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Chương I: TỔNG QUAN VỀ MICROSOFTS ACCESS 
 
I. Giới thiệu 

- Microsoft Access là một hệ quản trị CSDL (Database) trên môi trường 
Windows sử dụng CSDL được tổ chức ở dạng bảng, đây là một thành phần của bộ 
phần mềm Microsoft Office. 

- Microsoft Access cho phép người sử dụng có thể tự tạo ra những chương trình 
ứng dụng dùng để quản lý dữ liệu một cách dễ dàng bằng những công cụ có sẵn mà 
không phải lập trình. 

 
II. Một số khái niệm cơ bản: 

1. Dữ liệu (Data): là các thông tin được lưu trữ để sử dụng lại và xử lý.  
2. Cơ sở dữ liệu (Database): là tập hợp có tổ chức những dữ liệu có liên quan 

đến một chủ đề hay một mục đích nào đó. 
3. Hệ quản trị CSDL (DMS-Database Management System): Là một hệ 

chương trình máy tính, có các chức năng tổ chức lưu trữ, xử lý, khai thác thông tin trên 
các CSDL. 
III. Sơ lượt về hệ quản trị CSDL Access 

1. Microsoft Access: là một hệ quản trị CSDL có sử dụng CSDL được tổ chức ở 
dạng bảng.  

2. Tập tin CSDL Access:  
Là một đối tượng bao gồm tập hợp các bảng dữ liệu có kết nối với nhau và tập 

hợp các chức năng được thiết kế một cách phù hợp để quản lý, khai thác dữ liệu trên 
một CSDL nào đó. 

Tập tin CSDL Access có phần mở rộng là MDB (Microsoft Access Database). 
3. Các thành phần của 1 tập tin CSDL Access: 
- Table (bảng dữ liệu):Là thành phần cơ bản nhất và quan trọng nhất của 

CSDL, table là đối tượng dùng để chứa dữ liệu. 
- Query (bảng truy vấn): Là thành phần thực hiện các yêu cầu xử lý dữ liệu từ 

các Table như: trích - lọc - hiển thị dữ liệu; tổng hợp - thống kê; thêm - bớt - cập nhật 
dữ liệu.  

-Form (biểu mẫu):Là thành phần tạo ra các mẫu để người sử dụng cập nhật dữ 
liệu. 

- Report (Báo biểu): Là thành phần dùng để thiết kế và in ấn các báo cáo theo 
mẫu. 

- Page (trang truy cập CSDL): Dùng để hiển thị dữ liệu trên giao diện Web, có 
thể ứng dụng cho các hệ thống có truy cập từ xa hoặc mạng cục bộ.  

- Macro (tập lệnh vĩ mô):Là tập hợp các lệnh được chọn để thực hiện những 
thao tác có sử dụng nhiều lệnh nhằm tự động hóa chức năng.  

- Modul (đơn thể các chương trình): Là phương tiện lập trình để tạo, chỉnh 
sửa các chức năng cho chương trình. 
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4. Các bước xây dựng một ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu bằng Access 
Bước 1: Phân tích thiết kế hệ thống: Ở bước này, người làm phải thu thập tất cả 

các thông tin của người dùng, tất cả các dữ liệu, các biểu mẫu báo cáo, các yêu cầu cho 
chương trình. 

Sau đó tiến hành phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu. 
 
Bước 2: Xây dựng ứng dụng: 
- Tạo ra các bảng (Table), sau đó thiết lập mối quan hệ giữa các bảng. 
- Xây dựng các chức năng của chương trình thông qua Query, Form, Report. 
 
Bước 3: Đóng gói chương trình: 
- Liên kết các chức năng của chương trình bằng Form. 
- Xây dựng hệ thống menu chứa các chức năng của chương trình bằng các Macro. 
 

5. Khởi động chương trình 
- Start/Programs/Microsoft Access 
- Tạo mới 1 CSDL: File / New, sau đó nhập tên của CSDL, chọn thư mục lưu, 

nhấp nút Create.  
- Mở CSDL: File / Open, sau đó mở thư mục chứa CSDL, nhấp chọn tên tập tin 

CSDL, nhấp nút Open 
Lưu ý: Để tạo một CSDL Access, Ta phải tạo tập tin CSDL trước khi tạo các 

thành phần bên trong. 
 
 

Chương II: TABLE (Bảng dữ liệu) 
 
I. Cấu trúc logic của một Table: 

- Table (bảng) có cấu trúc gồm nhiều cột và nhiều dòng dùng để chứa dữ liệu 
cho CSDL Access. 

- Mỗi cột được gọi là trường (Field): là một mục dữ liệu tương ứng với một 
thông tin cần lưu trữ của table. 

- Mỗi dòng được gọi là mẫu tin (Record):  là tập hợp các thông tin của một đối 
tượng.  

 
* Một bảng gồm 2 phần chính: phần cấu trúc và phần dữ liệu, phần cấu trúc 

tương ứng với các trường và phần dữ liệu tương ứng với các mẫu tin  
 
II. Tạo bảng bằng chế độ Design View 

1. Tạo mới: 
Để tạo cấu trúc cho một bảng, trong cửa sổ chính (Database), nhấp chọn đối 

tượng Tables và nhấp nút New, chọn chế độ thiết kế Design View, nhấp nút OK . 
 

Lưu ý: Trong cửa sổ chính có 3 nút: 
Open: dùng để mở một bảng đang chọn. 
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Design: Chỉnh sửa thiết kế của bảng đang chọn. 
New: Tạo mới cấu trúc cho  một bảng. 

2. Giao diện cửa sổ thiết kế: 
- Field Name: Là tên trường do người thiết kế tự đặt, theo nguyên tắc tên trường 

nên ngắn gọn, không cách trống và không gõ dấu tiếng Việt. 
- Data Type: Là kiểu dữ liệu của trường. Kiểu dữ liệu phải được chọn phù hợp 

với dữ liệu người sử dụng sẽ nhập cho trường đó. 
- Description: Dòng chú thích cho trường. 
- Field Properties: Danh sách các thuộc tính của trường đang chọn. 
 
3. Các kiểu dữ liệu 
- Text: chuỗi ký tự. Chiều dài tối đa 255 ký tự 
* Thuộc tính: 

+ Field size: quy định chiều dài tối đa của dữ liệu khi nhập cho trường.  
 
- Memo: mở rộng của kiểu Text (64.000 ký tự). 
 
- Number: kiểu số 
* Thuộc tính: 

+ Field size: Quy định giới hạn của giá trị số  
+ Byte 0   255 
+ Integer -32768   32767 
+ Long Integer -2 tỷ   2 tỷ 
+ Single -3,4×1038   3,4×1038 
+ Double -1,79×10308  1,79×10308  

 
- Date/Time: kiểu ngày-giờ, có thể chứa các giá trị ngày/tháng/năm hoặc 

giờ:phút:giây hoặc cả hai. 
- Currency: Kiểu tiền tệ. 
- AutoNumber: kiểu số tự động. 
- Yes/No: kiểu logic (nhận giá trị dạng đúng-sai). 
- OLE Object: kiểu dữ liệu nhúng, dùng để chứa  dữ liệu ở các định dạng khác 

(văn bản, đồ họa,...) . 
- Hyper link: Kiểu liên kết (sử dụng trong thiết kế trang web) . 
- Lookup Wizard: dùng để tạo hộp liệt kê chứa sẽ các giá trị cần nhập cho 

trường.  
4. Một số thuộc tính của trường 
Tùy theo từng kiểu dữ liệu mà ta có các thuộc tính khác nhau. Một số thuộc tính 

chung:  
- Format: quy định cách hiển thị dữ liệu 
- Input Mask: quy định khuôn dạng nhập dữ liệu 

0: Nhập các chữ số (0-9), bắt buộc nhập 
9: Nhập các chữ số (0-9), không bắt buộc nhập 
#: Nhập chữ số, dấu +, - hoặc dấu cách, không bắt buộc 
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L: Nhập chữ cái, bắt buộc nhập 
?: Nhập chữ cái, không bắt buộc nhập 
A: Nhập chữ cái hoặc số, bắt buộc nhập 
a: Nhập chữ cái hoặc số, không bắt buộc nhập 
&: Nhập ký tự bất kỳ hoặc khoảng trống, bắt buộc nhập. 
< : Đổi các ký tự đi sau thành chữ thường. 
>: Đổi các ký tự đi sau thành chữ hoa. 

