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Rozdział 3.

Relacje w bazie danych

Baza danych „Album muzyczny” zbudowana w rozdziale 1., „Album muzyczny —

Twoja pierwsza baza danych”, ma jedną wadę: nie można do niej wprowadzić danych

o piosenkach śpiewanych przez piosenkarzy. Aby rozwiązać ten problem, nie wystar-

czy dodać pole Piosenka do tabeli tblPiosenkarze, pole tekstowe txtPiosenka do formu-

larza frmPiosenkarze i związać ze sobą oba pola. Gdybyś tak zrobił, ilekroć chciałbyś

dodać nową piosenkę do bazy danych, musiałbyś wpisać imię i nazwisko piosenkarza

oraz wskazać wykonywany przez niego gatunek muzyki, nawet jeżeli dane o piosen-

karzu znajdowałyby się już w bazie danych. Zawartość tabeli tblPiosenkarze z polem

Piosenka wyglądałaby jak pokazano na rysunku 3.1.

Rysunek 3.1.

Zawartość tabeli

tblPiosenkarze

z polem Piosenka

Między piosenkarzem a jego piosenkami istnieje relacja jeden-do-wielu: jeden piosen-

karz wykonuje wiele piosenek. Relacja jeden-do-wielu istnieje również między autorem

a jego dziełami (jeden autor może być twórcą wielu dzieł) oraz między klientami firmy

a złożonymi przez nich zamówieniami (jeden klient może złożyć wiele zamówień).

Aby wyjaśnić sposób tworzenia i działania relacji jeden-do-wielu, zbudujemy bazę da-

nych „Biblioteka” służącą do przechowywania danych o autorach i ich dziełach. Rów-

nie dobrze mogłaby to być baza danych do przechowywania danych o piosenkarzach

i ich piosenkach lub o klientach firmy i złożonych przez nich zamówieniach.

Uruchom program Access, utwórz nową bazę danych i nadaj jej nazwę ���������	.



74 Access 2002. Tworzenie baz danych

Tworzenie tabel

bazy danych „Biblioteka”

Baza danych „Biblioteka” będzie zawierać tabelę tblAutorzy (rysunek 3.2) do przecho-

wywania danych o autorach oraz tabelę tblDzieła (rysunek 3.3) do przechowywania da-

nych o ich dziełach. Tabele będą połączone relacją jeden-do-wielu.

Rysunek 3.2.

Schemat tabeli

tblAutorzy

Rysunek 3.3.

Schemat tabeli

tblDzieła

 1. Utwórz tabelę tblAutorzy w widoku projektu (rysunek 3.4). Tabela ta składa się

z czterech pól: IDautora (typ danych Autonumerowanie), Imię (typ danych Tekst),
Nazwisko (typ danych Tekst) oraz NagrodaNobla (typ danych Tak/Nie).

Rysunek 3.4.

Tabela tblAutorzy

w widoku projektu

Pole IDautora ustaw jako klucz podstawowy. W sekcji Właściwości pola atrybut

Rozmiar pola pola Imię ustaw na wartość 10, atrybut Rozmiar pola pola Nazwisko
na wartość 20, a atrybut Wartość domyślna pola NagrodaNobla ustaw

na wartość Nie.

 2. Utwórz tabelę tblDzieła w widoku projektu (rysunek 3.5). Tabela ta składa się

z czterech pól: IDdzieła (typ danych Autonumerowanie), Tytuł (typ danych Tekst),
Gatunek (typ danych Tekst) oraz IDautora (typ danych Liczba).

Pole IDdzieła ustaw jako klucz podstawowy. W sekcji Właściwości pola atrybut

Rozmiar pola pola Gatunek ustaw na wartość 15.

Pole IDautora tabeli tblDzieła będzie jej kluczem obcym, co oznacza, że będzie

ono połączone z kluczem podstawowym (polem IDautora) tabeli tblAutorzy.
Klucz podstawowy tabeli tblAutorzy ma taką samą nazwę jak klucz obcy tabeli

tblDzieła (nie jest to jednak wymóg). Jeżeli klucz podstawowy ma typ danych

Autonumerowanie, klucz obcy musi mieć typ danych Liczba.

