
SQL leren met
Microsoft Access

O
ok met een programma als Access kunt u SQL-opdrachten

uitvoeren. Dat kan op twee manieren: door de opdrach-

ten te typen of door een query op te stellen en vervolgens

over te schakelen naar de weergave SQL. U ziet dan welke SQL-

opdrachten door Access zijn gemaakt op basis van de query.

U leert in dit hoofdstuk:

Versies van SQL.

De deelgebieden van SQL voor het maken van tabellen, gegevensinvoer en

gebruikersrechten.

SQL-dialecten.

SQL in Access.

In Access zelf SQL-opdrachten invoeren.
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Versies van SQL

Oefenbestanden

U kunt verdergaan met het opbouwen van het bestand dat u in vorige

hoofdstukken hebt gemaakt: Crespo nieuw. Gaat het u om het oefenen

met het samenstellen van SQL-opdrachten, dan kunt u het bestand

Hoofdstuk 19 openen.

SQL is de afkorting van Structured Query Language. De eerste versie van de

standaard waarin de opbouw van SQL wordt beschreven dateert van 1986,

daarna zijn verschillende vervolgversies verschenen, met grote en kleine aan-

passingen. In de tabel ziet u welke versies zijn gepubliceerd.

Versie Release Opmerkingen Aangeduid als

SQL-86 1986 Eerste versie gepubliceerd door ANSI en in 1987

door ISO, vandaar de twee verschillende jaartallen.

SQL-87

SQL-92 1992 Eerste grote aanpassing (er is een tussenversie

geweest in 1989, die in dit schema niet wordt

genoemd).

SQL2

SQL:1999 1999 Versie waarin zijn toegevoegd: triggers, recursieve

query’s en enkele andere eigenschappen die niet

veel zijn overgenomen.

SQL3

SQL:2003 2003 Versie waarin onder meer XML-gerelateerde moge-

lijkheden zijn opgenomen en kolommen die gevuld

kunnen worden met automatisch gegenereerde

waarden.

SQL:2006 2006 Waarin gedefinieerd is hoe SQL kan worden

gebruikt in samenwerking met XML.

SQL:2008 2008 Enkele kleine aanpassingen (Order By, Instead of en

Truncate).

SQL:2011 2011

Fabrikanten maken op basis van deze beschrijvingen hun eigen versies van SQL.

ANSI

Meer over deze organisatie vindt u op www.ansi.org . Hier is ook de

volledige beschrijving te koop.

Hoofdstuk 19 – SQL leren met Microsoft Access
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Deelgebieden van SQL

Voordat gegevens kunnen worden verwerkt, moet er een database zijn die is

opgebouwd uit verschillende tabellen. Zijn de tabellen aan elkaar gekoppeld

door sleutelvelden, dan spreekt men van een relationele database. In hoofd-

stuk 4 is de relatie tussen de verschillende tabellen in de voorbeelddatabase

beschreven. Veel bedrijven werken met klantnummers om hun klanten te her-

kennen, andere zullen vragen om een postcode en een huisnummer waarmee

een bepaalde locatie eenduidig is te identificeren. Deze gegevens kunnen in de

database als sleutel worden gebruikt. In het eerste geval is sprake van een

enkelvoudige sleutel, terwijl bij de combinatie postcode+huisnummer de sleu-

tel is opgebouwd uit twee velden. Het definiëren van de tabellen wordt

beschreven in de Data Definition Language (DDL), het bewerken en verwerken

in de Data Manipulation Language (DML) en de rechten van gebruikers in de

Data Control Language (DCL).

Data Definition Language
Met de Data Definition Language wordt de opzet van de tabellen vastgelegd. Er

worden opdrachten gebruikt zoals CREATE, DROP en ALTER. Als voorbeeld

wordt de opdrachtenreeks bekeken waarmee de tabel Inschrijvingen wordt

gecreëerd, met daarin de velden en het juiste gegevenstype.

CREATE TABLE inschrijvingen (

i_nummer int,

i_act int,

i_kind int,

i_betaald float

)

Met DROP wordt een tabel verwijderd, met ALTER kunnen wijzigingen zoals het

aanpassen of toevoegen van een veld worden uitgevoerd.

Data Manipulation Language
Het tweede gedeelte, de Data Manipulation Language, wordt veruit het meest

gebruikt en omvat de instructies die nodig zijn om de gegevens op te vragen en

te bewerken. De opdracht waaraan veel mensen SQL zullen herkennen is

SELECT. Deze gebruikt u bijvoorbeeld om de inhoud van een tabel op te vra-

gen. Om alle inschrijvingen te zien volstaat de opdracht:

SELECT * FROM inschrijvingen
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Andere opdrachten zijn INSERT, UPDATE, MERGE en DELETE voor het toevoe-

gen, bijwerken, samenvoegen en verwijderen van gegevens.

Word

Bij het openen van een hoofddocument in Word waarin samenvoeg-

velden zijn gebruikt, krijgt u ook een melding met een Select-opdracht.

Data Control Language
De derde groep, Data Control Language, bevat opdrachten voor beheerders,

zoals GRANT en REVOKE. Hiermee kunnen rechten worden toegekend (GRANT)

en ingetrokken (REVOKE). Zo wordt vastgelegd wat een gebruiker mag in een

database. In het voorbeeld krijgt jan_esveld het recht om de tabel inschrij-

vingen te bekijken (SELECT) en om nieuwe records toe te voegen (INSERT).

GRANT SELECT, INSERT ON inschrijvingen TO jan_esveld

SQL-dialecten

De aanvankelijk geringe functionaliteit is de belangrijkste reden voor het ont-

staan van dialecten van SQL. Makers van software voegen zelf functies toe,

zodat zij zich kunnen onderscheiden van andere producenten. Onderscheid

kan worden gemaakt door het toevoegen of aanpassen van de beschikbare

gegevenstypen, zodat het bijvoorbeeld voor gebruikers gemakkelijker wordt

om met datum- en tijdvelden om te gaan, of door het definiëren van nieuwe

functies waardoor sneller een bepaalde selectie kan worden gemaakt.

