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فرم  صورت  اين  در  ببنديد.  را  فرم   Finish دکمٔه  با     
خواهيد  مشاهده   Forms تحت اشياء  پنجرٔه  در  را  شده  ايجاد 

کرد (شکل ٨ ــ٤).

شکل ۸ ــ۴ــ پنجرۀ اشياء فرم

                           بـه وسيلٔه ويـزارد براى جـدول   Tbl  _Teacher   فـرم Frm _Teacher  را
 Tbl  _ Student قـرار دهيد   و کنترل هــاى آن را تمرين۱ـ  ۴:         ايجاد نماييد.همچنين به کمک ويزارد، فرمى براى جدول Frm _ Student ايجاد کنيد. نـــام آن را                             

                              مانند زير تنظيم نماييد.
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۲ــ۲ــ۴ــ ايجاد فرم به وسيلۀ Design View: در اين حالت بايد با استفاده  از ابزارهاى 
طراحى فرم که در شکل ۹ــ۴ مى بينيد، فرم را ايجاد کنيد. کنترل متناظر و مناسب براى هر فيلد جدول 

را در فرم افزوده و خصوصيات آن را تغيير مى دهيد. در صورت نياز برنامه نويسى نيز الزم است. 

شکل ۹ــ۴ــ ابزارهاى طراحى فرم 

در بخش تغيير طراحى فرم (بخش ۵    ــ۴)، اندکى بيشتر با مبحث طراحى فرم آشنا مى شويم. 
تغيير مشخصات کنترل ها: با پنجرٔه مشخصه ها مى توان مثالً متن نمايشى در يک Label فرم 
را ــ مشخصٔه Caption ــ همان طور که در شکل ۱۰ــ۴ مالحظه مى شود، تغيير داد. در صورتى که 

پنجرٔه مشخصه ها ظاهر نباشد آن را به وسيلٔه دکمٔه   در نوار ابزار مشاهده کنيد. 

شکل ۱۰ــ۴ــ پنجرۀ مشخصه ها       

Tabel

Toolbox

Vertical Ruler

پنجره مشخصه ها

مشخصه
Caption
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ـ  ۴  ـ افزودن رکورد در فرم  ۳
پس از ايجاد فرم با نماى Form View، مى توان اطالعات را در جدول متناظر فرم ثبت کرد. با 
تکميل اطالعات بر روى کنترل هاى فرم، اطالعات به صورت يک رکورد به جدول اضافه مى شود. با کليد 
[Tab] از کنترلى به ديگرى جابه جا مى شويد. زمانى که آخرين رکورد نمايش داده مى شود، در صورتى 
که روى آخرين کنترل فرم قرار داشته باشيد، با کليد [Tab] کنترل هاى فرم خالى شده و اطالعات قبلى 
در يک رکورد ذخيره مى شود. با کليک دکمه New Record در پايين فرم نيز کنترل هاى فرم خالى شده 

و منتظر تکميل مى ماند و با تکميل فيلدها، رکورد جديد اضافه مى شود (شکل ۱۱ــ۴). 

شکل ۱۱ــ۴ــ نمونه اى از فرم   

به وسيلٔه نماى ورود اطالعات فرم Frm  _ Teacher، اطالعات زير را در جدول 
زير ثبت مى کنيم. 

ـ ـ ۴
ل ۱

ال مثا
مث

 Layout راست کليک نموده و گزينٔه Frm  _Teacher براى اين منظور روی فرم
View را انتخاب کنيد. 
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ــ يک رديف از اطالعات جدول باال را وارد کنيد. دکمه    را کليک کنيد. 
با اين کار اطالعات ثبت مى گردد و کنترل هاى فرم خالى شود. 

ــ رديف هاى ديگر را وارد و همين گونه ادامه دهيد تا تمام داده ها ثبت گردند. 

۴ـ۴ـ ويرايش فرم ها 
همان طور که در بسته هاى نرم افزارى ۱ و ۲ ديديد در اين نرم افزار نيز بايد بتوانيم کنترل هاى روى 
فرم را جابه جا نماييم، تغيير اندازه دهيم، برچسب متناظر به کنترل را اصالح کنيم، ظاهر نمايشى فرم را 
تنظيم کنيم، سربرگ و پانوشت براى فرم ها ايجاد کنيم و براى سهولت اعمال تغييرات محيط ويرايش 
فرم را تنظيم نماييم. در محيط Access به راحتى مى توانيم انواع کنترل را به يک ديگر تبديل کنيم که 

در محيط هاى برنامه نويسى ديگر به اين سهولت قابل انجام نيست. 
۱ــ۴ــ۴ــ تنظيمات محيط ويرايشى فرم 

ــ تنظيم شبکۀ نقطه چين Grid lines: به طور پيش فرض، در حالت نماى Design روى 
فرم يک سرى نقاط و خطوط به عنوان راهنما نشان داده مى شود تا محل قرار گرفتن عناصر روى 
 Arrange فرم به آسانى تنظيم شود. براى نمايش يا عدم نمايش اين خصوصيت بر روى فرم از زبانٔه
نقطه چين  شبکٔه  نمايش  فاصلٔه  تنظيم  براى  و  کنيد  انتخاب  را   Grid گزينٔه   ،Show /Hide قسمت 
مشخصه هاى  پنجرٔه  تا  نماييد  کليک  دوبار  فرم  انتخاب گر  مربع  روى  فرم،   Design نماى حالت  در 
 GridX گزينه هاى Format فرم نمايان شود و يا با روش قبلى اين پنجره را آشکار کنيد. در زبانٔه

و GridY را تنظيم کنيد.

ـ ـ ۴
ل ۱

ال مثا
مث
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 کنجکاوی

يعنى  مربع  بُعد  کدام  يک  هر  و  دارند  مقياسى  چه   GridY و   GridX گزينۀ 
فاصلۀ عمودی يا افقى نمايش شبکۀ نقطه چين را تغيير مى دهند؟ 

گزينۀ Snap to Grid: با انتخاب اين گزينه، کنترل هاى روى فرم حتماً بايد با گوشه هاى شبکٔه 
نقطه چين تنظيم شوند. در اين صورت زمان جابه جايى کنترل، حرکت آن به صورت پرشى خواهد شد. 
با عدم انتخاب اين گزينه، آزادانه مى توانيد اشياء فرم را در کوچک ترين فاصله و بين فاصلٔه مربع هاى 

شبکٔه نقطه چين جابه جا نماييد. 
۲ــ۴ــ۴ــ روش هاى ويرايش طراحى فرم

به صورت پيش فرض در نمای Design، کنترل های فرم به صورت ثابت و به هم چسبيده قرار 
دارند، برای اينکه بتوان روی هر کنترل به تنهايی تنظيمات نمايشی مانند تغيير اندازه و يا جابه جايی اعمال 
موردنظر  کنترل های  يا  کنترل  برای  را   Remove گزينٔه ابزار،  نوار   Arrange زبانٔه از  می بايست  کرد 

انتخاب نمود.
ــ تغيير اندازۀ کنترل هاى روى فرم: با درگ کردن به وسيلٔه ماوس در گوشه و يا ضلع هاى 

يک شىء مى توان اندازٔه آن را تغيير داد. 
ايجاد  و  حذف  به  نياز  بدون  را  فرم  کنترل هاى  نوع  مى توان  آسانى  به  کنترل:  نوع  تغيير  ــ 
از Text box به Combo box تبديل کرد. روى شىء کليک راست کرده و  مجدد، تغيير داد. مثالً 
گزينٔه Change To را انتخاب کنيد و از ليست انواع مختلف کنترل ها، نوع ديگرى از کنترل را انتخاب 

کنيد. 
ــ جابه جايى برچسب و کنترل و تغيير اندازۀ برچسب: در Access هر شىء فرم و برچسب 
متناظر آن به هم متصل هستند و با جابه جايى هر يک، ديگرى نيز جابه جا مى شود. براى تغيير محل شىء 
و برچسب آن به صورت مجزا، روى عالمت مربع بزرگ در گوشه باالى چپ کنترل برچسب کليک و 

به محل موردنظر درگ کنيد. 
عالمت مربع بزرگ براى 

جابه جايى مجزا 
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کنجکاوی
 گزينه های Stacked، Tabular در زبانۀ Arrange چه کاری انجام می دهند؟

گزينٔه   انتخاب  نمايش فرم Tab Order: با  کنترل ها در زمان  ــ ترتيب حرکت روى 
 [TAB] مى توانيد، ترتيب جابه جايى روى کنترل ها به وسيلٔه کليد Arrange در زبانٔه Tab Order
را در نماى ورود اطالعات فرم مشخص کنيد. در پنجرٔه ظاهر شده با درگ کردن ليست نام کنترل و 

جابه جايى آن ها ترتيب مناسب را تنظيم کنيد (شکل ۱۲ــ۴). 

