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٭ اگر از DISTINCT استفاده نکنيم، چون هر درس به وسيلٔه چندين دانش آموز 
ثبت نام شده است، رکوردهاى مشابه برمى گرداند.

۳ــ مثال As  alias، مى خواهيم نام و نام خانوادگى معلمان را به صورت يک فيلد 
اطالعاتى با عنوان TeacherName داشته باشيم:

SELECT TeacherCode , LastName + '  ' + FirstName FROM Tb1_Teacher 
اين پرس و جو را اجرا کنيد. نتيجه به صورت زير خواهد بود:

FROM table [,...][IN externaldatabase]
[WHERE...]
[GROUP BY...]
[HAVING...]
[ORDER BY...]

پرس    وجوهاى زير را ايجاد کنيد.
۱ــ مثال Select، مى خواهيم تمام رکوردهاى معلمان مدرسه را مشاهده کنيم:

SELECT ALL ٭ SELECT  ٭
FROM Tbl   _ Teacher                                  FROM Tbl  _Teacher 

۲ــ مثال Distinct، مى خواهيم درس هاى ثبت نام شدٔه ترم را به دست آوريم:
SELECT DISTINCT CourseCode, CourseName
FROM Tbl  _Course , Tb1_ RegisterItem
WHERE Tb1_Course. Code =Tb1_  RegisterItem. CourseCode

ـ ـ ۵
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:AS TeacherName حال نام مستعارى به فيلد منتسب مى کنيم، عبارت
SELECT TeacherCode, LastName + '  ' + FirstName AS TeacherName

FROM Tb1_Teacher 
نتيجٔه جديد به صورت زير خواهد بود:

ـ ـ ۵
۱۰۱۰

ال 
مث

ال 
مث

کنجکاوی
١ـ ـ Top  n  Top  n  [ percent percent]    چگونه عمل مى کند؟ کجا مى توان از اين قابليت استفاده چگونه عمل مى کند؟ کجا مى توان از اين قابليت استفاده 

کرد؟ کرد؟ 
راهنمايى: وقتى داده های جدول زياد باشد. حجم رکوردهای نتيجه باال است راهنمايى: وقتى داده های جدول زياد باشد. حجم رکوردهای نتيجه باال است 

و سرعت بازيابى ُکند باشد و مشاهدۀ نتيجۀ پرس   و جو طول بکشد.و سرعت بازيابى ُکند باشد و مشاهدۀ نتيجۀ پرس   و جو طول بکشد.
۲ـ در قسمتـ در قسمت FROMFROM    پرس   و جو مى توان از گزينۀپرس   و جو مى توان از گزينۀ ININ استفاده کرد. اين گزينه استفاده کرد. اين گزينه 

چه عملکردی دارد؟چه عملکردی دارد؟
راهنمايى : جدول مورد نظر در بانک دادۀ ديگری قرار داشته باشد.راهنمايى : جدول مورد نظر در بانک دادۀ ديگری قرار داشته باشد.

ـ     ۵    ــ دستور SELECT ... INTO: ايجاد جدول جديد شامل رکوردهاى نتيجٔه  ـ ۱۳ـ ۲ـ
پرس و جو (پرس و جوى جدول ساز).

قسمت SELECT آن مشابه قبل است. تنها در خط اول پس از انتخاب فيلدهاى مورد نظر، 
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کليد واژٔه INTO را به همراه نام جدول جديد قرار مى دهيم. درصورتى که بخواهيم جدول جديد در 
پايگاه دادٔه ديگرى قرار گيرد، آدرس آن را در IN قيد مى کنيم.

SELECT field1 [,field2[,...]] INTO newtable [IN externaldatabase] FROM source-
TableName

 نسخٔه پشتيبانى از جدول معلمان ايجاد کنيد: 
پرس و جوى زير را ايجاد، ذخيره و اجرا نماييد.

SELECT * INTO Tbl  _TeacherBackUp

FROM Tb1_Teacher

ـ  ۵  ــ دستور DELETE: حذف رکوردها. ۳ــ۱۳ـ
DELETE [table.*]
FROM table 

WHERE criteria

رکوردهاى جدول معلمان را حذف کنيد.
پرس و جوى زير را ايجاد، ذخيره و اجرا نماييد.

DELETE
FROM Tb1_Teacher

ـ  ۵  ــ دستور INSERT: اضافه کردن رکوردها. دو نوع دستور اضافه کردن رکورد  ۴ــ۱۳ـ
وجود دارد. اضافه کردن به وسيلٔه مقادير ثابت داده (Single append) و اضافه کردن رکوردهاى از 

.(Multiple append) Select پرس و جوى نوع
  Multiple-record append query:

INSERT INTO target-TableName [( field1[, field  2   [,...]])] [IN externaldatabase]

SELECT [source-TableName.] field1[, field  2   [,...]
FROM Source _TableName

ـ ـ ٥
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 اطالعات جدول معلمان را از نسخٔه پشتيبان برگردانيد.
پرس و جوى زير را ايجاد، ذخيره و اجرا نماييد.

INSERT INTO Tb1_Teacher (TeacherCode, HomePhone Address)

SELECT TeacherCode, FirstName, LastName, HomePhone, Address

FROM Tb1_TeacherBackUp

  Single-record append query:

INSERT INTO target-TableName [(field1[, field 2 [,...]])] 
VALUES (value1[,value 2[,...]) 

 اطالعات معلم جديد را اضافه کنيد.
پرس و جوى زير را ايجاد، ذخيره و اجرا نماييد.

INSERT INTO Tb1_Teacher (TeacherCode, FirstName, LastName, 

HomePhone, Address)

 VALUES ('۱۰۷۰' خيابان وزرا کوچه پنجم پالک    ۵ 'و '۸۸۹۷۱۰۳۴' و 'يعقوبى' و ' صدف ' و'  )

ـ  ۵  ــ دستور UPDATE: ويرايش رکوردها ۵  ــ۱۳ـ
UPDATE table
SET newvalue
WHERE criteria;

 نام معلم جديد به اشتباه «صدفج» ثبت شده است. آن را ويرايش نماييد: پرس و جوى 
زير را ايجاد، ذخيره و اجرا نماييد.

Update Tb1_Teacher SET FirstName  = 'صدف'
WHERE TecaherCode = 1070

ـ    ۵    ــ عملگر UNION: براى ايجاد پرس و جوى ترکيب رکوردهاست. ۶     ــ۱۳ـ
[TABLE] query1 UNION [ALL] [TABLE] query2

[UNION[ALL] [TABLE] queryn[...]]

در اين دستور بايد تعداد فيلدهاى دو Select که با هم Union مى شوند، يکسان باشد. نوع، 
 (AS افزودن عنوان جديد با) Alias ترتيب و نام آن ها نيز يکى باشد، در صورت عدم تساوى نام، بايد از

استفاده کرد.
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 ليست اسامى معلمان و دانش آموزان مدرسه را به دست آوريد.
 پرس و جوى زير را ايجاد، ذخيره و اجرا نماييد.