 
- Decimal Place: quy định số chữ số thập phân (Auto, 0, 1, 2,…) 
- Caption: tiêu đề của trường khi hiển thị dữ liệu. 
- Default Value: Giá trị mặc nhiên khi nhập mới. 
- Validation Rule: quy định điều kiện ràng buộc dữ liệu. 
- Validation Text: nội dung thông báo khi dữ liệu nhập vào sai với điều kiện 

ràng buộc. 
- Required: nếu chọn Yes thì bắt buộc phải nhập dữ liệu cho trường.  
- Index: tạo chỉ mục trên dữ liệu của trường. 
5. Khóa chính của bảng (Primary key) 
Khóa chính (Primary Key) của Bảng là một hay nhiều trường xác định duy nhất 

một bản ghi (mẫu tin). Các mẫu tin trong một bảng không trùng nhau trên khóa chính. 
+ Ý nghĩa của khóa chính : 
- Khi quy định khóa chính, Access sẽ tự động tạo chỉ mục trên các thuộc tính 

của khóa chính. 
- Tự động kiểm tra sự trùng nhau trên khóa của các mẫu tin khi nhập dữ liệu. 
- Dùng khóa chính để tạo liên kết giữa các bảng. 
+ Đặt khóa chính : 
- Chọn các trường cần đặt khóa chính vào, menu Edit / Primary Key  hoặc chọn 

biểu tượng  trên thanh công cụ.     
+ Xóa khóa chính : 
- Chọn các trường cần xoá khóa chính, menu Edit / Primary Key  hoặc chọn 

biểu tượng  trên thanh công cụ. 
6. Lưu cấu trúc bảng 
- Sau khi tạo hoặc sửa cấu trúc cho bảng xong, để lưu cấu trúc ta chọn menu: 

File / Save. Nếu là lần đầu tiên thì Access sẽ yêu cầu đặt tên cho bảng qua hộp thoại: 

 

- Nhập tên bảng vào hộp Table Name rồi bấm nút OK. 
* Lưu ý : Nếu không qui định khóa chính cho bảng thì khi lưu cấu trúc, Access 

sẽ xuất hiện câu hỏi:  
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Nếu chọn Yes thì Access sẽ tự động tạo một trường có tên là ID với kiểu dữ 

liệu AutoNumber làm khóa chính cho bảng. Trường hợp chọn No thì bảng vừa tạo sẽ 
không có khóa chính. 

- Để đóng cửa sổ thiết kế cấu trúc của bảng chọn menu File/Close, hoặc kích 
vào nút    trên cửa sổ. 

 
7. Sửa đổi cấu trúc. 
- Muốn sửa đổi cấu trúc của một bảng, ta chọn tên Bảng cần sửa trong cửa sổ 

Database, rồi chọn nút Design. 
- Xóa một trường: Chọn trường cần xóa (nhấp chuột tại biên bên trái của dòng 

chứa trường cần xóa), nhấn phím Delete. Hoặc đặt con trỏ tại trường cần xóa rồi chọn 
menu Edit/Delete Row. 

- Chèn một trường : Chọn menu Edit/Insert Row 
- Sau khi sửa xong chọn menu File/Save để lưu lại. 
 
8. Sao chép, xóa, đổi tên bảng 
+ Sao chép bảng : 
- Để chép một bảng ta chọn tên bảng rồi ấn Ctrl–C, sau đó ấn Ctrl–V, xuất hiện 

cửa sổ : 

 
- Trong cửa sổ ta gõ tên bảng đích vào ô Table Name và nhấp một trong các lựa 

chọn sau: 
• Structure Only  : Chỉ chép cấu trúc bảng. 
• Structure and Data  : Chép cấu trúc và nội dung của bảng.  
• Append Data to Existing Table  : Bổ sung nội dung của bảng vào bảng 

đích đã có sẵn. 
+ Xóa bảng : 
- Để xóa bảng ta chọn tên bảng trong cửa sổ Table rồi ấn Detele. 
+ Đổi tên bảng :  
- Để đổi tên bảng ta chọn tên bảng trong cửa sổ Table, sau đó chọn menu 

Edit/Rename, gõ tên mới cho bảng. 
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III. Nhập dữ liệu cho bảng 
Có nhiều cách nhập dữ liệu cho bảng, trong phần này trình bày các nhập dữ liệu 

trực tiếp vào bảng. 
- Ta nhập liệu vào từng trường. Sau khi nhập xong một mẫu tin, Access sẽ tự 

động tạo một dòng mới để nhập dữ liệu tiếp theo. 
- Để chọn Font chữ  hiển thị dữ  liệu cho bảng ta chọn menu Format/Font. 
* Nhập liệu cho trường kiểu OLE Object 
- Kiểu OLE Object hỗ trợ các đối tượng nhúng đã được cài đặt trên máy tính 

như: văn bản, bảng tính, hình ảnh, âm thanh,… 
- Để nhập dữ liệu cho các trường kiểu OLE Object ta đặt con trỏ tại trường đó 

và chọn menu Edit/Insert Object, xuất hiện cửa sổ: 

 
- Nhấp chọn mục Create form File và nhấp nút Browse… để chọn tập tin cần 

chèn. Sau đó nhấp nút OK. 
IV. Sắp xếp, lọc dữ liệu 

1. Sắp xếp dữ liệu đơn giản: 
- Mở bảng, đặt con trỏ tại trường cần sắp xếp, nhấp chọn biểu tượng  Sort 

Ascending (tăng dần) hoặc   Sort Descending (giảm dần). 
2. Lọc / sắp xếp dữ liệu 
Trong cửa sổ nhập dữ liệu, chọn menu Record/Filter/Advanced Filter/Sort, xuất 

hiện cửa sổ: 
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Field: Chọn trường cần đặt điều kiện lọc/sắp xếp. 
Sort: Chọn cách xếp khi hiển thị kết quả (Ascending: tăng dần, Descending: 

giảm dần). 
Criteria: Quy định giá trị điều kiện lọc cho trường. 

Nhấp nút Apply Filter    sau khi quy định các điều kiện lọc và sắp xếp dữ 
liệu. Để hiện lại tất cả các mẫu tin ta nhấp lại biểu tượng Apply Filter một lần nữa. 

 
V. Quy định quan hệ giữa các bảng 

1. Ý nghĩa:  
+ Đảm bảo tính nhất quán, tránh dư thừa, tránh dị thường khi cập nhật dữ liệu. 
+ Đảm bảo tính toàn vẹn trong tham chiếu giữa các bảng. 
+ Hai bảng được thiết lập mối quan hệ với nhau dựa trên hai trường cùng kiểu 

của hai bảng, trường này được gọi là trường khóa quan hệ. 
+ Có nhiều loại quan hệ: 1-1, 1-∞, ∞- ∞ 
2. Cách thiết lập:  
- Trong cửa sổ chính, Tools/Relationships… khi đó xuất hiện cửa sổ cho phép 

lựa chọn các bảng để tạo mối quan hệ. 
- Để tạo quan hệ giữa 2 bảng, ta nhấp chuột vào trường khóa quan hệ của bảng 

này và kéo chồng lên trường khóa quan hệ của bảng kia, sau đó nhả chuột thì sẽ xuất 
hiện cửa sổ quy định mối quan hệ. 

Ví dụ: 

 
 
- Quy định các tính toàn vẹn tham chiếu giữa hai bảng và nhấp nút Create để 

kết thúc. 