 [TAB] شکل ۱۲ــ۴ــ تغيير ترتيب جابه جايى روى کنترل ها به وسيلۀ کليد

تنظيم  قابل  مشخصه ها  پنجره  در   Back color مشخصه با  فرم  زمينٔه  رنگ  فرم١:  ظاهر  ــ 
است. رنگ هر يک از کنترل هاى فرم به طور جداگانه به وسيلٔه انتخاب رنگ موردنظر از جعبه رنگ 
Fore Color در پنجره مشخصه ها قابل تغيير است. نوع قلم و اندازٔه آن، ساير موارد مربوط به نوع 
قلم و خطوط اطراف شىء به کمک گزينه های موجود در قسمت Controls زبانٔه Design قابل تغيير 

و تنظيم است. 
مى شوند.با  ظاهر  فرم  چاپ  زمان  در  فقط  پانوشت  و  سربرگ  فرم٢:  پانوشت  و  سربرگ  ــ 

Page Header and Footer ــ٢                                Form Appearance ــ١
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کليک راست روی فرم و انتخاب گزينٔه Page Header/Footer مى توانيد به اين بخش دسترسى داشته 
 Controls باشيد. نمايش شماره صفحه نيز مى تواند به اين بخش ها اضافه شود، اين کار به وسيلٔه قسمت
زبانٔه Design و گزينٔه … Page Numbers انجام مى شود. تاريخ و ساعت نيز از همين منو و به وسيلٔه 
گزينٔه Date and Time اضافه مى شوند. براى پنهان ساختن اين بخش ها در نماى Design با راست 

کليک روی فرم گزينٔه Page Header/Footer را مجددًا انتخاب کنيد. 

شکل ۱۳ــ۴ــ نوار ابزار نماها 
ـ ـ ٤
ل ٢

ال مثا
مث

ايجاد   Frm _ Student فرم   
شده به وسيلٔه ويزارد را درنظر بگيريد. 
مى خواهيم طراحى آن را بهبود دهيم. 
به  مربوط   Text Box مـى خواهيم 
 Combo Box را به MajorCode

تبديل کنيم. 

 (Design) ۵  ـ۴ـ تغيير طراحى فرم
را  موردنظر  فرم  ابتدا  فرم،  طراحى  تغيير  براى 
انتخاب کرده و سپس از نوار ابزار نماها (شکل ۱۳ــ۴)، 
نماى  پنجرٔه  کنيد.  انتخاب  را   Design View گزينٔه 

طراحى نمايش داده مى شود. 
تغيير  را  فرم  طراحى  مثال  يک  با  ادامه  در 

مى دهيم. 
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ــ ابتدا جعبٔه متنى مربوط به 
کليک  انتخاب،  را   MajorCode
دهيد  فشار  را  ماوس  راست  سمت 
و گزينٔه Combo Box را از منوى 
(شکل  کنيد  انتخاب   Change To

روبه رو). 
کنترل  روى  دوباره  حال  ــ 
گزينٔه  کرده،  راست  سمت  کليک 
Properties را انتخاب کنيد و يا از 
نوار ابزار گزينٔه    را کليک کنيد 

تا پنجرٔه مشخصه ها باز شود. 
پنجرٔه  در   Data زبانٔه  از  ــ 
 Row Source مقدار مشخصه ها، 
را Tbl  _  Major قرار دهيد (شکل 
روبه رو). براى اين کار، مى توانيد از 
استفاده  راست  سمت  فلش  عالمت 
کرده و از ليست نمايش يافته جدول 

موردنظر را انتخاب نماييد. 
 ،Format زبـــانـــٔه  در  ــ 
 ۲ را   Column Count مشخصٔه 
 Column Width خصوصيت  و 
دهيد.  قرار   0cm;3cm مقدار  را 
فقط  انتخاب  براى  اجرا  زمان  در 
جدول ها  اين  در  موجود  مقادير 
خصوصيت Limit to list را در زبانٔه 
را  فرم  و  دهيد  قرار   Yes  ، Data

ذخيره نماييد. 

ـ ٤
٢  ـ   

ال 
مث

ال 
مث
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ـ ٤:       بــه کمک فــرم ايجاد شده اطالعــات زير را در جــدول ذخيره نماييد.    تمرين  ۲   
                              البته MajorCode بـه جـاى MajorName در جـدول ثبت مـى شود. 

Tbl  _  Student:

          بـه کمک ويزارد فـرم درس Frm_Course را ايجاد  کنيد و بــه روش
                              مشابه باال،جعبه متن TeacherCode را به Combo Box تبديل کنيد. تمرين٣ـ ٤:

نماى طراحى فرم دانش آموز ايجاد شده را به صورت فارسى تبديل کنيد. 
راهنمايى: 

ــ عنوان برچسب ها را به فارسى تبديل کنيد. ابتدا برچسب موردنظر را انتخاب 
کنيد و دوبار روى آن کليک نماييد تا در حالت تغيير متن قرار گيرد و بتوانيد عنوان فارسى 
را تايپ کنيد و يا از گزينٔه Caption در زبانٔه Format پنجرٔه مشخصه ها استفاده کنيد. 
ــ با کمک مربع بزرگ جابه جايى برچسب، آن ها را به سمت راست فرم منتقل کنيد.

ـ ٤
٣   ـ    

ل  
مثا

ل  
مثا
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تنظيم  را  آن ها  برچسب  محل  با  مناسب  متن،  جابه جايى  بزرگ  مربع  کمک  با  ــ 
نماييد. 

ـ ٤
٣   ـ    

ل  
مثا

ل  
مثا

ــ چيدمان متن را با کمک دکمه هاى   در زبانٔه Home نوار ابزار راست چين 
قرار دهيد. يا از گزينٔه Text Align در زبانٔه Format پنجرهٔ مشخصه ها اين کار را انجام 

دهيد. 

 Design زبانٔه Controls قسمت Select All ــ کنترل هاى فرم را بـا استفاده از گزينٔه
انتخاب و با کمک کليدهاى جهتى، آن ها را به سمت راست فرم جابه جا نماييد و فاصلٔه ايجاد 

شده را تنظيم کنيد. 
ــ اندازٔه فرم را تنظيم کنيد. 
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 (Sub Form) ۶   ـ۴ـ ايجاد فرم جزئيات در فرم اصلى
مى خواهيم فرم Frm_Register و Frm_RegisterItem را به کمک Wizard ايجاد کنيم. 
را   Tbl _ Register جدول   ،Tables/Queries قسمت در  ابتدا   ،Wizard پنجرهٔ  در  کار  اين  براى 
Tables/ انتخاب کرده، با کليک دکمٔه << تمام فيلدها را به ليست انتخابى منتقل کنيد. سپس در قسمت

Queries جدول Tbl _  RegisterItem را انتخاب و مجددًا با دکمٔه << تمام فيلدهاى آن را انتخاب 
کنيد. دکمٔه Next را بزنيد. مجددًا Next و از پنجرٔه بازشده Tabular را انتخاب کنيد. در آخرين 
دکمٔه  با  دهيد.  قرار   FrmSub  _   RegisterItem و   Frm   _   Register مقادير  را  فرم  دو  نام  مرحله 

Finish شکل زير ظاهر مى شود. 