SELECT StudentCode AS PersonCode, FirstName AS 
PersonFName, LastName AS PersonLName 
FROM Tb1_ Stuedent 
UNION    
SELECT TeacherCode AS PersonCode, FirstName AS  
PersonFName, LastName AS PersonLName   
FROM Tb1_Teacher

ـ  ۵  ــ دستور JOIN: ديديم يکى از روش هاى انتخاب اطالعات از دو يا چند جدول،  ۷  ــ۱۳ـ
آن است که در FROM نام جدول ها را با عالمت "،" از هم جدا کرده و در WHERE ارتباط آن ها را 
به صورت شرايط دوبه دو بيان کنيم. يکى ديگر از راه ها که زمان ايجاد پرس و جو با کمک گرافيک نيز 
 OUTER JOIN و INNER JOIN است. شامل دو روش JOIN ديده ايم، اتصال جدول ها با دستور

است.
INNER JOIN: اتصال دو جدول، زمانى که اطالعات متناظر در هر دو جدول وجود داشته 

داده  نمايش  پرس   و جو  درنتيجٔه  باشد،  نداشته  وجود  ديگرى  در  باشد و  يکى  در  که  اطالعاتى  باشند. 
نخواهند شد.

FROM table INNER JOIN table2 ON table1. field1 compopr table2. field2

 اطالعات معلمان هر درس را به دست آوريد.
پرس و جوى زير را ايجاد، ذخيره و اجرا نماييد.

SELECT CourseName, First Name, LastName
FROM Tb1_Teacher INNER JOIN Tb1_Course
ON Tb1_Teacher. TeacherCode = Tb1_Course. TeacherCode

مشاهده  پرس و جو  نتيجٔه  در  جدول  دو  متناظر  اطالعات   :(Right/Left) Outer Join ــ 
مى شود، حتى اگر در ديگرى وجود نداشته باشد. LEFT JOIN تمام اطالعات را از جدول اول نشان 
مى دهد حتى اگر در جدول دوم رکوردى متناظر آن وجود نداشته باشد. در اين صورت مقدار فيلدهاى 
انتخاب شده از جدول دوم را NULL مى آورد. به همين ترتيب، RIGHT JOIN تمام اطالعات جدول 
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دوم را مى آورد. عبارت تساوى بعد از ON نيز، ارتباط دو جدول را نشان مى دهد.
FROM table1{LEFT\RIGHT} JOIN table2 ON table1. field1 compopr table2. field2

  
 اطالعات معلمان هر درس را به دست آوريد. درضمن معلمانى که در اين ترم درسى 

ارايه نداده اند نيز آورده شود.
پرس و جوى زير را ايجاد، ذخيره و اجرا نماييد.

SELECT FirstName, LastName, CourseName
FROM Tb1_Teacher LEFT JOIN Tb1_Course
ON Tb1_Teacher. TeacherCode = Tb1_Course. TeacherCode

  
 دروس ثبت نام شدٔه دانش آموزان را به دست آوريد. در ضمن دانش آموزانى که در 

اين ترم هنوز درسى ثبت نام نکرده اند نيز آورده شود.
SELECT FirstName, LastName, CourseName
FROM Tb1_Student LEFT JOIN (Tb1_ Register LEFT JOIN
(Tb1_Course RIGHT JOIN Tb1_ RegisterItem ON
Tb1_ Course. CourseCode = Tb1_  RegisterItem. CourseCode)
ON Tb1_ Register. RegisterCode=
Tb1_ RegisterItem. RegisterCode) ON
Tb1_Student. StudentCode = Tb1_ Register. StudentCode

کنجکاوی
 NULL چه مقداری است. اعمال شرط و يا محاسبات روی آن چگونه است؟

ـ    ۵  ــ اعمال ساير شرايط به پرس و جوها  ۸      ــ۱۳ـ
  عبارت WHERE شرط و معيار محدود ساختن رکوردهاست.

يک عبارت Where، مى تواند شامل ۴۰ عبارت باشد که با عملگرهاى منطقى And يا Or به هم 
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وصل شده اند. عملگرهاى رياضى و منطقى عبارت شرط را مى سازند. معيارهاى عبارت Where نيز 
مشابه فيلتر که در قسمت ۷ــ۴ توضيح داديم است و از همان قواعد ذکر شده پيروى مى کند.

 معلمى با نام ’مهدى فر‘ را حذف کنيد.
پرس و جوى زير را ايجاد، ذخيره و اجرا نماييد.

DELETE
FROM Tb1_Teacher
WHERE TeacherCode =  1046

چند  درصورتى که  نماييد که  کنيم ولى دقت  استفاده  زير  عبارت  مى توانستيم از 
رکورد با نام خانوادگى مذکور وجود داشته باشد، با اجراى اين پرس و جو تمامى آن ها 

حذف مى شوند. 
DELETE
FROM Tb1_Teacher
WHERE LastName = 'مهدى فر'

  عبارت ORDER BY : مرتب سازى رکوردها.
SELECT fieldlist
FROM  table
WHERE  selectcriteria
[ORDER BY field1 [ASC|DESC][,field2[ASC|DESC]][,...]]]

با اين عبارت ترتيب نمايش رکوردها را تغيير مى دهيم. بدون ذکر Order by رکوردها بدون هيچ 
ترتيب خاصى و براساس همان ترتيب ورود اطالعات نمايش داده مى شوند. مرتب سازى ابتدا براساس 
فيلد اول و در صورت تساوى مقادير اين فيلد، روى فيلد دوم ذکر شده در عبارت خواهد بود. دو واژٔه 

ASC و DESC ترتيب صعودى و نزولى را مشخص مى کنند:

ــ ASC: مرتب سازى به صورت صعودى است. از مقدار کم تر به بيش تر.
ــ DESC: مرتب سازى به صورت نزولى است. از مقدار بيش تر به کم تر.

 
 ليست اسامى معلمان براساس نام خانوادگى و در صورت تساوى نام خانوادگى 

براساس نام مرتب شده باشد به دست آوريد.
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پرس و جوى زير را ايجاد، ذخيره و اجرا نماييد.
SELECT Tb1_Teacher. FirstName,
Tb1_Teacher. LastName
FROM Tb1_Teacher
ORDER BY Tb1_Teacher. LastName ASC,
Tb1_Teacher. FirstName ASC

  عبارت GROUP BY: پرس و جوى تجمعى ( Aggregate) شامل: جمع کل، تعداد کل 
و …

SELECT fieldlist
FROM table
WHERE criteria
[GROUP BY  groupfieldlist]

تمرين ۵   ـ   SQL     :  ۵ پرس    وجوى محاسبٔه معدل Qry_  Average را مشاهده کنيد.
SELECT Qry_  Register. StudentName,
Sum (Qry_ Register. GradeByUnit)/
Sum (Qry_ Register. CourseUnit) AS GradeAverage
FROM Qry_Register
GROUP BY Qry_ Register. StudentCode

                               اين پرس   و جـو يعنى نــام دانش آمــوز را در  نظر  مـى گيرد  و  مجموع
                               حـاصل ضرب نمره در واحـد درسى را به دست آورده، براى محاسبٔه

                               معدل تقسيم انجام مى دهد.