Trung tâm Tin học 14-Bà Triệu  Giáo trình Microsofts Access 

CN. Nguyễn Anh Khoa  Trang 8 

 
 
 
3. Ý nghĩa tính toàn vẹn tham chiếu:  

 Enforce Referential Integrity: đồng ý thiết lập các thuộc tính đảm bảo toàn 
vẹn tham chiếu về dữ liệu. 

 Cascade Update Related Field: Quy định tính toàn vẹn tham chiếu khi cập 
nhật dữ liệu của các trường. 

 Cascade Delete Related Records: Quy định tính toàn vẹn tham chiếu khi xóa 
các mẫu tin 
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Chương III: QUERY (Bảng truy vấn) 
 
I. Giới thiệu 

1. Khái niệm: 
- Query là đối tượng dùng để thống kê, tổng hợp dữ liệu, thực hiện các thao tác 

tìm kiếm, thay đổi, bổ sung, xóa dữ liệu,... trên các bảng dữ liệu nguồn. 
- Kết quả của truy vấn phụ thuộc vào cấu trúc của truy vấn và dữ liệu thực tế 

của các bảng dữ liệu nguồn. 
- Bảng dữ liệu nguồn: có thể là bảng (Table) hoặc là kết quả của một truy vấn 

khác. 
2. Các loại truy vấn: 

- Truy vấn lựa chọn (Select Query): chọn lọc dữ liệu, quy định thêm, sửa dữ liệu 
trên các bảng dữ liệu nguồn. 

- Truy vấn tham khảo chéo (Crosstab Query): Tạo ra các bảng thống kê hai chiều.  
- Truy vấn hành động (Action Query): thực hiện các thao tác tạo, xóa, chỉnh sửa, 

bổ sung một cách tự động trên các bảng dữ liệu nguồn. 
 

II. Thiết kế một truy vấn  
1. Tạo mới 1 truy vấn:  
Trong cửa sổ chính (Database) nhấp chọn mục Queries và nhấp nút New để tạo 

mới cấu trúc một truy vấn. Sau đó, chọn chế độ thiết kế, nhấp OK. 
2. Các chế độ thiết kế truy vấn: 
- Design View: chế độ thiết kế thủ công, tự quy định các trường hiển thị, điều 

kiện cho truy vấn. 
- Query Wizard: Thiết kế truy vấn theo các mẫu có sẵn của Access. 
3. Cửa sổ thiết kế truy vấn lựa chọn (Select Query):  
Gồm phần chứa các bảng dữ liệu nguồn và phần cấu trúc của truy vấn. 
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* Cấu trúc truy vấn lựa chọn: 
Field: Gồm tên trường hoặc các biểu thức tính toán cần thiết cho kết quả truy 

vấn. 
Table: Xác định nguồn dữ liệu. Nếu trên dòng Field là biểu thức tính toán thì 

dòng Table để trống. 
Sort: Quy định cách sắp xếp dữ liệu (tăng dần, giảm dần, không sắp xếp) 
Critera: Quy định giá trị của điều kiện để lọc dữ liệu. 
Or: Được dùng cho điều kiện Or (hoặc) khi lọc dữ liệu 
4. Thực hiện truy vấn:  
Để thu được kết quả truy vấn ta nhấp menu Query/Run hoặc 

nhấp nút Run  . 
Ta có thể sử dụng công vụ Top Value để hiển thị một số mẫu tin 

đầu tiên thỏa mãn điều kiện. 
 

III. Truy vấn lựa chọn (Select Query) 
1. Ý nghĩa: 
- Chọn lọc dữ liệu từ các bảng theo điều kiện. 
- Qui định các trường hiển thị, sắp xếp. 
- Thêm các trường tính toán. 
- Sửa dữ liệu trên nhiều bảng. 
2. Trường tính toán: 
Là một biểu thức nhằm bổ sung vào kết quả truy vấn những thông tin không có 

trực tiếp trong các trường. Dữ liệu trên trường này chỉ xuất hiện khi thực hiện truy 
vấn, không được lưu lại như các trường trong bảng. Cú pháp như sau: 

   <Tên cột> : <Biểu thức> 
 
 
 
Ví dụ: ThanhTien : [SoLuong]*[DonGia]  tạo thêm cột ThanhTien mới   
3. Xây dựng biểu thức điều kiện trong truy vấn: 
Điều kiện trong truy vấn là một biểu thức trả về giá trị logic đúng/sai. Ta có thể 

dùng biểu thức điều kiện trong trường tính toán cũng như trong điều kiện lọc. 
Biểu thức điều kiện có thể chứa: 
- Các phép toán số học: +    -     *    / 
- Các phép toán so sánh: =, < >, >, >=, <, <= 
- Các phép toán logic: And, Or, Not 
- Một số từ khóa:  
 + Between gt_đầu And gt_cuối : Quy định điều kiện nằm trong một khoảng từ 

giá trị đầu đến giá trị cuối. 
 + Like: Dùng để so sánh các giá trị có kiểu khác với kiểu dữ liệu của trường. 

Thông thường dùng để so sánh các giá trị với trường có kiểu Text. 
+ Null: Giá trị rỗng 

Tên cột mới Dấu hai chấm Biểu thức tính



Trung tâm Tin học 14-Bà Triệu  Giáo trình Microsofts Access 

CN. Nguyễn Anh Khoa  Trang 11 

+ In (gt1, gt2, gt3,…): Nếu một điều kiện có nhiều giá trị hoặc (or) với nhau, ta 
có thể sử dụng từ khóa In để thay thế. 

* Xây dựng điều kiện phức tạp: 
Trong trường hợp điều kiện của truy vấn có dùng đến nhiều trường và nhiều giá 

trị thì trong cấu trúc Query: 
+ Tên các trường quy định điều kiện được khai báo ở dòng Field 
+ Các giá trị của điều kiện được khai báo từ dòng Criteria trở xuống. 
Điều kiện được quy định nhiều trường hoặc nhiều giá trị khác nhau thì các giá 

trị điều kiện trên cùng dòng là điều kiện AND, các giá trị điều kiện trên các dòng khác 
nhau là điều kiện OR. 

6. Một số hàm trong biểu thức: 
- Hàm Date(): Trả về ngày hiện hành của hệ thống 
- Hàm Day(giá trị ngày), Month(giá trị ngày), Year(giá trị ngày): Trả về giá 

trị là ngày, tháng, năm của giá trị ngày đã cho. 
- Hàm IIf(điều kiện; gtrị 1; gtrị 2): trả về giá trị 1 nếu điều kiện đúng, và 

ngược lại trả về giá trị 2 (nếu điều kiện sai). 
7. Chức năng tính tổng trong truy vấn lựa chọn: 
Ý nghĩa: Dùng để thống kê theo nhóm đối với dữ liệu trong các bảng dữ liệu 

nguồn. 
Thao tác: Trong cửa sổ thiết kế truy vấn lựa chọn, View/Total. Khi đó xuất hiện 

thêm dòng Total trong cấu trúc truy vấn. 
* Khai báo trên dòng Total: 
+ Trường dùng để phân nhóm: Group By 
+ Trường dùng để lấy giá trị thống kê: Sum, Avg, Max, Min, Count,… 
+ Trường dùng để quy định điều kiện lọc dữ liệu: Where 
8. Truy vấn có sử dụng nhiều bảng dữ liệu nguồn: 
- Trong trường hợp cần tạo một truy vấn có sử dụng nhiều bảng dữ liệu nguồn 

thì trong cửa sổ thiết kế cấu trúc truy vấn: Query / Show Table  
- Các bảng dữ liệu nguồn của một truy vấn thường phải có mối quan hệ với 

nhau. 
- Truy vấn loại này có thể lấy dữ liệu của nhiều bảng và có thể cập nhật dữ liệu 

cho nhiều bảng 
9. Truy vấn có sử dụng tham số: 
- Ý nghĩa: Dùng để đưa các tham số vào truy vấn thay vì dùng các giá trị cụ 

thể, tạo sự linh hoạt hơn trong điều kiện của truy vấn. 
- Cách viết tham số: [nội dung tham số] 
+ Nội dung tham số không được trùng với tên trường hiện có của bảng dữ liệu 

nguồn. 
+ Nếu có nhiều tham số có nội dung trùng nhau thì được hiểu làm một tham số 
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IV. Truy vấn tham khảo chéo (Crosstab Query) 
1. Ý nghĩa: 
Dùng để tạo ra các bảng thống kê hai chiều dựa trên hai hoặc nhiều trường của 

bảng dữ liệu nguồn.  
+ Mỗi dòng là một nhóm cần thống kê; mỗi cột là một tiêu chí cần thống kê. 
+ Giao giữa một cột và một dòng là kết quả cần thống kê. 
2. Thao tác:  
Trong cửa sổ thiết kế truy vấn Design View nhấp Query/Crosstab Query 