شکل ۱۴ــ۴

همان طور که مشاهده مى شود، اين نوع فرم شامل زيرفرم است. 
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تمرين ۴ـ  ۴  :       مـانند تـمـرين هــاى قـبـل Text Box مــربــوط بــه StudentCode و    
                              CourseCode را به Combo Box تبديل کنيد (شکل زير). 

                  و با اجراى فرم داده هاى زير را ثبت نماييد.

با کمک همين امکانات ذکر شده، مى توانيد فرم هاى موردنظر خود را ايجاد کنيد. به خاطر داشته 
باشيد که براى ايجاد فرم هاى پيچيده تر و هوشمند که اطالعات واردشدٔه کاربر را کنترل کنند، داده ها را 
 Visual Basic براى ذخيره آماده سازند و … بايد برنامه نويسى کنيد. در اين صورت زبان برنامه نويسى
به شما کمک خواهد کرد، چرا که بسيارى از دستورات آن در محيط برنامه نويسى Access نيز قابل 

اجرا و استفاده است. 
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خالصۀ فصل
فرم يکى از ابزارهاى سودمند براى ثبت داده ها در جدول است. فرم ها پنجره هايى شامل 
کنترل ها هستند که کاربر مى تواند در آن ها مقدار فيلد را تايپ کند يا از ليست نمايش يافته موردى 
را انتخاب کند و يا از کنترل هاى ديگر به آسانى داده ها را وارد نمايد تا به صورت يک رکورد 

در جدول متناظر فرم ثبت شود. 
با کمک ابزار جادويى Form Wizard مى توان يک فرم ايجاد کرد. طراحى اين فرم در 
نماى Design View قابل تغيير است. اگر با زبان برنامه نويسى Visual Basic و محيط آن 
آشنا باشيد، ايجاد يک فرم در اين دو محيط مشابه است. کنترل هاى دو محيط مشخصه هاى 

متناظرى دارند که ما از ذکر آن ها در اين جا خوددارى مى کنيم. 
پس از ايجاد فرم با کمک امکانات نماى Form View مى توانيم رکوردهايى را در جدول 

متناظر ثبت، ويرايش و يا حذف نماييم. 

خودآزمايى

۱ـ کنترل مقيد و نامقيد چه تفاوتى دارند و چگونه تعريف مى شوند؟ 
۲ـ مراحل ايجاد فرم به وسيلۀ Form Wizard را توضيح دهيد.

ليست  ابزار،  جعبه  ابزار،  (نـوار   Design View نـمـايی  امکـانـات  ۳ـ 
فيلدها و …) را به اختصار توضيح دهيد. 

۴ـ نکات مفيد در ويرايش فرم ها را به اختصار بيان کنيد. 
۵ ـ در صورتى که نخواهيد از Form Wizard استفاده کنيد، آيا مى توانيد 
را   Tbl  _  Degree جدول  مقادير  که  کنيد  ايجاد  فرم  روی  Combo Box ای 

نشان دهد؟ 
 Text Box از  کنترل  نوع  تبديل  در  که  تغييراتى  همان  (راهنمايى  : مشابه 

به Combo Box ديديد.) 
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فصل
ايجاد و کار با پرس  و جوها

٥
بازيافت  برای  پرس وجو  و  است  داده ها  نگه دارندۀ  اصلى  قسمت  جدول  ،  اکسس  در 
ولى  دارند  مختلف  انواع  پرس وجوها  است.  اهميت  دارای  جدول ها  اين  از  اطالعات 
معمول ترين آن، پرس وجويى است که برای يافتن زيرمجموعه ای از رکوردهای دارای 
مى شود.  گفته   Select پرس وجو  نوع  اين  به  مى شود.  استفاده  خاص،  شرايط  يا  شرط 
مى شوند.  استفاده  داده ها  مقادير  روی  عمليات  انجام  برای  ديگر،  پرس وجوهای 
از  معموالً  گزارش ها  و  فرم ها  در  داده ها  نمايش  برای  گفتيم،  پيش تر  که  همان طور 

پرس وجوهايى از نوع Select استفاده مى شود. 

هدف های رفتاری : پس از آموزش اين فصل هنرجو مى تواند : 
 Select يک پرس و جوی بازيافت اطالعات Query Wizard به وسيلۀ گزينۀ 

ايجاد کند.
را  موجود  پرس و جوی  يا  و  کند  ايجاد  پرس وجو   ،Design View به وسيلۀ   

تغيير دهد. 
  نتيجۀ پرس وجو را مرتب کند.

شرط  نتيجه  رکوردهای  کردن  محدود  برای  کند.  ايجاد  شرطى  پرس وجوی    
اعمال کند. 

 Expression فيلدهای غيرجدولى (محاسباتى) به پرس وجو اضافه کند و از   
Builder برای اين منظور استفاده کند. 

  با پرس وجوهای عملياتى آشنا شده ، آن ها را ايجاد کند. 
 با زبان ساخت يافته SQL آشنا شود.
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ـ      ۵       ــ پنجرۀ انتخاب ايجاد پرس وجو شکل ۱ـ

 Simple Query Wizard ۱ـ   ۵    ـ ايجاد پرس وجو به وسيلۀ
ـ     ۵).    گزينٔه Query Wizard را از زبانٔه  Create  نوار ابزار انتخاب نماييد (شکل۱ـ

انتخاب  پنجرٔه  مشابه  پنجره  اين  (شکل۱ــ     ۵  ).  کنيد  انتخاب  را   Simple Query Wizard 
فيلد فرم است. در ليست Tables/Queries جدول مورد نظر را انتخاب کنيد و از ليست فيلدهاى در 
دسترس در: Available Fields، فيلد موردنظر خود براى ايجاد پرس وجو را با دکمه هاى<< يا < به 
فيلدهاى انتخاب شده: Selected Fields اضافه کنيد. مى توانيد جدول ديگرى را انتخاب و فيلدهاى 
مربوط از آن را نيز به ليست فيلدهاى انتخابى اضافه کنيد. پس از آن با کليک Next، نام پرس وجو را 

وارد کرده، Finish نماييد. 

ـ     ۵      ــ انتخاب فيلدهاى موردنياز براى نمايش در پرس وجو  شکل ۲ـ
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ـ     ۵      ــ پنجرۀ انتخاب جدول در طراحى پرس وجو  شکل ۳ـ

 Design View ـ    ۵    ـ ايجاد پرس وجو به وسيلۀ ۲
   گزينٔه Query Design را از زبانٔه Create نوار ابزار انتخاب نماييد. پنجرٔه زير باز مى شود 
ـ  ۵ ). با انجام مراحل بعدى مى توانيد جدول ها، فيلدها و شرايط موردنظر پرس وجو را ايجاد  (شکل۳ـ

نماييد. 

۳ـ     ۵     ـ استفاده از جدول در پرس وجو
نمايان مى شود (شکل   Show Table کادر محاور ه اى با عنوان ،Query Design با انتخاب
ـ  ۵). در اين کادر امکان انتخاب جدول، پرس وجوهاى ايجاد شده و يا ترکيبى از آن ها وجود دارد.  ۳ـ
در واقع  مى توانيد از جدول هاى تعريف شده و يا ساير پرس وجوهاى موجود براى ايجاد يک پرس وجوى 

جديد استفاده کنيد. 
با دو بار کليک روى نام جدول يا انتخاب جدول و کليک دکمٔه Add، آن را به پرس وجو اضافه 
جدول هاى  مى توانيد   Ctrl از استفاده  با  و  مجاور  جدول هاى  مى توانيد   Shift از استفاده  با  مى کنيد. 
غيرهم جوار را همزمان انتخاب نموده و با کليک Add آن ها را به پرس وجو اضافه کنيد. پس از افزودن 
جدول ها و پرس وجو هاى موردنظر پنجرهٔ محاوره اى را با Close ببنديد تا پنجرهٔ اصلى طراحى پرس وجو 

ـ    ۵) ظاهر شود.  (Query Design) (شکل ۴ـ
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کنجکاوی
به  جديد  جدول  افزودن  برای  راهى  جدول،  انتخاب  پنجرۀ  بستن  از  پس  آيا   

پرس وجو وجود دارد؟ 
دکمۀ     با  و  کرده  باز   Design حالت  در  را  پرس وجو   : راهنمايى 

Show Table  جدول های جديد مورد نياز را اضافه کنيد. 

