
هدف های رفتاری : پس از آموزش اين فصل هنرجو مى تواند:
 دليل استفاده از ADO به عنوان متد دسترسى به داده ها را شرح دهد.

 هدف از SQL را شرح دهد.
.(Select عبارت) ساده را تعريف کند SQL شکل کلى عبارات 

 رکوردها را در يک پرس وجو با استفاده از عبارات سادٔه SQL فيلتر کند.
 چگونگى اتصال کنترل ADO Data به منبع داده ها را شرح دهد.
 کنترل ADO Data را به جعبه ابزار ويژوال بيسيک اضافه کند.

 کنترل ADO Data را در يک برنامٔه کاربردى به کار گيرد.
 چگونگى ارتباط شیء  Recordset به کنترل ADO Data را شرح دهد.

 رکوردهاى جديدى را به Recordset  اضافه کند.
 رکوردهاى موجود را به هنگام کند.

 رکوردها را از Recordset حذف کند.
 رکوردهاى درون Recordset را جست و جو کند.

Activex Data Objects (ADO) 

فصل
٤٤

آشنايی با
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تقريباً تمام برنامه هاى کاربردى نياز به دسترسى به داده ها دارند. براى برنامه هاى کاربردى، که در 
يک کامپيوتر اجرا مى شوند، دسترسى به داده ها و پياده سازى آن ساده است و نياز به برنامه نويسى کمى 

دارد. مکانيزم دسترسى به داده ها تحت شبکه متفاوت است.
به عنوان يک برنامه نويس، مجبور خواهيد بود که فناورى دسترسى به داده هايى که براى ايجاد 
برنامه به کار مى بريد را انتخاب کنيد. فناورى هاى دسترسى به داده هايى که در ويژوال بيسيک ارايه شده اند، 

زمان ايجاد برنامه را کاهش داده و کد نويسى را ساده مى کنند و کارايى بااليى را ارايه مى دهند.

۱ـ۴ـ رابط های دسترسى به داده ها
يک رابط دسترسى به داده ها يک مدل شیء است که شکل هاى مختلف دسترسى به داده ها 
را ارايه   مى کند. در ويژوال بيسيک، سه نوع رابط دسترسى به داده ها وجود دارد که عبارتند    از: 
  .Data Access Objects (DAO) و Remote Data Objects (RDO)  ،   Activex Data (ADO) 
مقدار  تغيير  و  رکوردها  بازيابى  اطالعاتى،  بانک  به  اتصال  برنامه نويسى  با  مى توان  بيسيک  ويژوال  در 

رکوردها را کنترل کرد.
از هر کدام از سه فناورى دسترسى به داده ها براى تعامل با بانک اطالعاتى مى توان استفاده کرد، 
ولى ADO جديدترين و قوى ترين آن ها و رابطى براى OLE  DB است.OLE DB راهکار رابط سطح 

پايين براى تمام انواع داده هاست. اين مفهوم را UDA ۱ نيز مى نامند. 
به  عنوان مثال، OLE DB و ADO رابط يکسانى را نه تنها براى دسترسى به داده هاى بانک هاى 
اطالعاتى رابطه اى و غيررابطه اى فراهم مى کنند، بلکه به ساير منابع مثل پست الکترونيکى، سيستم هاى 

فايل، ابزارهاى مديريت پروژه، صفحه گسترده ها و شیء هاى کارى خاص را نيز ارايه مى کنند.
آشنا   SQL عبارت هاى  و  رابطه اى  اطالعاتى  بانک هاى  مفاهيم  با  اطالعاتى  بانک  کتاب  در 

شده ايد.

Universal Data Access ــ١

تمرين : مفاهيم زير را توضيح دهيد:
   جدول ــ رکورد ــ فيلد  ــ کليد



 ADO Data  ۲ـ۴ـ کنترل
 ADO Data به طور مستقيم در برنامه هاى کاربردى استفاده کرد، ولى ADO  اگر چه مى توان از
داراى مزيت کنترل گرافيکى به همراه دکمه هاى پيمايش رکوردى است. همچنين اين رابط ساده، امکان 

مى دهد تا برنامه هاى کاربردى بانک اطالعاتى را با حداقل کدنويسى ايجاد کنيد.
به  مقيد  کنترل هاى  بين  سريع  اتصال  ايجاد  براى   Microsoft ADO از ADO Data کنترل
داده ها  (data -bound) و ارايه کنندهٔ داده استفاده مى کند. کنترل هاى Data  -bound (مقيد به داده ها)، 
Image, ComboBox, CheckBox   مى باشند و شامل DataSource کنترل هايى هستند که داراى مشخصٔه
و PictureBox, ListBox,   Label و  TextBoxاست. اين کنترل ها بانکی از فيلدهای جداول بانک 

اطالعاتی متصل شده و مقادير آن فيلد را نمايش می دهند.
   ،DataGrid مثل  داده ها  به  مقيد    ۱Activex کنترل  چندين  داراى  بيسيک  ويژوال  عالوه  به 
DataCombo وDatalist نيز است. هنگامى که از کنترل ADO Data استفاده مى کنيد، مى توانيد هر 
فيلدى را به يک کنترل مقيد کنيد و هنگام  پيمايش رکوردها، به طور خودکار محتواى فيلدها نمايش داده 
مى شوند. اين کار به طور داخلى به وسيلٔه ويژوال بيسيک انجام مى شود و نوشتن هيچ کدى نياز نيست.

Data Form Wizard ۳ـ۴ـ ايجاد فرم های مقيد به بانک اطالعاتى با
ويژوال بيسيک ابزارى ارايه مى کند که امکان ايجاد فرم هايى که داراى کنترل هاى مقيد به 
کرد.  فعال   Add -Ins منوى از  را  ويزارد  اين  مى کند.مى توان  فـراهم  را  هستند  اطالعاتى  بانک 
ويزارد Data Form فرمى را ايجاد مى کند که امکان مرور بانک اطالعاتى، کامل کردن کادرهاى 

متن، برچسب ها و کنترل ADO Data را فراهم مى کند. 
هنگامى که ويژوال بيسيک را نصب مى کنيد، ويزارد Data Form ويژوال بيسيک نصب نمى شود 

و بايد آن را به منوى Add  -  Ins اضافه کنيد.
١ــ کنترل Activex يک مؤلفٔه نرم افزاری است که می تواند در صفحات وب، آفيس يا هر ميزبانی که از کنترل های Activex پشتيبانی 
کتابخانه های پيوند پويا (pll)،صفحات وب يا  کاربردی،  می کند، قرار داده شود و دارای متدهايی است که می تواند از طريق ساير برنامه های 

کنترل های ديگر فراخوانی شود.
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تمرين : ۱ــ هدف زبان SQL را بيان کنيد.
  ۲ــ عبارت SELECT و اجزاى آن را شرح دهيد.



:  Data Form Wizard ۱ـ۳ـ۴ـ نصب
۱ــ از منوى Add-Ins گزينٔه Add-In Manager را انتخاب کنيد.  

ـ  در کادر محاوره اى Add-In Manager ،گزينٔه VB6، Data Form Wizard را از ليست  ۲ـ
انتخاب کرده و کادر عالمت Loaded/Unloaded را فعال کنيد (شکل۱ــ۴) روى OK کليک کنيد.

شکل ۱ــ۴ــ اگر گزينۀ Load on Startup را انتخاب کنيد، ويزارد Data Form بعد از عمليات
 نصب به منوى Add-Ins اضافه مى شود.

اکنون که ويزارد را به IDE ويژوال بيسيک اضافه کرديد، مى توانيد آن را در تمام پروژه ها به   کار 
ببريد.

ايجاد فرم مقيد به جدول بانک اطالعاتى : از ويزارد VB Data Form به منظور ايجاد فرم 
براى جدول tblWorks از بانک اطالعاتى Composer.mdb استفاده مى کنيم.

۱ــ از منوى Add-Ins گزينٔه DataForm Wizard را انتخاب کنيد.
۲ــ در کادر محاوره اى Introduction روى Next کليک کنيد (شکل ۲ــ۴).
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مثال۱ـ۴  



۳ــ در کادر محاوره اى Database Type، انتخاب Access را برگزيده و روى Next کليک 
کنيد.

محاوره اى  کادر  تا  کنيد  کليک   Browse دکمٔه  روى   Database محاوره اى  کـادر  در  ۴ــ 
Access Database را مشاهده کنيد. اکنون مى توانيد بانک اطالعاتى مورد     نظر براى ايجاد فرم را 

انتخاب کنيد. Composer.mdb را پيدا کرده و روى Next کليک کنيد.