Zapisz i zamknij tabelę tblAutorzy oraz tblDzieła.
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Rysunek 3.5.

Tabela tblDzieła

w widoku projektu

Tworzenie relacji

Po utworzeniu tabel tblAutorzy oraz tblDzieła należy utworzyć między nimi relację, a do-

kładnie mówiąc, między kluczem podstawowym tabeli tblAutorzy (polem IDautora)

a kluczem obcym tabeli tblDzieła (polem IDautora).

 1. Z menu Narzędzia wybierz pozycję Relacje (rysunek 3.6) lub kliknij przycisk

Relacje na pasku narzędzi Baza danych.

Rysunek 3.6.

Z menu Narzędzia

wybierz pozycję

Relacje

Otworzy się okno Relacje oraz okno dialogowe Pokazywanie tabeli. Jeżeli okno

dialogowe Pokazywanie tabeli nie otworzy się, prawym przyciskiem myszy

kliknij okno Relacje i z menu kontekstowego wybierz pozycję Pokaż tabelę.

 2. W oknie dialogowym Pokazywanie tabeli zaznacz tabelę tblAutorzy i kliknij

przycisk Dodaj, zaznacz tabelę tblDzieła i kliknij przycisk Dodaj, a następnie

kliknij przycisk Zamknij.

Okno Relacje wyświetli listę pól tabeli tblAutorzy oraz listę pól tabeli tblDzieła
(rysunek 3.7). Nazwy pól kluczy podstawowych mają pogrubioną czcionkę.

 3. Aby utworzyć relację między tabelą tblAutorzy a tabelą tblDzieła, umieść

wskaźnik myszy nad polem IDautora tabeli tblAutorzy, naciśnij lewy przycisk

myszy i przeciągnij wskaźnik do pola IDautora tabeli tblDzieła.

Otworzy się okno dialogowe Edytowanie relacji. W oknie tym zaznacz pole

wyboru Wymuszaj więzy integralności i kliknij przycisk Utwórz (rysunek 3.8).
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Rysunek 3.7.

Okno Relacje

wyświetla listę pól

tabeli tblAutorzy

oraz listę pól tabeli

tblDzieła

Rysunek 3.8.

Okno dialogowe

Edytowanie relacji

Więzy integralności to system reguł dbający o prawidłowość związków między

rekordami tabel powiązanych relacją i chroniący przed przypadkowym

usunięciem powiązanych danych.

Między tabelami pojawi się linia sprzężenia łącząca klucz podstawowy tabeli

tblAutorzy z kluczem obcym tabeli tblDzieła (rysunek 3.9). Tabela tblAutorzy
znajduje się po stronie „jeden”, a tabela tblDzieła po stronie „wiele” relacji

jeden-do-wielu.

Rysunek 3.9.

Linia sprzężenia łączy

klucz podstawowy

tabeli tblAutorzy

z kluczem obcym

tabeli tblDzieła

 4. Aby zamknąć okno Relacje, kliknij jego przycisk X (prawy górny róg).

Jeżeli Access zapyta, czy chcesz zapisać zmiany, kliknij przycisk Tak.
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Tworzenie formularzy

Jeżeli baza danych zawiera dwie tabele, między którymi istnieje relacja jeden-do-wielu,

do wprowadzania i edytowania danych można utworzyć formularz z podformularzem.

Podformularz tworzy się tak samo jak formularz, a potem dodaje się go do formularza

nadrzędnego. Zaczynamy więc od utworzenia formularza frmAutorzy związanego z ta-

belą tblAutorzy oraz formularza frmDzieła związanego z tabelą tblDzieła.

Pamiętaj, że przed dodaniem do formularza formantu, możesz zdefiniować jego styl

domyślny (zobacz rozdział 1., „Album muzyczny — Twoja pierwsza baza danych”).

