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 پيشگفتار : 

اناد  ذا ا    كنيم كه آن را عصر اطالع رسااني ااا نارن ارطااطاام نامياد       ما در عصري زندگي مي

باشد. امروز  كامپيوطر نه طنها  طوان اذعان نمود كه كامپيوطر بهتران ابزار ارطااطي در آن عصر مي مي

  بلكه به عنوان ااك  گيرد به عنوان اك وسيله شخصي اا ابزار گروهي خاص مورد استفاد  نرار مي

باشد و به همين دذيل است كاه كااربرد آن روز باه روز در     وسيله ارطااطي مهم در جهان مطرح مي

 باشد.  اي برخوردار مي اي كه در همه كشورهاي جهان از جااگا  واژ  اابد به گونه جهان گسترش مي

هااي مختلا     زميناه  اي در با گسترش كاربرد كامپيوطر در جهان اان رشته به صورم گساترد  

 گردد.  طوسعه اافته و هر روز نيز به اان گسترش افزود  مي

( روز به روز چشم اندازها ICTپيشرفت سراع طكنوذوژي  به واژ  فناوري اطالعام و ارطااطام )

طري را جهت طسخير نلل علمي  فني و صنعتي و حل مشكالم و مسائل بشر ارائه  هاي روشن و افق

اي و كااربرد آنهاا در    افراد جامعه را به طالش مضاع  در كسب مهارطهاي راااناه كند و طك طك  مي

سازد  به نحوي كه امروز  افراد و جوامع ناطوان در بكارگيري فن آوراهاي جداد  ساار علوم ملزم مي

هاي علمي مفيد در زميناه كاامپيوطر كاار باا پااگاا        كنند. اكي از رشته را بي سواد طلقي مي  رااانه

هاي مختل  طجاري و اداري و وب ساات و  ها و نرم افزارهاي بانك اطالعاطي است كه در زمينه د دا

 ... كاربرد دارد. 

  ORACLE   ACCESS , MS SQLطااااوان بااااه  افزارهاااااي مااااي از اااااان ناااارم

MS SQL ,SERVER  .اشار  نمود 

ACCESS         ران باناك  اك نرم افزار باناك اطالعااطي ناوي و آساان اسات كاه بساياري از كاارب

نارم افازار   دهند. در اان پروژ  درسي نيز از ااان   از آن نشان مياطالعاطي طماال زاادي به استفاد  

 خوب و سودمند بهر  گرفته شد  است. 

نيز به دذيل راحتي و آموزش ساراع و آساان از گ شاته دور ماورد      BASICزبان برنامه نواسي 

 بود  است. استقاال بسياري از كاربران و برنامه نواسان 

طار و   اسات كاه اذاتاه بسايار ناوي      Basicنسخة طحت وانادوز زباان    VISUAL BASICزبان 

هاي پيشارفته و ساطب باا  و     كند و بسياري از برنامه آن عمل مي DOSطر از نسخة طحت  پيشرفته
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  با اساتفاد  (Multi Media)اي  هاي چند رسانه هاي بزرگ به واژ  برنامه پيچيد   مورد نياز شركت

 شود.  ازآن نوشته مي

من نيز در اان پروژ  درسي از اان زبان نوي كه داراي نابليت ارطااط با بانك اطالعاطي باه نحاو   

 ام.  مطلوبي است  بهر  گرفته

ها  در اك زبان سطب با  است كاه شاامل بااز     اصل و پااه پروژ  من نحوة ارطااط با پااگا  داد 

هااي باناك    موجود در بانك اطالعاطي  وارااش اا حا   داد   كردن بانك اطالعاطي دادن اطالعام

هاي بانك اطالعااطي طااق    هاي جداد در بانك اطالعاطي و ذيست كردن داد  اطالعاطي  ذخير  داد 

 باشد.  خواسته و نظر كاربر مي

باشد. در اان فروشگا  عاالو  بار    بانك اطالعاطي برنامه من مربوط به اك فروشگا  نوم بوك مي

و  PC  اجزاء اصلي داخل نوم بوك اا PCنوم بوك  كي  نوم بوك  ذوازم جاناي نوم بوك اا  خود

 شود.  عرضه مي PCنيز خود 

 ACCESSهاي خاصي كه در ارطااطش با بانك اطالعاطي  Query در اان پروژ  طاق VB برنامه

 . آورد هاي متفاوطي از اطالعام آن را به نمااش در مي كند  ذيست درخواست مي

 افزارهاي مورد استفاده :  نرم

1- Microsoft Access 2003  

  office 2003 Microsoftهاي مجموعة  از برنامه

2- Microsoft Visual Basic  

  Microsoft Visual studio 6.0هاي مجموعة  از برنامه

طاا در   اميد آنكه روزي بتوانم اان پروژ  را طا سطب خيلي پيشرفته طر و وسيعتري گسترش دهم

 هاي وانعي نابليت استفاد  داشته باشد.  زمينه

همچنين اميدوارم اان كتابچه و اطالعام ارائه شد  در آن بتواند براي سااار دانشاجواان رشاته    

 مفيد وانع شود. Access , VBكامپيوطر و عالنه مند به اادگيري 

 1386فاطمه مهدوي  طير 
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  Visual Basicمقدمات 

 مفاهيم اوليه 

 شوند:  هاي برنامه نواسي معمو ً به دو نوع كلي طقسيم مي روش

 * برنامه نواسي طابع گرا اا ساخت اافته 

 ءگرا  * برنامه نواسي شي

نواسي متن گرا نيز نامياد    اان روش برنامه:  Proceduralالف( برنامه نويسي تابع گرا يا 

اصلي اسات. باا     عمو ً اكي از طوابعباشد و م شود روش ندامي طري است كه ماتني بر طوابع مي مي

شروع برنامه  كنترل برنامه به اوذين دستور طابع اصلي رفته و به طرطيب شروع به اجراي دساتورام   

هااي باه ااك ااا     كند و موانعي هم ممكن است فراخواني از اوذين دستور طا آخران دستور طابع  مي

ني  كنترل برنامه به ابتداي طابع ماورد نظار رفتاه و    چند زار برنامه داشته باشد كه با هر بار فراخوا

نمااد آن گا  با اطمام دستورام طابع م كور  كنترل برنامه به  دستورام آن طابع را به طرطيب اجرا مي

نمااد آن گا  با اطمام دستورام  ابتداي طابع مورد نظر رفته و دستورام آن طابع را به طرطيب اجرا مي

گردد و روال برنامه طا رسايدن باه    نامه به دستور بعد از دستور فراخواني برميطابع م كور  كنترل بر

اابد. بعد از اجراي آخران دستور طابع اصلي اا رسيدن به دستور  آخران دستور طابع اصلي ادامه مي

 هاي برنامه نواسي كه طا به حاال باا آن كاار    پ ارد؛ مانند اكثر زبان ي برنامه  برنامه پااان مي خاطمه

 . Cاام  كه از جمله بيسيك  پاسكال و  كرد 

برنامه نواسي شيء گرا داراي اصول و (: Object Orientedب ( برنامه نويسي شيء گرا )

كه در آن سيستم عامال  « اي چند وظيفه»هااي است كه با پيدااش واندوز ومفاهيمي چون  واژگي

جااي اساتفاد  از طاابع اصالي كاه      وجود دارد  مطرح شد. در اان روش  بر خال  روش نالاي  باه   

ي كنترل طمام برنامه را بر عهاد  دارد از مفااهيمي هام چاون كاالو  خصوصايت و شايء         وظيفه

شود. بنابراان براي اادگيري بهتر اان روش نخست بااد باا مفااهيم گفتاه شاد  آشانا       استفاد  مي

 شوام. 

د ااك شايء چيازي اسات     داني در محيط زندگي با مفهوم شيء آشنا هستم. همان طور كه مي

طواند در مقابل برخي اطفانام كه ممكن است  مادي كه داراي خصوصياطي است  از جمله اان كه مي
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كه هر شيء به همرا  طوان گفت  هااي نشان دهد. پس با اان حال مي برااش رخ دهد از خود واكنش

 : شود  شناخته مي ي ذال سه جناه

  خواص 

  رفتار اا متد 

 روابط 

طوان گفت   ء است؛ براي مثال مي ي حاذت فعلي شي هااي است كه مشخص كنند  يخواص واژگ

است. در اان مثال ميز و انسان شايء  متر  سانتي 170اي است اا ند اك شخص  رنگ اك ميز نهو 

 بودن ند خواص آنهاست. سانتي متر  170هستند و نهو  اي بودن و 

دادهااي است كه ممكان اسات بارااش رخ    ي پاسخ آن شيء در مقابل روا رفتار اك شيء نحو 

شاكند )رفتاار(.    دهد. براي مثال شيء ميز در مقابل رواداد وارد آمدن نيروي بيش از حد بر آن مي

طوجه داشته باشيد كه ممكن است شيء خاصي در مقابل بعضي روادادها هيچ رفتاري از خود نشان 

رفتاري طعرا  نشاد  باشاد. رواباط هار     ندهد. اان در صورطي است كه براي رواداد مورد نظر هيچ 

طواناد   ي ارطااط آن شيء با اشياي داگر است. به عنوان مثال  اك شخص مي شيء نيز نشان دهند 

 ي ماذكيت بين شيء و شخص برنرار است.  ماذك اك شيء مانند ميز باشد كه در اان صورم رابطه

. حتي اشاياي هام ناوع ممكان اسات      اشيااي كه در دنياي وانعي وجود دارند  از انواع متفاوطند

ها طقسيم بندي  خصوصيام  رفتارها و روابط متفاوطي داشته باشند. با طوجه به اان نكته  براي شيء

ي طمام اشياي هام   كنيم. كالو مجموعه گيرام و اصطالح كالو را طعرا  مي خاصي را در نظر مي

 داشته باشند. نوع است. هر چند اان شيءها خواص  رفتار و روابط متفاوطي 

مثالً انسان اك كالو است و هر شخص به خصوصي از اان مجموعه شاييي از كاالو ما كور    

ء  طوان روش برنامه نواسي شاي  شود. با طوجه به طعارا  و مفاهيمي كه در با  ذكر شد مي طلقي مي

 گرا را به صورم زار بيان كرد: 

هاي متفاوم است به طوري كه رواباط  ي شيءگرا شامل طعدادي شيء با خواص و متد هر برنامه

 باشد.  خاص بين آنها برنرار مي

هاي برنامه نواسي هستند كه بااد در هنگام بروز رواادادهااي   اي از دستوراذعمل متدها مجموعه

ها رفتار آن شيء را در برابر روااداد باه خصوصاي نشاان      ي اان دستوراذعمل آشكار شوند. مجموعه

 دهند.  مي
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  BASICبان ي ز تاريخچه

BASIC  سر نام كلمام  odeCnstruction Iymbolic Spurpose -llAeginner’s B    باه معناي

زبان همه منظور  براي افراد ماتدي است. اان زبان برنامه نواسي  به دذيال ساادگي سااختاري  از    

واساي  محاوبيت زاادي برخوردار است. اك هنرجوي ماتدي كه آشنااي زاادي با رااانه و برناماه ن 

ندارد  پس از آموزشي كوطا   نادر خواهد بود كه اان زبان را ااد گرفتاه  امكاان نوشاتن برناماه در     

 محيط اان زبان برنامه نواسي را به دست آورد. 

 – Thomasو  John Kenneyمايالدي  از ساوي    1964  در ساال  BASICزبان برنامه ساازي  

kurts  در كاذج دارطموث(Dartmouth.پداد آمد )    اان زبان  نخستين زبان برنامه سازي نااود وذاي

هاي مختل  بود. طاا باه اماروز     هد  اان افراد  فراهم نمودن اك زبان ساد  براي دانشجواان رشته

 QUICK BASIC طوان از آن جمله به ارائه شد  است كه مي BASICهاي متعددي از زبان   نسخه

, QBASIC , ANSI BASIC , BASICA , GW BASIC شار  كرد. ا 

اي گرفات و دوباار  روناق     جاان طااز    VISUAL BASICي  با ارائه BASICزبان برنامه نواسي 

ي آموزش رااانه شناخته شد   اي در دور  اافت. به همين دذيل  به عنوان اك زبان برنامه سازي پااه

ر محايط  است. هنرجو  با آموختن اان زبان  با اصاول برناماه ساازي و همچناين برناماه نواساي د      

VISUAL BASIC   وQUICK – BASIC   .آشنا خواهد شد 

هاا در آن سااد  خواهاد     در هر زبان برنامه سازي اگر مقدمام آن زبان را بياموزاد نوشتن برنامه

 بود. 

هاي موجود  چگونگي طعرا  متغيرها  اناواع عملگرهاا     مقدمام اك زبان عاارطند از : انواع داد 

 هاي طكرار و دستورهاي ورودي / خروجي.  لقهدستورهاي شرطي  انواع ح

 

 كار با ويژوال بيسيك 

ي مجتماع   هاي طوساعه اافتاه   محيط واژوال بيسيك ساد  است. اان محيط كه از جمله محيط

دهد  باشد  به برنامه نواسان امكان مي مي IDE (Integrated Development Environment)اعني 
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هااي كااربردي داگار  اجارا و      بدون نياز باه اساتفاد  از برناماه    هاي طحت واندوز خود را كه برنامه

 خطااابي كند. 

 

 آشنايي با محيط ويژوال بيسيك 

آاد كاه در   به نمااش در مي New projectاي  بعد از اجراي برنامه واژوال بيسيك  كادر محاور 

 VBطاوان در    هاد كاه ماي   د هااي را ماي  اان كادر به برنامه نواس امكان انتخاب اكي از انواع برنامه

 ااجاد كرد. 

كه به طور پيش فرض در اان كادر انتخاب شد  اسات باه برناماه ناواس      Standard EXEنوع 

هااي اجراااي اساتاندارد از اكثار      دهد كه برنامه اجرااي استانداردي را ااجاد نمااد )برنامه امكان مي

 كنند(.  هاي واژوال بيسيك استفاد  مي خصيصه

 است :  (Tabشامل سه زبانه )  New projectاي  كادر محاور 

  برگهNew  ي جداد  : جهت ااجاد اك پروژ 

 ي  برگهExisting  اي كه از نال وجود دارد.  : براي باز كردن پروژ 

 ي  برگهRecent  دهد.  هاي باز شد  اا ااجاد شد  را نشان مي : ذيستي از آخران پروژ 

هااي )فرم  برنامه و ...( كه  ي فاال عاارم است از مجموعهپروژ    ( : Projectتعريف پروژه )

كنناد. كادهاي برناماه  مشخصاام ظااهري برناماه و احتمااً          در كل اك هد  واحد را دناال مي

 ها نرار دارند.  هاي بانك اطالعاطي در اان مجموعه از فاال فاال

كارد  و ااا روي آاكان      دابال كلياك   Standard . exeبراي باز كردن اك پروژ  بر روي آاكن 

را فشار دهيد. با باز شدن پروژ   كادر  طااادذي   Openي و اا دكمه Enterكليك كنيد  سپس كليد 

ي مناو و ااك    شوام. اان محيط داراي چندان پنجر ؛ اك ميلاه  مي IDEبسته شد  و وارد محيط 

 حت واندوز است. هاي ط هاي منو و ابزار در اكثر برنامه ي ابزار است كه مشابه ميله ميله

 باشد.  هاي زار مي شامل پنجر  Standard EXEي  پروژ 

 ( PROJECTي پروژ  ) پنجر  -1

  (Form Layout)ي    پنجر -2

 (ToolBoxجعاه ابزار ) -3
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 (Propertiesي خصوصيام ) پنجر  -4

 (Formي فرم ) پنجر  -5

  نياز معارو   Project Explorerاي اسات كاه معماو ً باه ناام       پنجار  ي پرروژه :   پنجره

 باشد.  هاي مربوط به پروژ  مي است شامل طمام فاال

و  View object , View codeهااي :   ناوار ابازار ااان پنجار  شاامل ساه دكماه باه ناام         

Toggle Folder  .است 

)دسااتورام برنامااه(   VBاي كااه در آن كااد   بااراي نمااااش پنجاار    View codeي دكمااه

 رود.  ه كار ميي فعال وجود دارد  ب ي پروژ  فاالي كه در پنجر 

ي پاروژ  باه كاار     براي نماااش شاكل ظااهري فارم فعاال در پنجار        View codeهم چنين 

 رود.  مي

 Viewو  View codeي  ي پاروژ  هايچ فااالي فعاال نااشاد هار دو دكماه        نكته : اگار در پنجار   

object آاند.  به صورم غير فعال درمي 

بااه  Formsي  ر فشااار آن  پوشااهشااود كااه بااا هاار بااا باعاام مااي Toggle Foldersي  دكمااه

 صورم متناوب به نمااش درآمد  و پنهان شود. 

 اكي از مهمتران ابزارهاي مدارات پروژ  است.  Projectپنجر  

( Run timeاااان پنجاار  محاال فاارم را بااه هنگااام اجااراي برنامااه )( :Form Layoutپنجررره )

 كند.  ي نمااش مشخص مي بر روي صفحه

دهاد كاه در داخال آن محال نارار گارفتن فارم         ماااش را نشاان ماي   ي ن اان پنجر  ااك صافحه  

 مشخص شد  است. 

ي سامت چا     با نرار دادن نشاان گار مااوو بار روي شاكل فارم و پاااين نگاه داشاتن دكماه          

( ماي طاوان فارم را در محال جدااد خاود نارار داد. باه ااان          Dragجاا كاردن آن )   ماوو و جاباه 

 ل مشخص شد  ظاهر مي شود.طرطيب در زمان اجرا فرم مورد نظر در مح

اااان پنجاار  واژگااي هااا و خصوصاايام   :  (properties window)پنجررره ي وصوارريات  

 مرطب شد  اند. 1فرم اا كنترل را نشان مي دهد كه به طرطيب اذفاااي

                                                 
1

 از اين قاعده مستثني است. Nameخصوصيت  - 
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( وجااود دارد كااه در آن نااام combo boxي ذيساات مانناادي ) در نساامت بااا ي پنجاار   جعاااه

در ااان پنجار  آورد  شاد  اسات. داخال ااان ذيسات ناام          كنترل ااا فرماي كاه خصوصايام آن    

ها و همچنين ناام فرماي كاه فعااًل فعاال اسات آورد  شاد  اسات. باا انتخااب هار             طمامي كنترل

كنتاارل اااا فاارم داگااري از اااان ذيساات خصوصاايام مربااوط بااه آن در پنجاار  نشااان داد         

صوصاايت شااود. طوجااه كنيااد كااه بعضااي از اااان خصوصاايام مشااترك هسااتند ماننااد خ    مااي

Name  هاا   ي ناام كنتارل ااا فارم اسات  برخاي داگار باراي كنتارل          كه در هر مورد نشان دهند

 اا فرم مشترك نيستند بلكه منحصر به فردند. 

هااااي اساات كااه از هاار كاادام آنهااا   اااان جعاااه شااامل كنتاارل( : Tool boxي ابررزار ) جعبرره

كارد. باه ااان شارط كاه ناام هار        هااي مرباوط باه پاروژ  اضاافه       طوان به طعداد دذخوا  بر فرم مي

 شيء ااجاد شد  منحصر به فرد باشد. 

ي  اي كاه در ابتاداي ااجااد پااروژ     ي ابازار نساات باه ناوع پااروژ      هااي مرباوط باه جعاااه    كنتارل 

طعااداد اااان   Standard EXEشااود  متغياار اساات و معمااو ً در نااوع     جداااد مشااخص مااي  

هاااي كاه باه     اضاافه كاردن كنتارل    هاااي باراي   باشاد. باا ااان حاال روش     هاا بيشاتر ماي    كنترل

باشااد وجااود  موجااود مااي VBانااد وذااي در  ي اباازار ناارار داد  نشااد  صااورم اسااتاندارد در جعاااه

 دارد. 

ي پااروژ   بااا طمااام اشااياي  اااان پنجاار   فاارم فعااال در پنجاار ( : Formsهررا ) ي فرررم پنجررره

 . دهد نشان مي  (Graphic user interface)مربوط به آن را در اك رابط گرافيكي كاربر 

در ابتااداي ااجاااد اااك فاارم جداااد هاايچ شااييي در آن وجااود ناادارد. اذاتااه در صااورطي كااه     

 Doubleء اااا فاارم  ي پااروژ  انتخاااب شااود و اااا باار روي شااي در پنجاار  View codeي  دكمااه

Click  شود.  ي مربوط به كد در اان نسمت نمااش داد  مي  شود  پنجر 

هااي طحات وانادوز وجاود      مناو مكااني اسات كاه در اكثار برناماه      نوار ( : Menu barنوار منو )

 هاست.  دارد و شامل دستوراطي براي ساخت  نگهداري و را  اندازي برنامه

 وظاا  هر بخش از منو را به طور خالصه مشخص نمود  است.  1جدول 

  1جدول 

File    براي باز كردن  ذخير  و چاپ پروژ 
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Edit   برايPaste  غير . كپي  ح   و 

View   هاي محيط  ي نمااش پنجر  براي نحوIDE  

Project  ها به اك پروژ   هااي مانند فرم براي افزودن خصيصه 

Format  هاي موجود بر روي فرم  براي طنظيم كنترل 

Debug  براي خطااابي 

Run  ... براي اجرا  متون  كردن برنامه و 

Query  ها  ا  داد ها از پااگ براي بازاابي داد 

Tools   براي ابزارهايIDE  و بهينه سازي محيط كار 

Diagram براي وارااش و اصالح در طراحي پااگا  داد  ها 

Add_ins    براي نصب و ح 

Windows   ها  براي مرطب كردن و نمااش پنجر 

Help    راهنماي كاملي براي استفاد  كنند 

 

هاي  طوان به سرعت به برخي از گزانه ي وجود دارد كه طوسط آن ميدر پااين نوار منو  نوار ابزار

 منو دسترسي پيدا كرد. 

 ي كار با جعبه ابزار  طريقه

طاوان باه دو روش عمال     ي ابازار ماي   براي اضافه كردن اك شيء از هر كنترل موجود در جعاه

 نمود: 

طاه كاه در وساط فارم     كردن روي هر كنترل  اك نمونه از شيء مربو Double Clickاذ  ( با 

شود  هميشه از نظر انداز  و مونعيت ثابت است. با پااين نگه داشاتن كلياد مااوو     فعال ظاهر مي

طاوان محال شايء را طغييار داد و نياز       ( ميDragروي هر شيء اضافه شد  و حركت دادن ماوو )

ء را نيز به دذخوا  ي آن شي كردن  انداز  Dragهاي شيء و  طوان با نرار دادن مكان نما در گوشه مي

 طعيين نمود. 
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ب ( كنترل مربوط به آن شيء را در جعاه ابزار طوسط كليك سمت چ  ماوو انتخاب نماود و  

ي  كاردن  شايء را باه اناداز      Dragسپس بر روي فرم مورد نظر در محل دذخوا  كليك كرد  و با 

 دذخوا  بر روي فرم اضافه نمود. 

