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هدف های رفتاری    : پس از آموزش اين فصل هنرجو مى تواند     :هدف های رفتاری    : پس از آموزش اين فصل هنرجو مى تواند     :
  يک بانک نمونه را طراحى نمايد.  يک بانک نمونه را طراحى نمايد.

  نرم افزار   اکسس   را اجرا کند.  نرم افزار   اکسس   را اجرا کند.
  از ابزارها، پنجره ها و منوهای محيط کار استفاده کند.  از ابزارها، پنجره ها و منوهای محيط کار استفاده کند.

  فايل پايگاه داده را ايجاد کند.  فايل پايگاه داده را ايجاد کند.
  اجزای بانک را تعريف و هدف کاربردی هر يک را توضيح دهد.  اجزای بانک را تعريف و هدف کاربردی هر يک را توضيح دهد.

۱۱ــ۲۲ـ راه اندازی نرم افزار اکسسـ راه اندازی نرم افزار اکسس
براى استفاده از اين نرم افزار مانند ساير برنامه ها، بايد آن را در سيستم کامپيوتر موردنظر نصب کرده باشيم. براى استفاده از اين نرم افزار مانند ساير برنامه ها، بايد آن را در سيستم کامپيوتر موردنظر نصب کرده باشيم. 
نرم افزار اکسس به همراه بستٔه نرم افزارنرم افزار اکسس به همراه بستٔه نرم افزار  Office 2007Office 2007 نصب مى شود که در بسته هاى نرم افزارى   نصب مى شود که در بسته هاى نرم افزارى  ۱۱ و  و ۲۲  با   با 

نصب آن آشنا شده ايد.نصب آن آشنا شده ايد.

۲۲ــ۲۲ـ محيط کار     ، منوها و ابزارهای محيطـ محيط کار     ، منوها و ابزارهای محيط
اين نرم افزار نيز مانند ساير برنامه هاى تحت ويندوز شامل منوها و انواع ابزارهاى کار است که اين نرم افزار نيز مانند ساير برنامه هاى تحت ويندوز شامل منوها و انواع ابزارهاى کار است که 

فصل
مقدمات بانک اطالعاتی اکسس ۲۰۰۷

٢
آشنا  آن  تعاريف  و  اطالعاتى  بانک های  پايه ای  مفاهيم  اول   ، با  فصل  آشنا در  آن  تعاريف  و  اطالعاتى  بانک های  پايه ای  مفاهيم  اول   ، با  فصل  در 
شديم. در اين فصل مى خواهيم با محيط بانک اطالعاتى اکسس  ، ابزارها شديم. در اين فصل مى خواهيم با محيط بانک اطالعاتى اکسس  ، ابزارها 

و اجزای آن آشنا شويم.و اجزای آن آشنا شويم.
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کنجکاوی
نوار منوی محيط کار را بررسى کنيد. بسياری از گزينه های آن مانند نوار منوی محيط کار را بررسى کنيد. بسياری از گزينه های آن مانند 
ساير نرم افزارهای تحت ويندوز است. هر يک را که مى شناسيد مختصر توضيح ساير نرم افزارهای تحت ويندوز است. هر يک را که مى شناسيد مختصر توضيح 

دهيددهيد..

  Office 20Office 200707  عملکرد نوار منو، نوار ابزار و نوار وضعيت مشابه آن ها در ساير نرم افزارهایعملکرد نوار منو، نوار ابزار و نوار وضعيت مشابه آن ها در ساير نرم افزارهای
است و از توضيح مجدد آن ها خوددارى مى کنيماست و از توضيح مجدد آن ها خوددارى مى کنيم١١..

پرس و جوها  فرم ها،  جدول ها،  است.  اطالعاتى  بانک  مختلف  بخش هاى  شامل  پرس و جوها ء:  فرم ها،  جدول ها،  است.  اطالعاتى  بانک  مختلف  بخش هاى  شامل  اشياء:  اشيانوار  نوار 
وو……

پنجرۀ اشياء پايگاه دادپنجرۀ اشياء پايگاه داده: با توجه به نوع انتخاب شده در نوار اشياء، عمليات و کنترل هاى ه: با توجه به نوع انتخاب شده در نوار اشياء، عمليات و کنترل هاى 
مربوط به آن در اين قسمت نمايش داده مى شود.مربوط به آن در اين قسمت نمايش داده مى شود.

شکل ۱ــ۲ــ محيط کار سيستم

۱ــ براى يادآورى به کتاب هاى بسته هاى نرم افزارى ۱ و ۲ مراجعه شود.

در يک محيط کار قرار گرفته اند. تمامى قابليت هاى اين نرم افزار به وسيلٔه اين محيط کار قابل اجرا و در يک محيط کار قرار گرفته اند. تمامى قابليت هاى اين نرم افزار به وسيلٔه اين محيط کار قابل اجرا و 
دسترسى است (شکلدسترسى است (شکل۱۱ــــ۲۲))..

نوار ابزار

نوار اشياء

زبانه های نوار ابزار
دکمۀ مـنوی اصلـی

پنجرۀ اشياى 
پايگاه داده

نوار وضعيت
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بسته به نوع شیِء انتخاب شده در نوار ابزار زبانه های متفاوتی با عملکرد مختلف نمايش داده بسته به نوع شیِء انتخاب شده در نوار ابزار زبانه های متفاوتی با عملکرد مختلف نمايش داده 
می شود.می شود.