Jeżeli tego nie zrobisz, formant będzie miał standardowy wygląd nadany mu przez

twórców programu Access — np. atrybut Efekt specjalny pola tekstowego będzie usta-

wiony na wartość Wklęsły, atrybut Styl obramowania na wartość Przezroczysty, atry-

but Kolor obramowania na wartość 0 (czarny), a atrybut Autoetykieta na wartość Tak.
Jeżeli atrybut Autoetykieta pola tekstowego lub innego formantu jest ustawiony na wartość

Tak, nowo utworzony formant posiada etykietę ze standardowym tekstem.

Aby usunąć etykietę lub inny formant, zaznacz go i naciśnij klawisz Delete.

Formularz związany z tabelą
po stronie „jeden” relacji jeden-do-wielu

Upewnij się, że jest wyświetlona karta Formularze okna bazy danych i kliknij dwa razy

opcję Utwórz formularz w widoku projektu. Otworzy się okno projektowe nowego for-

mularza.

 1. Kliknij selektor formularza i w arkuszu atrybutów atrybut Tytuł ustaw na wartość

Biblioteka, atrybut Allow Datasheet View na wartość Nie, atrybut Allow
PivotTable View na wartość Nie, atrybut Allow PivotChart View na wartość Nie,
atrybut Paski przewijania na wartość Żaden, atrybut Linie podziału na wartość

Nie, atrybut Autośrodkowanie na wartość Tak, atrybut Styl obramowania
na wartość Cienki, atrybut Przyciski Min Maks na wartość Min włączony, atrybut

Szerokość na wartość 12cm, atrybut Źródło rekordów na wartość tblAutorzy,
a atrybut Menu skrótów na wartość Nie.

Najważniejszym atrybutem formularza jest Źródło rekordów, dzięki któremu

formularz można związać ze źródłem danych — w tym przypadku z tabelą

tblAutorzy.

 2. Kliknij selektor sekcji Szczegóły formularza i w arkuszu atrybutów atrybut

Wysokość ustaw na wartość 6cm, a atrybut Kolor tła na wartość 16777215 (biały).

 3. Dodaj do formularza pole tekstowe, nadaj mu nazwę txtImię (atrybut Nazwa
ustaw na wartość txtImię), zwiąż go z polem Imię (atrybut Źródło formantu
ustaw na wartość Imię) i ustaw jego atrybut Tekst etykietki formantu na wartość

Wpisz imię autora. Dodaj do formularza drugie pole tekstowe, nadaj mu nazwę

txtNazwisko (atrybut Nazwa ustaw na wartość txtNazwisko), zwiąż go z polem

Nazwisko (atrybut Źródło formantu ustaw na wartość Nazwisko) i ustaw jego
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atrybut Tekst etykietki formantu na wartość Wpisz nazwisko autora. Dodaj

do formularza pole wyboru, nadaj mu nazwę pwbNobel (atrybut Nazwa ustaw

na wartość pwbNobel), zwiąż go z polem NagrodaNobla (atrybut Źródło
formantu ustaw na wartość NagrodaNobla) i ustaw jego atrybut Tekst etykietki
formantu na wartość Zaznacz to pole, jeżeli autor jest laureatem nagrody Nobla.

Dodaj etykietki opisujące pole tekstowe txtImię, pole tekstowe txtNazwisko
oraz pole wyboru pwbNobel i rozmieść je tak, jak pokazano na rysunku 3.10.

Rysunek 3.10.

Formularz frmAutorzy

w widoku projektu

 4. Zapisz formularz pod nazwą 
�������� i zamknij go.

Formularz związany z tabelą
po stronie „wiele” relacji jeden-do-wielu

Upewnij się, że jest wyświetlona karta Formularze okna bazy danych i kliknij dwa razy

opcję Utwórz formularz w widoku projektu. Otworzy się okno projektowe nowego for-

mularza.

