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Forord
Velkommen til OpenOffice.org Base.
Base er databaseprogrammet i kontorpakken OpenOffice.org. I tillegg til
databaseprogram inneholder OpenOffice.org tekstbehandling, regneark,
presentasjonprogram og tegneprogram.

OpenOffice.org er en fri gratis kontorpakke som distribueres under GNU lisensen
som gir deg full frihet til å bruke programmene og eventuelt distribuere disse
videre.

Officepakken kan lastes ned gratis fra Internett her:
http://www.no.openoffice.org (Linux, Macintosh OS X og Windows)
http://www.neooffice.org (Macintosh OS X)

Hva boken inneholder
Boken er logisk bygget opp, og vi går igjennom disse delene.
Vi begynner med en oversikt over skjermbildet, verktøylinjer, og ulike valg og
innstillinger. Deretter går vi igjennom tabeller, skjemaer, spørringer og rapporter.
Vi oppretter en database med relasjoner, og ser på sortering og filter. I tillegg
forklarer boken import og eksport av data til og fra Base.

Høyreklikk
Mange av valgene som beskrives her kan også velges ved å klikke på objektet med
høyre museknapp, såkalt høyreklikk. Du vil da få opp et lite vindu med en liste
over de valgene som er tilgjengelig. Dette er snarveier til valg som også kan velges
i menyer og verktøylinjer. Disse høyreklikkene vil ikke alltid bli nevnt i teksten.

Macintosh
Brukere av NeoOffice, som er Mac.utgaven av OpenOffice.org, kan også bruke
denne boken da menyer og knapper er de samme.

Programmet kan også andre ting vi ikke har med her, for eksempel automatisering
ved hjelp av makroer.
Dette forklares i boken OpenOffice.org Avansert.

Lykke til
Bjarne Jullum
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Om Bjarne Jullum
Bjarne Jullum driver et konsulentfirma som tilbyr kurs i bla. OpenOffice.org og
NeoOffice.
Kurs tilbys både til grupper / firmaer, og som en til en undervisning med kun
lærer og en elev. Kurs tilbys også som selvstudium med hjelp og oppfølging over
Internett.
Se Internett: http://www.jullum.no
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Frie programmer / Åpne standarder
Begrepet «fri programvare» henviser til programvare som kan bli brukt, kopiert,
studert, endret/tilpasset og distribuert. Slik programvare blir ofte gjort tilgjengelig
på Internett uten noen kostnad. Det er derimot viktig å legge merke til at dette ikke
betyr at man ikke har lov til å ta seg betalt for programvaren – på samme måte som
at «freeware» – gratis programvare – ikke nødvendigvis gir deg rettighetene til å se
på kildekoden, endre den eller redistribuere den.

Det meste av frie programmer gies ut under GNU lisensen, GNU General Public
License, som gir deg full frihet til å bruke og distribuere programmet videre.
GNU lisensen kan sees her: http://www.gnu.org/licenses/gpl.html

Fri programvare er i følge Free Software Foundation (FSF) program som gir
brukeren følgende friheter:
1. Friheten til å kjøre programmet, uansett hensikt
2. Friheten til å studere hvordan programmet virker, og tilpasse det til dine behov
3. Friheten til å redistribuere kopier så du kan hjelpe andre
4. Friheten til å forbedre programmet, og gi det ut med dine forbedringer til
offentlig eie, slik at alle kan få utbytte av det.
For punkt 2 og 4 kreves det at kildekoden er tilgjengelig.
Et program er fri programvare hvis brukerne kan dra nytte av alle disse frihetene.
Du skal kunne redistribuere kopier fritt, enten med eller uten modifikasjoner, enten
gratis eller ved å ta penger for distribusjonen, til hvem som helst og hvor som
helst. Å ha friheten til å gjøre dette betyr (bl.a) at du ikke må spørre om eller betale
for tillatelse.

Du bør også ha friheten til å lage modifikasjoner og bruke dem privat i ditt eget
arbeid eller hobby, uten å nevne at de eksisterer. Hvis du gir ut forandringene, skal
du ikke være nødt til å underrette noen som helst, på noen som helst måte.

Du kan ha betalt penger for kopier av GNU programvare, eller du kan ha fått tak i
kopier uten kostnad. Men uansett hvilken måte du fikk kopiene dine, har du alltid
friheten til å kopiere og modifisere programvaren.
Det er her snakk om frihet; frihet til å bruke programvare som en vil, og til å
modifisere den som man vil under visse forutsetninger slik at friheten blir bevart
også for andre.

Blant disse programmene er bla. de to kontorpakkene, OpenOffice.org og
NeoOffice

Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare
I Drammen ligger Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare, som skal
arbeide for å få kommuner og arbeidsliv til å bruke frie programmer. Disse har
internettside: www.friprog.no
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Hva er en database
En database er informasjon som er lagret på en slik måte at vi kan sortere og søke i
den. Hva som skal lagres i databasen, og hvordan det skal se ut, velger vi selv. Mer
om det senere. Avhengig av hvordan vi bygger den opp, kan vi blant annet lage
adresselister, kalendere, varelager, bestillinger, fakturaer og regnskap.

Forskjellige databaser
Base kan også bruke
databaser som er
opprettet i andre pro-
grammer, blant annet
adressebøkene som er
inkludert i Macintosh og
Windows. Mer om dette
under kapittelet om
dokumentformater.

Poster og felt
En enkel adresseliste kan
sees på som en bunke
med kort, et kort for
hver person. Hvert slikt
kort kalles en «post». De
ulike delene av kortet, hvor vi skriver inn navn, adresse og telefonnummer, kalles
«felt». Med andre ord: En database består av poster, og disse postene består av flere
felt.

Tabeller
I databasen blir disse postene og feltene lagret som en tabell. Se for deg et rutenett,
for eksempel et regneark. Hver vannrette rad er en post. Hver rute bortover den
vannrette raden er et felt. Dette kalles en tabell.

Skjemaer
Det er fullt mulig å
registrere data rett i en
tabell, men det mest
vanlige er å lage et eget
skjermbilde hvor vi gjør
dette. Dette
skjermbildet, vinduet,
har ofte en farget
bakgrunn, litt finere
design, pluss noe tekst
som hjelper oss med å
vite hva vi skal skrive
inn hvor. Dette kalles et
skjema.

Rapporter
Veldig ofte ønsker vi å se et utvalg av de lagrede dataene, for eksempel alle kunder
med samme postnummer. Da kan vi lage en liste som vi eventuelt kan skrive ut.
Dette kalles en rapport.
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Litt om feltformater, datatyper
Når vi oppretter felt i en datatabell, må vi velge hvilken type data som skal lagres i
det feltet. Disse feltformatene kan deler i tre hovedgrupper, tekstfelt, tallfelt og
spesialfelt (dato, klokkeslett og liknende). Jeg beskriver her et par feltformater fra
hver gruppe.

Tekstfelt.
Tekst. Dette er standardvalget, og den datatypen programmet automatisk velger
når vi lager et nytt felt i en tabell. Du har mulighet til å sette en grense for maks
antall bokstaver. Det har ingen betydning for størrelsen på databasen om du tillater
et stort antall bokstaver, da Base kun opptar den plassen du faktisk har brukt. Du
kan velge om det må skrives noe i feltet, eller ikke. Du har mulighet til å skrive en
standardtekst som står i feltet når du oppretter en ny post.
Notat. Dette er fritekstfeltet hvor du kan skrive eller lime inn en større tekst. Du
kan velge om det må skrives noe i feltet, eller ikke. Du har mulighet til å skrive en
standardtekst som står i feltet når du oppretter en ny post.

Tallfelt.
Heltall. Kan lagre heltall uten komma. Har valg for autoverdi. Autoverdi vil si at
tallet øker med en for hver ny post som opprettes. Dersom du ikke velger
autonummerering, kan du velge om det må skrives et tall i feltet eller ikke. Dersom
du ikke velger autonummerering, har du også mulighet til å lage en standardverdi
som står i feltet når du oppretter en ny post.
Desimal. Tallfelt hvor du kan legge inn tall med komma. Du har mulighet til å
velge antall siffer, og antall siffer etter komma. Du kan velge om det må skrives et
tall i feltet eller ikke. Du kan også skrive en standardverdi som står i feltet når du
oppretter en ny post.