۳۳ــ۲۲ـ انواع اشياء و اجزای پايگاه دادهـ انواع اشياء و اجزای پايگاه داده
پايگاه دادهپايگاه داده  AcceAccessss از اشياء مختلفى تشکيل شده است، که عبارتند از جدول ها، پرس و جوها،  از اشياء مختلفى تشکيل شده است، که عبارتند از جدول ها، پرس و جوها، 
فرم ها، گزارش ها، ماکروها، ماجول ها و صفحات دسترسى به داده. کارهاى متفاوتى را با هريک از اين فرم ها، گزارش ها، ماکروها، ماجول ها و صفحات دسترسى به داده. کارهاى متفاوتى را با هريک از اين 

انواع انجام مى دهيم، مانند: ذخيره سازى، نمايش و چاپ داده ها، نگهدارى برنامه و…انواع انجام مى دهيم، مانند: ذخيره سازى، نمايش و چاپ داده ها، نگهدارى برنامه و…
در ابتدا ممکن است از تعداد کمى از آن ها استفاده کنيد. مثالً از جدولدر ابتدا ممکن است از تعداد کمى از آن ها استفاده کنيد. مثالً از جدول١١ شروع مى کنيد که براى  شروع مى کنيد که براى 
ذخيره داده هاست، از فرم هاذخيره داده هاست، از فرم ها٢٢ براى ويرايش داده هاى روى صفحه و از گزارش ها براى ويرايش داده هاى روى صفحه و از گزارش ها٣٣ براى چاپ داده ها  براى چاپ داده ها 
و هم چنين از پرس و جوهاو هم چنين از پرس و جوها٤٤ براى انتخاب و ترکيب داده ها استفاده مى کنيد. بعد از آن، ممکن است از  براى انتخاب و ترکيب داده ها استفاده مى کنيد. بعد از آن، ممکن است از 
ماکروهاماکروها٥٥و ماجول هاو ماجول ها٦٦ براى نگهدارى برنامه ها استفاده کنيد و يا در پروژه هايى که براى ويرايش و دسترسى  براى نگهدارى برنامه ها استفاده کنيد و يا در پروژه هايى که براى ويرايش و دسترسى 

داده ها از مرورگر وبداده ها از مرورگر وب٧٧ استفاده مى شود، از صفحات دسترسى به داده استفاده مى شود، از صفحات دسترسى به داده٨٨ استفاده کنيد. استفاده کنيد.

           Query ــ٤                              Reports ــ٣                         Forms ــ٢                       Table ــ١
ـ ٨                    Web Browser ــ٧                       Module ــ٦                     Macro ــ٥ Data Access Page   ـ

Access شکل ۲ــ۲ــ نوار ابزار
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در اين بخش اين انواع اشياء را با کمک بانک اطالعاتى نمونه با نامدر اين بخش اين انواع اشياء را با کمک بانک اطالعاتى نمونه با نام  Northwind.accNorthwind.accdbdb که د که در ر 
AcceAccessss وجود دارد، بررسى مى کنيم. براى آن که بتوانيم از اين بانک استفاده کنيم بايد فايل مربوطه  وجود دارد، بررسى مى کنيم. براى آن که بتوانيم از اين بانک استفاده کنيم بايد فايل مربوطه 

را در محيطرا در محيط  AcceAccessss باز کنيم. يکى از اين روش ها عبارت است از: باز کنيم. يکى از اين روش ها عبارت است از:
برای استفاده از بانک اطالعاتی نمونه می بايست با انتخاب گزينٔه برای استفاده از بانک اطالعاتی نمونه می بايست با انتخاب گزينٔه NewNew از منوی اصلی برنامه،  از منوی اصلی برنامه، 
در قسمت در قسمت SampleSample از پنجره جديد باز شده،  از پنجره جديد باز شده، Northwind 2007Northwind 2007 را انتخاب کرده و مطابق شکل  را انتخاب کرده و مطابق شکل ٣٣ــــ٢٢  

نام و محل ذخيره سازی آن را مشخص نماييد.نام و محل ذخيره سازی آن را مشخص نماييد.
درصورتی که به اينترنت متصل باشيد فايل بانک موردنظر به کامپيوتر شما منتقل شده و از اين درصورتی که به اينترنت متصل باشيد فايل بانک موردنظر به کامپيوتر شما منتقل شده و از اين 

به بعد می توانيد از آن استفاده کنيد.به بعد می توانيد از آن استفاده کنيد.

۱ــــ۳ــــ۲ــ جدول ها براى ذخيره داده هاــ جدول ها براى ذخيره داده ها: جدول، جايى است که مى توان داده ها را ذخيره کرد. : جدول، جايى است که مى توان داده ها را ذخيره کرد. 
يک جدول از رکوردهايى با قالب مشابه تشکيل شده است. يک بانک اطالعاتى مى تواند جدول هاى يک جدول از رکوردهايى با قالب مشابه تشکيل شده است. يک بانک اطالعاتى مى تواند جدول هاى 
بانک اطالعاتى يک فروشگاه کتاب مى تواند شامل جدول کتاب: (عنوان،  بانک اطالعاتى يک فروشگاه کتاب مى تواند شامل جدول کتاب: (عنوان، متعددى داشته باشد. مثالً  متعددى داشته باشد. مثالً 
نشانى،  شرکت،  (نام  فروشندگان:  جدول  کتاب)،  يک  اطالعات  ساير  و  قيمت  نويسنده،  نشانى، انتشارات،  شرکت،  (نام  فروشندگان:  جدول  کتاب)،  يک  اطالعات  ساير  و  قيمت  نويسنده،  انتشارات، 
تخفيف ها و ساير اطالعات هر فروشنده) و جدول مشتريان فروشگاه: (نام، آدرس و ديگر اطالعات يک تخفيف ها و ساير اطالعات هر فروشنده) و جدول مشتريان فروشگاه: (نام، آدرس و ديگر اطالعات يک 

فرد) تشکيل شده باشد.فرد) تشکيل شده باشد.
وقتى جدول ها ايجاد شد و داده ها در آن ثبت شدند، مى توانيد داده ها را مرتب کنيد، شرط هاى وقتى جدول ها ايجاد شد و داده ها در آن ثبت شدند، مى توانيد داده ها را مرتب کنيد، شرط هاى 
خاص بر آن اعمال و رکوردهاى داراى آن شروط را مشاهده يا چاپ کنيد، داخاص بر آن اعمال و رکوردهاى داراى آن شروط را مشاهده يا چاپ کنيد، داده/داده هاى با شرط خاص ه/داده هاى با شرط خاص 

را جستجو کرده، آن ها را پيدا کنيد.را جستجو کرده، آن ها را پيدا کنيد.