ـ      ۵      ــ پنجرۀ اصلى طراحى پرس وجو  شکل ۴ـ

۴ـ      ۵    ـ انتخاب فيلدهـای جدول ها  /  پرس وجـوهـای اضافه شدۀ مـورد نياز 
پرس وجوی جديد 

پس از افزودن جدول يا جدول هاى موردنظر و يا پرس وجوهاى قبلى، بايد فيلدهاى موردنياز 
را معين کنيم. 

ـ    ۵ مشاهده مى شود، دو قسمت در پنجرهٔ طراحى پرس  وجو قابل توجه است:  همان طور که در شکل ۴ـ
    نيمه بااليى: در اين قسمت جدول ها يا پرس وجوهايى نمايش داده مى شوند که در مرحله قبل 

اضافه کرده ايم و مى خواهيم از آن ها در ايجاد پرس وجوى جديد استفاده کنيم. 
    نيمه پايينى: فيلدهايى که مى خواهيم در خروجى پرس وجو مشاهده شوند در اين قسمت 
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معين مى شود. 
براى انتخاب فيلدها از يکى از راه هاى زير استفاده مى کنيم: 

۱ــ دوبار کليک روى نام فيلد در نيمه بااليى. 
۲ــ درگ کردن فيلد از نيمه بااليى به نيمه پايينى. 

 .Ctrl يا Shift ۳ــ استفاده از
۴ــ دوبار کليک روى عالمت ٭ در ليست فيلدها براى انتخاب همٔه فيلدها. 

 .Field ۵    ــ استفاده از ليست بازشوى

کنجکاوی
۱ـ دو فيلد نمونه از يک جدول را با دوبار کليک به نيمۀ پايينى اضافه کنيد. 
پس از آن عالمت ٭ را انتخاب کنيد. به وسيلٔه ٭ تمام فيلدها در خروجى ظاهر 
مى شوند. دو فيلد قبلى نيز فيلدهای مشابهى در خروجى دارند،   اين فيلدها 

چگونه و با چه نامى نمايش داده مى شوند؟ 
۲ـ چگونه از  Shift يا Ctrl برای انتخاب فيلدها استفاده مى شود؟ 

پس از ايجاد پرس وجو، آن را با يک نام ذخيره کنيد. يکى از ساده ترين راه هاى اجراى پرس وجو 
نوار  عالمت   در  از  استفاده 
ابزار است (دکمٔه Run ). نتيجٔه 
جدولى  صورت  به  وجو  پرس 

نمايش داده مى شود. 
کنيد.  اضافه  پرس وجو  به  را   Tbl  _ Major و   Tbl _ Student جدول  دو 

انتخاب  را  زير  فيلدهاى 
را  پرس وجو  نام  و  نماييد 
Qry_Student بگذاريد. 

ـ ـ ٥
ل ۱

ال مثا
مث
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با اجراى آن، نتيجه را به صورت شکل زير خواهيد ديد. 

ـ ـ ٥
ل ۱

ال مثا
مث

ـ     ۵    ـ حذف فيلد از پرس وجو       ۵
براى حذف فيلد از پرس وجو، ستون متناظر را از نيمه پايينى پنجرٔه طراحى پرس وجو انتخاب و 

سپس دکمٔه Delete را مى زنيم. به اين ترتيب فيلد مذکور از نتيجٔه پرس وجو حذف مى شود. 

 در پرس وجوى Qry_ Student، فيلد شماره تلفن را حذف کنيد. 
 delete دکمٔه سپس  کنيد،  انتخاب  را   StudentTel ستون زير  شکل  مطابق  ــ 

صفحه کليد را فشار دهيد. 

ـ ٥
۲   ـ    

ال 
مث

ال 
مث

کنجکاوی
بدون حذف فيلد به روش باال نيز مى توان کاری کرد که فيلد در نتيجۀ خروجى 

نمايش داده نشود. به چه صورتى اين کار انجام مى شود؟ 
راهنمايى : عالمت Checkbox ستون موردنظر در نيمۀ پايينى در سطر Show را حذف 

کنيد يا ستون موردنظر را در پنجرۀ نتيجه و خروجى پنهان کنيد. 
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نکته 
۱ــ هنگامى که در نماى Design هستيم، مى توانيم با انتخاب يک ستون و درگ کردن 

آن محل قرار گرفتن فيلد در پنجرٔه خروجى نتيجه را تغيير دهيم. 
۲ــ براى ذخيره سازى پرس وجو از Save استفاده مى کنيم. Access به صورت پيش فرض 
نام هاى Query۲ ،Query۱ و … را پيشنهاد مى کند. بهتر است نام مناسبى براى پرس وجو 

انتخاب شود. مثالً ابتداى نام پرس وجو را با Qry شروع کنيد. 

ـ     ۵  ـ مرتب سازی نتيجۀ پرس وجو      ۶
پس از اجراى پرس وجو، رکوردهاى نتيجه به ترتيب معينى ظاهر نمى شوند. اگر بخواهيم نتيجه 
بر اساس صعودى يا نزولى مقادير يک فيلد ظاهر شود در ستون فيلد موردنظر در نيمه پايينى و در سطر 

Sort ١ مقدار Ascending (صعودى) و يا Descending (نزولى) را انتخاب کنيد. 

مقادير  صعودى  اساس  بر  را  پرس وجو  نتيجٔه   ،Qry_  Student پرس وجوى  در   
نام خانوادگى و در صورت تساوى نام خانوادگى براساس صعودى نام دانش آموز مرتب 

کنيد. 
ــ براى اين کار مى توانيم مطابق شکل زير در ستون فيلد StudentLName در 
سطر Sort مقدار Ascending را برگزينيم و در ستون فيلد StudentFName در سطر 

١ــ  باSort  در بسته هاى نرم افزارى (۲) آشنا شده ايد.

ـ ٥
٣  ـ   

ال 
مث

ال 
مث
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نتيجه  در  که  همان طور  صورت  اين  در  مى کنيم.  انتخاب  را   Ascending مقدار  Sort
يعنى  باشد  کوچک تر  آن  نام  فيلد  که  رکوردى  «يغمايى»  دو  بين  روبه رومى بينيد،  شکل 

«عليرضا» باالتر قرار مى گيرد. 
ــ نتيجه به صورت زير خواهد بود: 

ـ ٥
٣  ـ   

ال 
مث

ال 
مث

قرار   Last Name فيلد ستون  چپ  سمت  را   First Name  فيلد ستون  اگر  ــ 
دهيم، نتيجه به صورت زير خواهد بود: 

Criteria ــ١

نکته
 براى مرتب سازى با بيش از يک ستون بايد ابتدا ستون هاى موردنظر را در نيمٔه پايينى 
پنجرهٔ طراحى از چپ به راست و براساس نظم موردنظر قرار دهيم. مثالً در مثال باال ستون 
فيلد First Name سمت چپ ستون فيلد Last Name قرار گرفته باشد. همان طور که 

قبالً گفتيم، محل قرار گرفتن ستون فيلد با درگ کردن جابه جا مى شود. 
هميشه روش مرتب سازى به ترتيب قرار گرفتن فيلدها، از سمت چپ به راست است. 

