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SARRERA 

Gaur egun datu kopuru handia topatuko dugu formatu ezberdinetan eskuratu 

daitekeena eta aplikazio ezberdinetatik eratorria izan dena, baina pakete informatiko 

ezberdinetan bateratu daitekeena datuen inportazio eta esportazio aukerei esker. Era 

honetan, iturri ezberdinak erabiliz informazio kopuru handiagoarekin lan egin ahal 

izango da. 

Hau da, aplikazio informatikoen gehiengoak eta zehazki, Microsoft Access eta 

OpenOffice.org Base, beste programa batzuekin datuak edo eta informazioa trukatzeko 

gaitasuna du.
1
 Datuak formatu ezberdinetan gorde daitezke eta ondoren inportatu, lotu 

edo esportatu: 

‣ Inportatu eta lotzeak kanpoko datuak datu basean barneratzeko aukera 

eskaintzen dute baina ondorio ezberdinak dituzte:  

 Datuak inportatzean jatorri ezberdineko (testu artxiboak, kalkulu-orriak, 

Access-eko beste datu baseak,…) datuen kopia bat burutzen da. 

 Datuak lotzean beste aplikazioarekin lotura bat sortzen da eta ez daude 

datuak inportatu beharrik. Beraz datuek beraien formatua eta kanpo 

kokapena mantentzen dute. 

‣ Esportatzean datu baseko objektu bateko datuak testu artxibo, Access-eko beste 

datu base edo eta beste aplikazio batzuetara kopiatuak izango dira. 

                                                           
1
 Nahiz eta hemendik aurrera dokumentu honetan batez ere Microsoft Access Datu Base Kudeaketa 

Sistemaren erabilera aipatuko den, aipaturikoa erraz hedatu daiteke beste sistema batzuetara, adibidez 

OpenOffice.org Base. 
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Eragiketa hauen inguruko informazio gehiago Microsoft Office Online 

laguntzan eskuratu daiteke:  

http://office.microsoft.com/es-es/access/CH100645743082.aspx 

 

 

DATU INPORTAZIOA 

Inportazioak jatorri ezberdineko kanpoko artxiboetan gordetako datuak, datu 

baseko taula batera transferentzen ditu.
2
 

Microsoft Access 2007 erabiltzean inportaziorako aukerak KANPO DATUAK 

ataleko INPORTATU agindu multzoan topatuko dira. 

 

Lehenik bertako datuak inportatu nahi diren fitxategiarekin bateragarria den 

artxibo formatua aukeratu behar da: Microsoft Access, dBase edo Paradox datu 

baseetako datuak; Excel edo Lotus 1-2-3 kalkulu orrietako datuak; testu mugatu edo 

zabalera finkodun formatuarekin gorderiko testu fitxategiak; Outlook-eko helbide 

                                                           
2
 Nahiz eta orokorrean taulen inportazioaz hitz egin, beste datu base bateko objektu gehiago ere 

inportatuak izan daitezke, kontsultak, formularioak edo eta txostenak adibidez. 

http://office.microsoft.com/es-es/access/CH100645743082.aspx
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zerrenda bateko datuak; SharePoint-eko zerrendetako datuak; SQL Server-eko datuak; 

XML artxiboetako datuak; HTML dokumentuetako datuak… 

Artxibo mota bakoitzaren inportazioaren inguruko informazio osagarria 

eskuratzeko ondorengo estekak erabili daitezke: 

‣ Microsoft Access-eko beste datu base bateko datuak  

‣ Excel liburu bateko datuak 

‣ Outlook-eko helbide zerrenda bateko datuak 

‣ SharePoint zerrendetako datuak 

‣ Testu fitxategietako datuak 

‣ SQL Server-eko datuak 

 

ADIBIDEA: UDALERRIAK testu fitxategian gordetako datuak UDALERRIAK 

taulara inportatu.  