Northwind شکل ۳ــ۲ــ دريافت فايل مثال
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       در بانک در بانک NorthwindNorthwind از نوار اشياء، گزينٔه از نوار اشياء، گزينٔه TablTableses را انتخاب کنيد.  را انتخاب کنيد. 
                             جدول هاى ايجاد شده مطابق شکل زير است                             جدول هاى ايجاد شده مطابق شکل زير است:تمرين تمرين ۱۱ــ۲۲ : :

کنجکاوی
را  داده هايى  چه  هريک  شما  به نظر  کنيد.  کليک  بار  دو  جدول  هر  را روی  داده هايى  چه  هريک  شما  به نظر  کنيد.  کليک  بار  دو  جدول  هر  روی 

نگه      مى دارد؟نگه      مى دارد؟

در فصل اول در خصوص يک طراحى خوب صحبت کرديم و اين که چگونه از موجوديت ها و در فصل اول در خصوص يک طراحى خوب صحبت کرديم و اين که چگونه از موجوديت ها و 
ارتباطات آن ها به تعريف جدول ها مى رسيم. در فصل هاى بعد با توجه به محيط عملياتى مدرسه اى که ارتباطات آن ها به تعريف جدول ها مى رسيم. در فصل هاى بعد با توجه به محيط عملياتى مدرسه اى که 

طراحى کرده ايم، کار با نرم افزار را دنبال مى کنيمطراحى کرده ايم، کار با نرم افزار را دنبال مى کنيم.
و  مشاهده  جستجو،  براى  پرس و جو  يک  و   مشاهده  جستجو،  براى  پرس و جو  يک  داده ها:  انتخاب  براى  پرس و جوها  داده ها:ــ  انتخاب  براى  پرس و جوها  ۲ــــ۳ــــ۲ــ 
ويرايش (به هنگام سازى) داده هاى موجود در جدول به کار مى رود. انواع مختلفى از پرس و جو وجود ويرايش (به هنگام سازى) داده هاى موجود در جدول به کار مى رود. انواع مختلفى از پرس و جو وجود 
دارد. ساده ترين و معمول ترين نوع پرس و جو انتخاب داده هادارد. ساده ترين و معمول ترين نوع پرس و جو انتخاب داده ها ( (SeleSelectct) از جدول است، مثالً رکوردهايى ) از جدول است، مثالً رکوردهايى 
که مى خواهيد در يک گزارش نمايش داده شوند. با توجه به مثال فروشگاه کتاب، مى توان پرس و جويى که مى خواهيد در يک گزارش نمايش داده شوند. با توجه به مثال فروشگاه کتاب، مى توان پرس و جويى 
ايجاد کرد که مشخصات تمام مشتريانى که در شهر مفروض ايجاد کرد که مشخصات تمام مشتريانى که در شهر مفروض x زندگى مى کنند و شماره تلفنى از آن ها  زندگى مى کنند و شماره تلفنى از آن ها 

نداريد را نشان دهدنداريد را نشان دهد.
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 ،North Wind در      بانک     اطالعاتی    
                            تعدادى از پرس و جوهاى ايجاد         شدهتمرين ۲ـ۲ :

                            را باز کنيد و آن ها را مشاهده کنيد.

در مثال  در مثال مى توان پرس     و   جوهايى ايجاد کرد که از ترکيب اطالعات چند جدول استفاده کند. مثالً  مى توان پرس     و   جوهايى ايجاد کرد که از ترکيب اطالعات چند جدول استفاده کند. مثالً 
فروشگاه کتاب که اطالعات مشتريان در جدول مشتريان و اطالعات تأمين کنندگان در جدول فروشندگان است، فروشگاه کتاب که اطالعات مشتريان در جدول مشتريان و اطالعات تأمين کنندگان در جدول فروشندگان است، 
مى توان پرس و جويى ايجاد کرد که اطالعات افراد بانک را نمايش دهد، اين پرس و جو، اطالعات هر دو جدول مى توان پرس و جويى ايجاد کرد که اطالعات افراد بانک را نمايش دهد، اين پرس و جو، اطالعات هر دو جدول 
را هم زمان نشان مى دهد. عالوه بر آن مى توان پرس و جويى ايجاد کرد که فيلدهاى محاسباتىرا هم زمان نشان مى دهد. عالوه بر آن مى توان پرس و جويى ايجاد کرد که فيلدهاى محاسباتى١ مانند تعداد کل،  مانند تعداد کل، 

جمع کل، متوسط مقادير و… را نمايش دهد. مثالً تعداد کل مشتريانى که به فروشگاه مراجعه کرده اند.جمع کل، متوسط مقادير و… را نمايش دهد. مثالً تعداد کل مشتريانى که به فروشگاه مراجعه کرده اند.
از انواع ديگر پرس و جوها، پرس و جوى عملياتىاز انواع ديگر پرس و جوها، پرس و جوى عملياتى٢ است يعنى ايجاد رکوردهاى جديد يا ويرايش  است يعنى ايجاد رکوردهاى جديد يا ويرايش 
و حذف رکوردها را انجام دهد. مثالً پرس و جويى که رکوردهاى يک جدول را انتخاب کند و در جدول و حذف رکوردها را انجام دهد. مثالً پرس و جويى که رکوردهاى يک جدول را انتخاب کند و در جدول 
ديگرى کپى نمايد، يا تغييرى را بر تمام رکوردهاى انتخاب شده اعمال کند، يا رکوردهايى را حذف نمايد. ديگرى کپى نمايد، يا تغييرى را بر تمام رکوردهاى انتخاب شده اعمال کند، يا رکوردهايى را حذف نمايد. 