 
3. Các thành phần của Crosstab Query: 
- Trường dùng để phân nhóm tổng hợp theo dòng (có thể dùng nhiều trường). 
  Total: Group By 
  Crosstab: Row Heading 
- Trường dùng để phân nhóm tổng hợp theo cột (chỉ dùng một trường duy nhất). 
  Total: Group By 
  Crosstab: Column Heading 
- Trường dùng để lấy số liệu tính toán, thống kê. 
  Total: Sum, Avg, Min, Max, Count,… 
  Crosstab: Value  
- Trường dùng làm điều kiện cho truy vấn. 
  Total: Where 
  Crosstab: (để trống)  
  Criteria: Giá trị của điều kiện  
- Trường thống kê trên mỗi nhóm theo dòng  
  Total: Sum, Avg, Min, Max, Count,… 
  Crosstab: Row Heading 
 

V. Truy vấn hành động (Action Query) 
1. Ý nghĩa: 
Thực hiện việc tạo, xóa, chỉnh sửa, bổ sung một cách tự động đối với các mẫu 

tin của các bảng dữ liệu nguồn. 
Thông thường khi chạy các truy vấn hành động sẽ xuất hiện một thông báo cho 

biết số lượng mẫu tin chịu tác động để người sử dụng xác nhận trước khi những thay 
đổi thực hiện lên bảng dữ liệu nguồn. 
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2. Truy vấn tạo bảng (Make-Table Query):  
- Ý nghĩa: Tạo ra một bảng mới chứa bảng kết quả của truy vấn. 
- Thao tác: Trong cửa sổ thiết kế cấu trúc truy vấn (ở chế độ thiết kế Design 

View) 
 + Nhấp Query/Make-Table Query 
 + Nhập tên bảng cần tạo, nhấp OK. 

 
 + Thiết kế như truy vấn lựa chọn. 
 + Nhấp nút Run! 

 
3. Truy vấn bổ sung (Append Query):  

- Ý nghĩa: Bổ sung các mẫu tin thỏa mãn điều kiện vào một bảng đã có. 
- Thao tác: Trong cửa sổ thiết kế cấu trúc truy vấn (ở chế độ thiết kế Design 

View) 
 + Nhấp Query/Append Query 
 + Nhập chọn tên bảng cần bổ sung, nhấp OK.  
 

 
 
Khi đó cấu trúc truy vấn như sau: 
 
 

+ Dòng Field: đưa tên trường của bảng 
nguồn. 
+ Dòng Append To: đưa tên trường của 
bảng đích. 
+ Nhấp nút Run! 
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4. Truy vấn cập nhật (Update Query):  
Ý nghĩa: Sửa đổi giá trị trên một hoặc nhiều trường của các mẫu tin thỏa mãn 

điều kiện. 
Thao tác: Trong cửa sổ thiết kế cấu trúc truy vấn (ở chế độ thiết kế Design 

View) 
+ Nhấp Query/Update Query 
+ Dòng Field: Nhấp chọn tên trường cần thay đổi giá trị. 
+ Dòng Update To: Biểu thức tính toán để cho ra giá trị mới hoặc một giá trị cụ 

thể dùng để cập nhật cho trường. 
+ Nhấp nút Run! 
 

 
5. Truy vấn xóa (Delete Query):  
Ý nghĩa: Xóa các mẫu tin thỏa mãn điều kiện của bảng dữ liệu nguồn. 
Thao tác: Trong cửa sổ thiết kế cấu trúc truy vấn (ở chế độ thiết kế Design 

View) 
+ Nhấp Query/Delete Query 
+ Dòng Field: Nhấp chọn tên 

trường cần xóa. 
+ Dòng Delete:  
Chọn Where nếu là trường 

quy định điều kiện. 
Chọn Form nếu là trường cần 

xóa. 
+ Nhấp nút Run! 

 
 

VI. Thiết kế truy vấn bằng chế độ Query Wizard 
Khi tạo mới 1 truy vấn, ngoài cách thiết kế bằng chế độ thiết kế Design View, 

ta còn có thể thiết kế truy vấn bằng chế độ Query Wizard. 
Chế độ Query Wizard cho phép tạo nhanh các loại truy vấn theo các dạng có 

sẵn, tuy nhiên ta không thể quy định điều kiện lọc cũng như không thể tạo các trường 
tính toán. 

1. Tạo truy vấn đơn giản (Simple Query Wizard) 
Để tạo truy vấn đơn giản bằng công cụ Query Wizard, trong cửa sổ New Query 

chọn mục Simple Query Wizard, nhấp OK. Khi đó lần lượt thực hiện các bước sau: 
- Chọn tên bảng hoặc truy vấn làm nguồn dữ liệu và chọn các trường tham gia 

vào truy vấn (có thể chọn từ nhiều bảng khác nhau). 
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Chọn cách hiển thị dữ liệu (chi tiết hoặc tổng hợp). Trong trường hợp cần tổng 

hợp dữ liệu thì nhấp vào nút Summary Options để chọn các trường và chức năng 
thống kê. 

 
- Đặt tên cho truy vấn và nhấp nút Finish để kết thúc. 
 
2. Tạo truy vấn Crosstab với sự hỗ trợ của Query Wizard 
Để tạo truy vấn Crosstab với sự hỗ trợ của Wizard, trong cửa sổ New Query 

chọn mục Crosstab Query Wizard và thực hiện các bước sau: 
- Chọn bảng dữ liệu nguồn cho truy vấn Crosstab (có thể là Table hoặc một 

Query). 
- Chọn các trường dùng phân nhóm thống kê theo dòng (có thể chọn tối đa ba 

trường). 
- Chọn trường dùng lấy dữ liệu được phân nhóm theo từng cột (chỉ có thể chọn 

duy nhất một trường). 
- Chọn trường dùng để lấy dữ liệu thống kê và chức năng thống kê phù hợp với 

dữ liệu của trường (Sum, Avg, Min, Max, Count,…) 
- Đặt tên cho truy vấn và nhấp nút Finish để kết thúc. 
 
3. Tạo truy vấn kiểm tra trùng lặp 
Truy vấn kiểm tra trùng lặp dùng để kiểm tra sự trùng lặp dữ liệu của một hoặc 

nhiều trường trong một bảng dữ liệu nguồn. Kết quả của truy vấn là danh sách các mẫu 
tin có dữ liệu trùng nhau trên các trường kiểm tra. 

Để tạo truy vấn kiểm tra trùng lặp, trong cửa sổ New Query, chọn mục Find 
Duplicates Query Wizard, và thực hiện các bước sau: 

- Chọn bảng dữ liệu cần kiểm tra sự trùng lặp dữ liệu. 
- Chọn các trường của bảng dữ liệu cần kiểm tra trùng lặp. 
- Chọn các trường hiển thị trong bảng kết quả (ngoài các trường kiểm tra trùng 

lặp). 
- Đặt tên cho truy vấn và nhấp nút Finish để kết thúc. 
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4. Tạo truy vấn tìm mẫu tin không khớp 
Truy vấn tìm mẫu tin không khớp là truy vấn so sánh dữ liệu trên hai trường 

của hai bảng và cho kết quả là các mẫu tin có trong bảng này mà không có trong bảng 
kia. 

