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Biểu mẫu (Form) 
� Form là giao diện để người dùng có thể tương tác với 

các ứng dụng thiết lập trên MS Access.  

� Mục đích thiết kế Form: 

� Hiển thị và chỉnh sửa dữ liệu 

� Kiểm soát, định hướng các hoạt động  trên ứng dụng 
MS Access: Sử dụng Macro hoặc các thủ tục Visual Basic 
để thực hiện một cách tự động các thao tác dữ liệu, 
hoặc thực hiện các lệnh về xử lý như là in ấn theo trình 
tự mong muốn. 

� Dùng để nhập liệu. 

� Hiển thị thông báo cho người dùng. 

� In ấn dữ liệu trên Form. 



Biểu mẫu (Form) 
 



Một số loại biểu mẫu  
� Multiple-Page Form: Hiển thị thông tin của bản ghi 

trên nhiều trang khác nhau. 

� Continuos Forms: Hiển thị cùng lúc thông tin của 
nhiều bản ghi. 

� Subform: được đính kèm trên một form khác, hiển thị 
thông tin có quan hệ một nhiều với thông tin trên 
form chính. 

� Pop-Up Form: dùng để hiển thị thông báo cho người 
dùng. 

� Modal Form: Form này yêu cầu được xử lý trước khi 
làm việc với các Form khác. 



 



 



 



 



Một số công cụ điểu khiển 
� Option Button, Check Box, Toggle Button : Khi các 

điều khiển này đứng riêng lẻ thì giá trị có thể nhận 
được là True/False tương ứng với 2 trạng thái điều 
khiển. 

� Option Group: Khi nhóm các điều khiển trên (Option 
Button) thành nhóm, thì khi đó mỗi điều khiển trong 
nhóm sẽ có 1 giá trị duy nhất và mỗi lần chỉ có thể 
chọn được 1 giá trị từ một điều khiển trong nhóm. 



 



Một số công cụ điều khiển 
� Text Box: dùng cho hiển thị và chỉnh sửa dữ liệu. 

� List Box và Combo Box: khi muốn hiển thị một danh 
sách các giá trị để người dùng chọn lựa thì chọn điều 
khiển này. Giữa Combo Box và List Box khác nhau ở 
chỗ Combo Box có cả text box và drop down list, còn 
List Box chỉ hiển thị dưới dạng danh sách để chọn. 

 



List Box 
 



Combo Box 
 



Một số công cụ điều khiển 
� Tab Control:cho phép hiển thị thông tin trên form ở 

nhiều trang khác nhau bằng cách dựa vào các Tab để 
gộp nhóm các thông tin liên quan trên 1 trang. 



 



Một số công cụ điều khiển 
� ActiveX Object: sử dụng kỹ thuật ActiveX của 

Microsoft để chèn các đổi tượng khác vào trong Form 
như là hình ảnh, lịch (calendar), file văn bản… Có hai 
loại: 

� Unbound Object Frame: sử dụng đối tượng riêng rẻ  
bên ngoài CSDL. 

� Bound Object Frame: sử dụng đối tượng trong CSDL có 
giá trị là OLE Object. 



 



Một số công cụ điều khiển 
� Command Button: khi click vào button sẽ thực thi một 

xử lý trong form hoặc dùng để tạo liên kết giữa các 
form với nhau, mở bảng in, hoặc thực hiện thao tác 
truy vấn dữ liệu… 



 



Chế độ hiển thị Form 
� Design View 

� Form View 

� Datasheet View 

� Print View 

 



 



Xác lập chế độ hiển thị Form 
� Default View: Xác lập kiểu Form có các giá trị: Single 

Form, Continuous Form, Datasheet. 

� Xác lập các chế độ hiển thị cho phép 

 



Tạo FORM 
� Tạo Form với AutoForm 

� Autoform Columnar 

� Autoform Tabular 

� Autoform Datasheet 

� Tạo Form sử dụng Wizard 

� Columnar 

� Tabular 

� Datasheet 

� Justified 

� Tự thiết kế Form 



 



 



 



 



 



 



Kiểu điều khiển 
� Unbound 

� Thiết lập điều khiển không kết nối trực tiếp với csdl 

� Điều khiển hiển thị kết quả tính toán từ csdl 

� Không thiết lập thuộc tính  Control Source trong nhóm 
Data hoặc thuộc tính này có giá trị là một biểu thức 

� Bound:  

� Thiết lập điều khiển liên kết trực tiếp với 1 trường dữ 
liệu trong csdl. 