مثالً مشتريانى که طى دو سال خريدى نداشته اند را حذف نمايد.مثالً مشتريانى که طى دو سال خريدى نداشته اند را حذف نمايد.
پرس     و  جوها ابزارى مناسب براى خارج کردن اطالعات مفيد از جدول ها هستند و ممکن است پرس     و  جوها ابزارى مناسب براى خارج کردن اطالعات مفيد از جدول ها هستند و ممکن است 

Action Query ــ٢                        Calculated Field ــ١
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در يک بانک اطالعاتى، تعداد زيادى پرس و جو ايجاد کنيددر يک بانک اطالعاتى، تعداد زيادى پرس و جو ايجاد کنيد.

:NorthwiNorthwind در بانکدر بانک                                                              
                             ۱ــ هريک از اين پرس و جوها چه کارى انجام مى دهند؟ چه نوعى هستندــ هريک از اين پرس و جوها چه کارى انجام مى دهند؟ چه نوعى هستند

 تمرينتمرين۳ـ۲ : :      (انتخاب داده يا عملياتى)؟
                              ۲ــ محيط عملياتى مدرسه را درنظر بگيريد. به نظر شما چه پرس و جوهاى

                             الزم است؟

۳ــــ۳ــــ۲ــ فرم ها براى ويرايش و نمايش داده ها:ــ فرم ها براى ويرايش و نمايش داده ها: ديديم با پرس و جوى عملياتى مى توانيم  ديديم با پرس و جوى عملياتى مى توانيم 
اطالعاتى را در جدول ها وارد کنيم. در محيط اکسس پس از باز کردن جدول مى توانيم داده ها را به اطالعاتى را در جدول ها وارد کنيم. در محيط اکسس پس از باز کردن جدول مى توانيم داده ها را به 
آن وارد کنيم. راه ديگر ورود اطالعات به جدول ها، استفاده از فرم است. با کمک فرم مى توان ورود آن وارد کنيم. راه ديگر ورود اطالعات به جدول ها، استفاده از فرم است. با کمک فرم مى توان ورود 
اطالعات را آسان تر کرد. داده هاى يک يا چند جدول در صفحٔه فرم نمايش داده مى شود و مى توان با اطالعات را آسان تر کرد. داده هاى يک يا چند جدول در صفحٔه فرم نمايش داده مى شود و مى توان با 
امکانات فرم، اطالعات نمايش يافته را ويرايش يا حذف کرد و يا رکورد جديدى را ايجاد نمود. طرح هاى امکانات فرم، اطالعات نمايش يافته را ويرايش يا حذف کرد و يا رکورد جديدى را ايجاد نمود. طرح هاى 
مختلفى براى نمايش اطالعات در فرم وجود دارد که در زمان ايجاد يک فرم خواهيم ديد. مثالً قالب مختلفى براى نمايش اطالعات در فرم وجود دارد که در زمان ايجاد يک فرم خواهيم ديد. مثالً قالب 
جدولىجدولى١ نمايش اطالعات در فرم، شبيه نماى جدولى است. مى توانيم با اشکال گرافيکى مثل مستطيل  نمايش اطالعات در فرم، شبيه نماى جدولى است. مى توانيم با اشکال گرافيکى مثل مستطيل 
و خطوط، اطالعات را روى فرم گروه بندى کنيم. هم چنين مى توانيم از ليست هاى بازشوندهو خطوط، اطالعات را روى فرم گروه بندى کنيم. هم چنين مى توانيم از ليست هاى بازشونده٢، دکمه هاى ، دکمه هاى 

انتخابانتخاب٣ و ديگر انواع کنترل هاى روى صفحه براى ورود و ويرايش آسان تر داده ها استفاده کرد. و ديگر انواع کنترل هاى روى صفحه براى ورود و ويرايش آسان تر داده ها استفاده کرد.

تمرين   ۴   ـ۲:     در بانک Northwind فرم هاى ايجاد شده را مشاهده کنيد.

Radio/Option Buttons ــ٣                    Pull-Down Lists ــ٢                       Table Layout ــ١
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چه  از  شده اند؟  ايجاد  منظور  چه  به  باال  فرم های  از  هريک  کنيد  چه پژوهش  از  شده اند؟  ايجاد  منظور  چه  به  باال  فرم های  از  هريک  کنيد  پژوهش    
شده  استفاده  داده ها  آسان تر  ويرايش  و  ورود  برای  فرم ها  در  شده کنترل هايى  استفاده  داده ها  آسان تر  ويرايش  و  ورود  برای  فرم ها  در  کنترل هايى 

است؟است؟

راهنمايى :راهنمايى : با انواع کنترل هاى برنامه نويسى در درس برنامه سازى آشنا شده ايد مثل انوا با انواع کنترل هاى برنامه نويسى در درس برنامه سازى آشنا شده ايد مثل انواع ع 
LiListstها، انواعها، انواع ButtButtononها، انواعها، انواع OptionBOptionBoxoxهاها، ، ChekBChekBoxoxها و… ها و… .