نکته
 Count ، Min، Sum غير از آن هايى که در توابع تجمعى Select تمام فيلدهاى عبارت
بايد  باشند.گروه بندى  شده  آورده   Group By قسمت  ليست  در  بايد  شده اند،  استفاده 

روى فيلد پرس وجو باشد. 
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  عبارت HAVING: شرط و معيار در پرس و جوى تجمعى است.
پس  شرط  اعمال  براى  شود،  استفاده   Group By و   Aggregate تجمعى  توابع  از  که  زمانى 
از اجراى پرس و جو، بايد از معيار در HAVING استفاده کنيم. اگر پرس و جو داراى عبارت شرط 
Where باشد، رکوردها ابتدا به وسيلٔه آن شرط محدود مى شوند، سپس نتيجٔه تابع تجمعى و فيلدها محاسبه 

مى شوند و پس از آن شرط HAVING روى نتيجه اعمال مى گردد. در اين صورت مى توان از فيلدهاى 
Group By و فيلدهاى توابع تجمعى نيز در شرط استفاده کنيم. درصورتى که در عبارت Where فقط 

مى توانستيم فيلدهاى Group By را استفاده و بر آن اساس پرس و جو را محدود کنيم.
SELECT fieldlist
FROM table
WHERE selectcriteria
GROUP BY groupfieldlist
[HAVING groupcriteria]

درسى  واحد   ۱۰ از  بيش  که  آوريم  به دست  را  دانش آموزانى  معدل  مى خواهيم   
 انتخاب کرده اند. پرس و جوى زير را ايجاد، ذخيره و اجرا نماييد.

SELECT Qry_ Register. StudentName,
SUM (Qry_ Register.GradeByUnit)/SUM (Qry_ Register.CourseUnit)
AS GradeAverage
FROM Qry_ Register
GROUP BY Qry_Register. StudentName
HAVING SUM (Qry_Register.CourseUnit)>10

نکته
 دقت کنيد که نمى توانيم با کمک عبارت شرط Where اين پرس و جو را ايجاد کنيم.

ديديم که با محيط گرافيکى ايجاد شده به وسيلٔه Access به آسانى و بدون نوشتن دستورات زبانى 
SQL، مى توانيم پرس و جوى مورد نظرمان را ايجاد کنيم. اما همان طورکه گفتيم برخى پرس و جوها از 

قسمت  در  زبــان  دستورات  نــوشتن  بـا  بـايد  را   Data-Def inition ،Union، Sub-query قبيل: 
SQL View  پرس و جو ايجاد کنيم. 
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برای مطالعۀ بيشتر
ايجاد  را  نياز  مورد  پرس و جوى  دو  ابتدا   UNION ايجاد  براى   :UNION   

يک  در  سپس  برگردانند.  را  فيلدها  از  مشابهى  نام  و  ترتيب  نوع،  تعداد،  که  مى کنيم 
و  مى کنيم  تايپ  را   UNION کليدواژٔه  مى کنيم،  کپى  را  اولى   SQL جديد  پرس و جوى 
پس از آن SQL دومى را کپى مى کنيم. مى توانيم تعداد Selectهاى بيشترى را نيز اضافه 

کنيم، يعنى تايپ مجدد UNION در ادامه و کپى SQL ديگر و به همين ترتيب.
  SUBQUERY: اين نوع پرس و جو، Selectاى است که داخل پرس و جوى 

ديگر استفاده شود. سه روش استفاده از آن در پرس و جو در زير آورده شده است:
1. comparison [ANY|ALL|SOME] (sqlstatement)
2. expression [NOT] IN (sqlstatement)
3. [NOT] EXISTS (sqlstatement)

مى توانيم از SubQuery به جاى استفاده از عبارت محاسباتى در فيلد Select يا 
شرط Where و شرط Having  استفاده کنيم. به طور مثال:

1. SELECT* FROM Tb1_ Student
 WHERE StudentCode = ANY
 (SELECT Student Code
 From Tb1_Register INNER JOIN Tb1_RegisterItem ON
 Tb1_ Register. RegisterCode = Tb1_Register Item. RegisterCode
 WHERE Tb1_RegisterItem. Grade>=10);

2. SELECT* FROM Tb1_Student
 WHERE StudentCode IN
 (SELECT StudentCode
 FROM Tb1_Register INNER JOIN Tb1_RegisterItem ON
 Tb1_Register. Registercode= Tb1_Register Item. Registercode
  WHERE Tb1_RegisterItem. Grade>=10);

3. SELECT * FROM Tb1_ Student
 WHERE EXISTS
 (SELECT StudentCode
 FROM Tb1_Register INNER JOIN Tb1_RegisterItem ON
 Tb1_  Register. RegisterCode = Tb1_RegisterItem. RegisterCode
 WHERE Tb1_RegisterItem. Grade > =10);
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  Data Definition: همان طورکه گفتيم دستورات SQLاى وجود دارند که براى 

ايجاد يا تغيير ساختار پايگاه داده استفاده مى شوند. در اين جا يک مثال از ايجاد جدول 
با دستور SQL را مى بينيم. تمام تغييراتى که در طراحى بانک با کمک محيط گرافيکى 
Access انجام مى داديم، به وسيلٔه دستورات زبان نيز قابل انجام است. مثل تغيير نام فيلد، 

تغيير نوع دادٔه يک فيلد، افزودن فيلد جديد، افزودن کليد اصلى به جدول و … .
جديد  پرس و جوى  يک   SQL View در  که  زير  دستور  اجراى  با  مثال  به طور 
فيلد  روى  اصلى  کليد  و  فيلد  شش  با  نام   Tb۱_  Friends    و  با  جدولى  مى نماييد،  تايپ 

FriendID ايجاد مى شود.
CREATE TABLE Tb1_Friends
([FriendID] integer,
[LastName] text (20),
[FirstName] text (30),
[Bitrhdate] date,
[Phone] text (25),
[Notes] memo,
CONSTRAINT [Index1] PRIMARY KEY ([FriendID]))                                                                 

خالصۀ فصل
براى تصميم گيرى نياز به بازيافت اطالعات ثبت  شده در جدول هاى بانک داريم 
و بايد اين اطالعات را تجزيه و تحليل کنيم. از پرس و جوها براى دريافت اطالعات از 
بانک استفاده مى شود. پرس و جوها انواع مختلفى دارد که معمول ترين آن پرس و جوى 
Select است. به هر پرس و جو مى توان محدوديت و شرط اضافه کرد. مى توان فيلدهاى 

