereikia rūpintis dizainu, daugelį sudėtingų 

operacijų vedliai atlieka automatiškai. 
 

1 pavyzdys. Ataskaitos su duomenimis iš kelių lentelių sudarymas 
 
Sukurkite ataskaitą, kuri pateiktų duomenis apie studentus ir jų laikytų egzaminų 

įvertinimus. Duomenų laukus parinkite atitinkamai iš lentelių STUDENTAI, DISCIPLINOS IR 
STUDIJOS: Grupe, Pavarde, Vardas, Dalyko pavadinimas, Egz_ivert, Ivert_data, Egzaminatorius. 
Rezultatus sugrupuokite pagal grupes. 

 
1.1 Ataskaitai sudaryti naudokite ataskaitų vedlį. 
1.2 Pirmame vedlio lange srityje Lentelės/Užklausos (Table/Queries) pasirinkite reikiamus 

laukus iš nurodytų lentelių. 
1.3 Toliau pasirinkite, kaip norėtumėte peržiūrėti savo duomenis. 
1.4 Trečiame žingsnyje nustatykite duomenų grupavimo parametrus, pagalbiniais mygtukais 

“>” ir “<” įkeldami arba pašalindami laukus, kuriuos rodysite kaip grupuojančius duomenis 
būsimoje ataskaitoje. Sugrupuokite pagal lauką Grupes. Pasirinktas laukas ar laukai išskiriami 
skirtinga spalva bei atskiriami nuo kitų, negrupuotų laukų.  

1.5  Kitame žingsnyje nurodykite duomenų rikiavimą būsimoje ataskaitoje. Rikiuokite pagal 
dalyko pavadinimą abėcėlės tvarka. 

1.6 Penktame lange nustatykite būsimos ataskaitos orientaciją bei duomenų išdėstymo 
parametrus. 

1.7  Kitame žingsnyje iš pateikto sąrašo pasirinkite ataskaitos stilių. 
1.8 Paskutiniame vedlio žingsnyje nurodykite ataskaitos pavadinimą bei pasirinkite jos 

atidarymo būseną. 
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3.76 pav. Ataskaitos rezultatas 

 
2 pavyzdys. Ataskaita su užklausos duomenimis ir skaičiuojamuoju lauku 

 
 Pateikti studentų sąrašą, nurodant Vardą, Pavardę, Grupę, Dalyko Pavadinimą bei 

Egzamino įvertinimą. Jei egzamino pažymys lygus 0, jo nerodyti. Lapą orientuoti gulsčiai, 
duomenys apie vieną studentą turi būti pateikti viename lape. Užduotį atlikite dviem etapais: iš 
pradžių sukurkite užklausą tik reikalingiems ataskaitai duomenims, surinkti po to šiai užklausai 
sugeneruokite ataskaitą. 

 
2.1   Sukurkite duomenų surinkimo užklausą su užduotyje nurodytais laukų pavadinimais. 
2.2   Naudodami ataskaitų vedlį, šiai užklausai sugeneruokite ataskaitą. 

 
3.77 pav. Pagal užklausą sugeneruota ataskaita (matome egzamino įvertinimus „0“) 

 
2.3  Atverkite ataskaitą redagavimo aplinkoje Dizaino rodinys, pašalinkite ataskaitų vedlio 

pridėtą duomenų lauką Egz_ivert ir jo vietoje įrankiu Teksto laukas (Text Box) suformuokite naują 
lauką ir jo savybių duomenų šaltinio eilutėje užrašykite skaičiavimo formulę:  
=IIf([Egz_ivert]>0;[Egz_ivert];" "). 
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3.78 pav. Ataskaitos redagavimas 

 
2.4  Sukurtoje ataskaitoje, stulpelyje Egzamino pažymys bus rodomi tik esami pažymiai ir 

nebus nulių. 

 
3.79 pav. Redaguotos ataskaitos rezultatas (įvertinimų „0“ – nėra) 

 
3 pavyzdys. Ataskaitos su grupavimo elementais sudarymas 

 
Pateikite ataskaitą apie studentų studijuojamus dalykus ir nurodykite, kiek iš viso kreditų jie 

studijuoja. Sukurtą ataskaitą redaguokite – papildykite nauju skaičiuojamuoju lauku ir jame 
apskaičiuokite studento amžių metais. 

 
3.1   Ataskaitai sudaryti naudokite ataskaitų vedlį. 
3.2  Iš lentelės STUDENTAI pasirinkite laukus: Vardas, Pavarde, Gim_Data, Miestas, 

Grupe; iš lentelės DISCIPLINOS – Pavadinimas, Kreditu_Sk.  Spauskite  Kitas (Next). 
3.3  Klausia, „Kaip norėtumėte peržiūrėti savo duomenis?“ Pažymėkite STUDENTAI ir 

spauskite  Kitas (Next). 
3.4  Klausia, „Ar norite sudaryti grupavimo lygius?“ Du kartus spustelėkite pelės klavišą 

ant Pavarde. Jei suklydote, paspauskite mygtuką Pirmenybė (Priority). 
3.5 Prašoma pasirinkti rūšiavimo tvarką bei apibendrinančią informaciją. Pasirinkite 

rūšiavimą  pagal lauką Pavarde alfabeto tvarka. 
3.6 Paspauskite mygtuką Suvestinės parinktys (Summary Options) ir pasirinkite 