تحقيق : اگر فايل بانک اطالعاتى در Access XP, ۲۰۰۳ ايجاد شده باشد، خطا 
رخ مى دهد. براى رفع آن چه کارى بايد انجام داد؟

شکل ۲ــ۴ــ کادر محاوره اى Introduction امکان بارگذارى پروفايل تنظيمات Data Form Wizard را فراهم مى کند.
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۵  ــ نام فرم را frmWorks قرار داده و از ليست Form Layout گزينٔه Single Record را 
انتخاب کنيد. از گزينه هاى Binding Type گزينٔه ADO Data Control را انتخاب کرده و روى 

Next کليک کنيد (شکل ۳ــ۴).
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شکل ۳ــ۴ــ طرح کلى فرم را با انتخاب گزينه اى از ليست  Form Layout انتخاب کنيد.

شکل ۴ــ۴ــ  تمام جدول ها و پرس وجوهاى بانک اطالعاتى انتخاب شده در ليست بازشوى Record Source فهرست مى شوند. 
بعد از انتخاب Record Source، فيلدهاى آن در ليست Available fields ظاهر خواهند شد.

۶  ــ جدول tblworks را از ليست باز  شوى Record Source انتخاب کنيد. ليست بازشوی 
Record Source شامل تمام جداول و پرس وجوهای بانک اطالعاتی انتخاب شده است.

 Available Fields در ليستRecord Source ۷ــ تمام فيلدهای جدول انتخاب شده از ليست
ظاهر می شود از دکمه های  و  می توان به ترتيب برای انتخاب برخی از فيلدها يا همه فيلدها استفاده 
کرد.روى دکمٔه   و سپس Next کليک کنيد تا تمام فيلدها انتخاب شود. (شکل ۵  ــ۴) در صورتى که 



مى خواهيد رکوردها براساس فيلد خاصى مرتب شوند، از کادر Column to sort by نام فيلد موردنظر 
را انتخاب کنيد. روی Next کليک کنيد.

شکل ۵  ــ۴ــ هر فيلدى که انتخاب کنيد روى فرم داده ها ظاهر خواهد شد. در صورتى که بعضى ازفيلدها را مى خواهيد، آن ها را 
انتخاب کرده و روى دکمۀ   کليک کنيد. براى حذف فيلدها از فرم داده ها، روى دکمه هاى   و      کليک کنيد.

خارج  انتخاب  حالت  از  را  عالمت  کادرهاى   Control Selection محاوره ای کادر  در  ۸  ــ 
نکنيد، بنابراين تمام کنترل هاى کار کردن با داده ها روى فرم قابل دسترس خواهند بود (شکل ۶  ــ۴) 

روى Next کليک کنيد. 
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شکل ۶  ــ۴ــ مى توان تعداد محدودى از دکمه ها را با انتخاب يا پاک کردن کادر عالمت مربوطه روى فرم قرار داد.



۹ــ در کادر محاوره ای پايانی تنظيمات ايجاد شده را با کليک کردن روى دکمٔه سه نقطه، ذخيره 
کنيد (شکل ۷ــ۴). اين تنظيمات در فايلى با پسوند rwp. ذخيره مى شوند.

شکل ۷ــ۴ــ ذخيرۀ تنظيمات در يک پروفايل مى تواند سبب صرفه جويى در وقت برنامۀ بانک اطالعاتى شود.

ظاهر   Data Form Created نــهــايى  محاوره اى  کنيد.کــادر  کليک   Finish روى  ۱۰ــ 
خـواهد شد. درصورتى کــه نـمـى خواهيد اين پيام تـأييد دفـعـٔه بـعـد ظاهر شود، روى کـادر عالمت 

Don  ,   t show this Dialog in the Future کليک کنيد. روى OK کليک کنيد.
منوى  از   Project1 Properties انتخاب با  را   Project Properties محاوره اى ـ کادر  ۱۱ـ

Project باز کنيد.
۱۲ــ فرم frmWorks را از ليست بازشوى Startup Object انتخاب کنيد (شکل ۸   ــ۴).
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۱۳ــ پروژه  را ذخيره کرده و اجرا کنيد (شکل ۹ــ۴).

 Startup شکل ۸   ــ۴ــ در صورتى که مى خواهيد فرم جديد را به صورت فرم آغازين درنظر بگيريد، بايد شیء
را دوباره مقداردهى کنيد.

 (refreash) شکل ۹ــ۴ــ فرم داده هاى ايجاد شده با ويزارد، امکان اضافه، به هنگام، حذف و نو کردن
داده هاى جدول را فراهم مى کند.
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کنترل  بيسيک وجـود دارد کـه بـا  ابـزار ويژوال  کنترل Data در جعبه  ديگـری بـه نام  کنترل 
ADO Data متفاوت است. برای کار با کنترل Data بايد مشخصٔه Data BaseName آن را مساوی 
بانک اطالعاتی موردنظر قرار دارد و در مشخصٔه Record Source آن يکی از جداول بانک اطالعاتی 

را انتخاب نمود.
مـى تـوانـد   Data کنترل  هـر  کـرد.  استفاده  فـرم  کنترل  Data  روى  چندين  از  مـى تـوان 
RecordSource متفاوتى از يک بانک اطالعاتى يا از بانک هاى اطالعاتى مختلف داشته باشد. همچنين 

مى توان مشخصه هاى کنترل Data را در زمان اجرا تغيير داد.
کنترل Data امکان کار کردن با بانک اطالعاتى ساده را فراهم مى کند ولى داراى محدوديت است. 
 ActiveX Data Objects براى برنامه نويسى حرفه اى با بانک اطالعاتى از فناورى پيشرفته اى به نام

(ADO) استفاده کنيد. کنترل Data براى برنامه هاى کاربردى ساده تر، مناسب است. 

۴ـ۴ـ اضافه کردن کنترل ADO Data به جعبه ابزار
براى اضافه کردن کنترل ADO Data به جعبه ابزار، مراحل زير را انجام دهيد:

۱ــ از منوى Project گزينٔه Components را انتخاب کنيد.
 Microsoft  ADO Data Control 6.0 (OLE DB) روى ،Components ۲ــ در کادر محاوره اى

کليک کنيد (شکل ۱۰ــ۴). 
۳ــ روى OK کليک کنيد.

Components  شکل ۱۰ــ۴ــ کادر محاوره اى
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۵  ـ۴ـ اتصال به منبع داده ها
 ADO Data کنترل ConnectionString در زمان طراحى، مى توان با مقدار دهى مشخصٔه
روی  مشخصه  اين  مقداردهی  برای  کرد.  برقرار  را  داده ها  منبع  به  اتصال  معتبر،  اتصال  رشتٔه  يک  با 
 Properties پنجرٔه در  کنيد (يا  انتخاب  را   ADODC Propertic گزينٔه و  کرده  کليک  راست  شیء 
روی عـالمت سه نـقـطـٔه روبــه روی مشخصٔه Connection String کليک کنيد) کـادر محاوره ای 
کنترل  property Page باز می شود (شکل ۱۱ــ۴). هنگامى که مشخصٔه ConnectionString از 

ADO Data را مى خواهيد مقداردهى کنيد، سه انتخاب خواهيد داشت:
  Use Data Link File: اين گزينه تعيين مى کند که شما مى خواهيد از يک فايل با پسوند 
۱UDL خاص استفاده کنيد. هنگامى که اين گزينه انتخاب شود، مى توانيد روى  Browse کليک کنيد 
تا به کادر محاوره اى Select Data Link File دسترسى پيدا کنيد و از آن جا پروندٔه Data Link را 

انتخاب نماييد.
 Use ODBC Data Source Name: اين گزينه تعيين مى کند که شما می خواهيد از نام 
منبع داده هاى تعريف شده (DSN) براى رشتٔه اتصال استفاده کنيد. مى توان به فهرستى از DSN هاى 
يا  و  نمود  انتخاب  را  موردنظر   DSN کردو پيدا  دسترسى  ترکيبى  کادر  طريق  از  سيستم  شدهٔ  تعريف 
 Create New Data Source Wizard کليک کرد و از طريق کادر محاوره اى New (شکل ۱۱ــ۴). روى

براى ايجاد DSN جديد و يا اصالح DSN  هاى موجود، استفاده کرد.

Use Data Link ــ١

شکل ۱۱ــ۴ــ به کارگيرى  
ODBC گزينۀ نام منبع داده هاى
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تعيين مى کند که شما می خواهيد از يک رشتٔه  گزينه   Use Connection String: اين 
محاوره اى  کـادر  بـه  تـا  کنيد  کليک   Build روى کنيد.  استفاده  داده ها  بــه  دسترسى  بــراى  اتصال 
اتصال،  مى توان  محاوره اى  کادر  اين  از  استفاده  با  کنيد.  پيدا  دسترسى   Data Link Properties
مجوز هاى دسترسى و اطالعات اضافى مورد نياز براى دسترسى به داده ها را با استفاده از ارايه کننده  

OLE DB تعيين کرد.

۶  ـ۴ـ تعيين رشتۀ اتصال
در روال زير، ما روى استفاده از رشتٔه اتصال به منبع داده ها تمرکز مى کنيم. در اين فرآيند، يک 
ارايه کنندهٔ OLE DB را انتخاب، نام و محل بانک اطالعاتى را تعيين و اتصال را آزمايش خواهيد کرد.

