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A lekérdezések finomítása 

Az alábbiakban a lekérdezések néhány további lehetőségét tekintjük át. 

A megjelenő rekordok számának korlátozása 
Előfordulhat, hogy nem szeretnénk valamennyi, az adott feltételnek megfelelő 

rekordot megjeleníteni. Ezekben az esetekben kattintsunk a QBE rácsra az egér jobb 
gombjával, s a helyi menüből válasszuk a Tulajdonságok lehetőséget. Ekkor megjelenik 
a Lekérdezés tulajdonságai ablak, ahol további beállításokat végezhetünk. 

Kérdezhetjük például, hogy a Kocsik adatbázisban milyen típusok szerepelnek. 
Ehhez vegyük fel a QBE rácsba a Típus mezőt! Világos, hogy a létező típusokat elég 

egyszer megjeleníteni. Válasszuk az Egyedi értékek 
lehetőséget, és állítsuk be Igen-re. 

Másik lehetőség, hogy ha az 5 legértékesebb 
autót kívánjuk kiválasztani, ilyen esetben a többit 
akár meg sem kell jelenítenünk. Ekkor válasszuk a 
Csúcsérték lehetőséget, és állítsuk be a megjelení-
teni kívánt rekordok számát.  

Üres mező 
Előfordulhat, hogy azokat az autókat szeretnénk megjeleníteni, amelyeknek – vala-

mely ok miatt – még nincs áruk. Ebben az esetben a Feltétel sorba az Is Null kifejezést 
kell írnunk, míg ellenkező esetben az Is Not Null kifejezést. 

Számítások az adatbázisban (számított mező) 
Gyakran van szükségünk arra, hogy az adatbázis adataival számításokat végezzünk. 

A Készlet adatbázis Árucikk táblájából készíthetünk például választó lekérdezést, amely 
tartalmazza, hogy mennyi a rendelkezésre álló termékek nettó (áfa nélküli) értéke. Ekkor 
beszúrhatunk egy új mezőt, amelybe kézzel be kell írnunk: 

Nettó érték: [készlet] * [egységár]. 

A kettőspont bal oldalára az új oszlop fejléce, a kettőspont jobb oldalára a 
kiszámításához szükséges képlet kerül. Fontos, hogy hivatkozhatunk a meglévő mezőkre 
is, ha azok nevét szögletes zárójelbe tesszük. Az új mező csak a megjelenítésben vesz 
részt (akkor számolódik ki), az adatai az adatbázisba ténylegesen nem kerül bele. 

 

Az adatok összesítése 
Ha a rendelkezésünkre álló adatokat összesítenünk kell, válasszuk a Nézet menü 

Összesítés menüpontját. Ekkor a QBE rácsban megjelenik az Összesítés sor. 
Ha például a Kocsik adatbázisban szeretnénk meghatározni az autók átlagértékét 

Típus és Szín szerint, e két mezőt és az Érték mezőt kell felvennünk a QBE rácsba.  
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Az Összesítés sorba Group by kerül a csoportosítást végző mezők esetében, és a 
megfelelő számolási utasítás a számítandó mezőknél.  

A leggyakoribb statisztikai függvények: Sum (az értékek összege), Avg (átlaga), 
Count (darabszáma).  

 

Paraméteres lekérdezések 
Elképzelhető, hogy a lekérdezés valamely adatát nem tudjuk előre beállítani, például 

a Kocsik adatbázisban készíthetünk egy választó lekérdezést, amely megjeleníti bizonyos 
típusú autók adatait, a típust azonban nem adjuk meg előre, hanem ennek megadását a 
felhasználóra bízzuk. Ilyen esetben paraméteres lekérdezésről beszélünk. 

Ennek lényege, hogy az Access a lekérdezés futtatáskor rákérdez a hiányzó adatra. 
A lekérdezést a szokásos módon készítjük, azonban a Típus oszlop Feltétel sorába a 
felhasználónak felteendő kérdés kerül: 

 [A kiválasztott típus=]  

Ügyeljünk arra, hogy a végén ne legyen felkiáltójel! 

 

Feladatok 
12.  A Készlet adatbázis Árucikk táblájából jelenítsük meg 
a) valamennyi termék árát – de csak egyszer! 
b) az első 5 legértékesebb terméket! 
c) az egyes termékek bruttó (áfás) árát! 
d) az egyes termékekből rendelkezésre álló készlet összes bruttó árát! 
e) az egyes szállítók által szállított termékek darabszámát! 
f) egy adott gyártó által szállított termékeket, paraméteres lekérdezéssel! 
g) azokat a termékeket, amelyeknek nincs megadva az egységára! 
 
13.  A Kocsik adatbázis Autók táblájából jelenítsük meg 
a) valamennyi típust, de csak egyszer! 
b) a 10 legöregebb autót! 
c) az autók darabszámát, összértékét és átlagértékét típus és szín szerint! 
d) az autók átlagos gyártási idejét típus és azon belül szín szerint! 
e) egy adott színű autókat, paraméteres lekérdezéssel! 
f) azokat az autókat, amelyeknek nincs megadva a színe! 


