Nastavni predmet: Baze podataka
Republika Hrvatska
TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA
Zagreb, Getaldićeva 4

Vježba 12:

Izrada i spremanje izvješća

Cilj vježbe:

Naučiti oblikovati izvješće u bazi

Zadatci za 1. učenika:
1. Preuzmite bazu podataka "Vrtno bilje.accdb" sa Interneta i otvorite je u Accessu
1.

Kreirajte tablicu naziva "Nove biljke" sa sljedećim podacima

Field Name

Data Type

Description

ID biljke

AutoNumber (Field size: Long Integer)

Jedinstveni identifikator biljke

Ime biljke

Text (Field size: 25)

Naziv biljke

Cijena

Currency (Euro)

Cijena biljke u eurima



Kao glavni ključ stavite polje ID biljke

2. U tablici "Kupci" promijenite polje Ime tako da tekst bude ispisan velikim slovima
3. Izraditi obrasce (engl. Forms) "Nove biljke" koristeći naredbu Create form by using wizard. Korištenjem
ovih obrazaca unijeti u tablicu "Nove biljke" sljedeće podatke:
ID biljke
1
2
3
4

Ime biljke
Vilenjački bosiljak
Zlatna kadulja
Ružmarin
Gospina trava

Cijena
1.29 €
2.25 €
1.05 €
2.25 €

4. Otvorite tablicu "Kupci", dodajte slijedeće polje i pospremite promjene
Field Name

Data Type

Description

Telefon

Text (Field size: 25)

Broj telefona kupca



U tablici "Kupci" premjestite polje Prezime tako da bude između polja Ime i Vrsta

5. U tablici "Uzgojene biljke"
1.

promijenite polje Cijena tako da svi zapisi budu prikazani kao broj sa dva decimalna mjesta

2.

promijenite širinu svih stupaca na 15 točaka

3.

razvrstajte polje Cijena u rastućem (uzlaznom) nizu, spremite promjene i zatvorite tablicu

6. U tablici "Kupci" polju Prezime promijenite prezime Western u Weston
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7. Obrišite tablicu "Biljke na popustu"
8. Kreirajte novi upit koristeći sva polja iz tablice "Uzgojene biljke", koji će pokazati sve biljke sa cijenom
većom od €2,00. Upit pospremite pod imenom "Vece od 2"
9. Otvorite upit "Detalji kupca" i izbrišite polje Grad. Pospremite i zatvorite upit "Detalji kupca".
10. Otvorite upit "Cijene". Promijenite upit da prikaže biljke čija je cijena €1,99 ili €2,25. Pospremite
promjene i zatvorite upit.
11. Kreirajte upit koristeći samo polja Ime, Prezime i Grad iz tablice "Kupci" i Put iz tablice "Dostava".
Spremite upit kao "PutoviDostave" i zatvorite ga.
12. Kreirajte upit "Kupac_GH" koji će prikazati koliko u tablici "Kupci" ima kupaca čije prezime počinje
slovom G ili slovom H
13. Kreirajte jednostavan obrazac koristeći sva polja iz tablice "Kupci" (prihvatite zadane postavke).
Pospremite obrazac pod imenom "KupciZamjena" i zatvorite ga.
14. Otvorite obrazac "Sjeme" i unesite slijedeći zapis:
ID sjeme

Ime sjemena

10

Tarragon

15. Koristeći obrazac "Sjeme" promijenite Ime sjeme, čiji ID sjeme je 5 iz Lovage u Spearmint. Zatvorite
obrazac.
16. Otvorite obrazac "Uzgojene biljke" i oblikujte tekst zaglavlja Uzgojene biljke crvenom bojom, fontom
veličine 14. Spremite promjene i zatvorite obrazac.
17. Kreirajte izvješće koristeći sva polja iz tablice "Sjeme" (prihvatite zadane postavke). Pospremite izvješće
pod imenom "Sjeme" i zatvorite.
18. Kreirajte izvješće koristeći polja Ime, Prezime, Grad, Predstavnik i Prvi kontakt iz tablice" Kupci",
grupirajte ih po polju Grad tako da su kupci razvrstani po polju Prezime u rastućem nizu. Orijentacija
izvješća neka bude pejzaž (landscape). Izvješće spremite pod imenom "Lista kupaca" i zatvorite
19. Označite tablicu "Kupci". Exportirajte tablicu u Microsoft Excel (*.xlsx) format i spremite kao Kupci.xlsx
u vašu mapu.
20. Obrišite izvješće "Biljke na popustu"
21. Otvorite izvješće "Uzgojene biljke" i promijenite tekst u zaglavlju izvješća tako da piše "Popis uzgojenih
biljaka". Spremite i zatvorite izvješće "Uzgojene biljke".
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