مقداردهى مشخصٔه ConnectionString را به صورت زير انجام دهيد:
۱ــ يک کنترل  ADO Data روى فرم قرار دهيد.

 ConnectionString مشخصٔه  مقابل  کنترل،  اين  به  مربوط   Properties پنجرٔه  در  ۲ــ 
روى … کليک کنيد.

۳ــ گزينٔه Use Connection Stringرا انتخاب و روى Build کليک کنيد.
بانک  اين که  دليل  به   Provider زبانٔه  و   Data Link Properties محاوره اى  کادر  در  ۴ــ 
 Microsoft jet 4.0 OLE DB Provider بوده است، گزينٔه Access اطالعاتى که ايجاد کرده ايم، در

را انتخاب مى کنيم.
۵ ــ در زبانٔه  Connection با کليک روى … شمارٔه ۱ نام بانک اطالعاتى مورد نظر (در اين 
مثال، Nwind.mdb) را انتخاب کنيد. در شمارٔه ۲ اين کادر محاوره اى مى توانيد نام کاربرى و گذر 

واژٔه خاصى را براى دسترسى به بانک اطالعاتى تعيين کنيد.
۶  ــ روى Test Connection کليک کنيد تا مطمئن شويد که اتصال برقرار شده است. يک 

کادر پيام ظاهر مى شود و اعالن مى کند که اتصال موفقيت آميز بوده است يا نه؟ 
۷ــ در صورتى  که پيام موفقيت آميز بودن ايجاد اتصال را دريافت کرديد، روىOK  کليک کنيد 

و در کادر محاوره اى Data Link Properties نيز روى OK کليک کنيد.
يک مقدار رشته اى بــه طـور خـودکــار بـــراى Connection String تــوليد خـواهد شد 

(شکل۱۲ــ۴). 
۸    ــ روى OK کليک کنيد تا کادر محاوره اى Property Pages بسته شود.
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شکل ۱۲ــ۴ــ يک مقدار رشته اى اتصال

 ConnectionString بعد از مقداردهى مشخصٔه :   RecordSource   ۱ـ۶  ـ۴ـ تعيين مشخصۀ
براى اتصال به بانک اطالعاتى، مى توانيد مشخصٔه RecordSource را براى به دست آوردن رکوردها، 
مقداردهى کنيد. مشخصٔه RecordSource مى تواند با نام جدول، پرس وجوى ذخيره شده يا يک عبارت 
SQL مقداردهى شود. براى بهبود کارايى، از مقداردهى اين مشخصه با يک جدول کامل پرهيز کنيد. 
مقدار اين مشخصه را برابر با يک رشتٔه SQL قرار دهيد تا فقط رکوردها ى مورد نياز را بازيابى کند. با 
 Microsoft SQL Server و Microsoft Access در برنامه های SQL توجه به اينکه شکل دستورهای
متفاوت است. بنابراين بـايد براى هر بـانک اطالعـاتى خـاص، از شکل دستور مناسبى استفاده کرد. 
مشخصٔه Record Source مى تواند در زمان طراحى و با استفاده از Property Pages مقداردهى شود 

(شکل ۱۳ــ۴).

شکل ۱۳ــ۴ــ صفحۀ مشخصۀ
Record Source 
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در کادر محاوره اى فوق ، پارامتر نوع فرمان را تعيين کنيد که به  ADO بيان مى کند که نوع  شیء 
فرمان مورد استفاده کدام است. جدول ۱ــ۴، گزينه هاى نوع فرمان مختلف را شرح مى دهد.

ADO جدول ۱ــ۴ــ انواع فرمان

شرحمقدار
adCmdUnknown

adCmd Text

adCmd Table

adCmd StoredProc

پيش فرض  ناشناخته است.مقدار   Command Text فرمان در مشخصٔه نوع 
است.

Command Text را به عنوان يک تعريف متنى از يک فرمان يا فراخوانى روال 
ذخيره شده در نظر مى گيرد.

Command Text را به عنوان نام يک جدول در نظر مى گيرد که تمام ستون هاى 
آن به وسيلٔه يک پرس و جوى SQL که به طور داخلى توليد مى شود، برگردانده 

شده است.
متن فرمان را بنام يک روال ذخيره شده در نظر مى گيرد. اين مى تواند يک روال ذخيره 

شده در بانک اطالعاتى SQL Server يا يک پرس  وجو در Access باشد.

اگر adCmd Table يا adCmd StoredProc را انتخاب کنيد، از کادر ليست زيرين، مى توانيد 
نام جدول يا روال ذخيره شده را انتخاب کنيد(شکل ۱۴ــ۴).

RecordSource شکل ۱۴ــ۴ــ انتخاب يک روال ذخيره شده به عنوان
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تمرين : 
 ADO Data به منبع داده ها: در اين تمرين، کنترل ADO Data اتصال کنترل 
را به فرم اضافه خواهيد کرد و سپس آن را به منبع داده ها متصل مى کنيد. منبع داده ها، بانک 
اطالعاتى نمونٔه Northwind (Nwind.mdb) است که درون ويژوال بيسيک قرار دارد. 

با چگونگى اضافه کردن کنترل  ADO Data به جعبه ابزار قبالً آشنا شديد.
۱ــ کنترل ADO Data را به Form1 اضافه کنيد.

را   ADODC Properties و  راست  کليک   ADO Data کنترل  روى  ۲ــ 
انتخاب کنيد.

کادر محاوره اى Property Pages ظاهر مى شود. در زبانٔه General، مطمئن 
شويد که گزينٔه Connection String انتخاب شده باشد.

۳ــ براى تعيين رشتٔه اتصال، روى Build کليک کنيد.
۴ــ Microsoft jet OLE DB Provider را انتخاب و روى Next کليک کنيد.
به دليل اين که بانک اطالعاتى از نوع Access است اين گزينه انتخاب شده است.
۵  ــ از زبانٔه Connection براى انتخاب يا تايپ نام بانک اطالعاتى استفاده کنيد.

 روى … کليک کنيد.
open و سپس Nwind.mdb روى ،Select Access Database  ۶  ــ در کادر محاوره اى

کليک کنيد.
  Test Connection روى Data Link Properties ۷ــ در کادر محاوره اى

کليک کنيد.
يک کادر پيام ظاهر شده و بيان مى کند که اتصال موفقيت آميز بوده است يا نه؟   

۸   ــ روى OK کليک کنيد.
 RecordSource  ۹ــ تا اين جا، مقدار رشتٔه اتصال ايجاد شده است، روى زبانٔه

از کادر محاوره اى Property Page کليک کنيد.
۱۰ــ براى Command Type گزينٔه  adCmd Text ــ1 را انتخاب کنيد.

۱۱ــ براى مقدار Command Text (SQL)، عبارت SQL زير را تايپ کنيد 
(شکل ۱۵ــ۴).

SELECT * FROM Customers
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۱۲ــ روى OK کليک کنيد تا کادر محاوره اى  Property Pages بسته شود.
اکنون کنترل ADO Data مقيد به منبع داده هاست و مى توانيد اطالعات را از 

جدول Customers در بانک اطالعاتى  Nwind.mdb بازيابى کنيد.
نام  با  را  پروژه  و  کنيد  انتخاب  را   Save Project گزينٔه  File منوى از  ۱۳ــ 

PrjADO.vbp ذخيره کنيد تا در تمرين بعدى نيز از آن استفاده کنيد.

شکل ۱۵ـ۴ـ کادر محاوره اى
Property Pages  

ـ  ۴ـ مقيدسازی کنترل ها ۷
بعد از تعيين مشخصه هاى ConnectionString و RecordSource براى کنترل ADO Data،که 
به ترتيب بانک اطالعاتی و يکی از جداول يا Queryهای بانک اطالعاتی را مشخص می کند، مى توانيد 

يک کنترل مقيد براى نمايش داده ها روى فرم اضافه کنيد.
داده  هاى  نيز  مقيد  کنترل هاى  شويد،  جابه جا  رکوردها  بين    ADO Data کنترل با  هنگامى که 
فيلدها را در رکوردها نمايش مى دهند. با تغيير مقدار يک فيلد و جابه جايى بين رکوردها، اين تغيير به 
طور خودکار به بانک اطالعاتى اعمال مى شود. مزيت استفاده از کنترل هاى مقيد، به حداقل رساندن 
مقدار کدنويسى است. به دليل اين که مقدار کنترل مقيد به طور خودکار از بانک اطالعاتى بازيابى و در 

آن نوشته مى شود، به برنامه نويسى کمی نياز دارد.
ـ  مقداردهى مشخصه های  DataSource و DataField     : براى اين که کنترلى را به  ۱ـ۷ـ۴
کنترل ADO Data مقيد کنيد، بايد اين دو مشخصه را تنظيم نماييد. مشخصٔه DataSource منبع داده  

.(ADO Data در اين مثال، کنترل) را از طريق کنترلى که به بانک اطالعاتى مقيد است، تعيين مى کند
شیء RecordSet شامل مجموعه ای از رکوردهای جدول  يا Query است که به وسيلٔه مشخصٔه 
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RecordSource تعيين شده است. برای نمايش مقادير فيلدهای اين رکوردها در کنترل های مقيد از 
مشخصٔه DataField کنترل های مقيد استفاده می کنيم.

