اﮐﺴﺲ  2016در ﻋﻤﻞ

اﮐﺴﺲ  2016ﭼﻪ ﺣﺮف ﺗﺎزهای ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ دارد؟

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻗﺎﻃﻊ ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻋﻼم ﮐﺮد اﮐﺴﺲ ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺤﺒﻮب در دﻧﯿﺎی ﺣﺮﻓﻪای ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ،وﻟﯽ
ﺑﺎز ﻫﻢ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد و ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺳﺎده اﻣﺎ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ .اﮐﺴﺲ  2016ﻫﻤﭽﻮن ﻫﻢﺗﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺮی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎص و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻓﯿﺲ  2016در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﺑﺴﺘﻪ آﻓﯿﺲ ﺑﻪ وﺟﻮد آوردهاﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه »آﻓﯿﺲ  «2016اﺳﺖ .ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﮐﻞ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ از اﮐﺴﺲ 2013
اﮔﺮ در ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ از اﮐﺴﺲ  2013ﺑﻪ  2016ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻫﻤﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر
ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ ،اﻣﺎ ارﺗﻘﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎﯾﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﮐﺴﺲ  2016را
ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی آن ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ اﮐﺴﺲ  2013دارد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎ
رﻧﮕﯽﺗﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻋﻨﻮان زﺑﺎﻧﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎ ﺣﺮوف ﺑﺰرگ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،اﮐﻨﻮن در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
).(CREATE <- Create

 Tell meراهﮔﺸﺎی ﮐﺎرﺑﺮان
 Tell me what do you want to doدر ﻧﻮار رﯾﺒﻮن اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ دﮐﻤﻪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد
را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ )ﺷﮑﻞ .(1

شکل  :1کادر  Tell meسعی میکند دسترسی آسان به فرمانها را امکانپذیر سازد.

آﯾﺎ در ﺟﺴﺖوﺟﻮی دﮐﻤﻪای ﻫﺴﺘﯿﺪ ،اﻣﺎ آن را ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ در ﮐﺎدر ﻣﺘﻨﯽ  Tell meﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﮏ ﻻﻣﭗ
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ در آن وارد ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ  Filterرا در آن
ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ )ﺷﮑﻞ  .(2اﮔﺮ ﻓﺮﻣﺎن  Createرا در اﯾﻦ ﮐﺎدر وارد
ﮐﻨﯿﺪ ،ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﮐﺮوﻫﺎ ﯾﺎ ﻓﺮمﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎدهﺗﺮ ،اﯾﻦ ﮐﺎدر ﻣﺘﻨﯽ
ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺪون آنﮐﻪ ﮔﺸﺖوﮔﺬار در ﻣﯿﺎن زﺑﺎﻧﻪﻫﺎ ﺿﺮورﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﺑﺮان را در اﺧﺘﯿﺎر
آنﻫﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ.

شکل  :2کادر هوشمند سعی میکند نیاز کاربران را بهدرستی تشخیص دهد.

ﺗﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﮐﺴﺲ
آﻓﯿﺲ ﺟﺪﯾﺪ دو ﺗﻢ را ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﮐﺴﺲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ رﻧﮕﯽ و ﺳﻔﯿﺪ .ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻢﻫﺎ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻪ
 Fileﺑﺮوﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﮔﺰﯾﻨﻪ  Optionsرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .در ﺻﻔﺤﻪ  Optionsﮔﺰﯾﻨﻪ  Generalرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .اﮐﻨﻮن از
ﻣﻨﻮی ﮐﺸﻮﯾﯽ  Oﬃce Themeﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﺗﻢ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.

اراﺋﻪ ﻟﯿﻨﮏﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﻣﻨﺒﻊ داده اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ اﮐﺴﻞ
آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﯿﺪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ دادهای ﻣﺘﺼﻞ از ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﮐﺴﺲ را ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﮐﺴﻞ وارد ﮐﻨﯿﺪ؟ اﮔﺮ روی ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه اﮐﺴﺲ در ﺣﺎل ﮐﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺷﺎﻣﻞ ﻟﯿﻨﮏﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد
زﯾﺎدی از ﻣﻨﺎﺑﻊ دادهای اﺳﺖ ،داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ از اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﺑﻊ دادهای اﯾﺪه ﺳﻮدﻣﻨﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ
ﻓﻬﺮﺳﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪوﯾﮋه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺣﺎل ﮐﺎر روی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﮐﺴﺴﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد آن را ﻃﺮاﺣﯽ
ﻧﮑﺮدهاﯾﺪ .اﮐﻨﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﮐﺴﺲ  2016ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﭘﯿﺶ
ﺳﺎﺧﺘﻪ  Linked Table Managerﺳﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺑﺰاری ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ  2013آن ﭘﯿﺶرﻓﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دﯾﺎﻟﻮگ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻪ  External Dataﺑﺮوﯾﺪ .در اداﻣﻪ،
ﮔﺰﯾﻨﻪ  Linked Table Managerرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ )ﺷﮑﻞ .(3

شکل  :3با استفاده از این دیالوگ امکان ارسال دادهها به اکسل بهسادگی انجام میشود.