آن  نتيجٔه  پرس و جو  اجراى  با  کرد.  اضافه  پرس   و جو  به  محاسباتى  نوع  از  غيرجدولى 
همان  و  است  جدول   Datasheet نماى  شبيه  که  مى شود  داده  نشان  جدولى  به صورت 
عمليات را مى توان روى آن اعمال کرد مثل: مرتب سازى، فيلترکردن و … البته نتيجٔه 
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پرس و جو در فرم يا گزارش ها نيز استفاده مى شود. نوع ديگر پرس و جو، پرس و جوهاى 
عملياتى هستند که از آن ها براى تغيير روى داده ها استفاده مى شود و به آن زبان دستکارى 
داده DML مى گوييم. البته پرس و جوى عملياتى براى تغيير ساختار بانک نيز وجود دارد 
که به آن زبان تعريف داده DDL می گوييم. از انواع DMLها، مى توانيم به پرس و جوى 
جدول ساز، به هنگام سازى، حذف اشاره کنيم که به وسيلٔه محيط گرافيکى Access نيز 
مى توانند ايجاد شوند. در پشت ظاهر گرافيکى هريک از اين پرس و جوها، زبان ساخت يافته 
SQL قرار دارد. يعنى معادل هريک از اين امکانات يک دستور زبانى قرار دارد که با 

آن ها آشنا مى شويم. پرس و جوهاى پيچيده تر و پيشرفته تر به سختى به وسيلٔه محيط گرافيکى 
قابل ايجاد هستند و بايد به وسيلٔه برنامه نويس و با قواعد زبان SQL نوشته شوند.

۱ـ پرس و جوها چه کاری انجام مى دهند و چه زمانى قابل استفاده هستند؟
۲ـ پنجرۀ طراحى پرس و جو را به اختصار توضيح دهيد.
۳ـ معيارهای پرس و جو به چه منظور استفاده مى شوند؟

ايجاد  قابل  گرافيکى  ابزار  چه  با  دهيد.  توضيح  را  محاسباتى  فيلدهای  ۴ـ 
هستند؟

۵  ـ پرس و جوهای عملياتى را شرح دهيد.
۶  ـ زبان پرس و جوی ساخت يافته SQL چيست؟

۷ـ عملکرد HAVING را با ذکر يک مثال توضيح دهيد.

خودآزمايى
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فصل
ايجاد و کار با گزارش ها

۶
  دراين فصل ايجاد گزارش و عمليات روی آن را بررسى مى کنيم. گزارش ها  دراين فصل ايجاد گزارش و عمليات روی آن را بررسى مى کنيم. گزارش ها 
يکى از راه های مفيد نمايش و ارايه داده ها در يک قالب چاپى است. چون يکى از راه های مفيد نمايش و ارايه داده ها در يک قالب چاپى است. چون 
اندازه و ظاهر هر شىء روی گزارش قابل کنترل است، بنابراين مى توانيد اندازه و ظاهر هر شىء روی گزارش قابل کنترل است، بنابراين مى توانيد 

اطالعات را همان گونه که مى خواهيد عرضه کنيداطالعات را همان گونه که مى خواهيد عرضه کنيد.

هدف های رفتاری   : پس از آموزش اين فصل هنرجو مى تواند :
   تفاوت گزارش با ساير اشياء را تشخيص دهد.

   نماهای مشاهدۀ گزارش Preview، ايجاد گزارش و تغيير طراحى را بشناسد.
 گزارش ها را به وسيلۀ Report يا report Wizard ايجاد کند.

   مى توانيد گزارش هايى ايجاد کنيد که :
ـ داده ها را در گروه هايى دسته بندی کرده و نمايش دهد.

ـ جمع کل   ،جمع برحسب گروه ها، درصد و غيره رامحاسبه کرده ، نمايش دهد.
ـ شامل زير گزارش، زير فرم   ،گراف و نمودار باشد.

ـ برچسب های پستى ايجاد کند.
ـ داده های جدول ها و پرس و جوهای مختلف را ترکيب کرده و نمايش دهد.

ـ داده ها را با کمک نوع قلم، خطوط و تصاوير در قالبى جذاب ارايه دهد.
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يک گزارش، رکوردها را شبيه نمای Datasheet فرم ها و جدول ها نشان مى دهد. تفاوت نمای 
View در گزارش با Datasheet آن است که در گزارش خالصٔه آمارى، عناوين، زيرنويس، شمارٔه 
زيباترى فراهم مى شود. همچنين مى توان داده هاى قابل نمايش را انتخاب  صفحه، قالب نمايش داده 

کرد، داده ها را گروه بندى کرد و جمع کل روى آن گروه و جمع نهايى را نمايش داد.
   گزارش ها در سه نما قابل نمايش است.

   نمای Design، مى توانيد ظاهر گزارش را ايجاد و يا تغيير دهيد.
واقعى در  هر  صفحهٔ  گزارش  مى توانيد  گزارش    را  تأييد    داده هاى  مرور  با   ،Print Preview نمای     

کنيد.
  نمای Layout Preview، با داده هاى نمونه فقط قالب نمايش گزارش را سريع مشاهده کنيد.

نکته 
گزارش فقط ليستى از مقادير داده نيست. هر زمان که نياز داريد داده هايى را با قالب 
خاص چاپ کنيد بايد گزارش ايجاد نماييد. گزارش مى تواند ليست اطالعات، برچسب 

چاپى، صورت حساب و … باشد.

قبل از چاپ گزارش به وسيلٔه چاپگر، ابتدا آن را در نماى Preview مشاهده کنيد. اين حالت 
نماى گزارش را روى صفحه نشان مى دهد و مشابه نمونٔه چاپى است. در اين حالت متوجه تغييرات 
مورد نياز خواهيد شد و در زمان و کاغذ صرفه جويى مى شود. با انتخاب دکمٔه Preview در پنجرٔه 

ابزار بانک، گزارش موجود را در صفحٔه پنجره مشاهده کنيد (شکل ۱ــ  ۶). 

شکل ۱ــ۶     ــ پنجرۀ نماى Preview يک گزارش نمونه
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معموالً نبايد تمام داده ها در يک گزارش نمايش داده شوند، مگر گزارش براى نمايش جزييات باشد 
مثل: ليست موجودى انبار، ليست مشتريان و غيره. به طورکل بخشى از اطالعات و مقادير جدول ها که 

مفيد و براى تصميم گيرى مورد نياز است نمايش داده مى شوند.
در  را  جدول ها  مى توانيم  هرچند  ايجاد  شوند،  پرس و جوها  داده هاى  از  گزارش ها  است  بهتر 
گزارش اضافه کرده و مانند يک پرس و جو عمل کنيم ولى بهتر است براى نمايش اطالعات چند جدول 
و حتى يک جدول، ابتدا پرس و جويى که داده هاى مورد نياز را برگرداند ساخته شود و از آن پرس و جو 

در ايجاد گزارش استفاده گردد.

AutoReports ـ  ۶    ــ ايجاد گزارش ساده به وسيلۀ ۱ـ
با اين امکان در بانک اطالعاتى Access، مى توان در نماى Datasheet، گزارش ها را به   سرعت 

ايجاد کرد. اين نوع گزارش فقط نام فيلدها و مقادير متناظر را ليست مى کند (شکل ۲ــ۶).
تفاوت اين ليست با چاپ نماى Datasheet آن است که داده ها در اين نما قالب بندى مى شود و 

به صورت خوانا شکل مى گيرد بدون آن که اطالعات زيادى را در يک صفحه فشرده سازد.