Microsoft Access-ek aurkezten dituen aukeren artean KANPO DATUAK 

hautatu eta bertan INPORTATU taldearen barnean TESTU FITXATEGIA aginduaren 

gainean klikatu behar da. Une horretan ondorengoak zehaztu behar dira: 

− Bertatik datuak inportatu nahi diren fitxategiaren izena: udalerriak.txt  

− inportazioa edo lotura burutu nahi den 

− gordeak izango diren datuen helmuga (taula berria edo aurrez badagoen taula 

bat): taula berria 

http://office.microsoft.com/es-es/access/HA012276583082.aspx
http://office.microsoft.com/es-es/access/HA012194193082.aspx
http://office.microsoft.com/es-es/access/HA102820753082.aspx
http://office.microsoft.com/es-es/access/HA012303133082.aspx
http://office.microsoft.com/es-es/access/HA012322273082.aspx
http://office.microsoft.com/es-es/access/HA102004943082.aspx
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Aurreko leihoa onartu ondoren testu inportaziorako laguntzaileak inportazio 

prozesua burutzen lagunduko du. Jarraitu beharreko pausuak ondorengoak dira:  

 Laguntzailearen lehen pausuan datuen egiturara hobekien egokitzen den 

formatua aukeratu behar da. Programak formatu mugatua (datuak banatzaile 

batek banatzen ditu, tabuladorea, koma, puntua, puntu eta koma, tarte zuria…) 

eta zabalera finkodun formatua (atributu bakoitzari dagozkion datuak zabalera 

finkoa daukate) onartzen ditu. 

 

 Kasu honetan formatu mugatua aukeratu ondoren, bigarren pausuan 

laguntzaileak datu banatzailea adierazteko eskatuko du. Era berean, lehen 

lerroak atributuen izenak jasotzen dituen edo ez adierazi behar da. 
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 Laguntzailearen hirugarren pausuan atributu izenak sortu edo aldatu eta zein 

motatako datuak jasoko dituen adierazi daiteke. 

 

 Laugarren pausuan sortua izaten ari den taulako gako nagusia zehaztu daiteke. 
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 Bosgarren eta azken pausuan jatorrizko testu fitxategiko datuekin sortuko den 

taularentzat izena eskatzen da. 

 

Testu fitxategiaren inportazioa amaitu denean, Microsoft Access-ek prozesuan 

jarraituriko pausuak gordetzeko aukera eskaintzen du, egitura berdineko beste datu 

batzuk inportatu behar direnean errepikatu ahal izateko. 
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Inportazio eragiketaren inguruko informazio gehiago eskuratzeko Microsoft 

Office Online laguntza erabili daiteke: http://office.microsoft.com/es-

es/access/CH101759703082.aspx  

 

ADIBIDEA: OpenOffice.org BASE erabiliz DATU INPORTAZIOA 

Ondorengo estekan OpenOffice.org Base erabiliz buruturiko inportazioa baten 

adibidea aurki daiteke, non koma bidez banaturiko testu fitxategi baten inportazioa 

burutzen den: 

http://www.euclideanspace.com/software/information/relational/example/importing/index.htm 

 

Ondorengo estekako 10. puntuan OpenOffice.org Base programan kanpo iturriak 

nola erabiltzen diren adierazten da: 

http://superalumnos.net/docs/tutorialOOoBase.pdf 

 

 

DATU ESPORTAZIOA 

http://office.microsoft.com/es-es/access/CH101759703082.aspx
http://office.microsoft.com/es-es/access/CH101759703082.aspx
http://www.euclideanspace.com/software/information/relational/example/importing/index.htm
http://superalumnos.net/docs/tutorialOOoBase.pdf
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Esportazioa egiten denean datu baseko objekturen batean (taula, kontsulta, 

formularioa,…) gorderiko datuak kanpo artxibo berri batera transferitzen dira. 

Microsoft Access 2007 erabiltzean inportaziorako aukerak KANPO DATUAK 

ataleko ESPORTATU agindu multzoan topatuko dira. 

