
همه آنچه براى انجام دوره هاى ضمن خدمت الزم است را 
تنها از سایت و کانال ما دنبال کنید :

t.me/ltmsyarir

www.LTMSYAR.ir
( براى ورود به سایت و کانال تلگرام لینک هاى باال را بفشارید.)

https://t.me/Ltmsyarir
http://ltmsyar.ir


 رهروان عصر اندیشه  ، مهارت اولICDL مهارت های هفتگانه

 

 0  

 

 

 

  

 ICDLبسته آموزشی مهارت های هفتگانه 

 (Accessها ): کار با پایگاه دادهمهارت پنجم

  موسسه آموزشی رهروان عصر اندیشه

 1397پاییز 

 



 رهروان عصر اندیشه  اکسس پنجم، مهارت ICDL مهارت های هفتگانه

 

1 

 

 مفاهیم و مقدمات پایگاه داده

 پایگاه داده چیست؟

که طوری های مرتبط با هم است، بهمجموعه ای سازمان یافته از اطالعات و داده

 ها دسترسی یابد.یک برنامه کامپیوتری بتواند به سرعت به قطعه موردنظر از داده

د می توانآن را یک بایگانی الکترونیکی درنظر گرفت. بایگانی اطالعات  می توان

ال در سیستم مدرسه، برای یک مدرسه، بیمارستان و یا یک شرکت تجاری باشد. مث

 شده، ن، دروس ارائهزان، اطالعات معلمیآمواطالعات دانش

 که این اطالعات به نوعی به یکدیگر مرتبط می باشند. استآموزان و ... اطالعات اولیا، نمرات دانش

 سیستم مدیریت پایگاه داده:

Database Management System  که به اختصارDBMS نیز 

 ستم پایگاه داده است که به عنوانشود، مهمترین نرم افزار در سیگفته می

 نماید.های کاربردی عمل میین پایگاه داده و کاربر و برنامهمابرابط 

 در بحث مدیریت پایگاه داده، مزیت وجود این سیستم این است که کافیست

 تا به بهترین نحو پایگاه داده را کنترل نماید.بلد باشیم  نحوه کار با آن راما 

 

DBMSاند، مانند:های مختلفی به بازار عرضه شده 

 Access 

 SQL Server 

 Oracle 

 DB2 

 MySQL 
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 DBMS:    Database Management Systemوظایف 

 تعریف و ایجاد پایگاه داده 

 هادستکاری داده 

 بازیابی پایگاه داده 

 ( بهنگام سازیUpdate)( پایگاه داده )عملیات درج، حذف و جایگزینی 

 منظور توسعه سیستمتامین تسهیالتی برای کاربر به 

 هاماندهی و جامعیت دادهامکان ساز 

 کنترل کارائی سیستم 

مشخصات آموزان در مدرسه و مشخصات دانش می توانها از دادهشود. داری میداده های پایگاه داده در جدول نگه

در هر جدول ( از داده ها، به اطالعات جامعی دست می یابیم. Reportگیری )دبیران را مثال زد که پس از گزارش

و به سطرها  "فیلد"سطر و ستون در پایگاه داده معنی خاص خود را دارد. به ستون ها  که وجود دارد سطر و ستون

 جدول زیر را مشاهده کنید: گفته می شود. "رکورد"

 

 

 رکورد

 فیلد
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 ارتباط بین جداول و کاربرد آن:

 یک محیط عملیاتی مانند بیمارستان را درنظر بگیرید که دو جدول بیمار و پزشک را دارد:

     

هر بیمار با توجه به بیماری خود، پزشک متخصص خود را دارد. حال برای اینکه مشخص کنیم که هر بیمار توسط 

 دهیم:شود، یک ستون به انتهای جدول بیمار اضافه کرد و نام پزشک را قرار میچه پزشکی معالجه می

 

وجود دارد. همچنین ما در جدول  "آرش"ام اگر به جدول پزشکان دقت نمائید، مشاهده می کنید که دو پزشک با ن

دکتر احمدی بوده و یا دکتر  "آرش"بیمار نام پزشک را ثبت کرده ایم. حال از کجا بفهمیم که دو پزشک با نام 

 زاهدی؟

د معیار درستی برای تعیین دکتر در ستون بیماران شود. حتی اگر نام خانوادگی را نیز می توانگیریم که نام ننتیجه می

 کار باشند.ت کنیم، احتمال دارد که دو دکتر با نام و نام خانوادگی یکسان در یک محیط مشغول بهثب

ابتدا  پزشکی. ، مانند: کد نظاماستفرد د پزشکان را تفکیک کند، معیاری خاص و منحصربهمی توانتنها معیاری که 

 :می کنیمستون کد پزشک را در ستون پزشکان اضافه 
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 :می کنیمر در جدول بیماران، بجای استفاده از نام آنها، از کد پزشکی آنها استفاده حال در ستون آخ

 

آید. همچنین در صورتی که در بیمارستان مذکور فقط یک پزشک چشم صورت هیچگونه تداخلی بوجود نمیبه این

ا کد پزشکیِ پزشک بدون هیچگونه نگرانی مشخصات او را ب می توانوجود داشته باشد و آن پزشک تعویض شود، 

 قدیم تعویض نمود تا تداخلی در پایگاه داده بوجود نیاید.

 پردازیم. کلید اصلی و کلید خارجی.ترین بحث بوده که در اینجا به بخشی از آن میارتباط بین جداول مهم

یک ردیف که  است هر جدول باید دارای یک کلید اصلی باشد. کلید اصلی یک مقدار خاص و غیرتهی: کلید اصلی

 .استدر جدول پزشکان، کدپزشکی آنها کلید اصلی  .شناسایی می کند دادهپایگاهرا در 

می د در جدول دیگر اشاره و ارجاع چند ستون از یک جدول است که به مقدار موجویایک ستون کلید خارجی: 

گفته می ( parentلد )( و به جدول دیگر جدول واchildجدول فرزند ) که دارای کلید خارجی است جدولی .کند

در جدول بیماران، ستون مربوط به کد پزشک معالج، کلید خارجی بوده و به ی تکرار دارد. کلید خارجی اجازه شود.

 . می کندکلید اصلی در ستون پزشکان اشاره 
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 جداول و مفاهیم مرتبط با آن: 

خته شود. در مدرسه جدول دانش آموزان و برای هر کدام از موجودیت های یک محیط عملیاتی باید یک جدول سا

های جدول یا همان ستون. استجدول پزشکان و بیماران  معلمین را خواهیم داشت. همچنین در بیمارستان نیز

 آید. پس از تعریف فیلدها جدول آماده برای ورود داده ها می شود.حساب مییا صفت به فیلدها نیز ویژگی

 :نکات تعریف فیلدها

 د:نام فیل -1

 استفاده از اسامی بامعنا 

 استفاده از کاراکترهای انگلیسی 

 :استفاده از متد پاسکال مانند FirstName 

 نوع داده فیلد: -2

 Short Textکاراکتر. 255های متنی کوتاه تا حداکثر : برای داده 

 Long Text: کاراکتر. 255های متنی بلند و بیش از برای داده 

 Numberهای عددی صحیح و اعشاری.ه: برای ذخیره انواع داد 

 Date/Timeهای زمانی و تاریخ.: برای ذخیره داده 

 Currencyهای پولی.: برای ذخیره داده 

 Yes/Noد می توانبودن فرد  "دست چپ"شود. مثال برای های دومقدار استفاده می: برای داده

 کاربرد داشته باشد.
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 AutoNumberربر قادر به مقداردهی دستی نبوده و : اگر فیلدی با این نوع تعریف شود، کا

د این نوع می توانشود. حداکثر یک فیلد در جدول مقداردهی می DBMSبصورت خودکار توسط 

 .استمقدار آن متمایز و غیرتکراری  باشد.

 OLE objectهای باینری که شامل )عکس، صوت، ویدئو، فایل اکسل و : برای ذخیره انواع داده

 ...( باشد.

 Hyperlinkمی د لینک هم داشته باشد. با کلیک بر روی این فیلد می توانای متنی که : نوع داده

 یم به آن آدرس اتصال داشته باشیم.توان

 Attachment :مثال فیلد مدارک در  را ضمیمه کرد.مختلف به یک رکورد چندین فایل  می توان

 تعیین کنیم. Attachmentجدول بیماران را 

 Calculatedنجام محاسبات را داشته و مقدار آن براساس مقدار سایر فیلدهای جدول : قابلیت ا

 .است( Read onlyآید. فیلد با این نوع فقط خواندنی )بدست می

 تنظیم خصوصیات فیلد: اندازه فیلد، برچسب فیلد و .... -3

 

ها سروکار داریم، گاهی : در پایگاه داده که با انبوهی از داده(Indexایندکس )

های کردن داده Indexها با DBMSجستجوی اطالعات خاصی داریم.  نیاز به

ای خاص سریع تر عمل کرده و به رکورد دادهند در پیدا کردن می توانجدول 

 حاوی آن داده در مدت زمان کمتری دسترسی داشته باشد. 

شود که بیشتر در س میفرض ایندکس ندارد. معموالً فیلدهایی ایندکشود، بصورت پیشزمانی که فیلدی تعریف می

 جستجو درگیر باشد. مانند: ستون نام و نام خانوادگی.
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 رود.ی فیلدها ایندکس شود، راندمان سیستم پایین آمده و حجم آن باال میدر صورتی که همه

 :Indexهای حالت

 ایندکس نباشد. -1

 ایندکس با اجازه مقادیر تکراری باشد. -2

 د.ایندکس بدون اجازه مقادیر تکراری باش -3

 ای:انواع ارتباط بین جداول در پایگاه داده رابطه

 های زیر را داشته باشد:د با جدولی دیگر یکی از ارتباطمی توانیک جدول 

 یک به یک 

 یک به چند 

 چند به چند 

  :یک به یک 

 جدولی برای کارمندان یک شرکت با فیلدهای زیر در نظر بگیرید:

همانطور که  های پزشکی، اطالعات خانواده وی و ... .دادههای تحصیلی،  های فردی شخص، داده داده

به دو جدول تقسیم کنیم فیلدها را نیم ا. اگر بتواستهای این جدول بسیار زیاد تعداد ستون کنیدمشاهده می

مرتبط باشد، ما  دورکورد در جدول  1با حداکثر  یکو این تضمین را داشته باشیم که هر رکورد در جدول 

 ایم.ردهیک به یک بین دو جدول ایجاد کیک رابطه 
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 :یک به چند 

 . دهاش یک به چند باشایده آل ترین پایگاه داده، پایگاهی هست که تمام روابط بین جدول 

  :چند به چند 

. یعنی یک رکورد به یک جدول دیگر نیاز استیک رابطه مفهومی هست که برای پیاده سازی آن این مدل 

دو  رابطه یک به چند ارتباط داشته باشد. در واقع بالعکس یا  دورکورد از جدول با چندین  یکاز جدول 

د می توانچندین معلم و یک معلم  دمی تواندانش آموز  کی ،آموز و معلم. برای مثال در جدول دانشاست

ویر را در تص . نمایی از تشکیل جدول سوم و فیلدهای مورد استفاده در آنچندین دانش آموز داشته باشد

 کنید:زیر مشاهده می
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 :جامعیت پایگاه داده 

گفت  می تواندر تعریف دیگر  شده در پایگاه داده است.های ذخیرهبه معنی صحت، دقت و سازگاری داده 

 ، تهی نباشد.کلید اصلیدارای هر رکورد که 

 عی:قانون جامعیت ارجا  

در جدولی دیگر ثبت شده باشد، در صورت  یستباآن داده میباشد که  ایدر زمانیکه کاربر قصد ورود داده

 .می کندی ورود اطالعات نادرست جلوگیری از ادامه DBMSعدم تطابق با آن جدول، 

 های پایگاه داده:انواع مدل

ها گیرد. این مدلهای دیگری نیز وجود دارد که برای پایگاه داده مورد استفاده قرار میای، مدلعالوه بر مدل رابطه

ها نگاه می کنند که باعث متفاوت شدن نحوه پیاده سازی پایگاه داده نیز به داده ها و ارتباط بین آنمتفاوتی  به شکل

 ای:معروف ترین مدل های پایگاه داده کنند.ای کار میها براساس مدل رابطهDBMSبیشتر شوند. می

 مدل رابطه ای 

 مدل تخت 

 مدل سلسله مراتبی 

 ایمدل شبکه 

 مدل چندبعدی 

 گرال شیمد 
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 :Accessاجزا و عناصر تشکیل دهنده پایگاه داده 

  :جدول 

های موجود در جدول صورت عملیات بر روی داده شود وها و اطالعات در جدول نگهداری میتمامی داده

 می گیرد.

