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 اجراي برنامه نصب
در ادامه بر روي اين كامپيوتر كه داراي سيـسـتـم       .    را بررسي خواهيم كردOfficeدر اين فصل روش نصب برنامه  

خواهيم    را مي Officeافزار   نصب نشده است نرمOfficeاي از  باشد و بر روي آن هيچ نسخه  ميWindows 10عامل  
برنامه نصـب    DVDدر اين مثال .    كامپيوتر خود نمائيدDrive برنامه نصب را وارد DVDدر قدم اول بايد .  كنيم نصب  

 Driveدر صورتيكه اين صفحه ظاهر نشد وارد    .   شود ايم بعد از چند ثانيه صفحه روبرو ظاهر مي   كرده Driveرا وارد   
 Officeاي كه فايلهاي نصب       يا شاخه 

در آن موجود است شده و روي فايل        
Setup.exe  بـراي  .    دابل كليك كنيد

اجرا روي گزينه مشخص شده كليك      
  .كنيد

  . كليك كنيدSetup.exe Runروي گزينه از پنجره باز شده 
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 office 2016تعيين نحوه نصب 

براي آنكه اعالم كنيد اين مطالب را    . نوشته شده است Officeافزار  در اين قسمت شرايط يا قرارداد استفاده از نرم 
  .كليك كنيد I accept the terms of this agreementروي گزينه قبول داريد، 

 Professional Plusافزار آموزشي كاملترين آن يعني        هاي مختلفي است كه در اين نرم         داراي نسخه  Officeبسته  
  . كليك كنيدContinueروي دكمه . كنيم را بررسي مي
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 office 2016تعيين نحوه نصب 
  . كليك كنيدContinueروي دكمه 

 Installورژن قديمي نصب شده باشد، به جاي دكمه   Officeدر اين قسمت در صورتيكه بر روي كامپيوتر شما      

Now   دكمه Upgradeوجود خواهد داشت   .Install Now  :    افزار   با كليك بر روي اين دكمه بصورت خودكار نرم
Officeفرض نصب خواهد كرد اي را در محل پيش هاي از پيش تعيين شده  برنامه   .Upgrade  :     با كليك بر روي

با كليك بر روي     .گردد  نسخه قديمي شما حذف شده و نسخه جديد آن نصب مي        Officeهاي    اين دكمه برنامه  
توانيد روش   مي Customizeدكمه  

نصب را به دلخـواه خـود تغييـر          
ــد ــه    .  دهي  Customizeروي دكم

  .كليك كنيد



 Access آموزش  10

 office 2016تعيين نحوه نصب 

در صـورتـيـكـه      .   نيز نصب خواهند شد   Outlook چه ويژگيهايي از Outlookكنيد كه با نصب برنامه  مشاهده مي 
براي مثال فرض كـنـيـد كـه        . توانيد آن را حذف كنيد  افزار موجود در اين ليست نصب شود مي         نخواهيد يك نرم  

  .روي محل مشخص شده با كادر قرمز كليك كنيد.  نصب شودMicrosoft Outlookافزار  خواهيم نرم نمي

با اين تنظيمات بعد از .   كنيد افزارهاي موجود در اين بسته را مشاهده مي  ليست نرمInstallation Optionsدر برگه  
بـا  .   نصب خواهند شد. . .    و Access  ،Excel ،OneDrive ،OneNote ،Outlookافزارهاي ليست شده يعني       نصب نرم 

ها در ليست شمـا       كنيد، ممكن است كه بعضي از اين برنامه          استفاده مي  Office 2016توجه به اينكه از كدام نسخه       
هر كـدام از ايـن        .  استفاده شده استProfessional Plusدر اين برنامه آموزشي از نسخه       .   وجود نداشته باشد  

افزارها شامل يك سـري زيـر           نرم
روي براي مـثـال       .   شاخه هستند 

 Microsoft در كنار گزينه     +عالمت  

Outlookكليك كنيد .  
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 office 2016تعيين نحوه نصب 
بصـورت  .   هاي آن نصب نخواهند شـد        و تمامي زيرشاخهOutlookافزار   نرمNot Availableبا كليك بر روي گزينه  

 تـمـامـي     Run all from My Computerشود با كليك بر روي گـزيـنـه             فرض بعضي از ويژگيها نصب نمي       پيش
 با اولين استفاده برنامه نصب خواهـد     Install on First Useبا كليك بر روي گزينه  .ها نصب خواهند شد  زيرشاخه

فرض روي گزينه     براي برگشت به حالت پيش . در اين حالت بايد فايلهاي نصب در كامپيوتر شما موجود باشند   .   شد
Run from My Computer    كلـيـك 

  .كنيد

  . كليك كنيدFile Locationروي برگه 
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 office 2016تعيين نحوه نصب 

 را قبالً بر روي      Officeافزار    در صورتيكه نرم   .توانيد مشخصات خودتان را وارد نمائيد        در اين قسمت مي   
 شامل  Upgradeبرگه  .   نيز موجود خواهد بود    Upgradeكامپيوتر خود نصب كرده باشيد يك برگه ديگر به نام           

  :سه گزينه است 
 نسخه قبلي   officeافزارهاي موجود در      با انتخاب اين گزينه تمامي نرم    : Remove all previous versionsگزينه  

 .حذف خواهند شد

 از كامپيوتر شما    Officeافزارهاي نسخه قبلي      با انتخاب اين گزينه نرم    :  Keep all previous versionsگزينه  
 .توانيد هم زمان دسترسي داشته باشيد  ميOfficeحذف نشده و به هر دو نسخه 

 Officeافزارهاي نصـب شـده      در پايين اين گزينه ليست نرم:   Remove only the following applications  گزينه
توانيد تعيين كنيد كه گزينـه    با انتخاب هر كدام از آنها مي      .   شود  نسخه قبلي بر روي كامپيوتر شما نمايش داده مي        

  .هاي انتخاب شده حذف شود و بقيه باقي بمانند يا گزينه

 

با كليك بر روي دكمـه      .   كنيد  در اين قسمت آدرس محلي كه فايلهاي نصب در آن كپي خواهند شد را مشاهده مي               
Browseروي برگه  .توانيد اين محل را تغيير دهيد  ميUser Informationكليك كنيد .  
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 office 2016تعيين نحوه نصب 
  . كليك كنيدInstall Nowبراي شروع عمل نصب روي دكمه 

 نـصب   Office 2016اكنون   .حال بايد مدت زماني صبر كنيد تا برنامه نصب فايلهاي خود را كپي و نصب نمايد             
  . كليك كنيدCloseروي دكمه . شده است
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 حذف و اضافه كردن برنامه نصب شده

  . دابل كليك كنيدOffice 2016نصب  DVDروي درايو حاوي 

اي را حذف كنيد يا اضافه كنيـد           تغييراتي بدهيد براي مثال برنامه     Office 2016افزار    در نرم در صورتيكه بخواهيد    
براي اجراي برنامه نصـب    يك راه ديگر نيز اجراي برنامه نصب است،         .    نصب را وارد سيستم نمائيد     DVDدوباره بايد   

Office 2016 روي گزينه ،This PC  دابل كليك كنيد.  
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 حذف و اضافه كردن برنامه نصب شده
  . كليك كنيدContinueروي دكمه  

افزارهاي   توانيد نرم  ميAdd or Remove Featuresبا انتخاب گزينه .   اجرا شده است   Setup.exeاكنون برنامه   
 داراي مشكلي شده باشند يـا    Officeهاي  در صورتيكه برنامه .  را حذف يا اضافه كنيد     Officeموجود در بسته    

شـوند تـا در صـورتيكه         هاي نصب شده كپي مي  دوباره برنامهRepairفايلي پاك شده باشد با انتخاب گزينه      
 تمـامي فايلهـاي نـصب شـده از           Removeبا انتخاب گزينه     . مشكلي بوجود آمده باشد مشكل برطرف شود      

شـوند و     كامپيوتر شما پاك مـي     
بـا   . شـود    مـي  Uninstallبرنامه  

 Enter a Productانتخاب گزينه   

Key        ــده از ــداري ش ــد خري  ك
 . مايكروسافت را بايد وارد كنيـد     

 Add or Removeاكنون گزينـه    

Featuresروي .   انتخاب شده است
  . كليك كنيدContinueدكمه 
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 حذف و اضافه كردن برنامه نصب شده

  . كليك كنيدYesروي دكمه 

بعد .   افزارهاي مختلف را انتخاب كنيد يا حذف نمائيد         توانيد نرم   با اين صفحه قبالً آشنا شديد و به ياد داريد كه مي           
  . كليك كنيدCloseروي دكمه براي خروج .  كليك كنيدContinueاز انجام تغييرات مورد نظر خود بايد روي دكمه 
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 حذف و اضافه كردن برنامه نصب شده
  . كليك كنيدCloseروي دكمه 