Kreditų_sk operaciją SUM. Turi būti pažymėta, t. y. uždėta varnelė ant Išsami informacija ir 
suvestinė (Detail and Summary options). 
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3.80 pav. Suvestinės parinkčių nustatymas 

 
3.7  Pasirinkite, kaip norėtumėte išdėstyti ataskaitą:  

 
3.81 pav. Ataskaitos maketo pasirinkimas 

 
Pastaba.  Pažymėti varnele langelį „Pakoreguokite lauko plotį, kad visi laukai tilptų puslapyje“ (Adjust field 
with so all fields fit on a page) yra labai svarbu. Jei jį pažymėsite, Access patalpins visus laukus į vieną 
puslapį, net jei kelis iš jų reikės suspausti. Trūkumas – suspausti gali taip, kad nebus matyti visos 
informacijos. 
 

3.8    Pasirinkite, kokį stilių norite naudoti.  
3.9    Parašykite ataskaitos pavadinimą Studijuojami_Kreditai. 
3.10  Atverkite sukurtą ataskaitą Studijuojami_Kreditai Dizaino rodinyje.  
3.11 Ataskaitoje Studijuojami_Kreditai sukurkite naują lauką Amžius ir apskaičiuokite 

studentų amžių: 
Skirtuke Valdikliai pasirinkite  Teksto laukas (Text Box (ab) ) ir parašykite formulę: 

=Round((Now()-[gim_data])/365). 
 
Pastaba.  Naudojame Round, kad suapvalintų iki sveiko skaičiaus. 

 
4 pavyzdys. Etikečių kūrimas 

 
Sukurkite ataskaitą, kuri pateiktų etiketes su studentų adresais.  
4.1 Pažymėkite lentelę STUDENTAI ir spustelėkite įrankių juostoje Kūrimas (Create) 

grupės Ataskaitos (Reports) įrankį Etiketės (Labels).  
4.2 Pirmame vedlio lange pasirinkite etiketės matmenis. Etiketės su adresu, skirtos 

užklijuoti ant voko, matmenys bus 5,2 x 7 cm.  
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4.3 Antrame žingsnyje nustatykite teksto formatavimą: pasirinkite šriftą, jo dydį, spalvą, 
stilių. Pavyzdžiui: Arial, 10 pt, mėlynas šriftas.  

4.4 Kitame lange suformuokite etiketės struktūrą, pažymėdami reikalingą lauką srityje 
Galimi laukai (Available Fields) ir mygtuku „>“ nukopijuodami jį į sritį Etiketės prototipas 
(Prototype Label) – šioje lango dalyje, jei duomenis norite pateikti atskirose eilutėse, po kiekvieno 
pasirinkimo spauskite <Enter>. 

4.5   Kitame lange etiketes surikiuokite pagal studento pavardę.  
4.6   Paskutiniame lange užrašykite ataskaitos vardą Studentų adresai. 
 

Savarankiško darbo užduotys 
1) Pertvarkykite jau sukurtą ataskaitą Studijuojami_Kreditai (3 pavyzdys). Studentus 

surūšiuokite pagal laukus Gimimo metai ir ECTS kreditai. 
 
2) Sukurkite ataskaitą Sesijos rezultatai. Pateikite informaciją apie studentų laikytus 

egzaminus, nurodykite laikytų egzaminų vidurkį. Įterpkite skaičiuojamąjį lauką 
<Stipendija> ir jame pateikite informaciją apie tai, ar mokama stipendija: 
IIF([Vidurkis]>8;“Gauna“;“Negauna“). Visi pavadinimai turi būti įrašyti lietuviškai ir 
nesutrumpinti. 

 
3) Sukurkite ataskaitą Dėstytojų darbo krūvis. Pateikite informaciją apie dėstytojų dėstomus 

dalykus ir bendrą kreditų skaičių. 
 
4) Sukurkite kiekvienam studentui etiketę, pateikite apie juos informaciją: vardą, pavardę, 

adresą, miestą, grupę bei  informaciją apie studijuotus dalykus ir įvertinimus. 
 
5) Sukurkite dėstytojams vizitines korteles su kolegijos logotipo paveiksliuku. 
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3.6.   Makrokomandos ir vartotojo sąsaja 
 
Makrokomanda (Macros) – tai specialių MS Access instrukcijų (komandų) grupė, 

iškviečiama ir įvykdoma vienu kreipiniu. Makrokomanda panaši į programą, kuri užrašyta specialia 
programavimo kalba ir veikia tik MS Access aplinkoje. MS Access makrokomandų kalboje yra 
daugiau kaip 40 instrukcijų. Makrokomandos vykdymas gali būti inicijuotas vartotojo, pvz., pelės 
klavišu paspaudus komandinį mygtuką arba įvykus tam tikram įvykiui, pvz., perėjus nuo vieno 
įrašo prie kito. Į makrokomandą galima įtraukti kitas makrokomandas, kurių iškvietimas gali būti 
siejamas su loginės operacijos rezultatu, pvz.: tikrinant, ar įvesto skaičiaus reikšmė yra didesnė už 
nulį. 

Naudojant makrokomandas, galima organizuoti sudėtingas duomenų redagavimo 
procedūras, kurių metu yra tikrinami ne tik įvesti duomenys, bet ir kitose lentelėse esanti 
informacija, taip pat vartotojui yra parengiamas informacijos valdymo scenarijus, kuris ne tik 
palengvina darbą, padaro jį komfortiškesnį, bet ir sumažina galimų klaidų tikimybę.  