ـ     ۵    ـ معيارها١ در پرس وجو   ۷
با استفاده از رديف Criteria در نيمٔه پايينى، مى توانيم شرط هايى را به پرس وجو اعمال کنيم. در 

ـ    ۵ قابل مشاهده است. شرط مى توان از عملگرهاى مختلفى استفاده کرد که در جدول ۱ـ
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ـ     ۵      ــ عملگرهاى شرطى جدول ۱ـ
مثال مفهوم عملگر 

’’يغمايى‘‘ = مساوى =
 20   >کوچک تر از >
 20 <بزرگ تر از <

20 = >کوچک تر يا مساوى=  >
20 = <بزرگ تر يا مساوى =   <
 20 < >نامساوى <>

 And (شرط ها بايد درست باشند) يغمايى‘‘ و’’ and ‘‘هدايتى’’
 Or (حداقل يکى از شرط ها بايد درست باشد) يغمايى‘‘يا’’ or ‘‘هدايتى’’
Like مانند Like ‘‘٭ محمد’’

 Between [دو مقدار]  بينBetween 5 and 20
In(Or مانند) در In (‘‘هدايتى‘‘، ’’يغمايى’’)

ـ     ۵    ـ استفاده از تاريخ در معيارها        ۸
از  عملگرها  از  غير  به  کنيم.  استفاده  پرس وجو  در  عملگرها  از  مى توانيم  ديديم  که  همان طور 
ـ    ۵ عبارت هاى مجاز تاريخ را  توابع مثل تابع هاى مربوط به تاريخ نيز مى توان استفاده کرد. در جدول۲ـ

مى توانيد مشاهده کنيد. 
ـ     ۵     ــ تابع هاى مربوط به تاريخ جدول ۲ـ

 مثال مفهوم عبارت

Date ( )تاريخ جارى سيستم به ميالدى
 <> Date()

امروز  تاريخ  برابر  ثبت نام  مثًال  فيلد  مقدار   
نباشد.

Day (Date) روز Day[RegDate] >=15
تاريخ ثبت نام از نيمه ماه گذشته باشد.
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Month(Date)ماه
 >= Month [Date] – 2

اين  به  قبل  ماه  دو  از  ثبت نام  مثًال  فيلد  مقدار 
طرف باشد.

Year(Date)سال      Year[RegDate] =1385
سال ثبت نام 1385 باشد.

Weekday(Date)روز هفته WeekDay[RegDate] =1
روز ثبت نام، شنبه باشد.

 Between Date  And
Dateمحدوده اى از تاريخ

 Between#1/1/98#and #12/31/98#
تاريخ ثبت نام بين اين دو باشد.

DatePart(Interval,Date) Interval مقادير  تاريخ  از  معينى  قسمت 
عبارت است از:

توضيحات مقدار
yyyyسال

 q فصل
m ماه
 yتعداد روزهاى گذشته
 d روز
 w روز هفته

 wwهفته
 hساعت
nدقيقه
 sثانيه

 DatePart“m” و[RegDate] = 5 
ماه ثبت نام برابر ماه مه ميالدى (حدود ارديبهشت 

ماه) باشد.

   
دانش آموزان ثبت نام شده در رشتٔه رياضى فيزيک را به دست آوريد. 

را  شده  ثبت نام  دانش آموزان  اين پرس وجو  کنيد.  باز  را   Qry_Student پرس وجوى 
شرط  ببينيم،  را  «رياضى فيزيک»  رشتٔه  دانش آموزان  فقط  بخواهيم  اگر  برمى گرداند. 
MajorCode = 1 را به صورت شکل صفحه بعد در ستون MajorCode اعمال مى کنيم.  ـ ٥

٤  ـ   
ال 
مث

ال 
مث
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با انتخاب گزينٔه… Save Object As از منوى اصلی زير منوی Save As، آن را به نام 
Qry_StudentMath ذخيره کنيد. 

ـ ٥
٤  ـ   

ال 
مث

ال 
مث

نکته
 همان طور که در شکل باال مى بينيد، مربع باالى شرط انتخاب نشده است، چرا؟ 

راهنمايى: پرس وجو را اجرا کنيد، آيا در نتيجٔه پرس وجو،کد رشته مشاهده مى شود؟ 

 در فرم Cobmo Box ،Frm  _Course نام معلم را به گونه اى تغيير دهيد که نام 
و نام خانوادگى به صورت يک متن نمايش يابد و به نظر نرسد دو فيلد مجزا براى نگهدارى 

آن ها وجود دارد. 
انتخاب  جـاى  بـه   Row Source گـزينٔه   ،Data زبـانٔه  در  مشخصه هــا،  پنجرٔه  در 

عبارت   ،Tbl_Teacher
استاندارد  زبان  که  را  زير 
پايگاه  با  کار  ساخت يافتٔه 
در  نماييد.  تايپ  است  داده 
پايان اين فصل در خصوص 
بيشتر   (SQL ) زبان  اين 

صحبت مى کنيم.

ـ ٥
٥   ـ    

ال 
مث

ال 
مث
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 SELECT .... TeacherCode, [FirstName] +'....'+ [LastName] ... 
As ... TeacherName... FROM ... Tbl_Teacher;
دقت :دقت : هريک از… فاصله ها در عبارت فوق، حداقل يک کاراکتر Blank است. 

ساير فاصله ها براى خوانايى است و مى تواند وجود نداشته باشد. 
دقت :دقت : به جاى تايپ عبارت SQL مى توانيد عالمت سه نقطٔه کنار آن را کليک 
مى توانيد  که  زير)  (شکل  مى شود  ظاهر  پرس وجو  طراحى  محيط  مشابه  محيطى  کنيد، 
جدول Tbl_Teacher را اضافه کنيد و مانند محيط پرس وجو، فيلدهاى موردنظر يعنى 
FirstName ،TeacherCode و LastName را انتخاب کنيد که در نيمٔه پايينى پنجرٔه 

طراحى مشاهده شوند. 

ـ ٥
٥   ـ    

ال 
مث

ال 
مث

از دکمٔه View   زبانٔه Home نوار ابزار، مى توان SQL View را انتخاب 
کرد و Select مربوطه را مشاهده کرد که به صورت زير است: 
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حال آن را به صورت زير تصحيح کنيد: 

ـ ٥
٥   ـ    

ال 
مث

ال 
مث

دقت :دقت : 
SELECT Tbl_Teacher.TeacherCode ,Tbl_Teacher.FirstName + ‘‘ 
+Tbl  Teacher.LastName  As TeacherName  FROM  Tbl_Teacher;
با بستن پنجرٔه پرس وجو، SQL مربوط به آن در Row Source قرار مى گيرد. 

سپس با اجراى فرم، داده هاى زير را به کمک آن ذخيره نماييد: 

کنجکاوی
فوق  تمرين های  در  جدول  نام  به جای  پرس وجو  عبارت  از  استفاده  فوق علت  تمرين های  در  جدول  نام  به جای  پرس وجو  عبارت  از  استفاده  علت 

چيست؟چيست؟ 

۹ـ۵    ـ فيلدهای محاسباتى 
مى توان در پرس وجوها، نتيجٔه عبارت هاى محاسباتى را در يک ستون مشاهده کرد. اين ستون 
مشابه يک فيلد عمل مى کند. اين ويژگى يکى از مزاياى پرس وجوهاست. به عنوان مثال فرض کنيد، 
فيلد  يک  واقع  در  و  کنيم  مشاهده  را   Quantity و   Price فيلد  دو  مقادير  حاصل ضرب  مى خواهيم 

محاسباتى ايجاد کنيم. 
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را  دانش آموز  يک  درسى  واحدهاى  و  درس  نمرٔه  ضرب  حاصل  مى خواهيم 
جدول  در   UnitCourse و  Tbl_RegisterItem جدول در   Grade .آوريم به دست 

Tbl_Course و اين مقدار در فيلد GradeByUnit قرار گيرد. 
مراحل انجام کار 

 Tbl _ RegisterItem و Tbl _ Course ــ در نماى طراحى پرس وجو، جدول هاى
را انتخاب مى کنيم. 

