


8

Access آشنایی با نرم افزار

نرم افزار Access نرم افزاری است که به پایگاه داده یا Database معروف است. این نام به این 
دلیل اختصاص یافته است که اطالعات مان را به صورت رایانه ای با این نرم افزار جمع آوری کنیم.

مثال: مدرسه قصد دارد اطالعات دانش آموزان را که در پرونده های کاغذی جمع آوری کرده است به 
صورت دیجیتالی درآورد که از جمع شدن انبوه پرونده های کاغذی جلوگیری کند و برای جستجوی 
پرونده ی دانش آموزان به مشکل برنخورد به همین دلیل از نرم افزار Access استفاده می کنند که 
اگر سواد  وارد کنند حتی  را  آموزان  دانش  اطالعات  ایجاد کنند. کسانی که می خواهند  فرم  و  جدول 

کامپیوتری کمی دارند بتوانند با آن کار کنند.

آشنایی با برخی اصطالحات در ارتباط با بانک اطالعاتی

�  موجودیت:
نامیده  نگهداری کنیم یک موجودیت  آن  درباره  را  اطالعاتی  مفهومی که می خواهیم  یا  هر موضوع 
 ... می شود. برای مثال در بانک اطالعاتی یک مدرسه موجودیت هایی مثل دانش آموز، دبیر، درس و 

وجود دارد، که در یک بانک اطالعاتی یک مدرسه برای هر کدام داده هایی ذخیره می شود.

�   جداول:
بانک  هر  می شود.  نگهداری  داده ها  آن  خانه های  در  که  است  ستون ها  و  سطرها  از  لیستی  جداول 
اطالعاتی حداقل یک جدول برای ذخیره داده های مرتبط با یک موجودیت دارد به عنوان مثال در یک 
مدرسه برای موجودیت دانش آموز می توان در بانک اطالعاتی مدرسه برای نگهداری مشخصات فردی 

دانش آموزان و جدول دیگری برای نگهداری دروس و نمرات آن ها در نظر گرفت.

� فیلد:
فیلد کوچک ترین بخش معنی دار اطالعات ذخیره شده در یک بانک اطالعاتی است که به یک ویژگی 
یا مشخصه از موجودیت موردنظر مربوط می شود. در جداول بانک اطالعاتی هر فیلد یک ستون از جدول 
را مشخص می کند. برای مثال در جداول مشخصات دانش آموزان یک مدرسه، هر یک از ستون های نام، 

نام خانوادگی، شماره تماس و آدرس به طور جداگانه یک فیلد محسوب می شوند.
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�  رکورد:
نامیده  رکورد  یک  هر سطر  هر جدول،  در  است.  یکدیگر  به  مرتبط  فیلدهای  از  مجموعه ای  رکورد 
تلفن و آدرس یک دانش آموز خاص )مینا  نام خانوادکی، شماره  نام،  فیلدهای  این سطر  می شود. در 
عطایی( مشاهده می شود. همه این فیلدها با هم مرتبط هستند زیرا همه ی آنها مربوط به یک دانش 

آموز هستند. مجموعه  این فیلدها رکورد این دانش آموز را می سازند.

Accessاجزای یک بانک اطالعاتی

بانک های اطالعاتی از اجزا و اشیایی تشکیل می شوند که برای سازماندهی و مدیریت داده ها از آنها 
استفاده می کنند. سازماندهی و مدیریت شامل دسته بندی داده ها و استخراج اطالعات موردنیاز قالب های 

مختلف نظیر گزارش و فرم می باشد.

)Table( جداول

همانطور که قباًل گفته شد Access برای نگهداری و سازماندهی اطالعات از جداول استفاده می کند 
هر داده در یک خانه از یک جدول ذخیره می شود این داده به شکل سطرها و ستون ها سازماندهی 

می شوند.
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)Forms( فرم ها

فرم ها که گاهی صفحات ورود داده ها نیز نامیده می شوند، واسط کاربری برای ورود، حذف، ویرایش و 
نمایش داده های موجود در جداول هستند.

 
)Queries( پرس و جوها

پرس و جوها برای استخراج اطالعات موردنظر از یک یا چند جدول بانک اطالعاتی به کار می روند. با 
کمک پرس و جوها می توان اطالعات مربوط به رکوردهایی که دارای شرایط خاصی هستند را از یک یا 
چند جدول استخراج کرد و به جای تمام فیلدها فقط، فیلدهای موردنیاز را بازیابی کرد. همانند جداول 

با استفاده از پرس و جوها نیز می توان رکوردهایی از جدول بانک اطالعاتی را ویرایش یا حذف نمود.
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)Report( گزارش ها

استفاده  اطالعاتی  بانک های  جداول  در  موجود  اطالعات  خالصه سازی  و  نمایش  برای  گزارش ها  از 

می شود. گزارش ها قابلیت چاپ شدن را دارند. گزارش ها را می توان روی صفحه مشاهده کرد، آنها را با 

برنامه های دیگر صادر کرد، یا از طریق ایمیل ارسال نمود.
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Access وارد شدن به نرم افزار