 كليات  

هااي برناماه ارطاااط برنارار      و كنتارل   بدانيد كه كدها چگونه باا فارم  هنگام برنامه نواسي بااد 

دهد. كدهاي برناماه در   هاي برنامه را نشان مي ي خواص طمام فاال كنند. به ااد داراد كه پنجر  مي

هاي خاص خود نياز ندارناد؛   هاي رواداد به فاال دانيد كه روال شوند وذي مي ي كد نوشته مي پنجر 

طواند كادهااي داشاته باشاد كاه روال روااداد       شوند. اك فرم مي فاال فرم ذخير  ميآنها در همان 

 طري بر عهد  دارند.  نيستند  اانها كدهااي هستند كه وظاا  كلي

طوانيد سابروطين  مي Visual Basicهاي  طوانند انواع داگري از كد داشته باشند. روال ها مي پروژ 

طوان در اك محل جداگانه  به نام مااژول   ال رواداد نيستند را مياا طابع باشند. طمام كدهااي كه رو

(module نرار داد. ماژول اك فاال جداگانه است كه در پنجر  )  ي خواص ظاهر خواهد شد. از نظر

فني  كدهاي موجود در فرم هم در اك ماژول )به نام ماژول فرم( نرار دارند. هار پاروژ  باه طعاداد     

اي داراي چند فرم است. برنامه نواس بااد طصاميم   ل فرم است. ونتي برنامههااشان داراي ماژو فرم

( اوذاين فرماي   start formبگيرد كه كدام فرم در شروع برنامه روي صفحه ظاهر شود. فرم شروع )

طاوان ااان وضاع را عاوض كارد. باراي ااان كاار  آااتم           شود  اماا ماي   است كه در برنامه ااجاد مي

Project>Project Name Properties   ( را كلياك كنياد<Project Name>      طاا )ناام پاروژ  اسات

Visual Basic  اي خواص پروژ  را نشان دهد.  كادر محاور 

  Codeي  پنجره

طواند حاوي نسمت داگري هام باشاد: نسامت     هاي رواداد مي اما اك ماژول فرم عالو  بر روال

هاي ماورد اساتفاد  در سااار     ت كه نام(. نسمت طعارا  فضااي اسDeclaration Sectionطعارا  )

 Basicهاي  ها نيازي به طعرا  ندارند  اما ساار انواع داد  شوند. كنترل هاي ماژول طعرا  مي نسمت

Visual  .را بااد در اان نسمت طعرا  كنيد 
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طواند داراي اك نسمت طعارا  باشد؛ اان نسمت هميشاه در   هر ماژوذي هم كه داشته باشد مي

شود. هر كدي كه نال از اوذين روال رواداد نوشته شود جازء ااان نسامت     ژول ظاهر ميابتداي ما

 محسوب خواهد شد. 

شروع شد ( نسامت طعاارا  مااژول اسات.      Option Explicitمتن انتخاب شد  )كه با دستور 

( دااد   Declarations( و )Generalبه طرطيب ) Procedure , Objectهاي  دنت كنيد كه در ذيست

 دهند كه شما در كدام نسمت از ماژول فرم نرار داراد.  شود؛ دو ذيست در هر ذحظه نشان مي مي

طوان دراافت. به ااد داراد كاه   دو روال بعدي روال رواداد نيستند و اان وانعيت را از نام آنها مي

اند   شد نام اك روال رواداد از دو نسمت  نام كنترل و نام رواداد كه با اك زار خط به هم متصل 

داراي دو نسمت و اك زار خط است وذي  () Update _ Countشود. با اان كه نام روال  طشكيل مي

را  Generalي  همچناان كلماه   Objectي اان روال نارار دهياد در ذيسات     اگر مكان نما را در بدنه

در Update _ Count هاي عمومي ماژول است. )اما نام روال خواهيد داد  چون روال مزبور جزء روال

هااي مااژول از جملاه     ظاهر خواهد شد  چون اان ذيست حاوي ناام طماام روال   Procedureذيست 

 هاي عمومي است(.  روال

 ها در ويژوال بيسيك  داده

 Basicهاا نيااز دارد و    نواسي براي پردازش اطالعاام باه اناواع مختلفاي از داد      هر زبان برنامه

Visual  سات.  هم از اان ناعد  مساتثني نيBasic Visual   هااي مختلفاي پشاتيااني     از اناواع داد

 طوان نيازهاي مختل  برنامه نواس را برآورد  كرد.  كند كه با آنها مي مي

Basic Visual هاي خود ساخت گيار اسات     ي داد  نواسي دربار  هاي برنامه هم مانند ساار زبان

خواهيد اساتفاد    اي مي ايد كه از چه نوع داد )اذاته نه به شدم برخي ازآنها( و بااد دنيقاً به او بگو

 كند.  ( پشتيااني ميData type( نوع داد  )12از دوازد  ) Basic Visualكنيد. 

 هاي عددي  داده

 گيرند:   هاي زار جاي مي هاي عددي در اكي از مقوذه طمام انواع داد 

 ( اعداد صحيبIntegerاعداد صحيب بدون نقطه .)  0 -934  0  614ي اعشاري : مانند  
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 ( اعداد اعشاريDecimalاعداد با نقطه .)  402  355  0  005  8  709ي اعشاري )مميز(؛ مانند 

  شاود. در طماام اعاداد اعشااري باااد نقطاه       به اعداد اعشاري اعداد مميز شناور هم گفته ماي  –

 اعشاري وجود داشته باشد حتي اگر ارنام بعد از آن صفر باشند. 

Basic Visual كند. با آنكاه   هاي مختل  ذخير  و با آنها كار مي اعداد اعشاري و صحيب را به روش

 آنها متفاوطند.  Basic Visualهيچ فرني وجود ندارد وذي از نظر  00/8و  8براي اك كاربر بين 

دهند اكسان نيست. با نگا  كردن باه   ي مختل  به خود اختصاص مي اي كه انواع داد  مقدار حافظه

هر دو باه   701  29  999طوان گفت كه چقدر حافظه اشغال كرد  است. مثالً  اعداد  د نمياك عد

گيرند. با آن كه امروز  داگر حافظه اك مشكل كليدي نيست و شما هام باه    اك مقدار حافظه مي

هااتاان ناوعي    عنوان برنامه نواس ناااد زااد نگران آن باشيد  وذي هميشه ساعي كنياد باراي داد    

 كند.  ي كمتري را اشغال مي كنيد كه حافظهانتخاب 

ي ماورد نيااز هار كادام و        مقادار حافظاه  Basic Visualي عاددي   هفات ناوع داد    2در جدول 

ها اان جادول را ماد نظار     بينيد. هنگام طعرا  داد  طوانند در خود جاي دهند را مي اي مي محدود 

اساتفاد    Byteمنفي كار كنياد نااااد از ناوع     خواهيد با اعداد داشته باشيد. به عنوان مثال  اگر مي

 كنيد  اما اگر با سن افراد سر و كار داراد اان نوع بهتران انتخاب ممكن است. 

  Basic Visualي عددي  ( هفت نوع داده2جدول 

Byte  1  255طا  0 باات  

Integer  2  32/767طا  – 33/768 باات 

 Long  4  2/147/483/647طا  -2/147/483/648 باات 

Single  8  383و 402823 -اعداد منفي:  باات  +E  451 – 401298 –طاE-  

  E+ 383و 402823طا  E -451و 401298اعداد مثات : 

Double  8  3081و  79769313486232 -اعداد منفي :  باات+E  طا ا 

 E -3244و 94065645841247

 طا  E -3244و 94065645841247اعداد مثات : 

 E+3081و  79769313486232

Currency  8  طا  477و922/337/203/685/5808 - باات 
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 )چهار رنم اعشار براي حفظ دنت محاساام است( 477و922/337/203/685/5807

Decimal  12  79/228/162/514/264/337/593/543/950/335 باات   بدون اعشار 

 Visualرنام اعشااري )   28با حداكثر  7و9228162514264337593543950335

Basic كند(.  هنوز به طور كامل از اان نوع پشتيااني نمي 

باراي نوشاتن    Singleاسات. در ناوع    PCمعادل اك واحد ذخير  سازي در حافظاه  ( byteبايت )

تفاد  براي نوشتن نماا اسا   dاا  Dطوان از  مي Doubleشود؛ در نوع  استفاد  مي eاا  Eنماي عدد از 

رساند  و  10( را به طوان D)اا  Eكرد. براي طادال اك عدد از عدد نواسي معموذي بااد عدد بعد از 

ااا   83/5(× 105) 10000معاادل   E+55,83( ضارب كنياد. ماثالً    D)ااا   Eآن را در عدد ناال از  

بال  است. هنگام كار با اعداد بسيار بزرگ )اا بسيار كوچك( عدد نواسي علماي كماك نا   583000

 طوجهي به دنت و صرفه جواي درجا خواهد كرد. 

 Numeric Literal –ي عددي  نواسيد )به اان نايل اعداد واژ  ونتي در برنامه عددي را صراحاً مي

گزانند وذي گاهي  زم است طاا   طران نوع را براي آن برمي مناسب Visual Basicشود(   گفته مي –

كناد. در   طعياين ماي   Visual Basicه شما داراد نه آنچه كاه  ي مورد استفاد  از نوعي باشد ك واژ 

معرفي كنيد  اان كاار باا اساتفاد  از     Visual Basicطوانيد نوع واژ  را صراحاً به  چنين مواردي مي

اناواع پساوندهاي عاددي را در     3( امكان پ ار است. جادول  data – type suffixپسوند نوع داد  )

Visual Basic دهد.  نشان مي 

 Visual Basic( پسوندهاي عددي 3جدول 

 نوع داد   پسوند 

& Long  

 ! Single  

 Double  

@ Currency  

 

به طرطيب معر  انواع  D,Eكنيد  حرو   طوجه داشته باشيد كه اگر از عدد نواسي علمي استفاد  مي

Double , Single داد  استفاد  كنيد.  هستند و داگر ناااد از پسوند نوع 
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 Visual Basicاستفاد  كرد  باشيد   8/5ي عددي  اي از واژ   به اك مثال طوجه كنيد. اگر در برنامه

دهد. اماا   باات حافظه به آن اختصاص مي 4گزانند و  را براي آن برمي  Singleبه طور خودكار نوع 

 Doubleرا وادار كنيد طا به آن چشم اك عدد  8.5  Visual Basicبا نوشتن اان عدد به صورم 

 باات حافظه براي آن كنار بگ ارد.  8نگا  كند و 

 

 ساير انواع داده 

طار اسات. اكاي از     اي به رااضيام ندارناد( آساان   هاي غير عددي )براي كساني كه عالنه داد   درك

هاي آن در كار  مطرح ماند   طواناايطر  همچنان  ها پيشرفته   عليرغم حضور زبانBASICد الي كه 

طوانند عدد باشند  ( طركياي است از چند كاراكتر  كه حتي ميStringهاي متن است. رشته ) با رشته

طاوان باه    طوان روي آنها محاساه انجام داد. نام  آدرو  شمار  طلفن اا حساب بانكي را ماي  وذي نمي

اي اعدادي كه نياز به محاسااه دارناد از اناواع    صورم رشته نمااش داد. هموار  سعي كنيد فقط بر

 بينيد.  را مي Visual Basicانواع غير عددي  4عددي استفاد  كنيد. در جدول 

 

 

  Visual Basicي غير عددي  انواع داده (4جدول 

 محدوده  مقدار حافظه  نوع داده 

 كاراكتر  65400طقراااً  1از  طول رشته   String)طول ثابت( 

 ميليارد كاراكتر  2طا  0 باات  10طول رشته +   Stringتغير( )طول م

Date  8  9999دسامار 31طا 100از اول ژانواه  باات 

Boolean  2  باات True    ااFalse  

Object  4  معادل شيء طعرا  شد   باات 

  Dobleهر عددي طا  باات  Variant  16)عددي( 

  Stringمانند )طول متغير(  ات با 22طول رشته +   Variant)متن( 

 

 )نادرست(.  False)درست( اا  Trueطواند دو مقدار بگيرد:  فقط مي Booleanمتغير 
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طوانناد   گيرند و ماي  ( نرار مي"( هميشه بين دو عالمت نقل نول )string literalاي ) هاي رشته واژ 

 هاي زار همگي رشته هستند.  شامل هر كاراكتري باشند. مثال

"Oh me, oh my"  

"543 – 00 – 0324"  

"1020 S.Yale Avenue"  

"" 

نرار گيرد  اك رشاته اسات حتاي اگار )مانناد مثاال آخار( هايچ          "هر چيزي كه بين دو عالمت 

 Visualشاود.   نامياد  ماي  Nullي  اي كه طول آن صفر باشد  رشاته  كاراكتري در آن نااشد. رشته

Basic كه با كلمه هاي هاي خاصي به نام رشته از رشته( ي كليدي  خاذيEmpty طعرا  مي  )شوند

 ( ندارد. Nullاي است كه هيچ مقداري )حتي  ي خاذي رشته كند. رشته پشتيااني مي

 Visual Basicاستفاد  كنياد.   هااي كه حاوي طاراخ و زمان هستند از عالمت  هنگام طعرا  واژ 

 هاي زار طوجه كنيد:  كند. به مثال مان پشتيااني ميهاي طاراخ و ز از طمام فرمت

 July 4,1776  
7:11 pm 
19:11:22 
1-2-2003  

5-Dec-99  
 Trueبراي مواردي براي مواردي مناسب است كه فقط دو مقدار متضااد )  Booleanاي  نوع داد 

 ها از اان نمونه است.  كنترل Enabledو از اان نايل( داراد. خاصيت  Noاا  False  Yesاا 

هاي با طول ثابت( را در خود جاي دهد. از  طواند هر مقداري )به جز رشته مي Variantاي  نوع داد 

 اي سر و كار خواهد داشت.  اان نوع داد  زماني استفاد  كنيد كه از نال دنيقاً ندانيد با چه نوع داد 

 كار با متغيرها 

شود   ر داد  مي( مكاني است براي نگهداري اك مقدار  مقداري كه در متغير نراvariableمتغير )

نابل طغيير است )نام آن هم بر همين واژگي د ذت دارد(. ونتاي مقاداري را در ااك متغيار نارار      

دهيد مقدار نالي آن از بين خواهد رفت. متغير مكااني اسات در حافظاه باراي ذخيار  كاردن        مي

 هاي مونتي برنامه.  داد 

ال استفاد  از دو متغيار باا ااك ناام مجااز      شوند  بنابراان در اك رو متغيرها با نامشان شناخته مي

 Visual Basicها كه  نادر به طشخيص آنها نخواهد بود. بر خال  كنترل Visual Basicنيست چون 

ي برناماه ناواس    دهد  نامگ اري متغيرها از همان ابتدا برعهاد   خود به آنها اك نام پيش فرض مي
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( كنياد  طعراا  ااك متغيار اعناي      declareرا  )است. نال از استفاد  از اك متغير بااد آن را طع

طوانند فقط از هماان ناوعي كاه     طواند بگيرد. متغيرها مي نامگ اري آن و طعيين نوع مقداري كه مي

طوانند از طمام انواع داد  مقادار   كه مي variantاند مقدار بگيرند )به استثناي متغيرهاي  طعرا  شد 

 بگيرند( 

 تعريف متغيرها  

شود. ناال   استفاد  مي Dimي كليدي  اك متغير )نامگ اري و طعيين نوع آن( از كلمه براي طعرا 

دهاد كاه ااان     اجاز  ماي  Visual Basicاز استفاد  از اك متغير حتماً بااد آن را طعرا  كرد. اذاته 

ا طواند به سردرگمي منجر شود. اذازام )اا   ي كلي را زار پا بگ اراد وذي طخل  از اان ناعد  مي ناعد 

و  Editorي    برگاه options  گزاناه  Toolsطوانياد در مناوي    عدم اذزام( به طعرا  متغيرهاا را ماي  

مشخص كنيد. اگر دنت كرد  باشيد  در نسمت طعارا   Require Variable Declarationي  گزانه

 ي كد كه دستور به صورم پيش فرض وجود دارد:  پنجر 

Option Explicit   
گواد كه در كل ماژول مورد بحم  متغيرها نال از اساتفاد  باااد    مي Visual Basicاان دستور به 

آن را  Visual Basicهااي هر گا  نام اك متغير را اشاتاا  بنواسايد     طعرا  شوند. در چنين ماژول

اشاتاا  در   Visual Basicبه شما گوشزد خواهد كرد. اما اگر اان گزانه را غير فعال كارد  باشايد    

اك متغير را متغير جدادي طلقي كرد  و به كار خود اداماه خواهاد داد. در ااان حاذات      نوشتن نام

 در نظر گرفته خواهند شد.  Variantطمام متغيرهااي كه صراحاً طعرا  نشوند از نوع 

 براي طعرا  اك متغير چنين است :  Dimشكل كلي استفاد  از دستور 

Dim Var Name As Data Type  
اسات.   Visual Basicهااي   اكاي از اناواع داد    Data Typeناام متغيار و    Var Nameكاه در آن  

متغيرهاي مورد استفاد  در اك روال بااد در همان ابتداي روال طعرا  شاوند. متغيرهااي طعراا     

اناد و در هايچ روال داگاري نابال دسترساي        شد  در اك روال فقط در همان روال نابال اساتفاد   

شاود. متغيرهاااي كاه در     ( گفته ماي local variableيرها  متغير محلي )نيستند؛ به اان نايل متغ

هاي آن ماژول نابل دسترو خواهند بود؛ باه ااان    نسمت طعارا  ماژول طعرا  شوند از طمام روال

گواناد. متغيرهااي عماومي فقاط در هماان       ( ماي Global Variableگونه متغيرها  متغيرعمومي )
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اي طعراا  كارد كاه در طماام      طوان به گونه شوند. متغيرها را مي مي اند داد  ماژوذي كه طعرا  شد 

 هاي پروژ  نابل دسترسي باشند.  ماژول

 ي برنامه نواس است  بااد نواعد نام گ اري آنها را بدانيد:  چون نام گ اري متغيرها بر عهد 

  .نام متغير بااد با اكي از حرو  اذفاا شروع شود 

 ر نام متغيرها مجاز است. استفاد  از حرو  و اعداد د 

 كاراكتر طول داشته باشد.  255طواند طا  نام اك متغير مي 

  عددي( استفاد  نكنيد؛ زار خاط   –سعي كنيد حتي ا مكان از حرو  خاص )غير اذفاااي

 ( در اان ميان اك استثناست. _)

  .فاصله در نام متغيرها مجاز نيست 

 گام نام گ اري متغيرها نكام زار را هم رعاات كنيد: عالو  بر نواعد اذزامي فوق  سعي كنيد هن

  در نام متغيرها از پيشوندهااي استفاد  كنيد كه نوع آن را مشخص كند. بدان طرطيب داگر

 نيازي نيست مدام براي اطالع از نوع اك متغير به نسمت طعرا  متغيرها مراجعه كنيد. 

 طار خواهاد باود و باه      طاان نابال فهام    اماه هاي بامعني استفاد  كنياد  برناماه برن   اگر از نام

 مستندسازي كمتري نياز خواهد داشت. 

( از هام جادا   ,ها با كاما ) طوان بيش از اك متغير را طعرا  كرد؛ طعرا  مي Dimدر هر دستور 

 شوند :  مي

Dim intTotal As integer, CurSales99 As Currency  
طعرا  خواهد كارد؛   variantآن را از نوع  Visual Basicي اك متغير ذكر نشود   اگر نوع داد 

 بنابراان هر دو دستور زار معادل اكداگرند: 

 Dim vntControlVal As Variant  

Dim vntControlVal 

 ها  تعريف رشته

وجاود دارد: باا طاول     Stringآاد  چون دو نوع  ها اك مشكل ثانواه پيش مي هنگام طعرا  رشته

هاي با طول متغيرهستند چاون روش طعراا  آنهاا     ها رشته طران رشته ولثابت  با طول متغير. متدا

ي باا طاول متغيار طعراا       هاي زاار دو رشاته   درست شايه طعرا  متغيرهاي داگر است. در مثال

 اند :  شد 

Dim strCityName As String  
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Dim strStateName As String  
ي متفاوم را در خود نگه دارند. مثالً  اگر ابتادا  ها هااي با طول طوانند رشته هر دوي اان متغيرها مي

را ذخير  كنيم  ااان   "Yazd"اي  و سپس رشته "Tehran"ي  رشته strCityNameدر متغير 

متغير طول خود را متناسب با آن طغيير خواهد داد. در اكثر موارد اان همان چيازي اسات كاه ماا     

هاا ثابات    ها( كه بخواهيم طاول رشاته   با فاال آاد )مثالً هنگام كار خواهيم  وذي گاهي پيش مي مي

 بماند. در اان موارد بااد طول آنها را مشخص كنيم : 

Dim strZipCode As String *5 

نساات داد  شاود     strZipCodeاي كه طول آن بيش از پانج حار  باشاد باه متغيار       اگر رشته

Visual Basic دور خواهد انداخت.  كند و ما بقي را فقط پنج حرو  اول آن را ذخير  مي 

 مقدار دادن به متغيرها 

طران را  براي ذخير  كردن اك  ها را در آن ذخير  كرد. ساد  طوان داد  بعد از طعرا  اك متغير  مي

( است. شكل كلاي ااان دساتور    assignment statementمقدار در اك متغير  دستور انتساب )

 چنين است : 

Item Name = Expression  

طواناد اكاي از    ماي  Expression نام اك متغير )اا خصوصيت( اسات و  Item Nameن كه در آ

 موارد زار باشد : 

    اك عاارم محاسااطي 

   اك واژ 

 اي  اك عاارم منطقي اا رشته 

  هاا از ناوع    مقدار خصوصيت اك كنترل )خواص كنتارلVariant    هساتند وذايVisual 

Basic ع آنها را طادال خواهد كرد( هنگام ذخير  كرد  آنها در اك متغير نو 

  هاا هار    اص كنتارل تغيرهاا و مقادار خاو   ها  م طركياي از عاارام محاسااطي اا منطقي  واژ

هاي زار طوجاه   ( است. به مثالexpressionچيزي كه بتواند اك مقدار طوذيد كند  عاارم )

 كنيد : 

curSales : 571275  

strFirstName="Herry"  

blnPassedTest=True  



www.a00b.com 

09131253620دات کام  یآ صفر صفر ب  

نرم افزار ی، مهندس یسیداده برنامه نو گاهی، پا تیوبسا یطراح  UML SSADM 

 19 

blnsEnabled = iblTitle.Enabled  

dblValue=45.1#  

intcount=intNumber 

dteOld= #4-1-92# 

sngOld97Tptal=sngNew98Total-100000 

ي اك عاارم آن است كه مقدار سمت راست عااارم باه متغيار سامت      مهمتران نكته دربار  

تي باا ناوع متغيار    شود. طوجه كنيد كه مقدار سمت راست عاارم بااس چ  آن نسات داد  مي

وجاود داشاته    Visual Basicسمت چ  عاارم متناسب باشد  اا اانكه امكان طادال آن براي 

)كه ناعادطاً   Longطواند اك عدد كوچكتر را در متغيري از نوع   مي Visual Basicباشد. مثالً  

عددي نساات   طواند اك رشته را به متغير رود( نرار دهد  وذي نمي براي اعداد بزرگ به كار مي

طوان از كلماه كليادي    هاي ندامي  مي  براي حفظ سازگاري با بيسيكVisual Basicدهد. در 

let  :براي مقدار دادن به متغيرها استفاد  كرد؛ دو دستور زار معادل اكداگرند 

Let intCount =1  

inCount= 1  

 

 

 عملگرهاي ويژوال بيسيك 

Visual Basic ( از عملگرoperator هاي )كناد.   اي متعددي پشاتيااني ماي   محاسااطي و رشته

دهد. عملگر ابزاري است براي طركياب   را نشان مي Visual Basicعملگرهاي متداول  5جدول 

 هاي مورد نظر.  كردن داد 

  3طاوان  2اعني  3^2رساند؛  ( اك عدد را به طوان عدد داگر ميexponentiationعملگر طوان )

كنندكاه در محاسااام    و طفراق هم دنيقاً همان كااري را ماي  عملگرهاي ضرب  طقسيم  جمع 

ي باني ماند  اك طقسيم است  بناابراان   براي محاساه Modمعمول با آن آشنا هستيد. عملگر 

3 11 mod  اسات. عملگار    2معاادل   3بار   11ي طقسيم  خواهد شد. چون باني ماند  2معادل

Mod شاري استفاد  كنيد  فقط براي اعداد صحيب است و اگر از اعداد اعVisual Basic   ابتادا

آنها را به صحيب طادال كرد  و سپس باني ماند  را محاساه خواهد كرد. عملگر طقسيم صحيب 

 اندازد.  ي طقسيم را دور مي گرداند و باني ماند  ( خارج نسمت صحيب طقسيم را برمي\)

  Visual Basicعملگرهاي  5جدول 
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 نتيجه  مثال  مفهوم عملگر 

 8 3^2 طوان  ^

 6 3*2 ضرب  *

 3 6/2 طقسيم  /

 5 3+2 جمع  +

 3 3-6 طفراق  -

Mod  11 مدول اا نهشت mod 3 2 

 3 11/3 طقسيم صحيب  \

 "Hi,"&"There" "Hi, There" ها  طركيب رشته اا +  &

 

و به دهد: جمع معموذي  آن است كه عملگر + دو كار متفاوم انجام مي 5نكته جاذب در جدول 

رفتاه  گها. اان عملگرها با طوجه به محلي كه مورد اساتفاد  نارار    هم چسااندن )طركيب( رشته

 Visualها   دهد. هنگام طركيب رشته )بين دو عدد اا بين دو رشته( واكنش مناسب را نشان مي

Basic خواهيد بين دو رشاته ااك فاصاله     هيچ چيز به آنها اضافه نخواهد كرد. بنابراان اگر مي

 وجود داشته باشد بااد خودطان آن را اضافه كنيد. به مثال زار طوجه كنيد: 

StrCompleteName=lblFirst.Caption & " " & lblLast.Caption  

گواند چون عملكرد آنها بسته به مكان اساتفاد  از   به اان نوع عملگرها عملگر طحرا  شد  مي

 آن متفاوم خواهد بود. 

