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فصل ششم 
 
 

آشنايي با طراحي فرم 
 
  

فرم چيست؟ 
ــه  قبالً درباره فرم سخن گفتيم. اما وقتي قرار باشد ب
ــم، و  جدولدادهـا، ركـورد بيـافزاييم يـا حـذف كني
بخواهيم اين كار را در حالت كاربرگ انجــام دهيـم، 

متوجه اهميت فرم ميشويم: 
 • در كاربرگ يكباره بــا چنديـن ركـورد مواجـه 
ــت فيلـد و ركـورد را اشـتباه  هستيم، ممكن اس

كنيم.  
ــي از يـك   • در حالت كاربرگ هر فيلد تنها بخش
ــد  خـط را اشـغال ميكنـد و اگـر دادههـاي فيل
ــه زيـر  طوالني باشد، اطالعات انتهاي هر فيلد ب
فيلد ديگر ميرود و حركت نيز در فيلد طوالنـي 

سخت و وقتگير است.  
 • فرم كار جمعآوري اطالعات را آســان ميكنـد، 
ــوان بـراي  زيرا در مقابل هر فيلد اطالعات ميت
ـــح داد و از او شــكل خــاصي از  كـاربر توضي
اطالعات را درخواست نمود و حقوق قــانونياش 

را به او گوشزد كرد و  غيره. 
ــرم كـار ورود اطالعـات توسـط   • قسمتبندي ف

ــف را نـيز آسـان ميكنـد، طـوري كـه  افراد مختل
ميتوان يك فرم را به چند نفر داد تــا قسـمتهاي 

مختلفي از آن را پر كند. 
ــرد كـه در هنگـام   • فرم را ميتوان طوري طراحي ك
ورود اطالعات هر بخش از فرم در جــدول خـاصي 
ــراي چنـد  قرار داده شود. يعني يك فرم ميتواند ب
ــه پركننـده  جدول اطالعات فراهم كند بدون آن ك
فرم الزم باشد اين نكته با بداند و براي آن تدارك 

خاصي ببيند. 
ــار اداري  به اين داليل و داليل بسيار ديگر فرمها در ك

نفوذ و رواج فراوان يافتهاند.  
ــا  وقتي طراح سيستم براي ماشيني كردن امور اداره و ي
ــش نزديـك  دفتري مراجعه ميكند، آنچه او را به هدف
ــتر  ميكند، مطالعه فرمهايي است كه در آن اداره يا دف
به كار گرفته ميشود. از روي فرمهايي كه با دست يــا 
تايپ پر ميشوند ميتوان خيلي از چيزها را درباره امور 
جاري و طرز كار آن اداره يا دفتر فهميد. حتي خيلي از 

فيلدهاي دادهها را از فرمها استخراج ميكنند.  
طراحان به كمك فرمهاي موجــود ميتواننـد روال كـار 

اداري را شبيهسازي كنند و اشكالهاي آن را بفهمند. 
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نحوه طراحي فرم 
حال كه اهميت وجود فرم را دريافتيم، قدري هم به 
نحوه طراحي فرم ميپردازيم. براي طراحي فرم بايد 

نكاتي چند را در نظر گرفت: 
 • هر فيلد بايد در فرم يــك عنـوان داشـته باشـد. 
ــد نوشـته  مثالً اگر الزم است در جايي تاريخ تول
شود بايد در كنار آن عنوان «تاريخ تولد» را ذكر 

كرد. 
 • در محلي كه دادههاي فيلــد وارد ميشـود بـايد 
ــوالً بـراي  همواره جاي كافي در نظر گرفت. معم
نشاني يا اطالعات توصيفي ديگر جــاي متناسـبي 
را كه حتماً بزرگ است در نظر ميگيرند و جاي 
ــداد كـوچكـتر و محدودتـر در نظـر  تاريخ يا اع

گرفته ميشود.  
ـاربر   • در جاهايي از فرم كه الزم باشد بايد براي ك
ــيرود،  نحوه ورود دادهها و يا آنچه از او انتظار م
توضيح داده شود. مثالً ممكن است كــه در كنـار 
فيلد تاريخ در فرمهاي گمركي توضيح بنويســند 

كه «شماره حواله به سال ميالدي وارد شود»  
ــهتر اسـت ركوردهـا دسـتهبندي   • حتي االمكان ب
شود. مثالً اگر قرار باشد دادههــايي از شناسـنامه 
ــه آن دادههـا  شخص گرفته شود، بهتر است هم
ــه  چنان كنار هم قرار گيرند كه با يك بار مراجع
به شناسنامه و با حركت عادي و منطقي مكاننما 
از يك فيلد به فيلد ديگر آن فيلدها پــر شـود و 

ديگر الزم نباشد، دوباره در بخش ديگري از فرم به 
شناسنامه مراجعه شود. 

ـتباه   • در فرمهاي كامپيوتري بهتر است در صورت اش
از سوي كاربر به او پيام خطاي مناسب داده شــود و 

در مورد نحوه صحيح عمل به او راهنمايي شود. 
 • بايد از بزرگ شــدن فـرم اجتنـاب شـود. فرمهـاي 
بـزرگ نشـانه بياطالعتـي طراحـي از روانشناســي 
ــا  كاربران است. اطالعات يك ركورد را بايد بتوان ب
يك نگاه به طور كامل در صحنه فرم مشاهده كرد. 
ــا   • در جاهايي كه الزم است بايد حقوق قانوني افراد ي
چيزهايي كه قانوناً بايد بدانند تا فــرم را پركننـد را 
ــن جملـه كـه «ايـن قسـمت  تذكر داد. مثالً ذكر اي
ــاعث  توسط ولي قانوني پر شود» در كنار يك فيلد ب

ميشود، ديگران به آن قسمت دست نزنند. 

طراحي فرم در اكسس 
در اكسس، فرمهــا هـم اشـياي پايگـاه دادههـا هسـتند 
ــي Database زبانـهاي مخصـوص  بنابراين در پنجره اصل
فرم در نظر گرفتــه شـده اسـت و كليـد زدن روي آن 
تمام فرمهاي موجود در پايگاهدادهها فهرست ميشود. 

ــوان بـه طريـق  فرم را هم مثل جدول يا بازجست ميت
طراحي دستي يا طراحي خودكار و ماشيني و يا تركيــب 

از اين موارد ايجاد كرد.  
طراحي خودكار يعني اين كه بــه اكسـس اجـازه دهيـم 
ــاص، يـك فـرم  خودش با توجه به اطالعات جدولي خ
ايجاد كند. اين فرم در خيلي از موارد جوابگــو اسـت و 
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ــديد  شايد وقتي فرم ماشين ساخته را ديديد قانع ش
ــت و نيـاز بـه دسـتكاري و  كه همين فرم خوب اس
تنظيم و بهتر شدن ندارد. تقريباً تمام طراحــان فـرم 
در اكسس همين كار را ميكنند. آنها فرم خودكـار 
را باز ميكنند و بعــد اجـزاي آن را جابجـا كـرده و 
ـــات و  حـذف و تعديـل ميكننـد و بـه آن توضيح
ــم بـه  راهنماييهاي خود را ميافزايند. بنابراين ما ه
همين ترتيب كار را ادامه ميدهيم. اما قبل از همــه 
اين كارها يك فرم حاضر آماده را كه اكسس فــورًا 

ارائه ميدهد براي شما شرح ميدهيم. 

 (AutoForm) طرز كار با فرم خودكار
ــد، اكسـس  براي اين كه يك فرم خودكار ايجاد كني

براي كاربر تدارك خاصي ديده است و تكمه خـاصي را 
مشخص كرده است. براي ايجاد فرم خودكار: 

 • پايگاهدادههاي مورد نظر را باز كنيد. 
 • در پنجـره Database ، جدولـــي دادههــايي را كــه 
ــود  ميخواهيـد بـراي آن فـرم خودكـار سـاخته ش

انتخاب كنيد. 
ــا   • در منوي Insert روي گزينه AutForm كليد بزنيد. ي
 New Object: روي شـكلك database در نـوار ابـزار

) كليد بزنيد.  ) AutoForm

بالفاصله يك فرم ايجــاد ميشـود. و اطالعـات جـدول 
دادههاي شما از طريق آن به نمايش در ميآيد. 

  

در فرم خودكار توجه كنيد كه : 
 • اطالعات به شكل ستوني چيده شده است. 

 • در فرم هر بار فقط يك ركورد ديده ميشود. 
ــردش در اطالعـات و   • در پايين فرم، تكمههاي گ

ايجاد ركورد جديد به گذاشته شده است. و شــماره 
ركورد فعلي و كل ركوردها نيز قيد ميشود. 

ــه آيـا  اگر اين فرم را ببنديد اكسس از شما ميپرسد ك
آن را به شكل يك فرم و با نام جدولدادههاي مربوطه 
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ــه  يا نامي كه شما تايپ ميكنيد، ذخيره كند يا نه ك
ــورد نظـر در  اگر جواب مثبت بدهيد آن را با نام م
 Forms ــا كليـد زدن روي زبانـه بخش  Forms (كه ب

ظاهر ميشود) از پنجره database ، ذخيره ميكند. 
اما اين فرم فقط براي اين درست شده است كه كار 
شما را راه بياندازد و همانطور كه ميبينيد هيچ چـيز 
ــه  اضافي در آن نيست. بنابراين شايد براي شروع ب

كار خوب باشد، اما فرم مطلوبي نيست 

ايجاد فرم از طريق جادوگرها 
ايجاد فرم از طريق جادوگر بسيار آسان است. ما اكنون 
ــه  يك جدول به نام Customers را به كار گرفته و قدم ب

قدم براي آن يك فرم درست ميكنيم. 
١ - ابتدا پايگاهدادههاي مورد نظر را باز كنيد. 

٢ - بعـد در پنجـره database روي زبانـه Froms كليــد 
بزنيد. 

٣ - حال روي تكمه New با ماوس كليد بزنيد تا منــوي 
زير ظاهر شود.  

در اين منو ابتدا Form Wizard (جادوگر فرمســاز) را 
ــام  انتخـاب كـرده و بعـد در قسـمت پـايين منـو ن
جدولدادههـايي را كـه برايـش فــرم ميســازد را 

انتخاب كنيد. بعد روي تكمــه OK كليـد بزنيـد و وارد 
جادوگر شويد. شكل زير را بر صفحه مشاهده خواهيــد 

نمود  

ــا بازجسـتي را نام جدول ي
كه ميخواهيد برايش فــرم
درست كنيد بــايد در ايـن

قسمت مشخص شود 

انتقال فيلد انتخاب شده ســمت
چپ به سمت راست 

ــام فيلدهـاي  سـمت انتقال تم
چپ به سمت راست 

ــد انتخـاب شـده در انتقال فيل
سمت راست به سمت چپ 

انتقـال تمـام فيلدهـاي ســمت
راست به سمت چپ 

فيلدهاي انتخابي كه براي فــرم
ـــوند آنهــايي انتخـاب ميش
هستند كه از ســمت چـپ بـه

راست منتقل ميشوند. 
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ر اين صفحة جادوگر، ابتدا از شما پرســيده ميشـود 
ــد؟ در واقـع  براي فرمتان چه فيلدهايي را ميخواهي
ـــر  شــما جــدول يــا بازجســتي را در كــادر زي
ــي فيلدهـاي  Tables/Queris انتخاب ميكنيد. بعد وقت

ــاي  آن در منوي زير عنوان :Available Fields (فيلده
موجود) فهرست شد، فيلدهايي را كه براي فرم خود 
الزم داريد با ماوس انتخاب كــرده و روي تكمـه بـا 
عالمت (<) كليد ميزنيد تا بــه كـادر خـالي سـمت 

راست كه زير عنوان  :Selected Fields قرار گرفته اســت 
منتقل شد. (اگر همه را ميخواهيد روي تكمه با عالمت 
ــدي از اسـتفاده  (<<) كليد بزنيد.). اگر پس از انتقال فيل
ــا عالمـت (>) كليـد  از آن منصرف شديد روي تكمه ب
ــي بـرود. اگـر همـه  بزنيد تا حذف شود و به ستون قبل
فيلدها را ميخواهيد، روي تكمه با عالمــت (>>) كليـد 
بزنيد. بعد از انتخاب فيلدها روي تكمه OK كليد بزنيــد 

تا به صفحه بعدي جادوگر برويد (شكل زير)  

در اين صفحه نوع فرم مورد نظر را معرفي ميكنيد، 
جلوي هر يك از اين عناوين كــه عالمـت بگذاريـد، 

نمايشي از آن را در سمت چپ خواهيد ديد. حاال تكمه 
Next را بزنيد و به صفحه بعدي جادوگر برويد.  

فرم ستوني 

فرم جدولي 

فرم كاربرگ

فرم كامالً پركننده 

نام شكلهايي كـه
ــوان زمينـه به عن
قــابل انتخــــاب

هستند  
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ــي از  از ميان تصاوير ده گانه منوي سمت راست يك
ــد و روي  OK كليـد زده بـه  تصاوير را انتخاب كني

صفحه بعدي جادوگر برويد. اين صفحه جادوگر است و 
بعد از آن فرم ايجاد خواهد شد.  

ــته شـده در ايـن منـو  بعد از پر كردن موارد خواس
روي  Finish كليد ميزنيد تا فرم طبق انتخابهــايي 
كه انجام دادهايد ساخته شده و باز شود و به نمايش 

ــا  در آيد. اكنون متوجه ميشويد كه آنچه قبالً در كار ب
ــاثير  جادوگر تعيين كرده بودهايد چگونه در طرح فرم ت

گذاشته و آن را به شكل فعلي در آورده است.  

ــه پـس از كـار بـا  در شكل باال فرمي را ميبينيد ك
جادوگر طراحي شده است و اكنون اين فرم باز شده 
است و منتظر فرمانهاي كاربر است. اين فرم خيلي 
ــرم از ايـن جلوتـر  ساده است، اما جادوگر طراحي ف
نخواهد رفت. اما همين مقدار كاري هــم كـه انجـام 

ميدهد، ميتواند عمليات بعدي را ســرعت و سـهولت 
بخشد. اكنون يا اين فرم طراحي شده براي شما مناسب 
است و يا نظراتي داريد و ميخواهيد آن را تغيير دهيـد 
ــه  و مطابق ميل خود در آوريد. اكنون خواهيم گرفت ك
چگونه ميتوان طراحــي فـرم را ويرايـش كـرد. بـراي 

ــام فـرم را تعييـن در اين بخش ن
ميكنيد 

اگر ميخواهيد وقتي فــرم ذخـيره
شد، فورًا باز شود و در آن دادههــا
را ببينيد مقابل اين گزينه عالمــت

بگذاريد. 

اگر ميخواهيد وقتي فــرم ذخـيره
شد، فورًا به حــالت طراحـي فـرم
ـــرم را برويــد و از آن طريــق ف
ـــه را دسـتكاري كنيـد، ايـن گزين

انتخاب كنيد. 

ــوي ايـن عنـوان عالمـت اگر جل
ــاز بگذاريد، اولين باري كه فرم ب
ــوي شود، مقداري راهنمايي از س

اكسس دريافت خواهيدكرد. 
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ــن  ويرايش فرم بايد وارد حالت طراحي شد. براي اي
  Forms برميگرديــم و زبانـه Database  كار به پنجره
ــرم مـورد نظـر كـه  را انتخاب ميكنيم. اكنون نام ف
توسط جادوگر طراحــي شـده در ايـن پنجـره ديـده 
ــه  ميشـود. ايـن نـام را انتخـاب كـرده و روي تكم

ــم و وارد حـالت ويرايـش  Design با ماوس كليد ميزني

طراحي فرم ميشويم. در شكل زير فرم صفحه قبــل را 
كه توســط جـادوگـر طراحـي كـرده بوديـم در حـالت 

ويرايش مشاهده ميكنيم.  

ــه در حـالت ويرايـش و طراحـي  اگر فرم فوق را ك
ــه قبـل كـه در حـال كـار اسـت  است با فرم صفح
ــد ديـد.  مقايسه كنيد، مشابهتهاي زيادي را خواهي
در اين بخش، به برخي ابــزار طراحـي فـرم و نحـوه 
ــر  انجام بعضي تغييرات مهم در آن مطالبي را از نظ
ــيار مفصلتـر از  شما ميگذرانيم. اما طراحي فرم بس
ــا و مطالعـات بعـدي بـه آن  اين است و با تمرينه
مسلط خواهيد شد و از حوصله كتــاب فعلـي خـارج 

است. 
ــد قـابل  اصوالً هر چه در صفحه طراحي فرم ميبيني
تغيير است. برخــي از تغيـيرات مثـل تغيـيرات در 
اندازه و جاي هر يك از اجزاي فرم، به طور مستقيم 
ــياري ديگـر از  در خود فرم قابل انجام است، اما بس

ــكار بـودن يـا  تغييرات، مثل تغيير رنگ پسزمينه، آش
نبودن اجزاي فرم و غيره به طور مســتقيم قـابل انجـام 
ـــوي  نيسـتند، بـراي انجـام ايـن گونـه تغيـيرات از من

Properties يا خصوصيتها استفاده ميكنيم.  