Sąvoka „makrokomanda“ dažnai vartojama nurodant atskirus makrokomandos objektus (t. 
y. objektus, kuriuos matome naršymo srities dalyje Makrokomandos), tačiau vienas objektas gali 
turėti kelias makrokomandas. Tokiu atveju kalbama apie makrokomandų grupes. Makrokomandų 
grupė (literatūroje dar vadinama ir makrosu) rodoma naršymo srityje kaip vienas makrokomandos 
objektas, tačiau iš tikrųjų grupėje yra daugiau nei viena makrokomanda. Žinoma, įmanoma 
kiekvieną makrokomandą kurti atskirame objekte, tačiau patogiausia kelias susijusias 
makrokomandas sujungti į vieną objektą – makrosą. Stulpelyje Makrokomandos pavadinimas 
esantis pavadinimas identifikuoja kiekvieną makrokomandą.  

Kelios atskiros makrokomandos sudaro makrosą. Daugumai makrokomandų reikalingas 
vienas ar keli argumentai.  

MS Access makrokomandos gali būti naudojamos:  
 Atidaryti lentelei (Table), formai (Form), užklausai (Query) arba ataskaitai (Report). 
 Kitoms makrokomandoms Macro iškviesti.  
 Suteikti bet kuriam formos Form arba ataskaitos Report elementui pageidaujamą 

reikšmę arba savybę.  
 Emuliuoti klaviatūrą, pvz., kad vartotojui nereikėtų įvesti klavišų kombinacijų.  
 Filtrui sudaryti.  
 Vartotojo meniu sudaryti arba esamam MS Access meniu modifikuoti. 
 Bet kuriai MS Access meniu komandai iškviesti. 
 Lango matmenims, padėčiai ir būsenai keisti. 
 Įvedimo pozicijai keisti.  
 Informaciniams pranešimams arba instrukcijoms pateikti.  
 MS Access objektams, pvz., lentelėms kopijuoti, pervardinti, naikinti. 
 Duomenims importuoti arba eksportuoti. 
 Išorinės duomenų bazės lentelėms prijungti. 
 Kitoms programoms iškviesti. 
 Informacijos mainams per laikino saugojimo sritį Clipboard arba panaudojant 

dinaminį duomenų mainų DDE protokolą.  
 Duomenis modifikuojantiems paklausimams Action Query paleisti.  

  
3.6.1. Makrokomandų sudarymas ir vykdymas  

 
Makrokomandų daryklė 
 

Makrokomandų daryklė naudojama kurti ir modifikuoti makrokomandas. Norėdami 
atidaryti makrokomandų daryklę: 
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1) Skirtuko Sukurti grupėje Kita spustelėkite Makrokomanda. Jei ši komanda yra 
negalima, spustelėkite rodyklę, kuri yra žemiau mygtuko Modulis arba žemiau mygtuko 

Klasės modulis, ir spustelėkite komandą Makrokomanda . 
2) Rodoma makrokomandų daryklė. 

 
3.82 pav. Makrokomandų daryklės aplinka  

Atidarius makrokomandų daryklę, rodomi stulpeliai: Veiksmas, Argumentai ir 
Komentaras. 

3) Dalyje Veiksmo argumentai įveskite ir redaguokite kiekvieno makrokomandos veiksmo 
argumentus kairėje pusėje, jei jie privalomi. Dešinėje pusėje rodomas aprašo laukas, 
pateikiantis trumpą kiekvieno rodomo veiksmo ar argumento aprašymą. 

4)  Spustelėkite Veiksmas arba Veiksmo argumentai, jei norite lauke perskaityti aprašą. 
Galite naudoti komandas, esančias makrokomandų daryklės skirtuke Dizainas, norėdami 

kurti, tikrinti ir vykdyti makrokomandą. 
Skirtuke Dizainas galimos komandos pateikiamos 3.14 lentelėje. 
 

3.14 lentelė.  Skirtuke Dizainas esančių komandų aprašas  
Grupė Komanda Aprašas 

Vykdyti Atlieka makrokomandoje surašytus veiksmus. 
Vienas veiksmas Įgalina vieno veiksmo režimą. Paleidus makrokomandą šiuo režimu, 

kiekvienas veiksmas vykdomas atskirai. Užbaigus kiekvieną 
veiksmą, rodomas dialogo langas Vienas makrokomandos veiksmas. 
Dialogo lange spustelėkite Veiksmas, kad pereitumėte prie kito 
veiksmo. Spustelėkite Stabdyti visas makrokomandas, kad 
sustabdytumėte šią ir bet kokią kitą makrokomandą. Spustelėkite 
Tęsti norėdami išeiti iš vieno veiksmo režimo ir likusius veiksmus 
atlikti be sustojimų. 

Įrankiai 

Daryklė Įvedę veiksmo argumentą, kuriame yra išraiška (išraiška: bet koks 
matematinių ir loginių operatorių, konstantų, funkcijų ir laukų 
pavadinimų derinys, apskaičiuojantis vieną reikšmę. Išraiškos gali 
atlikti skaičiavimus, manipuliuoti simboliais arba tikrinti duomenis), 
spustelėkite Daryklė, kad atidarytumėte dialogo langą Išraiškos 
daryklė, kurį galite naudoti išraiškai kurti. 