 مى خواهيم گزارش سريعى از معلمان مدرسه ايجاد کنيم:
.Tb۱_  Teacher  جدول يا پرس و جوى مورد نظر را انتخاب نماييد، مثالً جدول

آن را در نماى Datasheet باز کنيد.
در صورت نياز براى محدود کردن رکوردها، Filter اعمال نماييد.

مطابق شکل زير روی گزينٔه Report کليک کنيد.
ـ ـ ۶
ل ۱

ال مثا
مث
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بانک گزارشى ساخته، آن را در نماى Preview نشان مى دهد.
چاپ   Print دکمٔه با  را  آن  باشد،  مى خواهيد  آنچه  مطابق  گزارش  نمايش  اگر     

کنيد.
   دکمٔه Design را کليک کنيد تا طرح گزارش را ببينيد (شکل زير). به خاطر 

داشته باشيد که شايد درک اين نما براى بار اول کمى مشکل به نظر رسد.

طراحى   (Report)  AutoReport نباشيد.  صفحه  روى  خاص  اقالم  نگران     
گزارش را ايجاد کرده است و نيازى به استفاده از ابزارهاى نماى Design و ساخت 

گزارش نداريم. 
   نماى Design را ببنديد. درصورتى که مى خواهيد آن را ذخيره نماييد، نامى به 

آن اختصاص دهيد. زمانى آن را ذخيره کنيد که مجددًا به آن نياز پيدا خواهيد کرد.

نکته 
گزينٔه  از  ساده،  حدودى  تا  همچنين  و  مناسب تر  و  استاندارد  گزارش هاى  ايجاد  براى 

Wizard استفاده مى شود. 
که  زمانى  مى برد.  کار  به  آن  ايجاد  براى  را  گزارش  طراحى  ابزارهاى   Report:نکته
ياد گرفتيد چگونه از اين ابزارها استفاده کنيد و گزارش را اصالح کنيد و تغيير دهيد، 
مى توانيد از اين امکان براى ايجاد گزارش اوليه استفاده کنيد و سپس گزارش را مطابق 

نظر خود تغيير دهيد.
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کنجکاوی
AutoForm چه کاری انجام مى دهد و  کجا در دسترس است؟

Report Wizard ۲ـ  ۶   ـ ايجاد گزارش به وسيلۀ
از زبانه Create نوار ابزار گزينٔه Report Wizard را انتخاب نماييد..

Access، ابزارهاى متنوعى براى ايجاد گزارش دارد. اين روش ها به اجمال عبارت است از:
Design View: گزارش خالى را در نماى Design باز مى کند. در اين نما مى توانيد عناوين، 
پانوشت ها، جزييات و خالصٔه داده ها را اضافه کنيد. زمانى که بخواهيد گزارش را از ابتدا ايجاد کنيد 

از اين گزينه استفاده نماييد.
منابع  انتخاب  يعنى  گزارش،  توليد  فرايند  قدم هاى  دنبال کردن  با   :Report Wizard
داده (جدول ها / پرس و جوها)، فيلدهاى مورد نظر در گزارش و غيره گزارش توليد مى شود. اين روش 

ايجاد گزارش معمول ترين است.
پرس  و جوى  يا  جدول  فيلدهاى  تمام  که  مى کند  ايجاد  را  گزارشى   :Columnar Layout
استفادٔه  صفحه  فضاى  از  که  تفاوت  اين  با  است.   AutoReport شبيه  دارد.  دربر  را  انتخاب  شده 

بهترى دارد.
Tabuler Layout: گزارشى توليد مى کند که رکوردهاى جدول/  پرس وجو را در يک رديف 
نشان مى دهد و اندازٔه قلم را به گونه اى اختيار مى کند که صفحٔه گزارش تنظيم شود. اين نوع گزارش بهتر 

از نماى Datasheet ساده به نظر مى آيد و اغلب مفيدتر از Report هاى قبلى است (شکل ۲ــ۶).  

Wizard گزارش ايجاد شده به وسيلۀ Preview ـ ۶     ــ پنجرۀ نماى شکل ۲ـ
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Access معموالً نمى تواند عناوين فيلدها را در باالى گزارش به صورت صحيح قرار دهد. براى 
تنظيم دقيق همانطورکه در ادامه خواهيم ديد بايد در نماى Design آن را اصالح نماييد. 

  
ايجاد   Tabular نوع از  و  مدرسه  معلم هاى  ليست  از  گزارشى  ويزارد  کمک  با 

کنيد.
ــ پرس و جويى ايجاد کنيد که تمام رکوردهاى جدول معلمان را برگرداند و آن را 

Qry_Teachers نام گذارى کنيد.
را   Report Wizard سپس  و   New دکمٔه  بانک،  گزارش هاى  قسمت  در  ــ 

انتخاب کنيد و OK نماييد.
ــ در پنجرٔه بازشده، در قسمت Tables /Queries جدول Qry_Teachers را 

انتخاب کنيد.

ـ ٦
٢    ـ     

ال 
مث

ال 
مث

ــ تمام فيلدها را با دکمٔه << به ليست انتخاب شده اضافه کنيد. 
ــ قسمت Selected Field، فيلدهاى انتخاب شده براى نمايش در گزارش را نشان 
مى دهد. فيلدها به وسيلٔه دکمه هاى < يا << به ليست اضافه مى شوند. همچنين مى توان 

روى فيلد در ليست Available Field دو بار کليک کرد.
انتخاب  نيز  را  ديگر  جدول هاى  مى توان   Tables /Queries قسمت در  نکته : 
کرده، فيلدهاى مورد نظر را به فيلدهاى انتخاب شدٔه خود اضافه کرد. اگرچه گفتيم بهتر 
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است ابتدا پرس و جويى که داده هاى مورد نياز را برمى گرداند، انتخاب کنيد و سپس از 
اين پرس و جو در گزارش استفاده نماييد.

ــ بعد از انتخاب فيلدهاى مورد نياز، دکمٔه Next را کليک کنيد.
ــ ساير مراحل را بدون تغيير تأييد کنيد و در انتها Finish را انتخاب کنيد.

ــ گزارش را در حالت Design يا Preview مشاهده کنيد(شکل زير).  

کنجکاوی
در ويزارد طراحى گزارش   ، توضيح دهيد Sort،Grouping و Layout /Style  چه 

عملى انجام مى دهند؟

اول  فصل  در  طراحى  در  که  همان گونه  را  ترم  در  دانش آموزان  ثبت نام  گزارش 
مشخص شده است، ايجاد کنيد.