 .كاربر گرامي، شما اكنون در پايان اين بخش قرار داريد
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Accessچيست؟  
Accessهاي داده  افزار پرقدرت براي مديريت پايگاه  يك نرم)Database  (تواند در مسائل متنوعي    است و مي

 .گيري از اطالعات داخل پايگاه داده مورد استفاده قـرار گـيرد        سازي، سازماندهي و يا گزارش  همچون مرتب 
Accessباشد كه با نام  گرا مي  يك سيستم مديريت بانك اطالعاتي شيءDBMSيك  . شود  شناخته ميDBMS 

 عبارتنـد از    Access در   Databaseاجزاء اوليه يـك   .  از اشيائي ساخته شده كه با يكديگر در ارتباط هستند         
، Databaseيك پايگاه داده يا  ).Report(و گزارشات )  Form(، فرمها )Query(، پرس و جوها )Table( ها    جدول

شود تا بتوانيـد بـه هـر قـسمت از آن             اي از اطالعات سازماندهي شده كه باعث مي    عبارت است از مجموعه   
تواند يك دفترچه تلفـن كوچـك و يـا يـك               يك پايگاه داده مي   .   اطالعات بسرعت دسترسي داشته باشيد    

ها ذخيره شده و درون ركوردهـا و فيلدهـا         ، اطالعات در جدولDatabaseدر يك    . المعارف عظيم باشد    دائره
. توانند از طريق فيلدهاي متناظر خود با يكديگر ارتبـاط داشـته باشـند           اين جداول مي  .   شوند  ساماندهي مي 

همچنين، اين امكان وجود دارد كه ركوردها و فيلدها را به يك جدول افزوده و يا از آن حذف كنيد و در نهايت 
ها اطالعاتي هستند كه در جداول بانـك     ، دادهDatabaseدر يك    . پرس و جو، فرم و يا گزارش طراحي نماييد        

 . باشـند  OLEتوانند شامل متون، اعداد، تاريخ، عكس و يا اشـياء             اين اطالعات مي  .   اند  اطالعاتي ذخيره شده  
Database      بـا  .  جويي كننـد   توانند در وقت و انرژي شما بسيار صرفه آنها مي.  اند  ها، هم قابل تغيير و هم سريع
 :توانيد هاي داده مي كمك پايگاه

 .اطالعات خاص را در كمترين زمان پيدا كنيد -
 .براحتي اطالعات را تصحيح يا تعويض نماييد -
 .از راههاي مختلف به اطالعات دسترسي پيدا كنيد -
  .گزارشات متنوع دريافت نماييد -    

در قسمت مشخص شده الگوها و بانكهاي اطالعاتي .   آيد  اين صفحه به نمايش در ميAccessبا اجراي هر بار برنامه  
 بانكهاي اطالعاتي كه قبـالً    توانيد  ميسمت چپدر قسمت  .توانيد مشاهده كنيد  را ميAccessپيش ساخته شده  

مـمـكـن     .  بانكهاي اطالعاتي را باز كنيد Open Other Filesايد را مشاهده كنيد و يا با استفاده از گزينه    كار كرده 
توانـيـد از     به همين منظور مي  .   فرض وجود نداشته باشد   بانك اطالعاتي مورد نظر شما در بين الگوهاي پيش        است  
توانيد عباراتي را براي جستجو     ميSuggested Searchesدر قسمت . هاي موجود در اينترنت استفاده كنيد نمونه

. براحتي با يك كليك انتخاب كنيـد      
براي جستجو روي كـادر مشـخـص        

    .شده كليك كنيد
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 Accessشروع كار با 

  .كليك كنيدSearching  Starروي دكمه 

  . را تايپ كنيدNorthwindعبارت 
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 Accessشروع كار با 
  .بانك اطالعاتي مشخص شده كليك كنيدحال روي . كنيد كه فايل مورد نظر پيدا شده است مشاهده مي

بانـك اطالعـاتي را مـشاهده       سازي  در قسمت مشخص شده با كادر سبز حجم فايل، رتبه، نام و محل ذخيره            
  . كليك كنيدCreateروي دكمه . كنيد مي
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 Accessآشنايي با محيط 

اين ميله شامل نام برنامه و نيز بانك اطالعاتـي كـه در      .   شود  ناميده ميTitle Barنوار باالي صفحه، ميله عنوان يا  
همچنين در سمت راست ميلة عنوان، كليدهايي براي بستن و تغيير اندازة برنـامـه     .   باشد حال حاضر باز است، مي    

  .وجود دارند

 Startup ايجاد شده است و اولين فرم يا پنجرة آن با نام Northwindبسيار خوب، حاال بانك اطالعاتي جديد با نام 

Screen       به اين ترتيب شما وارد محيط اصلي برنامة .    در وسط صفحه به نمايش درآمده استAccessقبل .   ايد  شده
  . بيشتر آشنا شويدAccessاز ادامة كار بهتر است با محيط 
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 Accessآشنايي با محيط 
باشـد كـه       قرار گرفته است كه شامل ابزارهايي ميQuick Access Toolbarدر سمت چپ ميلة عنوان، ميلة ابزار  

رنگ كنار ميلة ابـزار،       توانيد با استفاده از كليد حاوي فلش سياه        شما مي .   گيرند  معموالً زياد مورد استفاده قرار مي     
  .ابزارهاي مورد نظر خود را به اين ميلة ابزار اضافه نمائيد

شود كـه شـامل       با كليك بر روي دكمه فايل، منويي باز مي  .   است File  دكمه مشخص شده توسط فلش دكمة     
هاي اطالعاتـي     ، مانند ايجاد بانك اطالعاتي جديد، باز كردن بانك Accessهاي    دستوراتي براي مديريت فايل   

اي شكل، مشابه دستورات موجود  در واقع دستورات اين منوي پنجره. است... موجود، ذخيره بانك اطالعاتي و 
 . باشد ها مي ، در ساير برنامهFileدر منوي 
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هـا     ثابت نبوده و در شرايط خاص ممكن است تعداد اين بـرگـه    Ribbonهاي موجود در  توجه كنيد كه تعداد برگه    
هـايـي بـه       ، بـرگـه   . . . ها و   به عبارت ديگر در شرايط خاص مانند طراحي جدول، فرمها، گزارش          .   افزايش پيدا كند  

Ribbonشود شود و ابزار الزم براي اين عمليات در اختيار شما قرار داده مي  اضافه مي.    

 گفته  Ribbonباشد كه به اين مجموعه         مي Accessقسمتي كه توسط كادر  مشخص شده است، مجموعة ابزارهاي           
. شـود     شامل چندين برگه است، كه با انتخاب هر برگه، ابزار مربوط به آن برگه نمايش داده مـي Ribbon.   شود  مي

ترين ابزارهايي است كه در طـراحـي      باشد كه شامل پراستفاده    فعال مي  Home برگة   Ribbonفرض در     بطور پيش 
 Ribbonهاي بعدي شما را با اغلب ابزارهاي موجود در      در درس.   گيرند  هاي اطالعاتي مورد استفاده قرار مي       بانك

  .آشنا خواهيم كرد
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 Accessآشنايي با محيط 
بـنـدي      كه عملكرد مرتبط با هم دارند در يك گروه دستـه Ribbonبراي سادگي كار، برخي از ابزارهاي موجود در   

و  Views  ،Clipboard  ،Sort&Filter،Records،Findتـوانـيـد گـروه ابـزارهـاي            در حال حاضر شما مي    .   اند  شده
TextFormatingرا مشاهده كنيد .  