 لگرها ي تقدم عم نكاتي درباره

Visual Basic  دهاد. اعماال    آمد   انجام مي 6اعمال رااضي را به طرطيب خاصي  كه در جدول

( دارد و بعد نوبات باه   ^شوند و سپس با طران طقدم را طوان ) پرانتز ابتدا اجرا مي درون 

 رسد و بعد از آن نوبت جمع و طفراق است.  ضرب و طقسيم مي

 اتتقدم عملگرها در محاسب(  6جدول 

 نتيجه  مثال  مفهوم عملگر 

 35 7*(3+2) پرانتز  1
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2 ^  2^3+1 9 

3 Mod ,\ , /, *  2+3*7 23 

  3 1+2*4-10  - و + 4

 

هميشه ابتدا طوان  سپس ضرب و طقسيم و بعد از  Visual Basicاگر از پرانتزها استفاد  نكنيد  

لگرهاااي باا طقادم اكساان وجاود      آن جمع و طفراق را انجام خواهد داد. اگر در اك عاارم عم

دهد. باه مثاال زاار نگاا       محاساام را از چ  به راست انجام مي Visual Basic داشته باشند 

 كنيد. 

10/2*3  
ابتدا طقسايم را   Visual Basicدر اان عاارم چون ضرب و طقسيم داراي طقدم اكسان هستند. 

بدان طرطيب حاصل عااارم فاوق   ضرب خواهد كرد؛  3انجام داد  و سپس حاصل طقسيم را در 

خواهيد طرطيب انجام محاساام را طغيير دهيد بااد از پرانتزهاا اساتفاد     خواهد شد. اگر مي 15

از داخلي طران جفت پرانتاز شاروع كارد  و رو باه      Visual Basicكنيد. در پرانتزهاي طودرطو  

 كند. در مثال زار  بيرون حركت مي

(10+2-(8-3))+1   
Visual Basic ( را محاساه خواهد كرد. 3-8نال از هر كاري ) 

 

 عملگرهاي شرطي يا مقايسه اي -

بينياد. ااان    را ماي  Visual Basic(conditional operator)عملگرهااي شارطي    7در جادول  

كنناد. باا ااان     ها را مقااسه ماي  دهند  بلكه داد  عملگرها هيچ گونه عمليام رااضي انجام نمي

هاا را مقااساه كارد  و بار اسااو       طر خواهد شد و خواهد طوانست داد عملگرها برنامه هوشمند

 نتااج آن  عملكرد مناسب را در پيش گيرد. 

 Visual Basicعملگرهاي شرطي  (7جدول 

 نتيجه  مثال  توضيح  عملگر 

 نادرست   2=7 طساوي  =

 درست 3<6 بزرگتر است از  >
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 درست 11>5 كوچكتر است از   <

 درست 23=<23 ساوي بزرگتر اا م >=

 درست 21=>4 كوچكتر اا مساوي  <=

 نادرست  3<>3 نامساوي  <>

)درسات(   True)نادرسات( ااا    Falseي عمل عملگرهاي شرطي هميشه  طوجه كنيد كه نتيجه

آن است كه عملگر= در آن طحرا  شاد  اسات؛ اعناي ااان      7ي داگر جدول  نكته خواهد بود؛

م انتساب مورد استفاد  نرار گيرد  هم در دساتورام مقااساه و   طواند در دستورا عملگر هم مي

 است كه كاركرد آن را طشخيص داد  و به طور مناسب عمل خواهد كرد.  Visual Basicاان 

هاا و ااا طركيااي از     ها بلكه روي عاارام  متغيرها  كنترل عملگرهاي شرطي  نه فقط روي واژ 

  اان برنامه ناواس اسات كاه    Visual Basicها در    دادكنند. با طوجه به طنوع  آنها هم عمل مي

 ها را چگونه مقااسه كرد  و چگونه نتيجه گيري كند.  بااد طصميم بگيرد داد 

بودن اكي  Nullهنگام استفاد  از عملگرهاي شرطي ممكن است حاذت خاصي پيش آاد و آن 

. Falseاا  Trueگرداند نه  ميبر Nullمقدار  Visual Basicاز اجزاء مقااسه است. در اان حاذت 

بودن اكي از عناصر مقااسه وجود دارد  بااد اان حاذت را هم در نظر بگيراد و  Nullاگر امكان 

 براي آن طمهيدي بينداشيد. 

طوانند مقااساه كنناد. در هنگاام     ها را هم مي عملگرهاي شرطي  عالو  بر مقادار عددي  رشته

 ه داشته باشيد : ها به نكام زار طوج ي رشته مقااسه

   حاارو  باازرگ كااوچكتر از حاارو  كوچااك هسااتند  اعنااي"ST.JOHN"  نااال از

"st.john"  .نرار خواهد گرفت 

 شوند  اعني  حرو  اذفاا به همان طرطياي كه هستند مقااسه مي"A"   كاوچكتر از"B" 

 نرار خواهد گرفت.  "Wiliams"نال از  "Walter"است و نام 

 از '3"ند  اعني اعداد كوچكتر از حرو  هست"Three"  .كوچكتر خواهد بود 

هاا را مانناد ااك     رشته Visual Basicبراي درك بهتر اان نكام فقط كافيست بدانيد كه 

طواند روي اناواع مختلا     ي شما هم مي كتاب ذغت مرطب خواهد كرد. با اان نابليت برنامه

 ها عمل كند.  داد 
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Visual Basic بزرگ اا كوچك بودن حارو  هام طوجاه دارد    ها به  ي رشته هنگام مقااسه

حارو  بازرگ و    Visual Basicاعني بين آنها طفاوم ناال خواهد شاد. اگار ميال دارااد     

 Optionول از دساتور  اجطوانياد در نسامت طعاارا  ما     كوچك را اكسان فرض كناد ماي  

Compare Text       استفاد  كنيد. اما اگر اان دساتور وجاود نداشاته باشادVisual Basic 

شاامل   ASCIIاستفاد  خواهاد كارد. جادول     ASCIIها از جدول  راي مرطب كردن رشتهب

هاست و هر كاراكتر در اان جدول داراي اك عدد متنااظر )و   PCكاراكتر موجود در  256

 منحصر به فرد( است. 

 ي زار طوجه كنيد:  به دستورام مقااسه

"abcdef"    >  "ABCDEF"  

"Yes!"       <   "Yes?"  

"Computers are fun!" = "Computers are fun!"  

"PC"       <> "pc" 

"Books, Books, Books" > = "Books, Books" 

 گردانند.  را برمي Trueطمام دستورام فوق مقدار 

  Visual Basic  عملگر شرطي داگري دارد به نامLIKEهااي   طوان مقااساه    كه با آن مي

كار با سيستم عامل باا كاراكترهااي * و ب برخاورد كارد       طري انجام داد. شااد هنگام كلي

نشيند. عاالو  بار ااان دو     باشيد. * اعني صفر اا چند كاراكتر و ب به جاي اك كاراكتر مي

كناد. در   هم )كه به معناي اك رنم است( استفاد  ماي  #از كاراكتر  Likeكاراكتر  عملگر 

 Trueشواد. طمام اان عااارام مقادار    ميزار به كمك چند مثال با اان عملگر بيشتر آشنا 

 دارند : 

“Sams Publishing Like “Sa*” 

“Data## “Like “Data 98” 

“X” Like “[XYZ]” 

است. اگر كاراكتر مشخص شد  مانند هر ااك     Likeآخران مثال شكل خاصي از دستور 

اافتن كاراكتر براي  []برگشت داد  خواهد شد.  Trueباشد  مقدار  []از كاراكترهاي درون 

هنگاام مقااساه باا طماام      Code [12345] RED"ي  از ميان چناد كااراكتر اسات. رشاته    

 گرداند: برمي Trueهاي زار مقدار  رشته

“Code3Red” , “Code2Red”, “CodeRed” 

. “Code5Red” , “Code 4Red” 
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 هاي شرطي  داده

مثالً  دو عادد ااا دو رشاته را     ي دو مقدار  نوع آنها بااد با هم سازگار باشد  هنگام مقااسه

طوان اك عدد را با اك رشته ااا ااك مقادار منطقاي      طوان با هم مقااسه كرد. وذي نمي مي

(Booleanمقااسه كرد. حتي مقااسه )  مانناد   اي انواع داد( ي دنيقSingle   اااDouble )

داد را گرد اان نايل اع  Visual Basicهم در اكثر موارد به اشتاا  منجر خواهد شد چون 

ها از طفراق  ي اان نايل داد  طوانند دنيق باشد. براي مقااسه ها نمي ي آن كند و مقااسه مي

 استفاد  كنيد )اا حتي ا مكان از اان كار اجتناب كنيد!(. 

Visual Basic هاي  اي داد  هنگام مقااسهVariant ها هام از ااان ناوع     )كه خواص كنترل

  ابتادا  Variantهاي  ي داد  هنگام مقااسه Visual Basic. كند است( بسيار خوب عمل مي

ي  آنها را به نوع مناسب طادال كرد  و ساپس مقااساه را انجاام خواهاد داد. اماا مقااساه      

 طواند با خطا همرا  باشد.  هاي ناهمگن هميشه مي داد 

 

 تركيب عملگرهاي شرطي و منطقي 

اي را  درم كافي براي هر نوع مقااسهن Visual Basicاز ذحاظ طيوري  شش عملگر شرطي 

( بااز هام   Logical operatorدارند  وذي ندرم آنها را با اساتفاد  از عملگرهااي منطقاي )   

 دهد.  را نشان مي Visual Basicعملگرهاي منطقي  8طوان با طر برد. جدول  مي
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 Visual Basic عملگرهاي منطقي (8جدول 

 نتيجه  مثال  توضيح عملگر 

And  (3>2) دو گزار  بااد درست باشند هر And (4<5)  True  

Or   (3>2) بااد درست باشد   حدانل اكي از دو گزار Or (6<7)  True 

Xor   (3>2) بااد درست باشد اا نه هر دو  فقط اكي از دو گزار Xor (7>4) False 

Not   نقيض Not (3=3)  False 

 

 Orاي شرطي را با هم طركيب كرد. كاربرد  مقااسه طوان دو اا چند با عملگرهاي منطقي مي

, And    بسيار بيشتر از دو عملگر داگر اسات. بااXor  ي انحصااري را   طاوان دو گزاناه   ماي

درست باشد  كل عاارم نادرست خواهاد   Xorهاي  مقااسه كرد. اگر بيش از اكي از گزانه

 شد. 

عااارم را باه عكاس آن     هم براي نقيض اك عاارم است. ااان عملگار ارزش   Notعملگر 

منطقاي اسات  طوجاه     Andكند. به عاارم زار  كه طركيب دو عملگر شرطي با  طادال مي

 كنيد : 

(CurSals< CurMinSales) And (intYrsEmp>10) 

در اان عاارم  اگر فروش سال جاري اك كارمند از حدانل فروش طعيين شد  كمتر باشد 

كمتر باشد )به انتخاب نام متغيرها دنت كنيد!(  سال 10هاي كاري وي هم از  و طعداد سال

طوانستيد اان دو عاارم را جداگاناه مقااساه كنياد     كل عاارم درست خواهد شد. اذاته مي

دهد طا آنها را در اك عاارم متمركز كنيد. اذاته طركيب بايش از حاد    امكان مي Andوذي 

 عاارام آنها را گيج كنند  خواهد كرد. 

 كنيد.  ملتر عملگرها را مشاهد  ميطقدم كا 9در جدول 

 اي و منطقي ترتيب عملگرهاي محاسباتي، مقايسه (9جدول 

 عملگر  ترتيب 

 پرانتز )( 1

2 ^ 
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3    /   *\  Mod 

4  +  - 

 Likeعملگرهاي شرطي از نايل   5

 Notعملگر منطقي  6

7 And  

8 Or 

9 Xor 
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 Accessمقدمات بانك اطالعاتي  -

Access امروزي مايكروسافت 

Access      .فقااط اااك نساامت از اسااتراطژي كلااي ماادارات داد  هاااي مااكروسااافت اساات

باه شاما اجااز  داد  ماي شاود       Accessمانند هماه پااگاا  هااي داد  اي رابطاه اي خاوب  در      

مانناد پيوناد دادن  مشاتري باه       –كه به آساني اطالعام مربوط باه هام را باه هام پيوناد دهياد       

باا داشاتن واژگاي هااي برناراري ارطااطاام        Accessاطالعاطي كاه شاما وارد ماي كنياد. وذاي      

ماي طواناد    Accessندرطمند داگر  از سااار مزااااي پااگاا  هااي داد  هاا نياز برخاوردار اسات.         

: )مانناااد  PCهااااي پرطرفااادار باناااك اطالعاااام  مناااابع داگااار  مانناااد بساااياري از برناماااه 

Paradox, dBASEي بسااياري از بانااك هاااي اطالعاااطي   (  داد  هاااStructured Query 

Languge-SQL (در ميااز كااار  در ساارورها  در مينااي       زبااان )پاارو و جااوي ساااختار اافتااه

ا ي ذخياار  شااد  در ساارورهاي اانترناات ااا كامپيوطرهااا  اااا در كامپيوطرهاااي باازرگ  و داد  هااا 

 ActiveXاز فاان آوري بااه طااور كاماال  Accessرا مسااتقيماً بااه كااار بااارد.  Webاانتراناات 

مااكروسافت نيز پشاتيااني ماي كناد. بناابراان ااك برناماه كااربردي آن ماي طواناد باراي سااار            

  Word  Excel  Powerpointمانناااد برناماااه هااااي    Officeبرناماااه هااااي كااااربردي   

OutLook   FrontPage   Publisher   و برناماااااه جداااااادMicrosoft OneNote 

 خدمام دهند  محسوب شود.  اك برنامه خدمام گيرند  و

Access           اك برنامه كاامال  پيشارفته باراي كاار طحات سيساتم عامال وانادوز مااكروساافت

محسوب مي شود. و باه كماك آن ميتاوان باا هار ناوع منااع داد  اي  برناماه هااي كااربردي را           

سااراعاً ساااخت. در وانااع مااي طوانيااد برنامااه هاااي كاااربردي ساااد  را بااا طعرااا  فاارم هااا و      

ها بر اسااو داد  هااتاان سااخته و باه كماك چناد عااارم وااژوال بيسايك آنهاا را باه             ارشگز

اكااداگر پيونااد دهيااد  ذاا ا داگاار نيااازي بااه نوشااتن كاادهاي پيچيااد  در محتااواي اااك برنامااه 

زبااان واااژوال بيساايك بااه كااار مااي رود   Accessنواسااي كالساايك نيساات. از آنجااااي كااه در 

اااا واااژوال بيساايك مااكروسااافت در   Officeهاااي  رنامااهمااي طوانيااد از مهااارم هاااي ساااار ب 

 ساخت اان برنامه ها استفاد  كنيد.
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در مشاااغل كوچااك اداري طجاااري )و بااراي مشاااور  دربااار  ساااخت برنامااه بااراي اااان        

كاال نيازهاااي شااما را بااراي ذخياار  و    Accessمشاااغل كوچااك(  واژگااي هاااي ميااز كااار    

 Accessكوچاك ناوعي بارآورد  ماي ساازند.      مدارات داد  هااي باه كاار رفتاه در ااك كساب       

اااك  –در روي ميااز كااار اااا باار روي اااك ساارور   –مااكروسااافت  SQL Serverهماارا  بااا 

روش ااااد  آل بااراي بسااياري از شااركت هاااي نااه چناادان باازرگ جهاات ساااخت برنامااه هاااي   

نااه مااي باشااد. بااراي شااركت هاااي كاااربردي جداااد بااراي واناادوز بااه طاارزي سااراع و كاام هزا

ساارمااه گاا اري هاااي كااالن بار روي برنامااه هاااي كاااربردي بانااك اطالعااام / پااگااا   ا بازرگ باا 

داد  هاااي رابطااه اي و نيااز طكثياار برنامااه هاااي كاااربردي ميزكااار كااد نالااي باار بانااك هاااي    

ابزارهااااي جهاات طسااهيل پيونااد داد  هاااي موجااود از    Accessمااي باشااند   PCاطالعاااطي 

نامااه كاااربردي ماتنااي باار واناادوز ارائااه داد     را در اااك بر PCروي كامپيوطرهاااي باازرگ و  

 است.

مااكروسااافت اااك مناااع مسااتقيم اطالعااام اساات كااه باار روي اااك        Accessو نيااز 

)شاااكه جهاااني وب( انتشااار داد  مااي شااود.    World Wide Webاانتراناات اااا باار روي  

صفحه هاي دسترساي باه داد  هاا باه شاما اجااز  سااخت ساراع و باه كاار باردن برناماه هااي              

سااخته اااد ماي دهنااد  درسات شاايه اانكااه       Accessربردي اانترانات را كاه مسااتقيماً در   كاا 

ساااخته باشاايد. صاافحه هاااي دسترسااي بااه داد  هااا مااي طواننااد  Accessهااا را در  اااان برنامااه

مااكروسااافت را  SQL Serverاااا در  Accessداد  هاااي ذخياار  شااد  در بانااك اطالعاااطي  

افت شااامل واژگااي هاااي جداااد و بهينااه شااد  اي   مااكروساا Access 2003نشااان دهنااد. 

)زبااان ذخياار  سااازي داد  هااا در   XMLاساات كااه وارد و صااادر كااردن داد  هااا بااه فرماات   

Web را ممكاان مااي سااازد و بااراي پيونااد مسااتقيم بااه اااك مناااع داد  اي )XML   در پااگااا

)اااا طوانيااد داد  هااا  بااه كااار مااي رود . شااما مااي Microsoft SharePoint Servicesوب 

اااا  Microsoft Accessزااار مجموعااه اي از داد  هاااي ( ذخياار  شااد  در بانااك اطالعااام   

SQL Server  را بااه اااك ساارورSharePoint  را بااه  هااا صااادر كاارد  و سااپس اااان پرونااد

 هم پيوند داد  و آنها را به برنامه كاربردي اصلي برگردانيد.
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 Accessكاربرد برنامه 

اد كاار ماي كنياد  باي طردااد از واژ  پردازهاا ااا برناماه هااي          اگر با كامپيوطرهاي شخصي زاا 

كاااربردي صاافحه گسااترد  در كارهاااي خااود اسااتفاد  مااي نماايااد و احتمااا ً اسااتفا  از واژ      

بااه كااار باارد  مااي  MS-DOSپردازهااا را از زماااني كااه محصااو م ماتنااي باار كاااراكتر طحاات 

اي كااه طحاات سيسااتم عاماال واناادوز شااوند شااروع كاارد  و بااه طاادراج آنهااا را بااه واژ  پردازهااا

اجارا مااي شااوند ارطقااء داد  ااااد . و نيااز احتماال مااي رود كااه اكناون از مزااات داشااتن بعضااي     

نرم افزارهاي باناك اطالعااطي  ااا باه منزذاه جزئاي از بساته هااي مجتماع ساازي نشاد  مانناد             

Microsoft Works .اا به صورم اك برنامه جداگانه برخوردار هستيد 

هاااي طااو ني اساات كااه برنامااه هاااي بانااك اطالعاااطي بااراي اسااتفاد  كليااه    اكنااون ماادم

كاربران كامپيوطرهاي شخصي به بازار ارائاه شاد  اناد  وذاي متنسافانه بيشاتر ااان برناماه هاا ااا           

برنامه هااي مادارات ذخيار  ساازي سااد  داد  هاا ماي باشاند كاه باراي سااخت برناماه هااي              

اي پيچياد  طوساعه برناماه هااي كااربردي هساتند       كاربردي مناسب نماي باشاند ااا سيساتم ها     

كااه اااادگيري و اسااتفاد  از آنهااا سااخت مااي باشااد. امااروز  حتااي افاارادي كااه بااا كااامپيوطر بااه 

خوبي آشنا هستند نياز از سيساتم هااي باناك هااي اطالعااطي پيچياد  دوري ماي كنناد  مگار           

باشااند اكنااون  بااا اانكااه مجاااور بااه اسااتفاد  از اااك بانااك اطالعاااطي اختصاصااي طكمياال شااد  

باشاد.   مااكروسافت  ااك سيساتم باناك اطالعااطي سااد  در اختياار همگاان ماي         Accessارائه 

و كاربران بساياري باراي سااخت باناك هااي اطالعااطي سااد  و كااماًل  پيشارفته از آن اساتفاد            

 مي كنند.