ابتدا پرس   و جويى به نام QRep-Register ايجاد مى کنيم که اطالعات مورد نياز 
را در بر داشته باشد. SQL مورد نظر در زير آمده است:

SELECT Tb1_ Register.RegisterCode,Tb1_Register.RegisterDate,
Tb1 _  Register. StudentCode , [ FirstName ]+   ' '  +[ LastName ] AS 
StudentName,
Tb1 _ RegisterItem .Course Code,Tb1 _  Course.  CourseName, 
Tb1_Course.CourseUnit,
Tb1_Teacher. FirstName + ' '+ Tb1_Teacher. LastName AS 

ـ ۶
۳   ـ    

ال 
مث

ال 
مث

ـ ٦
٢ ـ  

ال 
مث

ال 
مث
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TeacherName
FROM Tb1_Teacher INNER JOIN (Tb1_Course INNER JOIN 
(Tb1_ Student INNER JOIN
(Tb1_ Register INNER JOIN Tb1_Register Item  ON Tb1_Register. 
RegisterCode=
Tb1_  Register Item.RegisterCode)ON Tb1_  Student.StudentCode=
Tb1_  Register .  StudentCode)    ON   Tb1_Course.   CourseCode    = 
Tb1_ Register Item. CourseCode)
ON Tb1_Teacher. TeacherCode = Tb1_Course. TeacherCode

پرس و جـوى  و  مـى کنيم  اجـرا  را   Report Wizard گــزارش  ويــزارد  ــ 
QRep_Register را انتخاب مى کنيم.

ـ ۶
۳   ـ    

ال 
مث

ال 
مث

را  فيلدها  تمام  ــ 
به وسيلٔه دکمه << به ليست 
دکمٔه  و  کنيم  مى  اضافه 
مى کنيم  انتخاب  را   Next

(شکل روبه رو).

ــ از پنجرٔه باز شده 
انتخاب  را  اول  مورد   ٤
کليک  را   Next دکمٔه  و 

کنيد.
بعدی  مرحلٔه  در  ــ 
گزينٔه Outline را انتخاب 

کنيد.
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ــ در پنجرٔه Style، پيش فرض Office را انتخاب کرده، دکمٔه Next را انتخاب 
کنيد.

ــ نام گزارش را  Rep  _  Register  قرار دهيد و دکمٔه Finish را انتخاب  کنيد.

ــ گزارش از لحاظ شکل ظاهر مشابه گزارش طراحى شده نيست، بنابراين گزارش 
را ذخيره مى کنيم تا در نماى Design آن  را تغيير  دهيم. 

ــ نماى Design اين گزارش به صورت زير است:

را  سيستم  جارى  تاريخ  مثل  غيرضرورى  موارد  و  اضافه  خطوط  نما  اين  در  ــ 
حذف مى کنيم. (انتخاب مورد و زدن دکمٔه delete صفحه کليد)

ــ متن التين را به فارسى تغيير مى دهيم. با انتخاب جعبه متن مورد نظر و کليک 

ـ ۶
۳   ـ    

ال 
مث

ال 
مث
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مجدد و تايپ فارسى متن مورد نظر را تغيير مى دهيم. همچنين مى توانيم از طريق پنجرٔه 
مشخصه ها و از طريق دکمٔه  روى نوار ابزار، اين کار را انجام دهيم. با استفاده از 

زبانٔه Format،گزينٔه Caption متن نمايش يافته را تغيير دهيم.

ــ جعبه متن ها، مشابه روش هايى که در تغيير طراحى فرم ديديد، جابجا مى شوند.
درگ  کردن از طريق مربع بزرگ سمت راست جعبه متن که با  يادآورى: مثالً 

انتخاب آن ظاهر مى گردد.
آن  درون  متن  چيدمان  تنظيم  نظر،  مورد  متن  جعبه  انتخاب  از  پس  همچنين  ــ 
وسط چين،  مورد،  براساس  و  ابزار  نوار  در  دکمه هاى       کمک  با   ،(Align)
چپ چين يا راست چين قرار مى گيرد. همچنين مى توانيم از گزينٔه Text Align در زبانٔه 

Format پنجرٔه مشخصه ها نيز اين کار را انجام دهيم.
ــ براى افزودن امکانات گرافيکى، از ابزارهای موجود در زبانٔه Design استفاده 

می کنيم.

بـه  را  خود  گزارش  ــ 
مـوجـود،  ابـزارهـای  کمک 
تغيير  روبـــه رو  بـــه صورت 

می دهيم.

ـ ۶
۳   ـ    

ال 
مث

ال 
مث
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ــ گزارش هاى ليست حضور و غياب نيز به صورت مشابه ايجاد مى شود.

گزارش کارنامه دانش آموزان را ايجاد مى کنيم.
در  پيچيدگى  کمى  فقط  مى شود،  ايجاد  قبلى  گزارش هاى  مشابه  گزارش  اين  ــ 

محاسبٔه معدل وجود دارد که به آن مى پردازيم.
ابتدا پرس   و جوی مورد نظر را ايجاد می کنيم. به نام QRep-Certificate و با 

SQL زير:

SELECT  Tb1   _    Student.   StudentCode    ,   FirstName     ,    LastName  ,   
RegisterDate,
MajorName,Tb1_ Register Item.CourseCode,CourseName, Course
Unit, Grade
FROM Tb1_ Course INNER JOIN (Tb1_Major INNER JOIN  ((Tb1_ 
Student INNER JOIN
Tb1_ Register ON Tb1_ Student. StudentCode= Tb1_ Reg is ter. 
StudentCode) INNER JOIN
Tb1_ Register Item ON Tb1_ Register. Register Code = Tb1_ Register 
Item. RegisterCode) ON
Tb1_  Major. MajorCode = Tb1 _ Student.MajorCode) ON Tb1_

ــ سپس گزارش را ذخيره و در نماى Preview مشاهده مى کنيم (شکل زير).

ـ ۶
۳   ـ    

ال 
مث

ال 
مث

ـ ۶
٤   ـ    

ال 
مث

ال 
مث
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Course. CourseCode = 
Tb1_Register Item. CourseCode
نام  به  و  قبلى  مثال  مشابه  اوليه اى  گزارش  پرس و جو  اين  و  ويزارد  کمک  با  ــ 

Rep_Certificate ايجاد مى کنيم.
ــ دقت نماييد که ما در پرس و جو نام و نام خانوادگى را ترکيب نکرده ايم، بنابراين 
بايد در گزارش اين کار صورت گيرد. براى اين منظور فيلد FirstName را حذف کرده 
و نام فيلد LastName را به StudentName تغيير می دهيم سپس در پنجرٔه مشخصه ها، 

زبانه Data ، گزينٔه Control Source به   صورت زير تنظيم مى کنيم:

ـ ۶
٤  ـ   

ال 
مث

ال 
مث

ــ با کليک راست روی 
گزارش،  صفحٔه  خالی  فضای 
 Sorting and Grouping گزينٔه

را انتخاب مى کنيم.
گزينٔه  پنجره  اين  در  ــ 
  Yes را مقدار Group Footer
پانوشت  تا  کنيم،  مى  انتخاب 
گروه بندى نيز نمايش داده شود. 
جمع  به  مربوط  متن هاى  جعبه 
واحدها و محاسبٔه معدل بايد در 

اين قسمت قرار گيرد.