Spesialfelt
Dato. Du kan velge om det må stå noe i feltet eller ikke.
Klokkeslett. Du kan velge om det må stå noe i feltet eller ikke.
Dato/klokkeslett. Kombinasjon med både dato og klokkeslett i samme felt.
Ja/Nei. Avkrysningsrute.
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Skjermbildet, en oversikt
Dette er skjermbildet i Base. Øverst er menylinjen hvor det står Fil, Rediger osv.
Under denne menylinjen er det to verktøylinjer. Verktøylinjen Standard er alltid
fremme. I tillegg vises verktøylinjen Tabell, Spørring, Skjema eller Rapport. Disse
to linjene ligger fremme som standard dersom du ikke har valgt noe annet.
Arbeidsområdet er todelt. Området til venstre heter Database. Her har du fire valg,
tabell, spørring, skjema og rapport. Det store området heter Oppgaver. Øverst i
dette området er knapper for å starte veivisere og verktøy for å lage deler av
databasen. Når du lager en ny tabell, spørring, skjema eller rapport, vil den
komme til syne som et ikon i den nedre delen av dette området.

Ordene i menylinjen øverst, er menyer. Hver av disse menyene inneholder
kommandoer som hører sammen.
«Fil» inneholder valg for å åpne og lagre.
«Rediger» inneholder bla. valg for å kopiere, klippe ut og lime inn.
«Vis» inneholder bla. valg for hva som skal vises på skjermen.
«Sett inn» inneholder bla. valg for å sette inn skjema, spørring ol.
«Verktøy» inneholder bla. relasjoner, filter, makroer mm.
«Vindu» Her kan du veksle mellom flere åpne dokumenter.
«Hjelp» Her åpner du det innebygde hjelpesenteret.
De små tegningene i verktøylinjene er knapper. Mange av knappene er snarveier til
de valgene som finnes i menylinjen, mens andre valg kun finnes her.
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Hjelpetekster
For å finne ut hva en knapp gjør, kan du plassere musepekeren oppå den uten å
trykke. Det vil da komme frem en liten gul lapp med et stikkord som forteller hva
denne knappen gjør.
Noen knapper har en liten svart trekant på høyre side. Det betyr at denne knappen
har flere valg som du kan se ved å trykke på denne svarte trekanten.
Helt til høyre i verktøylinjen er det en liten grå knapp med en svart trekant
nederst. Dersom du trykker på den, og velger «Synlige knapper» får du opp en
liste over alle verktøylinjens knapper. De knappene med svart hake ved siden av er
synlige i verktøylinjen, de knappene uten hake er skjult. Du har her mulighet til å
velge hvilke knapper du vil ha synlig i verktøylinjen.

Verktøylinjer
Standardlinjen inneholder bla. valg fra «Fil» og «Rediger», åpne, lagre, kopier, lim
inn, pluss sortering.
Den andre verktøylinjen varierer med hva du velger å jobbe med, tabeller,
spørringer, skjemaer eller rapporter.
Du har også mulighet til
selv å velge hvilke
verktøylinjer du vil ha
fremme på skjermen.
For å velge hvilke
verktøylinjer du vil se,
gjør dette:
Velg «Vis >
Verktøylinjer», og du ser
en liste med
verktøylinjene. De
verktøylinjene med en
svart hake er synlige på
skjermen hele tiden. Sett
hake på de
verktøylinjene du vil se,
og fjern haken på de
verktøylinjene du ikke
vil se.
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Opprette et nytt dokument
Det er to måter å starte programmet på, avhengig om du allerede har
OpenOffice.org åpent eller ikke.
Dersom OpenOffice.org ikke er startet, velger du den fra Startmenyen i Windows.
Velg «Start > Vis alle programmer > OpenOffice.org > Base»
Dersom programmet er startet, velger du nytt dokument i menyen oppe til venstre
på skjermen. Her kan du også velge andre typer dokumenter, f.eks. regneark.
Velg «Fil > Ny > Database», eller trykk på knappen helt til venstre i verktøylinjen.

Lagre dokumentet
Når du oppretter en ny database, får du automatisk opp et dialogvindu hvor du
må gi databasen et navn og velge hvor den skal lagres.
I dette dialogvinduet må du gjøre to valg.
Det øverste feltet viser hvor dokumentet vil bli lagret. Her vil det som regel stå
«Skrivebordet» eller den mappen du brukte sist. Dersom du ønsker å lagre her, går
du videre til punkt 2,
ellers må du navigere
frem til den mappen du
ønsker å lagre i. Det gjør
du ved å trykke med
musen i dette feltet, og
velge mappe fra listen
som kommer opp. Du
kan også velge å
opprette en ny mappe
inne i den mappen du
har åpnet.
Det neste feltet er
dokumentnavn. Her
skriver du et navn på
dokumentet.
Du kan ikke velge
filtype. Dersom dette er
en ny database, vil programmet velge Open Document Base odb. som er det eneste
formatet du kan lagre en ny database i.
Når du har gjort dette trykker du «Lagre»
Etter at du har lagret databasen, kan du velge «Lagre som» dersom du vil lagre en
kopi under et annet navn. Velger du «Lagre som» åpnes igjen dialogvinduet hvor
du kan gi dokumentet et navn, og velge hvor det skal lagres.
Velg «Fil > Lagre som»
PS. Innholdet i databasen, de dataene som vi legger inn, kan lagres i andre
formater. Se kapittelet om dokumentformater.
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Dokumentformater
Open Document Base, odb. ISO godkjent åpen standard.
Når du oppretter en ny database i OpenOffice.org Base, lagres den i dette formatet.
Programmet kan også bruke databaser som er lagret i andre formater, bla. dBASE,
MySQL og Oracle. Den kan også lese Calc og Excel regneark, pluss adressebøker.
Rapporter kan også lagres i alle de samme formatene som tekstbehandleren Writer.
Her er noen av de viktigste:

Open Document Text, odt. ISO godkjent åpen standard. Det er dette formatet
OpenOffice.org Writer bruker som standard. Lagrer alle formateringer.

Text, txt. Ren tekst uten formatering. Kan åpnes i stort sett alle programmer

Rich Text Format, rtf. Samme som Text, men beholder noe av formateringen.

Dersom du kopierer dataene fra Base, og limer disse inn i et regneark, kan du lagre
i alle formatene som regnearket bruker. Her er noen av de viktigste formatene
regnearket Calc bruker:

Open Document Spreadsheet, ods. ISO godkjent åpen standard. Det er dette
formatet OpenOffice.org Calc bruker som standard. Lagrer alle formler og
formateringer.

Comma separated values, csv. Tekstfil med innholdet fra cellene i regnearket. Kan
åpnes i stort sett alle programmer. Du kan velge om innholdet fra cellene skal
skilles med komma eller kolon. Lagrer kun innholdet i cellene, ikke formler og
formatering.

Symbolic Link (SYLK), slk. Format for utveksling av data mellom regneark. Kan
åpnes i de fleste regnearkprogram. Lagrer både formlene og svaret (utregningen).

Data Interchange Format, dif. Datautvekslingsformat for regneark og databaser.
Lagrer i ASCII text format, og er godt egnet for utveksling mellom ulike
operativsystemer. Kan åpnes i de fleste regneark og databaser. Lagrer ikke formler,
kun svaret.

dBASE, dbf. Format som brukes av databaseprogram, bla. OpenOffice.org. Lagrer
innholdet i cellene. Lagrer ikke formler, kun svaret.

Portable Document Format, pdf. Åpnes i pdf-lesere, vises riktig på alle maskiner
selv om skrifttypene ikke er installert på maskinen. Kan stilles inn slik at
dokumentet kun er lesbart.

Hyper Text Markup Language, html. Tekstformat for internettsider. Inneholder
koder for visning i nettlesere. Regnearket lager her en html tabell.

I tillegg til disse kan du lagre i bla. Microsoft Excel- og Sun Calc format.
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Åpne et lagret dokument
Det er to måter å åpne et dokument på inne fra programmet. «Nylig brukte
dokumenter» eller dialogvinduet «Åpne»
Velg «Fil > Nylig brukte dokumenter» dersom dokumentet er brukt nylig.
(OpenOffice.org husker
navnet på de siste) I
listen som kommer opp
velger du dokumentet
du vil åpne ved å trykke
på det.

Velg «Fil > Åpne» eller
trykk på åpneknappen i
verktøylinjen dersom
dokumentet ikke er
brukt nylig.
Du får opp
dialogvinduet «Åpne»
hvor du navigerer deg
frem til mappen og
dokumentet.