شوند، ابزار غيرفعال هستند كه فعالً قابل اسـتفاده       ، بصورت كمرنگ نمايش داده ميRibbonابزارهايي كه در    
در اين صفحه، تعدادي ابزار غير فعـال   .  شوند اين ابزارها در شرايط خاص و در صورت نياز فعال مي  .   باشند  نمي

  .اند توسط كادر قرمز مشخص شده
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 Accessآشنايي با محيط 

البته در حال حاضر ما  .   باز شده استOfficeاي براي استفاده از حافظه موقت  كنيد، پنجره همانطور كه مشاهده مي 
روي .   هاي بعد با اين پنجره آشنا خواهيد شـد       شما در درس.   نيازي به اين پنجره نداريم و بهتر است آن را ببنديم     

  . كليك كنيدClipboard از پنجرة Closeكليد 

، يك كليد كوچك حاوي فلـش قـرار          Ribbonدر قسمت پايين و سمت راست بعضي از گروه ابزارهاي موجود در             
هاي آن گروه ابزار در اختيار        اي براي دسترسي به ساير گزينه       با كليك بر روي اين كليد كوچك پنجره       .   گرفته است 
  . كليك كنيدClipboardروي كليد كوچك موجود در پائين گروه . گيرد شما قرار مي
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 Navigationآشنايي با پنل 
بـا  .   شـود    نامـيـده مـي    Navigation Paneميلة باريكي كه در سمت چپ صفحه قرار گرفته است، پانل هدايت يا  

هـا،    توانيد به تمام اشياء موجود در يك بانك اطالعاتي مانند جداول، پرس و جوهـا، فـرم          استفاده از اين پانل مي    
  .دسترسي پيدا كنيد... ها و  گزارش

شود كه حداقل فضا را اشـغال      فرض بصورتي ظاهر مي  در حالت پيشNavigationتوجه داشته باشيد كه پانل      
براي باز كردن اين پانل كافي است كه بر روي آن و يا كليد حاوي فلش مضاعف در بـاالي پانـل كليـك                .   كند
  . كليك كنيد تا باز شودNavigationروي پانل . كنيد
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 توانيد اشياء داخل اين گـروه كـه شـامـل چـهـار فـرم و                 باز شده و شما ميCustomers & Ordersحاال گروه  
  .باشد را مشاهده كنيد  يك پرس و جو مي

در اين مثال، اشياء مختلف موجود در .   توانيد محتويات آنرا مشاهده كنيد بينيد كه پانل باز شده است و شما مي   مي
. اند  بندي شده و در پانل نمايش داده شده         بصورت مناسب گروه  . . .   ها و     ها، گزارش   بانك اطالعاتي مانند جداول، فرم    

روي عنوان گـروه    .   براي مشاهدة اشياء موجود در هر گروه، كافي است كه روي عنوان گروه مورد نظر كليك كنيد                
Customers & Ordersكليك كنيد .  
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 Navigationآشنايي با پنل 
كافي است كه روي  . . .   ها و  ها، گزارش  مانند جداول، فرمNavigationبراي باز كردن هر يك از اشياء موجود در پانل  
در اينصورت شيء انتخاب شده بصورت يك برگة جديد و يا بصورت  .   شيء مورد نظر خود در پانل دابل كليك كنيد 

خـواهـيـم فـرم        بعنوان مثال، در اينجا مـا مـي     .   يك پنجرة شناور، در فضاي سمت راست پانل ظاهر خواهد شد          
Customer Listروي فرم .  را باز كنيمCustomer Listدر پانل هدايت دابل كليك كنيد .  

باشد، بصورت يك برگـة       كه شامل يك جدول و چندين گزينه ميCustomer Listبينيد، فرم     همانطور كه مي  
از آنجاييكه در حال حاضر ما قصد استفاده از اين فرم را نـداريم،  .  جديد در سمت راست پانل ظاهر شده است  

كافي است كه روي برگـة   ...  و  ، گزارش براي بستن يك شيء بازشده، مانند جدول، فرم. بهتر است آنرا ببنديم 
 را انتخـاب  Closeشود گزينة  مربوط به آن شيء در سمت راست پانل راست كليك كرده و از منويي كه باز مي       

توانيـد روي     همچنين مـي  .   كنيد
كه بـه شـكل يـك         ( Closeكليد  

) باشـد   عالمت ضربدر كوچك مي   
در سمت راست برگة مربـوط بـه         

روي .   شيء مورد نظر كليك كنيـد     
 در سمت راست برگة    Closeكليد  

Customer Listكليك كنيد .  
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ميلة وضعيت اطالعاتـي در مـورد     .   قرار گرفته است)   Status Bar(، ميلة وضعيت Accessدر قسمت پايين پنجرة  
. دهـد   نوع شيء انتخاب شده و نيز وضعيت ويرايشگر و عملياتي كه در حال انجام است را در اختيار شما قرار مي                   

 ، Caps Lock  ،Num Lockهمچنين در سمت راست اين ميله، وضعيت فعال يا غيرفـعـال بـودن كـلـيـدهـاي                     
Scroll Lock و Insertشود  نيز نمايش داده مي.   

شود، براي آنكه فضاي بيشتري در اختيار داشته باشيد، بهتر است انـدازة   پس از آنكه كار شما با يك پانل تمام مي      
. براي اين منظور بايد روي كليد حاوي فلش مضاعف در باالي پانل كليك كنيد             .   پانل را در حالت حداقل قرار دهيد      

  .روي كليد حاوي فلش مضاعف در باالي پانل كليك كنيد تا اندازة پانل حداقل شود
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 Navigationآشنايي با پنل 
. توانيد نماي محيط را تغييـر دهـيـد         در سمت راست ميلة وضعيت چند كليد وجود دارد كه با استفاده از آنها مي        

فرض در نماي مشاهـده   كنيد، بطور پيش هنگاميكه يك بانك اطالعاتي و يا هر يك از اشياء موجود در آن را باز مي     
بـاشـد،   . . .   اما با توجه به اينكه شيء بازشده از نوع جدول، فرم، گزارش، پـرس و جـو و           .   گيريد  قرار ميViewيا  

توانيد عالوه بر محيط مشاهده، بـه   شوند كه با استفاده از آنها مي كليدهايي در سمت راست ميلة وضعيت ظاهر مي  
محيط ويرايش يا طراحي آن شـيء        

شـمـا در    .   نيز دسترسي پيدا كنيـد    
هاي ديگـر     هاي آينده با محيط     فصل

Accessنيز آشنا خواهيد شد .  

 ممكن است به مشكالتي بر بخوريد    Accessهاي مختلف برنامة      گاهي اوقات نيز، در هنگام استفاده از قسمت       
 Access برنامـة    Helpبراي اين منظور، بهترين راه، استفاده از كمك يا          .   كه براي حل آنها نياز به كمك داريد       

، كافي است كه روي كليدي كه به شكل يك عالمـت سـوال      Accessبراي دسترسي به كمك برنامة      .   باشد  مي
 . كليك كنيدMicrosoft Office Access Helpروي كليد . است، كليك كنيد

توجه داشـته باشـيد كـه بـراي          
 بايد به اينترنـت     Helpاستفاده از   

  .متصل باشيد

 Accessاستفاده از كمك 
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توانيد عنوان موضوع مورد نظر خود    اگر مطلب مورد نظر شما در ليست مطالب پنجرة كمك وجود نداشت، مي    
 Searchو يا حتي چند كلمة مرتبط با آن را در جعبة متن باالي پنجره كمك تايپ كرده و سپس روي كليـد             

بعنوان مثال، در اينجا ما  .   كليك كنيد تا برنامة كمك تمامي مطالب مربوط به آن موضوع را براي شما پيدا كند               
در داخل جعبة متن مـشخص    .  ، اطالعاتي بدست بياوريم   Accessخواهيم در مورد نحوة ايجاد يك فرم در           مي

 .شده كليك كنيد
توجه داشته باشيد كه براي استفاده      

بايد حتما به اينتـرنـت     Helpاز پنل  
    .وصل باشيد

توانيد، عناوين مهمترين مطالب موجود در كمـك           باز شده است و شما مي      Access Helpبسيار خوب، حاال پنجرة     
Access      با كليك بر روي هر يك از عناوين، مطالب آموزشي مربوط به آن عنـوان               .    را در اين پنجره مشاهده كنيد

  .گيرد در اختيار شما قرار مي
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 Accessاستفاده از كمك 
  . كليك كنيدSearchروي كليد   .كنيم  را تايپ ميHow do I Create a formعبارت ادامه در 

توجه كنيد كه برنامة كمك، مطالب زيادي دربارة موضوع ايجاد فرم پيدا كرده و عناوين آنهـا را بـراي شـما               
. توانيد با كليك بر روي هر عنوان به مطالب آن دسترسي پيدا كنيـد             در اين حالت شما مي    .   نمايش داده است  

  .روي عنوان مشخص شده كليك كنيد
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توانيد بر روي كليد حاوي فلش رو بـه بـاال            نيار داريد، ميAccessاگر شما براي كار به فضاي بيشتري در محيط  
   . حداقل شده و فضاي كاري بيشتري در اختيارتان قرار بگيردRibbonكليك كنيد تا اندازة 

. ايم، ارائه شده است    كنيد، اطالعاتي در مورد موضوع مورد نظر كه بر روي آن كليك كرده              همانطور كه مشاهده مي   
   . كليك كنيدCloseروي كليد در پايان براي بستن اين پنجره 
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 ذخيره كردن و بستن بانك اطالعاتي
بـراي  .   اما قبل از اينكار بهتر است يكبار آنرا ذخيره كنـيـم   .  در ادامه قصد داريم بانك اطالعاتي بازشده را ببنديم 

 كليـك كـرده و يـا از          Quick Access از نوار Saveتوانيد روي كليد  ذخيرة تغييرات اعمال شده در اين فايل مي 
  . كليك كنيدQuick Access واقع در نوار Saveروي كليد .  را انتخاب نماييدSave، گزينه Fileمنوي 

براي بستن يك بانك اطالعاتي . توانيد آنرا ببنديد حاال تغييرات در بانك اطالعاتي ذخيره شده است و شما مي
  . كليك كنيدFileروي كليد .  را انتخاب كنيدClose Database، گزينة Fileكافي است كه از منوي 
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 ذخيره كردن و بستن بانك اطالعاتي

توانيد براي ايجاد بانك اطالعاتي جديد يـا بـاز كـردن بـانـك              بسيار خوب، بانك اطالعاتي بسته شده و حاال مي        
 . گيري كنيد  تصميمAccessاطالعاتي كه قبالً ايجاد شده است يا حتي خروج از 

  . را انتخاب كنيدCloseاز منوي بازشده گزينة 
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 ذخيره كردن و بستن بانك اطالعاتي
در قسمت مشخص شده با كادر فايلهايي كه اخيراً از آنها استـفـاده     .   ايم  را دوباره اجرا كردهAccessاكنون برنامة  

 بـا كـلـيـك بـر روي گـزيـنـة              .   توانيد آن فايل را باز كنيد      اند و با كليك بر روي آنها مي         شده است ليست شده   
 Open Other Filesتوانيد فايلهاي ديگري را باز كنيد  مي  .  