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،اﮐﺴﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﮑﺎﻧﯽ را در ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺴﺘﺮده اﮐﺴﻞ ﮐﻪ
دادهﻫﺎ در آن ذﺧﯿﺮه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از آنﮐﻪ ﻣﮑﺎن ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدﯾﺪ ،اﮐﺴﺲ اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﻨﺒﻊ داده ﭘﯿﻮﻧﺪ داده ﺷﺪه در  Workbookﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارد ﺗﺎ ﻧﺎم ﻣﻨﺒﻊ
داده ﭘﯿﻮﻧﺪ داده ﺷﺪه را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺒﻊ و ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ داده ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ )ﺷﮑﻞ .(4

شکل  :4زمانی که در حال طراحی برنامههای وب هستید ،این دیالوگ در اختیارتان قرار نخواهد
گرفت.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،در ﺻﻔﺤﻪ  Workbookدر ﻣﺤﯿﻂ اﮐﺴﻞ ﺑﺮﭼﺴﺐ  Linked Tableﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ
اﺳﺖ  Linked Table Managerزﻣﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﺪاول ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺷﻤﺎ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺧﺎرﺟﯽ
ﻫﻤﭽﻮن اﮐﺴﻞ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

اﻟﮕﻮﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﺪرنﺗﺮ و ﺑﺎ اﺣﺴﺎسﺗﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ
اﮔﺮ در ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ دادهﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ اﮐﺴﺲ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ در ﺷﺮوع ﮐﺎر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﻤﯽ ﮐﻤﮏ در
زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ از اﻟﮕﻮی دﺳﮑﺘﺎﭘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﮐﺴﺲ  2016ﭘﻨﺞ اﻟﮕﻮ از
ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺎز ﻃﺮاﺣﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺲ ﻣﺪرنﺗﺮ و ﺳﺎﺧﺖ
ﯾﺎﻓﺘﻪﺗﺮی را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮی در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ

اﯾﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻪ  Fileﺑﺮوﯾﺪ و ﮔﺰﯾﻨﻪ  Newرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺎز ﻃﺮاﺣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
Desktop Assets
Desktop Contacts
Desktop Events
Desktop Students
Desktop Tasks
ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻟﯿﻨﮏﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ،وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻧﻼﯾﻦ
ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺷﮑﻞ .(5

شکل  :5مایکروسافت پشتیبانی خوبی را در زمینه طراحی بانکهای اطلاعاتی با اکسس به عمل آورده است.

ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  5ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻌﯿﯿﻦ دﻗﯿﻖ ﻧﻮع ﻓﯿﻠﺪﻫﺎ از ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺪرن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻫﻤﭽﻮن Desktop
 Studentsﻫﻤﻪ ﻓﯿﻠﺪﻫﺎی ﻻزم در اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع،
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﯾﮏ ﺑﺎز ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﻨﺪ .ﻧﻤﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه را در ﺷﮑﻞ  6ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ )ﺷﮑﻞ .(6

شکل  :6نمایی از پنج الگوی ساخت بانک اطلاعاتی در اکسس 2016

ﯾﮏ دﯾﺎﻟﻮگ ﺑﺰرگﺗﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﺪاول
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻃﯽ ﺳﻪ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی زﯾﺎدی از ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﮐﺴﺲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﺎﻟﻮگ Show
 Tableدرﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد .در اﮐﺴﺲ  ،2016ارﺗﻔﺎع ﭘﯿﺶﻓﺮض دﯾﺎﻟﻮگ  Show Tableاﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ،
ﺑﻪآﺳﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻬﺘﺮ ﺟﺪاول و ﻧﺎم ﻣﺤﺎورهﻫﺎ را در ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ )ﺷﮑﻞ .(7

شکل  :7نمای بصری نمایش جداول و محاورهها در اکسس  2016بهبود یافته است.

ﺑﺮای آنﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺤﺎورهﻫﺎ را در  Show Tableداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،روی  Createو ﺳﭙﺲ Query Design
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ Show Table .ﺑﻪﻃﻮر ﭘﯿﺶﻓﺮض ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ دﯾﺎﻟﻮگ را ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﺤﺎورهﻫﺎ ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،روی  Designو ﺳﭙﺲ  Show Tableﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه Show Table
در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﭘﻨﺠﺮه ﻧﻤﺎﯾﺶدﻫﻨﺪه ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،روی  Database Toolsو ﺳﭙﺲ  Relationshipsﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
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