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از مقدماتی تا پیشرفته 0202آموزش کاربردی اکسس   Access 0202 

 
 

از مقدماتی تا پیشرفته 0202آموزش کاربردی اکسس   Access 0202 
بصورت فارسی و کامال کاربردی پرداخته می شود 0202به آموزش آفیس جا در این  

0202آموزش اکسس  -0202آموزش فارسی اکسس  - 0202اکسس   
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0202عناوین مطالب آموزشی برنامه نویسی اکسس   

 معرفی اکسس
Access چیست؟ 

 Access شروع کار با

 Office آشنایي با پنجره

 Access آشنایي با محیط

 Navigation آشنایي با پانل

 Access استفاده از کمک

انک اطالعاتيذخیره کردن و بستن ب  

 

 کار با بانکهاي اطالعاتي
 استفاده از الگوهاي از پیش طراحي شده

 داده چیست؟

 Access 0202 وارد کردن داده ها در جدول

 آشنایي با ساختار جداول

 Access 0202 حرکت بین رکوردها در

 GoTo کار با دستور

 Find آشنایي با ابزار

 تغییر دادن عرض ستونها

جدول ذخیره کردن و بستن  

 نگهداري از بانک اطالعاتي

 

 کار با جداول
 Access 0202 ایجاد بانک اطالعاتي جدید در

 Datasheet کار در نماي صفحه گسترده

 آشنایي با انواع داده

 Access 0202 حذف کردن رکوردها در

 Access 0202 مرتب سازي رکوردها در

 فیلتر کردن رکوردها

 Access وارد کردن داده ها از خارج

 Office Clipboard آشنایي با قابلیت

 به سایر برنامه ها Access صادر کردن داده ها از

 براي ایجاد جدول Table Design استفاده از ابزار

 آشنایي با مفاهیم فهرست و کلید اصلي

 Access 0202 کار با ویزارد مرجع در

 

 

 ايجاد و استفاده از پرس و جوها
 پرس و جو چیست؟

و جوي جدیدایجاد یک پرس   

 افزودن شرط به پرس و جو

 ذخیره و اجراي پرس و جو

 ایجاد فیلترهاي محاسباتي

 تغییر خصوصیات پرس و جو

 ایجاد پرس و جوهاي مشترک

 Access 0202 قابلیت جامعیت مرجع در
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  فرمولهای مورد لزوم در اکسس   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استفاده از فرمها
 فرم چیست؟

 ایجاد خودکار فرم براي یک جدول

مایجاد یک فرم با استفاده از ویزارد فر  

 آشنایي با محیط طراحي فرم

 Access 0202 تغییر سبک فرم در

 استفاده از کنترلهاي محاسباتي

 باز کردن و استفاده از فرمها

 ایجاد یک فرم کامالً سفارشي

 

 ابزارهاي گزارش گيري
 گزارش چیست؟

 ایجاد یک گزارش خودکار

 پیش نمایش و چاپ گزارش

 ایجاد گزارش با استفاده از ویزار گزارش

شنایي با محیط طراحي گزارشآ  

 استفاده از کنترل هاي محاسباتي در گزارش

 Access 0202 ایجاد برچسبهاي پستي در

 

 Access 0202 تکنيکهاي پيشرفته در
 آشنایي با ماکروها

 ایجاد یک ماکروي جدید با استفاده از ماکروها

 ذخیره و اجراي ماکرو

 استفاده از ماکرو در فرم

و جوي ساخت یافته آشنایي با زبان پرس  (SQL) 

 Select آشنایي با دستور

 Access 0202 امنیت بانکهاي اطالعاتي در

 تعیین رمز عبور براي یک بانک اطالعاتي

 

 VB فرمولهای اکسس
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0202ایجاد بانک اطالعاتی در اکسس   

0202ایجاد بانک اطالعاتی در اکسس   

 
Access ست؟چی  

 .است که برای مدیریت پایگاه داده ارائه شده است Microsoft Office اکسس از برنامه های موجود در نرم افزار آفیس

 . این برنامه دارای قابلیتهای بسیار است , مانند ایجاد فرم ورود اطالعات به شکل دلخواه

 Access شروع کار با
  با باز نمودن اکسس پنجره ای نمایش داده میشود

 

 
 

 یک بانک اطالعاتی جدید ایجاد می گردد create و کلیک بر روی گزینه blank database همانگونه که می بینید با انتخاب گزینه
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 نوع داده مورد نظر را انتخاب نمایید .) تعیین نمایید که در ستون مربوطه چه نوع داده ای ثبت می گردد .( Add to Add با کلیک روی گزینه

اع داده ها در شکل زیر می باشدانو  . 

 .مثال اگر در ستون فقط عدد وارد می نماییم مانند شماره تلفن و شماره پرسنلی و ...، نوع فیلد داده را عدد تعیین نمایید

 

 
 ذخیره کردن و بستن بانک اطالعاتي اکسس

 ذخیره کردن و بستن بانک اطالعاتي اکسس

 

 
بت مشخصات مراجعین با ما باشیدگام به گام تا ایجاد یک برنامه ث  

 
 . ابتدا بانک اطالعاتی جدید ایجاد کنید

 . سپس مطابق شکل زیر فیلدها را تعیین نمایید

Id بصورت خودکار توسط سیستم اکسس ایجاد می شود و جهت داده ها بصورت خودکار شماره ردیف می گذارد . 
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 . پنجره مربوطه را ببندید

 
نام مشخص تعیین نمایید .)حتما با زبان التین ( برای جدول ایجاد شده  

 

 
 

 . ذخیره نمایید و یک اسم برای فایل تعیین نمایید File از زبانه Save بانک اطالعاتی را با انتخاب گزینه
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 ویرایش بانک اطالعاتی اکسس

 ویرایش بانک اطالعاتی اکسس

 
ب ورودی زا ویرایش نمایید و یا مطلب جدید ثبت نماییدشما می توانید بانک اطالعاتی خود را باز نموده و مطال . 

 
 

 
  می باشد data Sheet View نحوه مشاهده بانک اطالعاتی در زمان ورود داده ها و مطالب

 
 

 
 . می توانید وارد محیط ویرایش بانک اطالعاتی شوید Design View با انتخاب جدول مورد نظر و سپس کلیک روی گزینه
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  ا بانک اطالعاتی را انتخاب نماییدابتد -0

 را انتخاب نمایید View گزینه -0

 . کلیک نمایید تا وارد نمایش ویرایش شوید Design View روی گزینه -3

  با انتخاب هر ردیف می توانید آن مورد را به باال و پایین جابجا نمایید -4

یدهمچنین می توانید ویرایش روی اسامی فیلدهای خود انجام ده . 

 
 به معنی نام فیلد )سر ستون های جدول ( Field Name در این مرحله

 .به معنی نوع داده ورودی می باشد Data Type و

  . . . مثال داده ها از نوع متن وارد می نمایید و یا عدد و

نداردفقط جهت وارد نمودن یاداشت و شرح برای فیلد مورد نظر می باشد و ارزش دیگری  Description مورد . 

 
 

 . در پایین جدول آیتمهایی را برای عر فیلد با توجه به نوع داده ورودی مشاهده می نمایید

 . در این قسمت اگر در ردیف باال یک فیلد را انتخاب نمایید در پنجره پایین می توانید سایر تنظیمات را برای آن فیلد انجام دهید
 برای داده ها
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fieldsize ت تعداد کاراکتر ورودی می باشدبه معنی محدودی  

format به معنی نحوه نمایش داده ها می باشد 

Input mask جهت تعریف نحوه نمایش داده ها می باشد 

Caption : برچسب و لیبل هر فیلد می باشد . 
 اگر بخواهید نام فیلد مطلبی به صورت فارسی نمایش داده شود در این قسمت آنرا بنویسید

( تین برای مشاهده نام فیلد به زبان مورد نظر می باشد و نام فیلد در برنامه همان است که در باال وارد نموده اید که حتما باید به زبان ال این قسمت فقط

 ( باشد

 
Default Value : داده ای که بصورت از پیش تعیین شده در هنگام ثبت وارد شود و شما در صورت نیاز انرا تغییر می دهید .  

در قسمت نام شهر همیشه نام یک شهر وارد شود و شما در صورت نیاز آنرا تغییر دهیدمثال   .) 

 
Validation Rule : محدوده قابل قبول ورود داده ها را مشخص می نماید . 

 
Validation Text : مطلبی که در استاتوس بار نمایش داده می شود  

Required : اجباری نمودن ورود داده  

دن این قسمت ، حتما باید در فیلد مربوطه داده خاصی را وارد نمودبا فعال نمو  . 

Allow Zero Length : اجازه وارد نمودن فضای خالی با کلید اسپیس Space 

 
Indexed : ایجاد ایندکس در فیلد به جستجوها کمک می کند 

primary key به صورت عدم تکراری شدن آن فیلد می باشد  
پرسنل ، شماره پرسنلی نباید تکراری باشد زیرا افراد فقط یکبار ثبت شوند و تکرار قبول نشودمثال در ثبت مشخصات   

0202در اکسس  Input Mask آشنایی با  

 input mask آشنایی با

 

 

 
 در پنجره ویرایش جدول ابتدا فیلد مورد نظر را انتخاب نمایید

 
در آن وارد نمایید را انتخاب نمایید و نحوه تایپ را Input Mask سپس گزینه  . 

 
 . توجه : بجای رقم صفر از عالئم دیگر که در پایین آمده استفاده نمایید تا شرایط مورد نظر شما فراهم شود

استفاده نمایید و برای اینکه فقط حروف وارد شود از 2مثال برای اجباری شدن ورود اعداد از   L استفاده نمایید . 
222-222222-2ا وارد نمایید در قسمت مربوطه تایپ نمایید : مثال اگر بخواهید کد ملی فرد ر  

رقم وارد نماید و بعد از رقم سوم و رقم نهم فاصله نشان بدهد 02یعنی تعداد  . 

( فقط  ___ نمایش داده می شود و-______-توجه : پس از ورود نحوه نمایش ، اگر وارد محیط ورود داده شوید متوجه می شوید که در فیلد کد ملی : _

 .عدد وارد می شود و امکان تایپ حروف الفبا وجود ندارد
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 سپس

 
 

 
 اکسس Input Mask عالمتهای مورد استفاده در

 
 : باید با عالئم مربوط به نوع داده های ورودی آشنا باشید . این عالئم شامل input mask برای ایجاد

 
 اجازه ورود فقط عدد به تعداد صفرها : 2

فاصله خالي را وارد نمایید ولی اگر چیزی وارد نکردید مشکلی ندارد ) محدودیت کاراکتر ندارید(عدد یا  : 9  

 عدد،عالمت مثبت ، عالمت منفي و فاصله خالي مي تواند وارد شود اما الزامي نیست:#

L : فقط حروف وارد شود 

 . حرف به تعداد عالمت سوال: ?