   .روي بانك اطالعاتي  مشخص شده كليك كنيد Recentدر قسمت 
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 ذخيره كردن و بستن بانك اطالعاتي

  . كليك كنيدCloseبراي اين كار روي دكمه .  خارج شويمAccessدر انتهاي اين بخش قصد داريم كه از محيط 

  .كنيد بانك اطالعاتي مورد نظر دوباره باز شده است همانطور كه مشاهده مي
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 ذخيره كردن و بستن بانك اطالعاتي
همچنين بـا   .    را اجرا كرده و در آن يك بانك اطالعاتي را باز كنيدAccessدر طي اين فصل، فرا گرفتيد كه چگونه  

 استفـاده  Accessهاي  توان از راهنمايي  و قسمتهاي مختلف آن آشنا شديد و ديديد كه چگونه ميAccessمحيط  
 .كاربر گرامي، شما اكنون در پايان اين بخش هستيد. . نمود
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 استفاده از الگوهاي از پيش طراحي شده
الگوها بـه  .   توانند كار شما را بسيار ساده و روان كند  در جاهاي مختلفي ميAccessالگوهاي از پيش طراحي شدة      

اين الگوهـا،   .   كنند كه يك بانك اطالعاتي جديد با همان مشخصات الگوي انتخاب شده، توليد كنيد            شما كمك مي  
اي از   ها و پرس و جوها را بطور خودكار براي شما طراحي كرده و به اين ترتيب قسمت عمده      ها، جداول، گزارش    فرم

اي، مـعـمـوالً از        البته توجه داشته باشيد كه در كارهاي حرفـه        .   دهند  عمليات طراحي بانك اطالعاتي را انجام مي      
ساخته، زياد استفـاده      الگوهاي پيش 

همانطور كه در فصل قبـل      .   شود  نمي
با اجـرا شـدن بـرنـامـه         گفته شد   

Access  توانيد از الگوهاي از   شما مي
بـه  .   پيش توليد شده استفاده كنيـد     

خـواهـيـم از بـانـك         طور مثال مي  
 كـه از پـيـش       Contactsاطالعاتي  

روي .   ايجاد شده است استفاده كنيم    
قسمت مشخص شده از نوار لـغـزان       

    .كليك كنيد

  . كليك كنيدDesktop personal Contacts روي بانك اطالعاتي   



 Access آموزش  42

 استفاده از الگوهاي از پيش طراحي شده

 ايجاد كرده و يك فرم موجود در اين بـانـك   Contacts بانك اطالعاتي جديد را بر اساس الگوي Accessدر اينجا  
هـاي از     ها و گزارش  توجه كنيد كه اين بانك اطالعاتي شامل جداول، فرم.   اطالعاتي را بطور خودكار باز كرده است      

  .باشد پيش طراحي شده بوده و فاقد اطالعات يا داده مي

  . كليك كنيدCreateروي دكمه 
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 استفاده از الگوهاي از پيش طراحي شده
در اين مرحله بهتر است اين پانل را .   اي آشنا شديد  و نحوة كار با آن تا اندازهNavigationشما در فصل قبل با پانل   

  . كليك كنيد تا باز شودNavigationروي پانل . باز كنيد تا اشياء از پيش طراحي شده الگو را مشاهده كنيد

باشد، كه در  جو مي و كنيد كه بانك اطالعاتي ايجاد شده، شامل چندين جدول، فرم، گزارش و پرس مشاهده مي
اگـر تـشخيص نـوع اشـياء موجـود در پانـل              .  انـد    قرار گرفتهSupporting Objects و Contactsدو گروه   

Navigation توانيد نحوة نمايش اشـياء       باشد براي شما مشكل است، مي مي...   و اينكه كداميك فرم، جدول و
كار   اين نحوة نمايش براي افراد تازه   .   بندي كنيد   موجود در پانل را تغيير داده و آنها را بر حسب نوعشان دسته            

 . باشــد  تــر مــي   بــسيار مناســب 
  .روي عنوان پانل كليك كنيد
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 . اند بندي شده حاال اشياء موجود در پانل بر اساس نوع آنها دسته

 را بـر اسـاس         Navigationكنند كه اشياء موجود در پانل       هاي موجود در منوي بازشده، به شما كمك مي          گزينه
خواهيم اشياء را بر  در اينجا ما مي.   بندي كنيد دسته. . .   خصوصيات مختلف مانند تاريخ ايجاد، تاريخ ويرايش، نوع و      

  . را انتخاب كنيدObject typeاز منوي بازشده گزينة . بندي كنيم اساس نوع آنها دسته
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 وارد كردن داده ها در جدول

تواند از نـوع   هر داده مي.   شود  گفته ميData يا دادهشود   به اطالعاتي كه در بانك اطالعاتي ذخيره ميAccessدر  
هايـي را بـه جـدول        در قسمت بعدي ما قصد داريم داده.   باشد)   OLE( حروف، اعداد، تاريخ، تصاوير و حتي اشياء        

هاي خود را در جداول بانك  توانيد اطالعات و داده  به دو روش ميAccessدر  . موجود در بانك اطالعاتي وارد كنيم    
هـا در واقـع       فـرم .    به جدول وارد كنيـد  ها فرمها را با استفاده از  روش اول آن است كه داده.   اطالعاتي وارد كنيد  

ها معموالً در مـواردي كـه      استفاده از فرم.   گيرند هايي هستند كه براي ورود اطالعات مورد استفاده قرار مي      پنجره
روش ديگر براي وارد نمودن     . باشد  گيرد، بسيار مناسب مي     ورود اطالعات توسط كاربران بانك اطالعاتي صورت مي       

اين روش براي مواقعي كه خودتـان     .   ها در جدول است ها به جداول بانك اطالعاتي، وارد نمودن مستقيم داده       داده
خواهيم اطالعات خود را در جـدول     بعنوان مثال در اين تمرين ما مي.   باشيد مناسب است    طراح بانك اطالعاتي مي   

Contactsوارد كنيم .  

در فصل قبل فرا گرفتيد كه براي بـاز       .   ها در يك جدول بايد ابتدا جدول را باز كنيد       براي وارد كردن مستقيم داده    
اما قبل از انجام اينكار بهـتـر    .    دابل كليك كنيدNavigationكردن يك شيء بايد روي نام شيء مورد نظر در پانل  

 Contact از برگة مربوط به فرم  Closeروي كليد . باشد را ببنديم  كه در حال حاضر باز ميContact Listاست فرم  

Listكليك كنيد .  