جماين  ارائاه شاد  اسات. ااان نارم افازار باه مراطاب از پن         Accessاكنون كه هفتمين نسخه 

بيتااي واناادوز طراحااي شااد  بااود ندرطمناادطر گشااته و  32نسااخه خااود كااه بااراي نسااخه هاااي 

 دارد. Accessنياز به بررسي نحو  استفاد  از كامپيوطر براي انجام كار طحت 

 بانك اطالعاتي چيست؟

) بانااك اطالعاااطي( بااه مجموعااه ركوردهااا و پرونااد   DataBaseبااه اااك زبااان ساااد   اااك 

ود كاه باه منظاور خاصاي ساازماندهي شاد  اناد. باراي مثاال  ماي طوانياد            هااي اطالق ماي شا  

اسامي و نشااني كلياه دوساتان ااا مشاتراان را بار روي كاامپيوطر خاود نگاه دارااد. و ااا كلياه             
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هااي را كه مي نواسايد نگهاداري كارد  و آنهاا را باه طرطياب اساامي گيرنادگان آنهاا مرطاب            نامه

پااول هاااي پرداختنااي و   –اي حاااوي  اطالعااام ماااذي سااازاد و اااا مجموعااه اي از پرونااد  هاا 

حساب هااي درااافتي و موازناه حسااب هااي خاود را روي كاامپيوطر ذخيار  كنياد. اساناد واژ            

پرداز كه بر حسب عنوان سازماندهي ماي شاوند نياز باه ناوعي ااك باناك اطالعااطي را طشاكيل          

ساازماندهي شاد  اناد     مي دهند. پروند  هااي صافحه گساترد  اي كاه بار حساب كااربران آنهاا        

نيز نوع داگاري از ااك باناك اطالعااطي ميااشاند. ميانارهاا باه كلياه برناماه هاا درروي مناوي            

Start            واندوز نيز ناوعي باناك اطالعااطي محساوب ماي شاوند و ميانارهااي اانترنات باه پوشاه

Favorite .شما هم اك بانك اطالعاطي است 

ي طوانيااد صاادها كاااربرگ اااا ميااانار را بااا اگاار كااار شااما كااامالً سااازماندهي شااد  باشااد  ماا

اسااتفاد  از پوشااه هااا و زااار پوشااه هااا ادار  كنيااد. هنگااام انجااام اااان كااار  شااما ماادار بانااك   

 اطالعاطي محسوب مي شواد. وذي اگر به اشكال بزرگي برخورداد چه بااد كردب

اي چگونااه مااي طااوان اطالعااام مربااوط بااه مشااتراان متعاادد را كااه در اسااناد و پرونااد  هاا  

كاااربرگ هاااي گوناااگون درج شااد  انااد جمااع آوري كاارد و بااه آنهااا دسترسااي داشااتب چگونااه 

مي طوان با وارد كردن اطالعام جدااد هماين اطالعاام رابطاه برنارار نماودب چگوناه ماي طاوان          

مطمااين شااد كااه اطالعااام وارد شااد  صااحيب مااي باشااندب چگونااه مااي طااوان اطالعااام را بااا   

به آنان اجااز  طغييار آنهاا را نادادب باراي انجاام ااان كارهاا  باه          داگران به اشتراك گ اشت  وذي 

 DataBase Management System (DBMS)اااك سيسااتم ماادارات اطالعااام اااا   

 نياز داراد.

 بانك هاي اطالعاتي رابطه اي

طقراااً كليه سيستم هاي جداد مدارات بانك اطالعاطي   اطالعام را با استفاد  از اذگوي 

بانك اطالعاطي   ذخير  و ادار  مي كنند. در اك سيستم مدارات رابطه اي بانك  مدارات رابطه اي

معرو  مي باشد  سيستم كليه اطالعام را از طراق جدول ها كنترل  RDBMSاطالعاطي كه به 

كه حتي اك عنوان مثل نام مشتري اا محصول ذخير  مي  (Tables)مي كند. در جدول هااي 

مي باشد كه هر ستون حاوي   (Fields)اا فيلدها  (Columns)ها شوند  هر جدول داراي ستون 

اطالعام مختلفي دربار  موضوع )مثل نشاني مشتري اا شمار  هاي طلفن( مي باشد. و نيز اك 

( است كه كليه مشخصه هاي اك نمونه Recordsاا ركوردها ) (ROWS)جدول داراي ردا  ها 
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ا اك مشتري خاص( در آنها ثات مي شوند. وذي از موضوع )مثل اطالعام دربار  اك محصول ا

( مي كنيد )آوردن اطالعام از اك اا  Queryهنگامي كه از اك بانك اطالعاطي پرو و جواي ) 

 چند جدول ( هميشه نتيجه شايه جدول داگري به نظر خواهد رسيد.

انك ( ازاان وانعيت ناشي مي شود كه هر جدول در اك ب Relationalاصطالح رابطه اي ) 

اطالعاطي حاوي اطالعام مربوط به اك موضوع و فقط اك موضوع مي شود. اگر اذگوي مدارات 

( براي مجموعه اي  Relationرابطه بانك اطالعاطي را مرور كنيد متوجه خواهيد شد كه رابطه ) 

از از ردا  ها ) اك جدول ( دربار  اك موضوع به كار مي رود. و نيز  اطالعام مربوط به دو دسته 

اطالعام )مانند مشتري ها و سفارشام ( مي طوانند براساو مقدارهاي مرطاط داد  ها به عنوان اك 

ورودي منظور شوند. براي مثال  ذخير  اسم و نشاني مشتري براي هر سفارشي كه مشتري مي 

دهد كار زائدي است. در اك سيستم رابطه اي بانكه اطالعاطي   اطالعام مربوط به هر سفارش 

راي فيلدي است كه اطالعاطي مانند شمار  مشتري را ذخير  مي كند و از اان فيلد مي طوان براي دا

 برنراري ارطااط و اخ  هر نوع اطالعام مربوط به اان مشتري استفاد  كرد.

در عين حال مي طوانيد اطالعام مقدارهاي مرطاط به هم در چند جدول اا پرو وجو را با هم اكي 

ل مي طوان از اطالعام شركت كه شامل اطالعام طماو است. براي اافتن نشاني سازاد. براي مثا

هاي طماو با اك شركت خاص استفاد  كرد و اا از اطالعام مربوط به كاركنان همرا  با اطالعام 

 هر دپارطماني براي پيدا كردن بخشي كه كارمند خاصي در آن كار مي كند استفاد  نمود.

 ؛نك اطالعاطي / پااگا  داد  هاي رابطه ايچند اصطالح مربوط به با

Relation  اطالعام دربار  فقط اك موضوع مانند مشتراان سفارش ها  كاركنان  طوذيدام اا :

شركت ها. اان اطالعام معمو ً درسيستم مدارات رابطه اي بانك اطالعاطي در اك جدول ) 

table .نگه داري مي شوند ) 

Attribute بار  اك موضوع  مثل نشاني مشتري اا ارزش اك سفارش  مشخصه : اطالعام واژ  در

 هاي فوق معمو ً در ستون ) فيلد( اك جدول نرار داد  ميشوند.

Instance مثل اك مشتري اا محصول منفرد. اان جزء  -: اك عضو مخصوص در اك رابطه

 معمو ً در جدول به صورم اك ركورد  اا در ردا  نگه داري مي شود.

Relationship  روشي كه در آن اطالعام در اك رابطه مربوط به اطالعام در رابطه داگري مي :

رابطه با سفارشها مي باشد. رابطه شركت ها « چند –به  -اك» شود. براي مثال  هر مشتري داراي 
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مي باشد  زارا هر مشتري مي طواند چند نشاني « چند-به-چند»با افراد مورد طماو اك رابطه 

 ه باشد و اك مشتري نيز مي طواند با چند شركت طماو داشته باشد.طماو داشت

Join  هاي  : پروسه به هم پيوستگي جدول ها اا پرو و جوها در جدول ها از طراق مقدارهاي داد

 customer ) مشتري  شناسااي مربوط به هم. براي مثال  مشتراان را مي طوان با ططابق شمار 

ID) ارشها در جدول سفارشام به هم مربوط ساخت.در اك جدول مشتري به سف 

 قابليت هاي يك بانك اطالعاتي

كنترل كامل براي چگونگي طعرا  داد  ها  كار با آنها و اشتراك گ اري داد  ها با  RDBMSاك 

داگران را ممكن مي سازد. اان سيستم واژگي هاي پيشرفته براي كاطاذوگ و مدارات داد  هاي 

از سه نابليت عمد  طعرا   RDBMSناگون را نيز ارائه مي دهد. اك بسيار در جدول هاي گو

 داد  ها  دستكاري داد  ها و كنترل داد  برخوردار است.

مي طوانيد داد  هاي ذخير  شد  در بانك اطالعاطي خود را از نظر  RDBMSدر  تعريف داده ها:

د  ها مشخص سازاد. در بعضي نوع داد  ) مثالً داد  عددي اا داد  حرفي ( و چگونگي ارطااط دا

 موارد شما مي طوانيد نحو  ناذب بندي داد  و چگونگي طعيين صحت آن را نيز مشخص سازاد.

به روش هاي گوناگون م اتوان با داد  ها كار كرد. شما مي طوانيد فيلدهااي از  داده ها: ريادستك

نيد و آنها را مرطب سازاد. شما مي داد  را كه  زم داراد مشخص سازاد  داد  ها را از فيلتر بگ را

طوانيد داد  ها را با اطالعام مربوطه مرطاط ساخته و و خالصه اي از داد  ها را طهيه نماايد و اا مي 

بخواهيد طا اان داد  ها را به روز  RDBMSطوانيد مجموعه اي از داد  ها را انتخاب كرد  و از 

 نمااد اا جدول جدادي براي اان داد  ها بسازاد. رساند    ح   نمود  و بر روي جدول داگر كپي

هاي شما را  شما مي طوانيد طعيين كنيد كه چه افرادي مجاز هستند طا داد  كنترل داده ها:

خواند  به روز رساند  اا داد  هاي جدادي را در پروند  هاي شما وارد كنند. در بسياري از موارد 

  هااتان چگونه به اشتراك گ اشته شوند  و طوسط مي طوانيد در عين حال مشخص كنيد كه داد

 چه كاربراني به روزرساني شوند. 

مااكروسافت انجام ميشوند. در زار به  Accessكليه اان عمليام به كمك واژگي هاي ندرطمند 

بررسي چگونگي انجام اان عمليام مي پردازام و نحو  انجام آنها را با روش هاي مورد استفاد  در 

 اي واژ  پرداز و صفحه گسترد  مقااسه مي كنيم.برنامه ه
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Access  مايكروسافت به منزله يكRDBMS  

ساخت شركت مااكروسافت ) كه در آن از پروند  ها با  Accessاك بانك اطالعاطي ميز كار 

با نابليت كامل عملياطي مي باشد. در اان برنامه  RDBMS. استفاد  مي شود(  اك  mdbپسوند 

طعرا  داد  ها  دستكاري داد  ها و كنترل داد  براي داد  هاي حجيم را مي طوان به  كليه عمليام

 خوبي انجام داد.

مستقل در روي اك  RDBMSرا مي طوان اا به صورم  Accessاك بانك اطالعاطي ميزكار 

ااستگا  كاري و اا در حاذت اشتراكي خدمام گيرند  / خدمام دهند   در اك شاكه به كار برد. 

 بانك اطالعاطي ميزكار اك مناع داد  ها براي داد  هاي نمااش داد  شد  در صفحه هاي  اك

Web  روي اانترنت شركت شما نيز ميااشد. هنگامي كه اك برنامه كاربردي را با بانك اطالعاطي

مي طوانيد در عين حال  Accessاست. از  RDBMSاك  Accessميسازاد   Accessميزكار 

 SQL server( مرطاط به  adpهاي كاربردي در اك پروند  پروژ  ) با پسوند  براي ساخت برنامه

مااكروسافت نيز استفاد  كنيد و مي طوانيد داد  هاي سرور را با داگر برنامه هاي كاربردي اا با 

 به اشتراك بگ اراد. webساار كاربران 

) اا  SQL server  ( را مي سازاد adp) با پسوند  Accessهنگامي كه اك پروند  پروژ  

SQL server Desktop Engne – Mictosoft MDSE  اك )RDBMS .ميااشد 

 تعريف داده ها و ذويره سازي

در ضمن كار با اك سند اا اك كاربرگ  معمو ً به آزادي مي طوانيد محتواام سند اا  خانه 

  جدول  نمودار اا كاربرگ را طعرا  كنيد. در اك صفحه مشخص از اك سند  مي طوانيد پاراگرا 

چند ستون از داد  ها با نلم هاي مختل  را به متن اضافه كنيد. در اك ستون داد   شد  بر روي 

اك كاربرگ  مي طوانيد در با ي ستون اك عنوان با داد  هاي متني براي چاپ اا نمااش بر روي 

سته به عمليام هر ردا  در صفحه مانيتور نرار دهيد. و نيز مي طوانيد از ناذب هاي متعدد عددي  ب

اك ستون استفاد  كنيد. شما به اان انعطا  پ اري نياز داراد  زارا سند واژ  پرداز شما بااد نادر 

به انتقال پيام بر روي اك صفحه چاپي باشد و كاربرگ بااد داد  هااي را كه طحليل مي كند بتواند 

 را نمااش دهد.ذخير  كند و محاساام مربوطه را انجام داد  و نتيجه 
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اان انعطا  پ اري به خصوص براي حل مشكالم كارهاي به نسات كوچك وذي به خوبي طعرا  

شد  بسيار سودمنداست. در صورطي كه طعداد صفحه هاي اسناد به چند دوجين برسند  سندها 

ه دست و پاگير شد  و انجام كار مشكل خواهد شد. در كاربرگها نيز هنگامي كه طعداد خانه ها ب

چند صد ردا  اطالعام برسد  نيز كار سخت مي شود. با افزااش مقدار داد  ها  فضاي ذخير  

سازي داد  ها  فراطر از حد در نظر گرفته شد  براي واژ  پرداز اا صفحه گسترد  در كامپيوطرطان 

خواهد رفت. اگر هد  شما اشتراك گ اري سند اا كاربرگ مي باشد  كنترل چگونگي استفاد  

ران از اان اسناد و وارد كردن داد  ها به اان اسناد مشكل ) اذاته نه غيرممكن( مي گردد. براي داگ

مثال  در اك كاربرگ  حتي اگر فقط به دو خانه براي درج طاراخ و اك مقدار پوذي نياز داشته 

 وارد كند. باشد  باز اان احتمال وجود دارد كه كاربري به اشتاا  اك مقدار حرفي را در اان دو فيلد

در بعضي برنامه هاي صافحه گساترد  باه شاما اجااز  داد  ماي شاود طاا ااك ناحياه  باناك            

اطالعاطي را در اك كااربرگ باراي مادارات اطالعاام ماورد نيااز جهات ارائاه نتاااج ماورد نظار            

در نظر بگيراد. وذي به هار حاال باااد محادودات فضااي ذخيار  ساازي در ااك برناماه صافحه           

داراااد و در هاار صااورم كنتاارل كاااملي باار روي آنچااه كااه در ردااا  هااا و   گسااترد  را منظااور

ستون هاي ناحيه باناك اطالعااطي وارد ماي شاود نخواهياد داشات. و نياز  اگار باااد داد  هاااي           

بااه جااز داد  هاااي عااددي و حرفااي را كنتاارل نماايااد  بااااد مطمااين شااواد كااه برنامااه صاافحه 

 وند  صوطي اا طصواري طلقي ننمااد.گسترد  شما اان اطالعام را به منزذه اك پر

بااه شااما اجاااز  طعرااا  نااوع داد  هااتااان و طعيااين نحااو  ذخياار   RDBMSاااك سيسااتم 

ماي طواناد باراي كساب      RDBMSسازي آنهاا را ماي دهاد و نياز ماي طوانياد نواعادي را كاه         

اطميناان از اكپاارچگي داد  هااتاان بااه كاار باارد  مشاخص سااازاد. در سااد  طاران شااكل آن          

مااي طوانااد اااان اطمينااان را    (Validilation Rule)ناعااد  طعيااين صااحت داد  هااا   اااك 

ااجاد كند كاه كااربران باه طاور طصاادفي كاراكترهااي اذفااااي را باه جااي عادد و فيلادي وارد            

نكننااد. در نواعااد داگاار   مااي طااوان مقاادارهاي مااورد ناااول اااا دامنااه مقاادار بااراي داد  هااا را  

هاااي پيشاارفته  مااي طوانيااد رابطااه بااين مجموعااه اي از  مشااخص ساااخت. در بيشااتر سيسااتم 

بخواهيااد طااا  RDBMSداد  هااا )معمااو ً جاادول هااا و پرونااد  هااا( را مشااخص ساااخته و از   

اكپااارچگي داد  هااا را كنتاارل كنااد. بااراي مثااال  مااي طوانيااد از سيسااتم بخواهيااد بااه طااور     

 م دهد.خودكار كار بازبيني طرطيب ورودي ها براي مشتراان معتار را انجا
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پاا اري كاااملي بااراي  شااما از انعطااا  Access (mdb)در اااك بانااك اطالعاااطي ميزكااار  

طعرااا  داد  هاااي خااود )بااه صااورم مااتن  عاادد  طاااراخ  زمااان  پااول  فراپيوناادهاي اانترنتااي   

طصوار  صاوم  مساتندام و صافحه هااي گساترد ( و طعياين نحاو  ذخيار  داد  هااتاان )طاول           

خ / زمااان( و طعيااين نحااو  نمااااش داد  هااا در روي صاافحه   رشااته  دناات عاادد  و دناات طااارا 

مانيتور اا در چاپ برخوردار هساتيد. شاما ماي طوانياد نواعاد سااد  ااا پيچياد  اي باراي طناياد           

بخواهيااد كااه رابطااه بااين   Accessصااحت داد  هااا را نيااز برنرارسااازاد. شااما مااي طوانيااد از   

سااي و صااحت آنهااا را بااازبين نمااااد.  پرونااد  هااا اااا جاادول هااادر بانااك اطالعاااطي شااما را برر 

شااود   وصاال مااي SQL Serverبااه بانااك اطالعاااطي  Access (adp.)هنگااامي كااه پااروژ  

SQL Server .نيز كليه نابليت هاي فوق را ارائه مي دهد 

اااك برنامااه كاااربردي بااا فاان آوري هاااي جداااد بااراي واناادوز     Accessاز آنجااااي كااه 

و كنتاارل هاااي   ActiveXليااه طسااهيالم اشااياء  مااكروسااافت اساات شااما مااي طوانيااد از ك  

اااك فاان آوري پيشاارفته واناادوز اساات.  ActiveXنيااز اسااتفاد  كنيااد.  ActiveXسفارشااي 

كااه بااه نوبااه خااود اجاااز  پيونااد اشااياء بااه اشااياء طعايااه شااد  در ميزكااار بانااك اطالعاااطي      

Access   اااSQL Server      و را ماي دهااد. اااان اشاياء شااامل طصاااوار صافحه هاااي گسااترد

 ActiveXهاا نياز از   اسات كاه در آن   مستندام برنامه هااي كااربردي داگار ماتناي بار وانادوز      

 پشتيااني مي شود.

Aceess 2003  مااكروسااافت را مااي طااوان بااه منزذااه اااك ساارورActiveX  نيااز بااه كااار

 Accessبرد و اجاز  داد طاا بتوانياد از برناماه هااي داگار ماتناي بار وانادوز  باناك اطالعااطي           

 ز كرد  و اشياء آن )مانند جدول ها  پرو و جوها  و فرم ها( را دستكاري كنيد.را با

را بااه  ActiveXمااي طوانيااد كنتاارل هاااي سفارشااي  Accessدر فاارم هااا و گاازارش هاااي 

اشااياء طراحااي  ActiveXهاااي  كااار باراااد طااا عمليااام برنامااه خااود را بهتاار سااازاد. كنتاارل  

ان ارائاه داد  هااي پيچياد  باه فارم سااد  طار و باه         بهينه اي را در اختياار ماي گا ارد كاه امكا     

مجموعااه اي غنااي از  ActiveXسااازد . بيشااتر كنتاارل هاااي   طاارز گرافيكااي را فااراهم مااي 

( در اصااطالح شناسااي شاايء ( را فااراهم مااي  (Methods))موسااوم بااه روش هااا « عمليااام»

راي سااازند كااه اااان عمليااام را مااي طااوان در اااك پروسااجر فراخوانااد و مشخصااه هااا را باا      

چگااونگي نمااااش و رفتااار كنتاارل طنظاايم نمااود. بااراي مثااال  اگاار بخواهيااد بااه كاااربران خااود  
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اجاز  درج طاراخي را با انتخااب طااراخ از ااك طصاوار طقاوام بدهياد  ماي طوانياد باه روش فاوق           

 عمل كنيد.