A : حرف یا عدد را می توانید وارد نمایید 

a حرف یا عدد میتواند وارد شود ولی الزامی نیست. 

 حرف یا فاصله خالي را میتوانید وارد نمایید : &

C :هر كاركتر یا فاصله خالي را وارد نمایید .  

 كاركترهایي كه بعد از آن وارد میشود به حروف كوچك تبدیل میكند : >
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بدیل میكندكاركترهایي كه بعد از آن وارد میشود به حروف بزرگ ت : <  

 كاركترها از راست به چپ وارد شوند : !

  .كاركترهاي كه به دنبال آن میآیند به جاي اینكه به عنوان كد خوانده شود به صورت تحت الفظي نمایش مییابد: \

Password بصورت عالمت * ستاره دار مورد استفاده قرار می گیرد 

 
 . وارد نمایید input mask هر یک از عالئم فوق در

 چند مثال برایتان می گذارم

 

 
  برای ورود کد پستی

input mask رابصورت زیر وارد نمایید: 

 
  رقم راست 4رقم چپ و یک فاصله و  6

 
0مثال   : 

  جهت شماره تلفن به صورت زیر Input mask تنظیم نمایش

 
 

 
  نتیجه به صورت زیر نمایش داده می شود

 

 
ملیو یک نمونه دیگر برای ورود کد   

 

 

 
 قواعد نامگذاري فیلدهای اکسس

 : قواعد نامگذاري فیلدهای اکسس

كاراكتر بیشتر وارد نکنید 64برای نام فیلد از  .0  

 . شروع نام فیلدها با حروف الفبا باشد ودر ادامه رقم نیز میتوانید استفاده کنید .0

 .استفاده نکنید name در نام فیلد از عالمت [ , ] , ? ,! , ( ,) و همچنین کلمه .3

ن بکار ببریدبراي نام گذاري فیلد ها ، جداول ، فرم ها ، كوئري ها ، گزارشات ، ماكرو ها و ماژول ها از نام فارسي استفاده نكنید و حتما نام التی -4  

 در نامگذاری فیلدها و .. از جای خالی استفاده نکنید-5

هم نام قرار ندهیدنام فیلد ها را با نام جدول و یا فرمها و ...  -6 . 

 و سپس نام مربوطه را بنویسید تا بعدا دچار مشکل نشوید TBL برای فرمها و جداول و .... از نام مشخص کننده آن استفاده کنید مثال اول نام جدولها -7

. 

 
 براي نام گذاري جدول پرسنل Tbl_Personel شروع کنید. مثال Tbl اسامي جداول با

  Frm اسامي فرم ها با

  Qry كوئري ها با

 Rpt گزارش ها با

 

 در اکسس Query مرحله دوم : ایجاد جستجو
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 در اکسس Query مرحله دوم : ایجاد جستجو

 

 

 

 

 
 

 سپس

 

 
 

 در نهایت

 

 
 

0202ویرایش کوئری در اکسس   
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0202ویرایش کوئری در اکسس   
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0202در اکسس  Query آشنایی با انواع کوئری  

یی با انواع کوئریآشنا  Query  0202در اکسس  
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  کوئری ها انواع مختلف دارند

 (Select Query) بعضی کوئری ها برای مشاهده ی یک جستجو بکار می روند

 

Make Table  
. این روش برای لیست  نوعی کوئری است که پس از انجام جستجو ، نتیجه را در یک بانک اطالعاتی و جدول دیگر به دلخواه شما ذخیره می نماید

 .گیری و ارسال فایل مربوطه به افراد ذیصالح دیگر و یا تهیه پشتیبان بر اساس نیاز کاربرد دارد
اداره خود را به سازمان باالتر ارسال نمایید . باید یک کوئری درست نمایید تا اطالعات سال را از شما پرسیده و  0390مثال نیاز است اطالعات سال 

نتیجه را به صورت یک لیست مشاهده نمایید . حال اگر نوع این گزارش را 0390رد نمودن شما با وا  Make Table  در نظر بگیرید، نتیجه منجر

می باشد. و شما می توانید این جدول را به اداره و یا سازمان مربوطه ارسال نمایید 0390به ایجاد یک جدول که حاوی داده های سال  . 

 

 

Append Query 
ا به جدول عی کوئری است که اطالعات ذخیره شده را از یک بانک اطالعاتی که از سایرین دریافت نموده اید و یا در اختیار دارید ، جستجو و نتیجه رنو

 .موجود در نرم افزار شما اضافه می نماید
وعه را به اطالعات موجود در نرم افزار شما اضافه نماید.) مثال در مثال فوق شما می توانید یک کوئری ایجاد نمایید که اطالعات جدول ادارات زیرمجم

 جمع بندی (

 

Update Query 
 . اگر شما اطالعاتی را در جدول وارد نموده اید با این کوئری می توانید آن اطالعات را به روز نمایید

در جدول درصد خاصی افزایش یابد 0390مربوط به سال  مثال می توانید در نرم افزار فروشگاهی مشخص نمایید که تمامی قیمت اقالم خریداری شده . 

 

Crosstab Query 
 اطالعات را طبقه بندی می نماید ) به نوعی ، ایجاد جدول آماری است (

 .اطالعات موجود در جدول را بصورت دسته بندی نمایش می دهد

 

Delete Query 
جدول شما حذف نماید شما می توانید یک کوئری تهیه نمایید که اطالعات خاصی را از . 

ا نمایش مثال می توانید اطالعات مربوط به سال خاصی را از جدول مربوطه حذف نمایید . برای اینکار یک کوئری ایجاد نمایید که اطالعات آن سال ر

با چند پرسش که جهت اخطار پرسیده  دهد . سپس آن کوئری را به کوئری حذف کننده تبدیل و ذخیره نمایید . حال با اجرای کوئری مشاهده می نمایید که

 .می شود ، داده های مربوطه مطابق آنچه توسط شما در کوئری مشخص شده، حذف می گردد

 

به وسیله کوئری 0202ایجاد فایل پشتیبان در اکسس   

  به وسیله کوئری 0202ایجاد فایل پشتیبان در اکسس 
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روی نام کوئری ، آنرا اجرا نمایید و یا دابل کلیک Run پس از تایید با اجرای گزینه . 

 
 

 . مشاهده می نمایید که یک جدول جدید ایجاد میشود و شما میتوانید این جدول را به عنوان پشتیبان با نما دیگری ذخیره نمایید

اطالعات قبلی ، آن را جدول قبلی حذف و جدول جدید جایگزین میشود . پس در صورت نیاز به  Make Table Query توجه : با هر بار اجرای

 .ارسال و یا در همین برنامه با نام دیگری ذخیره نمایید تا حذف نگردد Export در جدول دیگر

 
 

 Append Query یکپارچه نمودن داده ها با کوئری در اکسس

 Append Query یکپارچه نمودن داده ها با کوئری در اکسس

 

 
دهای محدوده مورد نظر از یک جدول را به یک جدول دیگر انتقال داده و به آن اضافه نماییدشما می توانید رکور Append Query با ایجاد  
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 این روش برای بک آپ گیری از داده ها و یا یکپارچه نمودن داده های مراکز و جمع بندی ان در بانک اصلی کاربرد دارد

نمایش دهد سپس وارد نمایش ویرایش کوئری شده و نوع کوئری را بهبرای این کار ابتدا کونری ایجاد نمایید تا محدوده مورد نظر شما را   Append 

QUERY تغییر داده و نام جدولی که میخواهید داده ها به ان منتقل شود مشخص نمایید . 

 . اگر نام فیلدها تفاوت داشت در قسمت فیلدها مشخص نمایید که هر فیلد به کدام فیلداز جدول مقصد منتقل شود
را اجرا نماییدسکوئری ÷س  

 موفق باشید

 

 

 

 
 

بوسیله کوئری 0202ویرایش و به روز نمودن داده های یک بانک اطالعاتی در اکسس   Update Query 

  بوسیله کوئری 0202ویرایش و به روز نمودن داده های یک بانک اطالعاتی در اکسس 

 

 
0202در اکسس   

حدوده ای از داده ها به چه صورت تغییر یابدبا ویرایش کوئری و تنظیم ان تعیین نمایید که چه م  . 

 . این روش برای به روز رسانی داده ها در جدول کاربرد دارد
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بوسیله کوئری 0202حذف محدوده خاصی از داده های بانک اطالعاتی در اکسس   Delete Query 

بوسیله کوئری 0202حذف محدوده خاصی از داده های بانک اطالعاتی در اکسس   Delete Query 

 . ابتدا کوئری ایجاد نمایید و تعیین نمایید چه مواردی را نمایش دهد

 .و اجرای ان می توانید آن محدوده را حذف نمایید delete Query سپس می توانید با تغییر نوع کوئری به کوئری حذف کننده

 

 

 
 در اکسس

 

 

 
 

بوسیله کوئریجستجو و نمایش داده های تکراری در بانک اطالعاتی اکسس   Find Dublicate Query 

  جستجو و نمایش داده های تکراری در بانک اطالعاتی اکسس بوسیله کوئری

 

Find Dublicate Query  

 
 در اکسس این امکان وجود دارد

 

 
 سپس
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  سپس

 

 
 

 
 در نهایت
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0202مقایسه داده های دو جدول در اکسس   

0202 مقایسه داده های دو جدول در اکسس  

 
 فرض نمایید دو جدول دارید که یکی شامل تمام جمعیت بوده و دیگری شامل ثبت نام کنندگان در یک طرح خاص مثال دریافت یارانه

 . حال می خواهیم بدانیم کدامیک از افراد ثبت نام نکرده اند
ثبت نشده0در جدول  0و یا طبق مثال زیر می خواهیم بدانیم کدام شماره تلفن ثبت شده در جدول   

می  Find unmach Query wizard برای این منظور در اکسس با روش مقایسه جهت یافتن موارد نا منطبق در دو جدول با ایجاد کوئری

 توانید مواردی که در جدول اصلی وجود دارد و در جدول دوم وجود ندارد را مشاهده و لیست نمایید

 

 
 

 ابتدا وارد منوی ایجاد کویری شوید

 

 
 

 سپس
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. وجود ندارد را نمایش می دهد0. وجود دارد ولی در جدول 0. مقایسه شده و داده هایی که در جدول 0. با جدول 0تمام شماره تلفنهای جدول  . 