I dette vinduet har du to valg
1. Dette dialogvinduet vil sannsynligvis vise innholdet i den mappen du sist
brukte. Mappens navn står i feltet øverst, og innholdet vises i hovedvinduet.
Dersom dokumentet ditt vises her, går du videre til punkt 2, ellers må du navigere
deg frem til den mappa
hvor dokumentet er
lagret. Det gjør du ved å
trykke i dette feltet, og
velge mappe fra listen
som kommer opp.
2. Når du ser
dokumentet,
dobbeltklikker du på det
med musen. Du kan
også trykke en gang på
dokumentet og deretter
trykke på knappen
«Åpne».
Dokumenter kan også
åpnes fra skrivebordet,
skjermen, ved å
dobbeltklikke på dem.
Dobbeltklikker du på et OpenOffice.org dokument, vil OpenOffice.org starte og
åpne dokumentet.
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Hovedskjermbildet
Når vi skal forstå hovedskjermbildet, og hvordan programmet brukes, er det viktig
å holde orden på de ulike delene en database består av. En databaseløsning, som
jeg bruker å kalle det, består egentlig av to ting: Selve databaseprogrammet, og de
dataene som er lagret i den. Det vi gjør i dette hovedskjermbildet, er å sette opp
databaseprogrammet slik at vi får det utseende, og de mulighetene vi ønsker.

De ulike delene
I feltet til venstre ser du fire knapper: Tabeller, Spørringer, Skjemaer og Rapporter.
Dette er de fire delene Base bruker for å lage en databaseløsning.
Tabeller. Det første vi setter opp er tabellen. Det er her vi bestemmer hva slags data
som skal kunne lagres, og antall felt det skal være i hver post.
Spørringer. Det neste vi setter opp er eventuelle spørringer. En spørring er et
utvalg av de lagrede dataene, basert på kriterier du oppgir når du lager
spørringen. Når du først har lagret en slik spørring kan du bruke den om og om
igjen.
Skjemaer. Etter dette lager vi skjemaer. Et skjema er en «layout», eller et vindu,
hvor vi bestemmer utseende og hvilke felt som skal være synlig. Det er i disse
skjemaene vi jobber i den daglige bruken av databasen. Skjemaer kan lages fra
både tabeller og spørringer.
Rapporter. Dersom vi skal kunne skrive ut resultatet av en sortering eller spørring,
må vi lage en rapport. En rapport er et tekstbehandlings dokument hvor vi velger
hvilke data som skal vises og hvordan det skal se ut. Rapporter kan lages fra både
tabeller og spørringer.
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Opprette en ny database
For å opprette en ny database, trykk databaseknappen i oppstartvinduet, eller
knappen lengst til venstre på verktøylinjen, eller velg «Fil > Ny > Database»

Databaseveiviseren kommer frem. Dette er et panel hvor du velger om du vil lage
en ny tom database eller åpne en annen.  Dette panelet har to sider. På den første
siden i dette panelet har
du tre valg: Lage en ny
database, åpne en ferdig
OpenOffice.org data-
base, eller koble deg til
en database som er
opprettet i et annet
format. Velg «Lag en ny
database», og trykk
«Neste» Du kommer nå
til neste side. Her får du
spørsmål om du vil
registrere databasen, og
om du vil åpne
databasen for redigering
eller bruke
tabellveiviseren.
Registrere databasen.
Dette betyr at det blir opprettet en kobling slik at de andre delene av
OpenOffice.org får tilgang til databasen, slik at du kan bruke den til adressefletting
og liknende. I Writer eller Calc, velg «Vis > Datakilder» for å se databasen.

Du kan også registrere en eksisterende database.
For å registrere en eksisterende database, gjør dette:
1. Velg «Verktøy > Innstillinger > OpenOffice.org Base > Databaser» Du får opp et
vindu med samme navn.
Her vil du se en liste
med de databasene som
er registrert.
2. Velg «Ny» Du får opp
en dialogboks «Lag
databaselenke»
3. I dialogboksen, trykk
«Bla gjennom» Du får
opp det vanlige
åpnevinduet.
4. Naviger deg frem til
den databasen du vil
registrere, marker den
og trykk «Åpne» Du
kommer nå tilbake til
dialogboksen.
5. I dialogboksen, trykk
«OK» Den nye databasen er nå registrert, og vises i listen.



Side 15Copyright © Bjarne Jullum - www.jullum.no

Kursperm OpenOffice.org Base

Åpne databasen for redigering
Dersom du velger å åpne databasen for redigering, kommer du til
hovedskjermbildet som er beskrevet tidligere. I feltet til venstre skal knappen
«Tabeller» være markert. I hovedfeltet «Oppgaver» kan du nå velge om du vil lage
en tabell i utformingsvisning eller
med veiviseren. Velg
utformingsvisning dersom du vil
sette opp tabellen manuelt.

Tabellveiviseren.
Dersom du velger tabellveiviseren,
får du opp tabellveiviseren som et
eget vindu med samme navn.
Tabellveiviseren er et panel på fire
sider som lar deg velge mellom ulike
ferdige tabeller til ulike formål. Du
kan bruke de ferdige tabellene som
de er, eller du kan bruke enkle felt fra
flere av de ferdige tabellene.

Tabellutforming
Dersom du velger å lage tabellen i
utformingsvisning, får du opp vinduet «Tabellutforming». Den øvre delen av dette
vinduet består av tre deler, Feltnavn, Felttype og Beskrivelse. Det er med andre ord
en rad for hvert felt du skal opprette. Den nedre delen av vinduet heter
Feltegenskaper, og det er her vi velger egenskaper for feltene vi oppretter. For å
opprette et felt, gjør dette:
1. Plasser musepekeren i feltet under
«Feltnavn», og trykk museknappen
2. Skriv navnet på feltet (for eksempel
Adresse eller Postnummer)
Feltet «Felttype» fyller seg ut selv
med felttypen «Tekst»
3. Dersom feltet skal inneholde en
annen type data, for eksempel tall
eller dato, plasserer du musepekeren
i feltet under «Felttype» og trykker
museknappen. Det kommer til syne
en knapp i feltet.
4. Trykk på knappen. Du får opp en
liste med alle de ulike felttypene du
kan velge (tekstfelt, datofelt , tallfelt )
5. Plasser musepekeren på den
felttypen du vil bruke, og trykk
museknappen.
6. I feltet «Beskrivelse» kan du skrive en fritekst. Denne er kun til informasjon, og
er kun synlig i dette vinduet.
7. Plasser musepekeren i feltene i Feltegenskaper nede i vinduet, og velg
egenskaper. Hvilke valgmuligheter du har her, vil variere med hva slags felttype
du har valgt.
8. Gjenta dette for hvert felt du vil opprette
9. Velg primærnøkkel (se avsnitt om Primærnøkkel)
10. Lagre og lukk vinduet når du er ferdig. Tabellen vil nå være synlig i det nedre
feltet i skjermbildet. (du er nå klar til å lage spørringer og skjemaer ut i fra denne
tabellen)
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Primærnøkkel
Minst et felt i tabellen må inneholde en verdi som er unik for hver post. Dette er for
at programmet skal kunne se forskjell på postene selv om det for eksempel er
registrert flere personer med samme navn. Dette nøkkelfeltet er også nødvendig
dersom vi har flere tabeller som skal samarbeide (relasjoner), noe vi skal se på
senere. Det mest vanlige er å opprette et felt som inneholder et ID nummer eller
kundenummer. Tallfeltet «Heltall» har valg for autonummer (nummeret øker med
en for hver ny post)

For å velge primærnøkkel, gjør dette:
1. Plasser musepekeren i feltet til venstre for navnet på feltet du vil bruke som
nøkkelfelt.
2. Trykk høyre
museknapp. Du får opp
en tekstmeny
3. Velg «Primærnøkkel»
Det kommer til syne en
gul nøkkel i feltet.
(programmet vet nå at
det er dette feltet som er
unikt)
4. Lagre og lukk
vinduet.
Tabellen er nå ferdig, og
klar til å ta i mot data
som du legger inn.

Dersom du vil endre på
tabellen, gjør dette:
1. Plasser musepekeren på ikonet for tabellen, og trykk høyre museknapp. Du får
opp en tekstmeny
2. I tekstmenyen, velg «Rediger» Tabellen åpner seg igjen i utformingsvisning slik
at du kan endre på den.
3. Utfør dine endringer, lagre og lukk vinduet.

Opprette skjema (layout)
Det er fullt mulig å legge inn data rett i tabellen, men det vi ofte gjør, er å opprette
et skjema. Et skjema er et vindu / layout som viser feltene i tabellen på en
oversiktlig måte. Dette skjemaet har navigasjonsknapper nede som vi bruker når vi
skal bla frem og tilbake mellom poster. Det er i dette skjemaet vi utfører den
daglige registreringen, og her kan vi også gjøre enkle søk.