Įterpti eilutes Įterpia vieną ar kelias tuščias veiksmo eilutes virš pasirinktos eilutės 
ar eilučių. 

Eilutės 

Naikinti eilutes Panaikina pasirinktą veiksmo eilutę ar eilutes. 
Rodyti/Slėpti Rodyti visus 

veiksmus 
Išplečiamajame sąraše Veiksmas rodo daugiau ar mažiau 
makrokomandų veiksmų.  
Norėdami rodyti ilgesnį makrokomandos veiksmų sąrašą, 
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spustelėkite Rodyti visus veiksmus. Kai galimas ilgesnis 
makrokomandos veiksmų sąrašas, mygtukas Rodyti visus veiksmus 
rodomas kaip pažymėtas. Jei pasirenkate makrokomandos veiksmą iš 
šio ilgesnio makrokomandos veiksmų sąrašo, gali tekti suteikti 
duomenų bazei atskirą pasitikėjimo būseną, kad galėtumėte atlikti 
veiksmą.  
Norėdami pereiti iš ilgesnio makrokomandos veiksmų sąrašo į 
trumpesnį, rodantį tik tuos veiksmus, kurie gali būti naudojami 
nepasitikėjimo būsenos duomenų bazėje, įsitikinkite, kad mygtukas 
Rodyti visus veiksmus nepažymėtas.  
Patarimas: jei mygtukas Rodyti visus veiksmus pažymėtas, 
spustelėkite mygtuką Rodyti visus veiksmus, kad išvalytumėte 
pažymėjimą. Kai mygtukas Rodyti visus veiksmus nepažymėtas, 
galimas trumpesnis patikimų makrokomandos veiksmų sąrašas. 

 Makrokomandų 
pavadinimai 

Rodo arba slepia stulpelį Makrokomandos pavadinimas. 
Makrokomandų pavadinimai reikalingi makrokomandų grupėse 
norint atskirti individualias makrokomandas, tačiau kitu atveju 
makrokomandų pavadinimai neprivalomi.  

 Sąlygos Rodo arba slepia stulpelį Sąlyga. Šis stulpelis naudojamas 
išraiškoms, valdančioms veiksmo atlikimą, įvesti. 

 Argumentai Rodo arba slepia stulpelį Argumentai. Šis stulpelis rodo kiekvieno 
makrokomandos veiksmo argumentus ir palengvina makrokomandos 
skaitymą. Jei stulpelis Argumentai nerodomas, reikia spustelėti 
kiekvieną veiksmą, kad perskaitytumėte argumentus dalyje Veiksmo 
argumentai. Argumentų negalima įvesti stulpelyje Argumentai. 

 
Makrokomandų sudarymas  
 

1) Makrokomandų daryklėje spustelėkite pirmą tuščią stulpelio Veiksmas langelį.  
2) Įveskite norimą naudoti veiksmą arba spustelėkite rodyklę ir pasirinkite jį iš galimų 

veiksmų sąrašo.  

 
3.83 pav. Makrokomandos veiksmo pasirinkimo langas 

 
3) Dalyje Veiksmo argumentai nurodykite veiksmo argumentus, jei jų reikia.  

 
3.84 pav. Makrokomandos argumentų pasirinkimo langas 
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4) Norėdami prie makrokomandos pridėti daugiau veiksmų, pereikite prie kitos veiksmo 
eilutės ir pakartokite antrą veiksmą. 

 
Pastaba. Įvedus argumentus srityje Veiksmo argumentai, jie rodomi stulpelio Argumentai veiksmų 

sąraše. Tačiau stulpelis Argumentai yra skirtas tik rodyti, negalite šiame stulpelyje įvesti argumentų. 
Norėdami matyti trumpą kiekvieno argumento aprašą, spustelėkite argumento lauke esančią sritį Veiksmo 
argumentai, tada šalia esančiame lauke perskaitykite aprašą. Galite sukurti veiksmą, vilkdami duomenų 
bazės objektą iš naršymo srities į tuščią makrokomandų daryklės eilutę. Jei velkate lentelę, užklausą, formą, 
ataskaitą ar modulį į makrokomandų daryklę, programa Access prideda veiksmą, kuris atidaro lentelę, 
užklausą, formą arba ataskaitą. Jei velkate makrokomandą į makrokomandos daryklę, programa Access 
prideda makrokomandą vykdantį veiksmą. 
 
Makrokomandos redagavimas  

1) Norėdami įterpti veiksmo eilutę, spustelėkite makrokomandos eilutę, virš kurios norite 
įterpti naują veiksmą, ir skirtuko Dizainas grupėje Eilutės spustelėkite Įterpti eilutes.  

2) Norėdami naikinti veiksmo eilutę, spustelėkite norimą naikinti veiksmo eilutę ir skirtuko 
Dizainas grupėje Eilutės spustelėkite Naikinti eilutes.  

3) Norėdami perkelti veiksmo eilutę, pasirinkite veiksmą spustelėdami eilutės parinkiklį 
kairėje veiksmo pavadinimo pusėje. Vilkite eilutės parinkiklį, kad perkeltumėte veiksmą į 
naują vietą.  