  :کوئری 

 انتخاب و عملیاتی شود:وجو بوده و به دو دسته تقسیم مینام دیگر آن پرس

 :براساس شرط یا  استخراج کرده و نتیجه راچند جدول اطالعات موردنظر رو از یک یا  انتخاب

 بدون شرط در گزارشی آماده کنیم.

 :ها عملیاتی مانند بروزرسانی یا حذف رکورد انجام دهیم.بر روی داده عملیاتی 

تورات تبدیل می شود. البته می توان بصورت دستی نیز دس SQLدستورات ه ها بالزم بذکر است که کوئری

SQL  را درAccess نوشت. 

  :فرم ها 

ابزار تعامل کاربر با جدول ها می باشند. جداول به فرم متصل شده و قابل مشاهده، ویرایش و حذف 

 د تا فعالیت کاربر را کنترل شود.بر روی فرم برنامه نویسی نمو می توان. همچنین هستند

 :گزارش 

 ا بر روی کاغذ چاپ نمود.رداده های درون جدول از این طریق  می توان 

 :ماکرو  

تا عملیات او کنترل شود. این کار به کمک برنامه نویسی صورت  برای کاربر بنویسیمیم عملیاتی می توان

 گیرد.می

 ماژول: 

یک عملیات را انجام دهد. این قطعه  مجزا قطعه ای کد نویسی شده است که می تواند به صورت ماژول

 .وانند ویرایش، حذف و یا نصب شوندکدها در برنامه نویسی می ت
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 Access 2013استفاده از برنامه 

 باز کردن و بستن برنامه پایگاه داده:

 را در منوی استارت تایپ نمائید: Accessعبارت 

 

 Pin to taskbarبا کلیک راست بر روی آن و انتخاب گزینه  می توانهمچنین برای جلوگیری از اتالف زمان 

 یفه اضافه کنید.ظآن را به نوار و

 شویم:بر روی آیکون کلیک و وارد نرم افزار می
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و کلیدهای  همچنین برای بستن پایگاه داده، عالوه بر کلیک بر روی عالمت ضربدر

 ید اقدام به بستن آن کنید:می تواننیز  Fileمنوی ، از Alt + F4ترکیبی 

 

 

 

بوده و شباهت هایی با آنها دارد. همچنین ابزارهای اصلی  Officeتنظیمات عمومی نرم افزار مانند سایر ابزارهای 

 این نرم افزار را در ادامه بیشتر بررسی خواهیم کرد.
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 باز کردن و بستن یک جدول، کوئری، فرم یا گزارش:

ها، گزارشات و ... دسته بندی شده اند. با دابل کلیک بر روی هر کدام از در منوی سمت چپ تمامی جداول، کوئری

 آنها، محتویات باز می شود:

 

هر جدول و یا شی دیگری بصورت یک زبانه در باالی صفحه تنظیم می شود که با کلیک بر روی زبانه می توانیم 

 بین این اشیاء سوئیچ کنیم.

برای بستن شی موردنظر عالوه بر کلیک بر روی عالمت ضربدر در گوشه سمت راست، می توان بر روی زبانه آن 

 را کلیک کرد: Closeکلیک و 
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 Access 2013کار با جداول در 

 :Access 2013ساخت جدول در پایگاه داده 

 رفته: Createپس از ساخت پایگاه داده، به منوی 

 

 حال پس از مشاهده تصویر زیر، شروع به پر کردن جدول کنید:

 

 دقت کنید که حتما یک فیلد را بعنوان کلید اصلی تعیین نمایید:
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 را بزنید: Saveبر روی جدول کلیک راست و فیلدها و تعیین کلید اصلی، پر کردن  پس از

 

 نامی برای جدول انتخاب نمائید:

 

 شود:کنید، جدول در لیست ظاهر میهمانطور که در تصویر زیر مشاهده می
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پر نمودن فیلدها یک سری پردازیم. اگر دقت کرده باشید، در حین حال به بررسی ویژگی هر نوع داده در فیلدها می

Option ابی ما، گزینه های آن متفاوت است. مثال در پایین صفحه نشان داده می شود که با توجه به نوع داده انتخ

 به شرح زیر است: AutoNumberتنظیمات برای نوع 

 

 جدول را مشاهده نمود: می توان Datasheet viewبا کلیک بر روی حالت 
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 گردیم:احی جدول برمیمجددا به حالت طر

 

 

 در بعضی مواقع نیاز است تا کاربر عددی وارد کند که آن عدد در یک بازه باشد. مثال:
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 ها در ویدئو بصورت مفصل توضیح داده شده است.Data typeهمچنین سایر 

 در یک فیلد Input maskساخت، ویرایش و حذف 

مجبور گردد مطابق با آن داده خود را در جدول وارد که کاربر  ید قالبی را مشخص کنیدمی توانبه کمک این فیلد 

 کند.

 :می کنیمباشند به این صورت عمل  "شماره موبایل"کاراکتر که از نوع عدد برای فیلد  10مثال برای تعیین 

   

 اینگونه عمل کرد: می توانبندی کدملی نیز برای قالب
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این جزوه خارج است. در صورت اشتیاق به یادگیری مطالب بیشتر گسترده بوده و از حوصله  Input maskفیلد 

 ید در اینترنت جستجو نمائید.می تواناز آن 

 ید استفاده نمائید:که می توان اندآماده شده Accessدر ها از قبل یک سری از قالبهمچنین 
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 عد از آن استفاده کنید:شده خود را در برنامه وارد کنید تا دفعات بهای ساختهید قالبمی توان

 

 Lookupآشنایی با فیلدهای 

از یک لیست کشویی  Access سیار پیش می آید که ما نیاز داریم تا برای وارد کردن داده ها در ستون هایب

. یا فیلد مدرک که شامل بی سواد ، استاستفاده نمایید. مثل فیلد جنسیت که شامل مرد و زن   (Combobox)یا

شود که از بین این امکان برای کاربر مهیا می Lookup. در واقع در است …فوق دیپلم و لیسانس و  ،، دیپلمسیکل

هایی قائل شویم تا یم محدودیتمی توان. با این روش نیز ای از مقادیر، یکی را انتخاب و در جدول ثبت نمایدمجموعه

 ات نادرست کاربر جلوگیری نمائیم.از ورود اطالع
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. جدول موردنظر و سایر یاده سازی نماییمپ همین کار را با یک مثال عملی در مورد مدرک تحصیلیحال می خواهیم 

 فیلدها را ساخته و سپس:

 

کنیم و یا بصورت دستی تایپ  Importزیر باید تعیین کنیم که قصد داریم مقادیر را از جدول دیگری در پنجره 

 :می کنیمنمائیم. خب مورد دوم را انتخاب 
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 م:ا برای لیست خود انتخاب می کنینامی ر و رده و سپس به مرحله بعد می رویمنند شکل باال داده ها را تایپ کما

 

 Limit انتخاب کند ، تیک گزینه Comboboxکاربر را محدود کنید که فقط از لیست  قصد داریددر صورتی که 

to List  .را فعال می کنیم 

می توانید چند گزینه را از لیست انتخاب  ست کهادر این پنجره موجود  Multipleهمچنین تیک دیگری به نام 

گیرد. اینجا مثال ما مقداری را به خود مینمایید. این گزینه بیشتر برای مواردی کاربرد دارد که فیلد ما حالت چند

ای خریداری االهمدرک تحصیلی است که یک مقدار به خود می گیرد و ماهیت آن تک مقداری است. مثال فرض کنید ک

 شده توسط کاربر باشد:
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 Lookupایه است که با استفاده از نوع دادهزنیم. حال لیست ما به صورت زیر آماده شدرا می Finishدر انتها 

Wizard .آن را پیاده سازی کردیم 
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 :جدول مورد نظر را انتخاب می کنیم ،اگرمنبع داده از جداول دیگر باشد

 :یید ما قبال جدول دیگری به نام مدارک ایجاد کرده ایم که مدارک تحصیلی در آن نگه داری می شوددقت نما
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 .حال فیلدهای مدنظر را به سمت راست منتقل می کنیم

 

مراحل به پایان می رسد. دقت کنید که بعد از زدن دکمه پایان، پیغامی ،  Finishکردن و زدن  Nextسپس با چند بار

کنید. را انتخاب   Yesگزینه. یدرا انجام ده  Save، باید عملیاتایجاد ارتباط بین جداول برایشود که ه مینمایش داد

نماید. این ارتباط، نیز برقرار می، ارتباط بین جداول را که عملیات ذخیره را انجام می دهد، عالوه بر این  Yesبا زدن

 .نمایدیفیلد مدرک در جدول مدارک متصل میان را به از جدول مشتر  IDیعنی فیلد ،ارتباط یک به چند است
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 ایجاد، اصالح و حذف رابطه یک به یک و یک به چند

 3برای درک این مبحث بهتر است که با یک مثال شروع کنیم. فصل های سال و ماه های سال را درنظر بگیرید. هر 

ی دیگر هم وجود داشته باشد. با د در دستهمی تواننفصل نیز  3. هیچ ماهی غیر از این استماه متعلق به یک فصل 

 باشد. ابتدا جدول هر دو را ساخته:ها یک ارتباط یک به چند مییابیم که ارتباط بین فصول و ماهکمی تمرکز درمی
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 رویم:می Database Toolsحال به سربرگ 

 

-ها، به صفحه اضافه مییر بازشده که با انتخاب جدولکنید، پنجره ز وقتی برای اولین بار این گزینه را انتخاب می

  شوند:
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 همچنین در صورت عدم نمایش صفحه فوق، با کلیک بر روی گزینه زیر، صفحه مربوطه باز خواهد شد:

 

ها ارتباط برقرار کنیم. مطابق شکل زیر بر روی ها و ماهخب همانطور که پیشتر توضیح داده شد، می بایست بین فصل

season ID  کلیک و سپس آن را بر روی جدولmonth_Tbl  و فیلدSeason ID کنیم. حال پنجره درگ می

 شود:زیرین نمایان می
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 در صورتی که فیلد موردنظر اشتباه انتخاب شد، از لیست زیر انتخاب نمائید:

 

تباط برقرار کردیم، ارتباط ما همچنین چون از کلید اصلی جدول اول به فیلدی در جدول دوم که کلید اصلی نبوده ار

 .باشد که توسط نرم افزار تشخیص داده شده استبصورت یک به چند می
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 .تا ارتباط برقرار شود کنیدکلیک  Createبر روی 

 

 

شود. اگر خاطرتان باشد شود. اما مشکلی در اینجا وجود دارد که سبب اختالل در عملکرد جداول میارتباط برقرار می

ها ( صحبت نمودیم. فرض کنید که حین تنظیم ماهReferential Integrityبا قانون جامعیت ارجاعی ) در رابطه

ثبت شود. در این صورت هیچگونه پیغامی مبنی بر اشتباه بودن داده به ما نشان  5بصورت اتفاقی فصل یک ماه عدد 

است بگوییم که ارتباط جداول هیچگونه تاثیر  ها نخواهیم داشت. بهترداده نشده و هیچگونه ممنوعیتی حین ورود داده

های ما نخواهد داشت. این قانون بسیار مهم بوده و حین ارتباط دهی جداول بصورت مثبتی بر عملکرد و درستی داده

 گردد.باشد که با زدن آن فعال مییک گزینه می
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 :کنیم ها را وارد میفصل Seasonحال در جدول 

 

 کنیم:وارد می 4ه و یکی از آنها را عددی باالتر از ها شدوارد جدول ماه

 

کنید، نرم افزار پیغام خطا داده و قانون جامعیت ارجاعی از ورود عددی که در جدول کلید همانطور که مشاهده می

 کند.اصلی وجود نداشته، جلوگیری می
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هایی کنیم نمودن آن، اقدام به ورود داده*نکته: درصورتی که قانون جامعیت ارجاعی غیرفعال شود و یا قبل از فعال 

نرم افزار  (Referential Integrityکه بین کلیدهای اصلی و خارجی دو جدول تطبیق ندارد، پس از فعال نمودن )

 دهد:خطای زیر را نشان می

 

و قانون های غلط را از جدول مربوطه حذف و یا اصالح نمائیم تا ارتباط  بایست داده برای رفع این مشکل می

 بدرستی قرار شوند.