For å opprette et skjema, gjør dette:
1. Trykk på knappen «Skjemaer» i området til venstre i skjermbildet.
2. I det øvre området, velg «Lag skjema med veiviser» Du får opp
skjemaveiviseren.
3. Øverst på den første siden i veiviseren er det en valgboks hvor du må velge
hvilken tabell skjemaet skal lages fra.
4. Nedenfor er det to felt, hvor du ser feltene fra tabellen i det venstre. Flytt de
feltene som skal være synlig i skjemaet over til det høyre feltet, og trykk «Neste»
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5. På neste side får du spørsmål om du vil opprette et underskjema. Undeskjema
brukes dersom du har flere tabeller, og vil at verdier fra en annen tabell skal
komme til syne i skjemaet (dette, som kalles relasjoner, kommer vi tilbake til
senere) Trykk «Neste»
6. På denne siden velger du
hvordan feltene fra tabellen
skal settes opp i skjemaet, det
vil si hvordan skjemaet skal se
ut. Trykk på valgknappene for
å se hvordan skjemaet blir.
Velg et av alternativene, og
trykk «Neste»
7. På den siden du nå kommer
til velger du eventuelle
begrensninger, som at data
ikke skal kunne slettes ol.
Trykk «Neste»
8. Du kommer nå til siden hvor
du velger stiler og farver på
bakgrunn. Velg en stil, og
trykk «Neste»
9. Dette er den siste siden, og her må du gi skjemaet et navn. Trykk deretter
«Fullfør» Skjemaet opprettes, og kommer til syne som et ikon i det nedre området i
skjermbildet. (Skjemaet er nå klar til bruk, og du kan begynne å registrere data i
databasen)

Åpne et skjema. For å åpne et skjema, gjør dette:
1. I hovedvinduet, trykk knappen «Skjemaer»
2. I det nedre området, dobbeltklikk på ikonet til skjemaet. Skjemaet åpner seg.

Redigere på skjemaet. Nå som
skjemaet er opprettet, kan du
redigere på det, flytte på felter,
sette inn topptekst, lime inn en
logo osv. For å redigere på
skjemaet, gjør dette:
1. I hovedvinduet, plasser
musepekeren på ikonet til
skjemaet
2. Trykk ned høyre
museknapp. Du får opp en
tekstliste.
3. I listen, velg «Rediger»
Skjemaet åpner seg i
utformingsvisning slik at du
kan redigere på det.
4. Rediger skjemaet. Lagre og
lukk vinduet. (Skjemaet er nå
klar til bruk, og du kan begynne å registrere data i databasen)

Slette et skjema. For å slette et skjema, gjør dette:
1. Plasser musepekeren på ikonet til skjemaet, og trykk høyre museknapp.
2. I listen som kommer opp, velg «Slett».
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Opprette rapport
For å kunne skrive ut databasen, for eksempel en adresseliste, må vi opprette en
rapport. Rapporter kan opprettes fra både tabeller og spørringer. For å opprette en
rapport, gjør dette:
1. Trykk på knappen
«Rapporter» i området
til venstre i skjermbildet.
2. I det øvre området,
velg «Lag rapport med
veiviser. Du får opp
panelet med samme
navn.
3. Øverst på den første
siden i veiviseren er det
en valgboks hvor du må
velge hvilken tabell eller
spørring skjemaet skal
lages fra.
4. Nedenfor er det to
felt, hvor du ser feltene
fra tabellen i det venstre.
Flytt de feltene som skal være synlig i rapporten over til det høyre feltet, og trykk
«Neste»
5. På denne siden har du mulighet til å lage nye navn på feltene (overskrifter).
Skriv eventuelle nye navn, og trykk «Neste»
6. På neste side kan du velge om listen skal grupperes etter et av feltene, for
eksempel etter postnummer. Velg eventuelt et felt, og trykk «Neste»
7. Du kommer nå til
sorteringsiden. Velg
hvordan listen skal
sorteres, og trykk
«Neste»
8. På denne siden velger
du utforming, hvordan
utskriften skal se ut.
Velg et av alternativene i
listen, og trykk «Neste»
(Det er også her du
velger om utskriften skal
være stående eller
liggende)
9. Dette er siste side, og
her må du gi rapporten
et navn. Skriv et navn,
og trykk «Fullfør»
Rapporten opprettes, og kommer til syne som et ikon i det nedre området av
skjermbildet.
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Åpne en ferdig rapport
For å åpne en rapport, gjør dette:
1. I hovedvinduet, trykk knappen «Rapporter»
2. Dobbeltklikk på ikonet til rapporten. Rapporten åpner seg.

Redigere på rapporten. Nå som rapporten er opprettet, kan du redigere på den,
flytte på felter, sette inn topptekst, bunntekst, lime inn en logo osv. For å redigere
på rapporten, gjør dette:
1. I hovedvinduet, plasser musepekeren på ikonet til rapporten
Trykk ned høyre museknapp. Du får opp en tekstliste.
2. I listen, velg «Rediger» Rapporten åpner seg i utformingsvisning slik at du kan
redigere på den.
3. Utfør redigeringen, lagre og lukk vinduet. Rapporten er nå ferdig, og kan skrives
ut.

Slette en rapport. For å slette en rapport, gjør dette:
1. Plasser musepekeren på ikonet til rapporten
2. Trykk ned høyre museknapp. Du får opp en liste.
3. I listen som kommer opp, velg «Slett»
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Spørringer
Spørringer er databasens «søkemotor» Det er her vi kan sortere og søke slik at vi
kan få ut akkurat de dataene vi ønsker. En spørring gir et utvalg av dataene basert
på kriterier som vi lager når vi oppretter spørringen. (I tillegg til spørringer finnes
også søkefunksjon og filter, som vi skal se på senere) Vi skal se på to måter å lage
spørringer på, med veiviser og med utformingsvisning. Veiviseren er enklere, men
utformingsvisning har mange flere muligheter.

For å lage en spørring med veiviseren, gjør dette:
1. Trykk på knappen
«Spørringer» i området
til venstre i skjermbildet.
2. I det øvre området,
velg «Lag spørring med
veiviser. Du får opp
panelet «Veiviser for
spørringer»
3. Øverst på den første
siden i veiviseren er det
en valgboks hvor du må
velge hvilken tabell
spørringen skal lages
fra.
4. Nedenfor er det to
felt, hvor du ser feltene
fra tabellen i det venstre.
Flytt de feltene som skal
være med i spørringen
(og i rapporten) over til det høyre feltet, og trykk «Neste»
5. Neste side er sorteringsrekkefølge. Du kan angi inntil fire sorteringskriterier.
Velg rekkefølge, og trykk «Neste»
6. Denne siden er søkekriterier. Her kan du velge inntil tre søkekriterier. Velg
kriterier, og trykk «Neste»
7. Dersom et eller flere felt er tallfelt, kommer du til denne siden hvor du kan velge
summeringer ol. Velg kriterier, og trykk «Neste»
8. På denne siden har du mulighet til å gi feltene nye navn, aliaser. Skriv eventuelt
nye navn, og trykk «Neste»
9. Dette er siste siden, med en oversikt over de sorterings- og søkekriterier du har
valgt. Her må du også gi spørringen et navn. Trykk «Fullfør» når du er ferdig.
Spørringen utføres, og resultatet vises som en tabell. Spørringen kommer også til
syne som et ikon i det nedre området i skjermbildet.
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For å lage en spørring i utformingsvisning, gjør dette:
1. Trykk på knappen «Spørringer» i området til venstre i skjermbildet.
2. I det øvre området, velg «Lag spørring i utformingsvisning» Du får opp vinduet
for utformingsvisning. Dette vinduet er todelt. Den øvre delen er tom, mens den
nedre delen har rader og kolonner som et regneark. Det vil også ligge et lite vindu
foran som heter «Legg til tabeller». Dersom dette vinduet ikke synes, velg «Sett inn
> Legg til tabeller» eller trykk på «Tabellknappen» i verktøylinjen.