تمرين : 
 مقيد سازى کنترل ها

در اين تمرين از پروژٔه ايجاد شده در تمرين قبلى استفاده خواهيم کرد:
۱ــ پروژهٔ PrjADO.vbp را باز کنيد.

۲ــ دو کادر متن در باالى کنترل ADO Data اضافه کنيد.
۳ــ مشخصٔه DataSource هر دو کادر متن را Adodc1 قرار دهيد.

 CompanyName را برابر با (Text1) کادر متن اول DataField ۴ــ مشخصٔه
قرار دهيد.

۵  ــ مشخصٔه DataField کادر متن دوم (Text2) را برابر با Phone قرار دهيد.

Datafield و Datasource شکل ۱۶ــ۴ــ تنظيم مشخصه های

مشخصٔه DataField نام فيلد معتبرى که در 
شده  ايجاد  داده ها  منبع  به وسيلٔه   Recordset شیء 
که  مى کند  تعيين  مقدار  اين  مى کند.  تعيين  را  است 
کدام فيلد در کنترل مقيد، نمايش داده شود. اين دو 
مشخصه را مى توان در زمان طراحى و از طريق پنجرٔه 

Properties مقداردهى کرد (شکل ۱۶ــ۴).
هم چنين مى توان اين دو مشخصه را در زمان 
مشخصٔه  مى خواهيد  اگر  کرد.  مقداردهى  نيز  اجرا 
کد  از  استفاده  با  اجرا  زمان  در  را   DataSource
مقداردهى کنيد، بايد از کليد واژٔه set استفاده کنيد، 
اين  زير،  مثال  است.  شیء  يک  مشخصه   اين  زيرا 
مقداردهى   Text box کنترل  برای  را  مشخصه  دو 

مى کند.
set txt1.DataSource = Adodc1
txt1.DataField = “CompanyName”
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۶  ــ پروژه را اجرا کنيد.
 ،ADO Data کنترل   فلش هاى  روى  کردن  کليک  طريق  از  مى توانيد  شما 
اسامى شرکت ها و شماره تلفن هاى آن ها را مشاهده کنيد. ظاهر فرم شبيه  شکل ۱۷ــ۴ 

خواهد بود.
۷ــ روى End کليک کنيد.

۸   ــ پروژه را ذخيره کنيد.

شکل ۱۷ــ۴ــ نام شرکت و شماره تلفن در کنترل هاى مقيد نمايش داده مى شوند.

ADO ۸   ـ۴ـ برنامه نويسى بانک اطالعاتى با کنترل های
همان طور که مى دانيد از کنترل ADO Data مى توان براى پيوند خودکار با يک بانک اطالعاتى 
استفاده کرد. کنترل ADO Data روش خوبى براى مرور رکوردها و ويرايش يک رکورد در هر لحظه 
است. عالوه بر مقيدسازى داده ها با کنترل ADO Data، مى توان يک فرم ورود داده هاى ساده  را به 

سرعت ايجاد کرد.
۱ـ ۸   ـ۴ـ کد نويسى کنترل    ADO Data   :   بعد از اين که چگونگى تنظيم مشخصه هاى کنترل 
ADO Data را براى اتصال به بانک اطالعاتى و مقيد سازى کنترل ها را آموختيد. در اين قسمت، دربارٔه 
کارکردن با داده ها از طريق اين کنترل، آشنا خواهيد شد. اين کنترل، امکان مشاهده و ويرايش رکوردها 
بدون نوشتن کد را فراهم مى کند. با اين وجود، براى پشتيبانى ويژگى هاى پييشر فته تر، نياز به نوشتن کد 
خواهيد داشت. با استفاده از اين کنترل و مشخصه ها، متدها و رويدادهاى کنترل مقيد، مى توان کنترل 

بيش ترى روى چگونگى تعامل با داده هاى خارجى اعمال کرد.
کنترل ADO Data داراى مشخصه اى به نام Recordset است که گروهى از رکوردها مى باشد. 
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مشخصٔه Recordset اين کنترل، خودش يک شیء است و داراى مشخصه ها و متدهاى خاص خودش 
مى باشد.شیء Recordset رکوردهايى را از جدول پايه  يا حاصل اجراى يک پرس وجو ارايه مى دهد. 
شیء هاى  Recordset با استفاده از رکوردها (سطرها) و فيلدها (ستون ها) ساخته مى شوند. مى توان 
 Recordset از اين شیءها براى کار کردن با داده هاى بانک اطالعاتى استفاده کرد. در هر لحظه، شیء

فقط به يک رکورد اشاره مى کند که رکورد جارى ناميده مى شود. 
را   ADO Data کنترل   RecordSource مشخصٔه  رکوردها،  از  مجموعه اى  بازيابى  براى 
مقدار دهى کنيد. مشخصٔه RecordSource يک مقدار رشته اى است که مى تواند نام جدول يا پرس وجو 

در يک بانک اطالعاتى باشد.
خاصى  رکوردهاى  انتخاب  براى  را   Recordset  شیء از   Filter مشخصٔه مى توان  هم چنين 
که  باشد  رکورد هايى  فقط  شامل  رکورد  مجموعه  که  کرد  تعيين  مى توان  مثال،  عنوان  به  برد.  به کار 

CustomerID آن ها بزرگتر از ده است.
adoCustomers.Recordset.Filter = “CustomerID>10”

  EOF و BOF مقداردهى شد، مى توانيد مشخصه هاى RecordSource بعد از اين که مشخصٔه
 Recordset  انتهاى يا  ابتدا  در  که  مى کنند  تعيين  مشخصه ها  اين  کنيد.  بررسى  شیء  Recordset را 
هستيد. اگر رکورد جارى اولين رکورد باشد، مقدارBOF برابر با Trueخواهد بود و اگر اشاره گر در 
انتهاى رکوردها باشد، EOF برابر True است. در صورتى که هيچ رکوردى درRecordset نباشد، 

مقدار هر دو مشخصٔه EOF  و BOF برابر با True خواهد بود.
ـ  ۸   ـ۴ـ ويرايش رکوردها در    Recordset: اگر چه کنترل ADO Data مى تواند به طور  ۲
 Update خودکار رکوردها را بدون نياز به اضافه کردن کد، ويرايش و به هنگام کند، ولى مى توان متد

را براى ويرايش داده ها به جاى استفاده از فلش هاى کنترل ADO ، به کارگرفت.
کنترل ADO Data به طور خودکار رکورد هاى بانک اطالعاتى را در مواقع زير تغيير مى دهد:

۱ــ جابه جايى به رکوردى که مى خواهيد ويرايش کنيد.
۲ــ تغيير هر نوع اطالعاتى که در کنترل هاى مقيد نمايش داده مى شوند.

۳ــ کليک کردن روى هر کدام از فلش هاى کنترل  ADO Data براى جابه جايى به رکورد ديگر.
انجام  براى   Click رويداد  به  کد  کردن  اضافه  امکان  فرمان  دکمٔه  به کارگيرى  وجود،  اين  با 
کارهايى مثل بررسى صحت فيلدها روى فرم، قبل از به هنگام سازى را فراهم مى کند. براى انجام عمل 
به  هنگام سازى رکورد جارى، از متد Update استفاده کنيد. به عنوان مثال، در رويداد Click دکمه اى 
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مانند Update، مى توان کد زير را اضافه کرد:
adoCustomers.Recordset.Update

در صورتى که مى خواهيد از تغييرات اعمال شده در رکورد جارى؛ صرف نظر کنيد يا رکورد 
جديدى را قبل از فراخوانى متد Update درج کنيد، مى توانيد از متد Cancel Update استفاده کنيد. 

شکل  کلى متد Cancel Update در مثال زير نشان داده شده است.
adoEmployees.Recordset.CancelUpdate

متد  فراخوانى  با  را  جديد  رکوردهاى   :Recordset به  رکوردها  کردن  اضافه  ـ  ۸   ـ۴ـ  ۳
AddNew مى توان به Recordset  اضافه کرد. متد AddNew کنترل هاى مقيد را مقدار دهى اوليه 
مى کند و رکورد جديد، رکورد جارى مى شود. اگر هم زمان با ويرايش رکورد ديگرى،  AddNew را 
فراخوانى کنيد، ADO به طور خودکار متد Update را فراخوانى مى کند تا تغييرات را ذخيره کند و سپس 
 adoCustomers يک رکورد جديد ايجاد مى کند. کد مثال زير، رکورد جديدى را به مجموعه رکورد

اضافه خواهد کرد:
adoCustomers.Recordset.AddNew

براى ذخيرٔه تغييرات در رکورد جديد، مى توان متد Update شیء Recordset را فراخوانى 
کرد يا مى توان روى يکى از دکمه هاى پيمايش کنترل ADO Data کليک کرد.