 
 

 
وجود ندارد مشاهده می نمایید 0که. در جدول  0نتیجه لیست تلفن از جدول   

 

 
 

0202فرمول نویسی در کوئری اکسس   

  0202ر کوئری اکسس فرمول نویسی د

 
 : یک نکته)

تند و کوئری ها پرسش هایی هستند که برای تهیه لیست مورد سوال از یک جدول تهیه می شوند . کوئری ها شبیه جدول نمایش می یابند ولی جدول نیس

کوئری نیز پرسش جدید ایجاد نمایید . یعنی می  فقط شامل لیستی انتخاب شده از داده های جدول می باشند . ضمنا شما می توانید از لیست تهیه شده توسط

 ( توان برای یک کوئری ، کوئری جدید درست نمود و لیست را محدودتر نمایید

 
کلیک بر روی دکمه ویزارد می توانید فرمولهایی را برای نمایش داده ها ایجاد نمایید تا بر اساس  , Cretaria در کوئری اکسس با انتخاب محدوده

انجام گیردخواست شما  . 
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 . در پنجره باز شده میتوانید فرمولها را ایجاد نمایید

 

 
 

 پس از انتخاب فرمولها می توانید تایید را زده و نتیجه را مشاهده نمایید
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 نمونه ای از فرمولهایی که می توانید وارد نمایید به صورت زیر می باشد
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  :مثال

 
 

0202ایجاد فرم در اکسس   

0202فرم در اکسس ایجاد   

 
 . فرمها جهت ورود اسان داده ها به جدولها ایجاد می گردند

 جهت ایجاد فرم ابتدا جدول مورد نظر را انتخاب نمایید

 

 
 

 سپس
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 سپس

 

 
 

 سپس
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 سپس

 

 
 

 در نهایت
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 موفق باشید

 
 

0202ویرایش فرم در اکسس   

  0202ویرایش فرم در اکسس 

 
ه صورت مورد نیاز شما باز شوند باید ویرابیش الزم را انجام دهیدبرای اینکه فرمها ب  
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 . را فعال نمایید Pup Up اگر بخواهید فرم شما بصورت جدا از صفحه اکسس و در پنجره جدید باز شود گزینه

 .ترتیب قرارگیری فرمها را فعال می سازد modul و گزینه

ود ولی دیده نشود و در زیر فرم فعال شما نمایش یابداگر شما بخواهید فرمی فقط در برنامه اجرا ش  modul را no قرار دهید. 

 .قرار دهید ، فرم پس از باز شدن ، در روی تمام صفحه نمایش می یابد yes را modul اگر

 

 
 

اشد و یا اینکه اجازه ورود رکورد جدید داشته سایر تنظیمات جهت اینکه اجازه ویرایش داده ها در فرم فعال باشد و یا اینکه فرم فقط حالت نمایش داشته ب

 . باشید و یا اینکه رکورد جدید غیرفعال باشد
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 ... تنظیمات مربوط به نحوه نمایش فرم مانند بسته بودن دکمه ماکزیمم و ضربدر در گوشه باالی فرم و

 

 

 
 

0202کاربرد ماکرو در اکسس   

  0202کاربرد ماکرو در اکسس 

 
مینی هستند که در اجرای فرمها و گزارشات اکسس به ما کمک می نمایندماکروها فرا . 
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 در پنجره ایجاد ماکرو ، نوع فرمان ماکرو مورد نیاز را انتخاب نمایید

 

 
 .سپس ماکرو را ببندید و یک نام برای آن در نظر بگیرید که متناسب عملکرد آن باشد
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 .نتیجه را مشاهده نمایید

 

 
 

به ویرایش فرم ، انتخاب نمایید که فرم اگر باز شد به صورت تمام صفحه باز شودبا ورود   . 

  . البته این ماکرو را جهت بازنمودن تمام صفحه ی تمام فرمها و گزارشات می توانید استفاده نمایید
 موفق باشید
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 full Screen.شما با این روش می توانید فرم خود را بصورت تمام صفحه باز نمایید

 

 

با استفاده از 0202آشنایی با تنظیمات فرم در اکسس   Property Sheet 

با استفاده از 0202آشنایی با تنظیمات فرم در اکسس   Property Sheet  

 
  . برای باز شدن فرم در اکسس تنظیمات خاصی وجود دارد که بر اساس نیاز میتوانید آنرا فعال نمایید

ه وابتدا وارد محیط ویرایش فرم شد  property Sheet را انتخاب و تنظیمات فرم را انتخاب نمایید 

 
 

  ویرایش فرم بصورت زیر است

 نام نمایش داده شده باالی فرم اکسس-0

 نمایش و یا عدم نمایش ضربدر )کلید بستن ( -0

 نمایش و عدم نمایش ماکزیمم مینیمم -3

 نمایش رکورد فعال -4

مل رکورد قبلی و بعدی و جدید و شماره رکوردی که فعال استنمایش کلیدهای پیمایش رکورد شا -5  
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 نمایش اسکرول )نوار ابزار حرکت صفحه ( -6

 

 
  و سایر موارد

 

 
 

0202آشنایی با ایجاد کنترل دکمه در فرم اکسس  : Control 

  Control : آشنایی با ایجاد کنترل دکمه در فرم اکسس

 
ا ایجاد نمایید تا عملکرد مورد نظر شما را اجرا نمایددر فرمهای اکسل میتوانید کنترل هایی ر  . 

  مثال ایجاد دکمه جهت بسته شدن فرم
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 سپس روی کنترل دکمه کلیک نمایید و دکمه را در محل مناسب رسم نمایید و در پنجره باز شده ، عملکرد مناسب را انتخاب نمایید

 

 
 

استانواع عملکرد های کنترل برای دکمه به صورت ذیل   : 
  عملکردهای مربوط به فرم

 عملکردهای مربوط به گزارشات در اکسس

 ... عملکردهای مربوط به رکورد ، شامل حرکت به رکورد بلی و بعدی و حذف رکورد و
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 . سپس می توانید برای کنترل خود تصویر مناسب و یا متن مشخص نمایید تا روی دکمه نمایش داده شود

 

 
 

نام التین در نظر بگیرید . )البته اکسس بصورت خودکار یک نام در نظر می گیرد ( سپس برای کنترل یک  
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  نتیجه را مشاهده نمایید و رنگ متن و فونت نوشته روی دکمه را ویرایش نمایید
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 .فرم را اجرا نمایید . با کلیک روی دکمه مربوطه ، عملکرد آن منجر به بسته شدن فرم می گردد

 
 

0202بوط به فیلدها در فرم اکسس تنظیمات مر  

  0202تنظیمات مربوط به فیلدها در فرم اکسس 

 
 شما میتوانید تنظیمات خاصی را برای فیلد انجام دهید Property Sheet با انتخاب فیلد و کلیک روی گزینه

 

 
 

 : این تنظیمات شامل

 :تنظیمات فرمت فیلد
ک فیلدقابل مشاهده بودن و بیا مخفی بودن در نمایش ی  

 .. رنگ زمینه و اندازه فیلد و
 نحوه تایپ از چپ به راست و راست به چپ

 و یا التین (contex) نحوه نمایش اعداد به صورت فارسی
الزم ر جایی اینکه با ورود به فیلد ، فونت صفحه کلید روی فارسی و یا هر زبان دیگر تنظیم باشد . مثال در فیلد نام زبان نوشتاری فارسی باشد و اگ

 .داشتید ، زبان نوشتاری را انگلیسی تنظیم نمایید
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 : تنظیمات داده ها

 .شامل فیلد مربوط به فرم به کدام فیلد جدول ارتباط داشته و تغییرات فیلد در کدام فیلد جدول ذخیره شود

نمایش یابد 222-222222-2نحوه نمایش تایپ مثال کد ملی به صورت  . 
شه نمایش داده شود و اگر تغییر ندادید ، ذخیره شود. مثال نام استان همیشه تهران نمایش و ثبت شود مگر اینکه خودتان آنرا متن پیش فرض : متنی که همی

 عوض نمایید
  شرایط: قوانینی که مثال یک متن خاص و یا عدد خاص وارد نشود

 . فعال بودن : بدین معنی است که فیلد قابل مشاهده و قابل تغییر باشد
دن : امکان تغییر در دادههای فیلد وجود نداردقفل بو  

 
 : تنظیمات مربوط به عملکرد

دادمثال با کلیک روی فیلد و یا ورود به فیلد یک ماکرو اعمال شود و یا فرمول مد نظر شما اجرا شود . در اینده در این مورد توضیح خواهم  . 

 
  : سایر تنظیمات

مول نویسی بکار میرود و حتما آنرا التین در نظر بگیریدنام : نام فیلد مورد نظر شماست که در فر را در اینده  0202فرمول نویسی در فرم اکسس  ) . 

که  fild0=fild0+fild3 توضیح می دهم . مثال میتوانید حاصل دو فیلد را محاسبه و نتیجه را در فیلد دیگری بصورت اتومات ذخیره نمایید . مثال

ن نام فیلد در این قسمت می باشدهما 3و  0و  0منظور از فیلد   ) 

است . قبال در مورد ترتیب ورود مکان نما توضیح داده شد 0مثال ترتیب ورود مکان نما در فیلدها مثال فیلد مورد مشاهده شماره   .  

 . مکان نما وارد فیلد نشود ولی بتوان با کلیک وارد فیلد شد tab میتوانید تنظیم نمایید که با زدن

متن راهنمایی را تایپ نمایید تا با حرکت ماس بر روی فیلد مربوطه در زیر ماس نمایش یابدمیتوانید   .  

 
 

0202ایجاد یک صفحه ورودی جهت نرم افزار در اکسس   

  0202ایجاد یک صفحه ورودی جهت نرم افزار در اکسس 

 
عنوان صفحه اول نمایش داده شود و کلیدهای ) کنترلها( مربوطه را روی آن در هر نرم افزار یک فرم ایجاد نمایید تا در هنگام باز نمودن برنامه ، به 

 . قرار دهید

 

 
ابتدا یک فرم طراحی نمایید و ویرایش مربوطه را انجام دهید 0202در اکسس   .  
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 فرم جدید را ویرایش نمایید و یک کنترل دکمه جهت باز نمودن فرم قبلی که ایجاد نموده اید قرار دهید
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 فرم را پس از ویرایش ببندید و برای آن یک نام در نظر بگیرید

 

 
 . سپس فرم را به عنوان فرم اصلی از ریبون گزینه فایل و تنظیمات بانک اطالعاتی در نظر بگیرید

ادر نمایش داده شودشما می توانید برای نرم افزار خود یک آیکون طراحی نموده و آیکون را به اکسس معرفی نمایید تا در باالی ک  . 
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شما مشاهده می نمایید با باز نمودن برنامه ، فرم شما نمایش داده می شود 0202در اکسس  Default Form با تعریف فرم به عنوان  . 