تغيير اندازه بدنه فرم 
ــن اسـت بدهيـم، تغيـير  اولين تغييري كه در فرم ممك
ــر دسـتگيرههاي تغيـير انـدازه  اندازه بدنه آن است، اگ
بدنه فرم را با ماوس بگيريم و به چپ و راست يا باال و 

پايين بكشانيم، اندازه آن تغيير خواهد كرد. 

تغيير اندازه و جابجايي اجزاي فرم 
ــود، در هـر فـرم  همانطور كه در تصوير باال ديده ميش
فيلدها در جاي خاصي به نمايش در ميآيند و كنار هر 

دســتگيرههاي
ــدازه تغيـير ان

بدنه فرم. 
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يك از آنها يك كادري قرار ميگيرد كه اطالعــات 
ــيز را  آن را شرح ميدهد. اين دو كادر با هم يك چ

تشكيل ميدهند (شكل زير) 

 
بـه قسـمتي از ايـن شـيئي كـه حـاوي نـام فيلـــد 
CustomerID است، كادر متن (Text Box) مــيگوينـد، 

ــاوي عنـوان شـماره مشـتري  به قسمت ديگر كه ح
ــادر  است بخش برچسب (Label) ميگويند. اندازه ك
متن و برچسب هر دو قابل بزرگ و كوچــك شـدن 
هستند. اگر توجه كنيد دور منطقه كادر متــن هفـت 
مربع كوچك و در گوشه راســت و بـاالي آن يـك 
مربع بزرگ ديــده ميشـود. هـر يـك از مربعهـاي 
كوچك را كه با ماوس بگيريد و به اطراف حركــت 

دهيد، كادر متن همراه با آن تغيير اندازه ميدهد. 
براي جابجا كردن كادر متن بايد مربع بزرگ را بــا 
ماوس بگيريد و به هر كجا ميخواهيد حركت دهيد. 
ــك  بخش برچسب هم به همين شكل بزرگ و كوچ
ــدن  شـده و جابجـا ميشـود. فقـط بـراي ظـاهر ش
مربعهاي كوچك بايد روي كــادر محيـط آن يكبـار 
ــام اجـزاي فـرم را بـه ايـن ترتيـب  كليد بزنيد. تم

ميتوانيد جابجا كرده و تغيير اندازه دهيد. 

تغيير رنگ و عنوان برچسب 
براي تغيير رنگ و عنوان برچسب ديگر نميتوان به 
شـكل مسـتقيم عمـــل كــرد و بــايد در منــوي 

خصوصيتهاي برچسب تغيير ايجاد كرد براي اين كـار 
روي هر كجاي محيط برچسب كه خواستيد دوبار كليد 

بزنيد. تا منوي زير ظاهر شود. 

 
ــد.  به اين منو، منوي Properties يا خصوصيتها ميگوين
هر شيئي فرم يك منوي خصوصيات دارد كه بــا دوبـار 
ــاهر ميشـود. منـوي  كليد زدن روي آن باال آمده و ظ
ــوي  تصويـر بـاال همـانطور كـه از نـامش پيداسـت من
CustomerID Label (برچســب فيلـد CustomerID) اسـت. 

حـال اگـر در مقـابل Caption (عنـوان) كليـــد بزنيــد، 
ميتوانيد عنوان برچسب را از شماره مشتري به هر چه 
ميخواهيد تغيير دهيد. اندازه حروف را در مقابل عنون 
ــوان عـوض كنيـد،  Font Size با تعيين عدد بزرگتر ميت

ــوان  خصوصيات ديگر حروف را نيز به همين شكل ميت
در مقـابل گزينـههايي كـه بـه Font مربــوط هســتند 
ــيز  دستكاري و ويرايش كرد. گزينههاي ديگر اين منو ن
با خصوصيتهاي ديگر اين برچسب مرتبط است. مثــالً 
 Border ،رنگ برچســب را كنـترل ميكنـد ،Back Color

ــترل  Width ضخـامت خـط دور بـرچسـب را و … كن
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ميكند. 

تغيير رنگ بدنه فرم 
براي تغيير رنگ بدنه فرم، روي بخشي خــالي از آن 
دو بار كليد ميزنيــم تـا منـوي خصوصيتهـاي آن 
ــه يك  ظاهر شود. در مقابل عنوان Back Color آن ك
عدد ديده ميشود، كليــد ميزنيـم، تـا تكمـهاي بـا 
عالمت سه نقطه ظاهر شود. وقتي روي اين تكمه بــا 
ــم، منـوي رنـگ ظـاهر ميشـود و  ماوس كليد بزني
ميتوان از رنگهاي آن يكي را انتخاب كرده و روي 

آن كليد زد تا رنگ بدنه متن ما شود. 

    

ــار بـا فـرم كـافي  فعالً آموختن همين نكات براي ك
است. بعدها كه با ابزارهــاي مختلـف طراحـي فـرم 
آشنا شديد مهارت بيشتري در طراحي فرمها زيبا و 

كارآمد بدست خواهيد آورد. 
ــتن فـرم كليـد بزنيـد و آن را  اكنون روي تكمه بس
   Database ذخيره كرده و خارج شويد تا بــه پنجـره
ــون فـرم شـما در انتظـار كـار اسـت.  برگرديد. اكن
بنابراين آن را انتخاب كرده و روي تكمه Open كليد 
بزنيد تا فرم بــاز شـود و از طريـق آن وارد مرحلـه 

مرور و حك و اصالح و ويرايش و ورود دادههاي جديد 
شود.  

وقتي فرمي را باز ميكنيد شــكلي مشـابه تصويـر زيـر 
ظاهر خواهد شد. 

 
 

در اين فــرم هـم تكمـههاي حركـت در ركوردهـا را و 
ايجاد ركورد جديد در پايين فرم ميبينيد. چــون شـرح 
ــم  اين كليدها را قبالً دادهايم در اينجا فقط اشاره ميكني
ــرم نـيز همـانند  كه كليدهاي حركت در ركوردها در ف
كليدهاي حركت در جدول عمل ميكند. با كليــد زدن 
ــتاره دارد نـيز  روي تكمه آخري كه عالمت مثلث و س
ــر  يك فرم خالي ظاهر ميشود كه وقتي فيلدهايش را پ

كنيد به جدول افزوده ميشود.  
وقتي فرم را باز ميكنيد، نوار بااليي ابزار برنامه اكسس 
ــط بـا  به حالت نمايش فرم در ميآيد و كليدهايي مرتب
كار با ركورد در حالت فرم به نمايش در ميآيد كه در 
اينجا بخش مربوط به كار با فرم آن را در شــكل زيـر 

ميبينيد. 

 
ــهارم  تمام اين ابزار را قبالً در كار با جدول در فصل چ

ــاب منـوي تكمه انتخ
رنگ پسزمينه  

تكمههاي حركــت در
ـــاد ركوردهــا و ايج

ركورد جديد. 
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ــت كـه  ديدهايم، تنها فرق كار در حالت فرم آن اس
ــه  شما ديگر در هر لحظه يك ركورد را ميبينيد و ن

مانند حالت كاربرگ چند ركورد را. 
بـراي نمونـه فـرض كنيـم ميخواهيـد گروهـــي از 
ــر حسـب يكـي از فيلدهـايش مرتـب  ركوردها را ب
كنيد. در اين حالت مكاننماي ماوس را در آن فيلد 
گذاشته و يكي از تكمههاي  (مرتب كــردن بـه 
ــس ترتيـب  ترتيب الفبا) يا  (مرتب كردن برعك
الفبا) را ميزنيم. در اين حالت ركوردها بــر حسـب 
آن فيلد به ترتيب تعيين شــده، مرتـب ميشـوند، و 

ــاي مرتـب نشـده، از  اولين ركورد اين گروه از ركورده
طريق فرم به نمايش در ميآيد. 

ايجاد فرم و كار با آن بســيار گسـتردهتر از آن چـيزي 
است كه در اين فصل شرح داديم، اما با معلومات فعلي 
مـا، ايـن مقـدار بيشـترين چـيزي اسـت كـه ميتــوان 
ــايد از  آموخت. براي تسلط بيشتر بر فرم و كار با آن ب
ــس و كتابهـاي راهنمـا و مرجـع  منوي راهنماي اكس
ــردن بـا طراحـي  اكسس استفاده كرد و از طريق كار ك

فرم با آن درگير شد.  

پروژه كتابفروشي (قسمت پنجم) 
براي جدول  BookID يك فرم درست كنيد، و سپس مشخصات كتابها را بر حسب نام كتاب مرتب كنيد. 
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فصل هفتم 
 
 

آشنايي با طراحي گزارش 
 
  

گزارش چيست؟ 
هر مجموعه دادهها بايد منجر بــه توليـد اطالعـات 
شود تا بتوان از آن استفاده كرد. اما توليد اطالعــات 
براي جهان درون كامپيوتر و جهان بيرون آن با هـم 
فرق دارد. كــاربران كـامپيوتر ميتواننـد اطالعـات 
ــا  مورد نظر خود را به صورت فرم مالحظه كنند. ام
اين امر ميسر نيست كه كسان ديگري كه اطالعات 
ــالً بـه آنهـا تعلـق  به آنها ربط پيدا ميكند يا اص

دارد، اطالعات را به شكل فرم مالحظه كنند. 
به همين سبب اطالعات توليد شده را معموالً چــاپ 
ميكنند و به تعداد مــورد نظـر تكثـير نمـوده و بـه 
ــانند. ايـن  دست افرادي كه به آن نياز دارند ميرس
ــراي اطالعرسـاني  روش باصرفهترين روش ممكن ب
اسـت. مديـــران شــركتها، حســابداران ارشــد، 
سهامداران و مديران بخشها و حتي مــردم عـادي 
ــرف مبادلـه هسـتند  كه با شركتها و سازمانها ط
ــه شـكل مناسـب و  همگي به اطالعات چاپ شده ب
ــام ايـن نيازهـا از  درخور نياز خود احتباج دارند. تم

طريق ايجاد گزارش برآورده ميشود. 

تفاوتهاي فرم و گزارش 
١ - فرم همواره حالت موقت و گذرا دارد. اما گــزارش، 
چون به شكل چاپ شده عرضه ميشود، حالت ثــابت و 

متداوم دارد. 
٢ - فرم را بايد در صفحه نمايش كامپيوتر ديد و ايــن 
ــد  كار براي بسياري از كساني كه به اطالعات نياز دارن
ناممكن است. مثالً نميشود از رئيس اداره خواست كــه 
اگر اطالعات الزم دارد به پاي صفحه نمايش كــامپيوتر 
بيايد و يا به سهامداران گفت كه مقدار سود سهامشــان 
ــاهده آن  را با مراجعه حضوري به واحد كامپيوتر و مش

به شكل فرم كامپيوتري مالحظه كنند. 
ــر  ٣ - فرم را نميتوان مبناي كار حقوقي قرار داد، اما ب
ــوان در مجـامع حقوقـي بـه دنبـال  مبناي گزارش ميت

استيفاي حقوق ضايع شده رفت.  
ــاج بـه كـامپيوتر و  ٤ - اطالعرساني به كمك فرم احتي
ــي  صفحه نمايش و اتصال بين كامپيوترها و اطالعات فن
دارد، اما گزارش روي كاغذ ايجــاد ميشـود و بنـابراين 
اطالعرساني به كمك گزارش بسيار بسيار ارزانتر تمــام 

ميشود. 
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ــه پـر از اعـداد و  ٥- خيلي وقتها توليد گزارشي ك
ــر مديـري ميخواهـد  ارقام باشد به كار نميآيد. اگ
بداند كدام هزينهها در ماه جاري، نسبت بــه هميـن 
ــت، عـدد و رقـم  ماه در سال قبل كاهش داشته اس
نميخواهد بلكه اگر هزينهها به شكل ســتونهايي بـا 
رنگهـاي متفـاوت ديـده شـود و از روي بلنــدي و 
كوتاهي آن بشود متوجه افزايش و كاهش مقدار آن 
ــر بـا يـك نگـاه گـزارش را در مييـابد و  شد، مدي
ــزارش را ميتـوان بـه  تصميم مقتضي را ميگيرد. گ
شكل تصويري نيز ارائه كرد اما فرم را نميتوان اين 

صورت ارائه كرد. 

ايجاد گزارش 
اگر فصل قبل يعني طراحي فرم را در همــان حـدي 
كه مطرح شد به خوبــي مطالعـه كـرده باشـيد، در 
ايجاد گزارش و طراحي آن مشكلي نخواهيد داشـت. 
اصوالً بايد -- مانند مورد فرمهــا -- گذاشـت كـه 
خـود اكسـس گـزارش را طراحـي كنـد و بعــد آن 
گزارش را باز كرده و مطابق ميل و نياز خود، در آن 
تغيير ايجــاد كـرده و ويرايـش نمـود. هيـچ كـاربر 
حرفهاي گزارش را از ابتدا طراحي نميكند و معموالً 
كار را به جادوگرها ميسپارد. اكســس بـراي ايجـاد 
گزارش هم گزينــه اسـتفاده از گزارشخودكـار را 
ــاد  دارد و هـم ميتوانـد بـه كمـك جـادوگـر ايج
ـــد انتخــاب از ســوي كــاربر،  گـزارش و بـا چن
گزارشهاي بسيار قابل قبولي ايجــاد كنـد. بنـابراين 

ــزارش خودكـار و سـپس جـادوگـر ايجـاد  اكنون به گ
گزارش ميپردازيم. 

ايجاد گزارش خودكار 
ايجاد گزارش خودكــار خيلـي آسـان اسـت. شـما بـه 
اكسس ميگوييد كه كدام جدول را براي تهيه گــزارش 
الزم داريد و اكسس فورًا از آن براي شما گزارش تهيه 
ــزارش خيلـي سـاده و مختصـر اسـت و  ميكند. اين گ
ــرآورده نكنـد، امـا  ممكن است همه احتياجات شما را ب
ميتواند پايه ايجــاد گزارشهـاي بـهتر و پيشـرفته تـر 
ــايد بـه ايـن شـكل  باشد. براي ايجاد گزارش خودكار ب

عمل كنيد. 
١ - از پنجره Database يعني پنجره اصلي اكسس، زبانـه 

 Reports را انتخاب ميكنيد. 

 New Report كليد ميزنيد تا منوي New ٢ - روي تكمه
ظاهر شود. 

ــــــو يكـــــي از گزينـــــههاي  ٣ - در ايــــن من
 AutoReport: Columnar يــــا AutoReport: Tabular را 

انتخاب ميكنيد. 
 Choose the ٤ - در قسمت پايين اين منو مقابل عنـوان
table or query where the objects's data comes from (جدول 

يا بازجستي را كه دادهها از آن گرفتـه ميشـوند)، روي 
ــا  مثلث رو به پايين كليد بزنيد تا فهرستي از جدولها ي
بازجستهاي موجود و مهيا بــراي كـار بـه شـما ارائـه 
شـود. از فهرسـت ارائـه شـده يكـي از جدولهـــا يــا 

بازجستها را انتخاب كنيد. (مشابه شكل زير)  
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ــم يـك  در شكل فوق اعالم شده است كه ميخواهي
 Customer گزارش خودكار ستوني از جدول دادههاي

بسازيم. سپس روي OK كليد ميزنيم. 
٥ - كار تمام شد. گزارش ايجاد شــده و در حـالت 

پيشنگري (Preview) به نمايش در ميآيد. 

پيشنگري گزارش 
چرا گزارش طراحي شده در حالت پيشنگري چاپ 
به نمايش در ميآيد؟ زيــرا گـزارش اصـوالً بـراي 
چاپ شدن ايجاد ميشود. اما ممكن اســت، دسـتگاه 
شما فعالً به چاپگر وصل نباشد يــا چـاپگـر روشـن 
ــري يـا  نباشد. اما از اينها گذشته در حالت پيشنگ
ــزارش را قبـل از  Preview ميتوانيد تمام صفحات گ

ــه گـزارش بـه  چاپ مالحظه كنيد و ببينيد آيا كار ارائ
ــير؟ چـه مقـدار كـاغذ  خوبي صورت گرفته است يا خ
براي چاپ گزارش الزم داريد؟ آيا اتالفي در مصــرف 
كاغذ صورت گرفته يا گزارش حالت مناسبي دارد و در 
مصرف كاغذ اسراف نشده است. اگــر بخواهيـد هميـن 
گزارش را چاپ كنيد تا اينها را بفهميد كاغذ زيادي را 
بيهوده به مصرف رسانيدهايد. اكنون طرز مرور گزارش 

در حالت پيشنگري را بررسي ميكنيم 
وقتي گزارش در حالت پيشنگري به نمايش در ميآيد 
ــزار  در پايين منوي اكسس سطر ابزار جديدي به نام اب
ــاهر ميشـود كه در  پيشنگري چاپ (Print Preview) ظ

شكل زير آن را مشاهده ميكنيد.  