ـ   ۸   ـ۴ـ حذف رکوردها از Recordset: با استفاده از متد Delete مى توان رکورد جارى يا  ۴
 AffectRecords داراى يک پارامتر Delete گروهى از رکوردها را در مجموعه  رکورد حذف کرد. متد
قرار  استفاده  مورد  داد،  خواهد  قرار  تأثير  تحت  متد  اين  که  رکورد هايى  تعداد  تعيين  براى  که  است 

مى گيرد.
Affect Records جدول ۲ــ۴ــ مقادير پارامتر

AffectRecords  شرحمقدار
adAffectCurrent

adAffectGroup

اين گـزينه فقط رکــورد جــارى را حـذف خـواهد کـرد و گـزينٔه 
پيش فرض است.

 Filter اين گزينه مى تواند حذف تمام رکوردهايى که از مشخصٔه
ابتدا  بايد  گزينه  اين  از  استفاده  براى  دربرگيرد.  را  کرده اند  عبور 

مشخصٔه Filter را مقداردهى کرد.
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رکورد  حذف  از  بعد  مى کند.  توليد  را  خطايى  شده،  حذف  رکوردهاى  از  فيلد  مقادير  بازيابى 
جارى، رکورد حذف شده جارى باقى مى ماند تا زمانى که به رکورد ديگرى جابه جا شويد. بعد از اين که 
از رکورد حذف شده جابه جا شديد، در دسترس نخواهد بود. براى به کارگيرى متد Delete از شکل  

کلى زير استفاده کنيد:
 Recordset.Delete AffectRecords

براى مشاهدٔه اين که آخرين رکورد حذف شده است يا نه، مشخصٔه EOF را بررسى کنيد. اگر 
EOF برابر با True بود، به آخرين رکورد منتقل شويد.

adoCustomers.Recordset.Delete                                            / حذف رکورد جاری  
adoCustomers.Recordset.MoveNext                            / جابه جايی به رکورد بعدی
If adoCustomers.Recordset.EOF=True Then  آيا آخرين رکورد حذف شده است؟
adoCustomers.Recordset.MoveLast                 انتقال به آخرين رکورد جديد
End IF

ارجـاعـى    جـامعيت  قـواعـد  داراى   Nort hwind اطالعـاتى  بـانک   : نکته 
 Recordset رکوردهاى  حذف  از  که  است  شده  تعريف   (referential integrity)
جلوگيرى مى کند. به عنوان مثال، نمى توان يک رکورد از جدول Customer را حذف 

کرد، در صورتى که رکورد هاى مرتبطى در جدول orders داشته باشد.

/
/
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متد  از  کاربردى تان،  برنامٔه  به  جستجو  ويژگى  افزودن  براى   : رکوردها  جستجوی  ـ  ۸   ـ۴ـ    ۵
Find مربوط به مجموعه رکورد  (Recordset) کنترل ADO Data استفاده کنيد. متد Find مجموعه 
رکورد موجود را براى رکوردى که داراى شرط خاصى است، جستجو مى کند. اگر شرط با رکوردى 
مجموعه  انتهاى  به  اين صورت  غير  در  مى گيرد،  قرار  رکورد  آن  روى  اشاره گر  باشد،  داشته  مطابقت 

رکورد (EOF) منتقل مى شود. شکل کلی متد Find به صورت زير است.
Recordset.Find Criteria, [SkipRows],[Search Direction],[Start]

متد Find داراى پارامتر ضرورى شرط (Criteria) و سه پارامتر اختيارى است که عبارتند از: 
.Start و SearchDirection، SkipRows

پارامتر شرط (Criteria) رشته اى است که شامل عبارتى است که نام ستون، عملگر مقايسه و 



مقدار مورد استفاده در جستجو را شامل مى شود. عملگر مقايسه در شرط ممکن است، بزرگتر(<) ، 
کوچکتر (>)، مساوى (=) يا like (مطابقت الگو) باشد.

در مثال زير، اولين مشترى که در ايالت واشنگتن زندگى مى کند، برگردانده خواهد شد:
adoCustomers.Recordset.Find “state='WA'”

تک  با  رشته اى  مقادير  باشد.  تاريخ  يا  شناور  مميز  عدد  رشته،  يک  است  ممکن  شرط  مقدار 
مشخص   # عالمت  با  تاريخ  مقادير  و   .('state='WA”،مثال به عنوان   ) مى شوند  مشخص  کوتيشن 

(BirthDate=#7/2/93# ،به عنوان مثال) می شوند
 SQL در موجود    Like واژٔه کليد  از  مى توان  رشته،  يک  از  بخشى  براساس  جستجو  براى 
استفاده کرد. به خاطر داشته باشيد که بايد تک کوتيشن در شروع و پايان رشته قرار دهيد. اگر عملگر 
مقايسه Like باشد مى توانيد به عنوان جايگزين يک يا چند نويسه از عالمت ٪ و جايگزين يک کاراکتر 

از عالمت Dash استفاده کنيد. کد زير چگونگى به کارگيرى اين عملگر را نشان مى دهد.
adostates.Recordest. Find “state LIKE 'M'%”

نکته : متد Find مى تواند کند باشد، مگر اين که تعداد کل رکوردها در مجموعه   
 SQL رکورد را محدود کنيد. روش ديگر براى پيدا کردن رکوردها، استفاده از عبارت
 Filter است. همچنين مى توانيد از مشخصٔه RecordSource هنگام مقداردهى مشخصٔه

در کنترل ADO براى محدود کردن تعداد رکورد هاى مجموعه رکورد استفاده کنيد.

سه پارامتر اختيارى براى متد Find شیء  Recordset وجود دارد:
 SkipRows: اين يک نوع دادهٔ Long است که مقدار پيش فرض آن صفر است. از اين 

پارامتر براى تعيين فاصله از سطر جارى يا نشانٔه آغازين براى شروع جستجو استفاده مى شود.
   SearchDirection: اين پارامتر تعيين مى کند جستجو بايد از سطر جارى تا آخرين رکورد 
يا سطر جاری تا اولين رکورد انجام شود. جستجو در شروع يا پايان مجموعه رکورد خاتمه مى يابد که 

بستگى به مقدار  SearchDirection دارد. اين پارامتر مى تواند يکى از مقادير عددى زير باشد:
ــ adsearch Forward(0) ــ جستجو به سمت جلو از رکورد جارى در صورتی که جستجو 

با موفقيت انجام نشود، EOF برمی گرداند.

'
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ـ جستجو به سمت عقب از رکورد جارى در صورتی که جستجو  ــ adsearch Backward(1)ـ 
با موفقيت انجام نشود، BOF برمی گرداند.

  Start: اين پارامتر، يک نشانٔه Variant است که به عنوان محل شروع جستجو مورد استفاده 
قرار مى گيرد. مقدار اين پارامتر مى تواند يکى از مقادير عددى زير باشد:

ــ adBookmarkCurrent (0) ــ رکورد جارى
ــ adBookmark First (1) ــ اولين رکورد
ــ adBook mark Last (2) ــ آخرين رکورد

 EOF جستجو مى کنيد، مى توانيد مشخصه هاى Find هنگامى که رکوردها را با استفاده از متد
و BOF از شیء Recordset را به کار بگيريد تا تعيين کنيد که آيا رکورد خاصى پيدا شده است يا نه؟ 
اگر جستجو ناموفق باشد، بايد به رکورد ى که جستجو شروع شده است، برگرديد. کد زير چگونگى 

استفاده از اين مشخصه ها را نشان مى دهد:
'If the record isn't found
If .EOF or .BOF Then
 'Return to the starting record
 .Bookmark=varBookmark
 MsgBox “Record not found.”
End If

مشخصه های EOF، BOF و Bookmark از مشخصه های Recordset می باشند.
لذا اين قطعه کد بايد داخل بلوک 

With ADO Data نام کنترل .Recordset...
End With

قرار گيرد.
مشخصٔه Bookmark برای عالمت گذاری رکورد معينی در شیء Recordset استفاده می شود. 

برای اين منظور با استفاده از متد Move روی رکورد رفته از دستور زير استفاده می کنيم؛ 
Dim VarBookmark As Variant
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VarBookmark = ADodc نام کنترل . Recordset.Bookmark
و هرگاه بخواهيم به رکورد عالمت گذاری شده برگرديم از دستور زير استفاده می کنيم؛

ADodc نام کنترل . Recordset.Bookmark= VarBook Mark
مثال زير، متد Find را با استفاده از هر چهار پارامتر پياده سازى مى کند:

Dim VarBookmark As Variant
With adoFood.Recordset
 'mark the current record 
 varBookmark=.Bookmark
 'specify the search criteria, start and di rec tion
 .Find “CategoryName='Condiments'”,0, adsearchForward, _ 

adBookmarkCurrent
'If the record isn't found
If .EoF or .BOF then 
 'Return to the starting record
 .Bookmark=varBookmark
 MsgBox “Record not found.”
      End If
End with

  تمرين : جستجوى رکوردها در يک Recordset: در اين تمرين، پروژه اى 
که در دو تمرين قبلى اين فصل ايجاد کرديد را ادامه خواهيم داد. عملياتى را به برنامٔه 

کاربردى اضافه خواهيد کرد تا اسامى شرکت ها را جستجو کند.
۱ــ پروژهٔ prjADO.vbp که در تمرين قبل ذخيره کرديد را باز کنيد.

