آﻣﻮز ش ا ﮐﺴﺲ ) (Accessﻗﺴ ﻤ ﺖ  : 3ﻓ ﯿﻠﺪ ﻫ ﺎ و رﮐﻮرد ﻫ ﺎ ) ﻧﺴ ﺨﻪ
ﭼ ﺎﭘﯽ(
در اداﻣﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﻗﺒﻠﯽ در ﺧﺼﻮص ﭘﺎﻧﻞ  ، Field Propertiesﺑﻪ ﻧﺤﻮه اﺧﺘﺼﺎص ﻧﻮع داده ی  Lookup Wizardﺑﻪ ﻓﯿﻠﺪﻫﺎ ﻣﯿﭙﺮدازﯾﻢ ﺗﺎ در ﻫﻨﮕﺎم
ورود اﻃﻼﻋﺎت در ﻓﯿﻠﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدد:
در ﻧﻤﺎی  Designدر ﻗﺴﻤﺖ  Type Dataاز ﻓﯿﻠـﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﻮده و ﻧﻮع  Lookup Wizardرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿـﺪ ،ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ ﻣﺮاﺣﻞ را اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ:
ﻃﺒﻖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ، 1ﮔﺰﯾﻨﻪ دوم را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻃﺒﻖ ﺗﺼﻮﯾﺮ  ،2ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﻮارد ﻣﻮﺟﻮد در ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ ،در ﺿـﻤﻦ ﺷـﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻌﺪاد ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی ﻟﯿﺴﺘﺘﺎن را
ﻧﯿﺰ در اﯾﻨﺠﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ.
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻃﺒﻖ ﺗﺼﻮﯾﺮ  ،3ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﻓﯿﻠﺪﺗﺎن در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﮐﺎر اﯾﺠﺎد ﻟﯿﺴﺘﺘﺎن را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.
ﺣﺎل ﻃﺒﻖ ﺗﺼﻮﯾﺮ  ،4ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻧﻤﺎی  DataSheetدر ﻓﯿﻠـﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن ﻟﯿﺴﺘﯽ را ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﯾـﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻣﻮردی را از آن ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺮای
ورود ﻣﻘﺪار اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .در ﺿﻤﻦ در ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ در آﺧﺮ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب آﯾﮑﻦ  Edit Listﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﯾﺮاﯾﺶ ﻟﯿﺴﺖ و اﻧﺘﺨﺎب
ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﻟﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺪار ﭘﯿﺸﻔﺮض آن ﻟﯿﺴﺖ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ).ﺗﺼﻮﯾﺮ .(5
در ﺧﺼﻮص وارد ﮐﺮدن ﺗﺼﻮﯾﺮ در ﯾـﮏ ﻓﯿﻠـﺪ از ﺟـﺪول ﻧﻮع داده ی آن ﻓﯿﻠـﺪ را در ﻧﻤﺎی  Designدر ﻗﺴﻤﺖ  Type Dataاز ﻧﻮع OLEobject
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ،ﺳـﭙﺲ ﻃﺒﻖ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ،در ﻧﻤﺎی  DataSheetدر ﻓﯿﻠﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ،راﺳﺖ ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﻮده و ﮔﺰﯾﻨﻪ  Insert objectرا اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ،و از
ﻗﺴﻤﺖ  Browseﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ ،در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ Package
داﺑﻞ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای اﻟﺤـﺎق ﻓﺎﯾـﻞ ﺑﻪ ﺟـﺪاول ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺮﯾﺒـًﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﺎﻻـ ﻣﯿﺒـﺎﯾﺴﺖ ﻋﻤـﻞ ﮐﺮد ،ﺑـﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ در ﻧﻤﺎی  Designدر ﻗﺴﻤﺖ  ، Type Dataﻧﻮع
 Attachmentرا اﻧﺘﺨـﺎب ﮐﻨﯿـﺪ ،ﺳـﭙﺲ ﻃﺒـﻖ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ،در ﻧﻤـﺎی  DataSheetدر ﻓﯿﻠـﺪ ﻣـﻮرد ﻧﻈﺮ راﺳـﺖ ﮐﻠﯿـﮏ ﻧﻤـﻮده و ﮔﺰﯾﻨـﻪ Manage
 Attachmentsرا اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ،و از ﻗﺴﻤﺖ  Browseﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ:،

ﺣ ﺬف و ا ﺿﺎﻓ ﻪ ﮐ ﺮدن ﻓﯿ ﻠ ﺪﻫﺎ و رﮐﻮ ردﻫﺎ :