 1. Kliknij selektor formularza i w arkuszu atrybutów atrybut Widok domyślny ustaw

na wartość Arkusz danych, atrybut Allow Form View na wartość Nie, atrybut

Allow Datasheet View na wartość Tak, atrybut Allow PivotTable View na wartość

Nie, atrybut Allow PivotChart View na wartość Nie, atrybut Przyciski nawigacyjne
na wartość Nie, atrybut Linie podziału na wartość Nie, atrybut Styl obramowania
na wartość Cienki, atrybut Źródło rekordów na wartość tblDzieła, a atrybut

Menu skrótów na wartość Nie.

Najważniejszym atrybutem formularza jest Źródło rekordów, dzięki któremu

formularz można związać ze źródłem danych — w tym przypadku z tabelą

tblDzieła.

 2. Dodaj do formularza pole tekstowe, nadaj mu nazwę txtTytuł (atrybut Nazwa
ustaw na wartość txtTytuł) i zwiąż go z polem Tytuł (atrybut Źródło formantu
ustaw na wartość Tytuł). Dodaj do formularza etykietę, wpisz tekst ����� i ustaw

jej atrybut Nazwa na wartość etkTytuł. Zaznacz etykietę etkTytuł i naciśnij
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kombinację klawiszy Ctrl+X, aby ją wyciąć. Zaznacz pole tekstowe txtTytuł
i naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+V, aby wykleić etykietę i skojarzyć ją

z polem tekstowym txtTytuł. Operacja ta jest potrzebna, aby pierwsza kolumna

arkusza wyświetlała nagłówek �����, a nie ��������.

 3. Dodaj do formularza pole kombi, nadaj mu nazwę lrwGatunek (atrybut Nazwa
ustaw na wartość lrwGatunek) i zwiąż go z polem Gatunek (atrybut Źródło
formantu ustaw na wartość Gatunek). Dodaj do formularza etykietę, wpisz tekst

�	����� i ustaw jej atrybut Nazwa na wartość etkGatunek. Zaznacz etykietę

etkGatunek i naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+X, aby ją wyciąć. Zaznacz

pole kombi lrwGatunek i naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+V, aby wykleić

etykietę i skojarzyć ją z polem kombi lrwGatunek. Operacja ta jest potrzebna,

aby druga kolumna arkusza wyświetlała nagłówek �	�����, a nie ����	�����.

 4. Atrybut Typ źródła wierszy pola kombi lrwGatunek ustaw na wartość Lista
wartości, atrybut Źródło wierszy ustaw na wartość Nowela;Opowiadanie;
Poezja;Powieść;Sztuka, a atrybut Ogranicz do listy ustaw na wartość Tak.

 5. Zapisz formularz pod nazwą 
�������	 i zamknij go (rysunek 3.11).

Rysunek 3.11.

Formularz frmDzieła

w widoku projektu

 6. Aby otworzyć (uruchomić) formularz frmDzieła, zaznacz jego nazwę na karcie

Formularze okna bazy danych i kliknij przycisk Otwórz na pasku narzędzi

tego okna. Formularz frmDzieła ma wygląd arkusza danych — jest to efekt

ustawienia atrybutu formularza Widok domyślny na wartość Arkusz danych
(rysunek 3.12).

Rysunek 3.12.

Formularz frmDzieła

ma wygląd arkusza

danych

Pierwsza kolumna arkusza danych ma nagłówek Tytuł, druga Gatunek. Porządek

kolumn formularza w widoku arkusza danych zależy od kolejności dostępu

do formantów ustawionej w oknie dialogowym Kolejność dostępu.

Aby wyświetlić kolumny w porządku „Gatunek, Tytuł”, otwórz formularz

w widoku projektu, z menu Widok wybierz pozycję Kolejność dostępu i w oknie

dialogowym Kolejność dostępu ustaw odpowiednią kolejność formantów (zobacz

rozdział 1., „Album muzyczny — Twoja pierwsza baza danych”).
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 7. Aby zmienić krój i rozmiar czcionki formularza frmDzieła, umieść kursor

w jednym z jego pól i z listy rozwijanej Czcionka na pasku narzędzi wybierz

czcionkę Tahoma, a z listy rozwijanej Rozmiar czcionki wartość 8. Zamknij

formularz frmDzieła (nie wpisuj do niego żadnych danych).