 شوند:دو گزینه زیر ظاهر می Referential Integrityهمچنین پس از فعال نمودن 

 Cascade Update Related fields: 
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 Cascade Delete Related fields: 

ن حذف شود، تمامی رکوردهایی که مرتبط با آ Aدر ارتباط بین جداول، در صورتی که رکوردی از جدول طرف 

شوند )فعال کردن این گزینه بستگی به شرایط دارد که البته خیلی قرار داشته باشند، حذف می Bفیلد در جدول 

 شود(.توصیه نمی

 

 ها و اطالعاتجستجوی داده

سازی نحوه نمایش و هستند که امکان سفارشی Accessدو ابزار کاربردی  (Filter) و فیلتر (Sort) مرتب سازی

 .ها تسهیل شودا را می دهد تا کار با دادههساختار داده

اساسا، مرتب سازی و فیلتر ابزارهایی برای سازماندهی داده های پایگاه داده هستند. وقتی داده ها را مرتب می 

(، شما آنها را به ترتیب خاصی می چینید. فیلتر داده ها نیز اجازه می دهد، داده هایی که الزم ندارید را Sortکنید)

 کرده و فقط بر داده های مورد نیاز خود تمرکز کنید. پنهان

مثل اینکه داده ها براساس معیاری گروه . وقتی رکوردها را مرتب می کنید، آنها را به یک ترتیب منطقی قرار می دهید

 بندی شده باشند. در نتیجه، داده های مرتب شده را راحت تر می تواند خواند و فهمید. به طور پیش فرض، اکسس

 مرتب می کند. البته اکسس روشهای مختلفی برای مرتب سازی داده ها ارائه می کند. ID داده ها را بر اساس ستون
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 :شما می توانید هر نوع داده )متن و رقم( را به دو روش مرتب کنید مرتب سازی صعودی و نزولیبرای 

 صعودی (ascending)  

 نزولی(descending)  

 تا Z مرتب می شوند و در داده های متنی از حرفیا بالعکس اعداد از کوچکتر به بزرگتر در مورد داده های رقمی 

A  مرتب می شودیا بالعکس. 

 :انتخاب شده است (last name) را انتخاب کنید. در این مثال، ستون موردنظرفیلدی 

 

 سپس:
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فیلد دیگری مرتب نشود یا اینکه حذف  بعد از اینکه جدول مرتب شده را ذخیره کنید، تا زمانی که براساس: توجه

 .نشود، جدول به همین صورت نمایش داده خواهد شد

وقتی فیلتر روی رکوردها اعمال می  .این امکان را می دهد تا فقط داده هایی را ببینید که الزم دارید فیلتر رکوردها

لتر، کل رکوردهای یک جدول را شود، داده ها براساس یک معیار مشخص گزینش و انتخاب می شود. بنابراین فی

 .براساس معیار موردنظر جستجو کرده و به صورت موقت رکوردهای نامرتبط را پنهان می کند

فیلترها به این دلیل که امکان تمرکز به رکوردهای مشخصی را می دهد، سودمند است. به عنوان نمونه، اگر پایگاه داده 

رش در آن ذخیره شده است، می توانید فیلتر را به نحوی تعیین کنید که ای دارید که اطالعات مشتری و اطالعات سفا

فقط مشتریانی نمایش داده شود که در یک منطقه خاص زندگی می کنند یا فقط سفارشاتی را نمایش دهد که محصول 

داده  . دیدن این رکوردها به صورت فیلتر شده بسیار راحت تر از جستجوی آنها در یک پایگاهاستخاصی در آن 

 .بزرگ است

روی فلش  برای ایجاد فیلتر ساده. خواهیم لیست مشتریانی را ببینیم که در یک شهر مشخص زندگی می کنندمیمثال 

 :آبشاری کنار فیلدی که می خواهید فیلتر کنید، کلیک کنید
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 خورده تیک  کهک منوی آبشاری ظاهر می شود که دارای چک لیست است. مطابق این چک لیست، فقط آیتمهایی ی

همه گزینه ها را تیک دار کرده و یا از انتخاب  select all روی کلیک. شودمی داده نمایش شده فیلتر نتایج در اند

 . را انتخاب کرده ایم Cary در این مثال فقط آیتمد. خارج می کن

 

 همچنین برای برداشتن فیلتر گزینه زیر منوی آبشاری را انتخاب کنید:

 

به شما این امکان را می دهد که یک عبارت  (Filtering by selection) استفاده از عبارت انتخاب شده فیلتر با

 از داده های جدول را انتخاب کرده و در بقیه جدول سایر داده های مشابه و یا غیرمشابه با آن عبارت را پیدا کنید.

 :ها انواع فیلتر

 Contains دارای سلولهایی با عبارت انتخاب شده هستند می شود( یعنی رکوردهایی که )شامل. 

 Does Not Contain  شامل نمی شود( یعنی تمام رکوردها بجز سلولهایی هستند که مقدار موردنظر در(

 .آن ها وجود دارد

 Ends with پایان می یابد با( یعنی رکوردهایی که عبارت منتخب در انتهای مقدار هر فیلد وجود دارد(. 
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 Does Not End with  پایان نمی یابد با(: یعنی تمام رکوردها بجز آنهایی که مقدار فیلدها با عبارت(

 .انتخاب شده به پایان میرسد

 

 نیز بدین صورت است: Data/Timeهای مختلف متفاوت است. مثال برای داده های البته برای نوع داده

 

 :باشدهمچنین باز هم برای مقادیر عددی، گزینه ها متفاوت می
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روی فلش آبشاری کنار فیلدی که می خواهید فیلتر کنید، کلیک کند. در این  برای فیلتر براساس یک عبارت جستجو

مثال، می خواهیم فقط رکوردهایی را در جدول سفارشات نشان دهیم که شامل یادداشت هایی با اطالعات مشخص 

 .می کنیم کلیک  Notesمی شوند، بنابراین روی دکمه آبشاری کنار فیلد

ببرید. از لیستی که ظاهر می شود، روش فیلتر  text filters عبارتبر روی در منوی آبشاری بازشده، موس را 

ر این مثال، ما می خواهیم فقط رکوردهایی را ببنیم ید. دجستجوی خود را انتخاب کن رکوردها براساس عبارت مورد

کوردهایی راستفاده می کنیم و به دنبال  Contain ین از گزینهانجام شده است. بنابرا  partyکه سفارشات برای یک

 .وجود داشته باشد party کلمه  (Note)هستیم که در فیلد یادداشت

 ظاهر می شود. عبارت مورد جستجو را در این کادر بنویسید. ما کلمه custom filter پس از آن، کادر محاوره ای

party را می نویسیم: 

 

 .. فیلتر اعمال خواهد شدرا بزنید OK دکمه
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 فیلتر اعداد با استفاده از عبارت جستجو

البته، برای فیلتر اعداد روشهای  .روش فیلتر اعداد با استفاده از عبارت جستجو مشابه با روش فیلتر متن است

یر نیز می توانید از موارد ز Does Not Equal و  equals متفاوت فیلتر وجود دارد. عالوه بر روشهای فیلتر

 :استفاده کنید

 Greater Than فقط رکوردهایی را نشان میدهد که اعداد در فیلد موردنظر بیشتر یا مساوی  (:از )بیشتر

 .مقدار مورد جستجو هستند

 Less than فقط رکوردهایی را نشان می دهد که اعداد در فیلد موردنظر کمتر یا مساوی مقدار  (:از )کمتر

 .مورد جستجو هستند

 Between فقط رکوردهایی را نشان می دهد که اعداد در فیلد موردنظر در یک بازه معین  (:دو عدد )بین

 .قرار گیرند

 Access 2013ها در فرم

 :هاآشنایی با فرم

 دو نوع هستند: Accessها در عموال فرمم باشند.می ار تعامل کاربر با پایگاه دادهفرم ها ابز

 Bound  

 Unbound 
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  فرمBound : 

دهد. هارا از منابع به کاربر نشان میای مانند جدول و یا کوئری متصل است و دادهرمی که به یک منبع دادهف

 شده به فرم را از طریق فرم خواهد داشت.  Boundکاربر امکان ویرایش، حذف و درج رکوردهای جدول

 فرمUnbound  : 

که لزومی به اتصال به منبع داده  یست و زمانیای متصل ننوع قبلی به هیچ منبع دادهفرم برخالف این نوع 

 به کاربر.پیغامی  برای مثال نمایش شود.از این نوع فرم استفاده می ،وجود نداردای خاصی 

 چرا از فرم بجای جدول استفاده کنیم؟

 پسندند(ها )کاربران بیشتر میزیبایی فرم نسبت به جدول .1

اد تسلط و کنترل بیشتر روی اعمال اپراتوری توسط اپراتور نویسی در فرم که سبب ایجامکان وجود برنامه .2

 شودمی

انتخاب  Formsرا از گروه Form Wizard رفته و گزینه  Createبه سربرگ  Boundهای برای ساخت فرم

 :می کنیم
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می پایین  منبع )جدول و کوئری( موردنظر را انتخاب و در کادر Tables/Queriesبا توجه به تصویر باال از زبانه 

با کلید وسط، در فرم خود نمایش دهید. درمرحله بعد   Available fields ید فیلدهای در دسترس را از قسمتتوان

 یم مدل نمایشی فرم خود را مشخص کنیم:می توان nextو با انتخاب کلید 

 

 .می کنیماقدام به ساخت فرم  ،بدون تغییر مقادیر پیشفرض ،Columnarمدل نمایشی  .1
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 ل کلی یک فرم طراحی شده بوسیله این روش : شک

 

 رده و حتی فیلد جدید ایجاد کنید.ید بین فیلدها حرکت کمی توانبا استفاده از کلید های هدایتی پایین فرم 

 

داده های جدید به منبع اصلی )جدول( نیز اضافه  ،ن اطالعات جدید از طریق همین فرمبنابراین در صورت اضافه کرد

 خواهد شد.

؛ اگر هنوز در حال شما به فیلد بعدی یا قبلی بروید دهد کههای جدید زمانی رخ می*نکته: البته اضافه شدن داده

 ماند.وارد کردن داده باشید منبع اصلی بدون تغییر باقی می

د صفحه کلید امکان پذیر خواه Deleteو در همین محیط فرم با زدن دکمه  صورتبه همین  حذف کردن رکورد نیز

 بود.