Ví dụ: Giả sử trong CSDL quản lý nhập xuất vật tư, bảng Danh mục vật tư có 
10 vật tư, trong khi đó bảng Nhập xuất vật tư chỉ có các chứng từ nhập xuất của 8 loại 
vật tư khác nhau. Vậy trong bảng Danh mục vật tư còn 2 vật tư chưa từng nhập/xuất 
(có nghĩa là không có mặt trong bảng Nhập xuất vật tư). 

Để tạo truy vấn tìm mẫu tin không khớp, trong cửa sổ New Query, chọn mục 
Find Unmached Query và thực hiện các bước sau: 

- Chọn bảng dữ liệu nguồn cần tìm những mẫu tin không trùng khớp. 
- Chọn bảng chứa dữ liệu dùng để kiểm tra đối với bảng dữ liệu đã chọn. 
- Chọn trường cần so sánh dữ liệu tương ứng ở hai bảng và nhấp vào nút <=> 

để xác lập việc so sánh. 

 
- Chọn những trường cần hiển thị trong kết quả truy vấn. 
- Đặt tên cho truy vấn và nhấp nút Finish để kết thúc. 
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Chương IV: FORM (Biểu mẫu) 
 
I. Giới thiệu: 

1. Ý nghĩa: 
Form là đối tượng dùng để tạo ra các biểu mẫu để cập nhập dữ liệu nhanh 

chóng, thân thiện cho CSDL. Ngoài ra, ta còn dùng Form để tạo ra giao diện chính liên 
kết các chức năng đã được thiết kế phục vụ cho việc khai thác CSDL. 

2. Cách tạo Form:  
- Tạo Form bằng chế độ Design 

View hoặc Form Wizard. 
- Trong cửa sổ Database, chọn mục 

Forms rồi nhấp nút New để tạo mới một 
Form, nhấp chọn chế độ thiết kế, chọn bảng 
dữ liệu nguồn, OK. 

 
 
 
 
3. Giao diện cửa sổ thiết kế Design View:  
Detail: Chứa các ô điều khiển (Control) hiển thị chi tiết dữ liệu của một mẫu tin. 
Page Header/Footer: Chứa các ô điều khiển hiển thị các thông tin ở đầu/cuối 

mỗi trang khi in ra giấy. 
Form Header/Footer: Chứa các ô điều khiển hiển thị các thông tin ở đầu/cuối 

Form khi hiển thị dữ liệu. 
Toolboxs: Chứa các ô điều khiển dùng để thiết kế trong Form. 
Field List : Chứa danh sách các trường của bảng dữ liệu nguồn. 
Properties: Chứa danh sách các thuộc tính của đối tượng đang được chọn. 
Nhấp vào menu View để ẩn/hiện các thành phần trên 

 

Chọn bảng dữ liệu nguồn
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4. Các chế độ của Form:  
Nhấp chuột vào menu View và chọn 

- Design View: Chế độ thiết kế cấu trúc Forms. 
- Form View: Hiển thị chi tiết từng mẫu tin trong cửa sổ kết quả, chế độ thường 

sử dụng nhất. 
- Datasheet View: Chỉ hiển thị các ô điều khiển có chứa dữ liệu, cửa sổ hiển thị 

dữ liệu như Table. 
 

II. Các ô điều khiển (Controls): 
Khi tạo Form, ta sử dụng các ô điều khiển trên thanh công cụ Toolbox: 
 

 
 
1. Các công cụ điều khiển:  

Select Object : Dùng để đánh dấu chọn các đối tượng trong Form 
Control Wizard : Dùng để bật/tắt chế độ tạo ô điều khiển bằng chế độ 

Wizard. 
 

2. Label (ô nhãn):  
* Ý nghĩa: dùng để tạo ra dòng chữ minh họa cho biểu mẫu hoặc cho một ô điều 

khiển khác. 
* Cách tạo: Nhấp chọn đối tượng, xác định vị trí và kích thước trong Form, 

nhập nội dung, và gõ Enter khi kết thúc. 
 

3. Text box (hộp chứa văn bản):  
* Ý nghĩa: dùng để nhập dữ liệu vào một trường hoặc hiển thị giá trị của một 

biểu thức. 
* Cách tạo: (tương tự như Label) 
* Có 2 loại TextBox: Bound và UnBound 
- Bound: TextBox có gắn với một trường của bảng để nhập hoặc trình bày dữ 

liệu 
- UnBound: TextBox không gắn với trường dữ liệu mà chỉ dùng để trình bày 

giá trị của 1 biểu thức hoặc nhận giá trị trung gian 
* Thuộc tính của TextBox  
Một số thuộc tính quan trọng 
-Name: Tên ô điều khiển, dùng để truy xuất dữ liệu từ ô điều khiển với nhau. 
-Control Source: chứa tên trường hoặc biểu thức tính toán để hiển thị dữ liệu 

trong Text Box. 
-Format: Quy định cách hiển thị dữ liệu. 
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-Visible (Yes/No): Nếu chọn 
No thì sẽ ẩn ô điều khiển khi thực hiện 
Form 

-Enabled (Yes/No): Nếu chọn 
No thì sẽ vô hiệu hóa ô điều khiển, 
không cho người sử dụng thực hiện 
các thao tác trên nó. 

-Locked (Yes/No): Nếu chọn 
Yes thì sẽ khóa ô điều khiển, không 
cho chỉnh sửa nhưng cho phép sao 
chép dữ liệu từ nó. 

-Tab Index: Tạo thứ tự để di 
chuyển con trỏ khi người sử dụng gõ 
phím Tab trong lúc nhập dữ liệu. 

 
 
 
4. Check Box, Option Button, Toggle Button 

                                                 
* Ý nghĩa: Hiển thị dữ liệu cho trường có kiểu Yes/No 

- Check Box: hộp kiểm tra 
- Option Button: nút chọn 
- Toggle Button: nút bật/tắt 

5. List Box, Combo Box:  

                      
* Ý nghĩa: Tương tự như Text Box, nhưng có chứa sẵn một danh sách các giá 

trị và cho phép người sử dụng nhấp chọn giá trị mà không cần phải nhập bằng bàn 
phím. 

* List Box: Cho phép lựa chọn một hoặc nhiều giá trị, không thể nhập thêm giá 
trị ngoài danh sách. 

* Combo Box: Chỉ cho phép lựa chọn duy nhất một giá trị và có thể nhập thêm 
giá trị ngoài danh sách. 

* Tạo Combo Box bằng chế độ Control Wizard 
- Xác định nguồn dữ liệu (Table, Query hoặc danh sách được nhập trực tiếp) 
- Chọn trường lấy giá trị trong nguồn dữ liệu, nếu là danh sách nhập trực tiếp thì 

phải nhập các giá trị cho danh sách. 
- Chọn trường để lưu trữ giá trị khi một giá trị nào đó được chọn. 

* Thuộc tính của List Box, Combo Box: 
Khi tạo List Box hoặc Combo Box bằng chế độ Control Wizard, tao có thể chọn 

(hoặc gõ) một danh sách sẽ hiển thị trong nó. Ngoài ra ta có thể làm một cách thủ công 
bằng cách quy định những thuộc tính sau đây: 

- Row Source Type: Quy định cách lấy danh sách: 
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+ Table/Query: Danh sách được lấy 
từ Bảng/Truy vấn 

+ Value list: Danh sách được nhập 
trực tiếp vào thuộc tính bên dưới. 

- Row Source:Quy định tên có chứa 
danh sách sẽ hiển thị trong List Box hoặc 
Combo Box. 

- Column Count: Quy định số lượng 
cột của bảng/truy vấn sẽ hiển thị trong List 
Box hoặc Combo Box. 