Doordat er zo veel dialecten zijn, is het voor gebruikers zaak om goed te kijken

naar de beschrijving van de functionaliteit van het pakket waarmee wordt

gewerkt. Daar zal ook terug te vinden zijn welke woorden gereserveerd zijn

voor het uitvoeren van bepaalde opdrachten en de manier waarop een

bepaalde opdracht moet worden ingevoerd, de syntaxis. Het overzicht bevat

een aantal, maar niet alle leveranciers van SQL-software.

Leverancier Software

Borland Interbase

MySQL MySQL

Oracle Oracle

Microsoft SQL Server in diverse uitvoeringen en in Microsoft Access

PostgreSQL PostgreSQL

Sybase SQL Anywhere

IBM DB2

Hoofdstuk 19 – SQL leren met Microsoft Access
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SQL in Access

In Access maakt u meestal query’s door het plaatsen van tabellen en velden in

het query-ontwerpvenster. Dat is ook het onderwerp van het eerste deel van

dit hoofdstuk. Hierna wordt bekeken hoe u zelf SQL-opdrachten kunt invoeren.

Een eenvoudige query
Voor de beantwoording van de vraag welke activiteit niets kost worden in de

uitvoer twee velden opgenomen: a_naam en a_kosten. De voorwaarde wordt

opgegeven bij het veld a_kosten en luidt =0.

1 Klik op het tabblad Maken.

2 Klik in de groep Query’s op Queryontwerp.

Het query-ontwerpvenster verschijnt en u kunt een keuze maken uit de

tabellen.

3 Dubbelklik op de tabel Activiteiten. De lijst met veldnamen verschijnt.

4 Sluit het venster met de tabellen.

5 Dubbelklik op het veld a_naam.

6 Dubbelklik op het veld a_kosten.

7 Typ bij Criteria van het veld a_kosten het criterium =0.

8 Klik op Uitvoeren. Er is één gratis activiteit: het KinderPersBureau.

Welke SQL-opdrachten zijn er samengesteld? Rechtsonder in de statusbalk

ziet u de knoppen waarmee een andere weergave kan worden geselec-

teerd. Direct links van de knop voor de ontwerpweergave staat de knop

voor het overschakelen naar de SQL-weergave. Klikt u in het lint op het

tabblad Ontwerp op de keuzepijl van de knop Weergave, helemaal aan de

linkerkant, dan ziet u naast de opties Gegevensbladweergave en Ontwerp-

weergave ook SQL-weergave. Daarmee kunt u ook de SQL-opdrachten in

beeld brengen.
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9 Klik in de statusbalk op de knop SQL-weergave.

U ziet het venster met de SQL-opdrachten. Wat opvalt is het grote aantal

haakjes in de opdracht WHERE.

10 U kunt zelf proberen wat er gebeurt wanneer deze haakjes worden wegge-

haald, laat dan de query nogmaals uitvoeren en bekijk het resultaat.

Wanneer Access een query omzet in SQL wordt vaak nogal ruim omgesprongen

met haakjes, bijvoorbeeld ook om de namen van tabellen. Als er geen overeen-

komstige veldnamen in tabellen in een database voorkomen, is het niet strikt

noodzakelijk om ook de tabelnaam in de opdracht op te nemen. Hierna ziet u

de opdracht zoals deze door Access is samengesteld en daaronder een uitge-

klede opdracht met precies hetzelfde resultaat.

Access

SELECT Activiteiten.a_naam, Activiteiten.a_kosten

FROM Activiteiten

WHERE (((Activiteiten.a_kosten)=0));

SQL

SELECT a_naam, a_kosten

FROM Activiteiten

WHERE a_kosten=0;

Hoofdletters

De woorden SELECT, FROM en WHERE zijn in hoofdletters gezet om dui-

delijk onderscheid te kunnen maken. Voor een goede werking is deze

notatie niet noodzakelijk.

Zelfs bij deze eenvoudige query is de gestripte versie aanzienlijk korter. Het zal

duidelijk zijn dat het bij query’s met meer velden, tabellen en vergelijkings-

opdrachten nog meer uitmaakt. Voor de goede orde: de opdracht zoals die

door Access is samengesteld, is wel eenduidiger.

Hoofdstuk 19 – SQL leren met Microsoft Access
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Het venster met de SQL-opdrachten wordt nu bekeken in de SQL-weergave.

Daarin kunt u een nieuwe query opstellen en vervolgens de opdrachten bekij-

ken.

Query met meer tabellen
In de volgende opdrachten wordt opgezocht welke kinderen voor welke activi-

teiten zijn ingeschreven. De informatie komt uit de twee tabellen Inschrij-

vingen en Activiteiten en de query Kinderen met Naam. Hiervoor wordt in het

ontwerpscherm van de query een koppeling tussen de tabellen aangebracht.

1 Sluit eerst de vorige query (beslis zelf of u deze query wilt opslaan: oefen-

bestanden Query_ActiviteitZonderKosten).

2 Begin een nieuwe query.

3 Voeg de tabellen Inschrijvingen, Activiteiten en de query Kinderen met

naam toe.

4 Sleep het veld i_kind uit de tabel Inschrijvingen op het veld k_pasnummer

in de query Kinderen met naam.

5 Dubbelklik op i_nummer in de tabel Inschrijvingen.

6 Dubbelklik op a_naam in de tabel Activiteiten.

7 Dubbelklik op k_naam in de tabel Kinderen met naam.

8 Klik op de knop Weergave en bekijk het resultaat.
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9 Klik in de statusbalk op de knop SQL-weergave.