١٤٠ تی
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ــ از جعبه ابزار، دکمٔه Text box را انتخاب مى کنيم و با درگ کردن، آن را در 
قسمت پانوشت گروه قرارمى دهيم. مقدار Visible آن را در پنجرهٔ مشخصه ها No انتخاب 
مى کنيم و مقدار Control Source آن را ([Grade]٭[CourseUnit])SUM= قرار 
مى دهيم. اين فيلد، حاصل جمِع حاصل ضرب نمره در واحد درسى را براساس گروه بندى 
محاسبه مى کند چرا که در پانوشت گروه قرار داده شده است. نام آن را در زبانٔه All يا 

Other، گزينٔه Name مقدار SumGradeByUnit قرار مى دهيم.
ــ Text box ديگرى را در قسمت پانوشت گروه، زير ستون واحدها قرار مى دهيم 
و مقدار Control Source آن را Sum([CourseUnit])= قرار مى دهيم. اين فيلد جمع 
کل واحدهاى ثبت نام شدٔه دانش آموز را برمى گرداند، زيرا در پانوشت گروه قرار گرفته 
است و جمع را براساس گروه محاسبه مى کند. نام آن را به وسيلٔه گزينٔه  Name در پنجرٔه 

مشخصه ها،مقدار SumUnit قرار مى دهيم.
 Control ديگرى را در قسمت پانوشت گروه قرار مى دهيم ومقدارText box ــ
پنجرٔه  در  و  مى دهيم  قرار   =[SumGradeByUnit] / [SumUnit] را  آن   Source
 Border آن را مقدار ##.#  قرار مى دهيم. همچنين گزينٔه Format مشخصه ها گزينٔه

Style را مقدار Solid قرار مى دهيم. 
ــ طراحى گزارش را در شکل زير مشاهده مى کنيد.

ـ ۶
٤  ـ   

ال 
مث

ال 
مث
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ــ نماى Preview گزارش به صورت زير است.

ـ ۶
٤  ـ   

ال 
مث

ال 
مث

 نکته
منوها،  محيط،  ابزارهاى  و  است  فرم  طراحى  محيط  مشابه  گزارش ها  طراحى  محيط 
کنترل ها، قابليت ها و چگونگى استفاده از آن ها مشابه است. بنابراين از ذکر مجدد آن در 

اين قسمت خوددارى مى کنيم.



١٤٢ تی
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خالصۀ فصل
براى چاپ اطالعات با قالبى زيبا و مناسب از گزارش استفاده مى کنيم. گزارش 
نماى قابل چاپ را روى صفحٔه نمايش ارايه مى دهد. مى توانيم اطالعات را در گزارش ها 
محيط  کنيم.  ايجاد  خالصه  اطالعات  يا  و  جزييات  با  گزارش هاى  و  کنيم  گروه بندى 
ايجاد گزارش درAccess، شبيه برنامه هاى گزارش  ساز در محيط ويندوز است. مثالً 
همان طورکه در محيط Word، اطالعات چاپى را در نماى Preview مشاهده مى کرديد و 
يا بخشى از آن را چاپ مى کرديد، در محيط Access نيز همان امکانات براى گزارش ايجاد 
شده وجود دارد. اشياى بانک مشابه کنترل هاى فرم هستند و همان عمليات مشخصات 

ظاهرى کنترل ها، جابه جايى آن ها و … روى آن قابل انجام است.

۱ـ گزارش چيست؟
۲ـ چرا از گزارش استفاده مى شود؟

۳ـ روش های ايجاد گزارش را توضيح دهيد.
۴ـ به نظر شما کداميک از روش های ساخت گزارش مناسب تر است و 

چرا؟
و  آن ها  بين  اختالفى  آيا  کنيد،  بررسى  را  گزارش  ـ  کنترل های    ۵

کنترل های فرم وجود دارد؟ 
۶   ـ يک گزارش نموداری چگونه ايجاد مى شود؟

خودآزمايى



تی١٤٣
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فصل
نرمال سازی

٧
مى بايد  موجوديت ها،  بين  ارتباط  و  نياز  مورد  صفات   ،ER رسم و  موجوديت ها  شناسايى  از  پس   
جدول های (روابط) مورد نياز طراحى شوند. يک تصور نادرست اين است که هرچه صفات جدول 
از  صفات،  درست  گزينش  که  آن  حال  است،  برخوردار  باالتری  جامعيت  و  اکمال  از  باشد،  بيشتر 
بروز برخى مشکالت در بانک هاى اطالعاتى اجتناب مى کند. نارسايى ها در طراحى و يک طراحى 

نامناسب، باعث ايجاد پديدۀ  «آنومالى»١مى گردد.
آنومالى، در سه محور قابل طرح و بررسى است :
الف ـ « انجام ناپذيری  » يکى از عمليات در بانک.

ب ـ « بروز تبعات نامطلوب  » در پى انجام يک عمليات مبنايى.
ج ـ «فزون کاری» برای انجام يک عمليات مبنايى.

قبل از شرح موارد آنومالى، ويژگى های رابطه و چند مفهوم مقدماتى ديگر ذکر مى شود، سپس 
در قالب يک مثال آنومالى و راه هاى رفع آن گفته خواهد شد.

هدف های رفتاری : پس از آموزش اين فصل هنرجو مى تواند :
   ويژگى های رابطه را تعريف کند.

   وابستگى تابعى و وابستگى تابعى کامل را شرح دهد.
   آنومالى را تعريف کند.

   ويژگى های تجزيۀ مناسب را شرح دهد.
   مفهوم سطوح نرمال 2NF، 1NF و 3NF را توضيح دهد.

Anomaly ــ١
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۱ـ۷ـ ويژگى های رابطه
رابطه که در بانک هاى اطالعاتى رابطه اى١، به صورت جدول پياده سازى مى شود داراى ويژگى هاى 

زير است:
الف ــ منظم نيست، به اين معنى که ترتيب صفات، در هنگام تعريف بى اهميت است و سطرهاى 

جدول٢ نظم ندارد.
ـ داراى صفات تک مقدارى است يعنى به اجزاى معنى دار تقسيم نمى شود. به عنوان مثال اگر  بـ 
مقدار شمارٔه دانش آموزى برابر ۸۵۱۷۴۳ باشد و ۸۵ نشان دهندٔه سال تحصيلى باشد و در پرس و جوها 
بخواهيم دانش آموزانى که در سال ۱۳۸۵ ثبت نام کرد ه اند را مشخص کنيم، فيلد «شمارٔه دانش آموزى» 

يک فيلد تک مقدارى نيست.
ج ــ جدول، سطرهاى تکرارى ندارد. 

۲ـ۷ـ وابستگى تابعی٣
شبيه تعريف تابع در رياضيات، در رابطٔه R، صفت y با صفت x ٤ وابستگى تابعى دارد اگر به ازاى 

هر مقدار x، تنها يک مقدار y وجود داشته باشد. 
وابستگى تابعىy با   x را به صورت x → y  نشان مى دهيم٥.

در رابطٔه R۱، وابستگى تابعى A → B و B → C را بررسى کنيد:
R۱                                                                        

CBA
c1b1a1
c3b2a2
c2b1a1
c2b4a3

c١b1a5

Relational Data Base ــ١

۲ــ به سطرهاى جدول در اين مدل داده اى اصطالحاً تاپل گفته مى شود.
Functional Dependency ــ٣

۴ــ x و y مى توانند صفات خاصٔه ساده يا مرکب باشند.
۵   ــ A را اصطالحاً دترمينان گويند.