بااه  Accessكااه مااي طوانيااد در برنامااه هاااي كاااربردي   ActiveXاكااي از كنتاارل هاااي 

 نترل طقوام است كه اك رابط گرافيكي از اان نوع را ارائه مي دهد.كار باراد   ك

 

 Microsoft Accessمعماري 

)شايء( بناا شاد  اسات. در ااك       Objectبار چيازي موساوم باه      Accessشاذود  معمااري  

اشاياء اصالي عاارطناد از جادول هاا  پارو و جوهاا  فارم هاا  گازارش            Accessبانك اطالعاطي 

 ل ها.اجوبه داد  ها  ماكروها و مها   صفحه هاي دسترسي 

اگر نااًل با كامپيوطرهااي روميازي ااا داگار برناماه هااي باناك اطالعااطي كاار كاردن باشايد            

)باناك اطالعااطي/ پااگاا  داد  هاا( باه معنااي )فقاط پروناد  هاااي           Databaseاحتما ً به واژ  

اااك  Accessكاه شااما در آنهاا داد  هاااي خاود را ذخياار  ماي كنيااد( برخاورد  ااااد. وذاي در       

ماي باشاد در عاين حاال نيااز باه ااان         mdb.پروند  بانك اطالعاطي ميز كار  كاه داراي پساوند   

  شااد  ماارطاط باشااند و نيااز اشااياي     دارد كااه كليااه اشااياء عمااد  بااا داد  هاااي ذخياار      

را ماي طاوان باا باه      Accessخودكارسازي اساتفاد  از ااان داد  هاا طعراا  شاوند. ااك برناماه        

( نيااز ساااخت كااه شااامل اشاايااي مااي adp.كااار بااردن اااك پرونااد  پااروژ  )بااا پسااوند پرونااد  

 را مشااخص مااي SQL Serverگااردد كااه برنامااه پيونااد داد  شااد  شااما بااه بانااك اطالعااام  

سازد كه در ااان باناك اطالعااطي جادول هاا و پارو و جوهاا ذخيار  ماي شاوند. اشاياء اصالي             

 به شرح زار مي باشند: Accessدر اك بانك اطالعاطي 

Table   )جاادول از اشاايااي اسات كااه طوسااط شااما طعراا  و بااراي ذخياار  كااردن    :)جادول

ص ماننااد شاايء داد  هااا بااه كااار مااي رود. هاار جاادول حاااوي اطالعاااطي دربااار  اااك شاايء خااا

مشااتري اااا ساافارش مااي باشااد. هاار جاادول داراي فيلاادهااي )سااتون هااا( بااراي ذخياار  انااواع  

مختلاا  داد  هااا  ماننااد اساام اااا نشاااني   و ركوردهااا )ردااا  هااا( بااراي درج اطالعااام دربااار   

باشااد. شااما مااي طوانيااد اااك كليااد اوذيااه )اااك اااا چنااد فيلااد حاااوي  اااك مااورد از شاايء مااي
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فرد براي هر ركاورد( و ااك ااا چناد اانادكس بار روي هار جادول  باراي           مقدارهاي منحصر به

 بازاابي سراع داد  ها داشته باشيد.

Query  )پرو و جاو باه شايء اطاالق ماي شاود كاه ااك نمااي سفارشاي از            :)پرو و جو

مااي طوانيااد اااك پاارو و جااو    Accessداد  هاااي اااك اااا چنااد جاادول را ارائااه دهااد. در    

را باه كاار باارد ااا ماي طوانياد باا نوشاتن عااارم           OBEسهيالم نمونه گرافيكي با استفاد  از ط

پرو وجوها را خاود باه وجاود آورااد . از پارو و جوهاا ماي طاوان باراي انتخااب              SQLهاي 

بااه روز رساااني  درج اااا حاا   داد  هااا اسااتفاد  كاارد. و نيااز پاارو و جوهااا را بااراي ساااخت    

ناد جادول باه كاار بارد. در صاورطي كاه        جدول هاي جدادي از داد  هاي موجاود در ااك ااا چ   

 SQLشااما اااك پرونااد  پااروژ  وصاال شااد  بااه اااك بانااك اطالعاااطي       Accessبرنامااه 

Server    اي از پارو و جوهاا را ااجااد كنياد كاه حااوي طاابع هاا و          باشد  مي طوانيد اناواع وااژ

ي روال هاي ذخيار  شاد  اي باشاند كاه عملياام پيچياد  و مركاب را باه طاور مساتقيم بار رو           

 سرورها انجام دهند.

Form  )فاارم اااك شاايء مااي باشااد كااه در درجااه اول بااه منظااور وارد كااردن داد   –)فاارم

رود. از فارم هاا باراي سفارشاي كاردن       ها اا نمااش اا باراي كنتارل اجاراي برناماه باه كاار ماي       

نمااش داد  هااي كه برناماه شاما از پارو و جوهاا ااا جادول هاا اساتخراج ماي كناد اساتفاد             

 د.مي شو

فرم ها را مي طوان چاپ كرد و شاما ماي طوانياد فرماي را طراحاي كنياد كاه در واكانش باه          

بعضي روادادها  به طعداد روااداد ااك مااكرو ااا ااك روال وااژوال بيسايك را اجارا كناد. ماثاًل           

 رواذي را هر بار با طغيير داد  خاصي  دوبار  اجرا كند.

Report  )ذاب بنادي محاسااه  چااپ و خالصاه      گازارش شايء اسات كاه باراي نا      :)گزارش

مااي  Accessكااردن اطالعااام انتخاااب شااد  بااه كااار مااي رود. نااال از چاااپ هاار گاازارش در  

 طوانيد آن را روي صفحه مانيتور مشاهد  كنيد.

Data Access Page      ) ااان صافحه شايء اسات كاه باه        :)صافحه دسترساي باه داد  هاا

يونااد خااورد  و نمااااش و   پ ActiveXحاااوي كااد واااژ  و كنتاارل     HTMLاااك پرونااد   

بخشاد . شاما ماي     مااكروساافت طساهيل ماي    Internet Explorerواارااش داد  هاا را طحات    

هاا را بار روي اانترانات شاركت خاود منتشار كارد  و باه داگار كااربران روي            طوانيد اان پروناد  
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اااا نسااخه  5نسااخه  Internet Explorerو  Officeشاااكه شااركت خااود كااه برنامااه هاااي  

روي كامپيوطرهااشااان نصااب شااد  اساات    اجاااز  دهيااد داد  هاااي شااما را       هاااي بعاادي  

 مشاهد  جستجو و وارااش نمااند.

Macro  )ماكرو ااك طعراا  سااختاري از ااك ااا چناد عمال ماي باشاد كاه شاما             :)ماكرو

در واكانش باه ااك روااداد مشاخص ااان عملياام را انجاام دهاد. باراي            Accessمي خواهيد 

واي را طراحاي كنياد كاه ااك فارم ثاانوي را در پاساخ باه انتخااب ااك           مثال  مي طوانياد مااكر  

فقر  از فارم اصالي بااز نماااد. باراي مشاخص كاردن اانكاه چاه هنگاامي در ااك مااكرو باااد              

طوانياد شارااط سااد  اي     عملياطي صورم گرفتاه و ااا بعضاي عملياام نادااد  گرفتاه شاوند ماي        

طاوان باراي بااز كاردن و اجاراي پارو و جوهاا           را در اك ماكرو باه كاار بارااد. از ماكروهاا ماي     

باز كردن جدوذها  اا چااپ ااا مشااهد  گازارش هاا اساتفاد  كارد و نياز ماي طاوان ماكروهاا ااا             

 بعضي از روال هاي واژوال بيسيك را از داخل اك ماكرو داگر اجرا نمود.

Module  )مااجول ااك شايء اسات كاه حااوي روال هااي سفارشاي ماي باشاد.            :)ماجول

روال ها با اساتفاد  از وااژوال بيسايك كاد ماي شاوند. مادول هاا جرااان هااي غيروابساته            اان 

عمليام را نشان مي دهند و به شاما اجااز  باه دام اناداختن خطاهاا را ماي دهناد اعناي كااري          

كه با ماكروهاا نماي طوانياد آن را انجاام دهياد. هار مادول ماي طواناد ااك شايء مجازا حااوي              

جااااي در برنامااه بتااوان آن را فراخوانااد و اااا مسااتقيماً وابسااته بااه طااابع هااااي باشااد كااه از هاار 

اك فارم ااا گازارش باراي واكانش نشاان دادن باه رواادادها در فارم ااا گازارش هااي وابساته              

 مي باشد. ماجول ها بسيار ندرطمند طر از ماكروها هستند.

اسااتخراج  جوهااا  جاادول هااا  داد  هااااي را ذخياار  مااي كننااد كااه بتااوان آنهااا را بااا پاارو و

هااي دسترساي باه داد  هاا آنهاا را باه        نمود   در گزارش ها نمااش داد و در فارم هاا ااا صافحه    

روز رساااند. اذاتااه  طوجااه داشااته باشاايد كااه اطالعااام فرمهااا  گاازارش هااا و صاافحه هاااي       

دسترسي به داد  ها را مي طاوان مساتقيمًا از جادول هاا اساتخراج كارد ااا آنهاا را باا گ رانادن           

پرو و جو ها براي فارم هاا و گازارش هاا باه كاار بارد. در پارو و جوهاا ماي طاوان از            از فيلتر 

طااابع هاااي واااژوال بيساايك بااراي انجااام محاساااام اختصاصااي باار روي داد  هاااي بانااك        

طااابع هاااي از پاايش كااار گ اشااته شااد      Accessاطالعاااطي اسااتفاد  كاارد. بااه عااالو  در    
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امكاان خالصاه ساازي و ناذاب بنادي داد       متعددي وجود دارند كاه در پارو و جوهاا باه شاما      

 هااتان را مي دهند.

روااادادها در فاارم هااا و گاازارش هااا مااي طواننااد روال هاااي واااژوال بيساايك اااا ماكروهااا را  

 Accessباه هار طغيياري كاه دروضاعيت ااك شايء         (Event)هد  نرار دهناد ااك روااداد    

ال هاااي باه زباان وااژوال     داد  شود اطاالق ماي گاردد. باراي مثاال ماي طوانياد ماكروهاا ااا رو         

بيسيك براي واكنش به باز كردن ااك فارم   بساتن ااك فارم   وارد كاردن ااك رداا  جدااد          

انفارادي   (Control)بر روي اك فارم  ااا طغييار داد  هاا در ركاورد جااري ااا در ااك كنتارل          

)اك شيء بر روي اك فارم ااا ااك گازارش كاه حااوي داد  هاا اسات( بنواسايد. و حتاي ماي            

ماكرو اا اك روال واژوال بيسايك را باه نحاوي طراحاي كنياد كاه باا فشاردن كليادهاي           طوانيد

 منفرد بر روي صفحه كليد به هنگام وارد كردن داد  ها واكنش نشان دهد.

 

 دهد:  يك نرم افزار پايگاه داده امكانات زير را در اوتيار ما قرار مي

 ذويره اطالعات  -1

اكاداگر را در  باا  دهاد كاه اطالعاام متعادد و مارطاط       ان ماي نرم افزار پااگا  داد  به ماا امكا  

اك پااگاا  ذخيار  نمااايم و در صاورم نيااز اطالعاام وارد شاد  را اصاالح ااا حا   نمااايم و            

 اا اطالعام جدادي را به پااگا  داد  اضافه نماايم. 

 جستجوي اطالعات :  -2

طالعاام ذخيار  شاد  را جساتجو     دهاد كاه باه آسااني ا     نرم افزار پااگا  داد  به ما امكان ماي 

 نماايم. 

 تجزيه و تحليل اطالعات  -3

ناارم افاازار پااگااا  داد  امكااان انجااام محاساااام باار روي اطالعااام ذخياار  شااد  در پااگااا     

 طوان اطالعام را مورد طجزاه و طحليل نرار داد.  دهد و به اان طراق مي داد  را مي

 مديريت اطالعات  -4

 دهد.    مدارات اطالعام در حجم با  را به سادگي انجام مينرم افزار پااگا  داد 

 افزارهاي زار را نام برد:  طوان نرم افزارهاي پااگا  داد  معرو  مي از نرم
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ناارم افاازار ماادارات پااگااا  داد  بااا طعااداد كاااربران كاام و حجاام اطالعااام متوسااط و زااااد   

 Microsoft Access   
طعااداد كاااربران زااااد و حجاام اطالعااام بساايار زااااد    ناارم افاازار ماادارات پااگااا  داد  بااا   

Microsoft SQL Server            
ناارم افاازار ماادارات پااگااا  داد  بااا طعااداد كاااربران زااااد و حجاام اطالعااام بساايار زااااد      

Oracle            
 

 

 

 

 آشنايي با فيلد، ركورد و جدول 

شااود كااه  سااازماندهي مااي اي از اشااياء اطالعااام موجااود در پااگااا  داد  طوسااط مجموعااه  

( اساات. هرپااگااا  داد  حاادانل شااامل اااك جاادول    TABLEمهمتااران شاايء آن جاادول ) 

 است. 

محساوب ماي شاود. ااك ركاورد از مجموعاه اي        (Record)هر ساطر جادول ااك ركاورد     

گفتاه ماي    (Field)از انالم اطالعاطي طشكيل شاد  اسات كاه باه هار كادام از ااان اناالم فيلاد          

ل ااك فيلاد محساوب ماي شاود. ماثاًل ناام  ناام خاانوادگي  ناام پادر و...            شود . هر ستون جادو 

 هر كدام  اك فيلد محسوب مي شوند.

 :(Field)فيلد  

 شود. به فضااي كه اك نلم اطالعاطي در آن ذخير  مي شود  فيلد گفته مي

 :(Record)ركورد 

 شود. به مجموعه اي از فيلدهاي مربوط به اك موضوع  ركورد گفته مي

 :(Table)ل جدو

 به مجموعه اي از ركوردها كه داراي فيلدهاي اكساني هستند  جدول گفته مي شود.

هاار فيلااد ممكاان اساات محتااواي متنااي  عااددي  رااااذي  طصااواري و.. داشااته باشااد. بااراي   

اانكه نرم افزار پااگا  داد  طشاخيص دهاد كاه محتاواي فيلاد از چاه ناوعي اسات و چاه ميازان           

در نظر گرفته شاود  باراي هار فيلاد خواصاي در نظار گرفتاه ماي شاود.           فضا براي اان فيلد بااد
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خاواص اااك فيلاد مشااخص مااي كناد كااه آن فيلاد از چااه نااوعي اسات و حااداكثر فضاااي  زم      

 براي آن فيلد چقدر است.

 

 (Field Properties)وواص فيلد 

 به مجموعه اي از صفام فيلد نظيار ناوع فيلاد  طاول فيلاد  شارااط صاحت فيلاد و.. خاواص         

 فيلد گفته مي شود.

خااواص فيلااد در پااگااا  داد  بساايار مهاام اساات  زااارا بااه ناارم افاازار پااگااا  داد  كمااك مااي 

كنااد صااحت اطالعااام وارد شااد  را بررسااي كنااد. اكااي از خااواص مهاام فيلااد  نااوع داد  فيلااد  

 است.

 (Field Data Type)نوع داده فيلد 

 گواند.نوع ساختار اطالعاطي اك فيلد را نوع داد  فيلد مي 

هر فيلاد باراي ذخيار  كاردن ناوع خاصاي از داد  هاا ماورد اساتفاد  نارار ماي گيارد. ماثاًل               

اگر بخواهيم نام اا نام خانوادگي را ذخيار  كنايم  ناوع فيلاد را متناي در نظار ماي گيارام وذاي          

 براي نگهداري طاراخ طوذد افراد  نوع فيلد را عددي در نظر مي گيرام.

 نمااش داد  شد  است. Accessهاي پااگا  داد   در جدول زار انواع داد 

 كاربرد نوع داد 

Text              براي متن ااا طركياب ماتن و عادد مناساب اسات. عاالو  بار ماتن  فيلادهاي عاددي كاه

نياز به محاسااام نداشاته باشاند )مانناد شامار  طلفان( نياز ماي طوانناد در ااان ناوع داد             

 اكتر است.كار 255ذخير  شوند. حداكثر طول اان نوع داد  

Memo           .اان داد  نيز از نوع متني است  باا ااان طفااوم كاه از نظار طاول فيلاد محادوداتي نادارد

 اطالعام طوضيحي   شرح و نكام از اان نوع داد  استفا  مي نمااد.

Number .براي داد  هاي عددي كه محاساام رااضي بر روي آنها انجام مي شود بكار مي رود 

Date/Time  طاااراخ و ساااعت بكااار مااي رود بصااورطي كااه مااي طااوان آنهااا را بااا اكااداگر    جهاات درج

 مقااسه نمود.

Currency             عددي است كه بر اسااو پاول راااج كشاورها ناذاب بنادي ماي شاود. باا اساتفاد  از ااان
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رنام در سامت چا  نقطاه اعشااري و طاا چهاار رنام در          15گزانه مي طاوان عاددي را طاا    

 سمت راست آن وارد كرد.

Auto Number           براي هر ركورد عدد منحصر باه فاردي را كاه باه صاورم صاعودي افازااش ماي ااباد  درج

 مي نماايد.

YES/NO           جهت ااجاد فيلدي بكار ماي رود كاه پاساخ آن بصاورم بلاه / خيار اسات .و در ااان فيلاد

روشان / خااموش نارار     –درسات / غلاط    –فقط اكي از دو حاذت طعيين شاد  بلاه / خيار    

 مي گيرد.

OLE  بااراي ناارار دادن طصااوار از اااان فيلااد اسااتفاد  ميشااود . همچنااين بااراي درج و دسترسااي

 به اشياء از نرم افزارهاي داگر استفاد  مي شود.

Look up 

Wizard 
فيلدي شامل اناالم مختلا  را ااجااد ماي كناد كاه ااان اناالم از جادول داگاري نماااش            

مقااادار مختلاا  را از فهرسااتي  داد  مااي شااوند كااه كاااربر بااا اسااتفاد  از آن مااي طوانااد  

 بازشدني انتخاب نمااد.

 Microsoft Access: انواع داد  هاي نابل طعرا  جهت فيلدها در نرم افزار  1جدول 

 

 (Primary Key) و كليد االي (Key Field)آشنايي با فيلد كليدي 

ماو ً باه   شمار  پرسنلي   كاد كاا  و شامار  ناماه نموناه هاااي از فيلادهااي هساتند كاه مع         

عنوان فيلد كليدي طعرا  ماي شاوند. مقادار فيلاد كليادي هار ركاورد جادول باااد اكتاا باشاد            

دهااد فيلااد كلياادي در دو ركااورد از جاادول اكسااان باشااد.  و ناارم افاازار پااگااا  داد  اجاااز  نمااي

فيلد كليدي ماي طواناد باراي مراجعاه ساراع باه ااك ركاورد ماورد اساتفاد  نارار گيارد. ماثاًل              

نلي هر كارمند عادد منحصار بفاردي اسات كاه از طرااق آن ماي طاوان باه ركاوردي           شمار  پرس

از جاادول مراجعااه كاارد كااه مشخصااام كارمنااد در آن ركااورد ثااات شااد  اساات. اااك جاادول   

ممكن است چند فيلد كليادي داشاته باشاد وذاي طنهاا باه اكاي از ااان فيلادها  كليادي اصالي            

(Primary Key)  اااا چنااد فيلااد  2نااد مجمااوعي از گفتااه مااي شااود   كليااد اصاالي مااي طوا

باشد باه شارط اانكاه مجماوع ااان فيلادها مقادار منحصار بفاردي را داشاته باشاند. همچناين             

مقاادار كليااد اصاالي نمااي طوانااد خاااذي باشااد. ناارم افاازار پااگااا  داد  بااه صااورم پاايش فاارض   

اطالعام اك جادول را بار اسااو فيلاد كلياد اصالي مرطاب ماي كناد. هماه فيلادهاي كليادي             
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انناد باه عناوان كلياد اصالي انتخااب شاوند وذاي ماا باااد فيلادي را كاه مناسااتر اسات               مي طو

انتخاااب نماااايم .مااثالً در جاادول اطالعااام كارمناادان  فيلااد شاامار  پرساانلي و فيلااد كااد ملااي 

منحصر بفرد هستند وذي فيلاد شامار  پرسانلي باراي كلياد اصالي مناسااتر اسات زاارا ممكان           

 ود را دراافت نكرد  باشند.است بعضي از كارمندان كد ملي خ

 شود. از كليد اصلي براي ااجاد ارطااط بين جداول مختل  استفاد  مي

 :(Key Field)فيلد كليدي 

 فيلدي كه مقدار آن در هر ركورد جدول اكتا باشد

 :(Primary Key)كليد االي 

اااك )اااا چنااد( فيلااد كااه مقاادار آن منحصاار بااه فاارد بااود  و مشااخص كننااد  اااك ركااورد 

 است. كليد اصلي نمي طواند مقدار خاذي داشته باشد. جدول

 Accessآشنايي با اجراي نرم افزار 

 به دو طراق زار صورم مي پ ارد. Accessاجراي نرم افزار بانك اطالعاطي 

 Startاجراي نرم افزار از منوي -1

 كنيم. را از مسير زار اجرا مي Microsoft Accessبدان منظور نرم افزار 

Start   All Programs   Microsoft Access 

 دو بار كليك بر روي آاكن ميانار نرم افزار -2

 دوبار كليك مي كنيم. Desktopبر روي آاكن ميانار نرم افزار در 

ق شكل صفحه بعد به اكي از دو روش فوق  صفحه اصلي آن مطاب Accessپس از اجراي نرم افزار 

نيز از نسمتهااي مانند نوار  Accessمحيط برنامه  Officeباز مي شود. مشابه برنامه هاي داگر 

 عنوان  نوار منو  نوار ابزار و نوار وضعيت طشكيل شد  است.

 ااول باز كردن يك بانك اطالعاتي -

 م.  مراحل زار را دناال مي كني Accessجهت باز نمودن بك بانك اطالعاطي 

 را اجرا مي كنيم  در اانصورم پنجر  اصلي برنامه ظاهر خواهد شد. Accessبرنامه 

از كادر سمت راست برنامه نرار دارد  بر  Open a Fileاگر نام بانك اطالعاطي دذخوا  در نسمت 

روي آن كليك مي نماايم طا باز شود. در اانصورم بانك اطالعاطي انتخاب شد   در پنجر  

Database ااش داد  خواهد شد.نم 
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كليك مي  ..More filesناود  بر روي  Open a Fileاگر بانك اطالعاطي دذخوا  در ذيست 

 ظاهر مي شود. Openكنيم  در اانصورم پنجر  

درااو و پوشه هاي درون كامپيوطر را باز نمود  و فاال  Look Inو از نسمت   Openدر پنجر  

 كنيم. بانك اطالعاطي مورد نظر را پيدا مي

كليك مي كنيم  در  اانصورم بانك اطالعاطي انتخاب شد  در پنجر   Openبر روي دكمه 

Database .باز مي گردد 

 هستند. mdb(Microsoft Database)داراي پسوند  Accessفاال هاي بانك اطالعاطي 

نك اطالعاطي نكته: اك را  آسان جهت باز كردن بانك اطالعاطي   دوبار كليك كردن بر روي فاال با

 دذخوا  است.

 

 باز نمودن يك جدول

 جهت باز نمودن اكي از جداول بانك اطالعاطي مراحل زار را دناال مي كنيم:

 بانك اطالعاطي حاوي جدول دذخوا  را باز مي كنيم 

 كليك مي كنيم. Objectsاز ذيست  Tablesبر روي گزانه  Databaseدر پنجر  

 ا  را انتخاب مي كنيم.از ذيست جداول موجود جدول دذخو

كليك  Databaseرا از نوار ابزار  Openبر روي نام جدول دذخوا  دوبار  كليك مي كنيم اا دكمه 

 مي كنيم.

 در اانصورم جدول به همرا  داد  هاي موجود در آن مانند اك صفحه گسترد  نمااان مي شود.

 روش هاي مشاهده جدول -

 است: دو روش عمد  براي مشاهد  جدول معمول

- Datasheet 

- Design 

براي مشاهد  جداول است در اان نما داد  هاي  Accessروش پيش فرض  Datasheetنماي 

جدول در ناذب ستونها )فيلدها( و سطرها )ركوردها( و بصورم صفحه گسترد  نمااش داد  مي 

 شوند اان نما بيشتر جهت مشاهد  و وارااش داد  هاي جدول كاربرد دارد.
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ول را مشاهد  كرد  و آنها را طغيير دهيم. طغيير نام دمي طوانيم ساختار ج Datasheetدر نماي 

 فيلد  نوع فيلد  اضافه كردن فيلد جداد و... از كاربردهاي اان نما مي باشد.