 

 
 

 . این فرم هر زمان برنامه را اجرا نمایید باز می شود

با بازنمودن برنامه نگه دارید تا وارد قسمت ویرایش شوید را همزمان Shift توجه : برای اینکه فرم باز نشود باید دکمه)  . ) 

 

 
 موفق باشید

 
 . درآینده این فرم را ویرایش نموده و کلیدهایی جهت جستجو و چاپ گزارش و مشاهده لیست و سایر کنترلهای الزم را در فرم ایجاد نمایید

 

0202روش بستن برنامه اکسس همراه با بسته شدن فرم در اکسس   
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  0202وش بستن برنامه اکسس همراه با بسته شدن فرم در اکسس ر

 
  اگر شما بخواهید پس از اینکه فرم اصلی خود را ببندید ، همزمان نرم افزار اکسس نیز بسته شود از ماکرو استفاده نمایید

 . بگذارید Quit اایجاد نموده و نام آنرا Quit Access برای این کار یک ماکرو ی

 
 

یرایش فرم اصلی وارد قسمت تنظیمات شده و در قسمت مربوط به فرامیت=ن هنگام بسته شدن فرم گزینهسپس با و  quit  مشاهده می شود . آنرا

 . انتخاب نمایید

 . حال هرگاه این فرم را ببندید ، برنامه اکسس بسته خواهد شد

 
 

 نمایش نتایج پرسش یک کوئری در فرم اکسس

  در فرم اکسس نمایش نتایج پرسش یک کوئری
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مایش نتیجه در شما می توانید یک کلید کنترل ایجاد نمایید تا با اجرای ان یک فرم باز شود و اگر این فرم به یک کوئری مربوط باشد ، نتیجه منجر به ن

 .فرم اکسس می گردد
 برای این کار ابتدا یک کوئری ایجاد نمایید . )قبال توضیح داده شد(

ویزارد )مرحله به مرحله ( ایجاد نمایید و انتخاب نمایید که فرم به کوئری مرتبط باشدسپس یک فرم با روش   . 

 
 

 .سپس نوع فرم را ستونی انتخاب نمایید و نام مشخصی را برای فرم در نظر بگیرید

 
 

. را انجام دهید . فرم شما آماده استسپس فرم را مطابق زیر ویرایش نمایید تا در هنگام باز شدن ، باال باز شود . سایر تنظیمات فونت و . . 
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 .حال می خواهیم یک دکمه کنترل ایجاد نماییم . فرم اصلی خود را جهت ویرایش باز نمایید و یک دکمه کنترل را رسم نمایید

 
 

 نوع دکمه را به صورت باز کننده فرم در نظر گرفته و فرمی که ایجاد نموده اید را به آن معرفی نمایید
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نهایت دکمه کنترل را ویرایش نمایید و فرم را اجرا نمایید در  .  

  . مشاهده می نمایید که پرسش ایجاد شده در کوئری اجرا شده و نتیجه در فرم نمایش می یابد

 

 
 

  سپس
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 : و نتیجه به صورت

 
 

0202ایجاد بک گراند برای فرم در اکسس   

  0202ایجاد بک گراند برای فرم در اکسس 

ایجاد یک بک گراند برای فرم خود ابتدا وارد محیط ویرایش فرم شوید و سپس گزینهجهت   property sheet مربوط به form  را انتخاب و پس

 . زمینه مورد نظر را انتخاب نمایید
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 . تنظیمات مربوط به تصویر را انجام دهید

 
 فرم را مشاهده نمایید
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0202طریقه ایجاد یک گزارش در اکسس   

  0202یقه ایجاد یک گزارش در اکسس طر

 

 
شما میتوانید نتیجه پرسش ایجاد شده توسط کوئری را در یک گزارش آماده و چاپ نمایید 0202در اکسس  . 

 
 : برای این کار ابتدا یک گزارش از کوئری مورد نظر ایجاد نمایید

  برای اینکار

 گزینه تهیه گزارش مرحله بندی شده را انتخاب نمایید -0

  کوئری مورد نظر را از لیست انتخاب نمایید -0

 . تعیین نمایید چه آیتمهایی در گزارش گیری اکسس نمایش داده شود -3

 . در صورت نیاز می توانید گزارش گروه بندی شده ایجاد نمایید . مثال بر اساس آدرس جدا گانه لیست شود-4

 

 
 

ه اساس باشدمشخص نمایید که مرتب شدن گزارش ایجاد شده بر چ -5  .  

م نوع گزارش را بر اساس نیاز مشخص نمایید . مثال اگر منظور شما ایجاد لیست باشد مطابق تصویر عمل نمایید و اگر منظور شما ایجاد یک فر -6

 .شبیه فرم ثبت نام و ... باشد از گزینه های دیگر استفاده نمایید

ا ذخیره نماییدسپس برای گزارش خود یک نام در نظر بگیرید و نتیجه ر . 
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 . گزارش خود را ویرایش نموده و فونت و سایر موارد را تنظیم نمایید -7

  گزینه تنظیمات گزارش را انتخاب نمایید -8

فعال نمایید 0202را در اکسس  Modul و PupUp گزینه های Other از -9  . 

 

 
 

د تا اجرا شودگزارش خود را ذخیره نمایید. و سپس روی گزارش دابل کلیک نمایی  . 

 

 
 . نتیجه منجر به پرسش سئواالت مربوط به کوئری شده و حاصل را به صورت گزارش نمایش می دهد . این گزارش قابل چاپ است
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0202طریقه باز نمودن یک گزارش بوسیله کنترل دکمه در یک فرم اکسس   

  0202طریقه باز نمودن یک گزارش بوسیله کنترل دکمه در یک فرم اکسس 

 
شما با ایجاد یک دکمه کنترل می توانید یک گزارش را اجرا و نتیجه را مشاهده و چاپ نمایید 0202در اکسس   

 . مثال میخواهیم در فرم اصلی دکمه ای ایجاد نماییم که کلیک روی آن منجر به نمایش گزارش شود

 . بدین منظور فرم مربوطه را جهت ویرایش باز نمایید

در فرم خود رسم نمایید ابتدا یک دکمه -0  . 

گزارش انتخاب نمایید. سپس گزارش مورد نظر را انتخاب  Preview نوع دکمه را از نوع کنتزل کننده های گزارش و فرمان مربوطه را پیش نمایش

  . نمایید

 

 
 

دکمه ایجاد شده را از نظر اندازه و فونت و رنگ و سپس متن مناسب با دکمه و یا تصویر جهت نمایش روی دکمه ایجاد نمایید و مراحل را تایید نموده و 

 .. تنظیم نمایید
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 و در نهایت فرم اصلی را اجرا نموده و نتیجه را مشاهده نمایید

 

 
 

 .پس از پاسخ دادن به سواالت کوئری مربوطه ،نتیجه منجر به نمایش گزارش می گردد
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ق فرم اکسس وارد نماییمچگونه پاسخ پرسشهای ایجاد شده در کوئری را از طری  

  چگونه پاسخ پرسشهای ایجاد شده در کوئری را از طریق فرم اکسس وارد نماییم

 

 

 
جاد همانگونه که تا کنون توضیح داده شد جهت بدست آوردن اطالعات مورد نظر از یک جدول که شامل مقادیر زیادی رکورد می باشد باید کوئری ای

ک پرسش طارحی نمود تا توسط کوئری در محدوده تعیین شده توسط شما لیست توسط کوئری آماده شودنمود و برای هر فیلد مورد نظر ی  . 

 . حال پس از اجرای کوئری ، پرسش های طراحی شده توسط شما بصورت فیلد به فیلد پرسیده می شود و درنهایت نتیجه نمایش داده می شود

ای مورد نظر را در ان وارد نمایید و مسیر داده ها در کوئری را به آن فرم ارتباط دهیدشما می توانید یک فرم طراحی نموده و تمام آیتم ه  . 

از کوئری ایجاد نموده و با  Reportمی توانید قبال یک گزارش) حال ابتدا فرم محدوده ها را پر نموده و سپس با یک کلید کنترل کوئری را اجرا نمایید

  .( کلید کنترل ، آن گزارش را باز نمایید

 
  مثال

 . فرض نمایید جدول شما شامل یک فیلد برای تاریخ ثبت باشد
ید و در کوئری حال باید ابتدا یک فرم ایجاد نمایید و در آن یک باکس متنی به عنوان " از تاریخ " و یک باکس متنی به عنوان " تا تاریخ " ایجاد نمای

ا از فرم شما دریافت نمایدفرمول را طوری طراحی نمایید که محدوده تاریخ گزارش ر . 

 
 . نام مشخصی به باکس متنی بدهید که بعدا به کوئری معرفی می نمایید Other ابتدا فرم را ایجاد می نماییم . توجه نمایید که در قسمت
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باشد باید با آنچه در جدول است مطابقت داشته Input Mask تنظیمات فرم را مطابق زیر انجام دهید توجه فرمایید که . 

 

 
 و همچنین تنظیمات زیر را انجام دهید
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 :سپس کوئری را ایجاد نموده و مسیر فرم را به آن معرفی می نماییم

 

 
 

  سپس
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  سپس مسیر فرم مربوطه را به کوئری معرفی نمایید )ورودی پاسخ ها از کدام فرم باشد(

 

 
 

 کوئری شما اماده است

تا تاریخ " از فرم خوانده و توسط کوئری محاسبه می گردد در مثال : حد فاصل "از تاریخ " و " . 
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 . کوئری شما آماده است

 در این مرحله از کوئری مربوطه یک گزارش ساخته و فرم لیست تاریخ را بوسیله دکمه کنترل به آن وصل نمایید و با کلیک روی دکمه گزارش ،

Report مربوطه را باز نموده و چاپ نمایید 
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ا مشاهده نماییدنتیجه ر  

 
 

 

0202آموزش استفاده از چک باکس در فرم اکسس   

  0202آموزش استفاده از چک باکس در فرم اکسس 

 
 در فرم اکسس برای ورود داده هایی که حالت بلی و خیر دارند از چک باکس استفاده نمایید

 به معنی بله می باشد 0-

 
  ابتدا یک چک باکس و یک تکست باکس رسم نمایید
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ید .(تنظیمات چک باکس را مطابق تصویر انجام داده و نام آنرا مطابق تصویر بگذارید.) هر نامی گذاشتید در فرمول هم باید همان را تایپ نمای  

 

 
 .تکست باکس را به فیلد جدول ارتباط دهید تا تغییرات آن در جدول قرار گیرد

 
فعال نماییدتوجه : وضعیت مشاهده تکست باکس را در نهایت غیر   Visible=No  تا در هنگام باز شدن فرم فقط چک باکس مشاهده شود. در

 . اینصورت تغییرات در تکست باکس مخفی شده ما اعمال میشود ولی قابل مشاهده نیست
 در مثال برای درک بهتر نمایش فیلد تکست باکس را فعال گذاشته ام

ول بکار بریدیک نام برای تکست باکس در نظر بگیرید که در فرم  
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 : نحوه فعال نمودن وضعیت مشاهده در هنگام باز شدن فرم

 

 
 

یعنی هنگام کلیک نمودن ، کلیک  On Click روی دکمه کنار گزینه Event چک باکس را انتخاب نموده و سپس در قسمت تنظیمات و در قسمت

پنجره بیسیک باز شود کلیک نمایید تا Code Builder نموایید و از پنجره باز شده روی گزینه . 