10 Bekijk de SQL-opdrachten die Access heeft samengesteld.

Voor de duidelijkheid plaatsen we de complete SQL-opdracht:

SELECT Inschrijvingen.i_nummer, Activiteiten.a_naam, [Kinderen met naam].k_Naam

FROM [Kinderen met naam] INNERJOIN (Activiteiten INNER JOIN Inschrijvingen

ON Activiteiten.a_nummer = Inschrijvingen.i_act)

ON [Kinderen met naam].k_pasnummer = Inschijvingen.i_kind;

In de tekst achter FROM is te herkennen dat dit de koppelingen zijn tussen

de velden a_nummer in de tabel Activiteiten en i_act in de tabel Inschrij-

vingen, waardoor de naam van de activiteit in de resultaten verschijnt én

de koppeling tussen de velden i_kind in de tabel Inschrijvingen en k_pas-

nummer in de query Kinderen met naam. Door die laatste koppeling is

bekend welke complete naam bij de inschrijving hoort.

11 Sluit de query (hoeft niet opgeslagen te worden).

Query met een expressie
In de tabellen is de naam opgesplitst in voornaam, tussenvoegsel en achter-

naam. Dit maakt het sorteren gemakkelijker. Maar soms is het handig wanneer

in één keer de complete naam gebruikt wordt. De achternaam wordt wel

gebruikt als zelfstandig veld om op te sorteren, maar de inhoud van dit veld

wordt niet gebruikt in de uitvoer.

Een klein probleem bij het samenvoegen van de drie delen tot één complete

naam is dat niet iedereen een tussenvoegsel heeft. Dit zou resulteren in twee

spaties tussen de voornaam en de achternaam, en om dat te vermijden wordt

een controle ingebouwd. Deze controle ziet er in tekst als volgt uit: [k_voor-

naam] & “ ” & IIf(IsNull([k_tussenv]);[k_achternaam];[k_tussenv]

& “ ” & [k_achternaam]). Deze controle is al eerder beschreven en gebruikt

in de query Kinderen met naam, maar wordt hier opnieuw gebruikt om te

bekijken hoe de vertaling naar SQL wordt.

Hoofdstuk 19 – SQL leren met Microsoft Access
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Dit geheel wordt ingevoerd achter Expressie en waar gewoonlijk de veldnamen

verschijnen typt u Naam, gevolgd door een dubbele punt en dan de controle. De

stappen staan in de tabel.

Stap Invoer Toelichting

1 [k_voornaam] & “ ” & Neem de voornaam over en plak er een spatie

achter. De laatste ampersand geeft aan dat er nog

iets volgt.

2 IIf(IsNull([k_tussenv]) Controleer of er niets staat in het veld tussenvoegsel.

3 ;[k_achternaam] Is de controle waar, dan is er geen tussenvoegsel en

kan direct na de spatie de achternaam worden

getypt.

4 ;[k_tussenv] & “ ” & [k_achternaam]) Is de uitkomst van de controle niet waar, dan is er

een tussenvoegsel. Geef het tussenvoegsel weer,

gevolgd door een spatie en daarna de achternaam.

Let op de spaties

Bij de aanhalingstekens tussen de ampersands (&) staat een spatie en

bij de controle vóór de eerste puntkomma staat geen spatie.

Het is het gemakkelijkst om deze regel over te nemen. Bij minder bekende

functies kunt u ook de knop Opbouwen gebruiken om functies en velden toe

te voegen.

1 Begin een nieuwe query.

2 Neem de tabellen Activiteiten, Inschrijvingen en Kinderen op.

3 Plaats de velden a_naam en k_achternaam.

4 Selecteer bij beide velden de sorteervolgorde Oplopend.

5 Haal bij k_achternaam het vinkje bij Weergeven weg.

6 Typ nu in de derde kolom de complete controle (maak de kolom eventueel

breder zodat het overzicht behouden blijft). Als toevoeging wordt eerst het

woord Naam getypt gevolgd door een dubbelepunt. Dit zorgt voor een dui-

delijke kop boven de kolom.

Naam: [k_voornaam] & " " & IIf(IsNull;([k_tussenv]);[k_achternaam];[k_tussenv] & " " & [k_achternaam])

7 Laat de query uitvoeren en bekijk het resultaat.

8 Klik in de statusbalk op SQL-weergave en bekijk de query.

De tabel Inschrijvingen komt in de uitvoer helemaal niet voor, maar is

gebruikt voor het leggen van de koppelingen naar de andere tabellen. De

opdrachten achter ORDER BY zorgen voor het sorteren van de uitvoer.
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9 Sla de query niet op en sluit deze.

Zelf SQL-opdrachten invoeren

In plaats van uit te gaan van het plaatsen van tabellen en velden in het query-

ontwerpvenster, kunt u ook direct na het beginnen van een query overschake-

len naar de SQL-weergave. Daarin kunt u de SQL-opdrachten typen die u in

gedachten hebt. Nadien kunt u bekijken hoe zo’n opdracht eruitziet in het

query-ontwerpvenster. Het is op elk moment mogelijk tussen beide vensters te

schakelen.

Als voorbeeld wordt de query ingevoerd waarin wordt gevraagd de kinderen

weer te geven die zich hebben opgegeven voor activiteit nummer 10.

Alternatieven

In plaats van klikken op SQL-weergave in de statusbalk kunt u ook het

lint gebruiken. Klik eerst op Queryontwerp, sluit het venster met de

tabellen en klik op het tabblad Ontwerp. In de groep Resultaten klikt u

op de keuzepijl van de knop Weergave en kiest u SQL-weergave.

Rechtsklikken op de tab van de query kan ook. Het snelmenu bevat de

optie SQL-weergave.

Hoofdstuk 19 – SQL leren met Microsoft Access

10

Afbeelding 19.5 Druk eventueel op Shift+F2 om de opdracht in een apart

venster te kunnen invoeren.

Afbeelding 19.6 De query, maar nu in de weergave SQL.