- Column Width: Quy định độ rộng 
của các cột (trường hợp List Box hoặc 
Combo Box hiển thị nhiều cột). 

- Bound Column: Quy định cột sẽ lấy giá trị khi người sử dụng chọn 1 giá trị từ 
danh sách. 

* Ngoài ra, List Box còn có thuộc tính Multi Select cho phép lựa chọn một 
hoặc nhiều giá trị, các tuy chọn: 

+ None: Lựa chọn duy nhất 1 giá trị bằng cách nhấp chuột. 
+ Simple: Lựa chọn được nhiều giá trị bằng cách nhấp lần lượt vào giá 

trị cần chọn 
+ Extended: Lựa chọn được nhiều giá trị bằng cách giữ thêm phím 

CTRL hoặc phím SHIFT 

6. Command Button (nút lệnh):  
* Ý nghĩa: dùng để thực hiện một chức năng nào đó khi người sử dụng nhấp 

chuột vào nút lệnh. 
* Tạo nút lệnh bằng chế độ Control Wizard: 

- Chọn chức năng, Next. 
- Chọn cách trình bày trên nút lệnh (dòng chữ, hình ảnh), Next. 
- Đặt tên cho nút lệnh, Finish. 

 Một số chức năng thường dùng... 
Nhóm 

(Categories) Hành động (Actions) Ý nghĩa 

Record Navigation Go to First Record Di chuyển về mẫu tin đầu tiên 
 Go to Last Record Di chuyển về mẫu tin cuối cùng 
 Go to Next Record Di chuyển đến mẫu tin kế tiếp 
 Go to Previous Record Di chuyển về mẫu tin phía trước 
Recor Operations Add New record Tạo mới một mẫu tin 
 Delete record Xóa mẫu tin hiện tại 
 Save record Lưu sự thay đổi của của mẫu tin hiện tại 
Form Operations Close form Đóng biểu mẫu 
 Open form Mở một biểu mẫu đã có 
 Refesh form data Làm tươi lại dữ liệu gắn với biểu mẫu 
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Report operations Preview report Xem kết quả báo biểu trên màn hình 
 Print report In kết quả báo biểu ra máy in 
Application Quit application Đóng cơ sở dữ liệu 
Miscellaneous Run Macro Chạy một Macro 
 Run query Chạy một truy vấn 

 
* Thuộc tính của Command Button: 
Một số thuộc tính quan trọng 
- Caption: Quy định nội dung hiển 

thị trên nút lệnh 
- Picture: Quy định hình ảnh hiển 

thị trên nút lệnh, khi đó thuộc tính Caption 
không có hiệu lực. 

- Default (Yes/No): Nếu nhận giá 
trị Yes thì khi người sử dụng gõ phím 
Enter thì nút lệnh sẽ được nhấp chọn. 

- Cancel (Yes/No): Nếu nhận giá trị 
Yes thì khi người sử dụng gõ phím ESC 
thì nút lệnh sẽ được nhấp chọn. 

7. Option Group:  
* Ý nghĩa:  Nhóm các tùy chọn, trong đó chứa ô điều khiển: Check Box, Option 

Button, Toggle Button. Và cho phép lựa chọn một trong các giá trị đó. 
* Tạo Option Group bằng chế độ Control Wizard: 

- Nhập các nhãn cho các tùy chọn 
- Chọn nhãn mặc nhiên và quy định giá trị cho nhãn 
- Chọn trường để lưu trữ giá trị khi được chọn 
- Chọn cách trình bày, Finish 

8. Tab Control:   
* Ý nghĩa: dùng để chia Form thành những nhóm riêng biệt, mỗi nhóm là một 

phiếu 
• Khi tạo các ô điều khiển khác trong phiếu nào thì phải nhấp vào tiêu đề của 

phiếu đó. 
• Có thể thêm, sửa nhãn, thay đổi vị trí các phiếu bằng cách nhấp chuột phải vào 

phiếu đó 

9. Image:  
* Ý nghĩa: dùng để chứa hình ảnh. 
10.  Thuộc tính về sự kiện (Event) của ô điều khiển: 
Ngoài các thuộc tính đặc trưng, các ô điều khiển còn có những thuộc tính sự 

kiện (Event) để phản ánh các sự kiện xảy ra đối với ô điều khiển đó. Khi một sự kiện 
xảy ra ta có thể quy định để chạy một Macro hoặc một thủ tục xử lý sự kiện (Modul) 
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Một số sự kiện thường dùng: 
-Before Update: Trước khi cập nhật giá 

trị. 
-After Update: Sau khi cập nhật giá trị. 
-On Change: Khi có sự thay đổi giá trị. 
-On Got Focus: Khi di chuyển con trỏ 

vào ô điều khiển. 
-On Lost Focus: khi di chuyển con trỏ 

rời khỏi ô điều khiển. 
-On Click: Khi nhấp đơn chuột trái vào ô 

điều khiển. 
 
11. Thuộc tính của Form 

  
 
Một số thuộc quan trọng: 
-Record Source: tên bảng dữ liệu nguồn. 
-Filter: Điều kiện lọc dữ liệu. 
-Order By: danh sách các trường sẽ sắp xếp khi hiển thị dữ liệu. 
-Allow Filter: Cho phép lọc dữ liệu. 
-Allow Edits: Cho phép chỉnh sửa dữ liệu. 
-Allow Deletions: Cho phép xóa dữ liệu. 
-Allow Additions: Cho phép nhập mới dữ liệu. 
-Caption: Tiêu đề của Form 
-Default View: Quy định cách hiển thị các mẫu tin 

+ Single Form: Hiển thị từng mẫu tin trong cửa sổ Form. 
+ Continuous Forms: Hiển thị nhiều mẫu tin cùng lúc trong Form. 

-Record Selectors (Yes/No): Hiển thị nút đánh dấu chọn cả mẫu tin. 
-Navigation Buttons (Yes/No): Hiển thị các nút di chuyển mẫu tin. 
-Dividing Line (Yes/No): Hiển thị đường gạch phân cách giữa các mẫu tin. 
-Auto Resize (Yes/No): Tự động thay đổi kích thước. 
-Auto Center (Yes/No): Tự động hiển thị giữa màn hình 
-Border Style: Kiểu của cửa sổ. 
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III. Biểu mẫu dạng Main/Sub 
1. Ý nghĩa:  
Cho phép hiển thị và cập nhật dữ liệu từ nhiều nguồn. (thông thường là hiển thị 

dữ liệu theo nhóm) là sự kết hợp giữa hai biểu mẫu có liên kết hoặc không có liên kết 
về dữ liệu. 

2. Cách tạo: 
Bước 1: Thiết kế 2 biểu mẫu chính và phụ độc lập 
Bước 2: Kết nối biểu mẫu phụ vào biểu mẫu chính. 
Bước 3: Thực hiện biểu mẫu chính để thấy kết quả. 
3. Cách kết nối 2 biểu mẫu:  
Trong cửa sổ thiết kế của biểu mẫu chính, tạo 1 ô điều khiẩn Sub Form/Sub 

Report  
 

Quy định việc liên kết tại các thuộc tính: 
+ Source Object: tên biểu mẫu phụ. 
+ Link Child Field: danh sách các trường của biểu mẫu phụ liên kết với biểu 

mẫu chính. 
+ Link Master Field: danh sách các trường của biểu mẫu chính liên kết với 

biểu mẫu phụ. 
 

IV. Thiết kế biểu mẫu bằng chế độ Wizard 
1. Form Wizard: thiết kế biểu mẫu bằng chế độ Wizard. 
Trong cửa sổ New Form chọn mục Form Wizard và bảng nguồn dữ liệu rồi 

bấm nút OK, lần lượt thực hiện các bước sau: 
- Chọn các trường tham gia vào biểu mẫu. Nếu các trường được lấy từ nhiều 

bảng dữ liệu nguồn khác nhau, ta có thể lựa chọn cách hiển thị dữ liệu ở dạng chi tiết 
hoặc hiển thị theo nhóm (biểu mẫu dạng Main-Sub). 