3. I vinduet «Legg til tabeller» ser du den eller de tabellene som er opprettet.
Marker tabellen du vil bruke i spørringen, og trykk knappen «Legg til». Tabellen
kommer til syne i det
øvre området.
4. Trykk «Lukk» når du
er ferdig. Panelet lukker
seg. Du er nå klar til å
sette opp spørringen i
det nedre området.
5. Det første vi gjør i det
nedre området, er å fylle
ut den øverste raden,
«Felt». Her fyller du inn
de feltene som skal vises
i resultatet av
spørringen, pluss
eventuelle andre felt
som du skal bruke i
spørringen. Plasser
musepekeren i den
første cellen, og trykk på knappen i cellen. Du får opp en liste med feltene fra
tabellen.
6. I listen, trykk på det feltet du vil ha i denne kolonnen.
7. Fortsett å fylle ut de feltene du vil ha bortover Felt-raden
8. I raden under, «Alias» kan du skrive inn nye navn på feltene. (Disse nye
navnene, aliasene, blir navn på kolonnene i søkeresultatet)
9. Neste rad, «Tabell», fyller seg ut selv når du kjører søket. (den viser navnet på
tabellen som dette feltet tilhører)
10. I neste rad «Sorter» kan du velge hvordan resultatet av spørringen skal sorteres.
Plasser musepekeren i feltet du vil sortere etter, og velg stigende eller synkende.
Det er mulig å sette inn sortering i flere kolonner, men vær oppmerksom på at
programmet bruker sorteringene fra venstre mot høyre.
11. Den neste raden «Synlig» inneholder en knapp i hver celle. Dersom du trykker
på en slik knapp, blir denne kolonnen ikke synlig i resultatet.
12. Neste rad er «Funksjon». Her kan du her legge inn funksjoner som
gjennomsnitt, summeringer, større enn, mindre enn osv.
13. Siste rad er «Kriterium», og det er her du skriver inn det du søker etter.
Nedenfor er det flere rader som heter «Eller», og det er det samme som
«Kriterium». Du har med andre ord mulighet til å legge inn flere alternative søk
under hverandre. Denne søketabellen har litt til felles med Avansert filter i
regnearket Calc. De søkeordene du legger inn på samme linje oppfattes som om
det står «og» i mellom dem, de søkene du legger inn på hver sin rad under
hverandre, oppfattes som om det står «eller» i mellom dem.
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14. Trykk på knappen «Kjør spørring» i verktøylinjen. Resultatet vises som en
tabell øverst i vinduet.

15. Velg «Fil > lagre» eller trykk knappen «Lagre» i verktøylinjen for å lagre
spørringen slik at du kan bruke den igjen. Spørringen kommer til syne som et ikon
nede i hovedvinduet.

Endre spørringen. For å
endre på spørringen,
gjør dette:
1. Plasser musepekeren
på ikonet i
hovedvinduet, og trykk
høyre museknapp. Du
får opp en liste.
2. I listen som kommer
opp, velg «Rediger»
Spørringen åpner seg i
«Utformingsvisning»

Slette spørringen. For å
slette en spørring, gjør
dette:
1. Plasser musepekeren på ikonet i hovedvinduet, og trykk høyre museknapp. Du
får opp en liste.
2. I listen som kommer opp, velg «Slett»
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Vi lager en database
Vi skal nå lage denne skoledatabasen som bruker relasjoner, og vi skal gå igjennom
alle stegene trinn for trinn. Her i eksempelet nøyer vi oss med navn og adresse i
tabellene.

Følgende skal gjøres:
Vi skal opprette to tabeller, en med navn og adresse på elevene, og en med navn og
sted på skolene (disse to skal vi koble sammen med relasjoner)
Vi skal opprette et skjema som viser en og en elev pluss hvilken skole
vedkommende går på (det er også i dette skjemaet vi vil registrere nye elever)
Vi skal opprette et skjema som viser navnet på en skole pluss en liste over alle
elevene som går der.
Vi skal registrere noen skoler rett i tabellen, og vi skal registrere noen elever via et
skjema.
Vi skal opprette en spørring som viser elever pluss skolen de går på. (i denne
spørringen skal vi søke og sortere)
Vi skal, på bakgrunn av spørringen, opprette en rapport som vi kan skrive ut.

Relasjoner
Relasjoner vil si at to eller flere tabeller / registre er koblet sammen slik at
programmet kan bruke informasjon fra flere av disse for å vise det resultatet vi
søker. Koblingen, relasjonen, opprettes mellom to tabeller. Forutsetningen er at
begge tabellene har et felt som er likt for begge, for eksempel et varenummer. Det
er disse feltene vi kobler sammen når vi oppretter en relasjon.
Et eksempel på bruk av relasjon er denne: La oss tenke at vi har to registre, et med
alle kommunens elever, og et med alle kommunens skoler. Begge tabellene har et
felt som vi kaller ID nummer skole. Ved å koble sammen disse med en relasjon, vil
vi kunne lage skjemaer som viser følgende: Hvis vi søker på en elev, vil vi også se
hvilken skole vedkommende går på. Dersom vi søker på en skole, vil vi også se en
liste med alle elever som går der. De er to måter å lage en relasjon på, bruke en
veiviser, eller trekke forbindelseslinjer fra tabell til tabell. Dersom du velger å
bruke en veiviser, til for eksempel å lage en spørring, vi du kunne lage relasjoner
(sammenkoblinger) på en av sidene i veiviseren.

For å trekke forbindelseslinje mellom to tabeller, gjør dette:
1. Påse at begge tabellene har felt som kan kobles sammen.
2. I den ene tabellen, plasser musepekeren i det feltet som skal kobles med den
andre tabellen.
3. Trykk ned museknappen, og dra musepekeren til det tilsvarende feltet i den
andre tabellen.
4. Slipp museknappen når du har kommet i det andre feltet. Relasjonen opprettes,
og det kommer til syne en strek mellom de koblede feltene.

Slette en relasjon
For å slette en relasjon, gjør dette:
1. Plasser musepekeren på streken (relasjonen), og trykk høyre museknapp.
2. I listen som kommer opp , velg «Slett»
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Opprette elevtabellen
1. Start programmet, velg «Lag ny database», og trykk fullfør. (Se avsnitt om å
opprette en ny database)
2. I hovedvinduet, trykk knappen «Tabeller», og velg «Lag tabell i
utformingsvisning» Vinduet Utformingsvisning åpner seg. Vi skal nå opprette
tabellen som skal inneholde navn og adresse på elevene.
3. I den øverste raden
skriv «Elevnummer»
under «Feltnavn».
Felttype i feltet ved
siden av blir automatisk
satt til tekst.
4. Trykk med
musepekeren på
knappen i feltet under
«Felttype», og velg
«Heltall» fra listen som
kommer opp.
5. I området nederst i
vinduet, velg «Ja» ved
«Autonummer»
(Elevnummeret øker nå
med en for hver ny elev)
6. I neste rad skriv
«Fornavn» La felttypen ved siden av være tekst. (Dette er normalvalget for de
fleste felt i databaser)
7. I radene nedenfor forsett med etternavn, adresse, postnummer og sted.
8. I den raden som kommer nå skriv «ID nummer skole», velg felttype «Heltall»
9. Høyreklikk ute til venstre for det øverste feltet «Elevnummer», og velg
«Primærnøkkel» Tabellen er nå ferdig.

10. Trykk lagreknappen i verktøylinjen. Gi tabellen navnet «Elever». Tabellen
kommer til syne som et ikon i hovedvinduet.
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Opprette skoletabellen
1. Velg «Lag tabell i utformingsvisning»
2. I øverste rad, skriv «ID nummer skole», og velg felttype «Heltall» (PS! Det er
viktig at dette feltet har
samme felttype i begge
tabellene, ellers vil
relasjonen ikke virke)
3. I området nede i
vinduet, velg «Ja» for
«Autonummer»
4. I neste rad skriv
«Skole», og la felttypen
være tekst.
5. I neste rad skriv
«Sted», og la felttypen
være tekst.
6. Legg inn
primærnøkkel i det
øverste feltet «ID
nummer skole» Tabellen
er nå ferdig.

7. Trykk lagreknappen i verktøylinjen. Gi tabellen navnet «Skoler». Tabellen
kommer til syne som et ikon i hovedvinduet.

Lage skjema som viser elev pluss skolen
1. I hovedvinduet, trykk knappen «Skjemaer» og velg «Lag skjema med veiviser»
2. På første side i veiviseren, velg tabellen «Elever», og flytt over alle feltene. Trykk
«Neste»
3. På neste side, velg
«Legg til underskjema»,
og trykk «Neste»
4. På neste side, velg
tabellen «Skoler», og
flytt over alle feltene.
Trykk «Neste»
5. Her må vi velge
sammenføyingene,
relasjonene. Velg «ID
nummer skole» i begge
feltene. (det er mulig å
velge flere
sammenkoblinger, men
vi skal kun velge det
første) Trykk «Neste»
6. På denne siden skal vi
velge utseende, layout. Det er fire valg, hvorav en er listevisning. Velg en som ikke
er listevisning, og velg den samme for underskjemaet. (du ser på skjermen
hvordan det vil se ut) Trykk «Neste»
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7. På neste side kan du velge begrensninger som å ikke kunne slette ol. Trykk
«Neste»
8. På denne siden kan du
velge farge og stil på
skjemaet. Trykk «Neste»
9. Dette er siste side. Her
gir du skjemaet et navn,
og trykker «Fullfør»
(Kall skjemaet for
«Elever»)
Skjemaet opprettes.
Lukk skjemaet. Skjemaet
er nå synlig som et ikon
i hovedvinduet.