Tworzenie podformularza

Baza danych „Biblioteka” zawiera teraz formularz frmAutorzy związany z tabelą tbl-
Autorzy (jest to tabela po stronie „jeden” relacji jeden-do-wielu) oraz formularz frmDzieła
związany z tabelą tblDzieła (jest to tabela po stronie „wiele” relacji jeden-do-wielu).

 1. Aby utworzyć podformularz, upewnij się, że formularz frmDzieła jest zamknięty,

otwórz formularz frmAutorzy w widoku projektu, rozmieść okno bazy danych

oraz okno projektowe formularza frmAutorzy tak, aby oba były widoczne

i przeciągnij ikonę reprezentującą formularz frmDzieła z okna bazy danych

na formularz frmAutorzy.

Access doda do formularza frmAutorzy podformularz: jest nim formularz

frmDzieła umieszczony w formancie podformularz. Po dodaniu podformularza

rozmiar formularza frmAutorzy może zostać zmieniony. Za pomocą wskaźnika

myszy dostosuj rozmiar podformularza, a następnie ustaw rozmiar formularza.

 2. Aby zmodyfikować atrybuty podformularza, zaznacz (kliknij) go i otwórz

arkusz atrybutów (naciśnij klawisz F4).

Kiedy podformularz jest zaznaczony, arkusz atrybutów wyświetla tytuł

Podformularz/Podraport (rysunek 3.13).

Rysunek 3.13.

Atrybuty

podformularza

 3. Atrybut Lewy podformularza ustaw na wartość 3cm, atrybut Górny na wartość

2,5cm, atrybut Szerokość na wartość 8cm, atrybut Wysokość na wartość 3cm,

atrybut Efekt specjalny na wartość Płaski, a atrybut Kolor obramowania
na wartość 16711680.

 4. Z lewej strony podformularza dodaj etykietkę z napisem �����	 (rysunek 3.14).

 5. Zapisz i zamknij formularz frmAutorzy.
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Rysunek 3.14.

Formularz frmAutorzy

z podformularzem

(formularzem

frmDzieła)

Formularz z podformularzem w działaniu

Aby uruchomić formularz frmAutorzy, zaznacz jego nazwę na karcie Formularze okna

bazy danych i kliknij przycisk Otwórz na pasku narzędzi tego okna. Otworzy się for-

mularz frmAutorzy (rysunek 3.15).

Rysunek 3.15.

Formularz

z podformularzem

w działaniu

Aby zmodyfikować szerokość kolumn podformularza, umieść wskaźnik myszy nad linią

rozdzielającą nagłówek Tytuł od nagłówka Gatunek (wskaźnik przyjmie postać dwu-

kierunkowej strzałki), naciśnij lewy przycisk myszy i przeciągnij w lewo lub w prawo

(rysunek 3.16).

Rysunek 3.16.

Zmiana szerokości

kolumn podformularza

Wpisz imię autora w polu tekstowym Imię, np. �����	�, i naciśnij klawisz Tab, aby

przejść do następnego pola. Wpisz nazwisko autora w polu tekstowym Nazwisko, np.

�	������, i naciśnij klawisz Tab, aby przejść do pola wyboru Nagroda Nobla?. Naci-

śnij spację, aby zaznaczyć pole wyboru (William Faulkner otrzymał nagrodę Nobla
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w 1949), a następnie naciśnij klawisz Tab, aby przejść do pola Tytuł podformularza.

Wpisz tytuł, np. ���	����������������, naciśnij klawisz Tab, aby przejść do pola Gatu-
nek, i z listy rozwijanej wybierz jeden z gatunków, np. Powieść (rysunek 3.17).

Rysunek 3.17.