 داده چيست؟
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اما قبل از اينكار بهتر است بـا  .   باشد هاي شما مي  باز شده و آماده ورود دادهContactsكنيد كه جدول  مشاهده مي 
  .برخي از مفاهيم اوليه، اصالحات و نيز ساختار جدول آشنا شويد

  . دابل كليك كنيدNavigation در پانل Contactsروي نام جدول 
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 آشنايي با ساختار جدول
باشد، شامل تعـدادي سـطـر و سـتـون              كه در حال حاضر باز ميContacts، مانند جدول Accessهر جدول در  

 )Record( ركـورد   و به سطرهـاي آن    )   Field( فيلد هاي يك جدول از بانك اطالعاتي، اصطالحاً  به ستون.   باشد  مي
  .شود گفته مي

را در خـود    . . .   هر فيلد در جدول تنها يك نوع اطالعات و داده مانند نام، آدرس، شماره تلفن، شماره كارمنـدي و              
 ، ID  ،Companyتوانيد فـيـلـدهـاي         باشد، شما مي    كه در حال حاضر باز ميContactsدر جدول . كند ذخيره مي 

Last Name ،First Name را مشاهده كنيد...  و.  
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دوباره به اين نكتـه   .   هاي خود را در جدول وارد كنيد     توانيد داده   ايد، مي   حاال كه با مفاهيم فيلد و ركورد آشنا شده        
هاي مربوط به اولين ركـورد    در حال حاضر فاقد هر گونه داده بوده و در ادامه دادهContactsتوجه كنيد كه جدول     

 نام دارد، يك فيلد از نوع شمارنـدة خـودكـار يـا       ID كه Contacts جدول اولين فيلد .را در آن وارد خواهيم كرد 
AutoNumberيك فيلد .  استAutoNumber فيلدي است كه برنامة Access         بطور خودكار شمـارة ركـورد وارد 

شمـا بـا    .  كند شده را در آن درج مي 
انواع مختلف فيلدها در فصل بـعـد       

  .آشنا خواهيد شد

به بيان ديگر هر سـطـر از       .   شود به مجموعة چند فيلد كه همة آنها اطالعات كاملي را ارائه كنند ركورد گفته مي          
 Contactsتوجه كنيد كه در جدول      .   شود  باشد يك ركورد ناميده مي      هاي فيلدهاي جدول مي     جدول كه شامل داده   

  .هنوز هيچ ركوردي وارد نشده است
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 آشنايي با ساختار جدول
براي اينـكـار    .   باشد كه بايد نام شركت مورد نظر خود را در آن وارد كنيم   ميCompanyدومين فيلد جدول، فيلد  

داخـل  .    و يا توسط ماوس به فيلد مورد نظر انتقال دهيـم Tabبايد ابتدا كرسر يا نشانگر تايپ را با استفاده از كليد         
  . در سطر اول كليك كنيدCompanyفيلد 

  . را تايپ كنيدEniacعبارت 
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  . را تايپ كنيدAlvanعبارت .  را وارد كنيدLast Nameهاي مربوط به فيلد  توانيد داده حاال مي

  . صفحه كليد را فشار دهيدTabكليد  براي حركت به فيلد بعدي
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 آشنايي با ساختار جدول
در صـفـحـة بـعـد مـا          .    را وارد كرديـد  Last Name و Companyهاي مربوط به دو فيلد  به اين ترتيب شما داده 

  .هاي بقية فيلدها را وارد كنيم خواهيم خودمان به همين ترتيب داده  مي

در .   ايم و به اين ترتيب اطالعات يك ركورد جدول كامل شده اسـت   كنيد كه ما بقية فيلدها را پر كرده       مشاهده مي 
  .كنيم صفحة بعد ما اطالعات مربوط به چند ركورد ديگر را نيز وارد مي
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كليدهايي كه شامل يك فلش و يك خط عمودي در انتهاي فلش هستند، شما را به ابتدا يا انتهاي جدول منتـقـل                     
 Firstروي كليد . كنند باشند، شما را به ركورد قبل يا بعد منتقل مي نموده و كليدهايي كه شامل يك فلش تكي مي

Record) كليك كنيد تا به ابتداي جدول برويد) اولين ركورد.  

اين كليدها به شـمـا كـمـك         .   در قسمت پائين برگة مربوط به جدول، چند كليد براي كنترل ركوردها قرار دارد 
  .كنند كه به ركورد مورد نظر خود بسرعت دسترسي پيدا كرده و مابين ركوردها حركت كنيد مي
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 حركت بين ركوردها
كليك )   آخرين ركورد   ( Last Recordروي كليد .   به اين ترتيب اولين ركورد، بعنوان ركورد فعال انتخاب شده است          

  .كنيد

توجه كنيد كه مربع سمت چپ اين ركورد به رنگ . حاال آخرين ركورد جدول بعنوان ركورد فعال انتخاب شده است 
  .خاكستري درآمده است
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  . را تايپ كنيد3عدد 
  .صفحه كليد را فشار دهيد Enterكليد 

. دهندة شمارة ركورد جاري يا فعال اسـت         جعبه متن كوچكي كه در ميان كليدهاي كنترل ركورد وجود دارد، نشان           
.  مستقيماً به آن ركورد منتقل شويـد Enterتوانيد با وارد كردن شمارة ركورد مورد نظر و فشار دادن كليد               شما مي 

  .در جعبة متن مشخص شده دابل كليك كنيد
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 حركت بين ركوردها
  .دقت كنيد كه ركورد سوم بعنوان ركورد فعال انتخاب شده است

كليد كوچكي كه حاوي شكل فلش و ستاره است و در سمت راست كليدهاي كنترل ركورد وجود دارد، براي ورود             
با كليك بر روي اين كليد، كرسر تايپ به اولين ركـورد خـالـي جـدول        .   گيرد ركورد جديد مورد استفاده قرار مي 

بـلـكـه    .   توجه كنيد كه براي وارد نمودن ركورد جديد حتماً الزم نيست از اين كليد استفاده كنيد .   شود منتقل مي 
  . به اولين ركورد خالي جدول برويدTabتوانيد مستقيماً با استفاده از ماوس و يا كليد  مي
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 Searchتوانيد از جعبه متـن        در اين صورت مي. اي را در جدول پيدا كنيد گاهي اوقات ممكن است بخواهيد، داده 

 را در جدول پـيـدا      Shahinخواهيم نام  بعنوان مثال در اينجا ما مي. در پايين برگة مربوط به جدول استفاده كنيد 
  . كليك كنيدSearchدر جعبة متن . كنيم

توانيد فيلترهاي اعمال شده بر روي يك فيلد           كه توسط كادر مشخص شده است، مي       No Filterبا استفاده از كليد     
  .هاي بعد با فيلترهاي بيشتري آشنا خواهيد شد شما در فصل. را حذف و يا اعمال كنيد
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 حركت بين ركوردها
  . را تايپ كنيدShahinعبارت 

البته استفـاده از امـكـانـات        .  در ركورد سوم، در حالت انتخاب قرار گرفته استShahinكنيد كه نام  مشاهده مي 
Searchباشد  در جداول بزرگتر، بسيار سودمندتر مي.  
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توجه كنيد كه هنوز هم تعدادي از فيـلـدهـا در     .   توانيد تعداد ديگري از فيلدهاي جدول را مشاهده كنيد          حاال مي 
در محل مشخص شده از ميلة لغزان كليك كنيد تا به فيلـدهـاي اول جـدول      .   خارج از محدودة صفحه قرار دارند    

  .برگرديد

  .روي قسمت مشخص شده از نوار لغزان كليك كنيدبراي اين كه بتوانيم فيلدهاي ديگر جدول را مشاهده كنيم، 
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 GoToكار با دستور 
توانيد از    براي حركت بين ركوردهاي موجود در يك جدول، عالوه بر كليدهاي كنترل ركوردها در پائين صفحه، مي            

  . كليك كنيدHome واقع در برگة Go Toروي كليد .  نيز استفاده كنيدHome واقع در برگة Go Toابزار 

  . را انتخاب كنيدLastاز منوي بازشده، گزينة 
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 GoToكار با دستور 

براي اين  .   هاي وارد شده در جدول را تغيير داده و آنها را ويرايش كنيد  توانيد داده شما در هر زمانيكه بخواهيد مي   
بعنوان مثـال در    .   منظور كافي است كه دادة مورد نظر را انتخاب كرده و سپس دادة جديد را به جاي آن وارد كنيد       

كـلـيـك      روي فيلد مشخص شده دابل.    مربوط به دومين ركورد را تغيير دهيمJob Titleخواهيم فيلد     اينجا ما مي  
 . كنيد

 دقيقاً مانند كليدهاي    Go Toهاي منوي     توجه كنيد كه عملكرد گزينه    .   باشد  با اينكار آخرين ركورد جدول فعال مي      
    .روي قسمت مشخص شده از نوار لغزان كليك كنيد. باشد كنترل ركورد موجود در پايين صفحه مي
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 GoToكار با دستور 
  . را تايپ كنيدMultimediaعبارت 

براي .   كنيد، الزم است كه ركورد تغيير داده شده را دوباره ذخيره كنيد       پس از هر تغييري كه در ركوردها ايجاد مي        
 از برگـة   Records واقع در قسمت Saveاين منظور كافي است كه بعد از اعمال تغييرات در يك ركورد، روي كليد  

Home كليك كرده و يا كليدهاي Shift و Enter    روي كـلـيـد      .    را بطور همزمان فشـار دهـيـدSave    در بـرگـة  
 Homeكليك كنيد .  
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 .  درآمـده اسـت    Highlightكنيد، كل سطر چهارم انتخاب شده و اصطالحاً بـه حـالـت                 همانطور كه مشاهده مي   
  . كليك كنيدCompanyروي كليد انتخابگر ستون 