1 Begin een nieuwe query in de ontwerpweergave.

2 Sluit het venster met de tabellen.

3 Klik in de statusbalk op SQLweergave.

4 Typ de volgende opdracht:

SELECT i_act AS activiteit, k_voornaam,k_tussenv, k_achternaam, i_betaald AS betaald

FROM Inschrijvingen,Kinderen

WHERE i_act = 10

AND i_betaald >0

AND i_kind = k_pasnummer;

5 Klik op Uitvoeren en bekijk het resultaat.

6 Klik op Weergave en bekijk het query-ontwerpvenster.

In de eerste kolom staat de voorwaarde dat alleen kinderen moeten wor-

den weergegeven die zich hebben opgegeven voor activiteit nummer 10.

De koppeling tussen de tabellen Inschrijvingen en Namen wordt gelegd in

de derde kolom, waar bij Criteria het veld [k_pasnummer] wordt gekop-

peld aan i_kind.

7 Sluit de query.

Een query met een datumveld
Het is de bedoeling een query op te stellen waarin een overzicht verschijnt van

de namen van kinderen die in april geboren zijn. De velden die gevraagd wor-

den zijn: k_voornaam, k_tussenv, k_achternaam en k_geb_datum. Voor de

selectie wordt de functie DatePart() gebruikt. Tussen de haakjes komt de

opdracht te staan om de maand uit de geboortedatum te halen:
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DatePart(“m”,[k_geb_datum]). De controle is dan natuurlijk

DatePart(“m”,[k_geb_datum])=4. Hebt u de voorgaande query’s bekeken,

dan moet het mogelijk zijn deze query zelf op te stellen.

1 Begin een nieuwe query.

2 Sluit het venster met de tabellen.

3 Klik op SQL-weergave.

4 Typ de volgende opdracht:

SELECT k_voornaam, k_tussenv, k_achternaam, k_geb_datum

FROM Kinderen

WHERE DatePart(“m”,[k_geb_datum])=4;

5 Klik op Weergave.

Komma

In de opdracht om de maand uit de geboortedatum te halen wordt nu

een komma verwacht in plaats van de puntkomma. Geeft u de opdracht

met een puntkomma, dan levert dit een foutmelding op. Typt u de

opdracht in het query-ontwerpscherm, dan kunt u wel de puntkomma

gebruiken. Deze wordt omgezet in een komma.

Interactieve query
Nu komt de stap waarbij de query interactief wordt. Er wordt gevraagd om

invoer van de maand in cijfers en daarmee wordt de query flexibeler. Om te

leren hoe dit moet in SQL ontwerpt u de query in de ontwerpweergave en

bekijkt u daarna de SQL-opdracht.

1 Klik op Ontwerpweergave.

2 Haal bij de kolom met de functie DatePart() de 4 weg en typ in plaats

daarvan [Welke maand in cijfers 1-12?].

3 Laat de query uitvoeren.

4 Vul bij de vraag de maand 7 in.

5 Klik op OK en bekijk het resultaat.

Hoofdstuk 19 – SQL leren met Microsoft Access
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6 Klik op SQL weergave en bekijk de SQL-opdracht. U ziet hier:

WHERE DatePart(“m”,[k_geb_datum])=[Welke maand in cijfers 1-12?]

7 Suit de query.
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Databases delen

V
eel databases worden met anderen gedeeld. U kunt data-

bases delen als zelfstandige database waarmee mensen na

elkaar verschillende taken verrichten. U kunt de database

ook zo delen dat meer mensen tegelijk via een netwerk met

dezelfde database werken. Met een navigatiemenu kan het wer-

ken met de database worden vereenvoudigd. Voor een gedeelde

database is ook goede documentatie van groot belang. Access

bevat een hulpmiddel waarmee het maken van de documentatie

kan worden versneld. Tot slot leert u hoe u een database kunt

splitsen, zodat er al tijdens de ontwikkeling mee kan worden

gewerkt.

U leert in dit hoofdstuk:

Het belang van een gebruikersvriendelijke interface.

Hyperlinks gebruiken.

De database analyseren en documenteren.

Een database splitsen.
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Gebruikersvriendelijke interface

Oefenbestanden

U kunt verdergaan met het opbouwen van het bestand dat u in vorige

hoofdstukken hebt gemaakt: Crespo nieuw. Gaat het u om het oefenen

met het werken met deze database, dan kunt u het bestand Hoofd-

stuk 20 openen. Deze versie van het oefenbestand bevat geen gekop-

pelde tabellen.

Voor een gedeelde database is een gebruikersvriendelijke interface nodig. De

gebruiker is immers meestal niet de ontwerper en de bouwer van de database,

en het is niet handig als hij zelf moet uitzoeken welke objecten hij voor zijn

taken nodig heeft. Om die reden wordt in de voorbeelddatabase in dit boek

een navigatiemenu gebruikt. Daarmee is een menustructuur ontworpen die

aansluit op de werkzaamheden, met verschillende opties zoals het bekijken

van de formulieren, invoeren van nieuwe gegevens en afdrukken van rappor-

ten. In hoofdstuk 10 is deze structuur gemaakt en Access maakt het in versie

2019 wel heel eenvoudig met de speciale navigatieformulieren (tabblad

Maken, groep Formulieren, de knop Navigatie).

Ook belangrijk is de aansluiting tussen de papieren formulieren waarop de te

verwerken gegevens binnenkomen en de formulieren in de database. Staan de

velden op het papieren formulier in een andere volgorde dan op het formulier

in de database, dan zijn invoerfouten bijna niet te vermijden.

Hoofdstuk 20 – Databases delen
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Afbeelding 20.1Hyperlinks
Een navigatiemenu zorgt ervoor dat de gebruiker niet door alle objecten van

de database hoeft te bladeren om het juiste formulier of rapport te vinden.

Het menu volgt de algemene opbouw van menu’s op webpagina’s, waarmee

de meeste gebruikers vertrouwd zijn geraakt. In de databases die zijn gemaakt

met de sjablonen van Microsoft worden ook vaak hyperlinks, in deze versie van

Access aangeduid met Koppeling, gebruikt. Al is de vertaling niet overal door-

gevoerd. Zodra u aangeeft dat u een koppeling gaat invoegen, dan verschijnt

het venster met de titel: Hyperlink invoegen.