ــه هـر صـورت كـه  با اين ابزارها ميتوانيد متن را ب
ميخواهيد مالحظــه كنيـد و در آن گـردش كنيـد. 

بهترين روش استفاده از ابزار  ذرهبين    است كه اگر 
ــد بزنيـد.  آن را انتخاب كنيد و در جايي از گزارش كلي
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بالفاصله گزارش به اندازه حقيقياش يعني %100 در 
خواهد آمد. اگر با هميــن ابـزار يـك بـار ديگـر در 
جايي از گزارش كليد بزنيد هر صفحه گــزارش بـه 
اندازهاي در ميآيد كه در صفحه بگنجد و تمــام آن 
را بتوان همزمان مشاهده كرد. وقتي گزارش كوچك 
ميشود نميتوان از آن چيز درستي درك كــرد امـا 
گزارش كوچكتر شده به اين كار ميآيد كه ببينيـد 
نحوه قرار گرفته ركوردها در صفحه چــاپـي چگونـه 
ــت و بـا درك ايـن  است و چقدر فضا تلف شده اس
ــزارش را بعـدًا طـوري دسـتكاري  مطلب ميتوان گ
كرد كه فضاي تلفشده كمتر شود. كنار ذرهبيـن در 
ــزار نمـايش تـك صفحـهاي  قـرار  نوار ابزار، اب
گرفته است. همين ابزار ميتواند صفحه چاپــي را در 
ــار آن ابـزار ديگـري  صفحه نمايش بگنجاند. در كن
قرار دارد كه ابزار نمايش دو صفحهاي  اســت و 
دو صفحه چاپـي از گـزارش را همزمـان در صفحـه 
ــن مقـدار هـم شـما را  نمايش. نشان ميدهد. اگر اي
ـــزار پيشنمــايش ٤  راضـي نكـرد در كنـار آن اب
صفحهاي يا بيشتر  هســت كـه ميتـوان تـا ٢٠ 
صفحه را همزمان به شما نشان دهد. در كنــار همـه 
اينها پنجرهاي هست كه آن هم به نام زوم معروف 
است و در آن ميتوانيد يكي از مقدارهــاي موجـود 
ــو ظـاهر ميشـود انتخـاب  در آن را كه به شكل من
كرده و يا مقدار بزرگنمايي مورد نظر خود را در آن 
مستقيماً تايپ كنيد. در پايين صفحــه نمـايش ابـزار 

گردش و عقب و جلو رفتن در گزارش را ميبينيد 

 
همانطور كه مشاهده ميشود ميتوان با كليدهاي مثلـث 
ــا آخـر رفـت و بـا كليدهـاي  و خطدار به صفحه اول ي
مثلثدار يك صفحه به عقب يا به جلو رفت. در بخـش 
ــه طـور  عددي هم ميتوان شماره صفحه مورد نظر را ب

مستقيم تايپ كرده و به صفحه مورد نظر رفت. 
ــا كليـد زدن روي تكمـه  اگر پيشنگري را پسنديديد ب
ــزارش را بـه چـاپگـر  چاپگر در نوار ابزار پيشنگري گ
ــد ميزنيـد و از  ميفرستيد وگرنه روي تكمه Close كلي

جالت پيشنگري خارج ميشويد.  
هنگام خروج ميتوانيدگزارش را با نام مورد نظــر خـود 
ذخيره كنيد. اين گزارش را ميتوان در حالت طراحــي، 

تغيير داده و به شكل مناسب در آورد. 
ــالت دارد كـه گـزارش سـطري  گزارش خودكار دو ح
ـــتوني  روي هـم (AutoReport: Columnar) و گـزارش س
ــا  (AutoReport: Tabular) است و طرز تهيه هر دوي آنه
- كه قبالً شرح آن گذشت - يكسان است و فقط ظاهر 

آن فرق ميكند. 
اما اگر گزارش بهتري ميخواهيد بايد از جادوگر طــرح 
گزارش (Report Wizard) استفاده كنيــد. طـرز كـار ايـن 

جادوگر به اين شكل است: 
 New كليد ميزنيد تــا منـوي New ١ - ابتدا روي تكمه
ـــه Report Wizard را  Report ظـاهر شـود و از آن گزين
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به منوي بعدي جادوگر برويد:  انتخاب ميكنيد و روي تكمه Next كليد ميزنيـد تـا 

ــاهده  ٢ - در اين منو همانطور كه در شكل فوق مش
ــوان :Tables/Queries بـايد  ميكنيد، در منوي زير عن
نام جدول يا بازجست مــورد نظـر خـود را انتخـاب 
ــاد  كنيد. از بازجست هم ميتوان به عنوان منبع ايج

گزارش استفاده كرد. 
در منوي پايين عنــوان :Available Fields (فيلدهـاي 
موجود) نام تمام فيلدهاي موجود جدول يا بازجستي 
ــزارش بسـازيد ميبينيـد.  را كه ميخواهيد از آن گ
حـال بـايد فيلدهـايي را كـه ميخواهيـد حتمـــاً در 
ــه < كليـد  گزارش بيايد را انتخاب كنيد و روي تكم
بزنيد تا به قسمت Selected Fields (فيلدهاي انتخـاب 
شده) منتقــل شـود. اگـر در ايـن قسـمت اشـتباهي 

ــه قسـمت  كرديد روي تكمه > كليد بزنيد تا آن فيلد ب
چپ برگردد. اگر همه فيلدها را در گزارش الزم داريـد 
ــر ميخواهيـد كـار را از  روي تكمه << كليد بزنيد و اگ
ابتدا شروع كنيد روي تكمــه >> كليـد بزنيـد تـا تمـام 
ــو آغـاز  فيلدها به سمت چپ منتقل شوند و كار را از ن
كنيد. در شكل فوق ما پنج فيلــد را انتخـاب كردهايـم. 
ــادوگـر  حال روي Next كليد بزنيد تا به منوي بعدي ج
ـامين  برويد. اما اگر تا همينجا، گزارشي كه خواستهايد ت
شده است ديگر الزم نييست جلوتر برويد و روي تكمـه 
ــد و كـار تهيـه گـزارش بـه پايـان   Finish كليد ميزني

ميرسد 
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تعيين سطوح گروهبندي 
پيش از اين كه به منوي بعدي برويد بايد مفــهومي 
جديد را بــه شـما معرفـي كنيـم و آن نـيز سـطوح 
ــت. خيلـي وقتهـا  گروهبندي (Grouping Levels) اس
هست كه ميخواهيد ركوردها در گزارش بر اســاس 
ــالً ميخواهيـد  يك يا چند فيلد گروه بندي شود. مث
تمام شركتهايي كه در كشور خاصي قرار گرفتهاند 

ــده بـه اصطـالح گروهبنـدي  با هم در يكجا عرضه ش
شوند. يا همه شركتهايي كه در كشــور خـاصي قـرار 
گرفتـهاند نـيز بـر اسـاس شـهر محـــل استقرارشــان 
گروهبنـدي شـوند بـه اينهـا سـطوح گروهبنـدي يـــا 
(Grouping Levels) ميگوينــد. در صفحـه دوم جـادوگـر 

شكل زير بايد اين گروهبندي را تعيين كنيد. 
  

ـرح  اين بخش از منوي جادوگر در ابتدا سوالي را مط
ــطوح گروهبنـدي بـه گـزارش خـود  ميكند؟ آيا س
ــن كنيـد  ميافزاييد؟ به عنوان پاسخ مثبت بايد تعيي
كه ميل داريد گزارش شما بر حسب كدام فيلــد يـا 

فيلدها گروه بندي شود.  
براي تعيين نحوه گروهبنــدي يكـي از فيلدهـا را در 

ــپ را انتخـاب كـرده روي تكمـه بـا  فهرست سمت چ
عالمت  < كليد ميزنيد تا بــه قسـمت راسـت منتقـل 
شود. حاال در شكل باال دقت كنيد كه ســمت فهرسـت 
سمت راست چگونه تغيير كرده است. شكل باال به شما 
ــور)  ميگويد اطالعات شما بر حسب فيلد Country (كش
گروهبندي ميشود. شكل زير نمونهاي از اين كار است.  
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همانطور كه مشـاهده ميكنيـد اول نـام كشـورها را 
مرتب كرده و زير هم مينويسد، اسم هر كشور يك 
ــاال تمـام شـركتهايي كـه محـل  سرگروه است. ح
استقرارشان مثالً آرژانتين (Argentina) است، را يكجا 
زير اين عنوان عرضه ميكنــد. در شـكل فـوق سـه 
ــور  شركت پيدا شده است كه محل استقرارشان كش
ــابراين اطالعـات فليدهـاي  آرژانتين بوده است و بن

ديگر آن سه شركت را زير هم نوشته است. 
ــم  اما در اين صفحه از منوي جادوگر ميتوانيد از اين ه
جلوتر برويد و بيش از يك عنوان را به عنوان سرگــروه 
ــر خواهـد شـد امـا  تعيين كنيد. شكل گزارش پيچيدهت
ــتري پيـدا ميكنـد. حـال در  اطالعات سازماندهي بيش
ــيز  مثال خود يك سرگروه جديد به نام City (شهر) را ن

به مثالمان ميافزاييم.  

عنوانهاي
گروهبندي

يا 
سرگروهها
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همانطور كه در شــكل مشـاهده ميكنيـد، فهرسـت 
سمت راست منو نشان ميدهد كه اطالعات چگونـه 
گروهبندي ميشوند. اول شــركتهايي كـه در يـك 
كشور هستند گروهبندي ميشوند بعد در مورد هــر 

كشور، شركتهايي كه در شهرهاي مختلف هستند نـيز 
گروهبندي و آنها كـه محـل استقرارشـان يكـي اسـت 

همگروه ميشوند. نتيجه را در شكل زير ميبينيد.  

 
در مثال شكل فوق سه شركت هستند كه در شــهر 
بئونوسآيرس در كشور آرژانتين هستند. در كشــور 
اتريش در شهرهاي گراتس و سالزبورگ هــر كـدام 
ـام  يك شركت هست و غيره. همانطور كه ميبينيد ن

شهرها هم بر حسب الفبا مرتب شده است. 
ــه داد. توصيـه  اين گروهبندي را ميتوان باز هم ادام
ــا كـه معنـي دارد  ما اين است كه اين كار را تا آنج
ادامه دهيد. چون اگر گروهبندي را بيبرنامــه انجـام 
دهيد، از گزارش خود چندان هــم سـر در نخواهيـد 
آورد. اما اين گروهبندي را ميتوانيد در مــورد تمـام 

ــي  فيلدها برقرار كنيد و اكسس در اين زمينه محدوديت
ــرگـروه  ايجاد نميكند. اگر بيش از يك فيلد را براي س
ــن  شدن انتخاب كرديد ميتوانيد ترتيب آن را نيز تعيي
ــاس  كنيد. يعني كاري كنيد كه مثالً گزارش ابتدا بر اس

شهر و بعد بر اساس كشور گروهبندي شود.  
براي اين كار بايد تعيين كنيد كدام سرگــروه ارججيـت 
بيشتري دارد. براي اين كار فيلد اول در سمت راســت 
ــد  منو يكي از سرگروهها را انتخاب كنيد و روي آن كلي
بزنيد، بعد در بخــش Priority (ارجحيـت) روي يـك از 
تكمههاي   يا  كليد بزنيد تا جاي آن در بين 
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سرگروهها عوض شود و ميزان ارجحيــت آن تغيـير 
كند. حاال اگر به هميــن مـيزان از طراحـي گـزارش 
رضـايت داريـد، روي تكمـه Finish كليـد بزنيــد و 
گزارش را در حالت پيشنگري تحول بگيريد اما اگر 

ــري را را بـه  ميخواهيد باز هم پيش رفته و موارد ديگ
طرح گزارش خــود بيـافزاييد، روي تكمـه  Next كليـد 

بزنيد و به منوي بعدي جادوگر برويد.  

درك اين بخش از جادوگر خيلي آسان اســت. ايـن 
بخش به شما اجــازه ميدهـد كـه فيلدهـايي را كـه 
سرگروه نيستيد، به ترتيب الفبايي درآوريـد. مرتـب 
ــانطور  كردن اطالعات تا چهار فيلد ممكن است، هم
كه ميبينيد . كنار هر يك از كادرهاي سفيد و خالي 
ــي روي آن كليـد  يك تكمه پيكاندار هست كه وقت
بزنيد نام فيلدهاي غيرسرگروه را فهرست ميكنـد و 
ميتوانيد از آن ميانه يكي را انتخاب كنيد. اگر براي 
ــاب كرديـد خانـه دوم هـم  خانه اول فيلدي را انتخ

ــراي آن هـم  فعال ميشود و ميتوانيد در صورت نياز ب
يك فيلد انتخاب كنيد و همينطور تا آخر. همانطور كه 
ــادوگـر خواسـته  در تصوير فوق مشاهده ميكنيد، از ج

ــرگـروه   شده است كه اطالعات را بر حسب فيلد غيرس
CompanyName (نام شركت)، هم مرتب كند.  

ــاط  در مرتب كردن زياد از حد اطالعات و دادهها احتي
كنيد، چون ممكن است درك گزارش را مشكل كرده و 

باعث شود كه افراد ديگر از تفسير آن ناتوان بمانند. 
حاال روي Next كليد زده و به صفحه بعد جادوگر برويد  
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تمام توضيحات اين بخش از منــوي جـادوگـر را در 
ــار ايـن بخـش از منـو  خود شكل ميبينيد، درك ك
بسيار آسان است. شما ميتوانيد تكتك گزينـههاي 
موجود در بخش Layout را انتخاب كرده و نتيجـه را 

در بخش چپ مطالعه كنيد تــا شـكل خطكشـي مـورد 
ــال بـا كليـد زدن روي تكمـه  پسندتان را پيدا كنيد. ح

Next به صفحه بعدي جادوگر ميرويم. (شكل زير) 

  

نحوه آرايــش گـزارش از لحـاظ
مرتب شدن و خطكشي. مقــابل
ــو عالمـت يكي از اسامي اين من
بزنيد و نتيجه را در سمت چــپ

مشاهده كنيد.  

نحـوه قـرار گرفتــه
گزارش دركاغذ كـه
بـه شـكل ايســـتاده
ـــا (Portrait) باشـد ي
(Landscape) خوابيده

را معين ميكند.  

ــيوه رايـج . اين منو چند ش
ايجاد گزارش از لحاظ رنگ
ـــه و قلـم حـروف را عرض
ــي ميكند. هر گزينه نام يك
از اين شيوهها است. يكي از
گزينههاي ايــن فهرسـت را
انتخاب كنيد و نتيجه را در
سمت چپ مالحظه كنيد. 
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درك اين صفحه از منو هم بســيار سـاده اسـت. در 
اين منو شما شكل گــزارش را بـر اسـاس شـيوه يـا 
استيلي كه انتخاب مي كنيــد، تعييـن ميكنيـد. ايـن 
ــر  شيوهها همه براي حروف زبان انگليسي است و اگ
قرار باشد گزارش فارسي ايجاد كنيد، اين شــيوههاي 

گزارشسازي از لحاظ قلــم حـروف آن بـه كـار شـما 
نخواهد آمد و بــايد در حـالت طراحـي (Design) شـيوه 
 Next ــا زدن كليـد مورد نظر خود را تعيين كنيد. حاال ب

به آخرين صفحه جادوگر ميرويم.  

در ايـن صفحـه بـراي گـزارش يـك اسـم تعييـــن 
ميكنيد. و مشخص ميكنيــد كـه بعـد از خـروج از 
جادوگر گزارش را پيشنگري ميكنيد يــا طـرح آن 
ــد. بعـد از ايـن انتخابهـا روي  را دستكاري ميكني

Finish كليد زده و از جاوگر خارج ميشويد.  