 
Makrokomandos vykdymas 

Atskiros makrokomandos gali būti vykdomos šiais būdais: tiesiogiai (pvz., naudojant 
naršymo sritį), makrokomandų grupėje, naudojant kitą makrokomandą, naudojant VBA modulį arba 
atsakant į formos, ataskaitos ar valdiklio įvykį. Įtaisytoji formos, ataskaitos ar valdiklio 
makrokomanda gali būti paleidžiama skirtuke Dizainas spustelėjus Vykdyti, kai makrokomanda 
atidaryta kaip dizaino rodinys. Priešingu atveju makrokomanda bus paleidžiama tik paleidus su ja 
susietą įvykį. 

Norėdami vykdyti makrokomandą tiesiogiai, atlikite vieną iš šių veiksmų:  
1) Pereikite prie makrokomandos naršymo srityje ir dukart spustelėkite makrokomandos 

pavadinimą.  
2) Skirtuko Duomenų bazės įrankiai grupėje Makrokomanda spustelėkite Vykdyti 

makrokomandą , spustelėkite makrokomandą sąraše Makrokomandos 
pavadinimas, tada mygtuką Gerai.  

3) Jei makrokomanda atidaryta kaip dizaino rodinys, skirtuko Dizainas grupėje Įrankiai 

spustelėkite Vykdyti . Norėdami atidaryti makrokomandą kaip dizaino rodinį, 
dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite naršymo srityje ir spustelėkite Dizaino rodinys.  

 
3.6.2. Vartotojo meniu  
 
Vartotojui visus DB objektus (formas, užklausas, ataskaitas) patogiau matyti kaip vieną 

visumą ir kreiptis į juos per aiškias nuorodas ir patogią navigaciją. Tokiam vartotojo meniu galima 
sukurti specialią formą su mygtukais. Ši forma sukuriama atsidarius formos konstravimo langą 
KūrimasFormosDizainas (CreateFormDesign) ir į jį sukėlus norimų veiksmų mygtukus, 
naudojantis įrankiu Mygtukas (Button). Kitas būdas – naudoti formos su mygtukais komutatorių 
(Switchboard Manager), kuris įterpia į DB lentelę (Switchboard Items), kuri aprašo formos 
mygtukų tekstą ir veiksmus.  
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Vartotojo formos (komutatoriaus) kūrimas  
 

1) Atidarykite formos langą: Duomenų bazės įrankiai (Database Tools)  Komutatoriaus 
tvarkytuvas (Switchboard Manager). Atliekant tai pirmą kartą, programa praneš: „Šioje 
duomenų bazėje komutatoriaus tvarkytuvui nepavyko rasti tinkamo komutatoriaus. Ar 
norite jį sukurti?“ („The Switchboard Manager was unable to find a valid switchboard in 
this database. Would you like to create one?“). Reikia atsakyti Taip. Atsiveria 
komutatoriaus tvarkytuvo langas: 

 
3.85 pav. Komutatoriaus tvarkytuvo pagrindinis langas 

 
2) Dialogo lange paspauskite mygtuką Redaguoti... (Edit...). 
3) Dialogo lango laukelyje Komutatoriaus pavadinimas parašykite pagrindinės formos 

pavadinimą.  
4) Paspauskite mygtuką Naujas... (New...). 
5) Redaguokite komutatoriaus elementus. Komutatoriaus elemento redagavimo lango 

laukelyje Tekstas įrašykite pavadinimą, laukelyje Komanda išrinkite iš sąrašo reikalingą 
komandą. Priklausomai nuo to, kokią komandą pasirinksite, redagavimo lange gali atsirasti 
trečia papildoma eilutė, pavyzdžiui, Forma, Ataskaita, Komutatorius, Makrokomanda. 

6) Atlikę redagavimą, paspauskite mygtuką Gerai.  

 
3.86 pav. Komutatoriaus elemento redagavimo langas 
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7) Norėdami pasirinkti daugiau komandų, vėl spauskite mygtuką Naujas... ir redaguokite 
komutatoriaus elementus. 

8) Atlikę komutatoriaus puslapio redagavimą, spauskite mygtuką Uždaryti. 
9) Grįžę į pagrindinį komutatoriaus tvarkytuvą, dar kartą spauskite mygtuką Uždaryti. 

 
3.6.3. VBA kodas  
 
VBA (Visual Basic for Application) yra objektinio programavimo kalba, kuri naudojama 

Microsoft Office programose Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access. Nors programoje Access 
makrokomandų redaguoti negalima, Access VBA kalba galite rašyti kodą arba kurti 

makrokomandas įrankiu . Programa Access suteikia keletą priemonių veiksmams 
automatizuoti, tarp kurių yra ir VBA. 

Kaip ir makrokomandos, VBA leidžia įtraukti automatizavimą ir kitas funkcijas į Access 
taikomąją programą. Galite išplėsti VBA naudodami trečiosios šalies valdiklius, taip pat galite 
rašyti pasirinktas funkcijas ir procedūras pagal konkrečius savo poreikius. 

Sprendimas dėl makrokomandų, VBA arba abiejų, naudojimo priimamas atsižvelgiant į tai, 
kaip planuojate diegti arba paskirstyti duomenų bazę. Pavyzdžiui, jei duomenų bazė saugoma jūsų 
kompiuteryje, o jūs esate vienintelis vartotojas ir jums patogu naudoti VBA kodą, galite nuspręsti 
naudoti VBA daugeliui programavimo užduočių atlikti. Tačiau jei norite bendrinti duomenų bazę su 
kitais vartotojais, įkeldami ją į failų serverį, galbūt nenorėsite naudoti VBA saugos sumetimais. 
Norėdami publikuoti duomenų bazę kaip MsAccess taikomąją žiniatinklio programą, užuot 
naudojęsi VBA programavimo užduotims atlikti, turite naudoti makrokomandas, nes VBA 
nesuderinamas su žiniatinklio publikavimo funkcija. 