Afbeelding 20.2 Het maken van een koppeling is eenvoudig. In de voorbeelddatabase wordt op

het formulier met gegevens van de vrijwilligers een koppeling gemaakt waar-

mee de telefoonlijst kan worden geopend.

1 Open het formulier Vrijwilligers_totaal.

2 Schakel over naar de ontwerpweergave.

3 Klik in de groep Besturingselementen op de knop Koppeling (Ctrl+K).

Afbeelding 20.3 Het venster Hyperlink invoegen verschijnt.

4 Typ bij Weer te geven tekst de tekst Telefoonlijst vrijwilligers.

5 Klik bij Koppelen aan op de knop Object in deze database.

6 Klik op de plus voor Rapporten.

7 Klik op het rapport Telefoon Vrijwilligers.

8 Klik op OK. De hyperlink verschijnt linksboven in het formulier.
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9 Sleep de hyperlink naar een goede plek.

10 Schakel over naar de formulierweergave.

11 Test de hyperlink.

12 Sla het gewijzigde formulier op.

Analyseren en documenteren
Een stap die vaak achterwege blijft, is het documenteren van de database. Het

grote werk is immers klaar en er ligt nog ander werk te wachten. Met deze

praktijk hebben de makers van Acces rekening gehouden en daarom is het

opstellen van een rapport een kwestie van enkele klikken en de juiste opties

selecteren.

Hoofdstuk 20 – Databases delen
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Afbeelding 20.4 Het venster is ingevuld.

Afbeelding 20.5 De hyperlink op het formulier.



Het rapport dat door Acces wordt gemaakt, kan heel uitgebreid zijn. Het is zaak

dat u goed bedenkt wat belangrijk is. Zo zal in ieder geval informatie over de

tabellen moeten worden verzameld. Moet de database worden aangepast, dan

kan zo worden afgelezen welke tabellen er zijn en belangrijker: welke velden in

welke tabel zijn gemaakt. Ook kunnen van elk veld de eigenschappen worden

bekeken. Op het tabblad Hulpmiddelen voor databases staat in de groep

Analyseren de knop Databasedocumentatie. Met een klik op deze knop wordt

het proces gestart.

1 Klik in het lint op het tabblad Hulpmiddelen voor databases.

2 Klik in de groep Analyseren op Databasedocumentatie.

3 In het venster Documentatie kunt u op acht tabbladen de onderdelen

selecteren die u wilt opnemen in de documentatie. Welke opties beschik-

baar zijn, verschilt per tabblad. In de afbeeldingen ziet u de opties voor

tabellen en query’s.

19

Het Complete Boek – Access 2019

Afbeelding 20.6 Het venster Documentatie.

Afbeelding 20.7 De opties voor tabellen.



4 Klik op OK en na verloop van tijd verschijnt een nieuw tabblad met het rap-

port, klaar om af te drukken.

Hoofdstuk 20 – Databases delen
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Afbeelding 20.8 De opties voor query’s.

Afbeelding 20.9 Een fragment uit het rapport met de velden van de tabel

Activiteiten.



Een database splitsen

Gaat u een database ontwikkelen terwijl deze ook al (deels) in gebruik is, dan is

het aan te raden de database te splitsen. Een deel wordt alleen gevuld met de

tabellen waarin de gegevens komen te staan. Dat deel moet helemaal klaar

zijn. Een ander deel wordt gevuld met de rapporten, formulieren en dergelijke.

Dit betekent dat u alleen het tweede deel hoeft aan te passen en door te stu-

ren naar de gebruiker(s). Die kan dit deel in de plaats laten komen van een

vorige versie zonder gevolgen voor de gevulde tabellen. De database met de

formulieren en rapporten gebruikt wel degelijk de tabellen, maar die zijn

gekoppeld aan de tabellen in het deel dat alleen met gegevens wordt gevuld.

Dit lijkt ingewikkeld, maar het gehele proces is gevat in één knop.

U hebt voor het testen van een eerste versie van de database al met gegevens

gewerkt, maar er komt een moment dat u besluit de database te splitsen. In

het voorbeeld wordt de database eerst opgeslagen onder de naam Crespo-

Gesplitst. U kunt dan veilig experimenteren en hebt altijd de originele database

Crespo Nieuw nog.

1 Sluit eerst alle objecten.

2 Sla de database op met de nieuwe naam CrespoGesplitst.

3 Krijgt u de beveiligingswaarschuwing te zien, klik dan op Inhoud inschake-

len.

4 Sluit het Navigatieformulier.

5 Klik in het lint op de groep Hulpmiddelen voor databases.

6 Klik in de groep Gegevens verplaatsen op de knop Access-database.

Afbeelding 20.10 Het eerste venster van de wizard verschijnt. U kunt de toelichting lezen.

7 Klik op Database splitsen.

8 Geef de naam voor de back-enddatabase (dat is het deel met de gegevens,

voeg bijvoorbeeld GEGEVENS toe aan de bestandsnaam). U kunt ook het

voorstel met de toevoeging _be accepteren.

9 Klik op Splitsen.

10 Klik in de melding dat de database is gesplitst op OK.
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Afbeelding 20.10 De knop Access-database.



11 Open de back-enddatabase en bekijk de inhoud.

Afbeelding 20.11 Alle formulieren, rapporten en andere objecten zijn uit deze database ver-

dwenen, alleen de tabellen zijn overgebleven. Bekijkt u de tabellen van de

front-enddatabase, dan zult u bij de tabellen een blauwe pijl zien. Dit is het

pictogram voor een gekoppelde tabel. Zodra u deze tabellen opent, wor-

den de gegevens opgehaald uit de back-enddatabase.

12 Open de database CrespoGesplitst.

13 Bekijk in het navigatiedeelvenster de pictogrammen bij de tabellen.

14 Sluit de database.

Hoofdstuk 20 – Databases delen
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Afbeelding 20.11 Dit is de inhoud van de back-enddatabase.

