
БАЗИ ОТ ДАННИ 

Задача: 

1. Да се създаде база от данни ELIT_OOD, съдържаща информация за приетите поръчки за 
продажба на стоки на фирма „ЕЛИТ ООД“. 

2. В базата от данни да се създадат следните таблици: 

 Clients (Клиенти) със следната структура: 

 Client_Id, Number, Шифър, ключово поле 
 Client_Name, Text, Наименование 
 Client_Address, Text, Седалище 

 Products (Стоки) със следната структура: 

 Product_Id,Number, Шифър на стока, ключово поле 
 Product_Name,Text, Наименование 
 Price, Number, Единична цена, Single, Fixed,2 

 Orders (Поръчки) със следната структура: 

 Order_Id, Number, Номер на поръчка, ключово поле 

 Client_Id, Number, Шифър на клиент 
 Order_Date, Date/Time, Дата на получаване 

 Order_Details (Детайли по поръчка) със следната структура: 

 Order_Id, Number, Номер на поръчка, ключово поле 
 Product_Id,Number, Шифър на стока, ключово поле 
 Order_Qty, Number, Поръчано количество 

3. Да се дефинират следните връзки между съществуващите таблици в базата: 

 между таблици Clients и Orders по поле Client_Id; 

 между таблици Orders и Order_Details по поле Order_Id; 

 между таблици Products и Order_Details по поле Product_Id. 

4. Да се попълнят данни за 10 клиенти, 20 стоки и 3 поръчки. 

5. Да се определят като колони за избор (lookup columns): 

 поле Client_Id от таблицата Orders; 

 полета Order_Id и Product_Id от таблицата Order_Details. 

6. Да се попълнят данни за съдържанието на регистрираните 3 поръчки, с които са заявени 
съответно 1, 3 и 4 стоки (продукта). 

7. Да се създаде заявка, чрез която се получава списък на поръчаните стоки, съдържащ 
номер на поръчка, наименование на стоката и поръчано количество. Заявката да се съхрани 
под име Q1. 

8. Към списъка, получен в заявка Q1, да се добавят колони „Дата на поръчка” и „Име на 
клиент”. Списъкът да се подреди по име на клиента в низходящ ред. Заявката да се съхрани 
под име Q2. 

9. Списъкът, получен в заявка Q2, да се промени така, че да съдържа само: 

 стоките, поръчани от клиент с шифър 20; 

 стоките, поръчани от клиент с име „Продавач 2”; 

 стоките, поръчани в количество, по-голямо от 5; 

 поръчаните стоки с номера 100 или 300; 



Заявките да се съхранят под имена Q31, Q32, Q33 и Q34. 

10. В заявка Q2 да се добавят колони „Единична цена” и “Стойност”, изчислена като 
произведение от поръчаните бройки и единичната цена (Stst:[Order_Qty]*[Price]). От списъка 
да се премахнат колони „Дата на поръчка” и „Шифър на клиент”. Заявката да се съхрани под 
име Q4; 

11. Да се създаде заявка, чрез която се получава обобщена справка, съдържаща номер на 
поръчка, име на клиент, общ брой продукти, включени в нея, и техните средна цена и обща 
стойност. На колоните да се поставят надписи „Поръчка”, Клиент”, „Брой стоки”, „Средна 
цена” и „Стойност”. Заявката да се съхрани под име Q5; 

12. Да се създаде заявка, чрез която се получава кръстосана справка за стойността на 
поръчките по продукти и клиенти. Заявката да се съхрани под име Q6. 

13. Да се създадат форми „Клиенти” и „Продукти” за обновяване на данните за клиентите и 
продуктите; 

14. Да се създаде форма „Поръчки” за обновяване на данните за поръчките и техните 
детайли; 

15. Да се създадат отчети „Списък на клиентите” и „Списък на продуктите”; 

16. Да се създаде отчет „Продажби по клиенти”, съдържащ колони „Име на клиент”, „Номер 
на поръчка” и „Стойност на поръчката”. За източник на данни да се използва заявката Q5, 
разработена при изпълнение на предишната задача; 

17. Да се създаде главна форма, съдържаща бутони, с които се отварят разработените в 
предишните точки форми и отчети. 

 
 