 
  متن زیر را در پنجره مربوطه تایپ نمایید

 
0-اگر چک باکس برابر   

 باشد Yes آنگاه متن برابر
  در غیر اینصورت

 باشد No متن برابر
 تمام

----- 
 :کد

If Check10 = -0 Then 

  myval = "Yes" 

Else 

  myval = "No" 

End If 
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 و سپس

 
 

 این فرمان را ذخیره نموده و سپس فرم را باز نمایید

 
  با فعال نمودن چک باکس ، متن درون تکست باکس مطابق فرمول تغییر می یابد
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0202نحوه استفاده از کنترل دکمه رادیویی در اکسس   

  0202نحوه استفاده از کنترل دکمه رادیویی در اکسس 

 
 . زمانی است که شما میخواهید از بین چند ایتم یکی را انتخاب نمایید Option Button کاربرد دکمه رادیویی

 
مه ها بقیه غیر بدین منظور ابتدا باید به تعداد الزم دکمه ایجاد نمایید و سپس بوسیله فرمول بیسیک تعیین نمایید که در صورت فعال شدن هر کدام از دک

د بکار بریدفعال شوند و نتیجه را بر اساس نیاز در نرم افزار خو . 

 
دکمه ایجاد نمایید 4ابتدا مطابق مثال زیر  . 
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 سپس برای هر دکمه یک نام در نظر بگیرید و یک دکمه را فعال در نظر بگیرید) چون باید یکی از موارد انتخاب شود (

 
 

 برای هر کدام از دکمه ها یک فرمول مطابق تصویر ذیل بنویسید Event سپس از گزینه

 
د داشته باشید که فرمول را طوری بنویسید که حتما یکی از دکمه ها فعال باشد در مثال دکمه اول اگر هیچ دکمه ای فعال نباشد ، فعال خواهحتما توجه 

 .بود
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  فرمول برای دکمه اول

 
 اگر دکمه اول فعال شد آنگاه

  دکمه دوم غیرفعال
  دکمه سوم غیر فعال

  دکمه چهارم غیر فعال
 در غیر اینصورت

  دکمه اول فعال
  دکمه دوم غیرفعال

  دکمه سوم غیر فعال
  دکمه چهارم غیر فعال

 تمام

 

 

 

 
 

 : برای دکمه دوم
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  برای دکمه سوم

 
 برای دکمه چهارم

 
 

  فرم را ذخیره و اجرا نمایید
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0202نحوه ایجاد لیست بازشونده کومبوباکس در اکسس   

  0202وباکس در اکسس آموزش نحوه ایجاد لیست بازشونده کومب

 
برای جلوگیری از تایپ اشتباه مواردی که به تکرار ثبت می شوند می توانید از کومبوباکس استفاده نمایید 0202در فرمهای اکسس  . 

 
 ابتدا یک کومبو باکس رسم نمایید

 
 

کوئری بگیردانتخاب نمایید که داده ها را همینجا تایپ می نمایید و یا داده ها را از یک جدول و یا  . 

 . را نیز انتخاب نمایید یعنی داده انتخاب شده در کدام فیلد جدول ذخیره شود (Row Sorce) مسیر ذخیره

 



 www.rasekhoon.net/software    بخش نرم افزار راسخون       2010یری اکسس صوآموزش فارسی و ت

 66 فحه ص  
 

 
 

 نام مشخصی برای لیست انتخاب نمایید

 

 
 

 . سپس کومبو باکس را ویرایش نمایید
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 فرم را ذخیره و سپس اجرا نمایید و نتیجه را مشاهده نمایید

 
 

0202ز آپشن گروپ برای ایجاد دکمه رادیویی در اکسس استفاده ا  

0202استفاده از آپشن گروپ برای ایجاد دکمه رادیویی در اکسس   

 

 
Option group روشی برای ایجاد دکمه رادیویی می باشد که بوسیله آن می توانید بدون فرمول نویسی نسبت به ایجاد دکمه رادیویی اقدام نمایید. 

 
را رسم نمایید ابتدا آپشن گروپ  
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 سپس نام هر دکمه را مشخص نمایید

 

 
 

 سپس مشخص نمایید که کدام دکمه همیشه فعال باشد و در ادامه هر مورد را با چه داده ای در جدول ذخیره نماید
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 سپس نحوه نمایش دکمه ها را انتخاب و در ادامه ثبت و ذخیره نمایید

 

 
 

 تنظیمات مورد نظر را انجام دهید
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  آپشن گروپ شما آماده است

 

 
 

 فرم را اجرا نمایید
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0202ارتباط دو جدول با ریلیشن شیپ در اکسس   

  0202ارتباط دو جدول با ریلیشن شیپ در اکسس 

 
نتیجه را مشاهده نمایید در اکسس شما می توانید بین دو جدول ارتباط بر قرار نموده و سپس با ایجاد کوئری از هر جدول داده مورد نیاز را انتخاب و  

 مثال یکک جدول شامل اطالعات افراد همراه با کد شهر دارید
 یک جدول نیز شامل کد شهر و نام شهر دارید

یممیخواهیم ترکیبی از جدول اول و جدول دوم داشته باشیم که عالوه بر لیست افراد و کد شهر، نام شهر را نیز در کنار کد شهر مشاهده نمای  . 

 
ریلیشن شیپ را انتخاب نماییدابتدا   

 

 
 

 سپس دو جدول را انتخاب نمایید
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 .سپس از جدول چپ فیلد مورد نظر که با فیلد جدول دیگر ارتباط دارد و از نوع عدد می باشد را انتخاب و با درگ نمودن به هم متصل نمایید

 

 
 

 سپس نوع ارتباط را مشخص نمایید

 
نام هر شهر داریم که اطالعات تکراری ندارد در اینجا ما یک جدول شامل کد و  

  یک جدول شامل اطالعات افراد و کد شهر داریم که ممکن است چندین نفر با کد یک شهر وجو داشته باشد
 پس نوع ارتباط یک به چند می باشد
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 . سپس ارتباط متصل می گردد

 
 

حاشیه آن لیست افراد هر شهر را مشاهده نمایید پس از باز نمودن جدول شهر ها می توانید با کلیک روی بعالوه  
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 .سپس یک کوئری ایجاد نمایید ابتدا از اسامی افراد موارد مورد لزوم را انتخاب نمایید

 
 

 
 .همان موقع جدول شهر ها را انتخاب و نام شهر را نیز به کوئری اضافه نمایید
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 .کوئری را ذخیره و اجرا نمایید

 
 

ده می نمایید نام شهر در کنار کد شهر آمده است در حالی که در جدول فقط کد شهر وجود داردهمانطور که مشاه  . 

 

 
لی نام این روش برای جلوگیری از تایپ اسم شهرها و جلوگیری از افزایش حجم فایل با متن می باشد و با کد دهی می توان از حجم مطالب کم نمود و

قابل دستیابی است شهر با ایجاد کوئری در محل مورد نیاز  . 

 

 نمونه نرم افزار بایگانی تحت اکسس جهت دانلود رایگان

BayganYar_0202.zip - 0.2 Mbنمونه نرم افزار بایگانی تحت اکسس جهت دانلود رایگان 
  ا جستجوی مشخصات پرونده دچار مشکل هستندمعموال بایگانی های اداری ب

 یک نرم افزار نمونه جهت بایگانی پرونده مراجعین جهت دانلود کلیک نمایید

 

http://uplod.ir/he25l3y7qctv/BayganYar_2010.zip.htm
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 : لینک دانلود

 
BayganYar_0202.zip - 0.2 Mb 

 

 

 
مان اجرای برنامه اکسس باز شود؟چگونه یک فرم در ز  

 چگونه یک فرم در زمان اجرای برنامه اکسس باز شود؟

 
برنامه نمایش داده  در زمانی که شما برنامه خود را کامل نموده اید میتوانید تعیین نمایید که یکی از فرمها که در ابتدا باید باز شود ، همزمان با اجرای

 .شود

 
یید سپس از زبانهابتدا نرم افزار را باز نما  file گزینه Option را انتخاب نمایید  

 

http://uplod.ir/he25l3y7qctv/BayganYar_2010.zip.htm
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 سپس

 
 

 سپس تنظیمات زیر را انجام دهید

 Current DataBase در قسمت

 
 .یک نام جهت تیتر نرم افزار انتخاب نمایید -0

 یک آیکون طراحی و آنرا به نرم افزار معرفی نمایید -0

م فرم باز شودتعیین نمایید در هنگام اجرای برنامه ، کدا -3  . 
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 :تذکر

 . هرگاه یک فرم را به این قسمت معرفی نموده و برنامه را اجرا نمایید ،دیگر قادر به ویرایش در محیط برنامه نستید
 برای لغو اجرای فرم در ابتدا

 .را نگه دارید SHIFt هنگام باز نمودننرم افزار کلید

 
 چگونه فرم اکسس را راست به چپ ایجاد نماییم

  گونه فرم اکسس را راست به چپ ایجاد نماییمچ

 
  در اکسس جهت ایجاد فرم و گزارش به صورت راست به چپ

 
 . را انتخاب نمایید Option گزینه File ابتدا از زبانه

 .را انتخاب و دایرکشن را راست به چپ در نظر بگیرید Client Setting سپس گزینه



 www.rasekhoon.net/software    بخش نرم افزار راسخون       2010یری اکسس صوآموزش فارسی و ت

 79 فحه ص  
 

 
 

ه چپ می باشدحال هر فرمی که می سازید از راست ب  . 
0202روش اضافه نمودن شماره ردیف به سطرهای ریپورت اکسس   

  0202روش اضافه نمودن شماره ردیف به سطرهای ریپورت اکسس 

 
  در گزارش گیری اکسس می توان شماره ردیف اضافه نمود

 برای اینکار ابتدا یک تکست باکس رسم نمایید

 
  سپس مطابق تصویر ذیل

record source  تایپ کنید0را =  

 . را انتخاب نمایید Over all گزینه Running sum در قسمت
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 حال فرم را بسته و اجرا نمایید

 

 
 

 
0202فعال نمودن ماکروها در اکسس   

  0202فعال نمودن ماکروها در اکسس 

 
اییدپس از باز نمودن اکسس برای اینکه ماکروها اجرا شوند باید به روش زیر ماکروها را فعال نم  
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 را انتخاب کنید Option و گزینه File ابتدا زبانه

 
 

 Trust Center سپس گزینه
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 گزینه آخر به معنی ماکروها فعال شوند macro setting در نهایت

 
 