Afbeelding 20.12 De gekoppelde tabellen.



Beveiliging

T
ijdens het werken met de oefenbestanden bent u een bevei-

ligingsmelding tegengekomen. Daarin wordt aangegeven dat

bepaalde inhoud is uitgeschakeld. In dit hoofdstuk komt aan

de orde hoe u deze melding kunt voorkomen en waarom deze ver-

schijnt. Ook andere opties die betrekking hebben op de veiligheid

worden besproken.

U leert in dit hoofdstuk:

De beveiliging tijdelijk uitschakelen.

Vertrouwde mappen gebruiken om de beveiligingswaarschuwing te vermijden.

Bestanden beveiligen met een wachtwoord.
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Inhoud inschakelen

Oefenbestanden

U kunt verdergaan met het opbouwen van het bestand dat u in vorige

hoofdstukken hebt gemaakt: Crespo Nieuw. Gaat het u om het oefenen

met het werken met deze database, dan kunt u het bestand Hoofd-

stuk 21 openen. Deze versie van het oefenbestand bevat geen gekop-

pelde tabellen en is ook niet de gesplitste versie uit het vorige hoofdstuk.

In de voorgaande hoofdstukken zijn oefenbestanden gebruikt. Bij het openen

van deze bestanden verschijnt een waarschuwing dat sommige onderdelen zijn

geblokkeerd. Onderdelen die geblokkeerd worden zijn onder meer actiequery’s

(toevoegen, bijwerken en verwijderen). Er zijn verschillende manieren om deze

beveiliging aan te pakken. Wilt u gewoon de inhoud van de database bekijken,

dan is het voldoende om deze beveiliging tijdelijk uit te schakelen. Als u veel

met de database werkt, is het beter dit permanent te doen.

Afbeelding 21.1 U kunt de beveiliging uitschakelen met de knop Inhoud inschakelen die ver-

schijnt bij de waarschuwing. U kunt vervolgens met alle onderdelen van de

database aan de slag. Wilt u meer informatie over deze beveiliging, klik dan op

de tab Bestand of klik op de zin Klik hier voor meer informatie (dit is een kop-

peling/hyperlink) Bij de informatie wordt aangegeven dat de uitgeschakelde

onderdelen kunnen worden ingeschakeld. Dat geldt zolang de database

geopend blijft.

Hoofdstuk 21 – Beveiliging
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Afbeelding 21.1 De waarschuwing die verschijnt bij het openen van een van

de voorbeeldbestanden.

Afbeelding 21.2 Informatie over de beveiliging.



1 Open een oefenbestand.

2 Klik op het tabblad Bestand. Bekijk de beveiligingswaarschuwing.

3 Klik op de knop Inhoud inschakelen en vervolgens op Geavanceerde

opties. (Klikt u op de eerste optie, Alle inhoud inschakelen, dan wordt het

bestand omgezet in een vertrouwd document en krijgt u de beveiligings-

waarschuwing niet meer te zien.)

4 Klik op Inhoud inschakelen voor deze sessie. Hierdoor schakelt u de bevei-

liging tijdelijk uit.

5 Klik op OK.

Geen beveiligingswaarschuwing

Ziet u geen balk met een beveiligingswaarschuwing, maar verwacht u

die wel? Klik dan op het tabblad Bestand, vervolgens op Opties. Klik op

Vertrouwenscentrum (helemaal linksonder) en dan op de knop Instel-

lingen voor het vertrouwenscentrum. Het venster Vertrouwenscen-

trum verschijnt. Klik hierin aan de linkerkant op Berichtenbalk. Zorg

ervoor dat de optie De berichtenbalk in alle toepassingen weergeven

als actieve inhoud, zoals ActiveX-besturingselementen en macro’s, is

geblokkeerd is geselecteerd.

Vertrouwde locaties

Wordt de database veel gebruikt, dan is het vervelend om op de waarschuwing

te moeten reageren. Daarom kunt u meteen aangeven dat de database te

beschouwen is als een vertrouwd document. U hebt hiervoor al kunnen zien
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Afbeelding 21.3 Het venster met de beveiligingswaarschuwing.



dat u het document de status vertrouwd kunt geven door in de berichtenbalk

op de knop Inhoud inschakelen te klikken. Een andere manier is de map

waarin de database is opgeslagen te beschouwen als een map met bestanden

die vertrouwd kunnen worden. Nog een andere manier is het ondertekenen

van het bestand met een digitale handtekening. Die optie wordt aan het eind

van dit hoofdstuk besproken.

Door de map waarin het bestand staat te bestempelen als een vertrouwde

locatie, worden alle bestanden die erin zijn opgeslagen zonder problemen

geopend en als veilig beschouwd, waardoor de beveiligingswaarschuwing niet

meer zal verschijnen.

1 Klik op het tabblad Bestand op de knop Opties.

Het dialoogvenster met de Opties voor Access verschijnt.

2 Selecteer de optie Vertrouwenscentrum openen.

3 Klik op Instellingen voor het Vertrouwenscentrum.

4 Klik bij de rubrieken in het Vertrouwenscentrum op Vertrouwde locaties.

5 Klik op Nieuwe locatie toevoegen.

6 Klik op de knop Bladeren.

7 Blader naar de map met uw databasebestanden (of de oefenbestanden).

8 Selecteer desgewenst de optie Submappen op deze locatie worden ook

vertrouwd.

9 Klik op OK.

10 Klik in het Vertrouwenscentrum op OK.

11 Klik in het venster Opties voor Access op OK.

12 Sluit de huidige database.

13 Open een database in de zojuist als vertrouwde locatie aangewezen map.

Hoofdstuk 21 – Beveiliging
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Afbeelding 21.4 Vertrouw deze locatie.



Netwerk

Bladert u naar een map in een netwerk, dan verschijnt een melding dat

dit niet is toegestaan met de huidige beveiligingsinstellingen. Klik dan

op Annuleren en plaats in het Vertrouwenscentrum een vinkje bij Ver-

trouwde locaties in mijn netwerk toestaan (niet aanbevolen).