Lage skjema som viser
en skole pluss en liste
med elever som går der.
1. I hovedvinduet, trykk
knappen «Skjemaer» og velg «Lag skjema med veiviser»
2. På første side i veiviseren, velg tabellen «Skoler», og flytt over alle feltene. Trykk
«Neste»
3. På neste side, velg «Legg til underskjema», og trykk «Neste»
4. På neste side, velg tabellen «Elever», og flytt over alle feltene. Trykk «Neste»
5. Her må vi velge sammenføyingene, relasjonene. Velg «ID nummer skole» i begge
feltene. (det er mulig å velge flere sammenkoblinger, men vi skal kun velge det
første) Trykk «Neste»
6. På denne siden skal vi velge utseende, layout. Det er fire valg, hvorav en er
listevisning. Velg en som
ikke er listevisning for
hovedskjemaet, og
listevisning for
underskjemaet. (du ser
på skjermen hvordan det
vil se ut. Trykk «Neste»
7. På denne siden kan du
velge begrensninger som
å ikke kunne slette ol.
Trykk «Neste»
8. Her kan du velge
farge og stil på skjemaet.
Trykk «Neste»
9. Dette er siste side. Her
gir du skjemaet et navn,
og trykker «Fullfør»
(kall skjemaet for
«Skoler») Skjemaet opprettes. Lukk skjemaet. Skjemaet er nå synlig som et ikon i
hovedvinduet.
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Skrive inn skoler i skoletabellen
Siden vi ikke har laget noe skjema for dette, skal vi skrive inn skolene rett i
tabellen.
1. I hovedvinduet, trykk
på knappen «Tabeller»
2. Dobbeltklikk på
ikonet skoler i
hovedvinduet. Tabellen
åpner seg som en tabell
som du kan skrive i.
3. Skriv inn skolenes
navn og sted. En rad for
hver skole. Skolene får
automatisk ID nummer
(autonummer), siden vi
valgte det tidligere.
(Husk numrene på
skolene, de skal du
skrive inn når du legger
inn elever)
4. Lagre og lukk tabellen når du er ferdig.

Skrive inn elever i elevskjemaet
Elever skrives inn i skjemaet «Elever» som vi opprettet tidligere. Gjør dette:
1. I hovedvinduet, trykk knappen «Skjemaer»
2. Dobbeltklikk på ikonet «Elever» i hovedvinduet. Skjemaet vi lagde tidligere
åpner seg.

3. Trykk på knappen «Ny post» blant navigasjonsknappene nede for å få opp et
tomt skjema, dersom det ikke allerede er tomt.
4. Skriv inn navn, adresse og sted i disse feltene.
5. I feltet «ID nummer skole» skriver du nummeret på skolen. (nummeret du
husker fra du lagret skolene)
6. Trykk «Enter» for å lagre posten. Nytt tomt skjema kommer opp.

Bla tilbake for å se den forrige posten (nå vil du også se navnet på skolen)
Gjenta dette for hver elev.

For å slette en post (elev), trykk knappen «Slett post» ved navigasjonsknappene.
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Opprette en spørring
Hvis du nå har lagt inn en håndfull skoler og registrert noen elever på hver av
dem, kan vi lage en spørring (et utvalg fra tabellene). Når du har laget en spørring,
kan du lagre den til senere bruk. Vi skal nå lage en spørring som viser navn og
adresse på eleven, pluss navn og sted på skolen.
1. I hovedvinduet, trykk knappen «Spørringer»
2. Velg «Lag spørring i utformingsvisning» oppe i vinduet. Vinduet for spørringer
åpner seg.
3. Velg «Sett inn > Legg
til tabell eller spørring»
dersom dette vinduet
ikke ligger foran.
4. Marker Tabellen
«Elever», og trykk «Legg
til» (tabellen kommer til
syne i det øvre området i
vinduet)
5. Marker tabellen
«Skoler», og trykk «Legg
til» (tabellen kommer til
syne i det øvre området i
vinduet)
6. Trykk «Lukk» Vinduet
lukker seg.
7. Lag relasjon. Plasser
musepekeren i feltet «ID nummer skole» i den ene tabellen, trykk museknappen og
dra musepekeren til feltet «ID nummer skole» i den andre tabellen. Det opprettes
nå en relasjon mellom dem (kommer til syne som en tynn strek i mellom de to
feltene). Det er også mulig å velge «Sett inn > Ny relasjon» (du vil få opp et panel
likt det som er i veiviseren)
8. I det nedre feltet, fyll ut den første raden «Felt» med feltnavnene. Se kapittel om
oppretting av spørringer. Du må også ta med et av feltene «ID nummer skole» selv
om det ikke skal være synlig i resultatet.
9. I raden «Synlig» trykk knappene under de feltene som ikke skal være synlig i
resultatet.
10. I raden «Kriterium», og eventuelt radene «eller» under, skriv inn det du søker
etter.

11. Trykk knappen «Kjør spørring» oppe i verktøylinjen. Resultatet vises som en
tabell i øvre del av vinduet.
Dersom du ønsker et nytt søk, fyll ut «Kriterium» på nytt, og trykk knappen «Kjør
spørring» på nytt.

12. Trykk lagreknappen i verktøylinjen for å lagre spørringen. (Du må lagre
spørringen for å kunne opprette rapporter som du kan skrive ut)
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Lage rapport
Rapporter lages fra tabeller eller spørringer. Vi skal nå lage en rapport som viser
resultatet fra spørringen vi har laget. (Du må ha lagret spørringen)
1. I hovedvinduet, trykk
knappen «Rapporter»
2. Velg «Lag rapport
med veiviser» oppe i
vinduet. Vinduet
«Rapportveiviser»
kommer opp.
3. På den første siden i
veiviseren, velg
spørringen som du har
lagret. (I feltet under vil
du se feltene fra begge
tabellene)
4. Flytt over de feltene
som skal være synlig i
rapporten. Trykk
«Neste».
5. På denne siden kan du
gi feltene nye navn dersom du ønsker det. Trykk «Neste»
6. På neste side kan du sortere etter grupper (Vi skal ikke gjøre det) Trykk «Neste»
7. Her velger du hvordan listen skal sorteres. Trykk «Neste»
8. På denne siden velger du utforming på rapporten. Velg utforming, og trykk
«Neste» (Her velger du også stående eller liggende ark)
9. Du kommer nå til siste side, hvor du må gi rapporten et navn. Legg merke til at
det er krysset av for «Dynamisk rapport». Det betyr at dersom du legger til nye
elever, eller endrer spørringen, vil rapporten også bli oppdatert. Trykk «Fullfør»
Rapporten opprettes. (Rapporten kommer også til syne som et ikon i
hovedvinduet)
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Utsnitt (virtuelle tabeller)
Dersom vi kobler sammen to eller flere tabeller med relasjoner, er det mulig å lage
en virtuell tabell med felter fra alle tabellene. Denne virtuelle tabellen vil se ut som
en vanlig enkel tabell, selv om den består av felter fra flere ulike tabeller. Det kan
lages både spørringer, skjemaer og rapporter fra slike utsnitt.

For å opprette et utsnitt (virtuell tabell), gjør dette:
1. I hovedvinduet, trykk knappen «Tabeller»
2. I det øvre området,
velg «Utsnitt» Du får
opp vinduet for utsnitt
(det ser ut som spørring
i utformingsvisning)
3. Velg «Sett inn > Legg
til tabell» dersom dette
vinduet ikke ligger
foran.
4. Marker den eller de
tabellene du vil bruke,
og trykk «Legg til»
Tabellene kommer til
syne i det øvre området.
5. Trykk «Lukk».
Vinduet «Legg til tabell»
lukker seg.
6. I det øvre området, lag
relasjoner mellom tabellene som beskrevet tidligere. (Plasser musepekeren i det ene
feltet, trykk ned museknappen og dra musepekeren til det andre feltet, og slipp
knappen)
7. I det nedre området, fyll ut den første raden med navnet på de feltene du vil ha i
den virtuelle tabellen (dette kan være felter fra alle tabellene) Se kapittelet om
spørringer.
8. Utfør eventuelle spørringer (se kapittelet om spørringer)
9. Lagre og lukk vinduet. Utsnittet (den virtuelle tabellen) kommer til syne som et
ikon i hovedvinduet sammen med de andre tabellene.
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Søking og filtrering
Når vi skal finne data i databasen har vi tre muligheter. I tillegg til spørringer, er
det søkefunksjon og filter.