 : Tabularنوع  .2

 :می کنیمرا انتخاب  Tabularرا تکرار کرده و در صفحه انتخاب حالت نمایش گزینه همان مراحل 
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 :کنیدرا در شکل ذیل مشاهده می Tabularنمونه فرم ساخته شده در حالت 

 

طالعات هر رکورد در کنید اطالعات به صورت جدول مانند چیده شده اند . به عبارتی ا همانطور که مشاهده می

 یک سطر به نمایش درآمده اند .
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ما نیز در این حالت نمایش بصورت جداگانه در کنار هر سطر برای هر فیلد وجود  Record Selector:نکته

 دارد.

 :Datasheetنوع  .3

 آیند.و جدول مانند به نمایش در می های منظمها بصورت سطر و ستوندر این نوع فرم داده 

 کنید:را در شکل ذیل مشاهده می Datasheetساخته شده در حالت نمونه فرم 

 

 

ندارد و بسار شبیه به هم هستند  Datasheet Viewدر این حالت همانگونه که مشاهده میشود تفاوت چندانی با 

 ولی همانطور ک میدانید ما یک فرم را ایجاد کرده ایم و این یک فرم است!

  : Justifiedنوع .4

 آیند. بندی شده کنارهم به نمایش در می )یک رکورد( بصورت منظم و تراز یاده هااین حالت د در

 کنید:را در شکل ذیل مشاهده می Datasheetنمونه فرم ساخته شده در حالت 
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انتخاب گزینه فرم است که با این انتخاب بصورت خودکار فرم  نکته: یک راه ساده و سریع دیگر نیز برای ایجاد فرم*

 برنامه اکسس ساخته می شود. البته استفاده از این حالت کتر توصیه می شود.توسط 

 

 :Form Designگزینه  .5

های طراحی فرم را زئیات و ابزارج است. در این حالت تماماصلی ترین و کامل ترین شیوه ساخت فرم ها  

 دست طراح بازتر است.و  مورد استفاده قرار داد می توان
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 دهد:را نمایش می Designز فرم خام ایجاد شده به روش ای اهشکل زیر نمون

 

، چینش و چیدمان فرم و قالب شود که به از چپ به ترتیب برای طراحی فرمی پدیدار میهایپس از ایجاد فرم سربرگ

 هستند.دی فرم بن
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را تغییر  ویزگی آنها ن شی )کنترل( بر روی فرم را انتخاب کرده و به یکبارهیبا درگ کردن چند می تواننکته: *

 داد.

  پنجرهProperty:  

تصال به یک منبع داده ابرای  Data برای قالب بندی شی، Format زبانهکنید که پنج سربرگ مشاهده می

نیز  Otherزبانه  و بوجود آوردن رویداد های مشخصی از طریق برنامه نویسی و ماکرو Event زبانه ای،

 .گیردبر می تنظیمات دیگر را در

( خواهد Boundای مثل جدول متصل شود فرم ما بصورت مقید )که در سربرگ دوم فرم به منبع دادهپس هنگامی

 هنگام چاپ به نمایش درآیند. ( قرار داد که درHeader and Footer) می توانبود. در قسمت طراحی 
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 Form Properties -فرم  اتیخصوص

( که در قسمت سمت راست صفحه در هنگام ایجاد فرم پدیدار Property Sheet) در قسمت پنجره ویژگی های فرم

. اکثر موارد را با توجه به متن انگلیسی نوشته شده مات و تغییرات مختلف را اعمال نمودانواع تنظی می توان ،شودمی

 :شودیر مشاهده میخالصه در تصویر زبصورت  Formatدر زبانه فهمید. موارد مهم این ویژگی ها  می توانآنها 

 

 

 

 



 رهروان عصر اندیشه  پنجم اکسس، مهارت ICDL مهارت های هفتگانه

50 
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 نیز در تصویر زیر مشاهده کنید: Dataزبانه 

 

 دارد.نویسی ماکرو( قرار داده شده است که نیاز به دانش کد ها )برنامه نویسی ونیز برای تنطیم رویداد Eventزبانه 
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 Labelو  Hyperlink  ،Textboxهای معرفی کنترل

 Label : 

یک  برای مثال دهیم.های دلخواهی را با قالب بندی های متنوعی قرار فرم خود متن سازند تا درمیرا ها برچسب

در و... Label، قراردادن کادر دور زمینه برچسبرنگ پس نت،  متن با فونت و اندازه دلخواه همراه با رنگ فو

  مانند تصویر زیر است: Property sheetهای پنجره گزینه در صفحه Labelصورت انتخاب 
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حالت و رنگ  موقعیت قرارگیری آن در صفحه فرم، ، قابلیت نمایش یا عدم نمایش، عرض و ارتفاع آن،برچسبتن م

 دهید. تغییردر این قسمت ید می توان.. را .های فونت و حالت و قالب بندی ،زمینهپس

Textbox : 

فته شد این رود. همانطور که گجعبه متن برای دریافت و نمایش اطالعات متنی به کار می

ای را به یک منبع داده آن می توان( محسوب شده و Boundکنترل های مقید )کنترل از 

بصورت این کنترل  کرد. را ویرایش آنهاداده و حتی  هارا از آن منبع نمایشمتصل کرد که داده

خاصی متصل نیست و فقط اطالعات را نمایش  یمنبع داده به بوده و Unboundپیشفرض 

 ای متصل کرد.را به منبع دادهآن می توان Dataاما از سربرگ  .هددمی

 : کنیددر تصویر زیر مشاهده می Unboundو  Boundبصورت های ایجاد شده در فرم جعبه متننمونه ای از 

 

 )قالب بندی ، رنگ ، فونت و..( نیز مشابه خصوصیات برچسب هاست. دیگر خصوصیات جعبه متن

را متن یشفرض کیبورد هنگام کلیک در جعبهو زبان پ Enterرفتار پیشفرض کلید  می توانز نی Otherدر سربرگ 

 .تغییر داد
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Hyperlink : 

 رود. این کنترل برای قرار دادن لینک در فرم بکار می

 

 

 

 

 

 

 

 

 ید در فرم قرار داده و به یک آدرس لینک کنید:می توانمتن یا یک تصویر را برای این کار شما یک 

 

 

 

 

 

 

بصورت لینک درآید و آدرسی  داریم بوده که قصدهای این پنجره متنی ترین بخشکنید مهمهمانطور که مشاهده می

 . است Unboundهای را لینک کنیم. ضمنا این کنترل نیز از دسته کنترلآن می خواهیماست که 
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 Option Group, Check Box, Option, Toggle Buttonهای معرفی کنترل

Check Box : 

د. دشواستفاده میها حالت دو وضعیتی دارند برای زمانی که داده این کنترل با ظاهر یک کادر کوچک و یک تیک

کنترل  همانند حالت روشن و خاموش و یا جنسیت و یا وضعیت تاهل که همگی دوحالتی هستند. پس از قرار دادن این

، ای دو مقداری متصل کرد که با اعمال تغییرات بر روی یکیادهرا به یک منبع دآن Dataاز طریق سربرگ  می توان

 کنید:مشاهده می تصویر زیرنمایی از کنترل مذکور را در  .(Bound)همانند دیگر کنترل های دیگری نیز تغییر کند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toggle Button: 

ای متصل د به یک منبع دادهتوانمی های دوحالتی مناسب است و برای داده Checkboxهمانند نیز این کنترل  

 پذیرد.حالت مختلف می شود. با این تفاوت که این کنترل یک دکمه است که دو
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Option Group: 

 Checkboxو ظاهر آن شبیه به کنترل  استاین کنترل به ظاهر یک دایره کوچک پر یا خالی بسته به فعال بودن  

 است.

 

 

 

 

 

 

 

 بصورت Radio buttonچندین  می توانها در منوی کنترل Option Groupنکته: با استفاده از گزینه *

این کنترل که به  Iconکنند. برای این کار بر روی های مختلف را بررسی میگروهی در فرم قرار داد که وضعیت

 . شکل زیر:می کنیماست کلیک  xyzشکل 
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دارید را   Radio buttonبه قصد تبدیلهایی که ید گزینهمی توانکه  شدهباز  Wizardپس از کلیک بر روی آن، 

 :درج کنید. شکل زیر

 

 

 

 

 

 

در نهایت پس از انتخاب نوع فرض در حالت انتخاب باشد را تعیین نمائید و ای که باید بعنوان پیشسپس گزینه

 شما ساخته خواهد شد. option group حالت کنترل،

 List Box, Combo Boxهای معرفی کنترل

Combo box:  

 .استگزینه  کشویی بازشونده شامل چندینیک لیست  بصورتاین کنترل 
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 هایفیلد ،Dataآن در زبانه مهم پس از درج کمبو باکس، دو قسمت 

Control Source های وارد شده ی دادهبرای تعیین جدول جهت ذخیره

تصویر کنترل  .استهای انتخابی جهت تعیین گزینه Row Sourceو فیلد 

 کنید :  را مشاهده می فوق

 

 

 

 

List Box:  

 در این است که کنترل قبلی یک لیست کشوییآن و فقط تفاوت  می کندعمل  Comboboxاین کنترل نیز مانند 

را بصورت یک لیست انتخاب شونده نمایش  ها، اما این کنترل گزینهدنموباز می بازشونده هنگام کلیک بر روی خود

 کنید:را مشاهده می List boxنه نمو دهد. در شکل زیر یکمی

 

 

 

 

 Buttonمعرفی کنترل 

انتصاب داد که  Buttonعملیات بسیاری را به  می توان. است Accessدر  فرمیکی از پرکاربردترین کنترل های 

 دو نوع اند: پس از کلیک به اجرا درآیند. دکمه ها

 ام خواهند دادپیشفرض را انجو شده  : کارها و اعمال از پیش تعیینآماده. 
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  :می کندبا برنامه نویسی عملکرد آنان را تعیین برنامه نویس سفارشی. 

 

Event هایButton  درProperty Sheet: 

 

؛ می کندم کلیک بر روی آن مشخص که عملکرد دکمه را هنگا بوده on click لیست،این در  Eventترین مهم

 .نید یا خودتان برنامه نویسی کنیدها استفاده کید در آن از ماکرومی توانالبته 

 Command buttonپنجره ،هنگام ساخت کنترل روشن باشد Use control Wizardنکته : اگر گزینه 

wizard  آید که کار با نمایش درمیبالفاصله بهWizard  نیز  هاویژگیمابقی  .می کندتر برای کاربر سادهرا

 د.نمودکمه و ... را مشخص و تصویر متن  ،رنگ می توان. برای مثال استهای مشابه کنترل
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Image, Bound & Unbound Object Frame, Attachments 

Image:  
همانطور که از نامش پیداست این کنترل برای درج  به کنترل تصاویر اشاره کرد. می توانها های مهم در فرمکنترلاز 

 رود.تصاویر در فرم بکار می

 

 

 

 

 

 

 

 

 .به عملکرد آنها پی برد می توانها های پیشین گفته شده و یا از نام آنی موجود برای این کنترل در کنترلهاویژگیاکثر 

کنترل را به  Dataصویر را دستخوش تغییرات قرار داد، سربرگ بندی و ظاهر تقالب می توان  Formatاز سربرگ

و مشخص کردن رویدادهای مختلف و  نیز برای نوشتن Event(، سربرگ Bound)می کندای متصل منبع داده

 .استهای دیگر نیز برای خصیصه  Otherسربرگ

Bound Object Frame:  

آید. همانند نمایش دادن کار مینمایش دهیم بهیک شی را در کادری بصورت مقید در فرم  قصد داریممانیکه ز
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 ( OLE Dataفیلم و موزیک در فرم از منبع داده ای )، تصویر

شی به چه منبع  می کندکه مشخص  است Data زبانهاز  Control Sourceخش در این کنترل فیلد ترین بمهم

 آورد.را به نمایش درای و در کجا متصل باشد و آنداده

Unbound Object Frame:  

. با این تفاوت که بصورت است OLEهای برای نمایش داده Bound Object Frameانند این کنترل نیز هم

Bound س از درج این کنترل به زبانه شود( و اگر پای وصل نمی)به منبع داده بودهنData  بروید هیچ گزینه ای

 .درج شده در کل مدت بصورت ثابت استشی  بنابراینمبنی بر مشخص کردن منبع داده را پیدا نخواهید کرد. 