 

Lehenik bertara datuak inportatu nahi diren fitxategiarekin bateragarria den 

artxibo formatua aukeratu behar da: Microsoft Access, dBase, Paradox edo SQL Server 

datu baseetara; Excel edo Lotus 1-2-3 kalkulu orrietara; Word-eko artxiboetara edo 

beste testu formatu batera; XML artxiboetara edo HTML dokumentuetara. 

Formatu mota bakoitzaren esportazioaren inguruko informazio osagarria 

eskuratzeko ondorengo estekak erabili daitezke: 

‣ Access-eko datuak SQL Server-eko datu base batera mugitu SQL Server-era 

bihurtzeko Laguntzailea erabiliz 

‣ Datu baseko objektu bat Access-eko beste datu base batera esportatu 

‣ Datuak Excel-era esportatu 

‣ Kontaktuak Outlook-eko helbide zerrenda batera esportatu 

‣ Taula edo kontsulta bat SharePoint leku batera esportatu 

‣ Datuak testu fitxategi batera esportatu 

http://office.microsoft.com/es-es/access/HA102755373082.aspx
http://office.microsoft.com/es-es/access/HA102755373082.aspx
http://office.microsoft.com/es-es/access/HA012276593082.aspx
http://office.microsoft.com/es-es/access/HA012241223082.aspx
http://office.microsoft.com/es-es/access/HA102820743082.aspx
http://office.microsoft.com/es-es/access/HA012303143082.aspx
http://office.microsoft.com/es-es/access/HA100069053082.aspx
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‣ Datuak Word-era esportatu 

Esportazio eragiketaren inguruko informazio gehiago eskuratzeko Microsoft 

Office Online laguntza erabili daiteke: 

http://office.microsoft.com/es-es/access/CH101759713082.aspx 

 

ADIBIDEA: UDALERRIAK taularen esportazioa UDALERRIAK testu fitxategira. 

Microsoft Access-ek aurkezten dituen aukeren artean KANPO DATUAK 

hautatu eta bertan ESPORTATU taldearen barnean TESTU FITXATEGIA aginduaren 

gainean klikatu behar da. Une horretan ondorengoak zehaztu behar dira: 

− Helmuga artxiboaren izena eta formatua: UDALERRIAK.txt 

− Ea datu esportazioa burutzean formatua mantendu nahi den 

− Ea esportazioa amaitzean helmuga artxiboa automatikoki irekitzea nahi den  

− Ea erregistro guztiak edo eta aurrez aukeraturiko taldea soilik esportatu nahi 

diren 

 

Aurreko leihoa onartu ondoren testu inportaziorako laguntzaileak inportazio 

prozesua azalduko du. Jarraitu beharreko pausuak ondorengoak dira:  

Aurreko leihoa onartu ondoren testu esportaziorako laguntzaileak esportazio 

prozesua burutzen lagunduko du. Jarraitu beharreko pausuak ondorengoak dira:  

http://office.microsoft.com/es-es/access/HA100069223082.aspx
http://office.microsoft.com/es-es/access/CH101759713082.aspx
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 Lehen pausuan esportaziorako erabili nahi den formatua aukeratu behar da. 

Programak formatu mugatua (datuak banatzaile batek banatzen ditu, 

tabuladorea, koma, puntua, puntu eta koma, tarte zuria…) eta zabalera finkodun 

formatua (atributu bakoitzari dagozkion datuak zabalera finkoa daukate) 

ezagutzen ditu. 

 

 Kasu honetan formatu mugatua aukeratu ondoren, laguntzailearen bigarren 

pausuan datu banatzailea adierazi behar da. Era berean, lehen lerroak atributuen 

izenak jasotzen dituen edo ez adierazi behar da. 

 

 Laguntzailearen hirugarren eta azken pausuan irteera fitxategiaren izena 

baieztatzeko eskatzen da. 
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Taularen esportazioa amaitu denean, Microsoft Access-ek prozesuan jarraituriko 

pausuak gordetzeko aukera eskaintzen du, egitura berdineko beste datu batzuk esportatu 

behar direnean errepikatu ahal izateko. 

 

Esportazioaren ondoren sorturiko den fitxategi berriak jarraian aurkezten den 

egitura dauka:  
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