اضافه  پرس وجو  به  را   CourseName فيلد   ،Tbl _ Course جدول  از  ــ 
مى کنيم. 

ـ ٥
٦  ـ   

ال 
مث

ال 
مث

ــ در نـيـمـٔه پـايـيـنـى 
پرس وجـو،  طراحـى  پنجرٔه 
درنظر  را  بعدى  خالى  ستون 
 Field سطر  در  و  مى گيريم 
 GradeByUnit: آن، عبارت
 [CourseUnit]٭[Grade]
شکل  ) کنيم.  مى  تايپ  را 

روبه رو) 

اجرا  را  پرس وجو  ــ 
در  موردنظر  فيلد  مى کنيم. 
انتهاى جواب مشاهده مى شود 

(شکل روبه رو). 
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کنجکاوی
عبارت GradeByUnit که قبل از [Grade]٭[CourseUnit] قرار گرفته است، 

چيست؟ 
راهنمايى: در عنوان فيلد در نتيجۀ خروجى دقت کنيد. 

پرس وجو  در  «عبارت»  ايجاد  براى  مفيدى  ابزار   :Expression Builder از  استفاده 
است. با کليک روى سلول Field و انتخاب گزينهٔ      (Builder) از زبانٔه Design نوار ابزار (قسمت 

ـ  ۵).  Query Setup)، پنجرٔه آن ظاهر مى شود (شکل ۵    ـ

Expression Builder ـ     ۵     ــ پنجرۀ ابزار شکل ۵    ـ

با کمک Expression Builder فيلدها و توابع موردنظر را انتخاب مى کنيد و بدين ترتيب احتمال 
خطا و اشتباه تايپى کاهش مى يابد. با استفاده از قسمت Functions مى توانيم توابع تعريف شده به وسيلٔه 

کاربر (User Defined) و يا از پيش ساخته شده در اکسس را استفاده کنيم. 

 در مثال حاصل ضرب نمرٔه درس در واحدهاى درسى يک دانش آموز را با کمک 
Expression Builder ايجاد کنيد.  ـ ٥

٧  ـ   
ال 
مث

ال 
مث

متن عبارت 

دکمه هاى عملگرها

عناصر و توابع 
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مراحل انجام کار
ــ از قسمت عناصر و توابع، گزينٔه Tables را انتخاب کرده ، Tbl_Course را 
انتخاب مى کنيم. از ليست وسط، فيلد CourseUnit را انتخاب و دوبار کليک نماييد. 

اين فيلد در قسمت متن عبارت مشاهده مى شود (شکل زير). 

ـ ٥
٧  ـ   

ال 
مث

ال 
مث

متن  به  ضربدر  عالمت  تا  مى کنيم  کليک  را  عملگرها،    دکمه هاى  از  سپس  ــ 
عبارت اضافه شود (شکل زير). 

[Tbl_Course]![CourseUnit]٭
مى کنيم.  انتخاب  را   Tbl_RegisterItem جدول  ،Tables گزينٔه از  سپس  ــ 
فيلد Grade را انتخاب و دکمٔه    را از دکمه هاى عملگرها کليک مى کنيم، تا به 

متن عبارت اضافه شود. 
[Tbl_Course]![CourseUnit]٭[Tbl_RegisterItem]![Grade]

تايپ  را   GradeByUnit: و  گرفته  قرار  متن  ابتداى  در  عبارت  متن  در  ــ 
مى کنيم. 

[GradeByUnit]:[Tbl_Course]![CourseUnit]٭[Tbl- RegisterItem]![Grade]
پرس وجو  طراحى  محيط  به  کار  اين  با  مى کنيم.  کليک  را  پنجره   OK دکمٔه ــ 
برمى گرديم و عبارت ايجاد شده در قسمت Field ستون موردنظر اضافه مى شود. مانند 

حالتى که عبارت را تايپ کرده ايم. 
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 (Aggregate توابع) ـ      ۵     ـ فيلدهای محاسباتى تجمعى ۱۰
گاهى نياز به محاسبٔه جمع کل، تعداد کل يک فيلد از يک جدول برحسب مقادير فيلدى ديگر 
توابع  از  بايد  کار  اين  براى  است.  الزم  محاسباتى  فيلد  از  فراتر  کارى  محاسبات  اين  براى  داريم. 
تجمعى (Aggregate) استفاده کنيم. در پنجرٔه طراحى پرس وجو با انتخاب دکمٔه   (Totals) از 
نوار ابزار، رديف Total در شبکٔه نيمٔه پايينى پنجرٔه طراحى ظاهر مى شود. اين رديف شامل مقادير 
Max، Min، Avg، ount، Group by و … است. در ستون فيلدى که مى خواهيم مثالً جمع کل 
آن حساب شود، در رديف Sum، Total را انتخاب مى نماييم. فيلدى که مى خواهيم جمع کل مقدار 

برحسب آن ليست شود را به صورت Group by انتخاب مى کنيم. 

            جمع واحدهاى انتخاب شدٔه هر دانش آموز را حساب کنيد. 
راهنمايى  : شکل زير در ايجاد پرس وجوى اوليه کمک مى کند. 

ـ ٥
٨      ـ       

ل   
مثا

ل   
مثا

فيلد FirstName و LastName و CourseUnit را انتخاب کنيد. دکمهٔ    
(Totals) را کليک کنيد. همان طور که در شکل باال مى بينيد در رديف Total نيمٔه پايينى 
 Sum ،CourseUnit نمايش داده مى شود. در ستون Group By براى تمام ستون ها

را انتخاب کنيد. 
با اجراى پرس وجو، نتيجه را به صورت زير مشاهده مى کنيد. 
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معدل هر دانش آموز را حساب کنيد. 
راهنمايى  : براى محاسبٔه معدل، بايد نمره در تعداد واحدهاى درسى ضرب شده 

و بر مجموع تعداد واحدها تقسيم گردد. 
مراحل انجام کار 

کمک  شما  زير به  کنيد.( شکل  ايجاد   Tbl  _Course براى پرس وجويى  ابتدا  ــ 
مى کند). آن را با نام Qry _  Register ذخيره کنيد.

ـ ۵
۹   ـ    

ال 
مث

ال 
 ــ حال فيلد ديگرى به آن اضافه کنيد که حاصل ضرب CourseUnit٭Grade مث

را برگرداند. نام فيلد جديد را GradeByUnit قرار دهيد و ذخيره کنيد. 
ــ با کمک اين پرس وجو، پرس وجويى مى سازيم که از توابع Aggregate استفاده 
کرده و مجموع تعداد واحدها و مجموع ضرب حاصل شده را برگرداند، تا بتوانيم معدل 

را بدين  طريق محاسبه کنيم. 
پرس وجوى  عنوان  به  را   Qry_  Register و  کنيد  باز  جديدى  پرس وجوى  ــ 
 CourseUnit و  StudentName، GradeByUnit فيلدهاى کنيد.  اضافه  موردنياز 
را انتخاب کنيد. با زدن دکمٔه (   totals)   نوار ابزار، رديف Total در شبکٔه نيمٔه 

پايينى ظاهر مى شود. 
 Sum به Group by مقدار را از CourseUnit و GradeByUnit ــ در ستون

تغيير دهيد. 
 SQL .را برگزينيد SQL View را انتخاب و گزينٔه View ــ از نوار ابزار، دکمٔه

را از عبارت زير به مقدار جديد اصالح نماييد: 
SELECT Qry_Register.StudentName, Sum(Qry_Register. Course 
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Unit) As SumOfCourseUnit, Sum(Qry_Register.GradeByUnit) As 
SumOfGradeByUnit FROM Qry_Register 
GROUP BY Qry_Register.StudentName;