ﺑﺮای اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻓﯿﻠﺪی در اﻧﺘﻬﺎی ﻓﯿﻠﺪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺗﻮﺿـﯿﺢ داده ﺷﺪ ،در ﻧﻤﺎی  Datasheetدر داﺧﻞ ﺳﺘﻮن ، Click to Add
داده ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را وارد و ﻓﯿﻠـﺪ ﺟﺪﯾـﺪ را اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .اّﻣﺎ ا ﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻓﯿﻠﺪ ﺟﺪﯾﺪی ﻗﺒﻞ از ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺪ ﻣﻮﺟﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ ﻋﻤﻞ
ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ:
ا ﮔﺮ در ﻧﻤﺎی  Datasheetﺑﺎﺷـﯿﻢ ،ﻓﯿﻠﺪ ﻣﻮﺟﻮدی را ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻗﺒﻞ از آن ﻓﯿﻠﺪ ﺟﺪﯾﺪی اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ ،اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده و ﺑﺮ روی آن راﺳﺖ ﮐﻠﯿﮏ
ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ،ﺳﭙﺲ ﮔﺰﯾﻨﻪ  Insert Fieldرا اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ،و ﺑﺮای ﺣﺬف ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺪ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎ ،ﺑﺮ روی آن راﺳﺖ ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﻮده و ﮔﺰﯾﻨﻪ Delete Field
را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ و ﯾﺎ ﮐﻠﯿﺪ  Deleteاز ﮐﯿﺒﻮرد را ﻣﯿﻔﺸﺎرﯾﻢ.
اّﻣﺎ در ﻧﻤﺎی  ،Designﻓﯿﻠـﺪ ﻣﻮﺟﻮدی را ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻗﺒﻞ از آن ﻓﯿﻠـﺪ ﺟﺪﯾﺪی اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ ،اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده و ﺑﺮ روی آن راﺳﺖ ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ،
ﺳﭙﺲ ﮔﺰﯾﻨﻪ  Insert Rowsرا اﻧﺘﺨـﺎب ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ،و ﯾﺎ در ﮔﺮوه  Toolsاز زﺑﺎﻧﻪ  Designﮔﺰﯾﻨﻪ  Insert Rowsرا اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ،ﺳﭙﺲ ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﻓﯿﻠـﺪ ﺟﺪﯾﺪ را وارد ﻣﯿﻨﻤﺎﺋﯿﻢ .و ﺑﺮای ﺣﺬف ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺪ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎ ،ﯾﺎ ﺑﺮ روی آن راﺳﺖ ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ و ﮔﺰﯾﻨﻪ  Delete Rowsرا اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ
و ﯾﺎ در ﮔﺮوه  Toolsاز زﺑﺎﻧﻪ  Designﮔﺰﯾﻨﻪ  Delete Rowsرا اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ و ﯾﺎ ﮐﻠﯿﺪ  Deleteاز ﮐﯿﺒﻮرد را ﻣﯿﻔﺸﺎرﯾﻢ.
رﮐﻮردﻫﺎ در  Accessﻓﻘـﻂ ﺑﻪ آﺧﺮ ﺟـﺪول اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧـﺪ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﯾﺎ از ﻧﻮار ﻣﺮور رﮐﻮردﻫﺎ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻـﻔﺤﻪ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ،ﯾﺎ در
اﺑﺘـﺪای ﯾﮑﯽ از رﮐﻮردﻫـﺎ ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ و ﮔﺰﯾﻨﻪ  New Recordرا اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ و ﯾـﺎ در ﮔﺮوه  Recordاز زﺑﺎﻧﻪ  Homeﮔﺰﯾﻨﻪ  New Recordرا

اﺑﺘـﺪای ﯾﮑﯽ از رﮐﻮردﻫـﺎ ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ و ﮔﺰﯾﻨﻪ  New Recordرا اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ و ﯾـﺎ در ﮔﺮوه  Recordاز زﺑﺎﻧﻪ  Homeﮔﺰﯾﻨﻪ  New Recordرا
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .ﺣﺬف ﯾﮏ رﮐﻮرد ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب آن و راﺳﺖ ﮐﻠﯿﮏ و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ  Delete Recordﺻﻮرت ﻣﯿﭙﺬﯾﺮد و ﯾﺎ ﻓﺸﺮدن ﮐﻠﯿﺪ Delete
از ﮐﯿﺒﻮرد و ﯾﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ  Delete Recordدر ﮔﺮوه  Recordاز زﺑﺎﻧﻪ  Homeﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮان اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داد.