برای وارد شدن به نرم افزار و ایجاد پایگاه داده می بایست نرم  افزار Office روی سیستم نصب شده 
باشد. چندین راه برای وارد شدن به این نرم افزار وجود دارد.

y .کلیک کنید start روی منوی
y .کلیک کنید All program از منوی باز شده روی
y .کلیک کنید Microsoft office روی پوشه ی
y .انتخاب کنید Microsoft office access از لیست باز شده
y .کلیک کنید Blank desktop data base سپس روی گزینه ی
y  سپس Blank database پس از آن صفحه زیرین ظاهر می شود می توانید با کلیک بر روی

نام و مسیر پایگاه داده خود را مانند تصویر مشخص کنید روی گزینه ی Create کلیک کنید تا 
پایگاه داده ایجاد شود.
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در کادر سمت چپ پنجره ای به نام Table1 ظاهر می شود. در سمت راست تنها یک فیلد وجود دارد 
و شما می بایست فیلدها را تعریف کنید برای تعریف فیلدها مسیر زیر را طی می کنیم:

y .را انتخاب کنید Design View گزینه ی View کلیک کنید. از قسمت Field روی تب

پس از کلیک بر روی Design View پنجره آن ظاهر می شود که می توانید فیلدهای مربوط به آن 
را وارد و تنظیم کنید.

در قسمت Field name نام فیلدها را وارد کنید نام فیلدها نباید از حروف یا فاصله و کاراکترهای 
دیگر استفاده کرد. نامگذاری ستون های جدول داده ها یا فیلدها را در ستون جدول داده ها یا هر فیلد 

باید نامی داشته باشد. بکارگیری ).( در نام فیلد اکسس پذیرفتنی نیست.
در قسمت Data type نوع فیلد را مشخص کنید.

�Data type  
به طور مثال  انتخاب می کنید   Data type از  را  نوع آن  فیلدها  یا  فرم،  نوع ستون های  به  نسبت 
برای فیلد "نام" از Data type گزینه ی Text و برای فیلد "سن" گزینه ی number را انتخاب 

می کنید.
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�: Datatype انواع 

:Auto number .1
 Auto از  می توانید  شوند  ظاهر  هم  سر  پشت  خودکار  به صورت  شماره ها  بخواهید  شما  زمانی که 
number استفاده کنید. وقتی این نوع را انتخاب می کنید در پایین پنجره ای ظاهر می شود که شامل 

گزینه های زیر می باشد:

y .سایز فیلد را مشخص کنید  :Field size

y .با این گزینه مشخص می کنید که چگونه اعداد پشت سر هم قرار بگیرند :New values

y  ،در این گزینه نوع اعداد را مشخص می کنید به صورت معمولی، واحد پول، با اعشار :Format
به صورت استاندارد که سه رقم سه رقم از هم جدا کند، به صورت درصد یا نماد علمی ظاهر شود.

y  ،چون در انتخاب نام محدودیت های فراوانی دارید و نمی توانید از کاراکترهای خاص :Caption
اعداد، فاصله و ... استفاده کنید به همین دلیل می توانید به هر زبانی و بدون هیچ قانونی نامی که در 

Caption ظاهر می شود به جای نامی که در Field name وارد کرده اید را وارد کنید.

:Text.2
 data برای فیلدهای متنی که تعداد کاراکترهای آن کم می باشد مانند )نام و نام خانوادگی و ...( از
type گزینه text را انتخاب کنید. در قسمت field properties گزینه های زیر ظاهر می شوند.

y .تعداد حداکثر کارکترهایی که برای فیلد ممکن است استفاده شود را وارد کنید :Field size

y .کارایی ندارد text برای :Format

y .الگویی را برای ورود داده تعیین می کند :Input mask

y .یک برچسب یا نام بدون محدودیت وارد کنید :Caption
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y  هر چیزی در این قسمت وارد کنید به طور پیش فرض در ستون آن ظاهر :Dedault value
می شود.

y  با این گزینه می توانید قوانینی را برای فیلد خود قرار دهید مثاًل می توانید :Validation rule
در این قسمت اسمی مانند "حسین" وارد کنید که فقط این نام برای این فیلد معتبر است.

y  Validation rule این گزینه زمانی معتبر است که شما در قسمت :Validation text
یک قانون وارد کرده باشید و در این جا متنی را وارد کنید که اگر با آن شرط مطابقت نداشت هشدار 

داده شود.
y  باشد می بایست این yes می باشد اگر no و yes این گزینه دارای دو گزینه ی :Required

فیلد حتماً پر شود و اگر خالی رها شود پیغام خطا می دهد اجازه رفتن به فیلد بعدی را نمی دهد.

:Number .3
از این نوع فیلد زمانی استفاده می شود که بخواهید محاسباتی روی آن فیلد انجام دهید به طور مثال 
"شماره شناسنامه" فیلدی است که خاصیت عددی دارد ولی محاسباتی روی آن انجام نمی شود شما 

می توانید از خاصیت Text برای آن استفاده کنید.
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