Attachment: 

این کنترل اجازه ضمیمه کردن  .اضافه شد Accessبه نرم افزار  2007 ( از نسخهAttachmentضمیمه )کنترل  

 چندین فایل در رکورد را به کاربر خواهد داد.

 
 پس از قرار دادن این کنترل بر روی فرم یک کادر مربوط به درج ضمیمه بر روی فرم قرار میگیرد که با کلیک کردن

 ای شما به نمایش درخواهد آمد:ای ذیل برای مشخص کردن شی مورد نظر بربر روی عالمت سنجاق کادر محاوره

 

 ید فایل )های( خود را درج کنید.می توان Addپس  از نمایش این کادر با کلیک کردن بر روی دکمه 
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 Chartمعرفی کنترل 

 رود.ها بکار میدر یک توضیح خالصه این کنترل برای درج کردن نمودار

ها و جدول. شما به نمایش درخواهد آمد رایب Chart Wizard، پنجره Chartپس از کلیک بر روی عالمت 

 :می کنیمو سپس نوع نمایش را تنظیم  می کنیمهایی که قصد انتخابشان جهت نمایش را داریم، انتخاب کوئری

 

در قسمت بعد فیلد های مورد نظر را مشخص کرده ، پس از آن نوع نمودار و نحوه چیدمان فیلد ها که مهم ترین 

 آیند. شکل زیر:یگری به نمایش در میگزینه است یکی پس از د
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ید یک نمونه نمودار ایجاد شده در می تواننمودار ما آماده است. در شکل زیر  ،پس از انتخاب نحوه چینش

Access :را مشاهده نمایید 

 
 

نگ ید انواع قالب بندی )نوع اندازه و رمی توانظاهر شده و  Formattingبا دابل کلیک بر روی نمودار کادر 

 تغییر قرار دهید.فونت و...( را 

 را انتخاب کنید.نمودار  هایید منبع فیلدمی تواندر نمودار  Row Sourceنکته: با استفاده از گزینه *

 Rectangle , Line , Tabمعرفی کنترل های 

Tab: 

ه خود را دارند و کدام سربرگ مربوط ب دهد که هراین کنترل صفحاتی را برای درج عناصر فرم در صفحه قرار می 

بندی و مدیریت عناصر لذا کاربر به این طریق به دسته .شود که مقادیر عناصر موجود زیاد باشدزمانی استفاده می

 کنید :کنترل مذکور را مشاهده میاز پردازد. در شکل زیر یک نمونه موجود می
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 .... تغییر داد و Dataو   Formatهای زبانهیم قالب بندی خاص مربوط به آنرا در می توانپس از درج این کنترل 

  :Rectangleو  Lineکنترل 

ها تنظیمات خاصی نداشته و شود. این کنترلدادن و مدیریت عناصر روی فرم استفاده میها نیز برای ظاهراین کنترل

 را مشاهده کنید:ید یک نمونه از آنمی توانبیشتر حالت نمایشی دارند. در شکل زیر 
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 و نمایش محاسبات در فرم انجام

 یدمی توانبرای مثال  انجام داد. می توانها یکی از کارهای مهمی است که در فرمقی نوشتن عبارات محاسباتی و منط

به شکل زیر نگاه  )با استفاده از عبارات و شروط منطقی(. را به نمایش درآورید هادر یک کادر متنی ترکیبی از فیلد

 کنید:

)سورس( آن  در کنترل سورس جعبه متنی ما یک عبارت وجود دارد که به عنوان منبع کنیدهده میمشاهمانطور که 

 .می کندعمل 

عبارات  Expression Builderد توسط پنجره یمی تواننکته: با کلیک کردن بر روی کلید ... در کنار فیلد *

 تری را بنویسید. شکل زیر:بیشتر و جزئی
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های عبارات موجود، یکی ن کادر وجود دارد که یکی برای انتخاب نوع عبارت از دستهیبینید چند همانطور که می

 است.برای نوشتن شروط و قواعد منطقی مورد نظر و ... و دیگری  برای مشخص کردن فیلد مورد نظر

 .استترین قسمت در این بخش همین کادر مهم*

 شویم: ، با تصویر زیر مواجه میکنیممی که فرم را اجرا پس از نوشتن عبارت مذکور، هنگامی
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 ند.ابه نمایش درآمده Textboxفیلد نام و نام خانوادگی هردو در 

چندین فیلد دیگر را با شروط مختلف نمایش دهیم که این مورد  ،و نام خانوادگییم به جای نام می توانحتی ما 

 کنید: ید مشاهدهمی توانشده را  گذارد. در شکل زیر چندیدن عبارت نوشتهباز می بسیاردست طراح را 

 
امسال منهای سال  بدست آمده است. Yearبرای مثال در فیلد سن با عبارت باال؛ سن فرد مورد نظر به کمک تابع 

           تولد فرد

 آید.به عنوان مالیات به نمایش در می ضرب شده و 0.1 شده حقوق در عددمول نوشتهدر فیلد مالیات به کمک فر یا

برای  Sumید از آنها استفاده کنید، مانند تابع می توانها و عبارات زیادی قرار دارد که : در این قسمت فرمولنکته*

 . برای نمایش کمترین و بیشترین مقادیر و ... Maxو   Minبرای میانگین از اعداد، توابع Avgتابع  جمع اعداد،
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 (Sub Formها یا ساب فرم )زیر فرم

شود که بخواهیم زمانی استفاده میاین قابلیت . است Accessاز امکانات یک فرم درون یک فرم دیگر قابلیت ساختن 

 آوریم. ی دیگر قرار دارد را به نمایش درداده های مرتبط با اطالعات موجود در یک جدول که در جدول

)طرف یک( و زیر فرم شما  ف اولفرم اصلی شما اطالعات مربوط به جدول طر ،کنیدمیزمانی که از زیر فرم استفاده 

 با آن برقرار شده است( را به نمایش در خواهد آورد.  Relationship)جدولی که  اطالعات خود را از جدول چند

بر روی عالمت مربوط به  Use Controls Wizardبرای درج زیر فرم، پس از فعال کردن قابلیت 

Subform/Subreport  و درج آن در فرم . پس از کلیکمی کنیمکلیک،Wizard   مربوط به ساخت زیرفرم

  شود. شکل زیر:نمایش داده می

است. با فرض اینکه زیرفرم ما قبال وجود یا نشده کنیم که زیرفرم ما قبال ساخته شده  در این قسمت مشخص می

 Use existing Tables and شده یعنیHighlightگزینه  ،را همین االن ایجاد کنیمآن می خواهیمندارد و 

Queries  می جدول مورد نظر )جدول چند( و فیلد هایی که  سپس. رویمو به مرحله بعد می می کنیمرا انتخاب

)مراحل انتخاب آن همانند ساخت فرم معمولی در قسمت های پیشین  می کنیمبه نمایش درآیند را مشخص  خواهیم

 (.است

 . شکل زیر:می کنیمیرفرم ما متصل شده است را مشخص در پنجره بعدی فیلد جدول فرم که به فیلد جدول ز
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 Finishرا وارد کرده و زیرفرم ما با فشردن دکمه را زده و نهایتا نام آن Nextگزینه  ،هاپس از مشخص کردن فیلد

 ساخته خواهد شد. 

 ساب فرم ایجاد شده پس از اجرا:
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یشی در زیر های نماهای هدایتی و حرکت بین فیلدها دادهبیند فیلد ها متصل شده و با فشردن کلید  همانطور که می

 .می کندفرم نیز تغییر 

نیز بسیار مهم اند که فیلد  Property sheetدر قسمت  Link Child IDو  Link Master IDدو فیلد 

مابقی موارد و .می کندشده است را برای ما مشخص  جدول اصلی)والد( و فیلد جدول فرزند که به آن وصل

آن پی برد و بصورت به عملکرد  می توانهای قبلی توضیح داده شده یا از طریق نام آن ها نیز در قسمتیصهخص

 تجربی آموخت.
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 Query –وجو پرس

 Queryوجو یا آشنایی با پرس

Select query: 

اطالعات  شود از یک یا چند جدولتوان براساس شرط و شروطی که مشخص می با استفاده از این قابلیت می 

 مربوطه را استخراج کنیم.

 در اختیار شما قرار میگیرد که دو گزینه دارد: Queriesهای گزینه Createبرای ایجاد یک کوئری از سربرگ 

 Query Wizardکند.تری ایجاد می: کوئری را بصورت ساده 

 Query Design طراحی کرد. می توان: کوئری را از صفر تا صد 
  ایجاد یک کوئری باQuery Wizard: 
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را  Queryید نوع می تواندسترسی خواهید داشت که با استفاده از آن  New Queryحال شما به پنجره 

 شود:مدل کوئری متفاوت به شما پیشنهاد داده می 4انتخاب کنید، در این پنجره 

 Simple Query Wizard.نوع ساده کوئری : 

 Crosstab Query Wizardتبسهای کرا: کوئری 

 Find Duplicated Query Wizardهای تکراریهای با قابلیت یافتن داده: کوئری 

 Find Unmatched Query Wizardهای غیرمرتبط در ای با قابلیت یافتن داده: کوئری

 جداول
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برای ایجاد یک کوئری ساده گزینه اول را 

کنیم و در پنجره باز شده از انتخاب می

قسمت  Tables/Queriesقسمت 

کنیم. ورودی کوئری خود را انتخاب می

د یک یا چند می توانورودی یک کوئری 

جدول یا کوئری های دیگر باشد؛ بنابراین 

یم از نتایج یک کوئری در ایجاد می توانما 

 یک کوئری دیگر استفاده کنیم.
ا بیرون بکشیم باید فیلدهای خانوادگی کارمندان رنام و نام Employeesبه عنوان مثال: اگر بخواهیم از جدول 

 Selected fieldsبه  Available fieldsها را از قسمت مدنظر را انتخاب و با استفاده از دکمه افزودن آن

 انتقال دهیم.
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( Summaryشود تمام فیلدهای هر رکورد نمایش داده شود و )( باعث میDetailدر پنجره بعد گزینه اول ) 

 کند. جاد مییک حالت خالصه برای شما ای

 

 

 

 

 

 

 

 

ید یک نام برای کوئری خودتان انتخاب کنید و با انتخاب توان میدر پنجره باز شده  Nextبعداز فشردن دکمه 

 Open the query toگزینه 
view information بعداز ،

اطالعات  Finishفشردن دکمه 

کوئری شما برایتان نمایش داده 

 خواهد شد.
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 ایم.اند که ما انتخاب کردههایی نمایش داده شدهدقیقاً ستون Employeeاز جدول  Finishپس از 

 Query Designایجاد یک کوئری با استفاده از گزینه 

 
برای شما طبق تصویر زیر نمایان  Show tableی پنجره

 شود:می

 هایی که میید جدول یا جدولمی تواناز طریق این کادر 
 یجاد کنید را انتخاب کنید.ها کوئریتان را اخواهید با آن

توانید هنگام ساخت کوئری، جداول را از قسمت  یا می

Navigation Pane  به صفحهQuery  خودتان

 بکشید و رها کنید.
 