براي اين منظور كافي است كه روي كـلـيـد    .  توانيد يك سطر يا يك ستون كامل از جدول را انتخاب كنيد شما مي 
همچنين با كليك بر روي مـربـع   .   سرسطر يا سرستون مورد نظر كليك كنيد تا كل آن سطر يا ستون انتخاب شود   

معـمـوالً بـه      .   هاي جدول، كل جدول انتخاب خواهد شد        حاوي شكل مثلث در محل تالقي سرسطرها و سرستون        
گر سطر چهارم كـلـيـك       روي كليد انتخاب  .   شود   نيز گفته مي   Selectorها كليد انتخابگر يا       سرسطرها و سرستون  

  .كنيد
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 GoToكار با دستور 
براي آنكه يك سطر يا ستون انتخاب شده را از حالت انتخـاب خـارج    .    انتخاب شده استCompanyو حاال ستون  

  .در محل مشخص شده از جدول كليك كنيد. توانيد در هر جايي از جدول كليك كنيد كنيد، مي

 . قبالً گفتيم كه با كليك بر روي كليد مربع شكل گوشة جدول، تمام محتويات جـدول انـتـخـاب خـواهـد شـد             
  . كه توسط فلش مشخص شده است كليك كنيدSelect Allروي كليد .   نام داردSelect Allاين كليد 
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 GoToكار با دستور 

در اين مرحله قصـد داريـم    .    براي جستجوي يك عبارت در جدول آشنا شديدSearchهاي قبل با ابزار  در قسمت 
اين ابزار  . تري انجام دهيد توانيد عمليات جستجو را بطور دقيق شما را با ابزار ديگري آشنا كنيم كه با كمك آن مي 

 در بـرگـة     Findروي كليـد  .   دهد  هاي متنوعي را در اختيار شما قرار مي         براي جستجوي دقيق يك عبارت، گزينه     
Homeكليك كنيد .  

توانيد با كليـك      همانطور كه گفته شد، شما مي     .   كنيد كه كل جدول بصورت انتخاب شده درآمده است          مشاهده مي 
در هر نقطه از جدول كليك كنيد تا جدول از حالـت            .   كردن در هر نقطه از جدول، آنرا از حالت انتخاب خارج كنيد           

  .انتخاب خارج شود

 Findآشنايي با ابزار 
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 Findآشنايي با ابزار 
شما بايد عبارت مورد نظر خود را در جعبة مـتـن        .    باز شده استFind and Replaceكنيد كه پنجرة  مشاهده مي 
Find Withعبارت .  تايپ كنيدAlvanرا تايپ كنيد .  

توانيد تعيين كنيد كه عبارت مورد نظر بايد در كل جدول جستجو شود      ميLook Inبا استفاده از ليست بازشوندة  
روي ليست بازشوندة  .    در كل جدول جستجو شودAlvanخواهيم كه عبارت  در اينجا ما مي. و يا فقط در فيلد فعلي 

Look Inكليك كنيد .  
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 Findآشنايي با ابزار 

توانيد تعيين كنيد كه عبارت مورد جستجو بايد عبارت كامل يك فيـلـد      ميMatchبا استفاده از ليست بازشوندة  
دهـد،    فرض كه اجازه مي در اين مثال ما گزينة پيش .   تواند قسمتي از عبارت يك فيلد نيز باشد         باشد و يا اينكه مي    

  .كنيم عبارت مورد جستجو قسمتي از عبارت يك فيلد باشد را قبول مي

  . را انتخاب كنيدCurrent Documentگزينة 
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 Findآشنايي با ابزار 
توانيد ركوردهاي بعد از ركـورد فـعـال،       هايي است كه با استفاده از آنها مي حاوي گزينه  Searchليست بازشونده 

 به معني جستجوي تـمـام   Allدر اينجا ما گزينة .   ركوردهاي قبل از ركورد فعال و يا تمام ركوردها را جستجو كنيد           
  .كنيم ركوردها را قبول مي

اگر مايل باشيد كه بزرگ و كوچك بودن حروف مورد جستجو، در عمليات جستجو مورد نظر قرار بگيرد بايد گزينة 
Match Caseدر اين مثال ما نيازي به اينكار نداريم.  را انتخاب كنيد.  
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 Findآشنايي با ابزار 

براي جستجوي ركوردهاي ديگري كه شامل  .   يافت شده است Alvanبينيد، يك فيلد شامل عبارت  همانطور كه مي 
 روي كـلـيـد    .  كـلـيـك كـنـيـد        Find Nextاين عبارت هستـنـد، كـافـيـسـت كـه دوبـاره روي كـلـيـد                   

 Find Nextكليك كنيد .  

 كليك كنيـد  Find Next كافي است كه روي كليد Find and Replaceهاي مناسب در پنجرة  پس از انتخاب گزينه 
  . كليك كنيدFind Nextروي كليد .تا عمليات جستجو آغاز شود
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 Findآشنايي با ابزار 
 يكي از بهترين ابزارها بـراي  Findدر جداول بزرگ، ابزار .    پيدا شدAlvanبه اين ترتيب فيلد ديگري حاوي عبارت  

  . كليك كنيدFind and Replace از پنجرة Closeروي كليد . باشد جستجو و انتقال بين ركوردها مي

اي داشته باشد،  توجه داشته باشيد كه شما با توجه به نياز خودتان و اينكه هر فيلد برروي صفحة مانيتور چه اندازه      
براي اينكار كافيست كه بر روي سرستون هر فيلدي كه مورد نظرتان است، كليد           .   توانيد عرض آنرا تغيير دهيد      مي

 را انتخـاب    Column Widthسپس از آن منو گزينة . سمت راست ماوس را فشار دهيد تا منوي ميانبري ظاهر شود 
  . راست كليك كنيدE-Mail Addressروي سرستون فيلد . كنيد

 تغيير دادن عرض ستونها
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 تغيير دادن عرض ستونها

همچنين اين امكان وجود دارد كـه    .   توانيد عرض فيلد مورد نظر خود را تعيين كنيد  ميColumn Widthدر پنجرة  
براي اين منظور كافي است  .    بسپاريدAccessبراي استفادة مناسب از فضاي كاري، تنظيم دقيق عرض ستون را به  

 Best Fitروي كليـد   .    تنظيم شودAccess كليك كنيد تا عرض ستون بطور خودكار توسط Best Fitكه روي كليد  
  .كليك كنيد

  . را انتخاب كنيدField Widthاز منوي باز شده گزينة 
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 ذخيره كردن و بستن جدول

هـاي آن      بطور خودكار در بهترين اندازة ممكن كه تمامي داده E-mail Addressكنيد كه عرض ستون  مشاهده مي 
  .قابل نمايش باشد  تنظيم شده است

كنيد، الزم است كه اين تغييرات را در جدول ذخيره كنيد تا در        هنگاميكه در ظاهر يك جدول تغييراتي ايجاد مي       
 واقع در   Saveتوانيد از گزينة  براي ذخيرة يك جدول مي. دفعات بعدي نيز جدول به همين شكل نمايش داده شود 

 واقـع در نـوار ابـزار       Saveروي كليد .    استفاده كنيدQuick Access واقع در نوار ابزار Save و يا كليد Fileمنوي  
Quick Accessكليك كنيد .  

 تغيير دادن عرض ستونها
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 ذخيره كردن و بستن جدول

هـاي    كنيد و يا اينكه در داده   هنگاميكه در جداول يك بانك اطالعاتي، ركوردهاي متعددي را اضافه و يا حذف مي     
كنيد، ممكن است حجم بانك اطالعاتي بصورت غيرمعمولي افزايش پيدا كند       جدول تغييرات مختلفي را اعمال مي     

همچنين اگر به هر دليلي نتوانيد كامپيوتر خـود را   .   تواند باعث كاهش كارايي كامپيوتر شما شود        كه اين مساله مي   
بـراي  .   به درستي خاموش كنيد و يا اينكه دچار قطع برق شويد، ممكن است بانك اطالعاتي شما دچار آسيب شود            

 امكاناتي را  Accessحل اين مشكل،  
دهد كـه بـا       در اختيار شما قرار مي   

توانيد اطـالعـات      استفاده از آن مي   
بانك اطالعاتي را دوباره سازماندهي     

براي .   كنيد و حجم آنرا كاهش دهيد     
 بايد  Accessاستفاده از اين امكانات  

 Compact and Repairاز گزيـنـة     

Database واقع در منوي فرعي Info 
روي .    استفاده كـنـيـد   Fileاز منوي   

  . كليك كنيدFileمنوي 

توانيد جـدول را     اند و حاال مي به اين ترتيب تمامي تغييرات اعمال شده در جدول، در بانك اطالعاتي ذخيره شده    
 . در سمت راست برگة مربوط به آن كلـيـك كـنـيـد       Closeبراي بستن جدول كافي است كه روي كليد .  ببنديد