 
3.6.4   Praktinis darbas. Makrokomandų ir vartotojo meniu kūrimas  
 

Darbo tikslas. Įsisavinti makrokomandų kūrimo priemones bei jų taikymą. Išanalizuoti vartotojo 
aplinkos, skirtos duomenų bazei valdyti, kūrimą. 
 
Užduotis 

1. Sukurkite ir įvykdykite makrokomandas pagal metodiniuose nurodymuose pateiktus 
pavyzdžius. 
2. Sukurkite vartotojo aplinką pagal metodiniuose nurodymuose pateiktus reikalavimus ir 
darbo eigą.  

 
Darbo eiga ir metodiniai nurodymai  
 

1 pavyzdys. Pranešimo sudarymo makrokomanda 
 
 Sukurti makrokomandą, kuri į ekraną išvestų informacinį pranešimą.  
 
1.1 Makrokomandai sudaryti išsikvieskite makrokomandų konstravimo langą. 
1.2 Srityje Veiksmas (Action) išsirinkite Pranešimo laukas (MsgBox). Įveskite tekstą srityje 

Pranešimas (Message), srityje Pypsėti (Beep) palikite Taip (Yes), nustatykite pranešimo lango tipą 
– Informacija, srityje Pavadinimas (Title) sukurkite pranešimo lango antraštės tekstą:  
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3.87 pav. Pranešimo makrokomandos konstravimas 

 
1.3  Išsaugokite makrokomandą, pavadintą Pranešimas, ir ją įvykdykite, pasirinkdami 

vieną iš nurodytų būdų: 
• spustelėkite dvigubu pelės paspaudimu makrokomandos pavadinimą; 
• iš kontekstinio meniu išsirinkite Vykdyti (Run!); 
• makrokomandų įrankių juostoje paspauskite mygtuką Vykdyti (Run!).  

1.4   Gausite rezultatą: 

 
3.88 pav. Pranešimo makrokomandos rezultatas 

 
2 pavyzdys. Formos atidarymo makrokomanda 

 
Sukurti makrokomandą, kuri atidarytų formą Studentai_Vertinimas. 
 

2.1    Makrokomandai sudaryti išsikvieskite makrokomandų konstravimo langą. 
2.2   Srityje Veiksmas (Action) pasirinkite Smėlio laikrodis (Hourglass). Pelės 

žymeklis bus keičiamas į smėlio laikrodžio formą. 
2.3   Įveskite naują komandą AtvertiFormą (OpenForm) ir parinkite šiuos 

nustatymus: 

 
3.89 pav. Makrokomandos, atveriančios formą, parametrų parinkimas 

 
2.4 Išsaugokite makrokomandą pavadinimu Formos_atvėrimas ir ją įvykdykite. 

 
3 pavyzdys. Sudėtinės makrokomandos sudarymas 

 
 Sukurti makrokomandą (makrosą), kuri atidarytų formą STUDENTAI tik su studentų, 

gyvenančių Marijampolės mieste, duomenimis. Priklausomai nuo situacijos, pateikti informacinius 
pranešimus, apie tai, ar tokių studentų yra. 

 
3.1     Makrokomandai sudaryti išsikvieskite makrokomandų konstravimo langą.  
3.2 Įveskite pirmą komandą atidaryti formą STUDENTAI ir nustatykite šiuos 

veiksmo argumentus: 
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3.90 pav. Formos atidarymo makrokomandos veiksmo argumentai  
 

3.3 Įterpkite sąlygų stulpelį, įrankių juostoje Dizainas spustelėdami įrankį Sąlygos 
(Conditions):  

 

3.4  Sąlygos stulpelyje užrašykite sąlygą, norėdami patikrinti, ar atidarytoje formoje yra 
įrašų, ar ne:  

[Studentai].[Miestas] =“Marijampolė“. 
Šioje eilutėje nurodyta komanda bus vykdoma tik tuo atveju, kai jos reikšmė bus Taip (Yes).  

Taigi reikia suformuoti pranešimo lauką Studentų iš Marijampolės nėra.  
3.5  Kitoje komandos eilutėje parinkite komandą Uždaryti (Close) ir nurodykite uždaryti 

formą STUDENTAI. 
3.6 Dar kitoje eilutėje nurodykite sustabdyti makroso vykdymą, naudodami komandą 

Stabdyti makrokomandą (StopMacro). 
3.7   Įveskite komandą, kuri suformuotų pranešimą Studentų iš Marijampolės yra, jei 

atidaryta forma tenkina anksčiau tikrintą sąlygą.  

 
3.91 pav. Formos atidarymo su informaciniais pranešimas makrokomanda 

 
 

4 pavyzdys. Makrokomandos įgalinimas esamos ataskaitos įvykiui Nesant duomenims 
 

Vykdant ataskaitą, kai jos duomenų šaltinyje nėra jokių įrašų, rodomas tuščias puslapis. 
Reikia, kad vietoj šio tuščio puslapio būtų pateikiamas pranešimo laukas, o ataskaita išvis nebūtų 
rodoma. 