 

 



 رهروان عصر اندیشه  پنجم اکسس، مهارت ICDL مهارت های هفتگانه

76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیک کردن روی هر ید با دابلمی توانقرار گرفت شما  Query Designبعداز اینکه جدول مدنظر روی صفحه 

 های کوئری شما هستند منتقل کنید.ایین صفحه که شامل ستونرا به ناحیه پفیلد، آن

 وجوی خودتان را مشاهده کنید.نتیجه پرس Runبعد از آن شما خواهید توانست با انتخاب دکمه 
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 ها براساس حروف از ابتدا به انتها و بالعکس:مرتب سازی داده

  انتخاب گزینهAscending  در بخشSort اطالعات به ترتیب حروف الفبا مرتب  شود تاباعث می

 .شوند 

  گزینهDescending .بصورت برعکس از انتها به ابتدا نمایش خواهد داد 
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های توانید برای داده همچنین شما می

سازی از کوچک به عددی برای مرتب

بزرگ و یا بلعکس از این گزینه استفاده 

 کنید.

 

 

 

 

 

 

  گزینهShow بصورت موقت از نتایج مخفی کنید. کمک میکند تا یک فیلد را  

  گزینهCriteria: هایی با شروط خاصی بسازید.دهد که بتوانید کوئریامکان را می 

ها تهران است را انتخاب نمایید، تنها کافیست به عنوان مثال اگر میخواهید تنها کارمندانی را که شهر محل زندگی آن

 .را تایپ کنید Tehranدر کادر مد نظر عبارت 

 این عمل را انجام دهید. Criteriaبرای اضافه کردن تعداد شرط های بیشتر کافیست در کادر های پایین 
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 Queryافزودن شروط به یک 

شروط خود را برای نوشتن کوئری مشخص  Criteriaیم با استفاده از گزینه می تواندر مثال قبل دانستیم که 

 کنیم.
به  > <یم از تمامی عملگرهای شرطی استفاده کنیم. مثال  = می توانعددی  هایما هنگام نوشتن شروط برای داده

بهره  می توانهای بزرگتر مساوی، کوچکتر مساوی و عالمت نامساوی ترتیب مساوی، کوچکتر و بزرگتر و عالمت

 گرفت.
  عملگرbetween های بین دو مقدار معین مشخص میکند.داده 
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Between 100 and 150 

  عملگرlike های مشابه فرمت تعریف شده را مشخص میکند.دهدا 

Like “1#5” 

است آن عبارت را میان یک جفت های متنی برای مشخص کردن یک عبارت خاص کافیهنگام کار کردن با داده

 کوتیشن قرار بدهید.دابل
“London” 

= “London” 

 کرد.استفاده  Orاز عملگر  می توانبرای نوشتن دو پارامتر هنگام نوشتن شرط 

“London” Or “Tehran” 

 استفاده نمود. Likeاز عملگر  می توانها  Wildcardبرای نوشتن 

Like “L*”  

Like “L*n” 
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Like “???” 

شود و ی مجموعه را شامل میباشد و همهمی« هرچیزی»عالمت * به معنای  Wildcard* نکته: در نوشتن 

 باشد.به معنای یک کاراکتر می?عالمت 
  عملگرNot رود.سازی یک شرط به کار میرای منفیب 

Not Like “???” 

 از  می توانشدن برای تعریف کردن یک مجموعه برای بررسیIn .استفاده کرد 

In (180, 130, 120) 

  از تابع  می توانبرای فیلتر کردن مواردی با طول خاصlen .استفاده کرد 
Len ([FirstName]) = 3 

 از بیلدر استفاده کرد، بیلدر شامل انواع اشیای از پیش  می توانری به غیر از نوشتن مستقیم شروط کوئ

 تعریف شده است که عمل نوشتن شروط برای کوئری را آسان تر میکند.
ید آنرا به دلخواه ویرایش می توانشود که کلیک کردن روی هر مقدار یک مثال از آن در کادر باالیی ایجاد میبا دابل

 کوئری شما قرار میگیرد. criteriaشرط نوشته شده در کادر  OKکنید و پس از فشردن کلید 
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Update Query 

کند که این تغییرات بوده که امکان عمل بروزرسانی روی یک فیلد را فراهم می Action Queryیکی از انواع 

 نیم.کد روی تمامی رکوردها انجام شود یا تعداد مشخصی از آنها که با شرط مشخص میمی توان
هر تغییراتی که توسط این کوئری روی مقادیر انجام شود قابل برگشت نخواهد بود و اطالعات قبلی با اطالعات 

 جدید جایگزین خواهند شد. 
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 *نکته: قبل از استفاده از این نوع کوئری از جدول موردنظر یک پشتیبان تهیه کنید.

 Queryدر سربرگ  Updateبه  Select باید نوع کوئری را از Query Updateبرای استفاده از 
Tools افزار تغییراتی خواهد داشت که ورودی های آن تغییر دهیم. بعد از انجام این عمل، نیمه پایینی پنجره نرم

 به آن اضافه خواهد شد. Update toنخواهد بود و ورودی هایی مانند  Selectدیگر مربوط به عمل 

کدام فیلد را میخواهیم مورد تغییر قرار بدهیم. برای اینکار باید روی فیلد مورد ما باید اول از همه مشخص کنیم که 

 .پایین صفحه قرار بگیرد Tableو نام جدول آن در قسمت  Fieldکلیک کرده تا نام آن در قسمت نظر دابل



 رهروان عصر اندیشه  پنجم اکسس، مهارت ICDL مهارت های هفتگانه

84 

 

 

به آن مقدار داشته  مقدار ثابتی را وارد کرد تا تمام رکوردهای آن فیلد تغییر ثابت می توان Update toدر کادر 

 باشند.

در نظر گرفت. در مثال زیر ما حقوق تمامی  Criteriaیک شرط خاص برای آپدیت در بخش  می توانیا 

 دهیم:تغییر می 100هستند را به مقدار  100افرادی که زیر 
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 کنیم:عمل میرا اضافه کنیم، مانند مثال زیر  100خواهیم به مقدار فعلی حقوق کارمندان مقدار یا اگر می
 

 

 

 

 

باالی صفحه کلیک نمود، بعد از کلیک کردن  Runبایست روی دکمه می Update Queryبرای اجرای یک 

روی آن گزینه، پیغام هشداری مبنی بر تایید اعمال تغییرات برای شما نمایان خواهد شد که برای انجام تغییرات باید 

 را تائید نمایید:آن
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Append Query 

کنند تا نتایج حاصل باشد که این امکان را برای ما فراهم میمی Append Queryها یگر از انواع کوئرییکی د

داده پایگاه داده یا در یکد در همین پایگاهمی تواناز یک کوئری را به یک جدول موجود پیوند بزنیم. این جدول 

 مجزا باشد.
انتخاب شود تا  Appendگزینه  Query Tools نیاز است که از بخش Append Queryبرای تنظیم یک 

 کادر زیر ظاهر شود:

 

کردن به آن را داریم در همین  Appendکند دیتابیسی که قصد اشاره می Current Databaseعبارت 

کردن روی یک  Appendذکر شده است. اگر ما قصد  Table Nameدیتابیس قرار دارد که نام آن در 

و  File Nameرا روشن نموده و از قسمت  Another Databaseاست گزینه  دیتابیس دیگر داریم نیاز

 فایل دیتابیس مورد نظر را انتخاب کنیم. Browseدکمه 



 رهروان عصر اندیشه  پنجم اکسس، مهارت ICDL مهارت های هفتگانه

87 

 

انجام  Appendکند که باید به آن عمل افزار به فیلد جدولی اشاره میدر کادر پایین نرم Append toمقدار 

 شود.
 Criteriaاص به جدول جدید منتقل شود نیاز است که در کادر اگر قرار است بخشی از اطالعات با شروطی خ

 آن شروط مشخص شوند. که در مباحث پیش نحوه نوشتن شروط توضیح داده شده است.

در  Append Dateیک فیلد با نام  می توانداده در پایگاه Appendدر صورت نیاز به ذخیره تاریخ عمل 

 شود پر نمود.تغذیه می Nowر محاسباتی که توسط )(جدول مقصد در نظر گرفت و آنرا با یک عملگ
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Delete Query 

ها را برای شما پاکسازی کنید یک سری از دادهبراساس شرط یا شروطی که مشخص می Deleteکوئری نوع 

قرار  Deleteهنگام ساخت کوئری باید نوع کوئری را  Deleteکرد. برای ایجاد یک کوئری از نوع  خواهد

 د.دهی

مقداری وارد نکنید تا عمل حذف روی تمام   برای حذف تمامی مقادیر یک جدول کافیست در پایین صفحه هیچ

 جدول شما انجام شود.
های قبلی، یک یا چند شرط را برای عمل حذف شدن روی داده ها استفاده کنید. ید مانند نوع کوئریمی توانشما 

 به دلخواه پر کنید. را Criteriaبرای اینکار کافی است کادر 

داده خود حذف باشند را از جدول پایگاهخانوادگی آنها سه حرفی میبه عنوان مثال اگر قصد دارید افرادی که نام

 کنید کافیست شرط را بصورت:

Like “???” 

 آنرا اجرا کنید. Runبنویسید و توسط دکمه 

 ه با تایید این پیغام کوئری اجرا خواهد شد.شود کسپس هشداری مبنی بر حذف اطالعات روی صفحه نمایان می
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 Criteriaسال دارند از جدول حذف کنیم بخش  30در یک مثال دیگر اگر بخواهیم کارمندانی را که سن باالی 

 به شکل زیر پر خواهد شد.

Year(now())-Year([BirthDate])>30 
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 Queryایجاد یک جدول توسط یک 

شود تا نتایج حاصل از است. به کمک آن امکانی فراهم می Create tableها،  Action Queryیکی از انواع 

یک کوئری را در یک جدول جدید ذخیره کنیم. الزم بذکر است که در هر بار اجرای آن، جدول مجددا ساخته شده 

 و در صورت وجود داده هایی از قبل، آنها پاک خواهند شد. برای ایجاد به:

 

 

 کنیم:وئری موردنظر ایجاد شده است. سپس جدول موردنظر را از کادر کناری درگ میحال ک
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 کنیم:را داریم انتخاب می Temp2فیلدهایی که قصد قرارگیری آنها در 

 

 و نامی برای آن تعیین کنید: Saveسپس 
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 ید:شوحال پس از کلیک بر روی کوئری موردنظر در لیست سمت چپ با پیغام زیر روبرو می

 

 

 شود:در هر دو پیغام، جدول ساخته می Yesبا زدن 

 

کنید، جدول موردنظر را حذف کرده و دوباره  Run*نکته: در صورتی که فیلدهای کوئری موردنظر را تغییر دهید و سپس 

 دهد:کند. قبل از این کار پیغام زیر را میاقدام به ساخت آن می



 رهروان عصر اندیشه  پنجم اکسس، مهارت ICDL مهارت های هفتگانه

93 

 

 

 

 کند.یعملیات ادامه پیدا م Yesبا زدن 

Crosstab Query 
های زیاد است، بصورت خالصه اطالعاتی در قالب سطر و ستون تهیه کرد. به ای که دارای دادهاز مجموعه می توان

 انجام داد. جدول زیر را در نظر بگیرید: می توان Query Designو  Query Wizardدو طریق 
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 Crosstabید با می تواندر کشورهای مختلف جمع کنید،  را "سیب"ی اگر قصد داشته باشید که میزان فروش میوه

 رویم. به مسیر زیر رفته:پیش می Query Wizardاین کار را براحتی انجام دهید. ابتدا از طریق 

    

 :Nextحال جدول موردنظر را انتخاب و سپس 

 

 کنیم: در قسمت زیر باید فیلدی که بصورت سطرهای جدول جدید نشان داده شود را انتخاب
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 ها، کدام فیلدها قرار گیرد:حال مطابق تصویر زیر باید تعیین شود که در ستون

 

انتخاب و تابع  Amount، باید تعیین کنیم جمع کل فروش به ازای هر محصول در هر کشور باید Nextپس از 

Sum :را تنظیم نمائیم 



 رهروان عصر اندیشه  پنجم اکسس، مهارت ICDL مهارت های هفتگانه

96 

 

 

 

-ها بصورت دسته بندی شده در جدول زیر قرار گرفته کنید، تمامی میوهخب همانطور که در تصویر زیر مشاهده می

 اند:
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تر و ید بر روی ستون ها و سطرها اعمال کنید تا خروجی هایی دقیقمی توانهمچنین حالت های مختلف دیگری نیز 

 مطابق خواسته خود بگیرید.