- Chọn cách bố trí các ô điều khiển trong biểu mẫu. 
- Chọn kiểu giao diện của biểu mẫu. 
- Đặt tên cho biểu mẫu và nhấp nút Finish để kết thúc. 
 
2. Chart Wizard: tạo biểu đồ bằng chế độ Wizard. 
Để tạo biểu đồ, trong cửa sổ New Form chọn mục Chart Wizard, chọn bảng 

dữ liệu nguồn chứa dữ liệu và thực hiện các bước sau:  
- Chọn các trường lấy số liệu tạo biểu đồ. 
- Chọn dạng biểu đồ thích hợp. 
- Đưa các trường vào vị trí thích hợp trên biểu đồ (bằng cách kéo-thả). Có thể 

nhấp vào nút Preview Chart để xem kết quả biểu đồ. 
- Đặt tên biểu đồ và nhấp nút Finish để kết thúc. 
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Chương V: BÁO BIỂU (REPORT) 
 

I. Giới thiệu 
1. Ý nghĩa:  
Là đối tượng dùng để trình bày và in ấn các bảng báo cáo, tổng hợp dữ liệu. 
2. Cách tạo Report: 

- Tạo Report bằng chế độ Design View hoặc Report Wizard. 
- Trong cửa sổ Database, chọn mục Reports rồi nhấp nút New để tạo mới một 

báo biểu, nhấp chọn chế độ thiết kế, chọn bảng dữ liệu nguồn, nhấp nút OK. 
 
II. Thiết kế báo biểu 

1. Giao diện cửa sổ thiết kế:  
- Detail: Chứa các ô điều khiển hiển thị chi tiết dữ liệu của một mẫu tin. Các mẫu 

tin sẽ lần lượt được hiển thị trong phần này. 
- Page Header/Footer: Chứa các thông tin hiển thị ở đầu/cuối mỗi trang khi in ra 

giấy. 
- Report Header/Footer: Chứa các thông tin hiển thị ở đầu/cuối báo biểu. 
- Toolboxs: Chứa các ô điều khiển (Control) dùng để thiết kế trong Report. 
- Field List : Chứa danh sách các trường của bảng dữ liệu nguồn. 
- Properties: Chứa danh sách các thuộc tính của đối tượng đang được chọn. 

Nhấp vào menu View để ẩn/hiện các thành phần trên 
2. Các chế độ của báo biểu:  
Nhấp chuột vào menu View và chọn 
- Design View: Chế độ thiết kế cấu trúc Report. 
- Layout Preview: Hiển thị ở dạng trình bày (thu gọn) để xem tổng quát báo 

biểu. Ở chế độ này dữ liệu có thể không chính xác nhưng tất cả các nội dung đều được 
hiển thị. 

- Print Preview: Hiển thị chi tiết nội dung báo biểu. 
 

III. Các ô điều khiển (Controls) 

1. Label (ô nhãn):  
* Ý nghĩa: Dùng để tạo ra dòng chữ minh họa cho báo biểu hoặc cho một ô điều 

khiển khác. 
* Cách tạo: Nhấp chọn đối tượng, xác định vị trí và kích thước trong Report, 

nhập nội dung, và gõ Enter khi kết thúc. 

2. Text box (hộp chứa văn bản):  
* Ý nghĩa: dùng để hiển thị dữ liệu của một trường hoặc giá trị của một biểu 

thức. 



Trung tâm Tin học 14-Bà Triệu  Giáo trình Microsofts Access 

CN. Nguyễn Anh Khoa  Trang 25 

Thuộc tính: 
- Name: Tên ô điều khiển. 
- Control Source: Quy định tên trường 

hoặc biểu thức tính toán để hiển thị dữ liệu 
trong TextBox. 

- Format: Quy định cách hiển thị dữ 
liệu. 

- Hide Duplicates (Yes/No): Nếu chọn 
Yes thì TextBox sẽ tự động ẩn khi giá trị của 
nó trùng với giá trị của mẫu tin phía trên. 

- Can Grow (Yes/No): Tự động tăng kích thước khi dữ liệu dài hơn kích thước 
của TextBox. 

- Can Shrink (Yes/No): Tự động giảm chiều cao khi dữ liệu ngắn hơn kích 
thước của TextBox. 

-Running Sum: Quy định việc hiển thị kết quả cộng dồn (lũy kế) đối với 
TextBox chứa giá trị số: 

+ No: Không cộng dồn 
+ Over Group: Cộng dồn theo từng nhóm (áp dụng cho Report có phân 

nhóm hiển thị) 
+ Over All: Cộng dồn cả Report. 

3. Thuộc tính của Report: 
-Record Source: Quy định tên bảng dữ 

liệu nguồn hiển thị trong Report 
-Filter: Quy định điều kiện lọc dữ liệu. 
-Filter On (Yes/No): Nếu chọn Yes thì 

điều kiện lọc mới có hiệu lực. 
-Order By: Quy định điều kiện sắp xếp 

dữ liệu. 
-Order By On (Yes/No): Nếu chọn Yes 

thì điều kiện sắp xếp mới có hiệu lực. 
-Page Header và Page Footer: Quy định việc hiển thị phần tiêu đề đầu trang 

/cuối trang trong các trang của Report: 
+ All Pages: Hiển thị tiêu đề đầu/cuối trang ở tất cả các trang. 
+ Not with Rpt Hdr: Không hiển thị tiêu đề đầu/cuối trang ở trang đầu tiên. 
+ Not with Rpt Ftr: Không hiển thị tiêu đề đầu/cuối trang ở trang cuối cùng. 
+ Not with Rpt Hdr/Ftr: Không hiển thị tiêu đề đầu/cuối trang ở trang đầu tiên 

và trang cuối cùng. 
4. Các hàm tính toán trong Report 

- Sum(biểu thức số): trả về tổng các giá trị của biểu thức số. 
- Avg(biểu thức số): trả về trung bình cộng các giá trị của biểu thức số. 
- Min/Max(biểu thức số): trả về giá trị nhỏ/lớn nhất trong các giá trị của biểu 

thức số. 
- Count(biểu thức số): trả về Số lượng các giá trị của biểu thức số. 

* Các hàm này thường đặt ở đầu và cuối báo cáo hoặc đầu và cuối mỗi nhóm 
để tổng hợp. 
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IV.  In ấn Report 
1. Khai báo trang in:  
File/Page Setup 
 
* Phiếu Page: Khai báo trang in 
+ Portrait: trang đứng 
+ LandScape: trang ngang 
+ Size: Kích thước khổ giấy (A4) 
 
 
* Phiếu Margins: Khai báo lề  
+ Top: Lề trên 
+ Bottom: Lề dưới 
+ Left: Lề trái 
+ Right: Lề phải 
 
 
 
 
2. In ấn Report:  
File/Print (Ctrl+P) 

 
- Chọn in tất cả 

(All) hoặc in từ trang 
đến trang (Pages). 

- Chọn số bản in 
(Number of Copies), 
nhấp OK 

 
 
 

V. Thiết kế báo biểu bằng Report Wizard 
- Report Wizard: thiết kế báo biểu bằng chế độ Wizard. 
- Chart Wizard: tạo biểu đồ bằng chế độ Wizard 

VI. Sắp xếp, phân cấp nhóm dữ liệu 
1. Ý nghĩa:  
Cho phép thực hiện thao tác phân cấp dữ liệu theo từng nhóm trên một hoặc 

nhiều trường khi hiển thị. 
2. Sắp xếp, tạo nhóm:  
Trong cửa sổ thiết kế Report chọn View/Sorting and Groupping 
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- Khai báo các trường cần phân cấp tại cột Field/Expression. (tối đa 10 trường) 
- Chọn cách sắp xếp khi hiển thị các nhóm tại Sort Order. 
- Quy định cách phân nhóm của trường tương ứng tại các thuộc tính 

+ Group Header (Yes/No): Hiển thị phần tiêu đề đầu nhóm trong thiết kế 
+ Group Footer (Yes/No): Hiển thị phần tiêu đề cuối nhóm trong thiết kế 
+ Group On: Quy định cách phân nhóm dữ liệu (mỗi kiểu dữ liệu có một cách 

phân nhóm khác nhau).  
+ Group Interval: Quy định giới hạn của nhóm 
+ Keep Together: Quy định hiển thị nhóm trong từng trang của Report. 
 