  
4.1  Atidarykite ataskaitą kaip dizaino arba maketo rodinį.  
4.2  Jei ypatybės lapas dar nerodomas, paspauskite F4, kad jis būtų rodomas.  
4.3  Ypatybių lape spustelėkite skirtuką Įvykis.  
4.4  Spustelėkite Nesant duomenims.  
4.5  Spustelėkite . 
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4.6 Dialogo lange Daryklės pasirinkimas spustelėkite Makrokomandos daryklė, 
tada – Gerai.  

4.7     Įveskite veiksmus ir argumentus iš šios lentelės:  
 

VEIKSMAS  ARGUMENTAI  
Pranešimo_laukas  Įrašų nerasta.   
Atšaukti_įvykį  [Jokių argumentų]  

 
4.8 Įsidėmėkite, kad ankstesnėje lentelėje argumentai rodomi taip, kaip ir stulpelyje 

Argumentai. Jie yra įvedami dalyje Veiksmo argumentai taip, kaip nurodyta šioje lentelėje:  
 

VEIKSMO ARGUMENTAS  REIKŠMĖ  
Pranešimas  Įrašų nerasta  
Pypsėjimas  Taip  
Tipas  Informacija  
Pavadinimas  Jokių duomenų  

 
4.9 Spustelėkite mygtuką Uždaryti. Makrokomandų daryklė uždaroma ir įvykis 

Nesant duomenims rodo įrašą [Įdėtoji makrokomanda].  
4.10   Įrašykite ir uždarykite ataskaitą.  

Kitą kartą vykdant ataskaitą ir neradus įrašų, rodomas pranešimo laukas. Pranešimo lauke 
spustelėjus Gerai, ataskaita atšaukiama nerodant tuščio puslapio. 

 
5 pavyzdys. Vartotojo komandų meniu skirtuko sudarymas 

 
Formoje F_Studentai sukurkite papildomą meniu skirtuką Priedai su pasirinktinio meniu 

sąrašu: 
 sukurkite kiekvieno meniu makrokomandų grupę Komandos ir priskirkite komandas 

kiekvienam išplečiamajam meniu pagal lentelėje pateiktus duomenis: 
 

Makrokomandos 
pavadinimas Veiksmas Komandos eilutė/Komanda 

Naujas įrašas Vykdyti komandą Nauji įrašai 
Pirmas įrašas Vykdyti komandą Pirmieji įrašai 
Paskutinis įrašas Vykdyti komandą Paskutinieji įrašai 
Pabaiga Išeiti Išeiti  

 
 sukurkite makrokomandą Vartotojo meniu, kuri susietų makrokomandų grupėje 

suformuotas komandas: 
 

 Veiksmas Veiksmo argumentai 
Meniu pavadinimas Komandos 
Meniu makrokomandos pavadinimas Komandos 

Pridėti meniu 

Būsenos juostos tekstas Vartotojo meniu 
 

5.1 Pasirinkite kortelę Kūrimas ir spauskite mygtuką . 
5.2 Sukurkite makrokomandų grupę Komandos. Užpildykite laukus pagal užduotyje 

pateiktą pirmąją lentelę. 
5.3 Sukurkite makrokomandą Vartotojo meniu, kuri susietų makrokomandų grupėje 

suformuotas komandas pagal užduotyje pateiktą antrąją lentelę. 
5.4 Pakeiskite standartinį Microsoft Access meniu, naudodami formos F_Studentas 

savybę Meniu juosta, joje įrašydami makrokomandos pavadinimą Vartotojo meniu (3.92 pav.). 
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3.92 pav. Formos Meniu juosta parinkimas 

 
5.5  Pakeiskite formos F_Studentai rodymo duomenų bazėje nustatymus: paspauskite 

mygtuką Ofisas , pasirinkite  ir srityje Dabartinė duomenų bazė 
nustatykite parametrą Rodyti formą – nurodykite būtent F_Studentai formą: 

 
3.93 pav. Formos rodymo duomenų bazėje nustatymas  

 
5.6   Išbandykite sukurtą makrokomandą Vartotojo meniu. Formoje F_Studentai atsi-

randa papildoma sekcija Priedai, kurioje yra realizuotos aprašytos komandos. 
 

 
3.94 pav. Vartotojo meniu  
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6 pavyzdys. Komutatoriaus sudarymas 
 
Sukurkite komutatorių kaip mygtukų formą, kuri atsidarytų automatiškai DB failo 

aktyvavimo metu. Formoje turi būti pagrindinis meniu bei atskiri puslapiai: Formos, Užklausos ir 
Ataskaitos. Pagrindiniame meniu turi būti šių sukurtų puslapių atidarymo mygtukai bei duomenų 
bazės uždarymo mygtukas. Kiekviename puslapyje Formos, Užklausos, Ataskaitos turi būti 3-4 
veiksmai bei grįžimo į pagrindinį meniu mygtukas.  

 
6.1   Pasirinkite duomenų bazės įrankį Komutatoriaus tvarkytuvas (3.6.2 skyrius).  
6.2  Mygtuku Naujas... (New...) sukurkite užduotyje reikalaujamus 3 meniu puslapius 

(Switchboard Pages): Formos, Užklausos ir Ataskaitos. 