گزارش ها  و  اطالعات  ورود  براى  عموماً  فرم ها  گزارش ها   و  اطالعات  ورود  براى  عموماً  فرم ها  داده ها:  چاپ  براى  گزارش ها  داده ها:ــ  چاپ  براى  گزارش ها  ۴ــــ۳ــــ۲ــ 
براى چاپ اطالعات استفاده مى شوند. گزارش ها مانند فرم ها اطالعات را نشان مى دهند و مى توان قالب براى چاپ اطالعات استفاده مى شوند. گزارش ها مانند فرم ها اطالعات را نشان مى دهند و مى توان قالب 
مشخصى را براى نمايش اطالعات انتخاب کرد. معموالً گزارش ها براساس پرس و جوها ايجاد مى شوند مشخصى را براى نمايش اطالعات انتخاب کرد. معموالً گزارش ها براساس پرس و جوها ايجاد مى شوند 
گـزارش  طراحـى  در  مـى کند.  انتخاب  را  گـزارش  نمايش  بــراى  مـوردنظر  اطالعـات  پرس و جـو  گـزارشو  طراحـى  در  مـى کند.  انتخاب  را  گـزارش  نمايش  بــراى  مـوردنظر  اطالعـات  پرس و جـو  و 
(Report DesiReport Designgn) مى توان ترتيب نمايش رکوردها، محلى که فيلدها نمايش داده مى شوند، نوع قلم نمايش ) مى توان ترتيب نمايش رکوردها، محلى که فيلدها نمايش داده مى شوند، نوع قلم نمايش 

و اندازٔه آن، خطوط، فضاى خالى و غيره را مشخص کرد. عالوه بر آن مى توان تعيين کرد رکوردها بر و اندازٔه آن، خطوط، فضاى خالى و غيره را مشخص کرد. عالوه بر آن مى توان تعيين کرد رکوردها بر 
روى کاغذ چاپ شوند، يا روى پاکت نامه، يا به صورت برچسب و يا انواع ديگر چاپى.روى کاغذ چاپ شوند، يا روى پاکت نامه، يا به صورت برچسب و يا انواع ديگر چاپى.

اکسس ابزار جادويىاکسس ابزار جادويى ( (WizaWizardrd) دارد که مى توان گزارش هاى ساده را به آسانى و با سرعت ايجاد ) دارد که مى توان گزارش هاى ساده را به آسانى و با سرعت ايجاد 
کرد و يا نمودارهاکرد و يا نمودارها ( (ChaChartrt) را براساس داده هاى موردنظر به سادگى ايجاد و چاپ کرد.) را براساس داده هاى موردنظر به سادگى ايجاد و چاپ کرد.

تمرين تمرين ۵۵    ـ    ـ۲۲::              در بانکدر بانک NorthwindNorthwind گزارش هاى ايجاد شده را مشاهده کنيد. گزارش هاى ايجاد شده را مشاهده کنيد.

پژوهش
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۱ـ پژوهش کنيد چه شباهت هايى در اين گزارشات مشاهده مى شود؟ـ پژوهش کنيد چه شباهت هايى در اين گزارشات مشاهده مى شود؟
۲ـ امکـانات در دسترس در گزارشات  در زمان اجرا    و نمايش چيست؟ـ امکـانات در دسترس در گزارشات  در زمان اجرا    و نمايش چيست؟

راهنمايى :راهنمايى : امکاناتى مثل چاپ، جستجو، حرکت بين صفحات و امکاناتى مثل چاپ، جستجو، حرکت بين صفحات و…

۵   ــ   ــ۳ــــ۲ــ ماکروها براى کنترل کليدها:ــ ماکروها براى کنترل کليدها: اکسس شامل دو امکان برنامه نويسى مجزاست:  اکسس شامل دو امکان برنامه نويسى مجزاست: 
ماکروهاماکروها ( (macmacroro) و محيط شبيه) و محيط شبيه VisualBasicic (VisualBasVBA (VBA). ماکروها، کد برنامٔه فرمان هاى مورد استفاده ). ماکروها، کد برنامٔه فرمان هاى مورد استفاده 
در محيط اکسس هستند. مى توان با ماکرو به جاى انجام کارها به صورت دستى و با کمک کليدها، عمليات در محيط اکسس هستند. مى توان با ماکرو به جاى انجام کارها به صورت دستى و با کمک کليدها، عمليات 
را خودکار کرد. به طور مثال، مى توانيد ماکرويى ايجاد کنيد زمانى که جدولى باز شود نشانگر در آخرين را خودکار کرد. به طور مثال، مى توانيد ماکرويى ايجاد کنيد زمانى که جدولى باز شود نشانگر در آخرين 
رکورد قرار گيرد بدون آن که پس از باز شدن جدول، از کليدها يا دکمه هايى استفاده کنيد. زمانى که يک رکورد قرار گيرد بدون آن که پس از باز شدن جدول، از کليدها يا دکمه هايى استفاده کنيد. زمانى که يک 
ماکرو ايجاد شد، براى اجرا در زمان مناسب مى توانيد دکمه اى بر روى فرم قرار دهيد تا با کليک روى ماکرو ايجاد شد، براى اجرا در زمان مناسب مى توانيد دکمه اى بر روى فرم قرار دهيد تا با کليک روى 
آن ها، آن ماکرو اجرا شود. هم چنين مى توانيد تعيين کنيد زمانى که نشانگر يا ماوس روى يک فيلد قرار آن ها، آن ماکرو اجرا شود. هم چنين مى توانيد تعيين کنيد زمانى که نشانگر يا ماوس روى يک فيلد قرار 
گرفت، به طور اتوماتيک ماکرويى اجرا شود. نيازى نيست برنامه نويس باشيد تا ماکرويى را ايجاد کنيد گرفت، به طور اتوماتيک ماکرويى اجرا شود. نيازى نيست برنامه نويس باشيد تا ماکرويى را ايجاد کنيد 

چرا که محيط کار کمک مى کند تا به سادگى ماکرو ايجاد شود.چرا که محيط کار کمک مى کند تا به سادگى ماکرو ايجاد شود.