Een wachtwoord toepassen

Om te voorkomen dat onbevoegden een bestand kunnen openen, kan een

bestand worden opgeslagen met een wachtwoord voor openen. Iedereen die

probeert het bestand te openen, krijgt een dialoogvenster te zien waarin om

het wachtwoord wordt gevraagd. De achilleshiel van dit systeem is dat het

wachtwoord in het bestand is opgenomen. Op internet zijn programma’s te

vinden waarmee het wachtwoord kan worden achterhaald. Dat is handig wan-

neer iemand het wachtwoord is vergeten, maar vervelend wanneer iemand

anders achter het wachtwoord wil komen.

Bedenk bij het gebruik van wachtwoorden het volgende:

• De nieuwe coderingsfunctie is alleen van toepassing op databases in de

ACCDB-bestandsindeling, dit is de indeling vanaf Access 2007.

• Het algoritme dat wordt gebruikt in het coderingshulpmiddel van Office

Access 2019 is sterker dan het algoritme van eerdere coderingshulpmidde-

len.

• Als u een oudere database (MDB-bestand) wilt coderen of met een wacht-

woord wilt beveiligen, gebruikt Office Access 2019 de functies Codering en

Wachtwoord van Microsoft Office Access 2003.

Exclusieve modus
Voordat een wachtwoord en de bijbehorende codering kunnen worden toege-

past, moet het bestand in exclusieve modus worden geopend.

1 Sluit het bestand.

2 Klik op Bestand, klik op Openen, blader naar de juiste map en selecteer

het.

3 Klik op de keuzepijl van de knop Openen.

4 Klik op Exclusief openen.

Afbeelding 21.5 Dan volgt de stap waarbij het wachtwoord wordt ingesteld. In de helpteksten

bij dit onderwerp wordt geadviseerd een sterk wachtwoord te bedenken. Een

sterk wachtwoord is een combinatie van cijfers en letters waarbij ook hoofd-
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letters en kleine letters door elkaar worden gebruikt. Daarbij moet een wacht-

woord uit minimaal acht tekens bestaan. Voorbeelden van zwakke wachtwoor-

den zijn: Peter (voornaam) en jan01 (te voor de hand liggend). Voorbeelden

van sterke wachtwoorden zijn B*j56Jn$ en IBWdf!EiWiZ. Het laatste voorbeeld

lijkt een willekeurige combinatie van letters, maar het zijn de beginletters van

de zin: Ik Ben Wilfred De Feiter! En Ik Woon In Zeewolde. Zo’n zinnetje is rela-

tief gemakkelijk te onthouden en er ontstaat een reeks die niet eenvoudig te

achterhalen is. Eventueel is het wachtwoord sterker te maken door er meer

leestekens en cijfers in op te nemen.

Cyberveiligheid

Het is wel zo dat iedere gebruiker van een computer veel wachtwoor-

den moet bijhouden en dan wordt ook nog verwacht dat u van tijd tot

tijd de wachtwoorden wijzigt. Dit probleem wordt veroorzaakt doordat

het systeem dat vroeger op een lokaal netwerk gebruikt werd – aan-

melden met een gebruikersnaam en wachtwoord – nu ook gebruikt

wordt voor aanmelden op allerlei websites. Daar had eigenlijk al lang

iets betrouwbaarders voor bedacht moeten worden. Maar dat is niet

aan de gebruikers, ook al willen bijvoorbeeld de banken ons doen gelo-

ven dat het onze verantwoordelijkheid is. Recente hacks van grote hoe-

veelheden gebruikersgegevens laten zien dat dit een onveilig systeem

is.

Het wachtwoord instellen
1 Klik op het tabblad Bestand.

2 Klik op Versleutelen met wachtwoord. Het dialoogvenster voor het instel-

len van het wachtwoord verschijnt.

3 Typ het wachtwoord.

4 Typ bij Bevestigen het wachtwoord nog een keer.

5 Klik op OK.

6 Sluit de database.

Hoofdstuk 21 – Beveiliging
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Afbeelding 21.5 Open de database in exclusieve modus.



Bestand met wachtwoord openen
1 Klik op Bestand.

2 Klik op Openen, blader naar de juiste map en selecteer het bestand.

3 Klik op Openen.

4 Typ het wachtwoord en klik op OK.

Wachtwoord verwijderen
Om het wachtwoord te verwijderen gaat u op dezelfde manier te werk als bij

het instellen van het wachtwoord. De database moet weer in exclusieve modus

worden geopend en dan kan het wachtwoord worden uitgeschakeld.

1 Klik op het tabblad Bestand.

2 Klik op Database ontsleutelen. Het dialoogvenster voor het opheffen van

het wachtwoord verschijnt.

3 Typ het wachtwoord.

4 Klik op OK.

De database is nu weer te openen zonder het moeten invoeren van een wacht-

woord.

Omzetten naar ACCDE
Hebt u in een database met VBA gewerkt en wilt u de broncode daarvan

beschermen, dan kunt u de database omzetten in een ACCDE-bestand. Hierin
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Afbeelding 21.6 Stel het wachtwoord in.

Afbeelding 21.7 Voer het wachtwoord in.



kunnen de VBA-opdrachten alleen uitgevoerd worden maar niet bekeken. U

vindt de opdracht ook weer in de groep Hulpmiddelen voor databases. Klik op

het tabblad Bestand en dan op Opslaan als. Helemaal rechts ziet u in de

rubriek Geavanceerd de optie ACCDE maken.

Hoofdstuk 21 – Beveiliging
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Afbeelding 21.8 De opties om de database op een andere manier op te slaan.



Invoercontrole

F
outieve gegevens in databases kunnen verstrekkende gevol-

gen hebben, evenals goede gegevens die op een verkeerde

manier worden verwerkt. Voor beide situaties bestaan hulp-

middelen om dergelijke fouten te voorkomen, die neerkomen op

controle ofwel validatie.

U leert in dit hoofdstuk:

Wat validatie is.