۲ــ بين دو کنترل Text2 و Adodc1 يک دکمٔه فرمان اضافه کنيد.
به  را   Command1 کنترل   Name مشخصٔه   ،Properties درپنجرٔه  ۳ــ 

CmdSearch تغيير دهيد.
۴ــ مشخصٔه Caption کنترل CmdSearch را به search&  تغيير دهيد.
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۵  ــ در رويداد Click دکمٔه فرمان Cmdsearch، کد زير را تايپ کنيد.
Adodc1.Recordset.MoveFirst
Adodc1.Recordset.Find “CompanyName= 'FrankenVersand' “
If Adodc1.Recordset.EOF Then MsgBox “Record not found.”

۶ــ از منوى Run گزينٔه Start را انتخاب کنيد.
۷ــ روى دکمٔه Search کليک کنيد.

توجه کنيد که رکورد حاوى نام شرکت Frankenversand رکورد جارى خواهد 
شد. برنامٔه کاربردى شبيه شکل ۱۸ــ۴ خواهد بود. 

و  گذاشته   Break Point دارد  قرار    Find متد  که  خطی  روی  تمرين  : 
فرم های  در  کنيد.  مشاهده   Watch پنجره کمک  با  را   ADodc1 کنترل  مشخصه های 
طراحی شدهٔ مثال های قبل امکان نمايش تنها يک رکورد وجود داشت. حال می خواهيم از 
کنترل هايی استفاده کنيم که به ما امکان نمايش چندين رکورد را به طور همزمان می دهد.

  Findمتد از  استفاده  ۱۸ـ۴ـ  شکل 
براى جستجو

۸   ــ روى End کليک کنيد.
۹ــ پروژه را ذخيره کنيد.
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Recordset جدول ۲ــ۴ــ متدهای شیء

شرح متد
Recordset   اضافه کردن رکورد جديد به AddNew

انصراف از تغييرات انجام شده که در حافظه ذخيره شده است. CancelUpdate

 Recordset بستن Close
Recordset   حذف کردن رکورد از Delete

Recordset جابه جايی در Move
Recordset جابه جايی به اولين رکورد MoveFirst

Recordset جابه جايی به آخرين رکورد MoveLast
Recordset جابه جايی به رکورد بعدی در MoveNext
Recordset  جابه جايی به رکورد قبلی در MovePrevious

Recordset به روزکردن تغييرات انجام شده در Update
(جستجودر   Recordset  در معين  ويژگی های  با  رکوردهايی  کردن  پيدا  به منظور   

مجموعه رکوردها )
find

Recordset جدول ۳ــ۴ــ مشخصه های شیء

شرح مشخصه
نشان می دهد که رکورد جاری قبل از اولين رکورد جدول می باشد (اشاره گر رکورد از 

جدول خارج شده است و در باالی جدول قرار دارد.)
BOF

اين مشخصه  برای عالمت گذاری يک رکورد معين استفاده می شود.  Bookmark

نشان می دهد که رکورد جاری بعد از آخرين رکورد جدول می باشد (اشاره گر رکورد از 
جدول خارج شده است و در پايين جدول قرار دارد.)

EOF

از نوع long است و تعداد رکوردهای موجود در Recordset را نشان می دهد. RecordCount
منبع داده در Recordset را نشان می دهد که می تواند عبارت   SQLيا نام جدول باشد. Source
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برای عالمت گذاری رکورد ،به کمک متدهای move روی رکورد رفته و از دستور زير استفاده 
می کنيم؛

Dim   varBookmark as variant
varBookmark =adodcنام کنترل .Recordset.bookmark 
و هرگاه بخواهيم به رکورد عالمت گذاری شده برگرديم از دستور زير استفاده می کنيم؛

adodcنام کنترل .Recordset.bookmark =varBookmark

   در اين مثال فرمی مانند شکل ۱۹ــ۴ ايجاد کنيد .

Customers شکل ۱۹ــ۴ــ فرم نمايش رکوردهای جدول

ابتدا نام کنترل ado را adoCustomers قرار داده و آن را به بانک NWind.MDB متصل 
بخش  در  و  داده  قرار   adCmdText مساوی  Command Type بخش در  را  فرمان  نوع  کرده، 

command Text(SQL) دستور زير را وارد کنيد.
Select  ٭  from customers

 adoCustomers از طريق کنترل customers اين دستور سبب می شود که تمام فيلدهای جدول
قابل دسترسی باشند.

نام کنترل های TextBox را با توجه به فيلدی که نمايش می دهند و نام دکمه های فرمان را با توجه 
   (txtCustomerId, txtCompanyName, txtPhone, .به عملياتی که انجام می دهند، تغييير دهيد

 cmdAdd, cmdUpdate,cmdDelete , cmdRefresh, cmdSort, cmdSearch,txtCity)
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اضافه کردن رکورد به جدول :
برای اضافه کردن رکورد به جدول،  قطعه کد زير را در رويداد کليک دکمه فرمان ADD اضافه 

کنيد.
Private Sub CmdAdd    _Click()
 Ado  Customers.Recordset.AddNew
End Sub

پس از اجرای فرمان فوق در انتهای جدول يک سطر خالی ايجاد می شود تا بتوان رکورد جديدی 
از اطالعات را به انتهای جدول اضافه کرد.

ثبت اطالعات در جدول :
بعد از اجرای فرمان فوق برای ثبت اطالعات وارد شده و يا برای ثبت تغييرات در برنامه بايد 

فرمان زير را اجرا کنيم.قطعه کد زير را در بخش کد دکمه فرمان Update وارد نماييد.

Private Sub cmdUpdate  _Click()
 AdoCustomers.Recordset.Update
End Sub

حذف اطالعات در جدول :
برای حذف اطالعات از جدول بايد از فرمان Delete استفاده کنيم.قطعه کد زير را در بخش 

کد دکمه فرمان Delete وارد نماييد.
Private Sub cmdDelete   _Click()
 AdoCustomers.Recordset.Delete
End Sub

لغو عمليات های روی جدول :
اگر بخواهيم عمليات انجام شده روی جدول را لغو کنيم تا از ثبت تغييرات جلوگيری شود،بايد 
Refresh از فرمان استفاده کنيم.قطعه کد زير را در بخش کد دکمه فرمان Refresh وارد کنيد.يکی 

ديگر از کاربردهای اين دستور برای فراخوانی مجدد اطالعات از بانک اطالعاتی می باشد. 
Private Sub cmd  _Refresh   _Click()
 AdoCustomers.Refresh
End Sub
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: SQLSQL استفاده از دستورات
 RecordSource بخش در  را  نظر  مورد  کدهای  بايد   VBدر SQL  دستورات از  استفاده  برای 

کنترل ADO وارد و سپس فرمان Refresh را اجرا کرد.
می خواهيم در رويداد کليک دکمٔه Sort اطالعات جدول بر اساس فيلد Company Name مرتب 

شود.کد زير را در رويداد کليک اين دکمه بنويسيد.
Private Sub cmdSort _Click()
  AdoCustomers.RecordSource = ''select ٭ from customers order by 
 CompanyName''
          AdoCustomers.Refresh
End Sub

می خواهيم رکوردهايی را جستجو کنيم که فيلد City آن ها مساوی محتوای txtCity باشد لذا 
در رويداد کليک دکمٔه Search کد زير را بنويسيد.

Private Sub cmdSearch_Click()
 AdoCustomers.RecordSource = ''SELECT ٭ FROM customers
  WHERE City='' '-& txtCity.Text &'' '  
             AdoCustomers.Refresh
End Sub

 Search اگر بخواهيد جستجو براساس نام کمپانی و نام شهر انجام شود در رويداد کليک دکمٔه
و کد زير را بنويسيد.

Private Sub cmdSearch_Click()
AdoCustomers.RecordSource = ''SELECT ٭ FROM customers WHERE
  CompanyName =''' & txtCompanyName.Text & '''' & ''AND City 
 =''' & txtCity.Text & ''' ''
AdoCustomers.Refresh
End Sub

توجه کنيد که مقادير رشته ای و با تک کوتيشن مشخص می شوند.
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DataGrid ۹ـ۴ـ کاربرد کنترل
اولين کنترلى که به کار خواهيم برد، کنترل DataGrid است که امکان مشاهده و ويرايش چندين 
سطر از داده ها را به طور هم زمان فراهم مى کند. هم چنين DataGrid براى ورود سريع مقادير زيادى 
از داده ها مفيد است. براى استفاده از اين کنترل، بايد آن را به جعبه ابزار ويژوال بيسيک اضافه کنيد. 