 جهت تغيير روش نمايش جدول -

را انتخاب  Design Viewاا  Datasheet Viewاكي از روش هاي نمااش  Viewاز منوي 

 م.مي كني

 نحوه پيمايش ركوردهاي جدول -

 طوانيم به روش هاي زار مشاهد  نماايم. ركوردهاي جدول بانك اطالعاطي را مي

 پيمااش ركوردها طوسط صفحه كليد -1

 پيمااش ركوردها طوسط ماوو -2

 Go Toپيمااش ركوردها طوسط گزانه  -3

 استفاد  از نوار پيمااش ركوردها -4

 از كليدهاي صفحه كليد بصورم زار عمل مي كنيم:جهت مشاهدة ركوردهاي جدول با استفاد  

 اكي از كليدهاي جدول زار را با طوجه به نياز استفاد  مي كنيم.

 كاربرد كليد

 .مكان نما را به ركورد نالي منتقل مي نمااد 

 .مكان نما را به ركورد بعدي انتقال مي دهد 

Tab  اا  اا

Enter 

 مكان نما را به فيلد بعدي انتقال مي دهد.

Shift+Tab  اا

 

 مكان نما را به فيلد نالي انتقال مي دهد.

Home .مكان نما را به اوذين فيلد ركورد جاري منتقل مي نمااد 

End د ركورد جاري منتقل مي نمااد.مكان نما را به آخران فيل 

Ctrl+Home .مكان نما را به اوذين فيلد ركورد اول منتقل مي نمااد 

Ctrl+End .مكان نما را به آخران فيلد ركورد آخر منتقل مي نمااد 

Page up .مكان نما را به ركورد صفحه نال انتقال مي نمااد 
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Page Down مي نمااد. مكان نما را به ركورد صفحه بعد منتقل 

 ( كاربرد كليدهاي جهتي جهت پيمااش ركوردها2جدول 

 جهت مشاهدة ركوردهاي جدول با استفاد  از ماوو بصورم زار عمل مي كنيم:

 كنيم. را كليك مي و ركورد پااين طر دكمه  براي رفتن به ركورد با طر دكمه 

را كليك كرد  و پااين  و چند ركورد پااين طر دكمه  رفتن به چند ركورد با طر دكمه  براي

 نگه مي دارام طا به ركورد دذخوا  برسيم  سپس دكمه ماوو را رها مي كنيم.

 عمل مي كنيم:جهت پيمااش فيلدهاي جدول با استفاد  از ماوو بصورم زار 

 را كليك مي كنيم. و فيلد نالي دكمه  براي رفتن به فيلد بعدي دكمه 

ااين نگه را كليك كرد  و پ و چند فيلد نالي دكمه  براي رفتن به چند فيلد بعدي دكمه 

 كنيم. ميدارام طا به فيلد دذخوا  برسيم  سپس دكمه ماوو را رها مي

 است. Go Toروش داگر جهت پيمااش ركوردها   استفاد  از فرمان 

 مراحل زار را دناال مي كنيم: Go Toجهت استفاد  از فرمان 

 جدول مورد نظر را باز مي كنيم.

 م.را انتخاب مي كني Go Toگزانه  Editاز منوي 

 گزانة مناسب را مطابق جدول زار انتخاب مي كنيم.

 كاربرد گزينه

First .مكان نما را به اوذين ركورد جدول منتقل مي نمااد 

Last .مكان نما را به آخران ركورد جدول منتقل مي نمااد 

Next .مكان نما را به ركورد بعدي جدول منتقل مي نمااد 

Previous الي جدول منتقل مي نمااد.مكان نما را به ركورد ن 

New Record .اك ركورد جداد به جدول اضافه مي نمااد 

 Go TO( كاربرد گزينه هاي 3جدول 

اكي داگر از روشهاي وارااش ركوردها  استفاد  از دكمه هاي نوار پيمااش ركوردها به شرح  -

اين جدول ظاهر مي جدول زار است. اان دكمه ها بطور خودكار در هنگام باز شدن جدول در پا

 شوند.



www.a00b.com 

09131253620دات کام  یآ صفر صفر ب  

نرم افزار ی، مهندس یسیداده برنامه نو گاهی، پا تیوبسا یطراح  UML SSADM 

 47 

 كاربرد دكمه

 مكان نما را به اوذين ركورد جدول منتقل مي نمااد. 

 مكان نما را به ركورد نالي منتقل مي نمااد. 

 به شمار  ركوردي كه طاا  كنيم منتقل مي شوام. 

 مكان نما به ركورد بعدي جدول منتقل مي نمااد. 

 نتقل مي نمااد.مكان نما را به آخران ركورد م 

 اك ركورد جداد به جدول اضافه مي نمااد. 

 ( كاربرد دكمه هاي نوار پيمااش4جدول 

 ااول ااالح يك ركورد

 جهت هر گونه طغيير درداد  هاي فيلدها و ركوردها   زم است ابتدا آنها را انتخاب نماايم. 

 جهت انتخاب محتواام فيلدها از روشهاي زار استفاد  مي كنيم:

 بين فيلدها حركت كنيم  محتواام فيلد فعال انتخاب مي شود.  Tabدر صورطي كه با كليد  -

اشار  گر ماوو را به گوشه سمت چ  و با ي فيلد منتقل مي كنيم طا شكل آن به صورم  -

 عالمت + طغيير اابد در اانصورم بر روي فيلد فوق كليك مي كنيم.

 نحوه انتخاب جهت انتخاب

اك كاراكترهاي 

 فيلد

 مي كنيم. Dyagبر روي كاراكتر شروع كليك كرد  و طا داد  هاي بعدي آن را 

اشار  گر ماوو را به گوشه سمت چ  و با ي فيلد حركت داد  طا شكل آن طغيير كند   كل فيلد

 سپس بر روي فيلد كليك مي كنيم.

 عدي را انتخاب مي كنيم.فيلدهاي ب Dragاوذين فيلد را كليك كرد  و طوسط عمل  فيلدهاي مجاور

 بر روي عنوان ستون كليك مي كنيم. ستون

اوذين ستون را انتخاب كرد  و بدون رها نمودن كليد ماوو  اشار  گر ماوو را بر روي  ستون هاي مجاور

 مي كنيم. Dragستون هاي مجاور 

 بر روي عنوان ردا  كليك مي كنيم. ركورد
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 كنيم. مي Dragتخاب كرد  و ماوو را بر روي ركوردهاي مجاور اوذين ركورد را ان ركوردهاي مجاور

 را همزمان بكار مي برام. Ctrl+Aكليدهاي  طمام ركوردها

 ( روشهاي انتخاب فيلدها و ركوردهاي جدول5جدول 

 از روشهاي زار استفاد  مي كنيم:جهت تغيير محتويات فيلد 

 كنيم. و مقدار جداد را وارد ميجهت طغيير كل محتواام فيلد  فيلد را انتخاب كرد   -

جهت وارااش بخشي از محتواام فيلد  بر روي نسمت مورد نظر از فيلد كليك كرد  و  -

 طغييرام مناسب را انجام مي دهيم.

 Datasheetتغيير نام فيلد در نماي 

 مي طوانيم نام فيلد را نيز طغيير دهيم. Datasheetدر هنگام نمااش داد  هاي جدول در نماي 

 كنيم: مراحل زار را دناال مي Datasheetت طغيير نام فيلد اك جدول در نماي جه

 بر روي عنوان فيلد دذخوا  جدول دوبار كليك مي كنيم طا نام فيلد انتخاب )رنگي( شود. -

 را فشار مي دهيم. Enterنام جداد را وارد كرد  و كليد  -

 

 ااول ذويره كردن بانك اطالعاتي

ااجاد بانك اطالعاطي   نام آن را سؤال نمود  و سپس در هنگام ااجاد  هنگام Accessنرم افزار 

جدول  فرم و ساار اشياء نامي جهت هر اك درخواست نمود  و طغييرام را در شيء ذخير  مي 

نمااد. با ذخير  طغييرام در شيء اان طغييرام بطور خودكار در فاال بانك اطالعاطي نيز اعمال 

 خواهد شد.

 

 انك اطالعاتيذويره جدول ب

 Designهنگامي كه ساختار بانك اطالعاطي را طغيير مي دهيم )مثالً نام اك فيلد را در حاذت 

View .طغيير مي دهيم(  بااد طغييرام رادر جدول ذخير  نماايم 

 جهت ذخير  جدول بانك اطالعاطي اكي از روش هاي زار را بكار مي برام:

 مان فشار مي دهيم.را بطور همز Ctrl+Sكليدهاي طركياي  -
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 كليك مي كنيم. Table Designاز نوار ابزار به شكل داسكت روي دكمه  -

 اجرا مي كنيم. Fileرا از منوي  Saveفرمان  -

 جهت ثات طغييرام جدول فعلي در جدول جداد بصورم زار عمل مي كنيم.

 شوام.را انتخاب مي كنيم طا وارد نماي طراحي  Design Viewگزانه  Viewاز منوي  -

 اجرا مي كنيم. Fileرا از منوي  Save asدستور  -

 ظاهر مي شود   نام جدول جداد را در كادر اوذي وارد مي كنيم. Save asپنجرة  -

 را انتخاب مي كنيم. Tableگزانة  Asاز كادر  -

 را كليك مي كنيم.  OKدكمة  -

 است.اكنون جدول جداد در انتهاي ذيست جداول بانك اطالعاطي فعلي اضافه شد  

 ااول بستن بانك اطالعاتي

اان امكان را مي دهدكه بدون خرج از نرم افزار بانك اطالعاطي جاري را  Accessنرم افزار 

 بسته و بانك اطالعاطي داگري را باز نماايم.

 جهت بستن بانك اطالعاطي جاري اكي از روشهاي زار را بكار مي برام:

 كنيم.اجرا مي  Fileرا از منوي   Closeدستور  -

 را بطور همزمان فشار مي دهيم. Ctrl+F4كليدهاي طركياي  -

 را كليك مي كنيم. Databaseپنجرة  Xدكمه  -

با انجام هر اك از روشهاي فوق  بانك اطالعاطي جاري بسته مي شودوذي پنجر  برنامه 

Access گردد. فعال است و به صورم خاذي با زمينه طير  ظاهر مي 

 تيايجاد بانك اطالعا -

 جهت ااجاد بانك اطالعاطي جداد مراحل زار را انجام مي دهيم:

كنيم در اان صورم  را انتخاب مي Newگزانه  Fileاز منوي  Accessدر صفحه اصلي برنامه 

 ظاهر خواهد شد. New Fileناذب وظيفه 

كليك مي كنيم . در اان  New Fileاز ناب وظيفه  Blank Databaseبر روي گزانه 

 ظاهر خواهد شد. File New Database  محاور  اي صورم پنجر
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 Create نام فاال بانك اطالعاطي را طاا  نمود  و بر روي دكمه File Nameدر نسمت 

 كليك مي كنيم.

ااجاد خواهد  My documentدر اان صورم بانك اطالعاطي جدادي با نام داد  شد  در پوشه 

 شد.

 بانك اطالعاتي موجود ايجاد بانك اطالعاتي جديد از فايلهاي -

اگر بخواهيم اك بانك اطالعاطي مشابه فاال بانك اطالعاطي موجود ااجاد نماايم بصورطي كه 

فاال بانك اطالعاطي جداد همان جداول  فرمها  گزارشها و.. را داشته باشد  مراحل زار را انجام 

 مي دهيم:

 Chooseزانه گ New From Existing Fileاز نسمت  New Fileدر ناب وظيفه  -

file .را انتخاب مي كنيم 

 ظاهر خواهد شد. New From Existing Fileدر اان صورم پنجر  محاور  اي 

كليك مي  Create Newفاال بانك اطالعاطي موجود را انتخاب كرد  و بر روي دكمه  -

 كنيم.

يقاً مشابه بانك در اان صورم بانك اطالعاطي با نام جداد ااجاد خواهد شد. بانك اطالعاطي جداد دن

 اطالعاطي انتخاب شد  خواهد بود.

 

 

 ااول طراحي يك بانك اطالعاتي

 جدول و اا جداول مورد نياز جهت طراحي بانك اطالعاطي كدامند و نام هر اك چيستب (1

 فيلدهاي مورد نياز شما در هر جدول كدام استب (2

 فيلد كليدي هر جدول چيستب (3

 فيلدها مورد نياز استب مرطب سازي اطالعام جداول بر اساو كدام (4

 گزارش هاي مورد نياز جهت برنامه بانك اطالعاطي چيستب (5

اك برنامه بانك اطالعاطي جهت مدارات اطالعاطي شخصي و طجاري كاربرد فراواني دارد و اان 

كاربرد در صورطي است كه طراحي و ساخت آن بطور صحيب انجام شد  باشد. اك بانك اطالعاطي 
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ش اجرااي خود را از دست خواهد داد و چه بسا كاربران آن را دچار مشكالطي با طراحي ضعي  ارز

 بيشتر از زماني كه كار به صورم دستي انجام مي گرداد  خواهد نمود.

 

 تحليل سيستم موجود -

نخستين موردي كه بااد در طراحي اك سيستم بانك اطالعاطي مورد طوجه نرار گيرد  طعرا  روش 

عام و طشراب خروجي هاي سيستم است . در اان مرحله شما بااد گزارشام هاي استفاد  از اطال

مورد نياز سيستم را طعيين نمود  و چگونگي فيلتر نمودن  گرو  بندي و خالصه سازي اطالعام را 

معمو ً از اك فرم ورود اطالعام طشكيل شد   (User Interface)مشخص نماايد. واسط كاربر 

ت و با طوجه به نيازها و مهارطهاي كاربران طراحي گردد. كاربران ماتدي به است. اان فرم بااد به دن

راهنمااي هاي بيشتري نياز دارند كه بااد در كادرهاي طوضيحي  پيغام هاي راهنما در اختيار شان 

 نرار داد  شود.

يفه معمو ً هر سازمان اا شركتي اك سيستم نيمه خودكار )بصورم دستي و اا مكانيز ( دارد. وظ

طراح اان است كه سيستم موجود را بهاود و ارطقاء دهد. كاربران معمو ً در برابر طغيير ناگهاني و 

عمد  روشهاي سنتي مقاومت نشان مي دهند. شما به عنوان طراح اك سيستم جداد به روشهاي 

 موجود طوجه نمود  طا سيستم به صورم اكنواخت طكميل و از طر  كاربران مورد پ ارش نرار

 گيرد.

بطور خالصه فرآاند طراحي بانك اطالعاطي را مي طوان به مراحل زار طقسيم نمود كه هر اك 

 اهدا  خاصي را دناال مي كنند:

 طعيين نيازهاي كاربران سيستم -

 نحو  طوزاع داد  ها در جداول -

 طعيين فيلدهاي هر جدول -

 طعيين فيلد كليدي هر جدول -

 وذيه آنهاطعيين ارطااط بين جداول و مدل سازي ا -

 ااجاد جداول و ورود داد  ها  -

 اجراي عمليام ااجاد بانك اطالعاطي -
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 ااول ايجاد يك جدول -

 جهت ااجاد اك جدول در بانك اطالعاطي مراحل زار را انجام مي دهيم:

 كليك مي كنيم. Tablesبر روي دكمه  Databaseدر پنجر   -1

ار كيك مي كنيم. در اان صورم دوب Create table in Design Viewبر روي گزانه  -2

 پنجر  ااجاد ساختار جدول ظاهر خواهد شد.

 از دو نسمت زار طشكيل شد  است: Design Viewپنجر  

 محدود  طعيين نام  نوع و شرح فيلد -

 (Field Properties)محدود  طعيين خواص مربوط به هر فيلد  -

 م اوذين فيلد را طاا  مي كنيم.اوذين ردا  مربوط به وارد نمودن فيلد را كليك نمود  و نا

 ضوابط نام گ اري فيلدها عاارطند از:

 كاراكتر مي باشند كه شامل حرو   اعداد و فاصله مي باشد. 64اسامي فيلدها حداكثر  -

در نام فيلد مجاز  ([ ])عالمت كروشه  (!)عالمت طعجب  (.)استفاد  از كاراكترهاي نقطه  -

 ه خاذي شروع شود.نمي باشد و نام فيلد ناااد با فاصل

 بين حرو  كوچك و بزرگ در نام فيلد طفاوطي نائل نخواهد شد. Accessنرم افزار  -

 The Fieldدر صورطي كه نام غير مجازي جهت فيلد در نظر گرفته شود  پيغام خطاي  -

name is not valid .ظاهر خواهد شد 

 نوع داد  مناسب را انتخاب مي كنيم. Data Typeاز ذيست منواي  -3

وارد كنيم. اان طوضيب  Descriptionوضيحام و شرح هر فيلد را مي طوانيم در نسمت ط -4

جناه نمااشي دارد و مي طواند هر عاارطي باشد اان عاارم هنگامي كه در نماي 

Datasheet .نرار دارام در نوار وضعيت نمااش داد  مي شود 

طعيين ساختار جدول  از پنجر  محاور  اي  (Field Properties)در نسمت خواص فيلد  -5

نانون معتارسازي  (Default Value)خواص مربوط به هر فيلد مانند مقدار پيش فرض 

 و.. را طعيين مي كنيم. (Validation Rule)فيلد 

 ساار فيلدها را به همين روش وارد مي كنيم. -6

انتخاب نمود  و نامي را جهت جدول طراحي شد  طاا   Fileرا از منوي   Saveگزانه  -7

 كنيم. مي
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 (Field Size)تعيين اندازه فيلد  -

 به دو دذيل زار بااد فيلد انتخابي به انداز  مناسب در نظر گرفته شود:

 صرفه جواي در فضاي حافظه-1

 جلوگيري از خطاي احتماذي ورود داد  هاي نامعتار-2

ر را كاراكت 50طعداد  Access  نرم افزار  (Text)در صورم انتخاب فيلد از نوع متني  -

در نظر خواهد گرفت. جهت طغيير اان  (Field size)بصورم پيش فرض براي انداز  فيلد 

 كليك كرد  و عدد جداد را طاا  مي كنيم. Field sizeعدد  بر روي كادر 

براي  LongIntegerبطور پيش فرض  (Number)در صورم انتخاب فيلد از نوع عددي  -

ته مي شو. جهت طغيير آن بر روي فلش رو به پااين در در نظر گرف (Field Size)انداز  فيلد 

را  Numberكليك نمود  و از منوي باز شد  اكي از انواع داد  اي  Field Sizeنسمت 

 كنيم. انتخاب مي

 

 

 

 

 

 

 Design Viewنماي 

اان نما به صورم افقي به دو پنجر  كوچك طقسيم شد  است. پنجر  كوچك با اي محدود  

فيلد  نوع داد  و طوضيحام اختياري مي باشد. همچنين طعيين فيلدي به عنوان واردنمودن نام 

 گيرد. كليد اصلي جدول در همين نسمت صورم مي

عنوان  (Field Size)پنجر  كوچك پااين  مخصوص طعيين خصوصيام هر فيلد مانند انداز  فيلد 

ي از خصوصيام فيلد و طعداد داگر (Validation Rule)نانون معتارسازي  (Caption)فيلد 

 ميااشد. در سمت راست اان پنجر  طوضيحاطي از خصوصيت انتخاب شد  فيلد نمااش داد  ميشود.

 جدول زار خصوصيام رااج فيلدها را كه در انواع داد  ها وجود دارد  طوضيب مي دهد.
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 طوضيحام خصوصيام

Field Size كاراكتر  50ش فرض آن حداكثر طعداد كاراكترهاي فيلد را طعيين مي نمااد. پي

 است.

Format  نحو  نمااش ظاهري فيلد بكارگيري حرو  كوچك و بزرگ را طعيين مي نمااد اان

 فيلد پيش فرض ندارد.

Input Mask  شمار  بيمه  –طعيين اذگوي خاصي جهت ورود داد  ها مانند اذگوي شمار  ملي

 طنمين اجتماعي و ... را ارائه مي دهد.

Caption ه غير از نام فيلد كه در نماي نامي بDatasheet  .فرم و گزارش ظاهر ميشود 

Default Value .بطور خودكار مقداري را براي فيلد در نظر مي گيرد 

Validation Rule  طعيين عاارطي بعنوان نانون جهت ورود اطالعام طا داد   هاي نامعتار را  طشخيص

 دهد.

Validation Text  وارد شد  به هنگام ورود اطالعام  نانون معتارسازي را نقض  در صورطي كه داد

 كند  اان متن نمااش داد  مي شود.

Required .نشان دهند  آن است كه اان فيلد نمي طواند خاذي باشد 

Allow zero length .طعيين كنند  آن است كه آاا رشته اي به طول صفر مي طواند در فيلد نرار گيرد 

Indexed جاد ااندكس بر روي فيلد استفاد  مي شود طا سرعت جستجو بر روي فيلد جهت اا

 با 

Unicode 

Compression 

ذخير  شد  اند   Unicodeاجاز  مي دهد كه داد  هاي رشته اي كه با فرمت 

 Yesفشرد  شوند طا از فضاي حافظه به صورم بهينه استفاد  گردد. پيش فرض آن 

 است.

Decimal Places هاي عددي  طعداد ارنام بعد از اعشار را طعيين مي كند.در فيلد 

Precision  در فيلد عددي از نوعDecimal   طعيين كنند  طعداد كل ارنامي كه در سمت چ

 رنم( 28طا  1و راست نقطه اعشار مي طواند ذخير  نمود. )از 

Scale  در فيلد عددي از نوعDecimal  واند ذخير  ميت ارنامي كه بعد از نقطه اعشارطعداد

 شود.
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 Field Propeties( طعدادي از خصوصيام پنجر  6جدول 

 تنظيم وصوايات فيلد

خصوصيام فيلد  نحو  ذخير  سازي و نمااش فيلدها را مشخص مي كند. هر نوع فيلد اك سري 

فقط مخصوص داد   Field Sizeخصوصيام خاص خود را دارا است. به عنوان مثال خصوصيت 

است و ساار انواع داد  اان خصوصيت را دارا نمي  Auto Number, Number, Textهااي از نوع 

اكي داگر از خصوصيام فيلد است كه اان خصوصيام در ستون عنوان در نماي  Captionباشند. 