Welke vormen van validatie er zijn.

Hoe validatieregels worden toegepast.
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Validatie

Oefenbestanden

U kunt verdergaan met het opbouwen van het bestand dat u in vorige

hoofdstukken hebt gemaakt: Crespo nieuw. Gaat het u om het oefenen

met het werken met deze database, dan kunt u het bestand Hoofd-

stuk 22 openen. Deze versie van het oefenbestand bevat geen gekop-

pelde tabellen.

U bent vast weleens een bericht tegengekomen over een baby die een stem-

biljet kreeg of een seniorenpas. Meestal is de oorzaak een invoerfout in een

database. Een andere fout kan zijn dat een verkeerde query is opgesteld terwijl

de gegevens wel kloppen. Er zijn verschillende mogelijkheden om fouten te

voorkomen. U kunt bijvoorbeeld controleren of de invoer klopt, bij de keuze

van gekoppelde tabellen mismatches bij voorbaat uitsluiten of invoer vereisen.

Het controleren van gegevens bij het invoeren wordt valideren genoemd. Dan

moeten er natuurlijk wel regels zijn waaraan de invoer moet voldoen. We noe-

men enkele voorbeelden:

• De maand waarin iemand geboren is kan nooit groter dan 12 zijn.

• Als alleen volwassenen mogen worden ingeschreven, moet de persoon op

het tijdstip van inschrijven minimaal 18 jaar zijn.

• De postcode van een Nederlands adres bestaat altijd uit vier cijfers, dan

een spatie en twee hoofdletters.

Bij het ontwerpen van tabellen hoort ook het opstellen van validatieregels.

Daarna kunt u in het ontwerp ook deze regels opnemen. Validatie is onderdeel

van de eigenschappen van een veld.

Opzoeken
Een voorwaarde kan zijn dat alleen kinderen die zijn ingeschreven zich kunnen

aanmelden voor een activiteit. In de tabel Inschrijvingen worden de waarden

van het veld i_kind dan ook opgezocht in de tabel Kinderen. Op die manier

wordt aan deze voorwaarde voldaan.

Vereist
Bij teksten zal het vaak voorkomen dat u wilt controleren of er iets is ingevuld.

In dat geval gebruikt u de optie Vereist. Bij deze eigenschap moet gekozen

worden uit Ja of Nee. In het voorbeeld wordt de eigenschap op Ja gezet voor

Hoofdstuk 22 – Invoercontrole
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het veld a_naam in de tabel Activiteiten. Het is een beetje vreemd als een acti-

viteit wordt opgevoerd die geen naam heeft. Hebt u het navigatieformulier in

beeld, dan moet dit eerst gesloten worden. Doet u dit niet, dan volgt een mel-

ding dat “een van de tabel Activiteiten afhankelijk object is geopend”. Bekijkt u

het navigatieformulier, dan ziet u de gegevens van een van de ingeschreven

kinderen met de activiteiten waarvoor hij/zij is ingeschreven. Het is de bedoe-

ling dat het ontwerp van de tabel Activiteiten wordt aangepast, openen als

alleen lezen is dus geen optie.

1 Sluit het navigatieformulier en open de tabel Activiteiten in de ontwerp-

weergave.

2 Klik op het veld a_naam.

3 Selecteer onderaan bij Veldeigenschappen bij Vereist de optie Ja.

Lengte nul toestaan
Deze instelling gaat meestal samen met de instelling bij Vereist. Een naam met

nul tekens kan de bedoeling niet zijn en de instelling wordt Nee.

1 Selecteer bij Lengte nul toestaan de optie Nee.
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2 Sla de tabel op.

3 Schakel over naar de tabelweergave en sla de wijzigingen op.

4 Er verschijnt een melding over gegevensintegriteit. Klik op Ja om de gege-

vens te laten controleren (in dit geval of een naam is ingevoerd).

5 Maak een nieuwe record en voer daarbij niets in bij het veld a_naam. Komt

u aan het einde van de record, dan verschijnt een foutmelding.

Validatieregels invoeren
Activiteiten die worden ingevoerd, moeten altijd in de toekomst liggen. Dat

betekent dat ook daarop kan worden gecontroleerd. In dit geval wordt een

expressie gebruikt waarin wordt gecontroleerd of de datum die ingevoerd

wordt groter is dan de systeemdatum. De systeemdatum wordt opgehaald met

de functie DATE().

1 Schakel over naar de ontwerpweergave.

2 Selecteer het veld a_begindatum.

3 Klik in het onderste deel van het ontwerpscherm (of druk op F6).

4 Klik in de regel achter Validatieregel.

5 Typ de expressie > DATE().

6 Klik in de regel achter Validatietekst.

7 Typ de toelichting: Voer alstublieft een datum in de toekomst in.

8 Sla de tabel op. Klik in de melding over Gegevensintegriteit op Ja.

9 De melding komt erop neer dat al ingevoerde gegevens mogelijk niet aan

de opgegeven voorwaarde voldoen.

10 Schakel over naar de tabelweergave.

11 Voer een datum in die in het verleden ligt (de huidige datum mag ook).

12 Bekijk de melding op het scherm.

Hoofdstuk 22 – Invoercontrole
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Afbeelding 22.2 Voer de controle op gegevensintegriteit uit.

Afbeelding 22.3 Er moet wel iets worden ingevoerd.



13 Klik op OK.

14 Pas de datum aan.

Ook nu is het weer belangrijk vooraf goed te inventariseren aan welke voor-

waarde de invoer moet voldoen. Het is goed een set testgegevens te maken en

situaties te bedenken die zich kunnen voordoen. Met deze testgegevens kan

de opzet van de database dan worden gecontroleerd.

Het verdient ook aanbeveling de toekomstige gebruikers bij deze testfase te

betrekken. Dat zijn immers de mensen die met de database moeten gaan

werken.
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Afbeelding 22.4 De validatieregel en tekst.

Afbeelding 22.5 De validatiemelding.
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