� Thay đổi giá trị điều khiển sẽ thay đổi trong csdl. 

� Thiết lập thuộc tính Control Source, có giá trị là tên của 
trường dữ liệu nó trực tiếp liên kết. 



Nhóm các thuộc tính 
� Data Properties: Nhóm thuộc tính xác định dữ liệu 

cho điều khiển. 

� Even Properties: Nhóm thuộc tính xác định các hàm 
xử lý các sự kiện cho điều khiển. 

� Format Properties: Nhóm thuộc tính xác định định 
dạng và vị trí của điều khiển. 

� Orther Properties: Nhóm thuộc tính mô tả điều khiển. 



Data Properties 
 



Format Properties 
 



Orther Properties 
 



Tạo Form lồng vào nhau 
� Dùng để hiển thị nhiều bảng trên cùng 1 form (Main 

Form). 

� Dùng để hiển thị truy vấn có quan hệ một – nhiều, 
trong đó Main Form hiển thị cho bảng một, Sub Form 
hiển thị cho bảng nhiều. 

� Cách thực hiện: 

� Tạo Sub Form trước và lưu lại. 

� Tạo Main Form 

� Chèn điều khiển subform trên toolbox vào Main Form. 

� Thiết lập các thuộc tính trong nhóm Data Properties 
cho điều khiển subform 



Thiết lập Data Properties 
� Source Object: tên 

Sub Form chèn vào. 

� Link Child Fields: 
tên trường dữ liệu 
liên kết từ Sub Form 

� Link Master Fields: 
tên trường dữ liệu 
liên kết từ Main 
Form. 



Câu hỏi 
� Hãy liệt kê một số điều khiển trong thiết kế Form và 

chức năng của chúng. 

� Hãy phân biệt giữa điều khiển kiểu Unbound và điều 
khiển kiểu Bound. 

� Khi muốn tạo điều khiển có kiểu Bound, thì cần quan 
tâm đến thuộc tính nào trong nhóm Data Properties.  

� Khi nào thì tạo điều khiển có kiểu Unbound tính toán, 
và khi tạo thì quan tâm đến thuộc tính gì trong nhóm 
Data Properties. 

� Để có thể hiển thị thông tin nhiều bảng trên cùng 1 
form ta có thể sử dụng điều khiển gì? Cách thực hiện 
như thế nào? 



Kiểm tra 
� Cho cơ sở dữ liệu 

� KhachHang(MaKH, TenKH, DiaChiKH) 

� SanPham(MaSP, TenSP, GiaSP, SoLuongCon) 

� HD_SP(MaSP, MaHoaDon, SoLuong) 

� HoaDon(MaHoaDon, MaKH, NgayMua) 

KhachHang và HoaDon quan hệ một-nhiều 

HoaDon và SanPham quan hệ nhiều nhiều: HoaDon và 
HD_SP quan hệ một nhiều; SanPham và HD_SP quan hệ 
một nhiều. 



Kiểm tra 
� Hãy xác định kiểu truy vấn, bảng dữ liệu, điều kiện ràng 

buộc, tham số cho các truy vấn sau: 
� Truy vấn (KiemKe1) để lấy thông tin mặt hàng được bán chạy 

nhất trong  tháng  1 năm 2011. 

� Truy vấn (KiemKe2) để lấy thông tin các hóa đơn trong CSDL bao 
gồm: MaHoaDon, TenKhachHang, DiaChiKH, NgayMua, 
TongTien.  

� Truy vấn (KiemKe3) để lấy thông tin số lượng từng mặt hàng 
được bán trong từng tháng trong năm 2010 bao gồm: MaSP, 
TenSP và tiếp sau là số lượng sản phẩm bán được trong các 
tháng trong năm 2010. 

� Lưu ý: Với mỗi trường dữ liệu trong truy vấn hãy xác định 
rõ các giá trị: Field, Table, Show, Total, Criteria 

 