تمرين تمرين ۶۶     ـ     ـ۲۲ : :              در بانکدر بانک NorthwindNorthwind ماکروهاى ايجاد شده را مشاهده کنيد. ماکروهاى ايجاد شده را مشاهده کنيد.
                                                                ٭ دقت کنيد کـه اين مـاکـروهـا پيچيده بـه نظر مـى رسند و البته کـار دقت کنيد کـه اين مـاکـروهـا پيچيده بـه نظر مـى رسند و البته کـار

                                     بسيارى هم انجام مى دهند                                     بسيارى هم انجام مى دهند.

پژوهش
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۶۶  ــ  ــ۳۳ــــ۲۲ــ ماجول ها براى نوشتن برنامه هاى مورد نظر:ــ ماجول ها براى نوشتن برنامه هاى مورد نظر: ماجول، بخش اصلى برنامه نويسى  ماجول، بخش اصلى برنامه نويسى 
است. ماجول اصطالح ديگرى براى برنامه هایاست. ماجول اصطالح ديگرى براى برنامه های  VVBABA  ١١ است است. . VVBABA زبان برنامه نويسى است که براساس  زبان برنامه نويسى است که براساس 
زبان زبان BasBasicic ايجاد شده است. ماکروها براى ذخيرٔه کليدهاى فرمان و يا پاک کردن داده هاى وارد شده  ايجاد شده است. ماکروها براى ذخيرٔه کليدهاى فرمان و يا پاک کردن داده هاى وارد شده 
در يک فيلد مناسب هستند ولى زمانى که عمليات و دستورات پيچيده ترى نياز باشد، بايد برنامه نويسى در يک فيلد مناسب هستند ولى زمانى که عمليات و دستورات پيچيده ترى نياز باشد، بايد برنامه نويسى 
فرض کنيد سفارشات کتاب را به وسيلٔه پست الکترونيک دريافت کرده ايد، آن گاه مى توانيد  فرض کنيد سفارشات کتاب را به وسيلٔه پست الکترونيک دريافت کرده ايد، آن گاه مى توانيد کرد. مثالً  کرد. مثالً 
برنامه اى بنويسيد که پيام ها را از صندوق پست خوانده، رکوردهايى را به جدول خاصى در بانک وارد برنامه اى بنويسيد که پيام ها را از صندوق پست خوانده، رکوردهايى را به جدول خاصى در بانک وارد 
نمايد. با اين کار ديگر نيازى به کپى اطالعات به وسيلٔه يک اپراتور نيست. هم چنين مى توان برنامه اى نمايد. با اين کار ديگر نيازى به کپى اطالعات به وسيلٔه يک اپراتور نيست. هم چنين مى توان برنامه اى 
نوشت که با کليک روى دکمٔه ارسال، ليست اقالم ارسالى و برچسب نامه را چاپ کرده، موجودى انبار نوشت که با کليک روى دکمٔه ارسال، ليست اقالم ارسالى و برچسب نامه را چاپ کرده، موجودى انبار 

را نيز کسر نمايد و يک پيغام نيز به وسيلٔه پست الکترونيک به مشترى ارسال کند.را نيز کسر نمايد و يک پيغام نيز به وسيلٔه پست الکترونيک به مشترى ارسال کند.

                          
 Northwind در  بـــانـــک                          
تمرين ۷ ـ۲:      مـاجـول هــاى   ايجاد   شده   را

                            مشاهده کنيد.

۱ــ Visual Basic for Application، در کتاب برنامه سازى ۳ با VBA آشنا مى شويد. 

۷ــــ۳ــــ۲ــ صفحات براى ويرايش داده ها در مرورگر وب:ــ صفحات براى ويرايش داده ها در مرورگر وب: فرم ها براى ورود و ويرايش  فرم ها براى ورود و ويرايش 
داده به کار مى روند ولى براى نمايش آن ها بايد محيط اکسس اجرا شود. بدين معنى که بايد اکسس روى داده به کار مى روند ولى براى نمايش آن ها بايد محيط اکسس اجرا شود. بدين معنى که بايد اکسس روى 
کامپيوتر نصب شده باشد. اگر نخواهيد از محيط اکسس استفاده کنيد بايد از صفحه هاکامپيوتر نصب شده باشد. اگر نخواهيد از محيط اکسس استفاده کنيد بايد از صفحه ها ( (PaPagege) استفاده ) استفاده 



تی٣٧
العا
 اط
نک
با

  

کنيد که فرم ها را دربر مى گيرند. هر فردى مى تواند با مرورگر وب مثلکنيد که فرم ها را دربر مى گيرند. هر فردى مى تواند با مرورگر وب مثل IEIE (Internet Explorer (Internet Explorer) صفحٔه ) صفحٔه 
شامل فرم را باز کند و مانند فرم، رکوردهاى جدول را ويرايش، اضافه يا حذف نمايد. اگر در اينترنت شامل فرم را باز کند و مانند فرم، رکوردهاى جدول را ويرايش، اضافه يا حذف نمايد. اگر در اينترنت 
براى جستجو يا عضويت، اطالعاتى را وارد کرده باشيد، صفحٔه شامل فرم را ديده ايدبراى جستجو يا عضويت، اطالعاتى را وارد کرده باشيد، صفحٔه شامل فرم را ديده ايد١. اين گونه صفحه ها . اين گونه صفحه ها 

عموماً به بانک اطالعاتى متصل شده اند و اکسس مى تواند يکى از آن ها باشد.عموماً به بانک اطالعاتى متصل شده اند و اکسس مى تواند يکى از آن ها باشد.