حـاال اگـر گزينـه Preview the Report (پيشنگــري 
گزارش) را انتخاب كرديد، با اتمام كار جادوگر وارد 
حالت پيشنگري چاپ خواهيد شــد و ميتوانيـد بـا 

ابزار حالت پيشنگري چاپ گزارش را از نظر بگذرانيد 
ــر --  و اگر از آن راضي بوديد روي تكمه با شكل چاپگ

-- در نوار ابزار آن  --كليد بزنيد تا چاپ شود 
پروژه: 

ــه وجـود  از بازجست و جدولي كه در فصلهاي پيش ب
آورديد گزارش تهيه كنيد. گزارش را يكبــار در حـالت 
ــازيد و  گزارش خودكار و يك بار در حالت جادوگر بس

موارد تفاوت آنها را يادداشت نماييد. 

ــام گـزارش در تعيين ن
اين محل انجام ميشود.
ــامي را در ايـن محـل ن

تايپ كنيد 

بعـد از خـــروج از جــادوگــر
گزارش را پيشنگري ميكند. 

ــروج از جـادوگـر بـه بعد از خ
حالت طراحي گزارش ميرود تا
ــر بتوانيد در آن تغيير مورد نظ

را ايجاد كنيد. 
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فصل  هشتم 
 
 

بازجستها و ربط دادن جدولها به يكديگر 
 
  

ــتيد  در فصل پنجم با بازجستها آشنا شديد و دانس
ــوه  كـه انـواع مختلـف بازجسـت وجـود دارد و نح
ــم مالحظـه نموديـد. در ايـن  ساخت بازجست را ه
فصل قدري بيشتر با قدرت واقعي بازجستها آشـنا 
ميشويد. اما پيش اين، ببينيم رابطه چيست و به چه 

كاري ميآيد. براي اين كار مثالي ميزنيم. 
ــاال -  فرض كنيم كه در انبار فروشگاهي ١٠٠ قلم ك
از هريك تعدادي - موجــود اسـت. مثـالً ٥٠ عـدد 
ــيره. حـاال بـاز فـرض  مداد، ٢٠٠ عدد شكالت و غ

كنيم كه مالك فروشگاه هر گروه از ايــن اقـالم را از  
ــا  فروشنده متفاوتي خريده است، مثالً كليه خودكاره
ــوازم التحريـر و همـه  و مدادها را از يك فروشنده ل
ــا توليـد  آبنبات و شكوالتها را از يك فروشنده ي

كننده خوراكي خريده است. 
ـا  ميتوانيم يك جدول ايجاد كنيم كه تمام اين دادهه
را در خود جاي دهد. بعد وقتي ميخواهيم كااليي را 
بفروشيم، در يك ركورد تمــام فيلدهـاي ركـورد را 
همزمان ثبت كنيم. مثالً در صورتحساب بنويســيم 
ــه قيمـت b ريـال، كـه از  تعداد x عدد از جنس a ب
ــالن و نشـاني  آقاي c در شركت d به شماره تلفن ف

 g به آقــاي f به قيمت ، e بهمان خريده بوديم در تاريخ
  h ــاب پـس از كسـر فروخته شد كه جمع صورت حس

درصد تخفيف، I ريال شد. 
ــد بعـد از مدتـي  اگر چنين صورتحسابي را صادر كني
ــد اضافـهكاري بيـهوده انجـام  متوجه ميشويد كه داري
ميدهيد و اطالعاتي را ثبت ميكنيد كه به فروش ربـط 
مستقيم ندارد. خيلي از فيلدها محتواي تكراري دارنـد و 
زمان زيــادي بـراي ثبـت و صـدور آن وقـت صـرف 

ميشود. 
اما ميتوانيد طور ديگري هم عمل كنيد. و آن اين كــه 
ــط  دو جدول درست كنيد، در جدول اول فيلدهاي مرتب
با كاال را قرار دهيد، به اين ترتيب براي هر كــاال يـك 
ــدول يـك فيلـد  ركورد درست ميشود. حاال در اين ج
ــا  جديد درست ميكنيد و در آن براي هر يك از كااله
ــه فـرد، در آن فيلـد وارد ميكنيـد.  يك رمز منحصر ب

فرض ميكنيم نام اين فيلد ProductID باشد.  
بقيه فيلدها را در جدول ديگري فرار ميدهيد. و در آن 
 ProductID ــت بـا همـان مشـخصات هم يك فيلد درس
ايجاد ميكنيد. پس تا اينجا دو جدول داريم كــه در آن 
يك فيلد همنام با مشخصات كامالً يكسان وجود دارد. 
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ــات  حاال وقتي صورتحساب صادر ميكنيم و اطالع
آن را در جدول ثبــت ميكنيـم، ميتوانيـم بگوييـم 
ــماره كـد فـالن (كـه از  تعداد a عدد از جنس با ش
جدول اولي بر ميداريد) در تاريخ e ، به قيمت f بــه 
آقاي g فروخته شد كه جمع صورت حساب پـس از 
ــد. بـه ايـن شكـل  كسر  h درصد تخفيف، I ريال ش
صورتحساب كوچكتري را ثبت كردهايــد. قـدرت 
ــام و  اكسس در آن است كه از طريق فيلدهاي همن
با مشخصات كامالً يكسان، ميتواند به جــدول اولـي 
ــت الزم  برود و مشخصات آن كاال را بيايد و هر وق

شد، گزارش كند. 
يعني دو عدد جدول بسيار كوچكتر داريم كه در آن 
اطالعات تكراري خيلي كمتر است و از طريــق يـك 
فيلد مشترك به هم وصل شــدهاند. اگـر در جـدول 
ــد، ممكـن  دوم به محتويات فيلد ProductID نگاه كني
ــتري  است در آن دادههاي تكراري ببينيد. چون مش
اول ممكن است يك يا چند كاالي مشابه با مشتري 
دوم بخرد و در هر مورد، اكسس در جدول فـروش، 
دادههاي فيلد ProductID را از جدول اول بر ميدارد. 
ــدول اول هيـچ  اما در دادههاي فيلد ProductID از ج
داده تكراري نميتواند وجود داشـته باشـد. بـه ايـن 

نوع ارتباط ، ارتباط يك به چند ميگويند. 

تعريف ارتباط يك به چند 
ارتباط يك به چند ارتباطي است كه در آن محتوي 
يك فيلد از جدولي، در فيلد مشابه ازجدول ديگــري 

بيش از يكبار تكرار شده باشد. 
ارتباطهاي ديگري هم ميتواند وجود داشته باشد. يكـي 
از آنها ارتباط يك به يك است. در ارتباط يك به يك 
درست همان تعداد ركورد كه در جدول اول هسـت در 
ــر دو  جدول دوم هم هست و مثالً دو فيلد ProductID ه
جدول مثل عين هم هستند. ايــن نـوع ارتبـاط درسـت 
نيست زيرا اگر هر دادهاي فقــط يكبـار تكـرار ميشـود 
بهتر است دو جدول را يكي كنيم. اما به وجــود آوردن 
ــي از  ارتباط يك به يك بعضي وقتها الزم ميشود. يك
ــك الزم ميشـود هنگـامي  مواردي كه ارتباط يك به ي
ــيار بسـيار بـزرگ داريـم كـه  است كه يك جدول بس
ــن  فيلدهايش از ٢٥٦ عدد بيشتر است. چون اكسس اي
ــايد آن را  تعداد فيلد را در يك جدول اجازه نميدهد ب
به دو قسمت با رابطه يك به يك تقسيم كنيم تا قــابل 
ــه برخـي از  اداره كردن باشند. مورد دوم وقتي است ك
ــهماند  فيلدهاي يك ركورد در جدول خيلي حساس و م
ــدول  و همه نبايد آن را ببينيد. در اين حالت هم اين ج
به دو قسمت تقسيم ميشود و فيلدهاي حساس در يك 
جدول و فيلدهاي غيرحساس در جدول ديگر قرار داده 
ــه يـك بـه يـك بـه هـم ارتبـاط  شده و از طريق رابط

مييابند. 
ــن نـوع   نوع ارتباط ديگر، ارتباط چند به چند است. اي
ارتباط موضوع پيچيدهاي اســت كـه از حوصلـه كتـاب 

فعلي خارج است. 
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فيلد كليد و اهميت آن در ارتباط 
ــاً يكـي از  در مثال فوق گفتيم كه در هر ارتباط حتم
ــته  فيلدهاي طرفين رابطه بايد محتوي تكراري نداش

باشد. اين كار از چه طريق ممكن است؟  
ــه خودمـان مواظـب باشـيم  يك راهش آن است ك
ــم ايـن كـار  داده تكراري در فيلد مربوطه وارد نكني
ــد، امـا  شايد در مورد جدولهاي كوچك ممكن باش
ــت  وقتي جدول قدري بزرگتر شود رشته كار از دس
ــن كـار را بـه دقـت  انسان در ميرود و نميتواند اي

انجام دهد. 
ــه اكسـس بگوييـم خـودش  راه دوم اين است كه ب
مواظبت كند تا تكراري در محتويــات فيلـد خـاصي 
ــد بـه  صورت نگيرد. اين كار را از طريق معرفي فيل
ـي(Primary Key) در هنگـام طراحـي  عنوان كليد اصل
جدول دادهها ميتوان انجام داد. براي انجام اين كار 
ــود را  بايد در هنگام طراحي جدول دادهها تكليف خ
با نحوه ارتباط جدولها روشــن كـرده باشـيد و بـه 
ــه در وسـط كـار  عبارت ديگر خيلي مشكل است ك

بخواهيد يك فيلد را تبديل به كليد اصلي كنيد. 

اصوالً اكسس يك بر مبناي مدل ارتباطي ساخته شــده 
ــك فيلـد داشـته  است. به همين دليل هر جدول بايد ي
باشد كه آن فيلد محتويات منحصر به فرد داشته باشد. 
هنگامي كه در اكسس جدول ميسازيد بايد حتماً يــك 
ــي كنيـد. اگـر  از فيلدهايش را تبديل به فيلد كليد اصل
ــد كـه  شما اين كار را نكنيد، اكسس به شما پيام ميده
«هيچ كليد اصلياي موجود نيست.» (شكل زير). و بعــد 
ــد اصلـي  كمي پايينتر توضيح ميدهد كه «هر چند كلي
ضرورت آني ندارد اما به شدت توصيه ميشود و …» 
در واقع اگر جدولي بدون كليد اصلي درســت كنيـد، او 
را محكوم كردهايد كه نتواند با جدولهاي ديگر ارتبــاط 
پيدا كند، و اين كار باعث ميشود كه در بدرد خــوردن 
آن شك كنيم. اكسس در انتــهاي متـن هميـن منـوي 
ــك كليـد اصلـي  ميپرسد: «آيا ميخواهيد همين االن ي
ايجاد كنيد. و اگر روي  Yes كليد بزنيد، يك فيلد ديگر 
ــوع  AutoNumber يـا  به فيلدهاي شما ميافزايد كه از ن
ــام مفـروض آن  ID (شناسـه)  شماره خودكار است و ن

است.  
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ــا  در واقـع چـون در فيلدهـاي نـوع AutoNumber ي
شماره خودكــار بـه ازاي هـر ركـورد يـك شـماره 
ــود، و چـون چنيـن فيلـدي  پيدرپي قرار داده ميش
ــچ ورودي تكـراري  تبديل به كليد اصلي ميشود هي
ــد  در آن رخ نخواهد داد و بنابراين از طريق اين فيل

ميتوان با جدولهاي ديگر ارتباط برقرار كرد. 
در مواردي كه نياز بدان هســت كـه خودتـان يـك 
فيلد را فيلد كليــد اصلـي تعريـف كنيـد، ميتوانيـد 
دعوت اكسس را نپذيريد و مستقالً اقدام به تعريف 

فيلد كليد كنيد.  
در مثال فوق اگر ميخواهيد فيلد كليد اصلي را خود 
ــزوده  تعريف كنيد، ميتوانيد فيلدي را كه اكسس اف

است حذف كنيد، يا ميتوانيد آن فيلد را نگه داريــد و 
تنها كليد اصلي بودنش را از كار بياندازيد براي اين كار 
روي شكل كليد در منتهياليه سمت راست نام فيلد در 

حالت طراحي Design كليد بزنيد و بعد روي تكمه كليد  
در نوار ابزار  Table Design واقع در قسمت باالي پنجره 
ــا مـاوس كليـد بزنيـد تـا از حـالت  برنامه اكسس را ب

انتخاب خارج شود.. 

 
در اين حالت عالمــت كليـد كنـار نـام فيلـد خـاموش 
ــري را بـه عنـوان  ميشود.  حاال براي اين كه فيلد ديگ
ــد روي سـطر نـام آن  كليد اصلي تعريف كنيد ميتواني

ايـن فيلـد بـه طـور خودكــار
ــده توسـط اكسـس ايجـاد ش
ــا بـراي ارتبـاط كليـد است ت
ــد اصلي باشد. عالمت  به كلي
در سمت چپ آن كــه نشـان
ميدهد فيلد كليد اصلي است

توجه كنيد. 
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ــود و بعـد بـاز روي هميـن  كليد بزنيد تا انتخاب ش
تكمه با شكلك كليد، يا ماوس كليد بزنيد تا عالمت 
كليد در كنار نام آن ظاهر شود و فيلد كليــد اصلـي 

شما شود. 

كليد مركب و نحوه تعريف آن 
بعضي وقتها الزم است كه تركيبي از يــك فيلـد بـه 
ــد  عنوان كليد تعريف شود. در صورت ميتوانيم چن
ــم. اكسـس  فيلد را به عنوان كليد اصلي انتخاب كني
ــد  فيلد كليد مركب را قبول ميكند و مراقبت ميكن
كه در آنها تكرار رخ ندهد. البته وقتي تركيبــي از* 
ــد،  چند فيلد به عنوان كليد مركب انتخاب شده باش
ــم يكسـان نبـوده و تكـراري  تركيب آنها بايد با ه
ــا بيشـتر  نباشند. اما از تركيب چند فيلد، يك فيلد ي
ميتواند درســت همسـان باشـد. بـراي درك ايـن 

مفهوم مثالي ميزنيم: 
فكر ميكنيد چرا وقتي در جايي ثبت نام ميكنيد، از 
ــنامه و نـام پـدر  شما نام، نامخانوادگي، شماره شناس
ــر همنـام شـما زيـادند،  ميخواهند. زيرا كسان ديگ
ممكن است كسي با نام خانوادگي شما هم در جــايي 
ــا امكـان  كه ثبت نام ميكنيد، وجود داشته باشد. ام

ندارد كه شماره شناسنامه و نام پدرش هم با شما يكــي 
باشد. بنابراين با گرفتن چــهار فيلـد از اطالعـات شـما، 
ـام  ميتوان كامالً شما را شناخت و با خيال راحت ثبت ن
ــهار فيلـد نـام،  كرد. در اين حالت مجموع يا تركيب چ
نامخانوادگي، نام پدر و شماره شناسنامه بود كـه وجـود 
ــت  شخص شما را مشخص كرد. كس ديگري ميتوانس
ــما و  نام شما، نام خانوادگي خودش، شماره شناسنامه ش
ــن كـه دو  نام پدر خودش را داشته باشد. در اينجا با اي
ــرد درسـت مثـل شماسـت از  فيلد از مشخصات اين ف
مجموع يــا تركيـب اطالعـات شـما بـا او فـرق دارد و 

بنابراين اين مجموعه بر كس ديگري داللت ميكند. 
ــف كليـد مركـب در پنجـره طراحـي ابتـدا  براي تعري
ــورد نظـر را انتخـاب كنيـد. يعنـي اولـي را  فيلدهاي م
ــايين نگـه داشـته و  انتخاب ميكنيد بعد كليد Ctrl را پ
ــا  روي فيلد يا فيلدهاي ديگر مورد نظر كليد ميزنيد. ت
تمام فيلدهاي مورد نظرتــان انتخـاب شـود. حـال روي 
تكمه با شكلك كليد در نوار ابزار  Table Design واقع در 
قسمت باالي پنجره برنامه اكسس با ماوس كليد بزنيد. 
تا در كنار همه آنها عالمت كليد ظـاهر شـود. اكنـون 
اين گروه از فيلدها مجموعاً كليد اصلي شــما را تشـكيل 

ميدهند. (شكل زير)  
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كليد خارجي چيست 
ــد كـه مشـخصات يكسـان داشـته  گفتيم كه دو فيل
ــدول مجـرا قـرار گرفتـه باشـند،  باشند. و در دو ج
ــاط برقـرار كننـد و  ميتوانند بين اين دو جدول ارتب
ــن فيلدهـا بـايد دادههـاي  نيز دانستيد كه يكي از اي
ــد و بـه آن  منحصر به فرد و غيرتكراري داشته باش
فيلد كليد اصلي گفته ميشود. فيلد ديگر كه در ســر 
ــد  ديگـر ايـن ارتبـاط قـرار گرفتـه اسـت و ميتوان
اطالعات تكراري داشته باشد را فيلد كليـد خـارجي 

(Forign Key) ميگويند. 