مقدار جديد 
SELECT Qry_Register. StudentName, Sum(Qry_Register. Grade-
ByUnit)/ Sum(Qry_Register.CourseUnit) As GradeAverage
FROM Qry_Register
GROUP BY Qry_Register. StudentName;

و آن را با نام Qry_Average ذخيره نماييد. 
ــ  با اجراى پرس وجو، نتيجٔه زير حاصل مى شود: 

 Action Query ـ    ۵       ـ پرس وجوهای عملياتى ۱۱
پرس وجوهاى بازيافت رکوردها (Select) را ديديم. يکى ديگر از انواع پرس وجوها، پرس وجوى 
عملياتى است. از اين پرس وجو بيشتر براى تغيير داده ها (اضافه، ويرايش، حذف) استفاده مى شود. 
پرس وجوهاى عملياتى عبارتند از:پرس وجوى جدول ساز، پرس وجوى ويرايش (به هنگام سازى) داده ها 

و پرس وجوى حذف رکورد. 
ـ  ۵  ــ ايجاد پرس وجوهاى جدول ساز: ديديم که چگونه از پرس وجوها براى انتخاب  ۱ــ۱۱ـ
مجموعه اى از رکوردها و فيلدهاى خاص استفاده مى شود. رکوردهاى نتيجٔه پرس وجو را مى توانيم 
در يک جدول جديد ذخيره  نماييم. در اين صورت فيلدها با همان نوع و مشخصٔه جدول اصلى ايجاد 

ـ ۵
۹   ـ    

ال 
مث

ال 
مث
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مى شوند و رکوردها نيز به عنوان داده هاى جدول جديد در آن ذخيره مى شوند. 
مشابه روش ايجاد پرس وجوى بازيافت داده (Select)، پرس وجوى موردنظر را ايجاد مى کنيم. پس از 
 QueryType ايجاد پرس وجوى جديد (انتخاب جدول/ جدول هاى مورد نياز و فيلدهاى موردنظر)، از قسمت

ـ     ۵ ظاهر مى شود.  زبانٔه Design گزينٔه Make Table Query را انتخاب مى کنيم. شکل   ۶   ـ

ـ      ۵      ــ پنجرۀ نام جدول جديد  شکل ۶     ـ

نام جدول جديد را در قسمت Table Name پنجره تايپ کنيد و OK نماييد. 
پرس و جو را با گزينٔه Save، ذخيره کنيد. عالمت   در کنار نام پرس وجو نشان مى دهد که 

اين پرس وجو از نوع عملياتى (Action) است. 
با اجراى اين پرس وجو يک جدول جديد با نام NewTable در ليست جدول هاى بانک اضافه 

مى شود.

 نکته
 زمانى که نمى توانيم با استفاده از پرس وجو، اطالعات موردنياز را به دست آوريم، مى توانيم 
از نتيجٔه پرس وجو، جدول بسازيم و از آن جدول در پرس وجوى بعدى استفاده کنيم تا 

به جواب مطلوب برسيم. 

کنجکاوی
ساير پرس وجوهای عملياتى که مى توان در Access ايجاد کرد را نام برده، 

توضيح دهيد هر يک برای انجام چه کاری استفاده مى شوند؟
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ـ     ۵  :       پرس وجويى ايجاد کنيد که معدل دانش آموزان را در جدولى با نام                                   Tbl_Average ذخيره کند. تمرين۱
                                 راهنمايىراهنمايى: از پرس وجـوى : از پرس وجـوى SelectSelect تمرين معـدل هر دانش آمـوز تمرين معـدل هر دانش آمـوز

                               (    (QryQry_AverageAverage) استفاده کنيد. ) استفاده کنيد. 

ـ      ۵     ــ ايجاد پرس وجوى به هنگام سازى داده ها: يکى از انواع پرس وجوهاى عملياتى  ۲ــ۱۱ـ
است که مى توانيم فيلد خاصى را در رکوردهاى خاص به مقدار جديد يا مقدار محاسبه  شدهٔ جديدى تغيير 
 Query Type که رکوردهاى مربوطه را برگرداند، از قسمت Select دهيم. پس از ايجاد پرس وجوى
زبانٔه Update Query ،Design را انتخاب مى کنيم. رديفى با عنوان Update to در شبکٔه پنجرهٔ پايينى 
ـ     ۵) ظاهر مى شود. مقدار جديد را در ستون فيلد موردنظر که مى خواهيم تغيير  طراحى پرس وجو (شکل ۷  ـ
کند، تايپ مى کنيم و پرس وجو را ذخيره مى نماييم. يک پرس وجوى جديد با عالمت     که نشان دهندٔه 
عملياتى بودن آن است خواهيم داشت. با اجراى آن، فيلد موردنظر در جدول اصلى بـه مـقـدار جديد به 
هنگـام مى شود. براى ايجاد مـقـدار محاسباتى، مـى توانيم در رديف Update to، عبارت محاسباتى را تايپ 
نماييم. حتى مى توانيم جدول ديگرى را افزوده، ارتباط بين آن دو جدول را ايجاد کنيم و فيلد جدول جديد 
را به عنوان مقدار جديد براى جدول اصلى در قسمت Update to انتخاب کنيم و يا در عبارت محاسباتى، 
از فيلد جدول جديد استفاده کنيم. استفاده از جدول ديگر در اين نوع پرس وجو مشروط به آن است که با 

جدول اصلى رابطه داشته باشد، در غير اين صورت به هنگام       سازى معنى دار نخواهد بود. 

ـ      ۵       ــ پنجرۀ به هنگام سازى  شکل ۷ـ
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                             ۱۸۱۸ کمتر و از  کمتر و از ۱۱۱۱ بيشتر است، يک نمره اضافه کند.  بيشتر است، يک نمره اضافه کند. تمرين۲ـ     ۵     :     پرس وجويى ايجاد کنيد کـه بـه نمرٔه درسى دانش آمـوزانى که نمرٔه آن ها از پرس وجويى ايجاد کنيد کـه بـه نمرٔه درسى دانش آمـوزانى که نمرٔه آن ها از    
Tbl  Tbl  _ _ CourseCourse راهنمايى :راهنمايى : پرس   و جــويى ايجاد کـنيد کــه از جـــدول  پرس   و جــويى ايجاد کـنيد کــه از جـــدول                                                            
                               آن هـايى کـه نمره شان  از                                آن هـايى کـه نمره شان  از ۱۸۱۸کمتر و از کمتر و از ۱۱۱۱بيشتر بـاشد را برگرداند، سپسبيشتر بـاشد را برگرداند، سپس
                               بـا انتخاب گـزينـٔه                                بـا انتخاب گـزينـٔه Update QueryUpdate Query از مـنـوى  از مـنـوى QueryQuery، ستون ، ستون GradeGrade را را
TblTbl_RegisterItem.GradeRegisterItem.Grade +۱ آن را  آن را Update toUpdate to انتخاب و مقدار رديفانتخاب و مقدار رديف                                                          
                              قرار دهيد.با اجراى آن،يک نمره به رکوردهاى موردنظر اضافه مى شود.                              قرار دهيد.با اجراى آن،يک نمره به رکوردهاى موردنظر اضافه مى شود. 

مى توانيم  پرس وجو  نوع  اين  کمک  به  رکوردها:  حذف  پرس وجوى  ايجاد  ـ      ۵     ــ  ۳ــ۱۱ـ
داده هايى (رکوردهايى) با شرايط خاص را حذف کنيم. ابتدا پرس وجويى مى سازيم که رکوردهاى موردنظر 
براى حذف را برگرداند. در قسمت شرط، معيار موردنظر را اعمال مى کنيم، در صورت هيچ گونه اعمال 

شرط، تمام رکوردها حذف خواهند شد. 
از قسمت Query Type زبانه Delete Query  ،Design را برمى گزينيم. پرس وجو را ذخيره 
مى کنيم عالمت    در کنار آن ظاهر مى شود و با اجراى آن رکوردهاى موردنظر از جدول حذف 

مى شوند و اثرى از آن ها در جدول اصلى نمى بينيد. 