 برای نمایش مقادیر تکراری Queryایجاد و اجرای یک 

 ابتدا:

 

 کنیم:قادیر تکراری در آن را داریم، انتخاب میجدولی که قصد بررسی م
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 کنیم:باشد را انتخاب میفیلد یا فیلدهایی که امکان وجود مقادیر تکراری در آن می
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 بار تکرار شده است: 40در آنها بوده،  "سیب"شود که رکوردهایی که مثال حال با توجه به تصویر زیر، مشخص می

 

 کوردهای غیرمرتبطبرای نمایش ر Queryایجاد 

 Seasonکلید خارجی بنام  Monthخاطرتان باشد، در جدول  Monthو  Seasonاگر از فصل قبل جدول 

ID ها، در بعضی وجود داشت و سبب یک ارتباط بین دو فیلد از دو جدول میشد. حال در حین وارد نمودن داده

 ای چندین رکورد آن وارد نشده باشد. مواقع ممکن است فیلدی که مرتبط با جدول دیگر است مقداری بر

 کنیم:*نکته: ارتباط بین دو جدول حتما برقرار باشد. برای بازیابی اینگونه رکوردها بدین صورت عمل می
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 اند را بازیابی کنیم:هایی که به هیچ فصلی نسبت داده نشدهخواهیم ماهمی

 

 تباط برقرار شده را انتخاب نمائید:بایست جدولی که با آن اری تصویر زیر میحال در مرحله
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را برقرار نکردید، با  Relationshipشود. در صورتی که از قبل در مرحله بعد فیلدهای دو جدول نمایش داده می

 شود:ها ارتباط برقرار میانتخاب فیلدها در این بخش و سپس زدن دکمه مابین جدول

 

 ها را نشان دهد که رکورد مرتبط ندارند: کنیم که فقط نام ماهدر این مرحله تعیین می
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 :Finishسپس 

 

 مطابق تصویر زیر فقط دو ماه در جدول ارتباطی با جدول فصل ها نداشتند:
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 Queryنمایش بیشترین، کمترین مقادیر در یک 

 کنیم:و انتخاب جدول موردنظر، فیلدهایی را اضافه می Query Designپس از انتخاب 

 

 وجود دارد: Returnبنام  یر گزینه ایمطابق تصویر ز

 

 شود.نمودن کوئری نشان داده می Runرکورد اول در حین  5، 5با تنظیم آن بر روی عدد 
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 از درصد نیز برای مقدار بازگشتی آن استفاده کرد. می توانهمچنین عالوه بر عدد، 

 Queryاستفاده از پارامترها در 

قادر به ساخت، مدیریت و آشنا با کوئری ها نیستند، به کمک این قابلیت در نرم از آنجایی که کاربران عادی سیستم 

هایی بسازیم که مقادیر جستجو را از کاربر پرسیده و طبق آن خروجی دهند. به یم کوئریمی توان Accessافزار 

ابت هر شهر یک عنوان مثال اگر کاربر قصد داشته باشد هر بار یک شهر متفاوت را جستجو نماید، می بایست ب

نام و یا مقدار موردنظر را از کاربر دریافت و  می توانکوئری مجزا برای کاربر ساخته شود. اما به کمک پارامترها 

 در کوئری جایگذاری نمود. برای مثال:

 

د را باشمی "تهران"کنید، کوئری مربوطه نام و نام خانوادگی اشخاصی که شهر آنها همانطور که در شکل مالحظه می

 کنیم:دهد. حال برای اینکه شهر را از کاربر بپرسیم اینگونه عمل مینشان می
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کردن کوئری،  Runبوده که مقداری برای آن تعیین نشده است. هنگام  Accessیک مقدار مجهولی در  Xمقدار 

 شود:به ما نشان داده می Xی پیغامی مبنی بر ورود داده

 

 شود.قرار گرفته و نتایج نشان داده می Xمقدار در  کردن، OKپس از وارد نمودن و 

 از چندین پارامتر نیز استفاده نمود. بعنوان مثال: می توانهمچنین 

 

است. همچنین دو مقدار از  Yیا  Xدهد که شهر آنها با اجرای کوئری باال، نام و نام خانوادگی اشخاصی را نشان می

 شود.ما پرسیده می

 و ... شروطی نوشت مانند: Likeبا استفاده از عملگرهای  می توان Criteriaهمچنین در بخش 



 رهروان عصر اندیشه  پنجم اکسس، مهارت ICDL مهارت های هفتگانه

106 

 

 

وجود داشته  Aاز کاربر پرسیده شده و تمامی اشخاصی که در نام آنها کاراکتر  Xپس از اجرای کوئری باال، مقدار 

 شوند.باشد، نشان داده می

 

ی استفاده کرد تا فرم پرسش ما زیباتر و از متن های فارس نمی توا {}در داخل  Xهمچنین بجای نوشتن عبارت 

 برای کاربر باشد: قابل فهم تر
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 Queryبندی اطالعات در یک گروه

برخی اوقات تعیین معیارها به تنهایی نمی تواند نتایج موردنیاز شما را ایجاد کنید. خصوصا وقتی که با داده های 

کلی گروه بندی شده یا شمارش شده ببینید. برای مثال، در عددی کار می کنید. شاید بخواهید نتایج کوئری را به ش

پایگاه داده شیرینی فروشی میخواهیم ببنیم که هر قلم از محصوالت شیرینی فروشی تا کنون چند بار سفارش شده 

در کوئری استفاده کنیم تا مجموع و مقدار سفارش برای هر آیتم را  Total است. برای این کار، بایستی از توابع

 .حاسبه کنیمم

به طور خالصه، برای اینکار ابتدا باید لیست سفارشات را بر حسب هر نوع محصول گروه بندی کنیم و سپس مقدار 

 برای هر نوع محصول جمع زده و نمایش دهیم. Quantity سفارش را از فیلد
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 معرفی توابع پر کاربرد ریاضی در کوئری اکسس

موردنیاز را تهیه می کند. اما ممکن است در شرایط دیگر نیاز به توابع  در مثال فوق نتایج (Sum) تابع مجموع

ریاضی دیگری داشته باشیم تا نتیجه مورد انتظار را تهیه کنید. برخی از پرکاربردترین توابع ریاضی در کوئری ها 

 : عبارتند از

 تعداد کل از یک نوع داده : (Count) شمارش

 یکدیگر جمع زدن داده ها با : (Sum) مجموع

 پیداکردن میانگین همه ی داده ها : (Average) میانگین
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 پیدا کردن بیشترین مقدار در داده ها: (Maximum) ماکزیمم

 پیدا کردن کمترین مقدار در داده ها : (Minimum) می نیمم

 پیدا کردن اولین یا زودترین داده : (First) اولین

 دادهپیدا کردن آخرین یا دیرترین : (Last) آخرین

 مجموع داده ها : Total کوئری

به عنوان مثال، می خواهیم تعداد اقالم فروش رفته از هر محصول را پیدا کنیم. برای اینکار کوئری می سازیم که همه 

 Menu Items شیرینی فروشی، کوئری مربوط با نام پایگاه داده تمرینیقبال در  .اقالم فروش رفته را نمایش دهد

Ordered ایجاد شده است 

 .بروید  Design View کوئری مربوط را باز کرده و به نمای

 .را بزنید Totals را پیدا کنید. سپس دستور Show/Hide ، گروه ابزارDesign از سربرگ

 

نوشته  Group by سطر به جدول طراحی کوئری ) جدول پایین صفحه( اضافه می شود، که تمام مقادیر درون آن 3

فلش رو به پایین  Totals شده است. فیلدی که می خواهید مجموع آن را حساب کنید را انتخاب کرده و در سطر

 .آبشاری را کلیک کنید

https://media.gcflearnfree.org/content/56fbcfd4577fba179c8b6a29_03_30_2016/access2016_sampledatabase.accdb
https://media.gcflearnfree.org/content/56fbcfd4577fba179c8b6a29_03_30_2016/access2016_sampledatabase.accdb


 رهروان عصر اندیشه  پنجم اکسس، مهارت ICDL مهارت های هفتگانه

110 

 

 

در مثال ما، می خواهیم تا مجموع مقادیر  .خواهید در این فیلد اعمال شود، را انتخاب کنید نوع محاسباتی که می

 .را انتخاب می کنیم Sum محصوالت فروش رفته را محاسبه کند، بنابراین تابع

 

 .کلیک کنید Query Tools Design در سربرگ Run وقتی کار طراحی کوئری تمام شد، روی دستور

 

نمایش داده می شود. می توانید کوئری را با استفاده در  (datasheet view) نمای دیتاشیت نتایج کوئری در

 .در نوار ابزار دسترسی سریع ذخیره کنید save دکمه
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 Queryدر  SQLاستفاده از دستورات 

زبانی هست که بواسطه دستورات و کدهای آن  SQLدر واقع 

) قابلیت خواندن های جداول را واکشی داده می توان

ها کار کرد. زمانی که یک و با آن( hfetcاطالعات از حافظه 

تبدیل و  SQLآنها را به  Accessکنید، کوئری را اجرا می

برای دیدن این تبدیل یک کوئری را باز  سپس اجرا می کند.

کنید کوئری ما در این همانطور که مشاهده می کرده و سپس:

 تبدیل شده است. SQLتصویر به کدهای 
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 در آنها از استفاده امکان کهوجود دارند  SQLمی کنند، قابلیتهای فراوانی در رای کاربرانی که در سطح پیشرفته کار ب

Design View  وجود ندارد و بسیار پیچیده می باشند. عالوه بر آن، ازSQL  می توان در درون زبان برنامه نویسی

Access Visual Basic رخودکار اجرا کرده نیز استفاده کرد که به موجب آن می توان فرم های پرس و جو را بطو

 ( نیز بهره برد.Queryو از متغیرها در شرط )

در سایر نواحی اکسس همانند پنجره های خصوصیات نیز استفاده می شود که در آنجا می توانیم  SQLاگرچه از 

Record Source ،ها را برای فرمهاRow Source ها را برای کنترل های کمبوباکس و شرطی را برای فیلترگذاری

نیز مناسب است و شاید بهتر باشد در  SQLریف کنیم. البته حتی در سطح نسبتا پایه، داشتن آگاهی و آشنایی با تع

 نیز مطالبی بیاموزیم. SQLمورد نحوه ایجاد و ویرایش دستورات 

ده می بیاندازیم که از آن برای یک جدول بانک اطالعاتی استفا SQLاکنون می خواهیم تا نگاهی به یک دستور ساده 

است. می خواهیم سه فیلد از این جدول را انتخاب کنیم  tblCustomerشود. در این مثال، نام جدول مربوطه 

(FIRSTNAME ،SURNAME  وCITY شرط مورد استفاده ما .)Bolton  برای فیلدCITY  است. فرم پرس وجوی

می  Boltonمقدار آن  CITYدر ستون ما به گونه ای طراحی شده است تا سه ستون از رکوردها را نشان دهد که 

 زیر توجه کنید: SQLباشد. به دستور 

 
SELECT FirstName, Surname, City 
FROM tblCustomer 
WHERE City="bolton" 
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، متوجه می شوید که نحوه نوشتاری آن قدری متفاوت است. کاراکترهای SQL در  با نگاه به دستور مورد استفاده

می آید و اسامی فیلدی که بعد از شرط  Whereطی قرار داده می شود که بعد از آن عبارت کروشه در اطراف شر

Select شوند:قرار دارند، بصورت زیرنوشته می 

Table name [full stop] field name 

 

 به عبارتی دیگر:

tblCustomer.FirstName 

 و بخوانید را فوق مثال راحتی به توانید می آنکه باوجود  برنامه اکسس است. SQLاین نحوه برنامه نویسی نسخه 

ته را بدانید که اکسس دستورات خود را قدری متفاوت تر از اهداف خود برنامه نک این ولی کنید تفسیر خود برای

 نویسی می کند.

