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Manual demo lectie curs Curs Access 2010 Incepator (I) 

 

Capitolul 6: Interogarea bazelor de date MS Access 

Coloane calculate Simple (Partea 1) 
 

Preambul 
Funcţiile de tip Date and Time sunt funcţii ce permit extragerea unor componente dintr-o dată: 

Sintaxă: 

Date() - data curentă 
Year (o dată) - anul extras din dată   

Month - luna extrasă din dată 

Day - ziua extrasă din dată 
- MonthName 

- Weekday (o dată)  

- WeekdayName - Luni, Marţi, etc. 
 

Pasul 0 

Apasă butonul Descarcă documentele ajutătoare (trebuie sa fiti logat in contul dvs.pentru a putea accesa acest fisier resursa) din partea 

dreapta-sus şi dezarhivează documentul ajutător. 
 

Pasul 1 

Vom dori să afişăm într-o coloană, doar anul naşterii pentru fiecare angajat. 
Pentru a face acest lucru, vom crea un query. 

Apasă pe butonul Query Design (1). 

Apasă pe butonul Add (2). 
Apasă pe butonul Close (3). 

Execută dublu click pe coloana indicată (4). 

Execută dublu click pe coloana indicată (5). 
Execută dublu click pe coloana indicată (6). 
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Pasul 2 

Execută un click în câmpul indicat (1). 

Selectează opţiunea Zoom (2). 
Sintaxa folosită este: Anul_Nasterii: YEAR(DataN) 

Unde: 

- Anul_Nasterii este numele noii coloane; 
- YEAR(DataN) afişeaza doar anul din coloana ce conţine data naşterii. 

Apasă pe butonul OK (3). 

Apasă pe butonul Run (4). 

Se poate observa că a apărut o a 4-a coloană ce conţine doar anul naşterii. 
Apasă pe butonul View (5). 
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Pasul 3 
Putem de asemenea să afişăm anumiţi ani. 

Pentru a face acest lucru vom folosi funcţia BETWEEN. 

Execută un click în câmpul indicat (1). 
Selectează opţiunea Zoom (2). 

Sintaxa este: Between 1970 and 1980 

După ce vom rula interogarea, ni se vor afişa doar persoanele care sunt născute în intervalul 1970-1980. 
Apasă pe butonul OK (3). 

Apasă pe butonul Run (4). 

În acest moment ni s-au afişat doar acele persoane născute în intervalul 1970-1980. 
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