   كليك كنيدCloseروي كليد  

 نگهداري از بانك اطالعاتي
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 نگهداري از بانك اطالعاتي
  . را انتخاب كنيدCompact and Repair Databaseگزينة 

تهـيـه    . دوباره بانك اطالعاتي را باز كرده است Accessعمليات بازيابي و ترميم بانك اطالعاتي به پايان رسيده و    
، يك روش بسيار مطمئن و ايمن براي مقابله با خطرات احتمالي است كه بانك اطالعاتي    Backupفايل پشتيبان يا  

پس الزم است كه همواره از فايل بانك اطالعاتي خود يك نسخة پشتيبان تهيه كرده و در محـل  . كند را تهديد مي 
 Backup Databaseتوانيد از گزيـنـة        براي تهية نسخة پشتيبان از يك بانك اطالعاتي مي.   مناسبي ذخيره كنيد  

 واقـــع در مـــنـــوي فـــرعـــي     
 Save & Publish     ــوي ــن  File از م

 كليك Fileروي منوي . استفاده كنيد
  .كنيد
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 نگهداري از بانك اطالعاتي

  .روي قسمت مشخص شده از نوار لغزان كليك كنيد

 . كليك كنيد Save asروي گزينة 
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 نگهداري از بانك اطالعاتي
 تـر    هـاي قـديـمـي       هايي براي ذخيره بانك اطالعاتي با فرمت نسـخـه    شامل گزينهSave Database ASقسمت  

Accessروي گزينة در منوي بازشده . باشد  و يا تهيه فايل پشتيبان ميBack Up Databaseكليك كنيد .  

  . كليك كنيدSave asروي دكمه 
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 نگهداري از بانك اطالعاتي

 براي ساختن بانك اطـالعـاتـي جـديـد       Accessساخته  در اين فصل شما فرا گرفتيد كه چگونه از الگوهاي پيش    
همچنين با مفاهيم پايه بانكهاي اطالعاتي و نحوة كار با آنها نيز آشنا شديد و در پايان آموختيد كه       .   استفاده كنيد 

 كاربر گرامي، شما اكنون در پايان اين بخش هستيد، . چگونه از بانكهاي اطالعاتي خود نگهداري نماييد

 يك نام كه شامل بانك اطالعاتي به همـراه          Accessالبته  .   حاال بايد نامي را براي فايل پشتيبان خود انتخاب كنيد         
 روي كـلـيـد     .   كـنـيـم      كند كه ما در اينجا آنرا قبول مـي          باشد را به شما پيشنهاد مي       تاريخ جاري سيستم مي   

 Save  كليك كنيد .  
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 يادداشت
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 ايجاد بانك اطالعاتي جديد
در .    يك بانك اطالعاتي طراحي كنيد   Accessساختة  در فصل قبل فرا گرفتيد كه چگونه با استفاده از الگوي پيش     

اين فصل نحوة طراحي و ساخت يك بانك اطالعاتي بدون استفاده از الگوها و بصورت كامالً دلخواه را خـواهـيـد                    
 . كـنـيـد    را بـايـد انـتـخـاب          Blank desktop databaseبراي ايجاد يك بانك اطالعاتي خالي گزينه   .   آموخت

  .مشخص شده كليك كنيدروي گزينه 

 براي نـام بانـك اطالعـاتي جديـد           Database1، عبارت Blank desktop databaseبا انتخاب گزينة      
هاي بانك اطالعاتي نيز مرتبـط        ولي بهتر است بجاي اين نام، نام ديگري كه با موضوع داده .   شود  پيشنهاد مي 

  . را تايپ كنيدEniac عبارت .باشد انتخاب نماييد
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 ايجاد بانك اطالعاتي جديد

 جدولي با Accessكنيد كه با ايجاد بانك اطالعاتي جديد،  مشاهده مي.   حاال بانك اطالعاتي جديد ايجاد شده است 
توجه كنيـد   .    ايجاد كرده و آماده است تا شما فيلدهاي مورد نظر خود را در آن ايجاد نماييدTable1فرض    نام پيش 

) AutoNumber(  است، كه از نوع شمارنده خودكار IDفرض تنها داراي يك فيلد با نام     كه اين جدول در حالت پيش     
  .باشد مي

  . كليك كنيدCreateروي كليد 
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 Datasheetنماي صفحه گسترده 
در ايـن   .   شـود  شود، نماي صفحة گسترده ناميده مي  در حال حاضر در آن نمايش داده ميTable1نمايي كه جدول    

توجه كنيد كه با فعال شـدن       .   ها را انجام دهيد توانيد بطور همزمان عمل طراحي جدول و وارد نمودن داده  نما، مي 
توانيد از ابزارهاي موجود در   اضافه شده است كه ميRibbon به Tables و Fieldsاين نما، دو برگة جديد به نامهاي  

  .آنها براي طراحي جدول خود استفاده كنيد

 و از نوع شـمارندة خودكـار      ID در حال حاضر تنها شامل يك فيلد بنام  Table1همانطور كه گفته شد، جدول      
هـا،    اكنون شما نياز داريـد كـه بـراي ورود داده           .   ايجاد شده استAccessفرض توسط     است كه بطور پيش   

در نماي صفحة گسترده چندين روش براي ايجاد فيلـدهاي جديـد          .   فيلدهاي جديدي در جدول ايجاد كنيد     
  .وجود دارد كه در ادامه اين روشها را به شما آموزش خواهيم داد
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پس كافي است كه نام اولين فرد را در       .   خواهيم فيلد جديدي براي وارد كردن نام افراد ايجاد كنيم        در اينجا ما مي   
  . را تايپ كنيدNimaنام .  را فشار دهيمEnter تايپ كرده و سپس كليد Add New Fieldخانة زير سرستون 

ترين روش براي ايجاد يك فيلد جديد در جدول، آن است كه دادة مورد نظر را در                    در نماي صفحه گسترده، ساده    
 را فشار دهيد تـا    Enterباشد تايپ كرده و سپس كليد   ميAdd New Fieldخانة زير سرستوني كه حاوي عبارت       

بهتر است اين روش را با هم تـمـريـن           .   ضمن ايجاد يك فيلد جديد، دادة خود را نيز در آن فيلد وارد كرده باشيد              
  .كنيم
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 Datasheetنماي صفحه گسترده 
  . صفحة كليد را فشار دهيدEnterكليد 

 بعنوان دادة اين فيلد  Nima تغيير كرده و نام Field1، به Add New Fieldكنيد كه عنوان ستون دوم از  مالحظه مي 
  .همچنين ستون سوم براي وارد شدن دادة ديگر و ايجاد فيلد جديد فعال شده است. ثبت گرديده است
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  . كليك كنيدData Typeروي كليد ليست بازشوندة 

به بـيـان ديـگـر،       .   تواند يك نوع داده را در خود ذخيره كند شود، تنها مي هر فيلدي كه در يك جدول ايجاد مي    
باشنـد  . . .   خير، تاريخ يا زمان و / توانند يكي از انواع متن، عدد، پول، بله  هاي ذخيره شده در يك فيلد تنها مي         داده

اي كـه       كنيد، بايد نـوع داده       هنگاميكه فيلد جديدي ايجاد مي    .   شود   گفته مي  Data Typeكه با آن نوع داده يا       
 بطور خودكار، يك نـوع    Accessدر غير اينصورت .  مشخص كنيدAccessخواهيد در آن ذخيره كنيد را براي   مي

اي كـه وارد         داده متناسب با داده   
براي .   ايد را انتخاب خواهد كرد      كرده

تعيين نوع داده يك فيلد بايد ابتـدا        
فيلد را انتخاب كرده و سـپـس از          

 واقع در   Data typeليست بازشوندة   
 نوع مناسب را انتخـاب      Fieldsبرگة  
 Field1روي سرستون فيلـد      . كنيد

    .كليك كنيد
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انواع مختلف داده را در زير مشاهده        .  اند  هاي قابل استفاده نمايش داده شده        در ليست بازشده، انواع داده    

 : كنيد مي
- short Text) متن كوتاه( 
- Long Text) متن بلند( 
- Number) اعداد( 
- Date/Time) تاريخ و زمان( 
 )Currency(واحد پول  -
-  Yes/No)     مقادير منطقي مانند

 )بله/خير
- OLE Object)  اشيايOLE( 
- Hyperlink) اتصاالت( 
- Attachment) پيوست( 

 را انـتـخـاب      short Textنوع داده   
  .كنيد

پس بهتر اسـت    .  ايجاد شده استField1فرض  فيلد جديدي كه براي وارد كردن نام افراد ايجاد كرديم، با نام پيش 
براي تغيير نام يك فيلد، كـافـي     .   هاي موجود در آن باشد تغيير دهيم نام اين فيلد را به نام ديگري كه معرف داده    