3. Phân nhóm theo từng kiểu dữ liệu: 
- Đối với tất cả các kiểu dữ liệu đề có cách phân nhóm theo từng giá trị Khi đó, 

ta quy định các thuộc tính: 
 Group On: Each Value 
 Group Interval: 1 
- Đối với kiểu Text: phân nhóm theo số ký tự đầu tiên giống nhau 
 Group On: Prefix Character;  
 Group Interval: Số lượng ký tự đầu tiên 

- Đối với kiểu Number: Phân nhóm theo khoảng giá trị 
 Group On: Interval;  
 Group Interval: độ rộng của khoản 
- Đối với kiểu Date/Time: Phân nhóm theo khoảng giá trị 
 Group On: Year, Qtr, Month,... 
 Group Interval: độ rộng của khoản 

VI. Báo biểu dạng Main/Sub 
1. Ý nghĩa:  
Cho phép tạo ra các báo cáo từ nhiều nguồn dữ liệu. Thực tế, báo biểu dạng 

Main/Sub là sự kết hợp giữa hai báo biểu có liên kết hoặc không có liên kết về dữ liệu. 
2. Cách tạo: 
Bước 1: Thiết kế 2 báo biểu chính và phụ độc lập 
Bước 2: Kết nối báo biểu phụ vào báo biểu chính. 
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Bước 3: Thực hiện báo biểu chính để thấy kết quả. 
3. Cách kết nối 2 báo biểu:  
Trong cửa sổ thiết kế của báo biểu chính, tạo một ô điều khiển Sub Form/Sub 
Report  
 
Quy định việc liên kết tại các thuộc tính: 
+ Source Object: tên báo biểu phụ. 
+ Link Child Field: Danh sách các trường của báo biểu phụ liên kết với báo 

biểu chính. 
+ Link Master Field: Danh sách các trường của báo biểu chính liên kết với báo 

biểu phụ. 
 

VIII. Báo biểu thông số 
1. Ý nghĩa:  
Khi thực hiện báo hiểu sẽ cho phép người sử dụng nhập các giá trị cho thông số 

nhằm tạo báo biểu có tính chất linh hoạt hơn. 
Thông thường, các thông số phục vụ cho điều kiện lọc (Filter) của báo biểu. 

2. Cách viết, cách tạo:   
[nội dung thông số] 

 
- Tạo báo biểu theo cách thông thường. 
- Tại thuộc tính Control Source của trường hoặc thuộc tính Filter có sử dụng biểu 

thức tính toán hoặc điều kiện lọc, thay thế các hằng giá trị bởi các thông số. 
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Chương VI. MACRO (Tập lệnh vĩ mô) 
 
I. GIỚI THIỆU 

1. Ý nghĩa:  
- Là công cụ cho phép xác định một tập các thao tác trên các đối tượng trong 

CSDL của Access như mở biểu mẫu, mở bảng, mở báo biểu,... 
- Macro còn cho phép tạo hệ thống menu. 
Macro được xây dựng dựa trên một số hành động có sẵn do Access cung cấp. 
Thông thường Macro thường được gắn với sự kiện trong Form hoặc Report. 
2. Tạo mới:  
- Trong cửa sổ chính, chọn đối tượng Macros và nhấp nút New để tạo mới 1 

Macro. 
* Giao diện cửa sổ: 

- Action: Danh sách các hành động của Macro 
- Comment: Dòng chú thích cho hành động. 
- Action Arguments: Các thuộc tính của hành động tương ứng 

 
3. Thực hiện Macro:  
* Sau khi khai báo xong các hành động của Macro, phải lưu (Save) trước khi 

chạy Macro. 
Cách 1: Nhấp nút Run trên thanh công cụ hoặc và menu Run/Run  
 
Cách 2: Gắn Macro với một sự kiện trong Form hoặc Report 
Trong cửa sổ thuộc tính của một ô điều khiển nào đó, đặt con trỏ vào thuộc tính 

cần quy định và chọn macro cần thực hiện. 
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4. Xử lý lỗi của Macro:  
Khi chạy macro, nếu gặp lỗi ở một hành động nào đó thì cửa sổ lỗi xuất hiện: 

 
 
Các thông tin: 
- Macro name: Tên Macro gây ra lỗi 
- Condition: Kết quả điều kiện để thực hiện hành động 
- Action name: Tên hành động gây ra lỗi 
- Arguments: Danh sách các giá trị các thuộc tính của hành động bị lỗi. 
 
Các nút: 
- Step: Thực hiện 1 hành động tiếp theo và tiếp tục dừng lại. 
- Halt: Dừng chạy Macro. 
- Continue: Tiếp tục thực hiện các hành động còn lại của Macro, bỏ qua hành 

động bị lỗi. 
 

II. CÁC HÀNH ĐỘNG THƯỜNG DÙNG 
- MsgBox: Hiển thị thông báo 
- OpenTable : Mở bảng 
- OpenQuery: Mở truy vấn 
- OpenForm: Mở biểu mẫu 
- OpenReport: Mở báo biểu 

- GotoRecord: Di chuyển mẫu tin 
- Save: Lưu đối tượng 
- Close: Đóng đối tượng 
- Addmenu: tạo Menu 
- Quit: Thoát chương trình 

 
III. CÁC LOẠI MACRO 

1. Macro tự động:  
- Là Macro đặc biệt có tên là AUTOEXEC, Macro này sẽ tự động thực hiện 

mỗi khi mở CSDL. 
- Thông thường dùng Macro này để mở Form giao diện ban đầu của CSDL. 

2. Macro Nhóm: 
- Trong trường hợp cần tạo nhiều Macro, ta có thể tạo chung trong 1 Macro 

và phân các lệnh trong đó thành từng nhóm. 
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- Để tạo Macro nhóm, trong cửa sổ tạo Macro ta chọn menu View/Menu 
Name, khi đó xuất hiện thêm cột Macro Name: 

+ Gõ tên nhóm vào cột Macro Name 
+ Với mỗi nhóm, ta có thể khai báo nhiều hành động. 
+ Chương trình chỉ thực hiện các hành động trong một nhóm. 
3. Macro điều kiện:  
- Ta có thể quy định điều kiện để thực hiện cho từng hành động trong Macro 
- Để tạo Macro điều kiện, chọn View/Conditions, khi đó xuất hiện thêm cột 

Condition: 
+ Gõ điều kiện vào cột Condition 
+ Mỗi điều kiện chỉ có thể thực hiện được một hành động. 

 
4. Tham chiếu dữ liệu: 
Để có thể lấy dữ liệu từ Form/Report để thực hiện Macro, ta dùng cú pháp 

sau: 
[Forms]![Tên biểu mẫu]![Tên ô điều khiển] 

 
[Reports]![Tên báo biểu]![Tên ô điều khiển] 

 
IV. XÂY DỰNG MENU 

Bước 1: Tạo một số Macro nhóm chứa các hành động, chức năng thường 
dùng của CSDL. 

Ví dụ: 
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Bước 2: Tạo 1 Macro chứa các hành động AddMenu, với mỗi hành động 

AddMenu ta chọn tên macro được tạo ở bước 1. 

 
V. VÍ DỤ TỔNG HỢP 

1. Tạo cửa sổ kiểm tra mật khẩu 
2. Xây dựng chức năng tìm kiếm  
3. Tạo biểu mẫu liên kết các chức năng 