 (Relationships) كار با پنجره روابط
كار طراحي جدولها كه تمام شد اگر كار را به درســتي 
ــاه متوجـه روابـط  انجام داده باشيد، ميتوانيد با يك نگ
ــي و  جدولهاي دادهها با يكديگر بشويد. نمايش گرافيك
ــا يكديگـر از طريـق انتخـاب منـوي  معنادار جدولها ب
ـــه Relationships اســت.  Tools و سـپس انتخـاب گزين

ــط (Relationships) ظـاهر ميشـود.  بالفاصله پنجره رواب
(شكل زير)  

 
در شكل فوق به نكات زير توجه كنيد: 

ـــر   • هـر جـدول يـك پنجـره دارد كـه نـام آن ب

پيشانيش نوشته شده است. 
 • در هر جدول هر فيلدي كه به عنوان كليد رابطــه 

تعريف شده است با حروف سياه نوشته شده است. 
 • به خطوط ارتباط نگاه كنيــد. در محـل اتصـال خـط 

ارتباطي با كادر اگر عالمت ١ يا بينهايت را ميبيند. 
در طرفي كه عالمت بينهايت ميبينيد، فيلــد كليـد 
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خارحي است كه به طرف ديگر يعني فيلــد كليـد 
اصلي وصل شده است. 

اما حاال سؤال اين است كــه ايـن خطكشـي چگونـه 
ــه  صورت گرفته است؟ پاسخ آن است كه اكسس ب
ــد اصلـي را كـه شـما در  طور خودكار فيلدهاي كلي
هنگام تعريف جدول معرفي ميكنيد، پيدا ميكنــد و 
ــد. بـه هميـن  با فيلدهاي كليد خارجي مرتبط ميكن
دليل بود كه ما گفتيــم دو فيلـد مرتبـط بـايد همـه 
ــم بـايد يكـي  چيزشان يكسان باشد، حتي نامشان ه
باشد، در واقع لزومي ندارد كه نام آن دو يكي باشد، 
ــا بگذاريـد خودتـان  اما اگر نامهاي متفاوت بر آنه
ــت در ايـن  بايد ارتباط را برقرار كنيد كه ممكن اس
راه اشتباه كنيد. توصيه عمومي اين است كه تا ماهر 
نشدهايد اين كار را به خــود اكسـس واگذاريـد و از 

آن چشم بپوشيد. 

بازجستهاي پيشرفته 
ــي ميتواننـد از جدولهـاي مرتبـط  بازجستها به خوب
استفاده كنند و از مجموع آنها ركوردهاي مورد نظر را 
استخراج كنند. در فصل پنجــم ديديـم كـه چگونـه بـا 
ــاد  استفاده از يك جدول بازجست درست ميكنيم. ايج
بازجست با دو جدول هم خيلي مشكل نيست. تنها فرق 
با حالت قبلي آن است كه در اين حالت بايد دو يا چند 
ــد. و  جدولي را كه براي بازجست الزم داريد فرا بخواني

بعد مثل فصل پنجم بازجست را بسازيد.  
در شكل زير بازجستي را ميبينيد كه در آن دو جـدول 
به كار گرفته شده است. در هنگام تعريف بــايد دقـت 
كنيد كه دو جــدول مرتبـط را انتخـاب كنيـد، بعـد در 
قسمت شبكه امكان مييابيد هر فيلدي را از هر جدولي 
كه خواستيد در بازجست به كار گيريد. به رديفهــاي 

:Table (جدول) و :Field در قسمت شبكه توجه كنيد.  
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بازجست پارامتردار 
خيلي وقتها هست كه ميخواهيد برخي از عوامــل 
الزم براي كار بازجست درســت در هنگـام اجـراي 
آن از شما پرسيده شود. در بازجست معمولي وقتــي 
ــه  ميخواهيد يك ضابطه براي جستجو ايجاد كنيد ب
حالت طراحي (Design) بازجست ميرويــد و مقـابل 
سطر Criteria (ضابطه) در شبكه طراحي ضابطه خود 
ــا حـاال ميخواهيـد اصـالً بـه  را طراحي ميكنيد. ام
حالت طراحي نرويــد و هـر وقـت بازجسـت را بـاز 
ــؤال  كرديد، قبل از اين كه وارد آن شويد، از شما س
شـود كـه دنبـال چـه بگـردد، بـايد از بازجســـت 

پارامتردار استفاده كنيد. 
ايجاد اين گونه بازجست بسيار آسان است. شـما در 
حيـن طراحـي همـان كارهـاي قبلـي را كـه بــراي 
ــد، انجـام  بازجست انتخابگر معمولي انجام ميدادي
ــرق و آن ايـن كـه در بخـش  ميدهيد. اما با يك ف
ـاي  ضابطه (Criteria) از جدول طراحي بازجست به ج
ــيگذاريـد. كمـي بيشـتر  مقدار ثابت مقدار متغير م

شرح ميدهيم. 

 فرض كنيم مثل فصل پنجم بخواهيد تمــام اجناسـي را 
ــتجو  كه قيمت آن از حد خاصي بيشتر است را در جس
كنيد. در فصل پنجم گفته بوديم اگــر ميخواهيـد تمـام 
ــش از ٢٠ دالر اسـت پيـدا  كاالهايي را كه بهاي آن بي
كنيد، در سطر Criteria از شبكه طراحي عبــارت 20< را 
وارد ميكنيد. حاال اگر ميخواهيد قيمت كاال در هنگــام 
باز شدن بازجست شما پرسيده شــود يـك متغـير وارد 
ميكنيد، يعني به شكل x< مينويسيد. اما اين x از كجــا 
ــل از  ميآيد. اكسس به محض باز كردن بازجست و قب
 Enter Parameter Value ــه نـام ورود به آن يك پنجره ب
(يعني مقدار پارامتر را وارد كنيد)  باز ميكند و از شـما 
ــدار  ميخواهد كه در كادر سفيدي كه ارائه ميدهد، مق

مورد نظر خود را وارد كنيد. 
ــهمد منظـور از x يـك پـارامتر  براي اين كه اكسس بف
ــر وقـت بازجسـت بـاز شـد از شـما  متغير است كه ه
پرسيده خواهد شد، بايد آن را بين دو تا قالب بگذاريد 
 > [x] ــورت بنابراين شكل وارد كردن پارامتر به اين ص
در ميآيد. در شكل زير نحوه عمل را مالحظه ميكنيد: 

تنها تفاوت در همان محتوي بيضي پاييني است.  
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ــد و  حاال اگر پنجره حالت طراحي بازجست را ببندي
ــن  بعد در منوي Databases آن را باز كنيد. قبل از اي
ــاز ميشـود و از  كه وارد بازجست شود پنجره زير ب

شما مقدار متغير را ميخواهد: 

 
حاال شما هر مقداري را ميخواهيد در كــادر سـفيد 
رنگ وارد ميكنيــد. و روي  Ok كليـد ميزنيـد. در 

شكل زير ما مقدار ٢٣ را وارد كردهايم. 

 
حاال اگر روي Ok كليد بزنيم بازجست باز ميشود و 
ــيرد و نتيجـه  جستجو براي UnitPrice>23 انجام ميگ

نشان داده ميشود. 
ديديم كه هر چــه را بيـن دو قـالب گذاشـتيم، در 
منوي Enter Parameter Value (منوي فوق) عيناً ظـاهر 
ميشود. پس چرا چــيزي كـه از x واضحتـر بـوده و 
ــار در حـالت  راهنمايي هم بكند ننويسيم. پس اين ب
 Criteria (طراحي) در اين بازجست در بخـش Design

به جاي [x]< چنين تايپ ميكنيم: 

 > [ Please Enter Unite Price ]

يا اگر در اكســس خـود ميتوانيـد جملـه فارسـي وارد 
كنيد. چنين وارد ميكنيد. 

[عدد مورد نظر را وارد كنيد] <

 Enter ـــره حـاال اگـر بازجسـت را بـاز كنيـد. در پنج
Parameter Value چنين چيزي خواهيد ديد. 

 
و وقتي عدد مورد نظر را وارد كنيد. بازجست بر مبناي 

آن عمل خواهد كرد. 
ــي كـه شـرح داديـم  اگر براي چند فيلد به همان ترتيب
ضابطه متغير يا پارامتر تعيين كنيم، بــه ازاي هـر فيلـد 
يكبار پنجره Enter Parameter Value ظاهر شده و از شما 

مقدار خواهد خواست. 
ــدد يـك  پس در نتيجه اگر در سطر Criteria به جاي ع
پارامتر بگذاريد، بازجست پارامتري خواهــد شـد. تمـام 
ــيز  عبارتهايي كه در فصل پنجم ديديد در اين فصل ن
ــا پـارامتر معنـي دارد و عمـل  با همين تعويض مقدار ب

ميكند. 
پروژه : در پروژه فصل ٥ تمام بازجستهايي را كــه از 
شما خواسته شده است به شكل بازجست پــارامتري در 
آوريد و بــا مقـادير گونـاگـون پـارامتر بازجسـتهاي 

گوناگون درست كنيد. 
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فصل نهم 
 
 

طراحي و ويرايش گزارش 
 
  

در فصل هفتم كتاب حاضر با گزارش آشنا شـديد و 
ــله  دانستيد كه گزارش چيست و چه نقشي در سلس
ــل  مراتب كار اطالعرساني بازي ميكند. در اين فص
قدري بيشتر با طراحــي و ويرايـش گـزارش آشـنا 

ميشويد.  

اصول تهيه گزارش: 
ــرا خيلـي  تهيه گزارش اهميت بسيار زيادي دارد زي
وقتهـا، گـزارش تنـها نتيجـه كـــار پايگاهدادههــا 
ــوالً در گـزارش، ركوردهـاي  محسوب ميشود. معم
متعدد چاپ ميشود و از اين جهت با فــرم تفـاوت 
ــان  دارد. امـا همـه فيلدهـا همـواره اطالعـات يكس
ندارند. شايد بعضيها اصــالً پـر هـم نشـده باشـند، 
بنابراين در طراحي گزارش بايد چنان عمل كرد كه 
با توجه به تمام مواردي از اين قبيــل كـاغذ زيـادي 
ــر  تلف نشود در طراحي شكل گزارش بايد موارد زي

را در نظر گرفت: 

١ - گزارش براي چه كسي چاپ ميشود. 
اگر براي مردم عادي گزارش تهيه ميكنيد، بــايد از 
ــا  حروف متوسط و توضيحات كافي استفاده كنيد. ام

ــه ميكنيـد  اگر براي مسئوالن و حرفهايها گزارش تهي
شكل گزارش بايد حرفهاي، فشــرده و مختصـر و مفيـد 

باشد. 

گزارش در چه چاپگري چاپ ميشود؟ 
ــر  بايد حداكثر و حداقل اندازه صفحه چاپ و نوع چاپگ
ــورد توجـه قـرار دهيـد. در  مورد استفاده را به دقت م
ــادي از  گزارشهاي ناشيانه همواره ميبينيد كه جاي زي
صفحه بيهوده سفيد رها ميشود. برخي وقتها هم طول 
بخشي از گزارش از طول صفحه چاپي بزرگــتر اسـت و 
ــاپـي يـك  بنابراين اكسس براي چاپ بقيه يك سطر چ
صفحه اضافي چاپ ميكند كه هــم كـاغذ و هـم وقـت 
ــردرآوردن از گـزارش را بـراي  شما را تلف كرده و س

خواننده آن مشكل ميكند. 

٣ - سفارش دهنده گزارش به چه اطالعاتي 
نياز دارد 

ــاز نـدارد.  كسي گزارشي ميخواهد، به همه اطالعات ني
ــروش مشـتريان  مثالً براي گزارشگيري از اطالعات ف
ــابراين نبـايد آن را در  شما به نشاني آن نياز نداريد، بن
ــد. زيـرا اطالعـات زيـاد هـم مـانند  گزارش جاي دهي
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ــت خواهنـد  اطالعات كم مزاحم و موجب اتالف وق
بود. 

نحوه طراحي گزارش 
در فصل هفتم ديديــم كـه بـا اسـتفاده از جـادوگـر 
ــهترين  گزارشساز چگونه گزارش درست ميشود. ب
ــه بگذاريـد گـزارش توسـط  راه هميشه اين است ك
جادوگــر گزارشسـاز ايجـاد شـود و بعـد آن را در 
ــيرات  حالت طراحي، (Design) باز كنيد و در آن تغي
الزم را بدهيـد. امـا ميتـوان گــزارش را از اول در 
همان حالت طراحي درست كرد و از جــادوگـر نـيز 
استفاده نكرد. البتــه هيچكـس ايـن روش را توصيـه 
ــادوگـر حداقـل چيزهـايي را كـه بـراي  نميكند. ج
گزارش الزم داريد را توليد ميكند و از زحمت شما 
بسيار ميكاهد. حاال فرض ميكنيم كه شما اين كــار 
را نكردهايد و اكنون ميخواهيد در حــالت طراحـي، 

گزارشي از هيچ شروع به ساختن كنيد. بنابراين: 
١ - از پنجره Databases زبانه Reports (گزارشها) را 

انتخاب كنيد. 
ــد  ٢ - حال در اين پنجره روي تكمه New كليد بزني
ــود و گزينـههاي ايـن  تا پنجره New Report ظاهر ش
ــد.  پنجره در قسمت باال Design View را انتخاب كني
ــوان پـايين ايـن منـو نـيز كـه از شـما  در مقابل عن
ــدول دادههـا يـا بازجسـت مـورد  ميخواهد «نام ج
ــورد  نظرتان را وارد كنيد»، نام جدول يا بازجست م
نظر را انتخاب كنيــد. حتمـاً يادتـان هسـت كـه از 

بازجست هم ميتوان گزارش ساخت. در شكل زير مــا 
جــدول دادههــاي Customer را انتخــاب كردهايـــم و 

ميخواهيم از آن گزارش بگيريم. 

 
ـــره  ٣ - حــاال روي OK كليــد بزنيــد تــا وارد پنج

گزارشسازي شويد. (شكل صفحه بعد) 
ــه شـكل صفحـه بعـد توجـه كنيـد، ايـن شـكل  حاال ب
سادهترين گزارش مفروضــي اسـت كـه سيسـتم بـراي 

گزارش شما در نظر گرفته است. 
ــه قسـمت  ميبينيد كه صفحه كاغذ فرض شما را به س
ــي نـام  Page Header (عنـوان  تقسيم كرده است. به اول
ــا بدنـه اصلـي  صفحه)، به دومي نام  Detail (جزئيات، ي
گـزارش) و بـه سـومي عنـوان Page Footer (پانوشـــت 

صفحه) داده است.  
ـه  در كنار اين پنجره يك جعبه ابزار هم ديده ميشود ك
در آن هر چه بــراي سـاختن و آرايـش گـزارش الزم 
ـيز  داريد، قرار داده شده است و نحوه استفاده از آن را ن
بـزودي خواهيـم گفـت. نـواري هـم بـراي شـكلدادن 
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گزارش به نوارهاي باالي اكسس افزوده ميشود.  

 
ــره Report يـا گـزارش ميبينيـد يـك  آنچه در پنج
صفحـه واقعـي و كـــامل گــزارش نيســت بلكــه 
قسمتهايي از صفحه گزارش است. توجه كنيد كه: 
 Page Header ١ - هر چه در قسمت سفيد زير عنوان
ــام صفحـات گـزارش چـاپ  وارد شود، در باالي تم
ميشود. معموالً عنوان فيلدهاي موجود در گزارش،و 
خالصه هر چه بايد در باالي تمام صفحات باشد در 

اين قسمت تعيين ميكنند، خواهيم ديد چگونه. 
 Page Footer ٢ - هر چه در قسمت سفيد زير عنوان

ــايين تمـام صفحـات  يا پانويس صفحه وارد كنيد، در پ
ــماره  گزارش چاپ خواهد شد. خود اكسس در اينجا ش

صفحه و تاريخ را مينويسد.  
٣ - در بخـش سـفيد قسـمت Detail (جزئيـات) اصــل 
ــد  گزارش چاپ ميشود. در اينجاست كه تعيين ميكني

فيلدها و ركوردها چگونه نوشته شوند. 
اينها تنها قســمتهاي يـك صفحـه گـزارش نيسـتند، 
ــزود كـه كمـي  چيزهاي ديگري هم ميتوان به اينها اف

بعد خواهيم گفت. 