در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺷﻤﺎره  4و  5ﺑﺎﻻ روش ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧـﺪازه ارﺗﻔﺎع ﺳـﻄﺮﻫﺎ و ﭘﻬﻨﺎی ﺳـﺘﻮﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷـﺪه اﺳﺖ ،روش دﯾﮕﺮ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر
ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻄﺮ و ﯾﺎ ﺳﺘﻮن و راﺳﺖ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی آن ،ﮔﺰﯾﻨﻪ  Row Heightرا ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ارﺗﻔﺎع ﺳﻄﺮ و ﮔﺰﯾﻨﻪ Field
 Widthرا ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﻬﻨﺎی ﺳـﺘﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺿـﯿﺢ ﺑﺮﺧﯽ از اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ در راﺳﺖ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﺳـﺘﻮن ﻧﻤﺎﯾﺎن
ﻣﯿﮕﺮدد ،ﻣﯿﭙﺮدازﯾﻢ:
ﮐﻠ ﯿ ﺪ اﺻﻠ ﯽ ) : ( Primary Keyﯾﮏ ﻓﯿﻠﺪ ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ¬ای از ﻓﯿﻠﺪﻫﺎﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﻘﺪار آن در ﻫﺮ رﮐﻮرد)ﺳـﻄﺮ( از ﺟﺪول ﻣﻨﺤﺼـﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﺳﺖ .در
ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺪ ﺣﺘﻤًﺎ در ﻫﻨﮕﺎﻧﻢ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ رﮐﻮرد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺪار ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺎﻟﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺘﻤًﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﻫﺮ ﺟﺪول ،ﺑﺎ ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻠﯿﺪ اﺻـﻠﯽ ) (Primary Keyﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﯾﺪ .ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب
ﮔﺰﯾﻨﻪ  Yesﯾﮏ ﻓﯿﻠﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  IDو از ﻧﻮع  Auto Numberﺑﻪ ﺟـﺪول اﺿـﺎﻓﻪ ﻣﯿﮕﺮدد .ﻧﮑﺘﻪ ای ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ا ﮔﺮ اوﻟﯿﻦ
ﻓﯿﻠﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺪول از ﻧﻮع  Auto Numberﺑﺎﺷﺪ Access ،ﻫﻤﺎن ﻓﯿﻠﺪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻠﯿﺪ اﺻﻠﯽ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد )ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﻠﺪ ردﯾﻒ( و دﯾﮕﺮ
ﻓﯿﻠﺪ  IDرا ﺑﻪ ﺟﺪول اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ .و ا ﮔﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ  Noاز ﭘﯿﻐﺎم را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻠﯿﺪ اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﺟﺪول در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯿﺸﻮد.
در واﻗﻊ  Accessاز ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﺟﺪاول دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ .و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد ﺑﻮدن ﻣﻘﺎدﯾﺮ در ﻓﯿﻠﺪ ﮐﻠﯿﺪ اﺻﻠﯽ،
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ از ﻓﯿﻠﺪﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ در آﻧﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﮑﺮاری ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎم اﺷـﺨﺎص ،ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻠﯿﺪ اﺻـﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .و
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﯿﻠﺪی در ﺟﺪول ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻏﯿﺮ ﺗﮑﺮاری ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭼﻨﺪ ﻓﯿﻠﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﮐﻠﯿﺪ اﺻـﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻓﯿﻠﺪ )از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﮐﻠﯿﺪ  (Ctrlدر ﻧﻤﺎی  Designﺑﺮ روی ﻓﯿﻠﺪﻫﺎ
راﺳﺖ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و ﮔﺰﯾﻨﻪ  Primary Keyرا اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ و ﯾﺎ در ﮔﺮوه  Toolsاز زﺑﺎﻧﻪ  Designﮔﺰﯾﻨﻪ  Primary Keyرا اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.
ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻻ در ﮐﻨﺎر ﻋﻨﻮان ﻓﯿﻠﺪ ﯾﺎ ﻓﯿﻠﺪﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻠﯿﺪ اﺻﻠﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻠﯿﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯿﮕﺮدد.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه  :ﻣﺤﻤﻮد ﮐﯿﺎﺳﺘﯽ
ﻣﻨﺒﻊ  :ﺟﺰﯾﺮه ﻣﺒﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻮﺳﯿﻨﺴﻮ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺮ و ﮐﭙﯽ ﺑﺮداری ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ و ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه دارای اﺷﮑﺎل اﺧﻼﻗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻄﻠﺐ اﺻﻠﯽ