۴ـ۲ـ ايجاد يک پايگاه داده در نرم افزار   اکسس
براى آن که بتوانيم اشياء بانک اطالعاتى را ايجاد کنيم و درواقع سيستم بانک اطالعاتى طراحى براى آن که بتوانيم اشياء بانک اطالعاتى را ايجاد کنيم و درواقع سيستم بانک اطالعاتى طراحى 
باشيم. داشته باشيم٢٢. اين فايل . اين فايل  داشته   .accdbaccdb  پسوندشدٔه خود را پياده سازى نماييم بايد يک بانک پايگاه داده با پسوند پايگاه داده با  بانک  بايد يک  نماييم  پياده سازى  شدٔه خود را 
واقعيت فيزيکى جدول ها، فرم ها، پرس و جوها، گزارش ها و ساير اشياء بانک را دربر مى گيرد. براى ايجاد واقعيت فيزيکى جدول ها، فرم ها، پرس و جوها، گزارش ها و ساير اشياء بانک را دربر مى گيرد. براى ايجاد 
فايل بانک مى توانيم از ويزارد استفاده کنيم. با ويزارد مى توانيم براساس يکى از بانک هاى اطالعاتى فايل بانک مى توانيم از ويزارد استفاده کنيم. با ويزارد مى توانيم براساس يکى از بانک هاى اطالعاتى 
از پيش تعريف شده، بانک اطالعاتى دلخواه خود را همراه با جدول ها، گزارش ها و فرم هاى موردنياز از پيش تعريف شده، بانک اطالعاتى دلخواه خود را همراه با جدول ها، گزارش ها و فرم هاى موردنياز 
بسازيم. اما از آن جايى که ممکن است بانک اطالعاتى ما با هيچ يک از بانک اطالعاتى از پيش ساخته بسازيم. اما از آن جايى که ممکن است بانک اطالعاتى ما با هيچ يک از بانک اطالعاتى از پيش ساخته 
شدٔه موجود در اکسس سازگار نباشد، اين روش مناسب نيست. بنابراين ابتدا يک بانک اطالعاتى خالى شدٔه موجود در اکسس سازگار نباشد، اين روش مناسب نيست. بنابراين ابتدا يک بانک اطالعاتى خالى 

ايجاد مى کنيم و سپس جدول ها، فرم ها، گزارش ها، پرس و جوها را به آن اضافه مى کنيم.ايجاد مى کنيم و سپس جدول ها، فرم ها، گزارش ها، پرس و جوها را به آن اضافه مى کنيم.

۱ــ در کتاب بسته هاى نرم افزارى ۳، جلد دوم، با چگونگى ايجاد فرم و کار کردن با آن در صفحات وب آشنا مى شويد.
٢ــ در نسخه های قبلی نرم افزار Access پسوند فايل ها mdb. بوده است، با توجه به اينکه بيشتر عمليات موردنظر در اين کتاب بر 

پايه نسخه ٢٠٠٧ می باشد از توضيح روش ذخيره سازی با پسوند mdb. خودداری شده است.

ــ  بـانک اطالعاتیــ  بـانک اطالعاتی DBProj.accdbDBProj.accdb را بدون کمک ويزارد ايجاد کنيد.  را بدون کمک ويزارد ايجاد کنيد. 
مراحل ايجاد به صورت زير است:مراحل ايجاد به صورت زير است:

انتخاب  را  انتخاب   را   Newew گزينٔهگزينٔه  اصلی  مـنـوی  از  اکسس  بـه  ورود  از  پس  اصلیــ  مـنـوی  از  اکسس  بـه  ورود  از  پس  ــ 
کنيد.کنيد.

ــ روى گزينٔهــ روى گزينٔه Blank databaBlank databasese از پانل ايجاد مطابق شکل صفحه بعد  از پانل ايجاد مطابق شکل صفحه بعد 
کليک کنيد.کليک کنيد.

 FileFile نام و محل ذخيره سازى فايل را مى پرسد. در قسمت نام و محل ذخيره سازى فايل را مى پرسد. در قسمت AcceAccessss ــــ
 CreaCreatete تايپ کرده، سپس دکمٔه تايپ کرده، سپس دکمٔه DBPrDBProjoj نام بانک اطالعاتى را ، نام بانک اطالعاتى را ،NaNameme
را کليک نماييد. هميشه محل ذخيرهٔ مناسبى را براى فايل درنظر بگيريد. را کليک نماييد. هميشه محل ذخيرهٔ مناسبى را براى فايل درنظر بگيريد. 

تمرين تمرين ۸     ـ     ـ۲ : :ــــ
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  ۵   ـ۲  ـ بستن پايگاه داده
بانک اطالعاتى ايجاد شده از طريق منوی اصلی گزينٔهبانک اطالعاتى ايجاد شده از طريق منوی اصلی گزينٔه  Close   DatabaseClose   Database بسته مى شود ولى  بسته مى شود ولى 
 AcceAccessss فعال است، اگر چه يک سرى از قابليت هاى محيط کار فعال است، اگر چه يک سرى از قابليت هاى محيط کار AcceAccessss توجه کنيد که هنوز محيط کارتوجه کنيد که هنوز محيط کار

در دسترس هستند.در دسترس هستند.

کنجکاوی
چه قابليت هايى در محيط کارچه قابليت هايى در محيط کار AccessAccess در صورت فعال نبودن يک بانک  در صورت فعال نبودن يک بانک 

داده در دسترس است؟داده در دسترس است؟

 ۶     ـ     ـ۲ـ باز کردن پايگاه دادۀ موجوـ باز کردن پايگاه دادۀ موجود
مانند باز کردن فايل در ساير نرم افزارهاى تحت ويندوز است. مجددًا يادآورى مى کنيم که از مانند باز کردن فايل در ساير نرم افزارهاى تحت ويندوز است. مجددًا يادآورى مى کنيم که از 

منوی اصلی، گزينٔهمنوی اصلی، گزينٔه OpOpenen را انتخاب کنيد. را انتخاب کنيد.
از پنجرٔه باز شده، نام و محل فايل ذخيره شده را انتخاب نماييد و دکمٔهاز پنجرٔه باز شده، نام و محل فايل ذخيره شده را انتخاب نماييد و دکمٔه OpOpenen را کليک کنيد را کليک کنيد. . 