 
0202باز شدن خودکار کومبوباکس در فرم اکسس   

  0202باز شدن خودکار کومبوباکس در فرم اکسس 

 
ا زدن کلیدپس از ورود به کومبوباکس ب  F4 کومبوباکس باز می شود  

 اگر بخواهید کومبوباکس بصورت اتوماتیک باز شود از کد زیر استفاده نمایید

 :کد

Private Sub ComboName_Enter() 

  Me.ComboNAme.Dropdown 

End Sub 

 
 درهنگام اجرای فرم ، با ورود به کمبوباکس ، کمبوبصورت خودکار باز می شود
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0202یک کومبوباکس به کومبوباکس دیگر در فرم اکسس ارتباط   

  2111ارتباط یک کومبوباکس به کومبوباکس دیگر در فرم اکسس 

بو اول در اکسس اگر بخواهید دو کومبو باکس را طوری به هم ارتباط دهیدکه اگر کومبو اول را انتخاب نمودید در کومبو بعدی موارد مرتبط با کوم

برای هر کومبو استفاده نموده و کئری دوم را به کومبو اول ارتباط دهید تا داده را از همان فیلد دریافت نموده و نتیجه را در نمایش یابد از کوئری 

 .کومبو دوم نمایش دهد

 . .. مثال انتخاب استان و سپس در کومبو بعد انتخاب شهر و در کومبو بعدی انتخاب بخش و

ی توانید انواع مختلف انرا مشاهده و با انتخاب هر نوع ، جنس مورد نظر را انتخاب کنیددر مثال زیر شما با انتخاب یک کاال م  

 

 
 

 فایل زیر را دانلود نموده و تمرین را انجام دهید

 

 . ابتدا جدول را ایجاد نمایید

ایجاد کنید که به کار کمک نماید 1با عدد  defaultvalue در جدول یک فیلد با داده ثابت  

رست نماییددوم کوئری د  . 

 . می توانید از کروسب کوئری استفاده نمایید تا عناوین را پیدا نماید ولی سخت است

 مناسب است select کوئری
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 . سپس فرم را ایجاد نمایید

  . البته یک ماکرو برای رفرش )به روز آوری ( الزم است

 . را وارد نمایید Refresh مربوط به فیلدها گزینه ماکرو Event در

 . فایل گویاست

 موفق باشید

 فایل های پیوست شده 

  comboHelp.zip (51111  بار دانلود شده است 713کیلو بایت,  این فایل) 

 

 

 
ر اکسسدانلود توابع تبدیل اعداد به حروف و تاریخ شمسی د  

  دانلود توابع تاریخ شمسی در اکسس
 دانلود توابع عدد به حروف در اکسس

 . بنویسیدVb در اکسس شما برای اینکه بتوانید تاریخ میالدی را به شمسی تبدیل نمایید باید از توابع بیسیک استفاده نموده و فرمول

توانید از این توابع استفاده نماییدنمونه این کار آماده است و با انتقال این توابع به فایل خود می   .  

 به اکسس و فایل خود نموده و مطابق مثالها در فیلدهای خود بکار ببرید export را انتحاب و سپس راست کلیک نموده و Modules کافی است که

 

 

http://www.kouhkanfamily.com/attachment.php?attachmentid=4056&d=1345050821
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 فایل را از لینک زیر دانلود نمایید

 فایل های پیوست شده 

  Shamsi-Parviz.zip (005.0  بار دانلود شده است 690کیلو بایت,  این فایل) 

 
 نمونه نرم افزار کار با کوئری و تاریخ در ثبت پالک خودرو

  نمونه نرم افزار کار با کوئری و تاریخ در ثبت پالک خودرو

 

 

 
  افزار پس از ثبت پالک خودرو می توانید لیست موارد و دفعات تکرار ثبت را مشاهده نمایید در این نرم

 ضمنا یک نمونه ایجاد پسورد اختصاصی نیز انجام شده که امیدوارم به درد بخوره

برنامه را مشاهده کنید را نگه دارید و سورس ShIFtضمنا برای اینکه صفحه اول باز نشود میتوانید ههمزمان با باز نمودن فایل کلید  
 حتما ماکروها رو فعال کنید

 
000000کاربر   

000000گذدواژه   

 

 

 
 فایل های پیوست شده 

  sabtPelak.zip (338.0  بار دانلود شده است 505کیلو بایت,  این فایل) 

 

 
 توابع تاریخ شمسی جمع و تفریق تاریخ و محاسبه سن در اکسس

  توابع تاریخ شمسی در اکسس به همراه نمونه فایل جهت دانلود
  جمع و تفریق تاریخ و محاسبه سن در اکسس

 
ثال تاریخ انقضا(شما می توانید مقادیر عددی را به یک تاریخ اضافه و یا از ان کسر نموده و تاریخ جدید را بدست آورید)م  

 
  همچنین می توانید دو تاریخ را از هم کسر نموده و تفاوت تاریخ را به روز محاسبه نمایید ) مثال سن به روز (

 همچنین می توانید سن افراد را محاسبه نمایید

http://www.kouhkanfamily.com/attachment.php?attachmentid=4074&d=1345231874
http://www.kouhkanfamily.com/attachment.php?attachmentid=4264&d=1345920731
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 می توانید مشخص نمایید که روز مورد نظر چند شنبه است

 

 
 

  یدنمونه کار را طبق فایل زیر دانلود نمای

 .و تنظیمات فیلد را مطابق مثال تنظیم نمایید تا جواب بدهد inputMask ضمنا باید

 فایل های پیوست شده 

  tarikh-parviz.zip (535.7  بار دانلود شده است 675کیلو بایت,  این فایل) 

 

 
 طریقه نمایش اعداد درون تکست باکس به صورت سه رقم جدا از هم در اکسس

 طریقه نمایش اعداد درون تکست باکس به صورت سه رقم جدا از هم در اکسس

 

 
 شاید شما برای نمایش اعداد در اکسس دچار مشکل شده باشید

دلخواه شما بستگی داره ولی با ایجاد یک کد و معرفی تکست باکس به آن می توانید به مقدار  input mask برای نمایش مبلغ و .. این امکان بوسیله

 فرمول جدا نمودن سه رقم سه رقم را ایجاد نمایید و محدودیتی در عدد ندارد

 
 ابتدا فرم خود را جهت ویرایش باز نمایید

 

 

http://www.kouhkanfamily.com/attachment.php?attachmentid=4098&d=1345486171
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ییدشده و کد زیر را وارد نما Vb وارد پنجره on Load مربوط به Event سپس در  

 
 :کد

Private Sub Form_Load() 

Me!text0.Format = "###,###" 

End Sub 

 می باشد Other مربوطه و زبانه property sheet همان نام تکست باکس در قسمت Text0 توجه منظور از

 
 نتیجه مشخص است

 
 دانلود فایل نمونه در لینک زیر

 فایل های پیوست شده 

  number tree comma.zip (40.0  بار دانلود شده است 086کیلو بایت,  این فایل) 

 
 یک خط در میان رنگی کردن گزارش اکسس

 یک خط در میان رنگی کردن گزارش اکسس

 

 
ا در فرم وارد نمایید و با معرفی فیلد ردیف به این کد سیستم بطور خودکار بصورت ذوج و فرد بک برای زیباتر شدن گزارش شما می توانید کد زیر ر

 گراند صفحه فرم را رنگی می نماید
  روش ایجاد فیلد ردیف قبال توضیح داده شده است

 

 

 
 :کد

Private Sub Detail_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer) 

Me.Detail.BackColor = IIf(Me.FildRawName Mod 2 = 1, 01777201, 03170641) 

End Sub 

http://www.kouhkanfamily.com/attachment.php?attachmentid=4108&d=1345494513
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 : نتیجه به صورت

 
 با تغییر کدها میتوانید رنگ جدید بکار ببرید

 دانلود نرم افزار نمونه از لینک زیر

 فایل های پیوست شده 

  yek darmian rangi.zip (90.6  بار دانلود شده است 364کیلو بایت,  این فایل) 

 

 
0202نمایش آبجکتهای مخفی شامل فرمها و کوئری ها و جداول و ماکروها در اکسس   

  2111نمایش آبجکتهای مخفی شامل فرمها و کوئری ها و ... در اکسس 

 

تحت اکسس دیده باشید که بعضی جداول و فرمها و کوئری و ریپورتهای آن شاید تا کنون رم افزارهایی  Hidden بوده و قابل رویت نیستند  

آبجکتها را مخفی می نمایند ؟ 2111حال چگونه در اکسس   

 نمایید Hidden جواب روی آبجکت راست کلیک و آنرا

 
 

 : سوال

http://www.kouhkanfamily.com/attachment.php?attachmentid=4111&d=1345497583
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آبجکتهای مخفی را مشاهده نمایم ؟ 2111چگونه در اکسس   

 کلیک نموده و در پنجره ظاهر شده گزینه Navigation Option بر روی Current Database زبانه option جواب : از گزینه

Show Hide Objects را فعال نمایید  

 .نمایید Unhide حال تمام آیتم های مخفی نمایش داده می شوند و می توانید با راست کلیک روی آنها ، آبجکتها را از حالت مخفی خارج

 
 

 سپس
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 در نهایت

 

 

 
 پیغام خطا در زمان ثبت یک داده در فرم اکسس اگر آن داده تکراری باشد

 . پیغام خطا در زمان ثبت یک داده در فرم اکسس اگر آن داده تکراری باشد

 
بت می نمایید اگر آن کد قبال ثبت شده باشد پیغام فرض نمایید می خواهید یک فرم برای ثبت ورود اطالعات پرسنل داشته باشید و هرگاه شماره ملی را ث

 خطای ثبت تکراری ظاهر شده و شما را متوجه نماید

 

 
 

 ایجاد نمایید BeforeUpdate کد فرمول را در قسمت
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 :کد

Dim varData As Variant 

 

    varData = DLookup("MelyCode", "personel", "MelyCode='" & [MelyCode] & "'") 

    If Not (IsNull(varData)) Then 

            MsgBox "تکراري است", vbCritical, "توجه" 

            Cancel = True 

    End If 

 نمونه فایل جهت دانلود از لینک زیر

 فایل های پیوست شده 

  tekrar sabt No.zip (497.2  بار دانلود شده است 603کیلو بایت,  این فایل) 

 
 ایجاد پیغام بله و خیر جهت حذف رکورد در اکسس

  ایجاد پیغام بله و خیر جهت حذف رکورد در اکسس

 
شود و این در صورتی که شما اشتباها کلیک نموده  اگر شما یک دکمه کنترل برای حذف رکورد ایجاد نمایید با کلیک روی آن ، رکورد جاری حذف می

 . باشید مشکل ساز است
 حال با ایجاد کد می توانید پیغام بله و خیر را ایجاد نمایید تا پس از تایید عمل حذف صورت گیرد

 
 :کد

Private Sub Command61_Click() 

On Error GoTo Err_Command61_Click 

  

 DoCmd.SetWarnings False 

 

 If MsgBox("   آيا مي خواهيد اين رکورد حذف شود؟  ", vbYesNo + vbCritical + 

vbDefaultButton2, "حذف ") = vbNo Then 

 Exit Sub 

 Else 

 

 DoCmd.RunCommand acCmdSelectRecord 

 DoCmd.RunCommand acCmdDeleteRecord 

 

 End If 

Exit_Command61_Click: 

 Exit Sub 

Err_Command61_Click: 

 MsgBox "موردي براي حذف موجود نيست" 

Resume Exit_Command61_Click 

 

End Sub 

http://www.kouhkanfamily.com/attachment.php?attachmentid=4266&d=1345921517
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 موفق باشید

 :نمونه فایل جهت دانلود از لینک زیر

 فایل های پیوست شده 

  taeyd Hazf.zip (050.8  بار دانلود شده است 483کیلو بایت,  این فایل) 

 

 
0202تنظیم اندازه برگ گزارش در اکسس   

  2111تنظیم اندازه برگ گزارش در اکسس 

 

 و هر اندازه دیگر a5 یا a4در اکسس شما برای اینکه انتخاب نمایید اندازه برگ چاپ شده در چه سایزی باشد

رش به قسمت تنظیمات وارد شده و اندازه برگ و عرضی و افقی بودن برگ و حاشیه و ... را تنظیم نماییدپس از وارد شدن به ویرایش گزا .. 