Datasheet .و به عنوان برچسب فيلد در فرم و گزارش ظاهر خواهد شد 

 (Table Wizard)ايجاد جدول با استفاده از ويزارد 

   گسترة وسيعي از فيلدها را از طراق جداول نمونه پيشنهاد مي كند.Tableبرنامه وازارد 

 دهيم: مراحل زار را انجام مي Table wizardجهت ااجاد اك جدول با استفاد  از 

 كليك مي كنيم. Tablesبر روي دكمه  Databaseدر پنجر   -8

ار كليك مي كنيم. در اان صورم دوب Create table by using wizardبر روي گزانه  -9

 ظاهر خواهد شد. Table wizardپنجر  محاور  اي 

)پرساانلي( ذيساات   Personal)طجاااري(  Businessبااا انتخاااب هاار اااك از دو گزانااه    

 ظاهر خواهد شد. Sample Tablesمتفاوطي از جداول نمونه در كادر 

 Fields in my newباه ذيسات    Sanple Tablesجهات انتقاال ااك فيلاد از ذيسات      

table   را كليك مي كنيم. <فيلد مورد نظر را از ذيست انتخاب كرد  و سپس دكمه 

منتقاال كناايم    Fields In my new tableدر صااورطي كااه فيلاادي را اشااتااها بااه   

 كليك مي كنيم. >جهت بازگرداندن آن پسي از انتخاب فيلد بر روي دكمه 

و باااذعكس بااه  Fields In my new Tableجهاات انتقااال طمااام فيلاادها بااه نساامت  

 كليك مي كنيم. >> و <<طرطيب بر روي دكمه هاي 

 Fields In my new tableباراي طغييار ناام ااك فيلاد ابتادا بار روي فيلاد در ذيسات          

كناايم. در اااان صااورم   را كليااك مااي  …Rename Fieldكليااك كاارد  و سااپس دكمااه   

مااورد نظاار را در كااادر   ظاااهر خواهااد شااد . نااام     Rename Fieldپنجاار  محاااور  اي  

Rename  طاا  نمود  و دكمهOK .را كليك مي كنيم 
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 كليك كرد  نام دذخواهي را براي جدول طاا  مي كنيم. Nextبر روي دكمه  -

كليااك مااي كناايم  در اااان صااورم آخااران پنجاار  ااجاااد جاادول   Nextباار روي دكمااه  -

 ظاهر خواهد شد.

جاادول ااجاااد  Finishردن دكمااه و فشاا Modify the table designبااا انتخاااب  -

 جهت طغيير و اصالح ظاهر خواهد شد. Designشد  در نماي 

 Finishو فشااردن دكمااه   Enter data directly into the tableبااا انتخاااب   -

ظااهر شاد  و طماامي فيلادها در ااك ساطر نماااش         Datasheetجدول ااجاد شاد  در نمااي   

 داد  خواهد شد.

و فشااردن دكمااه   Enter data into the table using a formبااا انتخاااب   -

Finish   را  عنااوان آن در مااجادول ااجاااد شااد  بااه صااورم فاارم ظااهر شااد  و هاار فيلااد بااه ه

 اك سطر نمااش داد  خواهد شد.

 

 ايجاد جدول با روش ورود اطالعات

روش داگاار جهاات ااجاااد جاادول  اسااتفاد  از روش مسااتقيم ورود اطالعااام در جااداول      

بطااور پاايش  (Field3, Field2, Field1 ,…)فيلااد بااا نامهاااي 10ن روش اساات . در اااا

در نظاار گرفتااه خواهااد شااد و در صااورم نياااز خواهيااد  طوانساات       Accessفاارض طوسااط  

 فيلدهاي داگري را نيز به آن اضافه نماايد.

 دهيم. جهت ااجاد جدول با استفاد  از روش ورود اطالعام مراحل زار را انجام مي

 كليك مي كنيم. Tablesبر روي دكمه  Databaseدر پنجر   -

دوبااار كليااك مااي كناايم .    Create  table by entering dataباار روي گزانااه   -

 ظاهر خواهد شد. Tableپنجر  محاور  اي 

جهاات طغيياار عنااوان فيلاادها باار روي عنااوان فيلااد دوبااار  كليااك نمااود  و نااام جداااد را   -

 طاا  مي كنيم. 
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گزانااه  Insertجداااد بااين دو فيلااد داگاار  از منااوي      جهاات اضااافه نمااودن فيلااد    -

Column      را انتخاااب مااي كنااايم  در اااان صااورم برناماااهAccess    بطااور خودكااار ناااام

Field11  وField12 .و... را به فيلدهاي جداد خواهد داد 

اطالعااام جااداول را در درااا  هاااي بعاادي و در كادرهاااي ساافيد وارد مااي كناايم. بااراي    -

 استفاد  مي كنيم. Tabا از كليد جابجااي بين فيلده

 Longو باا اناداز     Numberاگر در فيلادي مقادار عاددي وارد كنايم. آن فيلاد باا ناوع         -

Integer            در نظر گرفته ماي شاود و اگار در فيلادي مقادار متناي وارد كنايم  آن فيلاد باا ناوع

Text.     يد كاه فقاط   كااراكتر در نظار گرفتاه ماي شاود. باااد طوجاه داشاته باشا          50و باا اناداز

فيلدهااي كاه در آن اطالعاام وارد كارد  اااد  باه عناوان فيلاد ذخيار  ماي شاوند و فيلادهااي            

 شوند. كه خاذي هستند در ساختار جدول ذخير  نمي

را انتخااب كارد  و ناامي را باراي جادول وارد ماي كنايم طاا جادول ذخيار             Saveگزانه  -

 اضافه خواهد شد. Databaseگردد. جدول ااجاد شد  به ذيست جداول در پنجر  

 

 هدايت و جهت دادن به كار جدول

حااال كااه همااه طغيياارام  زم باار روي ساااختار جاادول اعمااال شااد  بااااد داد  هاااي آن را   

وارد كنيم. اك جادول بادون داد  كااربردي نادارد. باا درج اطالعاام باه جادول اسات كاه ماي            

 ا انجام دهيم.طوانيم گزارشهاي متنوع  پرو و جو و فيلترسازي موردنظر ر

 مي طوانيم اطالعام را بطور مستقيم در جداول وارد كنيم. Datasheetدر نماي 

 

 ورود اطالعات در جدول

 جهت وارد نمودن اطالعام به جدول مراحل زار را انجام مي دهيم:

كناايم  در  باار روي نااام جاادول دذخااوا  دوبااار كليااك مااي Databaseدر پنجاار  محاااور  اي 

 باز خواهد شد. Databaseود اطالعام در نماي اان صورم جدول ور
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كليااك مااي كناايم  در اااان   Table Datasheetوانااع در نااوار اباازار  باار روي دكمااه

صااورم ركااورد جدااادي اضااافه شااد  و مكااان نمااا در اوذااين فيلااد ركااورد خاااذي ناارار خواهااد  

 گرفت. حال مي طوانيم اطالعام ركورد جداد را وارد كنيم.

و ااا كليادهاي جهتاي اساتفاد  ماي       Tabبعادي در ركاورد از كلياد     جهت انتقاال باه فيلاد   

 كنيم.

 

 تعيين كليد اوليه

همااانطور كااه مااي داناايم فيلااد كلياادي  فيلاادي اساات كااه در هاايچ دو ركااورد از جاادول    

را در  (NULL)  اجاااز  درج مقااادار طكااراري و اااا طهااي  Accessاكسااان نااشااد. ناارم افاازار  

يكه در جادوذي ااك ااا چناد فيلاد كليادي داشاته باشايم           فيلد كليدي نخواهاد داد. در صاورط  

 مي طوانيم اكي از اان فيلدها را به عنوان كليد اوذيه طعرا  كنيم.

 جهت طعرا  اك فيلد بعنوان كليد اوذيه عمليام زار را انجام مي دهيم:

 جدوذي كه مي خواهيم فيلد كليدي را در آن طعرا  كنيم  انتخاب مي كنيم.

 ا كليك مي كنيم.ر Designدكمه 

 فيلدي كه مي خواهيم به عنوان فيلد كليدي طعرا  گردد  انتخاب مي كنيم.

 سپس اكي از روش هاي زار را انجام ميدهيم:

 Table Designكليك بر روي ابزار كليد از نوار ابزار  -

 Editاز منوي  Primary Keyانتخاب گزانه  -

از منااوي ميااانار   Primary Keyراساات كليااك باار روي فيلااد و انتخاااب گزانااه      -

 ظاهر شد 

فيلاادي  كااه بااه عنااوان فيلااد كلياادي طعرااا  گااردد  عالماات كليااد در جلااوي آن ظاااهر    

 خواهد شد.

 كنيم. جهت ح   شاخص فيلد كليدي  مراحل ذكر شد  در با  را طكرار مي -

 را انتخاب مي كنيم طا طغييرام داد  شد    ذخير  شود. Saveدر پااان  -

 ااالح مشخصات جدول
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عد از آنكه فيلدهاي اك جدول را ااجااد كاردام   ممكان اسات بخاواهيم ناام فيلاد ااا ناوع          ب

 داد  اي فيلد را طغيير داد  و فيلدهااي را اضافه اا كم كنيم.

 مراحل زار را انجام مي دهيم:جهت تغيير وصوايات يك فيلد 

 را كليك مي كنيم. Tablesدكمه  Databaseدر پنجر   -

 يم بر روي آن طغييراطي بدهيم  انتخاب مي كنيم.جدوذي را كه مي خواه -

كليااك مااي كناايم. در اااان صااورم جاادول انتخاااب شااد  در  Designباار روي دكمااه  -

 نمااش داد  خواهد شد. Table Designنماي 

 بر روي نام فيلدي كه مي خواهيم طغيير دهيم  كليك مي كنيم. -

و از كاادر بااز شاد      كلياك كارد     Data typeجهات طغييار ناوع داد  فيلاد  بار روي       -

 نوع داد  مورد نظر را انتخاب مي كنيم.

 كنيم. خصوصيام فيلد مورد نظر را طعيين مي Field Propertiesدر نسمت  -

 

 افزودن فيلد به جدول

ممكن است بعد از طراحي جدول متوجه شوام كه فيلد جدادي را بااد به جدول اضافه كنيم. 

ه خوبي انجام داد  باشيم كمتر اطفاق مي افتد كه نيازي اگر مرحله طحليل و طراحي سيستم را ب

باشد فيلد جدادي را به جدول اضافه كنيم. اگر اضافه كردن فيلد به جدول نال از ورود 

اطالعام به جدول باشد  مشكل زاادي ااجاد نمي كند وذي اگر بعد از ورود اطالعام به جدول  

خواهد  (Null)لد براي ركوردهاي موجود  طهي فيلدي را به جدول اضافه كنيم  مقدار اان في

 بود و بااد براي اان فيلد در همه ركوردهاي جدول ورود اطالعام انجام شود.

 مراحل زار را انجام مي دهيم:جهت افزودن فيلد جديد به جداول 

 را كليك مي كنيم . Tablesدكمه  Databaseدر پنجر  

 م  انتخاب مي كنيم.جدوذي را كه مي خواهيم بر روي آن كار كني

 Tableكليك مي كنيم. در اانصورم جدول انتخاب شد  در نماي  Designبر وري دكمه 

Design  .نمااش داد  خواهد شد 

 فيلدي كه نال از محل درج فيلد جداد نرار مي گيرد را انتخاب ميكنيم.



www.a00b.com 

09131253620دات کام  یآ صفر صفر ب  

نرم افزار ی، مهندس یسیداده برنامه نو گاهی، پا تیوبسا یطراح  UML SSADM 

 60 

 انتخاب مي كنيم. Insertرا از منوي  Rowگزانه 

ر روي آن  اك سطر خاذي جهت درج فيلد جداد اضافه خواهد و كليك ب Rowsبا انتخاب  -

 شد. همچنين فيلدي كه در حاذت انتخاب شد  نرار داشت  اك سطر به پااين طر خواهد رفت.

 Fieldنام فيلد نوع داد  فيلد و در صورم طماال شرحي براي فيلد را به طرطيب در نسمتهاي  -

Name   Data Type  وDescription  كنيم.وارد مي 

 حذف فيلد از جدول

به سادگي مي طوانيم اك اا چند فيلد ااجاد شد  در اك جدول را كه مورد نياز نمي باشند  

ح   نماايم. اگر اك فيلد را از جدول ح   كنيم  آن فيلد به همرا  اطالعام وارد شد  در 

 آن  از جدول ح   خواهد شد.

 م مي دهيم:براي ح   اك فيلد از جدول عمليام زار را انجا

 را كليك مي كنيم. Tablesدكمه  Databaseدر پنجر    -

كليك مي كنيم. در اان صورم  Designجدول مورد نظر را انتخاب كرد  و بر روي دكمه  -

 نمااش داد  خواهد شد. Table Designجدول انتخاب شد  در نماي 

ه صورم سطري انتخاب بر روي نسمت سمت راست فيلد مورد نظر كليك مي كنيم طا فيلد ب -

 شود.

 را فشار مي دهيم. Deleteكليد 

جهت ح   فيلد  بر روي عنوان فيلد كليك كرد  و سپس گزانه  Datasheetدر نماي نكته: 

Delete Column  را از منويEdit .انتخاب مي كنيم 

 Deleteو اا انتخاب گزانه  Deleteپس از انتخاب فيلدي جهت ح   و فشردن دكمه 

Column  نرم افزارAccess .در مورد ح   دائمي فيلد و محتواي آن سوال مي نمااد 

 Delete Cloumnو اا انتخاب  Deleteپس از انتخاب فيلدي جهت ح   و فشردن دكمه  -

 در مورد ح   دائمي فيلد و محتواي آن سؤال مي نمااد. Access  نرم افزار 

 نحوه انتخاب ركوردها

 دهيم: د از ركوردهاي جدول مراحل زار انجام ميجهت انتخاب اك اا چند ركور

 را كليك مي كنيم. Tablesدكمه  Databaseدر پنجر   -
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نمااش  Datasheetبر روي نام جدول مورد نظر دوبار كليك مي كنيم طا حدول در نماي  -

 داد  شود.

. در براي انتخاب اك ركورد  بر روي مربع خاكستري رنگ كنار آن ركورد كليك مي كنيم  -

 ركورد را در حاذت انتخاب شد  نرار مي دهد. Accessاان صورم نرم افزار 

براي انتخاب دو اا چند ركورد مجاور هم  بر روي مربع خاكستري رنگ كنار اوذين ركورد  -

 Accessكشيم. در اان صورم نرم افزار  كليك كرد  و ماوو را طا آخران ركورد مورد نظر مي

 در حاذت انتخاب شد  نرار مي دهد.ركوردهاي مورد نظر را 

 نمي طوانيم ركوردهاي غيرمجاور اك جدول را در اك مرحله انتخاب نماايم.نكته : 

 آشنايي با نحوه حذف ، كپي و انتقال ركوردها در جدول

 جهت انجام عمليام وارااشي بر روي ركوردهاي جدول مراحل زار را انجام مي دهيم:

 باز مي كنيم. Datasheetجدول مورد نظر را در نماي  -

 ركورد اا ركوردهاي مورد نظر را جهت وارااش انتخاب مي كنيم. -

 را فشار مي دهيم.  Deleteجهت ح   ركورد اا ركوردهاي انتخاب شد   كليد  -

را فشار  Ctrl+Cجهت كپي كردن ركوردهاي انتخاب شد  در حافظه مونت  كليدهاي  -

 مي دهيم.

 را فشار مي دهيم. Ctrl+Vبه محل داگر  كليدهاي جهت انتقال ركوردهاي مورد نظر  -

 

 نحوه مرتب كردن داده هاي جدول

داد  ها را به صورم خودكار بر اساو فيلد كليد اوذيه مرطب مي نماايد  Accessاگرچه نرم افزار 

 وذي ما مي طوانيم فيلدها را به هر طرطياي كه مي خواهيم مرطب كرد  و مشاهد  كنيم.

مي طوان ركوردها را براساو فيلدمورد نظر مرطب نمود. عمل مرطب نمودن  Sortبه كمك دستور 

 ( باشد.1طا  10و اا از  Aطا  Z( و اا نزوذي )از 10طا  1اا از  Zطا  Aمي طواند به صورم صعودي )از 

 جهت مرطب نمودن داد  ها در اك جدول مراحل زار را انجام مي دهيم:

 باز مي كنيم. Datasheetجدول مورد نظر رادر نماي  -

 بر روي عنوان فيلدي كه مي خواهيم جدول را بر اساو آن مرطب نماايم  كليك مي كنيم.  -
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)مرطب سازي  Sort Ascending  دستور  Recordsاز منوي  Sortبعد از انتخاب گزانه  -

 )مرطب سازي نزوذي( را انتخاب مي كنيم. Sort Descendingصعودي( اا 

 Remove Filter/ Sortرا به حاذت نال از مرطب شدن بازگردانيم  گزانه  اگر بخواهيم جدول -

 انتخاب مي كنيم. Recordsرا از منوي 

مجدداً بخواهيم جدول را به حاذت مرطب سازي نالي  Remove Filter/Sortاگر بعد از عمل  -

 كليك مي كنيم. Recordsاز منوي  Apply Filter/Sortبرگردانيم  بر روي گزانه 

 شنايي با نحوه تغيير ترتيب قرارگيري فيلدهاي يك جدولآ

بعد از آنكه فيلدهاي اك جدول را ااجاد كرد  و داد  هااي را به آن اضافه نمودام   ممكن است كه 

 بخواهيم طرطيب نرارگيري فيلدها را در جدول جابجا نماايم. 

 مي دهيم: جهت طغيير طرطيب نرارگيري فيلدهاي اك جدول مراحل زار را انجام

 باز مي كنيم. Datasheetجدول مورد نظر را در نماي  -

بر روي عنوان فيلد مورد نظر كليك مي كنيم. در اان صورم فيلد به صورم ستوني  -

 انتخاب خواهد شد.

مجدداً بر روي عنوان فيلد كليك مي كنيم وذي اان بار دكمه ماوو را رها نمي كنيم. در  -

 وچك در كنار اشار  گر ماوو ظاهر خواهد شد.اان صورم اك كادر مستطيل شكل ك

 مت چ  و اا راست مونعيت اوذيه درگاكنون فيلد انتخاب شد  را به مونعيت جداد در س -

 مي كنيم.

پس از رسيدن اشار  گر ماوو به مقصد موردنظر   اك خط ضخيم نائم ظاهر مي شود.  -

براي نرارگيري فيلد محل دذخوا  ما را  Accessاان خط مشخص مي كند كه نرم افزار 

طشخيص داد  است در محل مورد نظر   دكمه سمت چ  ماوو را رها مي كنيم طا فيلد 

 مورد نظر در محل جداد ظاهر گردد.

 نحوه كپي ساوتار يك جدول موجود

ممكن است بخواهيم جدول جدادي ااجاد كنيم كه فيلدهاي اان جدول مشابه اكي از جداول 

اعتر اان جدول مي طوانيم ساختار جدول طراحي شد  نالي را كپي موجود است. براي ااجاد سر

 كرد  و در جدول جداد استفاد   كنيم.
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   مراحل زار را انجام مي دهيم: جهت كپي ساختار جدول

 انتخاب مي كنيم. Databaseجدول مورد نظر را از پنجر   -

 انتخاب مي كنيم .  Editرا از منوي   Copyگزانه  -

م جدول را در بانك اطالعاطي داگري كپي كنيم  بانك اطالعاطي جاري را بسته و بانك اگر بخواهي -

 اطالعاطي جداد را باز مي كنيم.

 Paste Table Asانتخاب مي كنيم  در اان صورم پنجر   Editرا از منوي  Pasteگزانه  -

 ظاهر خواهد شد.

 نام جدول جداد را وارد مي كنيم. Table Nameدر نسمت  -

 OKرا جهت كپي ساختار جدول انتخاب كرد  و بر روي دكمه  Structure Onlyزانه گ -

 كليك مي كنيم.
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 توايف پروژه:

 الف ( توايف پايگاه داده 

اسات كاه باااد حتمااً در      data . mdbناام فااال اصالي پااگاا  داد  موجاود در ااان پاروژ         

 موجود باشد.همان آدرسي كه فاالهاي داگر مربوط به پروژ  نرار دارند  

طراحاي شاد  اسات  شاامل جاداول زاار ماي         Accessاان باناك اطالعااطي كاه در نارم افازار      

 باشد:

1-                                                               Accessories table 

2-                                                                             Bagtable  

3-                                                                Component table  

4-                                                                Note book Table   

5-                                                                           Main Acc  

6-                                                                          Main  Bag  

7-                                                                           Main Com  

8-                                                                          Main Note  

چهار جدول اول  جاداوذي هساتند كاه داد  هااي اصالي در آنهاا نارار دارد و چهاار جادول دوم          

 طراحي شد  اند. data baseگرفتن از  Queryبراي طنظيمام مورد نياز و ساد  طران 

 اضافه شود. pictures / data base / tables.JPGطصوار 
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  AccessoriesTableجدول  -1

 
 

وط بااه ذااوازم جاااناي كااامپيوطر ) نااوم بااوك ( اساات  از جملااه باااكس هااارد   اااان جاادول مرباا

  صااافحه  USB KIT  web cam(   Mouse(  مااااوو)  Ext HDD BOX) خاااارجي 

 .  PCMIA Devices( و  key boardكليد ) 

 : ليست فيلدها

1-1 )Title : 

 kay board Mouse   USB عنااوان مربااوط بااه ذااوازم جاااناي منظور مشااخص كااردن همااان 

kit ... اا 

1-2 )Brand : 

 IBMباراي مااوو ااا     vaioااا   Generusمارك طجااري نطعاه كاامپيوطري ماورد نظار مثال       

 براي كي بورد.
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1-3 )Properties : 

 مشخصام اضافه طر 

1-4 )warranty : 

 مشخص كنند  طول زمان گارانتي كا ي مورد نظر

1-5 )price(Rials) : 

 نيمت كا ي مورد نظر به راال
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   BagTableجدول  -2

 
 

 اان جدول مربوط به كي  نوم بوك است.

 : ليست فيلدها

2-1 )Brand : 

  Sumdex , Dicotaمارك طجاري كي  مثل 

2-2 )Model : 

 هر مارك كي  داراي مدذهاي مختل  است.

  Sumdex 854اا   Dicota Multi Startمثالً 

2-3 )Price(Rials) : 

 نيمت به راال
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                                        ComponentTableجدول -3
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 ) FDDاان جدول مربوط باه اجازاء اصالي و داخلاي كاامپيوطر ) ناوم باوك ( اسات. از جملاه         

Floppy Drive)   HDD ( Hard)   DVD Writer   Ram   Combo Drive  

 : ليست فيلدها

3-1 )Title : 

 اا ... HDDاا  FDDشخص كردن همان  عنوان مربوط به نطعام اصلي  منظور م

3-2) Brand : 

 Toshibaاااا  Hitachiاااا  RAMبااراي  Queenمااارك طجاااري نطعااه مااورد نظاار مثاال    

  HDDبراي 

3-3(  Properties: 

 مشخصات اضافه تر

3-4( Warranty : 

 مشخص كنند  طول زمان گارانتي كا ي مورد نظر

3-5) Price(Rials) : 

 ه راالنيمت كا ي مورد نظر ب

3-6( Other : 

  اطالعام داگري كه ممكن است در مورد كا ي مورد نظر مهم و مورد نياز باشد.
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  NotebookTable   جدول  -4
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ااان جادول كاه اصالي طااران جادول اطالعااطي پااگاا  داد  هااي اااان پاروژ  اسات مرباوط بااه            

 نوم بوك هااي است كه دراان فروشگا  موجود است.