Søking
Søk eller datapostsøk, er et eget søkepanel hvor vi fyller inn det vi søker etter, og
angir i hvilke felter det skal søkes. Denne er spesielt nyttig når du skal søke i et
skjema, som ofte kun viser en post på hver side.

For å søke med
datapostsøk i et skjema,
gjør dette:
1. Trykk på knappen
«Søk» nede i det venstre
hjørnet av skjemaet. Du
får opp panelet
«Datapostsøk»
2. Under «Søk etter»
oppe i panelet, skriv inn
det du søker etter i
tekstfeltet.
3. Under «Søkeområde»
velg «Alle felter» eller
«Enkeltfelt».
4. Under «Innstillinger»
kan du velge mere
nøyaktig søk.
5. Trykk «Søk». Søket utføres, og skjemaet viser den første posten som svarer til
søket.

For å søke med datapostsøk i en tabell, gjør dette:

1. Trykk på knappen «Søk etter post» i verktøylinjen. Du får opp panelet
«Datapostsøk»
2. Under «Søk etter»
oppe i panelet, skriv inn
det du søker etter i
tekstfeltet.
3. Under «Søkeområde»
velg «Alle felter» eller
«Enkeltfelt».
4. Under «Innstillinger»
kan du velge mere
nøyaktig søk.
5. Trykk «Søk». Søket
utføres, og den første
posten, raden, som
svarer til søket
markeres.
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Filter
Filter er en søkefunksjon som viser alle postene som svarer til søket. Programmet
har to typer filter, Autofilter og Standardfilter. Dette er de samme filtrene som vi
finner i regnearket Calc. I tillegg finnes et filter som brukes i skjemaer
(skjemabasert filter)

For å bruke Autofilter i en tabell, gjør dette:
1. I hovedvinduet, trykk knappen «Tabeller»
2. Dobbeltklikk på den tabellen eller utsnittet (virtuell tabell) du vil filtrere i.
Tabellen åpner seg.
3. Plasser musepekeren i en celle som inneholder det du søker etter, og trykk
museknappen.

4. Trykk knappen «Autofilter» i verktøylinjen oppe. Filtreringen utføres, og
tabellen viser kun poster, rader, hvor denne cellen har det samme innholdet som
den du trykket i.

For å bruke Standardfilter i en tabell, gjør dette:
1. I hovedvinduet, trykk knappen «Tabeller»
2. Dobbeltklikk på den tabellen eller utsnittet (virtuell tabell) du vil filtrere i.
Tabellen åpner seg.

3. Trykk knappen «Standardfilter» i verktøylinjen oppe. Du får opp panelet
«Standardfilter». Her
kan du kan legge inn
inntil tre søk med «og»
eller «eller» i mellom.
I det første feltet skriv
inn navnet på den
kolonnen du vil søke i.
I feltet ved siden av, velg
vilkår.
I det siste feltet, skriv
det du søker etter.
Gjenta eventuelt dette i
radene nedenfor.
4. Trykk «OK» Søket
utføres, og tabellen viser
kun poster, rader, som
samsvarer med filteret.
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Filtrere med vilkår
Når du i standardfilteret velger vilkår, har du mulighet til å filtrere etter en del av
innholdet i et felt. For eksempel kan du filtrere frem alle poster hvor ordet «Base»
er en del av fritekstfeltet.
For å filtrere etter en del av et felt, gjør dette:

1. Trykk knappen «Standardfilter» i verktøylinjen. Du får opp panelet med samme
navn.
2. I panelet, under «Vilkår», velg «Lik».
3. Under «Verdi» skriv det du søker etter med en * foran og bak. (for eksempel
*Base*) Stjernene gjør at filteret ser etter kun dette og ikke hele innholdet i feltene.
4. For å søke etter felt som begynner med bokstaven B, skriv B med en stjerne bak
(B*)
5. For å søke etter felt som slutter med bokstavene se, skriv se med en stjerne foran
(*se)

6. For igjen å se hele tabellen, trykk knappen «Fjern filter» i verktøylinjen.

For å bruke skjemabasert filter (filtrere i et skjema), gjør dette:

1. Trykk på knappen «Skjemabaserte filtre» i verktøylinjen under skjemaet. Du får
opp et tomt skjema med
et lite panel
«Skjemafilter» med to
knapper.
2. Dersom verktøylinjen
ikke synes, velg «Vis >
Verktøylinjer >
Skjemanavigasjon»
3. I det tomme skjemaet,
fyll inn det du vil filtrere
etter.
4. Trykk deretter
knappen «Bruk filter» i
det lille panelet.
Filtreringen utføres, og
kun poster som svarer til
søket vises.

For å bruke Autofilter i et skjema, gjør dette:
1. Søk opp en post som inneholder det du er ute etter.
2. Plaser musepekeren i det feltet som inneholder det du søker etter, og trykk
museknappen.

3. I verktøylinjen under skjemaet, trykk knappen «Autofilter». Filtreringen utføres,
og kun poster hvor dette feltet inneholder de samme dataene vises.



Side 34 Copyright © Bjarne Jullum - www.jullum.no

Kursperm OpenOffice.org Base

Sortering
Det er tre måter å sortere en tabell på. Det er et eget sorteringsvindu hvor du kan
legge inn flere kriterier. I tillegg kan du sortere de synlige postene stigende eller
synkende.

For å sortere med sorteringsvinduet, gjør dette:

1. Trykk knappen «Sorter» i verktøylinjen. Du får opp panelet
«Sorteringsrekkefølge»
2. I den øverste raden i
panelet, velg feltnavn og
rekkefølge (stigende
eller synkende).
3. I radene nedenfor,
velg flere feltnavn og
rekkefølge dersom du
ønsker.
4. Trykk «OK».
Sorteringen utføres.
For å sortere synlige
poster, gjør dette:
1. Plaser musepekeren i
et av feltene i den
kolonnen du vil sortere
etter, og trykk
museknappen.

2. I verktøylinjen, trykk knappen «Stigende» eller «Synkende» Tabellen sorteres.

Utskrift
Du kan skrive ut skjemaer og rapporter. Du kan også skrive ut en tabell ved å
eksportere den til et Calc regneark, og skrive den ut derfra. Se kapittel om eksport
av data fra Base.

For å skrive ut et skjema, gjør dette:
1. Søk eller filtrer frem den eller de postene du vil skrive ut

2. Velg «Fil > Skriv ut» eller trykk knappen på verktøylinjen. Det skrives ut et
skjema for hver post du har valgt.

For å skrive ut en rapport, gjør dette:
1. Velg eventuelt «Fil > Forhåndsvisning» (Samme som i tekstbehandleren Writer)

2. Velg «Fil > Skriv ut» eller trykk knappen i verktøylinjen.
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Import av data til Base
Data kan importeres til Base på to måter, enten ved å kopiere og lime inn fra et
Calc regneark, eller ved å lage en dBASE fil. Import fra Calc regneark oppretter
tabeller tilsvarende de som vi oppretter i databasevinduet, mens dBASE er en fil
som lagres utenfor databasen.
Vi skal begynne med å se på import fra Calc regneark. De dataene som skal
importeres må være lagret i et Calc regneark. Dersom du har data som er lagret i et
annet format, må du først konvertere disse.

For å importere data fra et Calc regneark, gjør dette:
1. Påse at den øverste raden i regnearket er kolonnetitler. Sørg for at alle kolonnene
har en tittel øverst.
2. Marker hele regnearket. Velg «Rediger > Merk alt» eller trykk i cellen oppe i det
venstre hjørnet i regnearket.

3. Velg «Rediger > Kopier» eller trykk på kopierknappen i verktøylinjen.
4. Åpne databasen som du skal importere dataene til.
5. I hovedvinduet, trykk knappen «Tabeller»

6. Velg «Rediger > Lim inn» eller trykk lim inn knappen i verktøylinjen. Du får opp
et panel med navnet «Kopier tabell»
7. Øverst på side 1, i
feltet «Tabellnavn», må
du skrive et navn på
tabellen som skal
opprettes.
8. Under «valg» skal det
være trykket av for
«Definisjon og data»
9. Kryss av for «Lag
primærnøkkel» dersom
dataene du importerer
ikke inneholder et slikt
felt. Programmet
oppretter da et ekstra
felt med stigende
nummerering.
10. Trykk «Neste» Du får
opp siden «Bruk
kolonner», med kolonnetitlene fra regnearket i det venstre feltet. Flytt de
kolonnene du vil importere over til det høyre feltet.
11. Trykk «Neste» Du kommer til siden «Formateringstype». Her har du mulighet
til å skrive nye navn på feltene. Her kan du også endre felttype (se kapittel om
oppretting av tabeller)
12. Trykk «Opprett» Tabellen opprettes, og kommer til syne som et ikon i nedre del
av hovedvinduet. Du er nå klar til å lage skjemaer, og ta databasen i bruk som
forklart tidligere.
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For å fylle på mere data i den samme tabellen, gjør dette:
1. Påse at den øverste raden i regnearket er kolonnetitler. Sørg for at alle kolonnene
har en tittel øverst.
2. Marker hele regnearket. Velg «Rediger > Merk alt» eller trykk i cellen oppe i det
venstre hjørnet i regnearket.