 

 
 

 .سپس با تنظیم عرض گزارش با جابجایی آیتمها و انتخاب حاشیه و درگ نمودن آن ، سعی نمایید که تمام موارد در پیش نمایش گزارش جا بگیرد

http://www.kouhkanfamily.com/attachment.php?attachmentid=4270&d=1345998476
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0202چاپ گزارش در اکسس انتخاب پرینتر پیش فرض برای   

  2111انتخاب پرینتر پیش فرض برای چاپ گزارش در اکسس 

 

 

 

 اگر شما یک دکمه کنترل جهت چاپ گزارش ایجاد نمایید ، پس از کلیک متوجه میشوید که چاپ در پرینتری که در سیستم به عنوان پیش فرض است

 . چاپ می شود

 

 
 

 

 

یید و یا پرینتر در شبکه سیستم قرار دارد می توانید تعیین نمایید گزارش توسط کدام پرینتر باید چاپ شود . بنا بر پرینتر استفاده می نما 2حال اگر از 

 این یک پرینتر را به فرم معرفی نمایید

 .از گزینه تنظیم صفحه مطابق شکل زیر پرینتر پیش فرض را برای فرم مشخص کنید
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ت و چاپ مچ بند بیماردانلود نرم افزار تحت اکسس جهت ثب  

 دانلود نرم افزار تحت اکسس جهت ثبت و چاپ مچ بند بیمار
  شاید شما به یک نمونه نرم افزار برای چاپ مشخصات بیمار بر روی دستبند مشخصات بیماران در بیمارستانها نیاز داشته باشید

 
 .تهیه نمایید Zebra Hc022 ابتدا یک دستگاه چاپگر حرارتی مدل

 

 

 
 

 
سسپ  

 پرینتر را نصب نمایید
  در نهایت

  این نرم افزار را دانلود نمایید

 
  مشخصات مرکز را وارد نمایید

 مشخصات بیمار را وارد و چاپ نمایید

 فایل های پیوست شده 

  DastBandeBimar.zip (788.7  بار دانلود شده است 400کیلو بایت,  این فایل) 

 

 
 ایجاد جستجو در فرم اکسس

http://www.kouhkanfamily.com/attachment.php?attachmentid=4470&d=1346446779
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  ایجاد جستجو در فرم اکسس
دجستجو نمایی اگر بخواهید لیست خاصی را در فرم اکسس جستجو نمایید با روش زیر و استفاده از کومبو باکس میتوانید بوسیله ایجاد فییلتر در فرم اکسس  

 
کومبو باکس ایجاد نمایید ابتدا یک  

 : فرمول زیر را وارد نمایید Change سپس در قسمت

 

 
 :کد

Private Sub Combo21_Change() 

 ' If the combo box is cleared, clear the form filter. 

 

 

 If Nz(Me.Combo21.Text) = "" Then 

 

 Me.Combo21.SetFocus 

 Me.Combo21.Value = "" 

 Me.Form.Filter = "" 

 Me.FilterOn = False 

 

 ' If a combo box item is selected, filter for an exact match. 

 ' Use the ListIndex property to check if the value is an item in the list. 

 ElseIf Me.Combo21.ListIndex <> -0 Then 

 Me.Form.Filter = "[firstname] = '" & _ 

 Replace(Me.Combo21.Text, "'", "''") & "'" 

 Me.FilterOn = True 

 

 ' If a partial value is typed, filter for a partial company name match. 

 Else 

 Me.Form.Filter = "[firstname] Like '*" & _ 

 Replace(Me.Combo21.Text, "'", "''") & "*'" 

 Me.FilterOn = True 

 

 End If 

 

 ' Move the cursor to the end of the combo box. 

 Me.Combo21.SetFocus 

 Me.Combo21.SelStart = Len(Me.Combo21.Text) 

 

 End Sub 

 نمونه فایل را از لینک زیر دانلود نمایید

 فایل های پیوست شده 

  SampleFilter.zip (40.8  بار دانلود شده است 347کیلو بایت,  این فایل) 

 

 
 Wrap text نمایش متن در چند سطر در اکسس

 Wrap text نمایش متن در چند سطر در اکسس

 

 

 اگر شما بخواهید متن تایپ شده در یک فیلد در چند سطر نمایش داده شود

 

 در جدول

ه بین دو سطر را فزایش دهید تا تمام متن موجود در چند سطر نمایش یابدکافی است فاصل  

 

http://www.kouhkanfamily.com/attachment.php?attachmentid=4602&d=1347800036
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 در گزارش

 تعیین نمایید تا متن شما به صورت چند سطر نمایش یابد Yes را در تکست باکس CanGrow property گزینه
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 در فرم

ه و متن را مشاهده نماییدرا زد SHIFT+F2 هنگام ورود به فیلد برای نمایش کامل متن موجود میتوانید  

 

 

 
 pdf ارسال گزارش اکسس به فایل پی دی اف

  PDF ارسال گزارش اکسس به فایل پی دی اف

 
  اگر شما بخواهید نتیجه گزارش اکسس را به فایل پی دی اف ذخیره نمایید

  ابتدا یک کلید کنترل جهت نمایش گزارش ایجاد کنید
  در زیر دستور مربوط به نمایش
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زیر را وارد نمایید دستور  

 

DoCmd.OutputTo acOutputReport, " nameToSave ", "*.pdf", "", True 
 مطابق مثال زیر

 

 
True به معنی نمایش فایل پس از ذخیره و false به معنی فقط ذخیره می باشد 

 

 
 :کد

Private Sub Command24_Click() 

On Error GoTo Err_Command24_Click 

 

    Dim stDocName As String 

 

 

    stDocName = "RepKoli" 

    DoCmd.OpenReport stDocName, acPreview 

 

 

   DoCmd.OutputTo acOutputReport, " nameToSave ", "*.pdf", "", True 

 

DoCmd.Close 

 

 

Exit_Command24_Click: 

    Exit Sub 

 

Err_Command24_Click: 

    MsgBox Err.Description 

    Resume Exit_Command24_Click 

     

End Sub 

 
 دانلود فایل مثال از لینک زیر

 فایل های پیوست شده 

  send to Pdf.zip (0.32  بار دانلود شده است 559مگابایت ,  این فایل) 

 

 
 ایجاد لیست انتخابی در اکسس

 ایجاد لیست انتخابی در اکسس

 
 در اکسس روشی وجود داره که میتوان با انتخاب فیلدهای مورد نیاز ، موارد انتخاب شده از جدول نمایش داده شود

و مدرک و .. داریممثال جدول با مشخصات نام نام خانوادگی و نام پدر و شماره ملی و آدرس و تلفن و محل خدمت و پست سازمانی   
 میخواهیم بطور دلخواه تعیین نماییم چه آیتمی را گزارش بگیرد

 مثال نام و نام خانوادگی و نام پدر و تلفن را می خواهیم و یا ممکن است در زمان دیگر به یتمهای دیگر نیاز داشته باشیم
اب می شوداین روش یک گزارش گیری پویا است که متناسب با نیاز کاربر آیتم ها انتخ  

 ضمنا میتوانید ترتیب تقدم و تاخر هر ایتم رو با جابجا نمودن شماره ردیف آن تغییر دهید

 
 دوروش وجود دارد

0223بود رو پیدا نکردم . در فایلهای اکسس 0223روش اول رو که قبال در اکسس   (template)نمونه این روش آورده شده ولی فعال ندارم .  

 
يکروش دوم بوسيله کد بيس  

 
 اینو تازه پیدا کردم تو یکی از فرومهای خارجی بود . با کمی تغییرات براتون میگذارم . حتما به درد میخوره

 
 فایل رو از لینک زیر بگیرید

 فایل های پیوست شده 

  entekhab-Report.zip (48.0  بار دانلود شده است 322کیلو بایت,  این فایل) 

http://www.kouhkanfamily.com/attachment.php?attachmentid=4623&d=1348218933
http://www.kouhkanfamily.com/attachment.php?attachmentid=4631&d=1348250137
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 ایجاد طرح برای فرم در اکسس

  ایجاد طرح برای فرم در اکسس

 

 
 

تواند  با ایجاد یک فایل تصویری و معرفی آن به اکسس می توانید طرح مورد نظر خود را به عنوان بک گراند فرم باز نمایید . همچنین این طرح می

ورت شکل های مورد نظر شما باشدبص  . 

 
 . ابتدا فایل پیوست را دانلود نمایید

 برای مثال می توانید تصویر داخل پوشه را تغییر دهید و طرح خود را ببینید

 
 استفاده نمایید On Load برای اینکه پنجره اکسس مخفی شود از دستور زیر در لود فرم

 
 :کد

Call fSetAccessWindow(1) 

رای اینکه تچه تصویری باز شود و چه رنگی مخفی باشد .) در اینجا کد رنگ صورتی مخفی می شودکد رنگ ب  . 