 نوشته شده است. کلماتی که در ابتدای هر خط با حروف SQLهمانطور که مشاهده می کنید سه خط برای این دستور 

هستند و کلماتی که در ادامه آنها آمده اند، مربوط به فیلدها، جداول و  SQLبزرگ نوشته شده اند، کلمات کلیدی 

شروع می شود. این بدین معنا است که می خواهیم فیلدهای موجود در  SELECTشرط می باشند. دستور با عبارت 

 FROMدر خط بعد از عبارت  .(Cityو  FirstName ،SurNameاین دستور را انتخاب کنیم )بعنوان مثال، 

 :استفاده شده است. این بدان معناست که فیلدهای انتخاب شده باال از این جدول گرفته شده اند )بعنوان مثال

tblCustomer).  خط آخر دارای عبارتWHERE  است. این بدان معناست که ما تنها رکوردهایی را می خواهیم

را با استفاده از  (Query) اگر این فرم پرس و جو .(city=Bolton :بعنوان مثالکه مطابق با این شرط باشند)

Query Design Grid ایجاد کرده بودیم، باید شبیه به شکل زیر به نظر می رسید: 
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، پی به این نکته می برید که در حقیقت کدنویسی این دستور چقدر می SQLو دستور  Query Designبا مقایسه 

می توانید دستوری را همانند دستور فوق برای  SQLو مختصر باشد. با یک برنامه نویسی ساده درتواند ساده 

RECORD SOURCE ( یک فرم ایجاد کنید و دیگر با استفاده از صفحه طراحی فرم پرس و جوQUERY آن را )

هایی را که بر روی پنجره  ایجاد نکنید. دیگر نیازی نیست که یک فرم پرس و جوی جداگانه ایجاد کنیم و تعداد شیء

را مستقیما در درون سل  SQLبانک اطالعاتی ما ظاهر می شوند، کم کنیم. فقط کافی است یک خط دستور 

RECORD SOURCE  پنجرهPROPERIES .وارد کنیم 

 

 .استفاده شده است  RECORD SOURCEکه از آن در  SQLیک دستور
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 Access 2013گزارشات در 

 2013در اکسس با گزارشات  ییآشنا

های موجود در منابع داده را به شکل کنند تا بتوانیم دادهها این امکان را برای ما فراهم میReportها یا گزارش

ها هایی بر روی کاغد نمایش و حتی در صورت لزوم پرینت نماییم. اصول طراحی گزارش با طراحی فرمگزارش

ی وجود خواهد داشت. با این تفاوت که فرم یک ابزار تعاملی های جزئبسیار شباهت دارد و فقط یکسری تفاوت

 Boundها همیشه بصورت Reportفقط حالت نمایشی دارد. بحث دیگر این است که  Reportبوده، درحالیکه 

 ستند هردو حالت را بپذیرند.می توانها که هستند و باید همین گونه باشند. برخالف فرم

 رفته و: Createدول در حالت انتخاب است به سربرگ برای ساخت ریپورت ها وقتی یک ج

 

 :Reportبالفاصله یک گزارش بسیار ساده و پیشفرض برای ما ساخته خواهد شد. یک نمونه بسیار ساده از 
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و بصورت یکی پس از دیگری به نمایش درآمده اند. گفتیم  Continuousداده ها بصورت  می بینیدهمانطور که 

 ایجاد یک گزارش و نمایش اطالعات به کاربر است. Reportکه کار اصلی 

 است. Report Wizardگزینه  گزارش،روش دیگر ایجاد 

 

 پنجره ساخت گزارش به شکل زیر برای کاربر به نمایش در خواهد آمد: پس از انتخاب،

 انتخاب و در پایینرا  مورد نظر)کوئری یا جدول(  درقسمت باال .استها این پنجره شبیه به پنجره ساخت فرم

نوبت  در مرحله بعد، .می کنیمرا مشخص  هابندی و چینش فیلدگروه . سپسمی کنیمفیلدهای مورد نظر را انتخاب 

 .استبصورت صعودی، نزولی  انتخاب نوع مرتب سازی داده ها
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ال کنید وعی را به گزارش خود اعمنید تنظیمات متمی توان Print Previewدر سربرگ  Reportز ساخت اپس 

های تعداد ستون یین نوع و سایز کاغذ،تع ،تغییر سایز گزارشتا هنگام چاپ این تغییرات اعمال شوند. همانند 

 . ... ها وچینش، تغییرات در نوع و چینش داده

 نیز وجود دارد. Wordو  Excel ها( به نرم افزار)داده نکته: امکان ارسال فایل گزارش*

آنها نیز  Designبسیار مشابه ساخت فرم است و حتی صفحه  Reportی و ساخت همانطور که گفته شد طراح

 شود.صرفنظر میاز توضیح دادن قالب بندی  پس بنابراین؛ انده همدیگرمشاب

 گزارش کیدر  ترهایداده و سرت یلدهایف نشیچ رییتغ

ست که صفر تا صد ا Report Designروش  ،استاصلی ساخت ریپورت ها  روشگفت  می تواندیگری که راه 

 در این حالت بسیار بازتر است. برای استفاده از این شیوه:ساخت ریپورت را شامل شده و دست طراح 
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ای . روال کار را بصورت معمول پیش رفته و منبع دادهاستبسیار شبیه به محیط طراحی فرم  می بینیدهمانطور که 

یم فیلدهای مورد می توان  Add Existing Fieldsدن کلیدبا فشر ،Data از مشخص کردن از زبانه خود را پس

 درج کنیم. Reportنظر را در 

 در گزارشات یاضیر یها یاعمال قالب بند

بسیاری از اعمال مختلف  می توانبا استفاده از آنها  .فرمول نویسی آشنا شدیم اب  Excelنکته: در دوره آموزشی*

های مختلفی نمایش داد. مثال سبات مورد نظر را در قالبامح ،ط فرمولرا در گزارش نیز بکار برد و توس یاضیاتر

برای مثال  مقدار جمع کل سود و زیان و... . مقدار فروش محصول، ،Textboxمحاسبه مقدار سود و تخفیف در 

موجود در گزارش  Textboxدر کنترل سورس  [Page]از تابع  می توانبرای نوشتن شماره صفحه در گزارش 

به  Textboxدر یک  Sum. یا جمع کل مقادیر فروش را با تابع می کندده کرد که شماره صفحه را بازگردانی استفا

 کنید : های نوشته شده را مشاهده میای از فرمولنمایش درآورد. نمونه

 

Sub Report :بوجود  ست یک زیرفرم را در دل یک فرم دیگرمی توانها کاربر همانطور که بخاطر دارید در فرم

ابل ق Accessصورت ساخت زیرگزارش در  نیز صدق کرده و به همان هاReportآورد؛ این قابلیت در ساخت 
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 های گزارش فرزندهای موجود در گزارش اصلی به دادهداده بایستمیهمانطور که گفته شد  است. پیاده سازی

هارا ن این دو برقرار باشد تا بتوان زیرفرم( و حداقل یک نوع رابطه بیRelationship) )زیرگزارش( مرتبط شوند.

 ایجاد کرد. 

ها گزینه از منوی کنترل آن،درج  گزارش اصلی را ایجاد کرده و پس ازابتدا باید  Sub Reportبرای ایجاد 

Subform/Subreport  کنیم: انتخابرا

 

ی کاربر راب Subreport Wizardپنجره  ،. پس از درج آنمی کنیمدرج  با درگخود را  Report پس از کلیک،

 به نمایش درخواهد آمد.
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جوی موجود یک زیرگزارش شود که بخواهیم از یک جدول و پرسزمانی استفاده می ها گزینه باالمشابه فصل فرم

 های موجود است. ها و فرمگزارشگزینه دوم نیز برای ساختن زیرفرم از بسازیم و 

 ا مشخص و به مرحله بعدفیلدهای مورد نظر ر را انتخاب و از کادر پاییند نظر درمرحله بعد جدول یا کوئری مور

. ولی اگر بصورت اشتباه تشخیص دهدکار تشخیص مینرم افزار نوع رابطه را بصورت خود در مرحله بعدرویم. می

 نوع رابطه را مشخص کرد. Define my ownتوسط گزینه  می تواندهد 
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شود. زیرگزارش ما ساخته می Finish ، درج نام مورد نظر و زدنرابطه فیلدهادر نهایت پس از درست کردن نوع 

 همانند شکل زیر )قسمت هایالیت شده(:

 

کنید که فیلد هرشخص با ( مشاهده میPrint Previewپس از اجرا نمودن گزارش )حالت پیش نمایش چاپ یا 

 آید:کل جزئیات سفارش خود به نمایش در می
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 می توانه لب بندی ها و مراحل نیز مشابه ساختن فرم و گزارشات معمولی بوده و با کمی تجربقاهمچنین سایر 

 و خطا قرار داد و به راحتی آموخت.ن عملکردشان را مورد آزمو

 یکوئر ایجدول  کیگرفتن از  یخروج

از آن استفاده کنید یا  هابعد کوئری که ساخته اید بگیرید و گاهی اوقات شما نیاز دارید تا یک خروجی از جدول یا

 د.کنیاستفاده  Importو  Exportاز قابلیت  یدمی توان دیگری ارسال کنید؛ در این مواقع برای شخصرا آن

کرده تا تمام نرم افزارهای مجموعه، هماهنگی و تا حد ممکن سعی  Officeشرکت مایکروسافت در مجموعه 

 .داشته باشند Importو  Exportیکپارچگی در عملیات 
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 یکوئر ایچاپ اطالعات فرم، جدول و  

را نیز به صورت  هاها و کوئری، فرماطالعات جداول می توان، عالوه بر نمایش دادن اطالعات در قالب گزارشات

از گروه   Print Current Formهای مختلف چاپ کرد. اگر یک دکمه روی فرم قرار داده و عملکرد آنرا

Form Operations  پرینت فرم برای ما باز خواهد شد:دکمه را در فشار دهیم، پنجره قرار دهیم و 

 



 رهروان عصر اندیشه  پنجم اکسس، مهارت ICDL مهارت های هفتگانه

124 

 

 ورود اطالعات از منابع خارجی

 :Access 2013ورود اطالعات از منابع خارجی به 

 مراجعه کنید: External Dataموردنظر شده و به سربرگ  Accessدر ابتدا وارد فایل 

 

 گزینه های آن به شرح زیر است:

 Text Fileفایل هایی با فرمت های  : برایtxt  وcsv رود.بکار می 

 XML File برای فایل هایی با فرمت :XML رود.بکار می 

 Excel :هایی با فرمت  از فایل می توانxlsx  استفاده نمود. استکه مربوط به برنامه اکسل 

 Access: های از سایر پایگاه داده می توانAccess .استفاده نمود 

 دو حالت وجود دارد: ،ردنظرپس از انتخاب مو

 Import 

 Link 

 می کنیمدر اینجا ما یک فایل اکسل انتخاب 
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همه آنچه براى انجام دوره هاى ضمن خدمت الزم است را 
تنها از سایت و کانال ما دنبال کنید :

t.me/ltmsyarir

www.LTMSYAR.ir
( براى ورود به سایت و کانال تلگرام لینک هاى باال را بفشارید.)

https://t.me/Ltmsyarir
http://ltmsyar.ir
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