نوار ابزار گزارش

جعبه ابزار
پنجره 
گزارش
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از اين به بعد اين با شماست كه گزارش را به شكل 
ــد. در گزارشهـاي جـدول  مورد نظر خود در آوري
ــش  مانند، شما عنوانهاي هر ستون جدول را در بخ
 Detail ميگذاريد و فيلدها را در بخـش Page Header

ــا  قرار ميدهيد. اما در نوع ستوني هم عناوين فيلده
در بخش Detail قرار ميگيرد و هم خود آنها. يعني 
ــام مشـتري:» و بعـد در  ابتدا مثالً نوشته ميشود «ن
ــام مشـتري ذكـر ميشـود.  مقابل اين عنوان خود ن
براي اين كه متوجه تفاوت شويد در صفحه چــهارم 
جادوگر طراحي گزارش در قسمت Layout (آرايــش 
ـــار  صفحـه) يـك بـار  Tabular (جدولـي) و يـك ب
ـــش  Columnar (سـتوني) را انتخـاب كنيـد و در بخ

نمونه كناري آن تفاوتها را مطالعه كنيد. 
ــات)  اساس كار اين است كه در بخش Detail (جزئي
ــت كنيـد. شـما بـراي  يك واحد از گزارش را درس
اكسس مثال ميزنيد، و او از روي مثال شما گزارش 
ميسازد. شما بايد آن يك واحد از گزارش را چنـان 
ــود و در  قرار دهيد و آرايش كنيد، كه جا اتالف نش
عين حال گزارش براي فرد درخواستكننده كــامالً 

مناسب و قابلفهم باشد. 
ــار بـا جعبـه  در اينجا بايد با جعبه ابزار كار كنيد. ك
ابزار بسيار آسان است و فقط با كمي تمريــن كـامالً 
ــد شـد. اكنـون بـا قسـمتهاي  به آن مسلط خواهي
ــاد  مختلف مورد نياز جعبه ابزار آشنا ميشويم. به ي
ــه  داشته باشيد كه اگر در اين مرحله با جعبه ابزار ب

خوبي آشنا شــويد، در طراحـي فـرم نـيز وقتـي بـا آن 
برخورد كنيد، راحت خواهيد بود، چون جعبــه ابـزار در 
هر دو مورد درست عين هم است. ما در اينجا فقط بــا 
يكي دو ابزار بسيار مهم جعبه ابزار و نحوه كــار بـا آن 
آشنا ميشويم. ابزارهاي ديگر جعبه ابزار هم تقريبـاً بـه 
ــراي  همين راحتي اين دو ابزار به كار گرفته ميشوند. ب
ــنا  آشنايي بيشتر با جعبه ابزار بايد با اكسس بيشتر آش
ــرده و  شده و كار كنيد و به برنامه كمك آن مراجعه ك

كتابچههاي راهنماي فني آن را بخوانيد. 

 
 (Text Box) ١ - ابزار كادر حاوي متن

براي اين كه فيلدهاي شما در گزارش ظاهر شوند بــايد 
با اين ابزار كادري رسم كنيد. بعد بــه اكسـس بگوييـد 

كه اين كادر با كدام فيلد در ارتباط است. 
 (Label) ٢ - ابزار عنوان

ــا  اگر ميخواهيد هر فيلد شما عنواني داشته باشد بايد ب
اين ابزار براي آن عنوان درست كنيد. 

نحوه كار ساده است، مراحل مثال زير را يك به يــك و 
پشتسرهم انجام دهيد تا به نتيجه برسيد. 

عنوان كادر حاوي متن



 ٨٩

ــاوي متـن (Text Box) كليـد  ١ - روي ابزار كادر ح
بزنيد تا تكمه آن پايين رفته و انتخاب شود. 

٢ - حاال با اين ابــزار وارد بخـش Detail (جزئيـات) 
ـــويد تكمــه مــاوس را پــايين داده و  گـزارش ش
مكاننماي ماوس را حركــت دهيـد تـا يـك كـادر 
مستطيل شكل رسم شود. هر كجــا تكمـه مـاوس را 
رها كنيد، كادر مستطيل شكل حاوي متــن تشـكيل 

خواهد شد. فعالً اندازه آن مهم نيست. 

 
پس از رها كردن كليد ماوس يك كــادر مسـتطيل 
شكل ظاهر ميشود كه مشابه شكل زير خواهد بود. 

 
روي اين محيط ايـن كـادر هشـت دسـتگيره مربـع 
ــه دسـتگيره سـمت راسـت و  شكل ديده ميشود ك
ــت.  بـاالي آن از دسـتگيرههاي ديگـر بـزرگـتر اس
ــان كـادر مسـتطيل  دستگيره بزرگتر براي تغيير مك
ــر كـه كـوچكـترند بـراي  شكل و دستگيرههاي ديگ
تغيير اندازه كادر به كار گرفته ميشوند. براي تغيير 
ــتگيره  مكـان كـادر، مكاننمـاي مـاوس را روي دس
بزرگتر بگذاريد تا شكل آن به دست در حال اشـاره 

تبديل شود. 

 
ــد و  در ايـن هنگـام بـايد تكمـه مـاوس را پـايين دهي
ــه ميشـويد كـه كـادر  مكاننما را حركت دهيد. متوج
مستطيل شكل هم همــراه مكاننمـاي مـاوس شـما بـه 
حركت در ميآيد. هر كجا تكمه مــاوس را رهـا كنيـد، 

كادر در آنجا مستقر شده و ثابت ميماند. 
ــم روي هـر يـك از دسـتگيرههاي  براي تغيير اندازه ه
ــد زده و تكمـه مـاوس را پـايين نگـه  كوچك كادر كلي
ــادر بـه  داشته و مكاننماي آن را حركت ميدهيد تا ك
ــد و هـر وقـت از انـدازه آن  اندازه مورد نظرتان در آي

راضي شديد، تكمه ماوس را رها ميكنيد. 
ــد، و وقـت آن  حاال جاي و اندازه كادر را تعيين كردهاي
است كه تعيين كنيد در اين كادر كدام فيلد از گزارش 
بايد ظاهر شود. كلمه Unbound نشان ميدهد كــه ايـن 

كادر فعالً آزاد است و هيچ فيلدي را نشان نميدهد.  
ــنا شـويد  براي انجام اين كار بايد با مفهوم جديدي آش
كه مفهومي ساده اسـت و آن مفـهوم خصوصيتهـا يـا 

Properties است.  

ــه  در اكسس و در بسيار برنامههاي ديگر ويندوز هر چ
ايجاد ميكنيد شيئي است. مثالً حروف، شكلها و غــيره 
ــك  همه شيئيهاي كامپيوتري هستند. اين شيئيها هر ي
خصوصيتهايي دارند، مثالً يك مربع جا و مكــاني دارد 
ــت مكـاني آن اسـت، انـدازهاي و طـول و  كه خصوصي
ــدازهاي آن اسـت. حتـي  عرضي دارد كه خصوصيت ان
ـــزو  رفتـاري كـه يـك شـيئي انجـام ميدهـد، نـيز ج
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خصوصيتهاي آن است. مثالً وقتي تعيين كنيد كــه 
اگر روي يك شيئي بخصوص با ماوس كليد زديــم، 
ــد، ايـن  آن شيئي بايد چه واكنشي از خود نشان ده

واكنش جزو خصوصيات رفتاري آن شيئي است. 
در اكسس وقتــي داريـد فـرم يـا گـزارش طراحـي 
ميكنيد، در واقع داريد شيئيهاي گونــاگونـي را در 
ــزارش مـيچينيـد و تعييـن  صفحه نمايش فرم يا گ

ميكنيد كه چه خصوصيتهايي داشته باشند.  
در اكسس هر گــاه بخواهيـد خصوصيتهـاي يـك 

شيئي را ببينيد، اول بايد آن شيئي را انتخاب كرده و  
ــد. ايـن  منوي Properties (خصوصيتها) را فعال كني
منو با كليد زدن روي تكمه  در نـوار منوهـاي 
ــو را بـراي  بااليي اكسس فعال ميشود.اكنون اين من
ـال  شيئي مورد نظرمان كه كادر حاوي متن است، فع

ميكنيم تا خصوصيتهاي آن را ببينيم. 

 
آنچه از اين منو ميفهميم چيست؟ 

ــن مـا را بـه  اين منو خصوصيتهاي كادر حاوي مت

ــر يـك از آنهـا  پنج گروه تقسيم كرده است و براي ه
ــد  يك زبانه قرار داده است كه وقتي روي آن زبانه كلي
بزنيم، آن گروه از خصوصيتها فعال خواهد شـد. مثـالً 
مقابل عنوان Left عدد 8.898cm را ميبينيد. يعني فاصله 
ــادر از گوشـه چـپ گـزارش  گوشه چپ و باالي اين ك
ــك خصوصيـت مكـاني  ٨/٨٩٨ سانيتمتر است، و اين ي
اين كادر است. مقابل عناوين Top (باال)، Width (عرض) 
ـــاي ديگــر مكــاني و  و Height (ارتفـاع) خصوصيته
اندازهاي اين كادر هستند. اگر در اين فهرست گردشــي 
ـم  بكنيد ميتوانيد خصوصيات زيادي را ببينيد كه زير ه
فهرست شده است. به اين خصوصيات باز هــم رجـوع 

خواهيم كرد.  
ــال كنيـد، شـكل  حاال اگر زبانه دوم را يعني Data را فع

منو به اين صورت خواهد بود. 

 
سروكار ما فعالً با يكي از خصوصيتهاي ايـن فهرسـت 
است كه نام آن  Control Source اسـت. در اينجـا الزم 
ـــا و  اسـت ذكـر كنيـم كـه اشـياي موجـود در  فرمه
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گزارشهاي اكسس را كنترل ميخوانند. در اين منو 
ــالي رهـا  مقابل عنوان Control Source ميبينيد كه خ
شده است. به دليل خالي بودن اين كنترل است كــه 
ما در صحنه اصلي گزارش در داخل كادر مســتطيل 
ــده  شكل حاوي متن كلمه Unbound (به معني رها ش

و آزاد) را ميبينيم.  
حاال روي عنــوان Control Source كليـد ميزنيـم تـا 
ــود، و بعـد روي  كادر سفيد رنگ مقابل آن فعال ش
تكمه پيكاندار گوشه راســت آن كليـد ميزنيـم تـا 

منوي زير ظاهر شود. 

 

ــالً بـراي  در اين منو فهرستي از فيلدهاي جدولي كه قب
گزارشگيري مشخص كردهايم ديده ميشود و روي هر 
ــد بزنيـد، نمـايش محتويـات آن  يك از فيلدها كه كلي
ــن كـادر مسـتطيل شـكل  فيلد، در گزارش، به عهده اي
ــن ترتيـب  حاوي متن گذارده خواهد شد. در واقع به اي
به اكسس گفتهايد كه يكي از خصوصيتهاي اين كــادر 
ــات فيلـد مـورد  آن است كه كارش نشان دادن اطالع
نظر باشد. ما در اينجا فيلد  CompanyName را انتخـاب 
ــزارش بـه شـكل زيـر در  كردهايم. نتيجه در طراحي گ

خواهد آمد. 
همانطور كه مالحظه ميكنيد، در كادر مستطيل شــكل 
ــده  حـاوي متـن اكنـون نـام فيلـد  CompanyName دي
ميشود، و به اين ترتيب شما توانستهايد تعيين كنيد كه 
اين فيلد در كجاي گزارش و به چه اندازه ظاهر و چاپ 
شود. حاال ميتوانيد جا و اندازه اين كادر را عوض كنيد 
ــاي الزم قـرار  و به اندازه مقدار مورد نياز و الزم در ج

دهيد.   
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تعيين برچسب فيلد 
اگر دقت كرده باشيد وقتي يك كادر مستطيل شكل 
ــادر ديگـر نـيز در  حاوي متن ايجاد ميكنيد، يك ك
كنار آن ايجاد ميشود. در شكل صفحه قبل به كادر 
كوچكي كه در آن كلمــه Text31 نوشـته شده اسـت 
توجه كنيد. اين كادر كوچك، برچسب فيلد اســت و 
ــه اكنـون بـه  امكان ميدهد كه شما براي كنترلي ك
فيلد مورد نظر وصل شده است يك اســم بگذاريـد. 
ــد در گـزارش در  هر عنواني در اين كادر تايپ كني
مقابل اطالعات ظاهر خواهد شد. در مثال مــا بـايد 
 Company» در اين كادر كلمــات «نـام شـركت» يـا
Name» نوشته شود تا كسي كه گزارش را به دســت 

ميگيرد بداند كه اطالعاتي كه در كادر روبروي آن 
چاپ شده است نام شركت است. 

ــتطيل  اين برچسب همواره در هنگام ايجاد كادر مس
شكل حاوي متن، به طــور خودكـار توسـط اكسـس 
ــه آن اختصـاص  ايجاد شده و يك نام خودكار نيز ب
مييابد. در اين كادر تنها بايد يك نام تايپ كنيد، و 
ــاني اسـت و هيـچ  هدف آن فقط به فقط اطالع رس

كاربرد ديگري ندارد.  
برچسب مثل تمام عناصر گزارش، يك شيئي اســت 
ــراي تغيـير  بنابراين از منوي خصوصيات ميتوانيد ب

محتواي آن استفاده كنيد.  
بنابراين منوي خصوصيــات آن را فعـال كنيـد و در 
مقابل عنوان Caption (تيتر) هر چه الزم است تــايپ 

ــن كلمـه ميتوانـد  كنيد. در اكسسهاي فارسي شده اي
فارسي باشد (شكل زير) 

 
ــزارش  راه ديگر تعيين متن برچسب اين است كه در گ
ــد و در آن نـام موجـود را  مستقيمًا روي آن كليد بزني

پاك كرده و نام جديد را وارد كنيد. 

تعيين خصوصيات نمايشي كنترلها 
ــادري كـه   حاال وقت آن است كه مشخص كنيد، در ك
ــه انـدازه و  كنترل متني و در برچسب آن، حروف با چ
چه شكل و ظاهري و از كدام قلم به نمايش درآيند. در 
اينجـا ديگـر مـاهيت خـود گـزارش و صالحديدهــا و 
روانشناسـي شـما از افـرادي كـه از گـزارش اســتفاده 

ميكنند نقش بازي ميكند.  
ــروف و ايـن قبيـل خصوصيتهـاي  براي تعيين نوع ح
كنترلها يا اشــياي موجـود در گـزارش، دو راه وجـود 
دارد. كه اولي استفاده از منوي خصوصيتهاي آن است 
ــر كـدام را انتخـاب كـرده و منـوي  به اين شكل كه ه
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خصوصيتهاي آن را احضار ميكنيم و سپس: 
ــم)، قلـم حـروف   • از منوي مقابل Font Name (قل

مورد نظر را انتخاب كنيد. 
 • مقابل عنوان Font Size (اندازه قلم) يك عـدد را 

براي تعيين اندازه حروف تايپ ميكنيد. 
ــا جـور ديگـري   • اگر ميخواهيد حروف، سياه، ي

باشد از منوي مقابل عنــوان Font Weight يكـي از 
گزينههاي آن را انتخاب ميكنيد. معموالً انتخاب 
گزينـه Bold حـروف را سـياه و ضخيـم ميكنــد. 
انتخابهـاي ديگـر را هـم ســـروقت ميتوانيــد 

آزمايش كنيد و نتيجه را بالفاصله ببيند. 
ــخص   • مقابل عنوان Text Align نيز ميتوانيد مش

كنيد كه حروف از چپ، يا راســت و يـا وسـط تـراز 
شود. 

ـــاي ديگــري هــم  در منـوي Properties خصوصيته
فهرست شده است كه آزمايش آنها درك شــما را از 

خصوصيتها افزايش ميدهد. 
راه دوم براي تعييــن خصوصيتهـا نمايشـي كنترلهـا 
ــزارش اسـت  استفاده از نوار Fromatting يا شكلدهي گ
كه در باالي صفحه اكسس ظاهر ميشــود و بـا كليـد 
زدن روي هر كنترل، گزينههاي موجــود در آن فعـال 
ــورد  ميشود و ميتوانيد با كليد زدن روي گزينههاي م

نظرتان آن را براي كنترل مورد نظر انتخاب كنيد.  

 
ــام فيلدهـاي مـورد  حاال وقت آن است كه براي تم
نظر در گزارش همين اشــياء يـا كنترلهـاي حـاوي 
فيلدهاي گزارش را ايجاد كنيد، و آنها را به ترتيب 

مورد نظرتان در گزارش جابجا كرده و بچينيد.  

ــايد نكـاتي را در نظـر گـيريد. بـه  در طرز چيدن نيز ب
شكل زير كه ما در آن چهار فيلد را براي گزارش خود 

در نظر گرفتهايم و آنها را چيدهايم توجه كنيد.   