مراحل زير، چگونگى اضافه کردن اين کنترل را نشان مى دهند:
۱ــ از منوى Project گزينٔه Components را انتخاب کنيد.

۲ــ Microsoft DataGrid Control 6.0 را از ليست انتخاب کرده و سپس روى OK کليک 
کنيد. کنترل DataGrid در جعبه ابزار نشان داده خواهد شد. 

اکنون مى توانيد DataGrid را به فرم اضافه کنيد. روى آيکون DataGrid در جعبه ابزار دابل 
کليک کنيد. کنترل را بزرگ کنيد تا کل فرم را دربر بگيرد.

در صورتى که برنامه را اجرا کنيد، DataGrid به طور کامل خالى خواهد بود زيرا هنوز آن را 
به کنترل ADO Data پيوند نکرده ايد.

: ADO Data به کنترل Data Grid پيوند  
 dgrdCustomers را با Name در روى فرم کليک کنيد. مشخصٔه DataGrid ۱ــ روى کنترل

مقداردهى کنيد، زيرا اطالعات مشترى را نمايش خواهد داد.
۲ــ adoCustomers را  از ليست بازشوى مشخصٔه DataSource انتخاب کنيد (اين همان 

کنترل ADO Data است که قبالً ايجاد شده است).
خودکار  به طور   DataGrid کنترل   ،DataGrid براى   DataSource تعيين  از  بعد 
 Run منوى  از  عمل،  در  فرم  مشاهدٔه  براى  مى کند.  پيکربندى  را  ستون ها  و  سطرها  تعداد 
داد  خواهد  نشان  را   Customers جدول  داده هاى  پنجره،  کنيد.  انتخاب  را   Start گزينٔه 

(شکل ۲۰ــ۴).
به دليل اين که تنظيمات پيش فرض هميشه بهترين نيستند، DataGrid به طور کامل قابل پيکربندى 
بوده و امکان نمايش ستون هاى خاص، قالب بندى و رنگ هر ستون را فراهم مى کند. هم چنين مى توان 
DataGrid را به چندين بخش تقسيم کرد که هرکدام به طور مستقل از ديگرى قابل مشاهده و مرور 

باشند. انجام اين کار در Excel و ساير صفحات گسترده متداول است.
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به طور  مى تواند   DataGrid ۲۰ــ۴ــ  شکل 
داده هاى  تا  کند  پيکربندى  را  خودش  خودکار 

منبع تعيين شده را نمايش دهد.

 : ستون ها  انتخاب  ۱ـ۹ـ۴ـ 
به دليل اينکه جدول هاى بانک اطالعاتى با گذشت زمان، بزرگ مى شوند، هميشه نمى خواهيد که تمام 
ستون های جدول را به کاربران نشان دهيد. دراين قسمت، چگونگى تعيين ستون هـا براى نمايش در کنترل 
 DataGrid را نشان خـواهيم داد. قبل از شروع، بـايد تصميم بگيريد که کدام ستون ها در DataGrid
 ،Contact Name، Company Name  ستون هاى DataGrid ،نمايش داده شوند. براى اين مثال

Phone Number و Country را نشان خواهد داد.

:DataGrid   تعيين ستون ها در
۱ــ روى DataGrid کليک راست کرده و از منوى ميان بر، Retrieve Fields را انتخاب کنيد. 

دربارٔه  بيسيک  ويژوال  که  هنگامى 
مى کند،  سؤال  کلى  طرح  جايگزينى 
Yes را انتخاب کنيد. تمام فيلدها از 
(در  شده  انتخاب   Recordsource
اين حالت، جدول Customers) در 
کنترل DataGrid بارگذارى خواهند 

ـ ۴).   شد (شکل ۲۱ـ
را  فيلدها  تمام   DataGrid کنترل  ۲۱ــ۴ــ  شکل 
يکى  مى توان  بنابراين  مى کند  بارگذارى  جدول  از 

از آن ها را انتخاب کرده و مشاهده کرد.
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کليک   DataGrid روى  ۲ــ 
راست کرده و گزينٔه Edit را از منوى 
مى توانيد  اکنون  کنيد.  انتخاب  ميان بر 
روى ستون هاى خاصى کليک کرده و 

آن ها را ويرايش کنيد. 
  براى حذف ستون ها از ليست، 
کليک   CustomerID فيلد  روى 
راست کرده و Delete را انتخاب کنيد 

(شکل ۲۲ــ۴).
شکل ۲۲ــ۴ــ هنگامى که DataGrid در حالت Edit است، مى توان ستون ها     را 

اضافه و حذف کرد.

۳ــ ستون هاى PostalCode ،Region ،City ،Address ،Contact Title و Fax را حذف 
کنيد.

به  کرد.  مرتب  دوباره  کردن  رها  و  کشيدن  از  استفاده  با  را  ستون ها  نمى توان  کنترل  اين  در    
عنوان مثال، اگر مى خواهيد ستون هاى ContactName و CompanyName را جابه جا کنيد، ابتدا 
و  کرده  راست  کليک   CompanyName روى سپس  و  کرده   Cut را   ContactName ستون بايد 

شکل ۲۳ــ۴ــ مشخصۀ Caption صفحۀ Columns کنترل مى کند که چه چيزى 
در عنوان هر ستون نمايش داده خواهد شد.

 DataGrid کنيد.  انتخاب  را   Paste
را  ستون  يک  به  مربوط  تنظيمات  تمام 

نگه خواهد داشت.
در  داده ها  نمايش  هنگام  ـ   ۴ـ
DataGrid، ضرورى نيست که عنوان 
براى  باشد.  فيلدها  نام  همان  ستون ها 
ستون  روى  ها،  ستون  عنوان  تغيير 
را   Properties و  کرده  راست  کليک 
 Columns انتخاب کنيد. روى صفحه
 Caption نام جديدى را در کادر متن

وارد کنيد (شکل ۲۳ــ۴).
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ـ  مرحلٔه ۶ را براى تغيير عنوان هر ستون موردنظر، تکرار کنيد. ۵  ـ
 False بــا را   ADO Data کنترل  Visible مشخصٔه مـى تـوان   : فـرم  کردن  پر  ۹ـ۴ـ  ۲ـ 
 DataGrid براى کاربران قابل مشاهده نباشد. هم چنين مى توان ADOData مقدار دهى کرد تا کنترل
را به اندازه اى بزرگ کرد که فرم را پر کند. ابتدا مشخصٔه Align را با vbAlignTopــ1 مقداردهى 
کنيد تا DataGrid در باالى فرم قرارگرفته و از چپ به راست فرم را پر کند. سپس کد زير را اضافه 

کنيد تا از باال به پايين فرم را پر کند:
Private Sub FromــResize()
 dgrdCustomers.Height=Me.scaleHeight
End sub

شکل ۲٤ــ۴ــ DataGrid کامل شده است.
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به عنوان يک کار پايانى، عنوانى مثل Customer Viewer را در مشخصٔه Caption فرم قرار 
دهيد تا فرم حرفه اى تر به نظر برسد.

۳ـ۹ـ۴ـ پيکربندی ساير مشخصه های DataGrid : مى توان چندين مشخصٔه ديگر را روى 
DataGrid پيکربندى کرد که آن ها نيز به سادگى مى توانند مورد استفاده قرار گيرند. جدول ۵  ــ۴ هدف 

هر مشخصه را شرح مى دهد.
DataGrid جدول ۵  ــ۴ــ مشخصه هاى

شرحمشخصه
Align.نسبت به باال، چپ، راست يا پايين تنظيم شود DataGrid تعيين مى کند که
AllowAddNew  DataGrid پايين رکوردهاى جديد را مى توان در  مقداردهى شود،   True اگر با

اضافه کرد.
AllowArrows مقداردهى شود، با استفاده ازکليدهاى جهت دار مى توان پيمايش را True اگر با

انجام داد.
AllowDelete  از را  سطرها  مى توان   Delete کليد دادن  فشار  با  شود،  مقداردهى   True با اگر 

DataGrid حذف کرد.
AllowUpdate به طور تغييرات  و  کرد  ويرايش  را  سطرها  مى توان  شود،  مقداردهى   True با  اگر 

خودکار ذخيره مى شوند.
CausesValidation هنگامی که فوکوس به کنترل ديگری Validate مقداردهى شود، رويداد True اگر با

منتقل می شود، فعال خواهد شد..
ColumnHeaders.عنوان ستون را فعال يا غيرفعال مى کند
HeadLines.تعداد خطوط عمودى براى عنوان هاى ستون را تعيين مى کند
RowDivider Style.گزينه هاى مختلفى را براى قالب بندى جدا کننده هاى سطرها ارايه مى کند
TabAcrossSplits.فعال مى کند DataGrid را براى انتقال بين بخش هاى Tab کليد
TabAction.را تعيين مى کند Tab پاسخ به فشار دادن کليد
WrapcellPointer تعيين مى کند که آيا مکان نما بايد هنگام رسيدن به انتهاى يک سطر به سطر بعدى و