با  مثالً  بازگردانيد.  نمى توان  را  پرس وجوها  اين  به وسيلٔه  تغييريافته  رکوردهاى  دقت : 
اجراى حذف، آن رکوردها براى هميشه حذف شده اند. پس در استفاده از پرس وجوى 

عملياتى خصوصاً حذف بايد بسيار دقت کنيد. 
مى توانيد با کمک پرس وجوى جدول ساز، ابتدا از داده هاى جدول يک جدول جديد 
حاوى نسخٔه پشتيبانى از داده ها تهيه کنيد. تا در صورت هرگونه اشتباه در پرس وجو، 

پس از اجراى پرس وجوى حذف، داده ها را از دست نداده باشيد. 

نکته
تمام پرس و جوهاى عملياتى داراى عالمت     در کنار نام خود هستند. در هنگام اجرا، 
Access با پيغامى از شما مى خواهد که اعمال و اجراى عمليات را تأييد نماييد. البته 
ظاهر شدن يا نشدن اين اخطار و پيغام را مى توان با تغيير مشخصات Options در محيط 

Access تغيير داد.
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کنجکاوی
چگونه با اجرای پرس وجوی عملياتى، پيغام تأييد نمايش داده نمى شود؟ 

ـ     ۵ :          پرس وجويى ايجاد کنيد که در جدول حاوى معدل، دانش آموزانى                                      که معدل آن ها زير ۱۰ است را حذف کند.      تمرين۳ 
     Tbl_Average راهنمايى : پرس وجويى ايجاد کنيدکه از جدول                                   

                                     دانش آمـوزانى کــه مـعـدل زير۱۰ دارند را بـرگـرداند، سپس از
 Delete Query گـزينٔه ،Design زبــانه QueryType قسمت                                     

                                     را انتخاب کرده و پرس وجو را ذخيره و اجرا نماييد. 

 CrossTab ـ     ايجاد پرس وجوی ـ     ۵      ۱۲
با اين نوع پرس وجو مى توانيم اطالعات يک يا چند جدول را در قالب رديف و ستون خالصه 
نماييم. مثالً محاسبٔه count، average ، sum، يا ديگر انواع مجموع داده که با دو نوع اطالع (سطرى 

و ستونى) گروه بندى مى شود. 
يک پرس وجوى ساده، فقط معدل درسى شاگردان کالس را برمى گرداند. در صورتى که  مثالً 

اطالعات زياد باشد، مقايسه سخت مى شود. 
يک پرس وجوى CrossTab همان اطالع را نشان مى دهد. با اين تفاوت که اطالعات سطرى 
با شاگردان و ستونى با درس گروه بندى مى شود و اين کار تحليل را آسان تر مى کند. بنابراين يک نوع 
ارايه مى کند.  اطالعات را خالصه تر  تفاوت که  اين  با  است،   (Select) رکوردها انتخاب  پرس وجوى 
در اين پرس وجو، داده هاى يک فيلد خاص را به عنوان ستون هاى جدول خروجى و فيلد ديگرى را به 
عنوان رديف هاى جدول خروجى تعيين مى کنيم و مثالً جمع کل مقادير سطر بر حسب ستون را به عنوان 

مقدار محل برخورد سطر و ستون (سلول) تعيين مى کنيم. 
براى ايجاد اين نوع پرس وجو، از Query Wizard، گزينٔه CrossTab Query wizard را 
 Row heading «انتخاب کنيد. سپس جدول را انتخاب نموده و يک فيلد را به عنوان «عنوان سطر
و فيلد ديگرى را به عنوان «عنوان ستون» Column heading برمى گزينيم. يکى از توابع را به عنوان 

داده هاى محل تقاطع سطرها و ستون ها انتخاب مى کنيم.
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تمرين ۴ـ     ۵ :        معدل هريک از درس هاى هر دانش آموز را حساب کنيد.    
                               راهنمايى : از شکل هاى زير کمک بگيريد. 

 SQLSQL ـ  زبان پرس وجوی ساخت يافتۀ ـ  زبان پرس وجوی ساخت يافتۀ       ۱۳۱۳ـ    ـ    ۵      
همان طور که قبالً ديديم در قسمت طراحى پرس وجو، در نوار ابزار گزينٔه SQL View وجود 
پرس وجوى  مى توانيد  مى شود.  ديده  پرس وجو  به  مربوط   SQL عبارت گزينه،  اين  انتخاب  با  دارد. 
ـ      ۵  Qry_Student را انتخاب کرده، به Design برويد و نماى SQL view را انتخاب کنيد. شکل ۸     ـ

را خواهيد ديد. 

ـ       ۵      ــ نماى SQL در پنجرۀ طراحى پرس وجو  شکل ۸     ـ
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در اين پنجره، عباراتى نوشته شده است که يک دستور Select است که با قواعد زبان استاندارد 
موجود  پرس وجوهاى  ساير  عبارت  با  را  عبارت  اين  اگر  است.  شده  نوشته   SQL بانک ساخت يافتٔه 
مقايسه کنيد، مى توانيد شباهتى بين آن ها دريابيد يعنى قالب دستورات زبان ثابت است. با رعايت اصول 

و قواعد زبانى، مى توان آن را به کار گرفت. 
SQL، زبانى است که تمام دستورات پرس وجو مثل Delete، Update، Select و … به وسيلٔه 
اين  آن تعريف مى شوند. ممکن است کلماتى چون Order by،Where و … نيز داشته باشد. عموماً 
زبان براى ايجاد پرس وجوهاى بانک استفاده مى شود ولى مى توان از آن براى ايجاد يا تغيير ساختار 
پايگاه داده نيز استفاده کرد که به اين نوع SQL زبان تعريف داده (DDL) ١گويند که در اين کتاب به آن ها 
نمى پردازيم. در ادامه روش ايجاد پرس وجوهاى معمول را با قواعد اين زبان بررسى مى کنيم که به آن ها 

زبان دستکارى داده (DML) ٢     گفته مى شود. 
با کمک محيط گرافيکى پرس وجو به سادگى برخى پرس وجوها را ايجاد کرديم. ولى پرس وجوهاى 
پيچيده تر فقط با نوشتن عبارات زبان ساخت يافته و با قالب مجاز ايجاد مى شوند و نمى توان آن ها را به 

طريق گرافيکى که در موارد باال ديديم، ايجاد کنيم. مثالً: 
Sub - query, Union, Data -Definition
قالب زبان عبارات پرس وجو: ابتدا عاليم استفاده شده در قواعد را شرح مى دهيم: 

جدا  هم  از   [] يا  و  با   ”| “    انتخابى  موارد  شود.  استفاده  آن  داخل  موارد  از  يکى  بايد  ۱ــ {} 
شده اند. 

۲ــ [] اختيارى بودن. 
۳ــ پررنگ بودن قلم نشانٔه کلمٔه کليدى بودن آن واژه است. مثل SELECT (بزرگ يا کوچک 

بودن حروف مهم نيست ولى ما براى خوانايى از حروف بزرگ استفاده کرده ايم).
زير  قالب  با  و  دستور  اين  از  رکوردها  انتخاب  براى   :  SELECT دستور  ـ    ۵  ــ  ۱ــ۱۳ـ
استفاده مى شود. اين دستور مى تواند بسيار ابتدايى و ساده باشد و يا بسيار پيچيده گردد. اين دستور 
زيربنايى ترين دستورات است و ساير دستورات را مى توان با تغيير اين دستور ايجاد کرد. قالب قواعد 

زبانى آن عبارت است از: 
SELECT [ALL |DISTINCT | DISTINCTROW |[TOP n[PERCENT]]]
{field1[AS alias1][,[table.] field2 [AS alias2][,...]] [.table] |٭.Table|٭}
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