  Rename Fieldاست كه روي سرستون فيلد مورد نظر راست كليك كرده و سپس از منوي بـاز شـده گـزيـنـة                       
  . راست كليك كنيدField1روي سرستون فيلد . را انتخاب كنيد



 Access آموزش  86

 آشنايي با انواع داده

 براي نام اين فيلد مـنـاسـب         First Nameبنابراين، عبارت . كنيم ما از اين فيلد براي ذخيرة نام افراد استفاده مي 
  . را تايپ كنيدFirst Nameعبارت . است

  . را انتخاب كنيدRename Fieldگزينة 
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 . را فشار دهيدEnterكليد 

  . تغيير كرده استFirst Name به Field1كنيد كه نام فيلد  مشاهده مي 

اين مرتبه فيلد جديد را به روش ديگـري   .   براي وارد نمودن نام خانوادگي افراد، نياز به ايجاد يك فيلد ديگر داريم    
. خواهيد فيلد جديد بعد از آن ايجاد شود را انتخاب كنيد   در اين روش ابتدا بايد فيلدي كه مي.  ايجاد خواهيم نمود 

روي .   پس بايد اين فيلد را انتخـاب كـنـيـم      .  ايجاد شودFirst Nameخواهيم فيلد جديد بعد از فيلد  در اينجا مي 
  . كليك كنيد تا انتخاب شودFirst Nameسرستون فيلد 



 Access آموزش  88

 آشنايي با انواع داده

در ادامه عبارت  .    قرار گرفته استFirst Nameكنيد كه فيلد جديد به جدول اضافه شده و بعد از فيلد       مشاهده مي 
Last Name كنيم را تايپ مي.  

 فيلد جديد خود را      Fields واقع در برگة     Add & Deleteهاي موجود در قسمت       توانيم با استفاده از گزينه      ميحاال  
كليدهايي وجـود  . . .   خير و / تر مانند متن، عدد، مالي، بله  پراستفاده در اين قسمت براي ايجاد نوع داده.  ايجاد كنيم 

اي نيز دسترسي پيدا      هاي داده   توان به ساير نوع      در اين قسمت مي    More Fieldsهمچنين با استفاده از كليد      .   دارد
  .كليك كنيدText  shortروي كليد . كرد
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گيرند را مورد بررسـي قـرار         اكنون قصد داريم چند گزينه مهم ديگر كه در طراحي جداول مورد استفاده قرار مي              

  . كليك كنيدFields در برگة Field Validationبراي اين منظور روي گزينة . دهيم

هاي تكراري    كند كه از ورود داده   كه توسط كادر قرمز مشخص شده است، به شما كمك ميUniqueانتخاب گزينة   
 براي آن فعال شده اسـت، در دو         Uniqueتوان در فيلدي كه گزينة  به عبارت ديگر، نمي. در فيلد جلوگيري كنيد 

دراين مثال ممكن است افراد مختلف داراي نام خانوادگي مانند هـم   .  هاي يكساني را وارد نمود ركورد مختلف داده 
  .پس نبايد اين گزينه را فعال كنيم. باشند
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 اي را در فـيـلـد        ، بايـد حـتـمـاً داده      Requiredكند كه با فعال شدن گزينة      پيغام ظاهر شده، به شما اخطار مي      
 Last Name روي كليد براي تائيد، . آيا شما مايل به اعمال اين حالت هستيد يا خير. وارد كنيدYesكليك كنيد .  

در .   اي وارد شود    گيرد كه بخواهيم حتماً در فيلد مورد نظر داده           در مواقعي مورد استفاده قرار مي      Requiredگزينة  
 را فعال Requiredبهتر است گزينة . خانوادگي افراد وارد شود خواهيم كه در تمام ركوردها حتماً نام اين مثال ما مي 

  . كليك كنيد تا فعال شودRequiredروي گزينة . كنيم
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توانيد نام خانوادگي اولين فرد را كه     انجام شده و شما ميLast Nameبه اين ترتيب تنظيمات مورد نياز براي فيلد     

Alvanعبارت .  نام دارد وارد كنيدAlvanرا تايپ كنيد .  

  . صفحه كليد را فشار دهيدEnterكليد 
در .   شـود   هاي اين ركورد مي    بطور خودكار به ركورد بعدي رفته و آمادة ورود دادهEnter ،Accessبا فشردن كليد    

هاي مربوط به اين ركورد را وارد كرده و يا در صورت نياز، با هر يك از دو روش گفته               توانيد داده   اين حالت شما مي   
در صفحة بعد ما خودمان چند فيلد ديگر رانيز به جدول اضـافـه     .   شده، فيلدهاي جديدي را به جدول اضافه كنيد   

 City و   Tel  ،Address.   ( كنـيـم    مي
  ...)و 



 Access آموزش  92

 آشنايي با انواع داده

همانطور كه قبالً فرا گرفتيد، بـراي       .   شود كه بين دو فيلد از جدول، فيلد جديدي ايجاد كنيد گاهي اوقات الزم مي   
اين منظور كافي است فيلدي كه فيلد جديد بايد بعد از آن ايجاد شود را انتخاب كرده و سپس بـا اسـتـفـاده از             

در اينجا بعنوان تمرين مـا قصـد داريـم      .    فيلد مورد نظر را ايجاد كنيمAdd & Deleteابزارهاي موجود در قسمت  
 كليك كـنـيـد تـا      Last Nameروي سرستون فيلد .    ايجاد كنيمCity و Last Nameفيلد جديدي را بين دو فيلد  

  .انتخاب شود

هاي اولين ركورد آنها را  كنيد ما چند فيلد ديگر به جدول اضافه كرده و داده همانطور كه در اين صفحه مشاهده مي
  .ايم  نيز وارد كرده
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  .روي كليد مشخص شده كليك كنيد

در .    ايجاد شـده اسـت     City و  Last Name، بين دو فيلد Field1فرض  كنيد كه فيلد جديد با نام پيش مشاهده مي 
  .كنيم  تغيير داده و داده مناسب را براي اولين ركورد فيلد وارد ميCompanyصفحة بعد ما نام اين فيلد را به 
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  . كليك كنيدFields در برگة Deleteروي كليد 

براي اين منظور كافي است كه فيلد مورد نظر را           .   گاهي ممكن است بخواهيد كه يك فيلد را از جدول حذف كنيد           
در ايـنـجـا      .    كليك كنيدFields از برگة Add & Delete واقع در قسمت Deleteانتخاب كرده و سپس روي كليد  

  . كليك كنيدAddressروي سرستون فيلد . را از جدول حذف كنيم) Address(خواهيم فيلد  بعنوان تمرين ما مي
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. هاي موجود در اين فيلد نيز حذف خواهند شد كند كه با حذف فيلد، تمامي داده پيغام ظاهر شده به شما اخطار مي

  . كليك كنيدYesروي كليد .  كليك كنيدYesتوانيد روي كليد  ها براي شما اهميت ندارد، مي اگر حذف اين داده

  .اند هاي مربوط به آن از جدول حذف شده ، به همراه دادهAddressكنيد كه فيلد  مشاهده مي
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. خواهد نام مناسبي را براي اين جدول تعيين كنيـد         اي بر روي صفحه ظاهر شده و مي         بينيد، پنجره   همانطور كه مي  
  . را تايپ كنيدPersonalعبارت 

هاي اولين ركورد را نـيـز در آن وارد                تا اين مرحله ما فيلدهاي مورد نياز خود را در جدول ايجاد كرده و داده              
هنگاميكه كـار   . هاي مربوط به چند ركورد ديگر را نيز به جدول اضافه خواهيم كرد در صفحة بعد ما داده.   ايم  نموده

براي اين منظور بايد از منـوي       .   رسد، بايد جدول را در بانك اطالعاتي ذخيره كنيد          طراحي يك جدول به پايان مي     
File گزينة Save را انتخاب كرده و يا روي كليد Save از نوار ابزار Quick Accessروي كليـد    .    كليك كنيدSave 

 Quick Accessواقع در نوار ابـزار       

  . كليك كنيد
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  . كليك كنيدOKروي كليد 

فـرض   توجه كنيد كه نام پيش.    در بانك اطالعاتي ذخيره شده استPersonalبه اين ترتيب جدول مورد نظر با نام      
Table1 در برگة جدول و نيز پانل Navigation به Personalكاربر گرامي، شما اكنون در پـايـان    .  تغيير كرده است

  .داين بخش هستي
 
 
 

 مراجعه كنيد و آمـوزش   www.Learninweb.com به سايت  Access 2016براي مشاهده ادامه آموزش  
 . را تحت ويندوز يا اندرويد دانلود كنيد2016اكسس 

 
 : Access 2016لينك آموزش 

https://www.learninweb.com/-آموزشaccess-2016.php 

 : تمامي ورژنها Accessلينك آموزش 
https://www.learninweb.com/-آموزشaccess.php 
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