نوار ابزار شكلدهي گزارش 

ــــدازه دســـتگيره تغيـــير ان
قسمتهاي مختلف گزارش 

ــايين كشـانيدن ايـن با باال و پ
ـــات دســتگيره بخــش جزئي
گزارش براي تعيين يك نمونـه
ـــزرگ و از عنـاصر گـزارش ب

كوچك ميشود. 
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ــك واحـد از گـزارش را  تا اينجا ما چكار كرديم؟ ي
براي نمونه چيديم. يعني فيلدهاي مورد نظرمــان را 
ــه كرديـم. از  چيديم و به عنوان مثال به اكسس ارائ
ــهاي كـه  اين به بعد اكسس با استفاده از همين نمون
ما ســاختهايم و بـا هميـن سـاختار و طـرز اسـتقرار 
فيلدها و برچسبها يك صفحه را پر ميكند. اين پر 
كردن ديگر بر حسب طرز چيدن شما انجام خواهــد 

شد.  
در اينجاست كه اگر گزارش را ذخيره كــرده و بعـد 
از طريق تكمه پيشنگري صفحات آن را نگاه كنيـد، 
ميتوانيد متوجه شويد كه گزارش به چــه شـكل در 
صفحه نمايش داده ميشود، چقدر به هم چســبيده و 
ــاغذ بـه  تو در تو شده است يا چقدر فضاي سفيد ك
ــد  هدر رفته است. و وقتي اين امور را مالحظه كردي
ميتوانيد دوباره به حالت طراحي (Design) برگرديـد 
ــان جابجـا كنيـد كـه  و فيلدها و برچسبها را آنچن
ــي و  فضاي سفيد كمتري تلف شود يا از حالت انبوه

به هم چسبيدگي به در آيد. 

ــرصفحه (header) و پانوشـت  چگونه با س
(footer) كار كنيم 

ــت  بخـش سـرصفحه و پانوشـت گـزارش خصوصي
جالبي دارد و آن اين است كه هــر چـه در آن وارد 
كنيد، در تمام صفحهها چاپ خواهد شد. در ايـن دو 
بخش ميتوان يك نوشته تكــراري گذاشـت كـه در 
ــرار شـود يـا ميشـود در آن  تمام صفحات عيناً تك

چيزهاي متغير گذاشت كه سيســتم خـودش آن را در 
هر صفحه تنظيم و روزآمد كند. 

اگر ميخواهيد يك نوشته در يا پــايين تمـام صفحـات 
تكرار شود ميتوانيد از جعبه ابزار استفاده كنيد..  

به اين  ترتيب كه  
ــد بزنيـد و  ١ - روي تكمه عنوان (lLabel) با ماوس كلي

آن را انتخاب كنيد. 
ــزار  ٢ - در بخش پانوشت يا سر صفحه به كمك اين اب

يك كادر بكشيد. 
٣ - داخل اين كادر كليد بزنيد و هر چه الزم اسـت در 

داخل آن تايپ كنيد. 
ــد بزنيـد و انـدازه حـروف و  ٣ - روي محيط كادر كلي

شكل و رنگ و طرز طرازبندي آن را مشخص كنيد. 
٤ - با كمك دستگيره حركتي كار را به جاي مورد نظر 
منتقل كنيد و با كمك دستگيرههاي تعيين انـدازه آن را 

به اندازه مورد نظر كوچك يا بزرگ كنيد. 

چگونه در پايين گــزارش شـماره صفحـه و 
تاريخ بنويسيم. 

ــا بـاالي گـزارش  هميشه توصيه ميشود كه در پايين ي
ــان  شماره ترتيب صفحات و تاريخ و در صورت نياز زم

چاپ شود تا گزارش مستندتري تهيه شود. 
براي شماره ترتيب صفحــات از منـوي Insert گزينـه  
Page Numbers را انتخاب كنيد. تا منوي زير ظاهر شــود 

ــرار  و از آن شـكل (Format)، مكـان (Position)، نحـوه ق
گرفتن در مكان مورد نظر را مشخص كنيد:  
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ــوي  Insert گزينـه  براي درجه تاريخ و زمان: از من
Date and Time را انتخاب كنيد تا منــوي زيـر ظـاهر 

شود.  در اين منو ميتوانيد تعيين كنيد كه تــاريخ را 
ميخواهيد (كنار  Include Date عالمت ميگذاريــد)،  
زمـان را ميخواهيـد (كنـار Include Time عالمـــت 

مي؛گذاريد) و يــا هـر دو را ميخواهيـد (كنـار هـر دو 
عالمت ميگذاريد) وقتي نوعهاي مختلف تاريخ و زمان 
 Sample را انتخاب ميكنيــد، در پـايين منـو در بخـش
(نمونه) خواهيد ديد كه اكسس چگونه براي شما تـاريخ 

و زمان را چاپ ميكند.  

شماره صفحه را چاپ
ميكند مثل: 

page 3

ــه و كـل شماره صفح
صفحــات را چـــاپ

ميكند مثل: 
page 4 of 23

ــه را در شـماره صفح
ــــه در بــاالي صفح
بخش سرصفحه چاپ

ميكند 

ــايين شماره صفحه را در پ
صفحه در بخش پانوشــت

چاپ ميكند 

ــرصفحه، در پانوشـت يـا س
ـــه شـماره صفحـه بسـته ب
انتخاب شما در سمت چــپ
ــت يـا وسـط، چـاپ يا راس
ميشود.

ــه اول شـماره آيا در صفح
صفحه چاپ شود يا نه 
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 Date and و Page Numbers ــوي در هر يك از دو من
Time وقتي روي Ok كليد بزنيد، يك كادر حاوي كد 

به باال يا پايين گزارش شما اضافه ميشود. اين كادر 
ــادر حـاوي متـن اسـت و ميتوانيـد  در واقع يك ك
ـــه  انـدازه حـروف آن و شـكل آن و جـاي آن را ب

دلخواه خود تغيير دهيد. 
ــوه دسـتكاري گـزارش را يـاد  تا اينجا به اجمال نح
ــراي طراحـي حرفـهاي يـك  گرفتيد اما اين مقدار ب
گزارش به هيچ وجه كافي نيست. براي هميــن هـم 
ــتفاده  بود كه در فصل هفتم همين كتاب يه نحوه اس
ــه شـد. بـا يـاد  از جادوگرهاي تهيه گزارش پرداخت
ــد  گرفتـن محتويـات فصـل حـاضر اكنـون ميتواني
گزارشهايي را كه با كمك جادوگر طراحي كردهايد 
بـاز كنيـد و آن را ويرايـش كنيـد و آن را حــك و 

اصالح كنيد و مطابق ميل خود آن را بياراييد. 
بـراي كـار حرفـهاي بـا گزارشهـاي بعدهـا كـــه 
ــس  تجربهتان بيشنر شد به كتابهاي راهنماي اكس

مراجعه كرده و دانستههاي خود را كامل كنيد. 
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فصل دهم 
 
 

نگهداري و ايمن سازي بانكهاي اطالعاتي 
 
  

به تدريج كه كار شما پيشــرفت ميكنـد جدولهـا، 
ــه آن  فرمهـا، بازجسـتها و گزارشهـاي جديـد ب
افـزوده ميشـود و يـك بـانك اطالعـات تشـــكيل 
ميشود. اطالعات موجود در بانك در اثر كار مداوم 
سـاخته و پيراسـته شـده و آرام آرام قيمـت پيـــدا 
ــانك  ميكند. سرانجام روزي ميرسد كه كار بدون ب
ــازمان غـيرممكن ميشـود و اگـر  اطالعاتي براي س
خدايي نكرده اطالعات به نحوي آسيب ببيند و يا از 

بين برود، فاجعهاي بزرگ رخ خواهد داد. 
ــهادها حتـي يـك  بسياري از شركتها و ادارهها و ن
ــر  روز را بـدون بـانك اطالعاتيشـان نميتواننـد س
كنند. شايد در بانكها شاهد آن بوده باشيد كه بــه 
ــع بـرق از ارائـه  مشتريان گفته ميشود به علت قط
ــاي  خدمات بانكي معذورند. در غرب يكي از علته
ورشكسـتگي شـركتها از بيـن رفتـن اطالعاتشــان 

است. 
ــه  بنـابراين نگـهداري از بـانك اطالعـاتي و مجموع
ــراي شـركتها بسـيار مـهم اسـت. امـا  اطالعات ب
نگهداري اطالعات جنبههاي گوناگــون دارد كـه مـا 
ــاوين آن را مـرور  در اين فصل از كتاب به تمام عن

خواهيم كرد. 

نگهداري از كامپيوتر و وسايل ذخيره سازي 
ــه اطالعـات در آن ذخـيره شـده  كامپيوتر و وسايلي ك
ــا نگـهداري  است بايد كامالً تحت نظر باشند و از آنه

شود به اين شكل كه: 
١ - منبع برق آن مرتب كنترل شود و امنيت بــرق آن 
طوري برقرار شود كه افت جريان برق و بــاال و پـايين 
ــاثير  رفتنهـاي ولتـاژ آن و جرقـههاي برقـي بـر آن ت
نگذارد. در اين زمينه معموالً وسايل شوكگير و پــايدار 

كننده جريان برق به كامپيوتر افزوده ميشود. 
٢ - بـايد وسـايل ذخـيره اطالعـات مرتـب بــازبيني و 
نظارت شوند تا از تكهتكــه شـدن اطالعـات كـه كـار 
ــد جلـوگـيري  وسايل بازيابي را پرخطر و طوالني ميكن
ــههاي نرمافـزاري هسـتند كـه عمـر  شود. برخي برنام
ديسك سخت را بررســي كـرده و از آن خـرده زدايـي 
ميكنند. وسايل كهنه ضبط اطالعــات بـايد بـه موقـع 

تعويض شوند. 
ــافي تعليـم  ٣ - كاربر دستگاه كامپيوتر بايد به اندازه ك
ديده باشد كه به دست خود اطالعات را تخريب نكنـد. 
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ــا نوشـتن  معموالً وقتي كامپيوتر در حال خواندن و ي
اطالعات است نبايد دستگاه را خاموش كرد يا بـرق 
آن را قطع كرد. و تا از برنامه بانك خارج نشــدهايم 

نبايد دنبال خروج از سيستم عامل باشيم. 
ـــال رخ ميدهــد. يكــي از  امـا حادثـه بـه هـر ح
حكمتهاي دوران كامپيوتر، كــه بـه اصلـي مورفـي 
معروف است (البته يكي از اصول آن) ميگويــد «در 
كامپيوتر اگر چيزي ممكن باشــد كـه اتفـاق بيـافتد، 
ــال يـك  حتماً اتفاق خواهد افتاد) بنابراين حتي احتم
درصد بروز فاجعه را هم بــايد بسـيار جـدي تلقـي 

كرد. حال اگر حادثه اتفاق افتاد چه بايد كرد. 
١ - اگر كــامپيوتر در اثـر اشـكالي كـه پيشآمـده 
خراب شد، بايد بالفاصله براي تعمير آن اقدام كـرد 
ــه بـه وسـايل ذخـيره  و مخصوصاً بايد دقت كرد ك
ــيده باشـد، و اطالعـات را  اطالعات آن آسيب نرس

بايد به سرعت به محل امني كپي كرد. 
ــرق يـا معلـق مـاندن  ٢ - اگر حادثهاي مثل قطع ب
كامپيوتر يا خاموش كردن ناگهاني و يا خــروج غـير 
ــر آن  طبيعـي از اكسـس پيشآمـده باشـد و بـر اث
اشكالي در بانك پيشآمده بود، ميتــوان بـه كمـك 
ــش از  خود برنامه اكسس مشكل را حل كرد. اما پي
آن كه به شرح نحوه ترميم بانك اطالعاتي بپردازيم 
ذكر اين مطلب الزم است كه در حالت عــادي اگـر 
ــان  ميخواهيد از اكسس خارج شويد، هميشه از فرم
ــانك  File و سپس Close استفاده كنيد، تا ابتدا فايل ب

ــا سـالمتي و امنيـت بسـته شـود و بعـد از  اطالعاتي ب
اكسس خارج شويد. به اين نحوه احتمــال بـروز اشـكال 

بسيار كاهش مييابد. 

تعمير و ترميم پايگاه دادهها 
وقتي اكسس پايگاهدادهها را باز ميكند، اول درستي آن 
ــرار ميدهـد. اگـر خرابـي در آن رخ  را مورد بازبيني ق
ــا  داده باشـد، سيسـتم ميفـهمد و گـزارش ميكنـد ام
ــود دارد و سيسـتم  وقتهايي هم هست كه مشكلي وج
ــابراين هـر چنـد گـاهي بـايد از  متوجه آن نميشود، بن
فرمان ترميم پايگاه دادهها استفاده كرد. اين فرمــان بـه 

شكل زير اجرا ميشود: 
از منوي Tools گزينه  Database Utilities را انتخاب كنيد 
و از منويي كه ظاهر ميشود  Repair Database را انتخاب 

كنيد. (شكل زير) 

 
حاال اگر پايگاه دادهها را قبالً باز كرده باشيد، اطالعــات 
آن تعمير ميشود، اما اگــر پايگاهدادههـايي را قبـالً بـاز 
نكرده باشيد، اكسس ميپرسد كدام فايل پايگاه دادهها؟ 



 ٩٩

و از شما خواسته ميشود كــه پايگاهدادههـاي مـورد 
نظرتان را مشخص كنيد و با انتخاب آن كار ترميــم 

آن انجام ميشود. 
ــام دهـد بـه  اگر اكسس توانست عمل ترميم را انج

شما پيام موفقيتي شبيه به شكل زير ميدهد: 

 
اما اگر موفــق نشـد كـه معمـوالً بسـيار كـم پيـش 
ميآيد، به شما پيام عدم موفقيت ميدهد. امــا پيـام 

عدم موفقيت نشانه چيست؟ 
در ترميم اطالعــات معمـوالً اكسـس چنيـن عمـل 
ــد و بـه دنبـال  ميكند كه جدولها را بررسي ميكن
ــردد و ترميـم ميكنـد. دادههـاي  اشكالهايش ميگ
جدولها معموالً بــه صـورت صفحـات ٢ كيلوبـايتي 
يك كتاب نگهداري ميشــود. بعـد بـه بازجسـتها 
ـا  ميپردازد و آنها را ترميم ميكند. اما اين فرمان ب
فرمها، گزارشها و ماكروها و برنامهها اصــالً كـاري 
ــي را  ندارد و آنها را درست نميكند، اما بروز خراب
ــواب منفـي  خبر ميدهد. بنابراين وقتي از اكسس ج
ــه  ميشنويد هنوز يك امكان وجود دارد و آن اين ك
شايد جدولها و بازجســتها آسـيب نديـده باشـد. 
بنابراين توصيه ميشود كه با اين حال پايگاه دادههــا 
با باز كنيد و جدولها و بازجستها را بدون كمــك 

فرمها و گزارشها و غيره مورد بررسي قرار دهيد.  
در هر حال اكسس اطالعات خــراب شـده را تصحيـح 

نميكند بلكه به آساني آنها را دور ميريزيد. 

فشرده كردن پايگاه دادهها 
فشرده كردن پايگاه دادهها باعث ميشود كه حجــم آن 
ــه فـوري ايـن عمـل آن اسـت كـه  كاهش بيايد. نتيج
ــود.  كيفيت كار با پايگاهدادههاي فشرده شده بهتر ميش
اما چرا بايد پايگاه دادهها را فشرده كــرد؟ وقتـي يـك 
ــا و  پايگـاه دادههـا ميسـازيد، در آن جدولهـا و فرمه
اشياي ديگر ميافزاييد و با افــزودن يـا حـذف دادههـا، 
مرتب در حــال نوشـتن و خوانـدن اطالعـات از محـل 
ذخيره خود هستيد. عمل خواندن و نوشتن روي ديسك 
ـــود،  سـخت و حـذف و افزايـش دادههـا بـاعث ميش
ــاره در آيـد و در  اطالعات روي ديسك به حالت پارهپ
ــا و  جاهاي مختلف آن پخش شود. البته در پايگاهدادهه
ــد و  جـداول آن بـه نظـر نميرسـد اتفـاقي افتـاده باش
ــدا ميشـوند امـا  اطالعات به هر حال وجود دارند و پي
كيفيت كار با دادهها پايين ميآيد و برنامه كند ميشود 
و وقت زيادي را در حين كار تلف ميكنــد. بـراي ايـن 
كه اين پارهپارهگي اطالعات و دادهها از بين برود بــايد 
اطالعات را فشرده كرد. فشردهكردن بــاعث ميشـود، 
ــل ذخـيره ديگـر  اطالعات در ديسك سخت يا هر مح
سرجمع شده و يكجا گرد آينــد و بتـوان بـه راحتـي و 

سرعت آن را پيدا كرد و به كار گرفت. 
 Tools براي فشردهكردن پايگــاه دادههـا بـايد از منـوي
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ــي  گزينه Database Utilities را انتخاب كنيد و از منوي
 Compact Database كـه ظـاهر ميشـود روي گزينـه

كليد بزنيد. (شكل زير) 

 

ـايي را  نحوه عمل اين دستور در صورتي كه پايگاه دادهه
ــه كـار ميكنـد و  باز كرده باشيد آن است كه شروع ب
پس از فشرده كردن پايگاه دادهها آن را در همان محل 
ــد. امـا  و با همان نام سابقش روي ديسك ذخيره ميكن
 Compact ــد و شـما فرمـان اگر پايگاهدادههايي باز نباش
ــن  Database را صادر كنيد، از شما ميخواهد كه براي اي

كار يك پايگاه دادهها به او معرفي كنيد. (شكل زير) 
در اين منو شما ميتوانيد پايگاهدادههاي مــورد نظرتـان 
ــه  را انتخاب كنيد و سپس روي تكمه Compact در گوش

باال و راست منو كليد بزنيد.   