 
3.95 pav. Komutatoriaus puslapių kūrimas 

 
6.3  Mygtuku Redaguoti... (Edit...) redaguokite Pagrindinį meniu (Main Switchboard). 

Pakeiskite jo vardą į Pagrindinis meniu ir jame mygtuku Naujas... (New...) sukurkite meniu punktus 
anksčiau sukurtiems puslapiams atidaryti. 

 
3.96 pav. Komutatoriaus elementų redagavimas 

 
6.4   Analogiškai sukurkite puslapius Užklausos ir Ataskaitos. 
6.5  Paskutiniu pagrindinio meniu punktui sukurkite nuorodą uždaryti DB, priskirdami 

veiksmą Baigti programą (Exit Application). 
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3.97 pav. Komutatoriaus, uždarančio DB, kūrimas 

 
6.6  Spauskite Uždaryti (Close) ir grįžkite į Pagrindinį meniu. Pasižymėkite puslapį 

Formos ir mygtukais Redaguoti...Naujas... (Edit... New...) sukurkite norimus meniu punktus. 
Šiuo atveju atidaryti formas Studentai, Dalykai ir Pažangumas. 

 
3.98 pav. Skydelio Formos meniu punktų kūrimas 

 
6.7  Paskutiniam Pagrindinio meniu punktui sukurkite nuorodą Grįžti į pagrindinį 

meniu, priskirdami veiksmą  Eiti į komutatorių (Go to Switchboard): 
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3.99 pav. Meniu punkto Grįžti į pagrindinį meniu kūrimas 

 
6.8   Analogiškus meniu punktus sukurkite ir puslapyje Ataskaitos.  
6.9  Komandos atidaryti užklausoms sąraše nėra, todėl pirmiau susikurkite atitinkamas 

makrokomandas, kurios atidarys norimas užklausas. Analogiškai kaip ir formų bei ataskaitų 
pasirinkimo atveju, tik srityje Komanda (Command) reikės pasirinkti Paleisti makrokomandą 
(Run Macro).  

6.10   Sukūrę visų skydelių meniu punktus, mygtuku Uždaryti (Close) uždarykite 
pagrindinės formos komutatoriaus langą.  

 

 
3.100 pav. Pagrindinio meniu rezultato pavyzdys 

 
6.11  Atidarykite komutatoriaus forma Dizaino būsenoje, antraštėje užrašykite DB 

studijos. Redaguokite jos stilių – pakeiskite šriftą, įterpkite paveikslėlį. Išsaugokite pakeitimus ir 
atsidarykite ją formos rodymo būsenoje.  

 
7 pavyzdys. DB valdymo objektas DoCmd 

 
Parengti VBA procedūrą, kuri du kartus spustelėjus formos STUDENTAI lauką Bilieto_nr, 

atvertų kitą formą su išsamia informacija apie studijuojamus dalykus. 
 
7.1 Formos F_STUDENTAI dizaino rodinyje lauko Bilieto_Nr ypatybių lapo (Properties) 

kortelės Įvykis (Event) eilutėje dukart spustelėję pasirinkite elementą [Įvykio procedūra] (Event 
Procedure) ir šios eilutės dešinėje spustelėkite išraiškų vedlio mygtuką: 

  
 

7.2   Gavote automatiškai sukurtą procedūros ruošinį:  
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7.3   Papildykite DB valdymo objekto DoCmd vardu. Po objekto vardo padėjus tašką, 

redagavimo lange atsiranda visų jo metodų sąrašas: 

 
3.101 pav. VBA procedūros ruošinys 

 
7.4   Pasirinkite OpenForm. Po metodo vardo padėjus tarpo simbolį, atveriama etiketė su 

išsamiu parametrų aprašymu: 

 
3.102 pav. Metodo OpenForm parametrai 

 
7.5 Neprivalomus parametrus žymi stačiakampiai skliaustai. Praleisti neprivalomi 

parametrai pažymimi kableliais, galinių parametrų praleidimo žymėti nereikia. 
7.6   Metode OpenForm yra tik vienas privalomas parametras FormName, kuris nurodo 

atveriamos formos pavadinimą. 
7.7   Užbaikite kreipinio į metodą OpenForm aprašymą: 

 
3.103 pav. Metodo OpenForm užrašymas 

 
 
 
 
 
 
 

Išskleistų metodų 
sąrašas 

Procedūros 
valdymo įvykis 

Valdantis 
komponentas 
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7.8 Išbandykite procedūros darbą: uždarykite redagavimo langą, atverkite procedūrą 
valdančią formą F_studentai ir du kartus pelės klavišu spragtelėkite lauką Bilieto_Nr.  

 
3.104 pav. Procedūros vykdymas 

 
Savarankiško darbo užduotys 

1) Sukurkite makrokomandą,  kuri įvykdytų Lentelės (virtualiosios) sudarymo užklausą   
(7 pavyzdys: ši užklausa suformuoja nurodytos akademinės grupės studentų sąrašą ir išsaugo jį 
lentelėje Skolininkai) ir išvestų jos suformuotą lentelę Skolininkai.  

 
2) Sukurkite makrokomandą, atidarančią formą STUDENTAI tik tų studentų, kurių 

įstojimo balas didesnis už 80, ir suformuotų pranešimą: „Įstojimo balas yra didesnis  
už 80“. 

 
3) Parenkite ir išbandykite VBA procedūrą, kuri pagal studento asmens kodą pateiktų 

(forma F_Studentai) informaciją apie studijuojamus dalykus bei kreditų skaičių.  
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