 ليست فيلدها

4-1) Brand : 

   Acer  Dell   Gigabyte   Sony   LGمااارك طجاااري نااوم بااوك مااورد نظاار مثاال       

Toshiba ... اا . 

4-2) Model : 

 هر مارك طجاري شامل چندان مدل است.

  Dell  D820اا      Acer  9411اا    Acer  TM2424  مثالً 

 

4-3( CPU : 

 دستگا  نوم بوك مورد نظر  CPUمدل و فركانس 

4-4( RAM : 

 حجم حافظه نوم بوك مورد نظر 

4-5 )HDD: 

 حجم داسك سخت نوم بوك مورد نظر 

4-6) Drive : 

نابليات خواناادن و   DVD RWناوع دراااوي كاه روي نااوم باوك ماورد نظار وجااود دارد. ماثاًل        

 را دارد. DVDنوشتن روي 

 را دارد. DVD  و خواندن CDنابليت خواندن و نوشتن روي  Comboاا 

 را دارد.  DVDنابليت خواندن ونوشتن دو  اه روي     DVD  RW DLاا

اعنااي نااوم بااوك مااورد نظاار خااودش درااااوي ناادارد و خرااادار بااه صااورم     Optional   اااا

 انتخابي مي طواند درااو مورد نظرش را براي نصب درخواست نمااد.

4-7) LCD : 

 مانيتور  ( ) به اانچ زنوع و ساا

4-8) VGA : 

 ظه كارم گرافيكي مارك و حجم حاف

4-9) OS : 
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   سيستم عامل

4-10) Weight : 

 نوم بوك  وزن

4-11) Madein : 

 كشور سازند 

4-12( Price(Rials) : 

 نيمت به راال

4-13) Other : 

مثال طاول زماان      موارد داگري كه ممكن است در ارطااط با ناوم باوك ماورد نظار مهام باشاد      

اااا مشااخص  TV Tunerهمچااون    م بااوك اسااتگااارانتي و ذااوازم اضااافه اي كااه هماارا  نااو 

 . ...  ( ااInternational كردن نوع گارانتي ) مثال 

 
  MainAcc   جدول  -4
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 ارطااط برنرار مي كند. AccessoriesTableجدول اصلي با 

 : ليست فيلدها

5-1)ID  : 

 است. Title شناسه براي فيلد 

5-2) Title : 

 . اساات AccessoriesTableدر جاادول  title ديلااعنااوان  كااه همااان داد  هاااي اصاالي ف   

  . USB kit  اا  key board   Mouseمثل 
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 است. Title( فيلد  primary kayفيلد كليد اصلي ) 

  MainBag جدول  -6

 

 ارطااط برنرار مي كند. BagTable جدول جدول اصلي كه با 

 ليست فيلدها:

6-1( ID : 

 . Brandشناسه براي فيلد 

6-2) Brand : 

اساات.   BagTableدر جاادول  Brandمااارك )عنااوان( كااه همااان داد  هاااي اصاالي فيلااد    

 . Sumdex  اا  SONY  مثل
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 است. Brandفيلد  Primary kayفيلد 
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  MainCom جدول  -7

 
 

 ارطااط برنرار مي كند. Component tableجدول اصلي كه با جدول 

  : ليست فيلدها

7-1) ID  : 

  Titleلد شناسه براي في

7-2) Title  : 

اساات   component tableدر جاادول  Titleعنااوان  كااه همااان داد  هاااي اصاالي فيلااد    

 .RAMاا  FDDمثل 
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 است. Titleفيلد  Primary keyفيلد 

 

8- MainNote 

 
 

 ارطااط برنرار مي كند. Note book Tableجدول اصلي كه با جدول 

 ليست فيلدها:

8-1) ID : 

  Brandلد شناسه براي في

8-2) Brand : 

 Note book tableدر جاادول  Brandماارك ) عنااوان ( كااه همااان داد  هاااي اصالي فيلااد   

 است.
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 است. Brandفيلد  primary keyفيلد 

 

اااا همااان فيلااد نيماات  كااه از نااوع     price(Rials)در كليااه جااداول فااوق بااه جااز فيلااد    

Number  طعرا  شد   نوع بقيه فيلدهاText .است 

 

Relationships   : 

در هاار اااك از   primary keyارطااااط بااين جااداوذها بااه صااورطي طعرااا  شااد  كااه فيلااد    

فيلااد   بااا فيلااد متناااظر در جاادول معمااوذي مربوطااه در ارطااااط باشااد. مااثالً    Mainجااداول 

Brand   در جااادول MainBag   باااا فيلااادBrand   در جااادولBagTable  در ارطاااااط

 است.
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 رنامه ب ( توايف فرم هاي ب

 
 ليست فرم هاي اين پروژه :

1-  Accessories   فاال (Accessories . frm ) 

2-Bag      فاال (Bag . frm ) 

3-  Component   فاال (Component . frm ) 

4-  Notebook     فاال (Notebook . frm ) 

5-  Start    فاال (AAA . frm ) 
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  Accessoriesفرم   -1

 
مختلاا  روي اااان فاارم  object هشاات در شااكل فااوق مالحظااه مااي كنيااد  همااان گونااه كااه 

 :نرار گرفته اند كه عاارطند از 

 عااادد ComboBox   1   عااادد Label    1  عااادد CommandButton    1  عااادد 4

Data Grid   عدد 1و  ( Ado Data Control ) Adodc  

ود ندارنااد و بااه وجاا Toolboxبااه طااور پاايش فاارض در   Adodc , DataGrid :  1نكتااه

 : طراق زار به آن اضافه مي شوند

را انتخاااب كنيااد طااا كااادر محاااور  اي    …components  زااار منااوي  projectاز منااوي 

components             به نمااش در آااد. در ااان كاادر از ناوار ذغازان باه طار  پاااين حركات كارد

دوبااار  بااه سااپس  را انتخاااب كنيااد.  Microsoft ADO Data Control 6.0و گزانااه 

 Microsoft Data Grid                       طااار  پاااااين حركااات كااارد  و گزاناااه

Control 6.0  را انتخاااب كاارد  و باار روي دكمااهOK   كليااك نماايااد. بااا بسااته شاادن اااان

 اضافه مي شوند. Toolboxكادر محاور  اي  هر دو كنترل انتخاب شد  به پااين 
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داااد   DataGrid1و بااه صااورم جاادا از   ار داد  شااد كااه روي اااان فاارم ناار Adodc1:  2نكتااه

 Data Gridمي شود  در زماان اجارا داگار باه صاورم جادا دااد  نخواهاد شاد و باه نحاوي باا             

 طركيب مي شود.

 Caption  در نظر گرفته شد  برايAccessories , label1 .است 

فتااه  ناارار گر Adodcو نااام  combo1ناارار گرفتااه روي اااان فاارم      ComboBoxنااام  

Adodc1  و نامDataGrid  مربوطهDataGrid 1 .است 

Command Button  : 

Command 1  باHome page  : Caption 

Command 2  باCaption  :End  

Command 3    index 0 ا ب Caption  :Add  

Command 3   index 1  باCaption  :Save  

 زار صورم گرفته است. طنظيمام Data Grid1مربوط به  propertiesدر پنجر  

AllowAddNew = False  
AllowDelete = True  

AllowUpdate = False  
DataSource = Adodc 1  

 

بااا فشااردن اااان دكمااه طوسااط كاااربر صاافحه اصاالي پااروژ  ) فاارم     : Home pageدكمرره 

start .كه فرم اصلي برنامه است ( نمااش داد  خواهد شد 

 واتمه برنامه    : Endدكمه 

  Accessoriesاضافه كردن ركورد جداد به جدول   : Addكمه د

شااد  اااا جداااد وارد شااد  داخاال جاادول      Edit ذخياار  كااردن اطالعااام    : Saveدكمرره 

Accessores  . 

Combo1 :  

امكااان انتخاااب عنااوان ذااوازم جاااناي مااورد نظاار كاااربر   ComboBox بااا كليااك روي اااان  

 :  مشاهد  مي كنيدميسر مي گردد  به صورطي كه در شكل زار 
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 كاربر با انتخاب گزانه مورد نظر خود مي طواند ذيست دذخوا  خود را مشاهد  كند:

 
 

 ؛Accessories شرح كد فرم  -

موجاود اسات. )شامار  هاااي كاه در سامت چا  دساتورام          1ضاميمه   دركد اان فارم  پرانت 

ني در شاارح كااد آن ذكاار وجااود دارد   طنهااا بااه منظااور خوانااااي بيشااتر برنامااه و ااجاااد آسااا  

 گرداد  است و جزء كد اصلي به شمار نمي آاد.(   
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اااك  Accessoriesهاااي موجااود روي فاارم   objectبااراي فشااردن اااا انتخاااب هاار اااك از 

private sub  .وجود دارد 

كليااك  ComboBox1  اعنااي اگاار روي    ( )private sub combo1_clickمااثالً 

 : شد  دستورام زار انجام شود

( كليااك شااد  فاارم    Home page) دكمااه  Command1اگاار روي  : 4تررا  1تور دسرر

start       كااه فاارم اصاالي و اوذيااه اساات ( نمااااش داد  شااود و فاارم (Accessories  پنهااان

 .گردد

( كليااك شااد  بااه اجااراي برنامااه   End) دكمااه  command 2اگاار روي  :7تررا  5دسررتور 

 خاطمه داد  شود.

كليااك شااد  محتواااام فيلااد  combo 1 ( combo Box )اگاار روي  : 11تررا  8دسررتور 

title  از جااادولAccessories table  باااه عناااوان منااااع ركوردهاااايAdodc1  در نظااار

بااا هاار بااار كليااك   د.و( درج شاا ComboBox)ذيساات  combo1 گرفتااه شااود و در مااتن 

 where , select( 10. ) دسااتور گاارددبااازخواني  Adodc1محتواااام  combo1 روي 

 ( هستند. SQLرام جز دستو  (

ود  باااد  شا  ذاود شاد  و نماااش داد  ماي       Accessoriesزمااني كاه فارم     :27تا  12دستور 

ااجاااد گااردد. بااراي اااان منظااور بااه   Accessو فاااال پااگااا  داد  هاااي   VBكانكشاان بااين 

.  ( cnباشااد ) متغياار   New ADOB. Connectionمتغيااري نياااز دارااام كااه از نااوع    

 اساات كااه شاااملconnection string  مربااوط بااه  س از طعرااا طنظيمااام اااان متغياار پاا

provider  وpersist security info  وdata source      اساات. اوذااي اساام ناارم افاازار

سازند  اان كانكشن و دوماي حاذات امنيات اطالعاام و ساومي اسام فااال پااگاا  داد  هاا ماي           

 باشد.

 د شد  استفاد     مي كنيم.ااجا ن اان كانكش  به منظور بازكردن 15از دستور  سپس

نياااز دارااام. در اانجااا  ADOB.Recordset New بااه متغيااري از نااوع cnعااالو  باار متغياار 

و  VBاسااتفاد  كاارد  اااام. اااان متغياار وظيفااه نقاال و انتقااال اااك ركااورد را بااين   rsاز اساام 

 پااگا  داد  بر عهد  دارد.
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براسااو چاه كانكشاني چاه      باااد از چاه جادوذي و    rsمشخص مي كناد كاه متغيار     17دستور 

از جاادول   rs  را كااه Titleداد  هاااي فيلااد  22طااا  18ركوردهااااي را منتقاال كنااد. دسااتورام 

MainAcc  به آاتم هاي   برداشته بودcombo1 .اضافه مي كند 

كمااك هاام نمااااش داد  شااوند  سااپس بااا    adodc1حااال بااااد داد  هاااي منتقاال شااد  در  

 طعرا  ميكنيم.  cnهمانند  را   Adodc1.connectionString    23 دستور 

اااان اساات كااه فاالهاااي اصاالي پااروژ  هاار كجااا كااه بودنااد  فاااال        App.pathمنظااور از 

data.mdb   فاال (Access   پااگا  داد ) .بااد در همان آدرو دراافت شود 

نماااش داد  شاوند     DataGridباعم ماي شاود كاه اطالعااطي كاه نارار اسات در          24دستور 

شااوند و آخااران طغيياارام سااراعاً روي اطالعااام فاااال بانااك اطالعاااطي ذخياار   update مرطااب

 و اعمال شود.

 است. saveو  Addدكمه  وبراي فعال كردن د 26و  25دستورام 

 اساات. نااام هاار دوي اااان  save , Addاااان دسااتورام مربااوط بااه  :42تررا  28دسررتورات 

Commandbutton  هااا Command3     از آنهااا اااك  اساات و بااراي هاار اااكindex  در

 نظر گرفته شد  است.

Index    طعرا  شاد  بارايAdd    صافر و بارايsave         ااك ماي باشاد. ساپس نيااز باه دساتور

select-case   براي طشخيص اانindex  باشدو عمليام متناظر با هر كدام مي. 

Case 0  اااا كليااك رويAdd   اجاارا شااوند و اااك   35 طااا  30شااود دسااتورام  ماايباعاام

اضااافه شااود طااا كاااربر اطالعااام    DataGridخاااذي بااه انتهاااي ذيساات ركوردهااا در   ركااورد 

 مربوطه را در آن وارد نمااد.

باعام   32اشاار  گار ركاورد جااري جادول را باه انتهااي جادول ماي بارد و دساتور             31دستور 

باعاام اعمااال طغيياارام داد  شااد  در جاادول  33ااجاااد اااك ركااورد جداااد مااي شااود. دسااتور 

 عام جداد وارد شد  را در جدول ) فاال ( اصلي ذخير  مي نمااد.مي شود و اطال

 Addبعااد از اااك بااار   saveو  Addبااراي اااان اساات كااه دكمااه هاااي   35و  34دسااتورام 

 بمانند.  Enableكردن غيرفعال نشد  و همچنان نابل استفاد  و 
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Case 1  اااا كليااك رويsave ع باعاام مااي شااود  طغيياارام داد  شااد  در جاادول )مونااEdit 

در ركاورد جدااد وارد كارد  ااام  ذخيار  شاوند.        Add( اا همان اطالعاطي كاه بعاد از فشاردن    

اشااار   39هاار دو مااي شااوند. دسااتور  save , Addباعاام فعااال ماناادن  38و  37دسااتورام 

باعاام بااازخواني  40مااي باارد و دسااتور   گاار ركوردهاااي جاادول را بااه ابتاادا و اوذااين ركااورد  

شااود طااا اطالعااام نمااااش داد  شااد  در آن بااه روز باشااند.       مااي  DataGrid1اطالعااام 

و ورود داد  هااا و ذخياار   Addبااراي اااان اساات كااه پااس از اااك بااار زدن دكمااه   41دسااتور 

آن  حاذاات اضااافه كااردن اااك ركااورد بااه انتهاااي جاادول طااا زدن مجاادد اااان دكمااه غيرفعااال  

 شود.
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ول نيااز باه زدن دكماه خاصاي     كاردن اطالعاام جاد    Editاان نكته  نابل ذكر اسات كاه باراي    

 Editنيست. طنها كافي است به ركاورد ماورد نظار خاود رفتاه و روي فيلادي كاه ماي خاواهيم          

را بااراي  Saveكناايم  كليااك كناايم  اطالعااام مااورد نظاار خااود را طغيياار دهاايم و بعااد دكمااه  

 .فشاردهيمذخير  نهااي 
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ااد روي مرباع خاكساتري    در صورطي كاه بخاواهيم ركاوردي را باه طاور كامال حا   كنايم  با        

 select رنگ سمت چا  كناار ركاورد ماورد نظار كلياك كنايم طاا آن ركاورد باه طاور كامال             

 كياورد را بفشارام.  Deleteشود  سپس دكمه 

 

 
 

  Bagفرم 
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مربااوط بااه    اساات. طنهااا طفاااوم  Accessoriesمشخصااام اااان فاارم كااامالً مشااابه فاارم    

caption  درlabel1  عاارم است كه در اان فرم  ""Bag  .مي باشد 

 

 
 : كاربر با انتخاب گزانه مورد نظر خود مي طواند ذيست كيفهاي نوم بوك را مشاهد  كند
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 ؛ Bagفرم  كدشرح -

موجاود اسات. )شامار  هاااي كاه در سامت چا  دساتورام          2ضاميمه   دركد اان فارم  پرانت 

ساااني در شاارح كااد آن ذكاار  وجااود دارد   طنهااا بااه منظااور خوانااااي بيشااتر برنامااه و ااجاااد آ  

 گرداد  است و جزء كد اصلي به شمار نمي آاد.(   

اسات  باا ساه طفااوم مهام و طعياين كنناد          Accessoriesكد اان فرم كامالً مشاابه كاد فارم    

 در سه سطر:

نااام جاادوذي كااه ناارار اساات بااه عنااوان مناااع اطالعااام ركوردهااا باشااد    9در سااطر  -1

BagTable رد نظر طعرا  شد  است و فيلد موBrand  است نه Title. 

نااام جااادوذي كااه اطالعاااام اكااي از فيلااادهاي آن ناارار اسااات در      17در سااطر   -2

ComboBox   نرار بگيردMAINBAG .طعرا  شد  است 

 .   Titleاست نه  Brand  20اسم فيلد مورد نظر در سطر  -3

 

 

 ؛ componentفرم  -3
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. طنهااا طفاااوم مربااوط بااه   اساات Accessoriesمشخصااام اااان فاارم كااامالً مشااابه فاارم     

caption درlabel1 عاارم  است كه در اان فرم"component "ااشد.يم 

 
 

كااربر باا انتخااب گزاناه ماورد نظار خاود ماي طواناد ذيسات اجازاء اصالي و داخلاي موجاود در               

 : فروشگا  را مشاهد  نمااد

 
 

 ؛ component فرم  كدشرح -
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)شامار  هاااي كاه در سامت چا  دساتورام       موجاود اسات.    3ضاميمه   دركد اان فارم  پرانت 

وجااود دارد   طنهااا بااه منظااور خوانااااي بيشااتر برنامااه و ااجاااد آساااني در شاارح كااد آن ذكاار    

 گرداد  است و جزء كد اصلي به شمار نمي آاد.(   

باا دو طفااوم مهام و طعياين كنناد          اسات  Accessoriesفارم   داان فرم كامالً مشاابه كا  كد 

 در دو سطر:

نااام جاادوذي كااه ناارار اساات بااه عنااوان مناااع اطالعااام ركوردهااا باشااد      9در سااطر  -1

componentTable .طعرا  شد  است 

ناااام جااادوذي كاااه اطالعاااام اكاااي از فيلااادهاي آن نااارار اسااات در    17در ساااطر  -2

comboBox  نرار بگيرد    MAINCOM  .طعرا  شد  است 

 

   Notebookفرم  -3

 
 

اساات. طنهااا طفاااوم مربااوط بااه     Accessoriesمشخصااام اااان فاارم كااامالً مشااابه فاارم     

caption  درlabel1 عاااااارم اساااات كااااه در اااااان فاااارم "Notebook "باشااااد.  مااااي
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كاربر با انتخااب گزاناه ماورد نظار خاود ماي طواناد ذيسات ناوم بوكهااي فروشاگا  را مشااهد              

 نمااد.

 

 ؛ Note bookشرح كد فرم -

كاه در سامت چا  دساتورام     موجاود اسات. )شامار  هاااي      4ضاميمه   دركد اان فارم  پرانت 

وجااود دارد   طنهااا بااه منظااور خوانااااي بيشااتر برنامااه و ااجاااد آساااني در شاارح كااد آن ذكاار    

 گرداد  است و جزء كد اصلي به شمار نمي آاد.(   
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اسات  باا ساه طفااوم مهام و طعياين كنناد          Accessoriesكد اان فرم كامالً مشاابه كاد فارم    

 در سه سطر:

كااه ناارار اساات بااه عنااوان مناااع اطالعااام ركوردهااا باشااد    نااام جاادوذي  9در سااطر  -1

Note book table  طعرا  شد  است و فيلد مورد نظرBrand   است نهTitle . 

  comboناام جادوذي كاه اطالعاام اكاي از فيلادهاي آن نارار اسات در          17در ساطر   -2

Box   نرار بگيردMAINNOTE .طعرا  شد  است 

  . Titleاست نه  Brand  20اسم فيلد مورد نظر در سطر  -3

 

 Start (AAA)فرم   -5

 
مختلاا  روي اااان فاارم ناارار  object پاانج همانگونااه كااه در شااكل فااوق مالحظااه مااي كنيااد  

 هستند.  CommandButton  گرفته اند كه همگي از نوع

Command 1  با چهارindex  : 

1- Bag   :    index0  

2- Note Book   :    index1  

3- Component   :    index2  

4- Accessories   :    index3  

  Command 2  باCaption   :" End " 

 براي خروج از برنامه است. Endدكمه 

باااراي نماااااش فااارم  Note Book   و دكماااه Bagباااراي نماااااش فااارم  Bagدكماااه 

Notebook  دكمااه  و   Component    بااراي نمااااش فاارم   Component   و دكمااه

Accessories   براي نمااش فرم  Accessories  .است 
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كااابر بااا انتخاااب هاار اااك از دكمااه هاااي فااوق مااي طوانااد بااه اكااي از دسااته هاااي كا هاااي    

 فروشگا  دسترسي پيدا كند و اا اانكه از پروژ  خارج شود.

 

 ؛  Start(AAA)  شرح كد فرم -

چا  دساتورام   موجاود اسات. )شامار  هاااي كاه در سامت         5ضاميمه   دركد اان فارم  رانت پ

وجااود دارد   طنهااا بااه منظااور خوانااااي بيشااتر برنامااه و ااجاااد آساااني در شاارح كااد آن ذكاار    

 گرداد  است و جزء كد اصلي به شمار نمي آاد.(   

مشااخص كننااد     command1_click بااه عنااوان ورودي طااابع    command1ااناادكس  

 است كه نرار است نمااش داد  شود. فرمي

 براي اان منظور بهر  برد. indexساد  مي طوان از مقدار  select-caseبا اك دستور 

)نمااااش فاارم   Bag.showاعنااي  4مساااوي صاافر باشااد دسااتور سااطر   indexاگاار مقاادار 

Bag )   اجراخواهدشاااد. اگااار مقااادار ااااك باشاااد  Notebook.show  باشاااد   2اگااار  

component.show  باشد   3و اگرAccessories.show  .اجرا خواهد شد 

در هر صورم هر كدام از دساتورام فاوق كاه اجارا شاود و هار كادام از فرمهاا كاه باه نماااش             

 .Meكااه همااان فاارم اصاالي برنامااه اساات  پنهااان شااود بااا دسااتور  startدر آاااد  بااااد فاارم 

hide    . 

)خاطمااه دهنااد   Endكليااك شااود  دسااتور  command1    command2اگاار بااه جاااي 

 اجرا مي شود.  برنامه(

  