به محض انجام اين عمل منوي ديگري ظاهر شده و 
ــاي فشردهشـده  اجازه ميدهد كه براي پايگاه دادهه
ــام جديـد را  نام جديدي انتخاب كنيد. و وقتي اين ن
ــد زديـد. كـار  انتخاب كرديد و روي تكمه  OK كلي

آغاز ميشود، اما نحوه عمل چگونه است؟ 

ــد و  اكسس ابتدا يك پايگاهدادههاي موقتي ايجاد ميكن
ــام اشـياي پايگاهدادههـاي موجـود را بـه آن  سپس تم
ميفرستد، بعد اين پايگاه دادهها را با نامي كه شما ذكر 
كردهايد روي ديسك ذخيره ميكند، يا اگر پايگاهدادهها 

باز باشد با همان نام روي ديسك مينويسد.  
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اگر نتوانسيد پايگاه دادهها را فشرده كنيــد دو دليـل 
بيشتر نميتواند داشته باشد 

 • يا روي ديسك شما جــاي كـافي بـراي ايجـاد 

ــراي فشردهسـازي وجـود  پايگاهدادههاي موقتي ب
ندارد 

ــر سيسـتم   • يا ممكن است برنامهنويس و يا مدي

ـــود نگهداشــته اســت و  ايـن حـق را بـراي خ
پايگاهدادهها را براي جلوگيري از اين كــار توسـط 

شما قفل كرده است. 
ــان رسـيد،  وقتي عمل فشرده كردن اطالعات به پاي
ــار  وقتـي وارد آن شـديد و بـا بازجسـتهاي آن ك
ــويد كـه خيلـي سـريعتر عمـل  كرديد متوجه ميش
ــات كـار  ميكند. انجام اين عمل وقتي زياد با اطالع
ــده و نوشـتهايد توصيـه  كردهايد و در جدولها خوان
ــار يـك عمـل حفـاظتي هـم  ميشود و اصوالً اين ك
ــاربران  محسوب ميشود و نيز كيفيت كار را براي ك

بهبودي زيادي ميبخشد. 

ــردن پايگاهدادههـا بـا اسـتفاده از  قفل ك
 MDE

يكي از چيزهايي كه براي كار با اكسس الزم اســت 
ــه شـما بتوانيـد پايگاهدادههايتـان را بـه  آن است ك
شكلي قفل كنيــد كـه بعضـي از نقـاط و اشـياي آن 
تحت حفاظت در آيد و براي ديگران قــابل كشـف 
ــن مسـئله دو دليـل  نباشد اما قابل استفاده باشد. اي

ممكن است داشته باشد. 
ــهتر   • ممكن است شما ترجيح بدهيد كه كاربر ب

ــا نتوانـد در  است فقط مثالً فرم شما استفاده كند، ام
آن تغييري بدهد تا نتواند رفــع اشـكاالتي را كـه در 
ــود بـه گـردن  اثر دستكاري او در سيستم پيدا ميش

شما بياندازد و وقت شما را تلف كند. 
 • ممكن است كه وقتي پيشرفتهتر شديد كد ويـژوال 

بيسيك در سيستم بنويسيد كه اين كد باالخره جــزو 
اطالعات فني شماست و نخواهيد كه شخص ديگري 

اين كد را ببيند و از آن استفاده تجاري كند. 
ــه بـا اجـراي ايـن  اكسس براي اين كار فرماني دارد ك

فرمان : 
ــا  ١ - نگاه كردن، تغيير دادن و يا ايجاد فرم، گزارش ي
برنامه جديد در حالت Design ممنوع ميشود و اكسس 

از آن جلوگيري ميكند. 
٢ - برنامههاي ويژوال بيسيك به شكل ترجمه شده در 
مي آيند و حالت كامالً سري پيدا ميكنند، كه نميتوان 

آنها را خواند ولي البته اجرا ميشوند. 
٣ - پايگاه دادهها را كوچك و فشرده ميكند  

ــه يـك كپـي از پايگاهدادههـاي  البته بايد دقت كنيد ك
اصلي را در جاي ديگر ذخيره كنيد.. 

با استفاده از فرمان  Make MDE File باز هم ميتوانيد به 
ــورد اضافـه كـرده و از آن حـذف  پايگاهدادههايتان رك
كنيد و نيز ميتوانيد به آن بازجستهاي جديد اضافــه 

كنيد. سيستم از اين كارها جلوگيري نميكند. 
 Tools ــوي استفاده از اين فرمان بسيار آسان است از من
گزينـه Database Utilities را انتخـاب كنيـد و سـپس از 
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منوي ظاهر شده گزينه …Make MDE File را انتخاب 
كنيد. (شكل زير) 

 
اگر پايگاه دادههايي در اكسس باز باشد، بالفاصله از 
شما خواسته خواهد شد كه اسمي براي فايل اجرايـي 
شده انتخاب كنيد و پس از اين كار وقتي روي تكمه 
Save كليد زديد، پايگاه دادههاي موجود به صــورت 

فـايل بـا انشـعاب MDE ذخـيره ميشـــود. امــا اگــر 
ــورت از  پايگاهدادههايي در اكسس باز نباشد، در اين ص
شما خواسته ميشود كه يــك پايگاهدادههـا را انتخـاب 
كنيد و سپس بــاز بـا كليـد زدن روي Save  بـه شـكل 

اجرايي ذخيره ميشود. 
براي باز كردن اين فايل ميتوانيد روي نــام آن دوبـار 
ــتيد ميتوانيـد ابتـدا  كليد بزنيد. اما اگر در اكسس هس
ـاهر  File و سپس Open را انتخاب كنيد تا منوي Open ظ

شود، بعد در بخش :Files of Type از منـوي مقـابل آن 
گزينه MDE Files را انتخاب كنيد و بعد از ليســتي كـه 
 MDE در پنجره بزرگ اين منــو ظـاهر ميشـود، فـايل

مورد نظر را باز كنيد. (شكل زير)  
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رمزگذاري پايگاهدادهها 
هر پايگاهدادههايي كه ايجاد ميشود پــس از مدتـي 
ــدا ميكنـد. در عصـر  كار و پيراسته شدن ارزش پي
ــد  جديد اطالعات يعني دارايي، بنابراين هر كه بتوان
به اطالعات شما دسترسي پيدا كند، دارايي شــما را 

مالك شده است 
ـــود بــايد اطالعــات را  بـراي حفـط اطالعـات خ
ــه  رمزگذاري كنيد. رمزگذاري اطالعات يعني اين ك
كار كنيد تــا سيسـتم فقـط در حضـور شـما يـا بـا 
ــا را بـاز كنـد و در  صالحديد شما فايل پايگاهدادهه

اختيار قرار دهد. 
براي اكســس رمـز عبـارت اسـت از كلمـهاي كـه 
حداكثر از ١٤ كاراكتر يا حرف و عدد تشكيل شــده 
ــد. ايـن كلمـه  است و فقط كاربر اصلي آن را ميدان
رمز در هنگامي كه فايل پايگاهدادهها را باز ميكنيــد 
از شما پرسيده ميشود و شما بايد آن را تايپ كنيد 
تا در صورت درست تايپ كردن پايگاهدادههــا بـاز 
ــس اطالعـات را  شود. اگر رمز شما غلط باشد، اكس
ــد داد و شـما را غريبـه فـرض  به شما نشان نخواه
ــز نكـات زيـر را در نظـر  خواهد كرد. در تعيين رم

داشته باشيد. 
١ - رمز را به انگليسي وارد كنيد. 

٢ - حروف بزرگ و كوچك انگليسي در رمز با هــم 
فرق دارند مثالً Masoud با masoud فرق دارد، و اگــر 
رمز را تــايپ ميكنيـد توجـه كنيـد كـه بـزرگ و 

كوچك بودن حروف را نيز در حين تايپ رعايت كنيــد 
وگرنه رمز شما را معتبر نخواهد دانست. 

٣ - رمز را بايد چنان انتخاب كنيـد كـه بـه خوبـي در 
خاطرتـان بمـاند، يـا آن را نوشـته و در جـــاي امنــي 
ـــد،  نگــهداري كنيــد، اگــر رمــز را فرامــوش كني

پايگاهدادههايتان ار دست ميرود. 
ــد  ٤ - رمز را طوري تعيين كنيد كه آشنايان شما نتوانن
ــك، شـماره  آن را حدس بزنند. نام خانوادگي. نام كوچ
ــل زود بـه  شناسنامه يا گواهينامه رانندگي و از اين قبي

فكر همه كساني كه شما را ميشناسند ميرسد. 
ـــرض كنيــم ميخواهيــد روي  بـا ايـن مالحضـات ف

پايگاهدادههاي خود رمز بگذاريد، براي اين كار: 
١ - اگر پايگاه دادهها باز است آن را ببنديد. 

ــورد نظـر در  ٢ - يك كپي پشتيبان از پايگاهدادههاي م
ـات  جاي ديگري ايجاد كنيد، تا در صورت اشكال اطالع

از بين نرود. 
٣ - حاال از منوي File گزينه Open Database را انتخــاب 

كنيد و روي آن كليد بزنيد. 
ــت، كنـار  ٤ - در منوي  Open كه اكنون ظاهر شده اس
ـــا در آن  عنـوان Exclusive (انحصـاري) كليـد بزنيـد ت

عالمت گذاشته شود. (شكل زير) 
ــان را  ٥ - حـاال نـام فـايل پايگاهدادههـاي مـورد نظرت
ــد تـا پايگـاه  انتخاب كنيد و روي تكمه Open كليد بزني
دادهها باز شود و در پنجره Database به نمايش در آيد. 
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 Security ـــه ٥ - حــاال در منــوي Tools روي گزين
ــه ظـاهر ميشـود  (امنيت) كليد بزنيد و از منويي ك

گزينه Set Database Password را انتخاب كنيد. 

 
 Set Database Password ــوي ٦ - بعد از اين عمل من

(برقراري رمز براي پايگاهدادهها) ظاهر ميشود. 
ــش هسـت، يكـي بخشـي تحـت  در اين منو دو بخ
ــوان  عنوان :Password (رمز عبور) و ديگري تحت عن
ــه عبـور  Verify (تاييد). شما در بخش Password كلم

 Verify مورد نظر را تايپ ميكنيد، بعد بــه قسـمت
ميرويد و باز همان رمز را عيناً تايپ ميكنيد تا آن 
ــابه شـكل  را تاييد كرده باشيد. شكل منو اكنون مش

زير است: 

 
ــه تـايپ  توجه كنيد كه اكنون به جاي همه چيزهايي ك
ــراي آن اسـت كـه  كردهايد، فقط ستاره ميبينيد. اين ب
رمز شما در حال تايپ هم ديده نشــود و كسـي نتوانـد 
ــه كـار  حتي در اين حالت آن را يادداشت كند و بعدًا ب

ببرد.  
ــن رمزعبـور بـراي فـايل  ٧ - با كليد زدن روي OK اي
ـــدون آن  پايگاهدادههـاي شـما ضبـط شـده و ديگـر ب

نميشود به اين فايل دست يافت. 
ــر  حاال اگر فايل را ببنديد و بار ديگر باز كنيد، منوي زي

ظاهر شده و از شما رمز عبور را ميپرسد: 

 
ــادر سـفيد رنـگ وارد  شما بايد رمز عبور خود را در ك
ــد Enter را بزنيـد يـا روي تكمـه OK كليـد  كنيد و كلي
ــت باشـد، فـايل پايگاهدادههـا بـاز  بزنيد. اگر رمز درس

ميشود وگرنه منوي زير ظاهر ميشود. 
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ــار اسـت.  اين منو ميگويد كه رمز عبور شما بياعتب
ــد بـه منـوي قبلـي بـر  حاال اگر روي OK كليد بزني

ميگردد و باز بايد رمز عبور را وارد كنيد.  
به اين ترتيب تا رمز عبور را ندهيد محال است كــه 
بتوانيد پايگاهدادهها را باز كنيد. و اگر خودتــان رمـز 
ــد، متاسـفانه اطالعـات شـما هـم  را فراموش كردي

غيرقابل دسترسي خواهد شد. 

حذف رمز عبور  
ــان را حـذف  حاال فرض كنيم ميخواهيد رمز عبورت

كنيد. براي اين كار: 
١ - ابتدا فايل پايگاه دادهها را باز كنيد. واضح است 

كه بايد رمز عبور بدهيد تا فايل باز شود. 
ــه Security را انتخـاب  ٢ - حاال از منوي Tools گزين
ــاي همـان  كنيد و در منويي كه ظاهر ميشود در ج
ــود گزينـه  گزينهاي كه قبالً Set Database Password ب
 Unset Database Password ديگري ميبينيــد بـه نـام

(برداشتن رمز عبور) كه بايد آن را انتخاب كنيد. 
ــر)  ٣ - اكنون در منويي كه ظاهر ميشود، (شكل زي
بايد رمز فعليتان را تايپ كنيد تا اكســس اطمينـان 
يابد كه اين خود شماييد كه ميخواهيد رمز را تغيير 

دهيد. 

 
ــهمد كـه ايـن  اگر رمز عبور درست باشد، اكسس ميف
خود شماييد كه خواستهايد رمــز برداشـته شـود و بـه 

محض كليد زدن روي OK رمز را برخواهد داشت. 
ــد، ميفـهميد كـه  وقتي قدري بيشتر با اكسس كار كني
اين سادهترين رمزگذاري اكسس است و اگــر بخواهيـد 
ــر و  ميتوانيـد رمـزگذاريهـاي بسـيار بسـيار پيچيدهت

پيشرفتهتري در آن انجام دهيد. 

تهيه پشتيبان از پايگاه دادهها 
تهيـه پشـتيبان از پايگـاه دادههـا در كليـه بانكهـــاي 
ــت از  اطالعـاتي امريسـت بسـيار مـهم. اگـر قـرار اس
ــايد يـك  پايگاهدادهها نسخه پشتيبان تهيه كنيم، يعني ب
نسخه از آن را در جاي ديگري نگهداري كنيم، تــا اگـر 
فايل فعلي دچار خرابي شد تمام اطالعــات را از دسـت 

ندهيم. 
سياست تهيه فايل پشتيبان بسته به نظر مدير يا نــاظر 
سيستم دارد. برخي فقط بــه ايـن بسـنده ميكننـد كـه 
ــي  اطالعات را در يك دايركتوري ديگر كپي كنند. برخ
ديگر آن را در ديسك ديگري كپــي ميكننـد و برخـي 
ديگر از دستگاههاي پشــتيبانگـيري پيشـرفته اسـتفاده 
ميكنند و اطالعات را روي نوار يا ديســكهاي خـاصي 
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ذخيره ميكنند.  
زمان پشتيبانگيري نيز حائز اهميت اســت. اگـر در 
انتهاي هر روز از اطالعــات نسـخه پشـتيبان تهيـه 
كنيد، در صورت خرابي اطالعات يك روز كاريتان 
ـتر  را دست خواهيد داد و اگر اين مقدار كمتر يا بيش
شود يه همان نسبت اطالعات كمتر يا بيشتري را از 

دست خواهيد داد. 
در پشتيبانگيري از اطالعات به هيــچ وجـه تنبلـي 
نكنيد، يادتان باشد كه «در كامپيوتر اگر ممكن باشد 

فاجعهاي اتفاق بيافتد حتماً خواهد افتاد.» 
 

التماس دعا 
 