3. Velg «Rediger > Kopier» eller trykk på kopierknappen i verktøylinjen.
4. Åpne databasen som du skal importere dataene til.
5. I hovedvinduet, trykk knappen «Tabeller»
6. Velg «Rediger > Lim inn» eller trykk lim inn knappen i verktøylinjen. Du får opp
et panel med navnet «Kopier tabell»
7. Øverst på side 1, i
feltet «Tabellnavn», må
du skrive navnet på
tabellen som dataene
skal fylles inn i.
8. Trykk knappen «Legg
til data»
9. Trykk «Neste» Du
kommer til siden «Legg
til kolonner» hvor du ser
kolonnetitlene fra det
nye regnearket i det
venstre feltet, og
kolonnetitlene fra
tabellen i det høyre
feltet.
10. Påse at
kolonnetitlene i de to
feltene står i samme rekkefølge, slik at dataene fra det nye regnearket kommer i
riktige felt i databasetabellen. Bruk piltastene for å endre rekkefølgen dersom det
er nødvendig.
11. Trykk «Opprett» Dataene importeres i den eksisterende databasetabellen.
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Flytting av data fra et annet databaseprogram over til Base.
De fleste databaseprogram kan eksportere til regneark. Noen databaseprogram kan
kun eksportere som tekst, men dette kan åpnes i et regneark etterpå. Du kan også
flytte over databaseløsninger som består av flere tabeller som er koblet sammen
med relasjoner.

For å flytte over en databaseløsning med flere tabeller, gjør dette:
1. Eksporter alle tabellene til hvert sitt regneark (se bruksanvisning for det andre
programmet)
2. Åpne en og en tabell i Calc regnearket. Påse at formatering er riktig, at tall og
datoer vises korrekt osv. Se boken om OpenOffice.org regneark for detaljer om
celleformatering.
3. Sørg for at den øverste raden i regnearket inneholder kolonnetitler. Disse
kolonnetitlene vil bli navn på feltene i den ferdige databasen.
4. Lagre regnearkene i Calc format.
5. Opprett en ny tom database i Base.
6. I hovedvinduet, trykk «Tabeller»
7. Åpne et og et regneark, marker alle celler, kopier og lim inn som beskrevet
tidligere. Tabellene opprettes, og kommer til syne som ikoner i det nedre området i
hovedvinduet.
8. Lag relasjoner, skjemaer og spørringer slik det var i det andre programmet.
Databasen er nå klar til bruk.

Import av data ved bruk av dBASE.
Dersom du skal flytte over en database som kun består av en tabell, har du også
mulighet til å lage en dBASE fil. I motsetning til de tabellene vi lager internt i
databasevinduet, blir en dBASE fil lagret utenfor databasen. Det at den er lagret i
en mappe utenfor databasen, gjør at den kan brukes av flere. Dersom den ligger på
en server, vil den kunne brukes av alle maskiner på nettverket.
Noen databaseprogram kan eksportere til dBASE. Hvis den ikke kan det, må du
lage dBASE filen selv. For å lage en dBASE fil, gjør dette:
1. Eksporter dataene fra det andre programmet til et regneark som beskrevet
tidligere.
2. I regnearket påse at dataene er riktig formatert, at tall og datoer vises korrekt
osv.
3. Sørg for at den øverste raden inneholder kolonnetitler.
4. Velg «Fil > Lagre som», og velg «dBASE» i listen som kommer opp.
5. Lagre dBASE filen i en egen mappe.
6. Opprett en ny database i Base. Databaseveiviseren kommer opp.
7. I veiviseren, velg «Koble til en database», trykk knappen i listevinduet, og velg
dBASE i listen.
8. Trykk «Neste» Du kommer til vinduet hvor du må velge mappen der dBASE
filen er lagret. Trykk knappen «Bla gjennom» og naviger deg frem til mappen og
trykk «OK»
9. Trykk «Neste» Du kommer til vinduet hvor du kan velge om du vil registrere
databasen. (Se kapittel om å opprette en ny database)
10. Trykk «Fullfør» Databasen opprettes, og dBASE filen kommer til syne som en
tabell i det nedre området i hovedvinduet. Denne tabellen er kun en link som
peker til dBASE filen som ligger i den eksterne mappen. Databasen kan nå brukes
som om tabellen var lagret internt.
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Eksport av data fra Base
Data kan eksporteres fra Base ved at tabeller eller spørringer kopieres og limes inn
i Calc regnearket. Deretter kan dataene eksporteres i alle formatene som Calc kan
eksportere i. I tillegg til dette kan rapporter lagres i alle formatene som
tekstbehandleren Writer kan lagre i.
For å eksportere dataene i en tabell, gjør dette:
1. Plasser musepekeren på tabellen eller spørringen som du vil eksportere, og trykk
høyre museknapp.
2. I listen som kommer opp, velg «Kopier»

3. Åpne et Calc regneark ved å trykke på knappen til venstre i verktøylinjen.

4. Velg «Rediger > Lim inn» eller trykk knappen i verktøylinjen. Dataene limer seg
inn.
5. Velg «Fil > Lagre som» og velg det formatet du vil eksportere i.

Koble til andre databaser
Programmet kan også bruke databaser som er lagret i andre formater, bla. dBASE,
MySQL og Oracle. Den kan også lese Calc og Excel regneark, pluss adressebøker.
Du kan også koble til databasetabeller som er lagret som tekst, csv. Regneark,
adressebøker og tekstfiler vil åpne seg som kun lesbare. Databaseformater som
dBASE, MySQL og Oracle, kan plasseres på sentrale datamaskiner, eller servere,
slik at alle maskiner på nettverket kan bruke databasen. Det er også mulig å
plassere en slik databasetabell på en delt disk på en internettserver. Dermed kan
den brukes over internett, og ikke bare på et internt nettverk.
For å koble til en ekstern database, gjør dette:

1. Velg «Fil > Ny > Database» eller trykk på knappen i verktøylinjen.
Databaseveiviseren kommer opp.
2. I veiviseren, velg
«Koble til en database»,
og trykk på listen ved
siden av.
3. I listen, velg den
databasetypen du skal
koble til.
4. Trykk «Neste» du
kommer til en ny side
som vil være forskjellig
avhengig av hvilken
type database du vil
koble til. Følg
anvisningene i
veiviseren.
5. På siste side, trykk
«Fullfør» Forbindelsen
opprettes, og databasen
kommer til syne som et ikon, tabell, i det nedre området i hovedvinduet. Du er nå
klar til å bruke databasen, lage skjemaer og spørringer.
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Koble til operativsystemets adressebok.
For å koble til operativsystemets adressebok, gjør dette:
1. Opprett en ny database, og velg «Koble til en database»
2. I listen velg adresseboken
3. I veiviseren, velg at databasen skal registreres. Adresseboken vil da være
tilgjengelig for tekstbehandleren Writer og regnearket Calc. Dermed kan du bruke
adresseboken som datakilde for adressefletting.

Koble til dBASE databaser
En dBASE fil må plasseres i en egen mappe. Det er denne mappen du skal koble
deg til, og ikke selve dBASE filen.
For å koble til en dBASE fil, gjør dette:
1. Opprett en ny database i Base. Databaseveiviseren kommer opp.
2. I veiviseren, velg «Koble til en database», trykk knappen i listevinduet, og velg
dBASE i listen.
3. Trykk «Neste» Du kommer til vinduet hvor du må velge mappen der dBASE
filen er lagret. Trykk knappen «Bla gjennom» og naviger deg frem til mappen og
trykk «OK»
4. Trykk «Neste» Du kommer til vinduet hvor du kan velge om du vil registrere
databasen. (Se kapittel om å opprette en ny database)
5. Trykk «Fullfør» Databasen opprettes, og dBASE filen kommer til syne som en
tabell i det nedre området i hovedvinduet. Denne tabellen er kun en link som
peker til dBASE filen som ligger i den eksterne mappen. Databasen kan nå brukes
som om tabellen var lagret internt.
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