 فرم وارد کنید Open این کد را در قسمت

 
 :کد

fInitFormShape Me, "PictureName.bmp", RGB(211, 1, 211) 

  محل کلید ها را در فرم خود تنظیم کنید

م با ایجادبرای این کار ابتدا تصویر را در فر  Unbound Picture و با کپی تصویر از ویرایشگر paint  ، و چسباندن آن در ویرایش جدید

 تصویر را در فرم باز نموده و صفحه را به اندازه تصویر تنظیم نمایید
 سپس دکمه ها را در محل مناسب ایجاد کنید

 در نهایت تصویر را حذف نمایید تا فقط کلیدها باقی بماند

ها را ترانسپرنترنگ کلید  transpranse در نظر بگیرید 

 
 نمونه کار در فرم پیوست

 فایل های پیوست شده 

  Form-Shape_access.zip (076.7  بار دانلود شده است 099کیلو بایت,  این فایل) 

 

 

 

http://www.kouhkanfamily.com/attachment.php?attachmentid=5017&d=1351938503
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 از یک رقم مشخص در اکسس auto number شروع شدن شماره شماره

  شروع شدن شماره ردیف در جدول اکسس از یک شماره مشخص

 

  شروع نمایید 1111از یک رقم مشخص مثال  AUTO NUMBER را با شماره ID اگر شما بخواهید فیلد

 

 ابتدا یک جدول خالی ایجاد نمایید

 

در سپس یک کوئری ایجاد نمایید و  SQL آن کد زیر را وارد نمایید 

 :کد

 

INSERT INTO TableName ( ID )SELECT 111 AS Expr0 

 سپس کوئری را ایجاد نمایید

 

 ایجالد شده ID 999 متوجه میشوید در جدول یک رکورد با شماره

 حال یک کوئری ایجاد کنید که این رکورد را حذف نماید

 

 بنویسید Sql این کد را در

 

 :کد

 

DELETEFROM tblNameWHERE ID=111; 

 کوئری را اجرا نمایید و ردیف رکورد را حذف نمایید

 حال هر دو کوئری را حذف نمایید . چون دیگر نیازی به آن ندارید

 

شروع می شود 1111در آن از  AUTONUMBER با بازنمودن جدول و ورود داده ها متوجه می شوید که شماره ردیف . 

 
کدیگر در اکسسجدا نمودن اعداد از ی  

  جدا نمودن اعداد از یکدیگر در اکسس

 
 مربوط به فیلد استفاده نماییدAfterUpdate اگر نیاز داشتید اعداد را ازهم جدا نمایید در اکسس از کد زیر در

 
 :کد

For i = 0 To 02 

       Me("fieldout" & i) = Mid(StrReverse(filedname), i, 0) 

Next i 

 
نمودن اعداد از یکدیگر تصویر مثال جدا  
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 . نمونه فایل را از لینگ زیر دانلود نمایید

 فایل های پیوست شده 

  mali adad.zip (84.0  بار دانلود شده است 000کیلو بایت,  این فایل) 

 

 
ن متحرک در اکسسایجاد مت  

 ایجاد متن متحرک در اکسس
 شاید شما بخواهید به فرم خود جلوه متحرک بدهید و متن درحال حرکت داشته باشید

 . برای این کار روشهای مختلفی وجود دارد

 
 می توانید کادر را حرکنت دهید و یا اندازه کادر را تغییر دهید و یا متن داخل کار را متحرک نمایید

لینک زیر دانلود نماییدمثال از   

 

 

 
 

 این هم فایل پیوست

 فایل های پیوست شده 

http://www.kouhkanfamily.com/attachment.php?attachmentid=5076&d=1352389341
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  ScroolText.zip (64.4  بار دانلود شده است 305کیلو بایت,  این فایل) 

 

 
اکسستعیین دفعات چاپ یک گزارش در   

 تعیین دفعات چاپ یک گزارش در اکسس

و ... بار چاپ شود 3یا  2فرض نمایید میخواهید یک فرم را چاپ نمایید به طوری که هر صفحه   

  برای این کار چند روش وجود دارد

را دراستفاده از دستور زیر از طریق فرم نسبت به ایجاد دکمه کنترل وجهت مشاهده گزارش اقدام نمایید و کد زیر  -1 on click ان بگنجانید. 

بار پرینت گرفته ودر نهایت فرم را می بندد 3این کد ابتدا گزارش را باز نموده و از آن به تعداد  . 

 . (colps)در اینروش میتوان نام پرینتر وترتیب چاپ بص صورت سری یا هر سه بر و.. با هم را تنظیم نمود

 

 

 :کد

 stDocName = "ReportName" 

    DoCmd.OpenReport stDocName, acViewPreview 

  DoCmd.PrintOut , , , , 4 

  DoCmd.Close 

 

 

 به تعداد دستور ارسال فرم به چاپگر را فراخوانی نمایید -2

  .در این روش سه بار دستور چاپ به پرینتر ارسال می شود

ه به پرینتر ارسال می شودسرعت چاپ دراین روش کمی کند است چون هر دفعه دستور چاپ به طور جداگان  . 

 :کد

stDocName = "ReportName" 

    DoCmd.OpenReport stDocName, acNormal 

    DoCmd.OpenReport stDocName, acNormal 

    DoCmd.OpenReport stDocName, acNormal 

    DoCmd.OpenReport stDocName, acNormal 

است و با هر بار اجرای دکمه کنترل باید دستور حذف اطالعات جدول جدید داده شده و سپس به تعداد روش سوم ایجاد یک تیبل برای گزارش  -3

  . الزم دستور افزودن اطالعات جدول اصلی به جدول جدید فرا خوانی شده و سپس گزارش از جدول جدید گرفته شود

ان چاپ می شوددر این حالت هر تعداد رکورد که داشته باشیم به همان تعداد گزارش یکس . 

 

  . و تعریف پرینتر مورد نظر و انتخاب اینکه چند برگ و از کدام درگاه کاغذ و ... چاپ انجام شود Page Setup استفاده از تنظیمات -4

 . این کار باید برای هر پرینتر بطور مستقل انجام شود

رش از یک پرینتر و حتی با اندازه کاغذ دلخواه چاپ شود. این روش کمی ضمنا با این روش می توان چندین گزارش داشته باشیم به طوری که هر گزا

 .تنظیمات برای هر پرینتر الزم دارد

 
 برای بسته شدن برنامه اکسس در هنگام بستن فرم vb کد

 برای بسته شدن برنامه اکسس در هنگام بستن فرم VB کد

 

  وجود داردبرای بسته شدن برنامه اکسس در هنگام بسته شدن فرم دو روش 

  فرم on close و تعریف در رویداد quit Access استفاده از ماکرو و ایجاد یک ماکرو -1

 . فرم On Close در رویداد VB استفاده از کد 2

 

 :کد

Private Sub Form_Close() 

Application.Quit acSaveYes 

End Sub 

http://www.kouhkanfamily.com/attachment.php?attachmentid=5116&d=1353095052
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 مخفی نمودن اکسس

 مخفی نمودن اکسس
شتن برنامه خود پنجره اکسس را مخفی نمایید از روش زیر استفاده نماییداگر بخواهید پس از نو  

 شما میتوانید فایل زیر رو دانلود و از مدول آن در برنامه استفاده نمایید

 . نمایید Export مدول مبوط به فایل نمونه رو به فایل خود

 فرم استفاده نمایید On Load سپس کد زیر رو در رویداد

 
 :کد

Call fSetAccessWindow(2) 

 سایر تنظیمات

 
از عددهای زیر استفاده نمایید 0می توانید بجای   

 
  مخفی نمودن

HIDE = 2 
  نرمال

SHOWNORMAL = 0 
 مینیمایز

SHOWMINIMIZED = 0 
 ماکزیمایز

SHOWMAXIMIZED = 3 

 فایل های پیوست شده 

  access Hide new.zip (026.3  بار دانلود شده است 007کیلو بایت,  این فایل) 

 فعال و غیرفعال نمودن فیلدها و کنترلها در اکسس

ل و در غیر اینصورت غیرفعال و یا شما می توانید تمامی فیلدها و کنترلهای موجود در فرم را تحت مدیریت خود دراورید بطوریکه هرگاه الزم باشد فعا

 مخفی باشند

 
 کد مخفی نمودن فیلدها

 :کد

Me.CommandName.Visible = True 

 کد غیر فعال نمودن فیلدها

 :کد

Me.Commandname.Enabled = True 

 نمونه فایل پیوست

 فایل های پیوست شده 

  view.zip (05.7  بار دانلود شده است 008کیلو بایت,  این فایل) 

 

 
 در جستجوی یک بانک اطالعاتی در اکسس Dlookup روش کاربرد

 در جستجوی یک بانک اطالعاتی در اکسس Dlookup روش کاربرد

د می توانید ازدر اکسس اگر بخواهید از یک جدول یک آیتم را جستجو نمایی  lookup استفاده کنید 
 یعنی یک متن یا عدد را از نظر وجود و یا عدم وجود کنترل کنید و یا یک فیلد را جستجو و فیلد متناظر با ان را نمایش دهید

 مثال
 پیدا نمودن شماره پرسنلی از جدول مشخصات پرسنل و نمایش نام خانوادگی فرد در جدول و یا موارد دیگر

مول به صورت زیر استاساس فر  

 :کد

 اساس اين دستور به صورت زير می باشد

http://www.kouhkanfamily.com/attachment.php?attachmentid=5214&d=1354872411
http://www.kouhkanfamily.com/attachment.php?attachmentid=5231&d=1355325045
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DLookup("fieldOftableToShow", "TableToSerch", "personId=024311") 

fieldOftableToShow به معنی فیلدی که میخواهید نمایش داده شود . در مثال فوق نام خانوادگی  

 
TableToSerch هد در مثال فوق جدول مشخصات پرسنلکدام جدول را مورد جستجو قرار د  

 

 
criteria=003456  003456چه موردی را جستجو نماید در مثال فوق شماره پرسنلی  

 
را پیدا نموده و فیلد نام خانوادگی را نمایش می دهد 003456این کد در جدول مربوطه گشته و شماره پرسنلی   

 
شده که با کنترل شماره قرارداد و در صورت وجود ان کار ثبت ادامه می یابد و در غیر  حال یک نمونه فایل برای ثبت قرارداد یک شرکت انجام

 . اینصورت فرم بسته خواهد شد

 

 

 
 توجه در فرمول تغییری داده ام که داده مورد جستجو را از فیلد مربوطه بگیرد و نتیجه نمایش بدهد.پ

 
"gharardadid=05" 
یلد عنوان قرارداد نمایش داده شودباشدف 05اگر کد قرارداد جدول برابر   

را بصورت متغیر خودمان تعیین نماییم و از یک فیلد بگیرد آنوقت 05حال اگر بخواهیم عدد   

"gharardadid=" & [ghararID] 
 یعنی کد قرارداد جدول برابر با کد قرارداد وارد شده در فرم باشد

  با ترکیب دو آیتم مطابق نمونه خواهید دید که

gharardadid=05 
 نمایش داده می شود و همین فرمول را در انتهای خط دستور دی لوک اپ تایپ شده است

 فایل های پیوست شده 

  gharardad.zip (057.0  بار دانلود شده است 72کیلو بایت,  این فایل) 

 

 

 

http://www.kouhkanfamily.com/attachment.php?attachmentid=5359&d=1357225404