اولين ستون منتقل شود؟
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نکته : در صورتى که رکورد با جدول هاى ديگر مرتبط است، حذف رکورد ممکن   
نخواهد بود و سبب بروز پيام خطا مى شود. حذف کردن فقط هنگامى ممکن است که 

(Refrential Integrity) .تمام رکوردهاى مرتبط حذف شده باشند

داده هاى  نمايش  دربارٔه  و  طراحى  را  کاربردى  برنامه  يک  که  هنگامى  نکته   :  
بانک اطالعاتى آن فکر مى کنيد، بايد بدانيد که اگر داده ها را در يک جدول ذخيره کنيد 
مى توانيد آن ها را در DataGrid ويرايش کنيد. در صورتى که نياز به قراردادن داده ها 
در بيش از يک جدول داريد، بايد نوع ديگرى از فرم را به کار ببريد. به عنوان مثال، 
يک سفارش هم اطالعاتى دربارٔه سفارش و هم کاالهاى سفارش شده خواهد داشت. 
سفارش را نمى توانيد در يک grid ويرايش کنيد. زيرا داده ها حداقل در دو جدول 
متفاوت ذخيره شده اند. با اين وجود، DataGrid مى تواند ليستى از کاالها رانشان دهد. 
 DataGrid ،در صورتى که فقط مى خواهيد داده هاى ساير جدول ها را مشاهده کنيد

هنوز هم گزينٔه مناسبى است.

بانک ا
  

DataList ۱۰ـ۴ـ کاربرد کنترل
کنترل DataList خيلى ساده تر از کنترل DataGrid است. از اين کنترل براى نمايش ليست 
هيچ  داده هاست،  به  مقيد  کنترل  اين  اين که  دليل  به  مى شود.  استفاده  جدول  داده هاى  از  ستونى  يک 
محدوديت حافظه براى نمايش تعداد عناصر ندارد. ولى اضافه کردن عناصر خيلى زياد سبب مى شود 
که پيدا کردن عنصر خاصى براى کاربران مشکل باشد. شبيه DataGrid کنترل DataList نيز از کنترل 

ADO Data استفاده مى کند.

: DataList ايجاد و استفاده از کنترل
۱ــ روى فرم جديد، يک کنترل ADO Data اضافه کنيد که به جدول Customers از بانک 

اطالعاتى Nwind.mdb دسترسى داشته باشد.
۲ــ کنترل DataList را از طريق کادر محاوره اى Components به جعبه ابزار اضافه کنيد (در 
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کادر محاوره اى، گزينٔه Microsoft DataList Control 6.0 را انتخاب کنيد).
ـ  در جعبه ابزار روى کنترل DataList دابل کليک کنيد تا به فرم اضافه شود. ۳ـ

۴ــ نام کنترل DataList را dlstCustomers قرار دهيد.
۵  ــ مشخصٔه RowSource را با adoCustomers مقداردهى کنيد. اين مشخصه منبع داده هايى 
موردنظر،  فيلد  تعيين  براى  مى کند.  مشخص  کرد،  خواهد  ارايه  نمايش  براى  را  داده ها  از  ليستى  که 

مشخصٔه ListField را با CompanyName مقداردهى کنيد.
۶  ــ فرم را ذخيره کرده و پروژه را اجرا کنيد (شکل ۲۵ــ۴).

شکل ۲۵ــ۴ــ کنترل DataList ستونى از داده هاى منبع داده را نشان مى دهد.

هم چنين مى توان روش پرکردن فرم که در قسمت قبلى آموختيد را براى اين فرم نيز به کار ببريد. 
براى اينکه DataList به طور خودکار کل فرم را پر کند، کد زيررا به فرم اضافه کنيد

Private sub Form_Resize(  )
 dlstCustomers.Height = Me.scaleHeight

ارتفاع کنترل را مساوی ارتفاع فرم قرار می دهيم'
 dlstCustomers.Width = Me.scaleWidth

پهنای کنترل را مساوی پهنای فرم قرار می دهيم'
End sub
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۱ـ۱٠ـ۴ـ پيکـربندی مشخصه هــای کنترل DataList  : همان طـور کــه بيان شد، کنترل 
کنترل  که  دارد  ويژگى  چند  ولى  است   DataGrid به نسبت  کمترى  مشخصه هاى  داراى   DataList

DataGrid ندارد (جدول۶ ــ۴).
DataList جدول ۶  ــ۴ــ برخى از مشخصه هاى کنترل

شرحمشخصه
CausesValidation پس از انتقال فوکوس Validate مقداردهى شود، رويداد True در صورتى که با

به کنترل ديگرى، فعال مى شود.
IntegralHeight به که  صورتى  در  را  عناصر  از  بخش هايى   DataList کنترل آيا  که  مى کند  تعيين 

اندازٔه کافى بزرگ نباشد، نشان دهد يا نه؟ 
MatchEntry موردنظر عنصر  به  شده  وارد  نويسٔه  براساس   DataList کاربر،  باتايپ  همزمان 

رجوع مى کند.

DataCombo ۱١ـ۴ـ کاربرد کنترل
کنترل DataCombo دقيقاً شبيه کنترل DataList است و فقط ظاهر آن ها متفاوت است. اين 
کنترل به جاى اين که فضاى عمودى زيادى را اشغال کند، در صورت نياز بخش ليست را باز مى کند. 
کنترل  شبيه   DataCombo کنترل باشيم.  داشته  کوچک  فرم  به  نياز  که  است  مفيد  هنگامى  کار  اين 

ComboBox استاندارد است و براى تعداد کم (کمتر از ۱۰۰) مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 

 : DataCombo ايجاد و استفاده از کنترل
۱ــ روى فرم جديد، کنترل ADO Data جديدى را اضافه کنيد که به جدول Customers از بانک 
 DataCombo و DataList دسترسى داشته باشد. به دليل اين که کنترل هاى Nwind.mdb اطالعاتى

با هم هستند، پس کنترل DataCombo روى جعبه ابزار وجود خواهد داشت.
۲ــ روى کنترل DataCombo دابل کليک کنيد. نام آن را به دليل اين که براى نگهدارى اسامى 

مشتريان مورد استفاده قرار مى گيرد، dcboCustomers قرار دهيد.
 ListField و مشخصٔه adoCustomers را با DataCombo کنترل Rowsource ۳ــ مشخصٔه

را با CompanyName مقداردهى کنيد (شبيه کنترل DataList عمل کنيد).
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شده اند ليست   DataCombo کنترل در  که  مشتريان  ليست  کنيد،  اجرا  را  برنامه  که  هنگامى 
 را مشاهده خواهيد کرد (شکل ۲۶ــ۴).

شکل ۲۶ــ۴ــ کنترل DataCombo محتواى فيلد CompanyName را از جدول customers بارگذارى مى کند.

 DataList مشخصه هاى  همان   DataCombo کنترل  براى  پيکربندى  قابل  مشخصه هاى 
هستند. تنها تفاوت مشخصٔه Style است که شبيه مشخصٔه Style کنترل ComboBox عمل مى کند.  
DataCombo مى تواند فقط خواندنى يا قابل ويرايش بوده و به کاربران امکان اضافه کردن رکوردى 
ليست،  از  مقادير  انتخاب  براى  اغلب   DataCombo اين که دليل  به  کند.  فراهم  را  موجود  ليست  به 
انتخاب   2-DropDown List را  آن   Style مشخصٔه مقدار  معموالً  مـى گيرد،  قــرار  استفاده  مورد 

مى کنيم.
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خودآزمايى
۱ــ سه رابط دسترسى به داده ها در ويژوال بيسيک، کدامند؟

۲ــ دليل استفاده از ADO را توضيح دهيد.
۳ــ از SQL به چه منظورى استفاده مى شود؟

۴ــ در SQL از چه عملگرى براى جستجوى مقادير براساس يک الگو استفاده 
مى شود؟

۵  ــ دو مشخصه  اى که براى اتصال کنترل ADO Data به بانک اطالعاتى بايد 
مقداردهى شوند، کدامند؟

۶  ــ دو روش براى به هنگام کردن رکوردها را شرح دهيد.
۷ــ پروژه اى طراحى کنيدکه از طريق آن بتوانيد مشخصات CDهاى موجود در 

هنرستان را در آن ذخيره کنيد.
و  طراحى  خودتان  مربى  کمک  به  را  مربوطه  اطالعاتى  بانک  ابتدا  توضيح: 
پياده سازى کنيد و سپس به کمک کنترل  ADO Data رابط کاربرى مناسبى براى انجام 

عمليات درج، حذف، ويرايش و جستجوى رکورد ها در ويژوال بيسيک ايجاد کنيد.
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