AcceAccessss بانک اطالعاتى موردنظر را باز مى کند و پنجرٔه بانک نشان داده مى شود بانک اطالعاتى موردنظر را باز مى کند و پنجرٔه بانک نشان داده مى شود.

ابتداى پس از ايجاد بانک، پنجرٔه بانک نشان داده مى شود که در ابتداى  در  داده مى شود که  نشان  بانک  پنجرٔه  بانک،  ايجاد  پس از 
فصل توضيح داده شده استفصل توضيح داده شده است.
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خالصۀ فصل
حجم  افزايش  با  است.  داده  مديريت  ابزارهاى  از  يکى  اطالعاتى   اکسس  حجم بانک  افزايش  با  است.  داده  مديريت  ابزارهاى  از  يکى  اطالعاتى   اکسس  بانک 
داده ها بايد بتوانيم آن ها را تجزيه و تحليل کنيم و اطالعات موردنياز را بازيافت نماييم. داده ها بايد بتوانيم آن ها را تجزيه و تحليل کنيم و اطالعات موردنياز را بازيافت نماييم. 
اکسس، مانند ساير نرم افزارهاى تحت ويندوز داراى يک محيط کار است که ابزارها، اکسس، مانند ساير نرم افزارهاى تحت ويندوز داراى يک محيط کار است که ابزارها، 
منوها و امکانات متعددى را دربر دارد. پنجرٔه اصلى آن عالوه بر امکاناتى که از آن ها نام منوها و امکانات متعددى را دربر دارد. پنجرٔه اصلى آن عالوه بر امکاناتى که از آن ها نام 
برده ايم، شامل اشياء بانک اطالعاتى است. مهم ترين اشياء بانک عبارتند از: جدول ها، برده ايم، شامل اشياء بانک اطالعاتى است. مهم ترين اشياء بانک عبارتند از: جدول ها، 

پرس و جوها، گزارش ها و فرم ها.پرس و جوها، گزارش ها و فرم ها.
جدول مهم ترين جزء بانک است که داده ها را نگه مى دارد. با پرس و جو مى توان جدول مهم ترين جزء بانک است که داده ها را نگه مى دارد. با پرس و جو مى توان 
داده هاى با شرط خاص را بازيافت کرد. از فرم ها براى نمايش، ورود و ويرايش ساده تر داده هاى با شرط خاص را بازيافت کرد. از فرم ها براى نمايش، ورود و ويرايش ساده تر 
داده ها استفاده مى شود؛ از گزارش ها براى نمايش داده ها و چاپ آن ها در طرح مناسب داده ها استفاده مى شود؛ از گزارش ها براى نمايش داده ها و چاپ آن ها در طرح مناسب 

استفاده مى شود.استفاده مى شود.
از  هدف  گردد.  طراحى  اطالعاتى  بانک  بايد،  آن  اشياء  و  بانک  ايجاد  از  از قبل  هدف  گردد.  طراحى  اطالعاتى  بانک  بايد،  آن  اشياء  و  بانک  ايجاد  از  قبل 
موردنياز  امکانات  تمام  گرفتن  درنظر  و  کاربران  نياز  عملياتى،  محيط  شناخت  موردنياز طراحى،  امکانات  تمام  گرفتن  درنظر  و  کاربران  نياز  عملياتى،  محيط  شناخت  طراحى، 
بانک اطالعاتى قبل از پياده سازى است. بايد جدول ها، فرم ها، گزارش ها و غيره طراحى بانک اطالعاتى قبل از پياده سازى است. بايد جدول ها، فرم ها، گزارش ها و غيره طراحى 
شوند با انجام طراحى، در زمان پياده سازى در محيط اکسس، با اشکاالت اساسى مواجه شوند با انجام طراحى، در زمان پياده سازى در محيط اکسس، با اشکاالت اساسى مواجه 
نمى شويم که در غير اين صورت کار اصالح اشکاالت ايجاد شده به مراتب بسيار دشوارتر نمى شويم که در غير اين صورت کار اصالح اشکاالت ايجاد شده به مراتب بسيار دشوارتر 

و وقت گيرتر خواهد بودو وقت گيرتر خواهد بود.
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۱ـ محيط کار اکسس شامل چه امکاناتى است؟ـ محيط کار اکسس شامل چه امکاناتى است؟
۲ـ امکانات پنجرۀ اشياء بانک را نام برده و مختصر توضيح دهيد.ـ امکانات پنجرۀ اشياء بانک را نام برده و مختصر توضيح دهيد.
۳ـ انواع اصلى اشياء بانک اطالعاتى را نام ببريد و توضيح دهيد.ـ انواع اصلى اشياء بانک اطالعاتى را نام ببريد و توضيح دهيد.

۴ـ نام پيش فرض و پيوند فايل هايى که در نرم افزار اکسس ايجاد مى شود ـ نام پيش فرض و پيوند فايل هايى که در نرم افزار اکسس ايجاد مى شود 
را بنويسيد.را بنويسيد.

ـ     تفاوت گزارش و فرم از نظر کاربرد را بنويسيد. ـ     تفاوت گزارش و فرم از نظر کاربرد را بنويسيد.         ۵ 
محيط    اکسس   چه  نوشته شده با     ـ ماکروها و برنامه هايی نوشته شده با VBAVBA در محيط    اکسس   چه  در  برنامه هايی  ۶    ـ ماکروها و 

تفاوتى از نظر تفاوتى از نظر امکانات دارند؟امکانات دارند؟

خودآزمايى