Rekord podczas edycji

Teraz możesz dodać następny tytuł do bieżącego autora lub utworzyć rekord dla no-

wego autora.

Lista rozwijana Gatunek wyświetla wartości: Nowela, Opowiadanie, Poezja, Powieść
oraz Sztuka (rysunek 3.18) — jest to efekt przypisania tych wartości do atrybutu Źró-
dło wierszy pola kombi lrwGatunek.

Rysunek 3.18.

Lista rozwijana

Gatunek

Aby usunąć bieżący rekord, kliknij selektor rekordu i naciśnij klawisz Delete.

W przypadku próby usunięcia rekordu nadrzędnego posiadającego co najmniej jeden

rekord podrzędny, Access wyświetli komunikat, że nie można usunąć rekordu nadrzęd-

nego powiązanego z rekordem lub rekordami podrzędnymi (rysunek 3.19). Jest to efekt

zaznaczenia pola wyboru Wymuszaj więzy integralności okna dialogowego Edytowanie
relacji (rysunek 3.8).

Rysunek 3.19.

Nie można usunąć

rekordu nadrzędnego

posiadającego

co najmniej jeden

rekord podrzędny

Rekord nadrzędny jest przechowywany w tabeli po stronie „jeden” relacji jeden-do-

-wielu — w tym przypadku jest on przechowywany w tabeli tblAutorzy i wyświetlany

w formularzu frmAutorzy. Rekord podrzędny jest przechowywany w tabeli po stronie

„wiele” relacji jeden-do-wielu — w tym przypadku jest on przechowywany w tabeli

tblDzieła i wyświetlany w podformularzu (formularzu frmDzieła).
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Aby usunąć rekord nadrzędny, najpierw trzeba usunąć jego rekordy podrzędne. Aby usu-

nąć rekord podrzędny, kliknij jego selektor (szary prostokąt na lewo od pierwszej ko-

lumny arkusza danych) i naciśnij klawisz Delete.

Aby można było usunąć rekord nadrzędny posiadający rekord lub zbiór rekordów pod-

rzędnych, upewnij się, że wszystkie tabele i formularze są zamknięte, otwórz okno Re-
lacje (z menu Narzędzia wybierz pozycję Relacje), prawym przyciskiem myszy kliknij

linię sprzężenia łączącą tabelę tblAutorzy z tabelą tblDzieła, z menu kontekstowego

wybierz pozycję Edytuj relację (rysunek 3.20), w oknie dialogowym Edytowanie relacji
zaznacz pole wyboru Kaskadowo usuń rekordy pokrewne i kliknij przycisk OK.

Rysunek 3.20.

Aby otworzyć

okno dialogowe

Edytowanie relacji,

wybierz pozycję

Edytuj relację

Funkcja kaskadowego usuwania rekordów pokrewnych może spowodować przypad-

kowe usunięcie powiązanych danych, dlatego nie będziemy jej stosować w bazach da-

nych prezentowanych w tej książce.

Jeżeli w oknie dialogowym Edytowanie relacji zaznaczysz pole wyboru Kaskadowo
aktualizuj pola pokrewne, ilekroć zmodyfikujesz wartość klucza podstawowego tabeli

po stronie „jeden” relacji jeden-do-wielu, Access zaktualizuje wartość klucza obcego

tabeli po stronie „wiele” relacji jeden-do-wielu.

Funkcja ta jest przydatna w przypadku klucza podstawowego, który można modyfiko-

wać, np. wtedy, gdy kluczem podstawowym jest pole z numerem PESEL. Jednak tabela

tblAutorzy posiada klucz podstawowy, którego wartość jest generowana automatycz-

nie. Jeżeli pole klucza podstawowego tabeli po stronie „jeden” relacji jeden-do-wielu

ma typ danych Autonumerowanie, nie ma potrzeby zaznaczać pola wyboru Kaskadowo
aktualizuj pola pokrewne.

Informacje o zastępowaniu wbudowanych komunikatów bardziej przyjaznymi zawie-

ra rozdział 13., „Okna komunikatów”.