ـ ـ ٧
ل ۱

ال مثا
مث
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 ،A برقرار است. زيرا به ازاى هيچ مقدار مساوى از  A → B پاسخ : وابستگى
دو مقدار متفاوت از B وجود ندارد. اما وابستگى B → C  برقرار نيست. زيرا که به ازاى 

(B → C)  .وجود دارد R در  c2 و  c1 دو مقدار ، b1

وابستگى تابعى بيان کنندهٔ قواعد محيط عملياتى است. اين قواعد را مى توان در نمودار «وابستگى 
تابعى» يا نمودار FD نمايش داد.

 فرض کنيد قواعد زير در يک محيط عملياتى برقرار است. نمودارFD  متناظر را 
رسم کنيد. يک جدول با مقادير دلخواه متناظر و با نامFIRST   ايجاد کنيد.

قاعدۀ ۱: هر ناشر، تعدادى کتاب منتشر مى کند.
قاعدۀ ٢: هر ناشر از يک کتاب، شمارگان مشخصى منتشر مى کند.

قاعدۀ ٣: هر ناشر در يک شهر دفتر دارد.
قاعدۀ ٤: هر ناشر داراى يک رتبٔه صنفى است.

قاعدۀ ٥: ناشران يک شهر داراى يک رتبٔه صنفى هستند.
پاسخ: با توجه به قواعد باال داريم:

و  شهر   = City   ،شمارگان  =   Qty ،کتاب شماره   = Book # ،ناشر شماره   =P# )
Grade= رتبه صنفى ناشر)

1) P# → Book#
2) (P# , Book#)  → Qty
3) P#  → City
4) P#  → Grade
5) City  → Grade

GradeCityQtyBook#P#
40c11000b1P1
60c23000b4P2
40c12000b3P3
40c13000b2P1
50c34000b3P4
50c33500b5P4

ـ ـ ٧
ل ۱

ال مثا
مث

ـ ۷
۲ ـ  

ال 
مث

ال 
مث
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تمرين۱ـ ۷  :       در يک محيط عملياتى چهار قاعده بيان کنيد و نمودار FD متناظر   
                              را رسم کنيد.

نکته
 تمام صفات يک موجوديت با صفت کليد آن، وابستگى تابعى دارند.

اگر A → B  و B → C بر قرار باشد، آيا A → C برقرار است؟
پاسخ: فرض مى کنيم A → B  در اين صورت داريم:

a1...c1  
a1...c2  
a1  b1   c1                                 a1  b1   c1 دو حالت رو به  رو قابل تصور است: 
a1  b1   c2                                 a1  b2   c2  

 B → C (الف) در هر دو حالت با تناقض در فرض مواجه مى شويم. در قسمت
.A → C   :درنتيجه طبق برهان خلف داريم A → B (ب) و در قسمت

ـ  ۷  ـ وابستگى تابعى کامل١   ۳
صفت y، با صفت x وابستگى تابعى کامل دارد (x ⇒ y) اگر: 

۱ــ y با x وابستگى تابعى داشته باشد.
۲ــ y با هيچ زيرمجموعٔه x وابستگى تابعى نداشته باشد.

Fully Functional Dependency ــ١

ـ ۷
۳ ـ  

ال 
مث

ال 
مث
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با توجه به R2 تحقيق کنيد، آيا وابستگى تابعى کامل بين C و (B و A) برقرار 
است؟

   R۲                                                                                          
CBA
c1b1a1
c3b1a2
c2b2a1

(A,B) → C پاسخ: شرط اول برقرار است. يعنى: 
 A → C ((a۱ , c۱) , (a۱ , c۲)) شرط دوم نيز برقرار است. زيرا: 
 B → C ((b۱ , c۱) , (b۱ , c۳))   

(A,B) ⇒ C  :درنتيجه           

نکته
 اگر x صفت ساده باشد و وابستگى تابعى بين x و y  برقرار باشد ( x → y)، وابستگى 

تابعى کامل (x ⇒ y ) همواره برقرار است.

ـ  ۷    ـ شرح آنومالى ها  ۴
را  آنومالى  ۲ــ۷  مثال  رابطٔه  درنظرگرفتن  با  اينک  دارد.  وجه  سه  آنومالى  گفتيم  همان طورکه 

توضيح مى دهيم.
۱ــ درج: در آنومالى ناشى از درج، تمام يا بخشى از کليد اصلى تعريف نشده و نامعين است. 

طبق يکى از قواعد عام بانک اطالعاتى، مقدار کليد اصلى بايد کامال مشخص باشد.
فرض کنيد مى خواهيم رکورد <P10,  ,1000, c4, 10> را درج کنيم. اين درج امکان پذير نيست. 

زيرا مشخص نيست ناشر چه کتابى را منتشر کرده است.
۲ــ حذف: در آنومالى نوع دوم پس از انجام يک عمل، عوارض نامطلوب داريم. فرض کنيد 
مى خواهيم رکورد <P2 ,b4 , 3000> را حذف کنيم. اين حذف اگرچه شدنى است اما رتبٔه صنفى ناشران 

ـ ٧
٤  ـ   

ال 
مث

ال 
مث
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شهر c2  (مقدار ۶۰) ناخواسته حذف مى شود (دقت کنيد فعًال تنها يک ناشر ساکن شهر c2  است).
۳ــ به هنگام سازى: اين نوع آنومالى، موجب فزون کارى مى شود. در فزون کارى به ازاى يک 
  c3 عمل مبنايى چندين عمليات صورت مى گيرد. فرض کنيد قرار است رتبٔه صنفى ناشران ساکن شهر
از ۵۰ به ۷۰ تغيير کند. اين عمل موجب به هنگام سازى منتشر شونده١ (فزون کارى) در سيستم مى شود، 

يعنى در بيش از يک سطر جدول بايد تغيير صورت گيرد.
بيان  يک  در  است.  آنومالى  داراى  (مثال۲ــ۷)   FIRST رابطٔه مى شود،  مشاهده  همان طورکه 
غيردقيق، علت آنومالى ها، «اختالط اطالعاتى» است. به اين معنى که اطالعات نشر و اطالعات پايه اى 
ناشر در يک رابطه (جدول) با هم جمع شده است. براى ايجاد يک طراحى مناسب از رابطه ها بايد آن ها 
را از لحاظ سطوح نرمال بررسى کنيم و در صورت نرمال نبودن در آن سطح، آن رابطه را با «تجزيه» 
اصالح نماييم. در اين صورت از بروز آنومالى جلوگيرى مى شود. اينک مناسب است سطوح نرمال 

رابطه را با بيان دقيق تر مورد بررسى قرار دهيم.

ـ   ۷  ـ سطوح نرمال    ۵
روابط از سطح غيرنرمال تا سطح نرمال ۵ قابل تبيين و بررسى است. سطوح نرمال عبارتند از:

1NF ۱ــ سطح نرمال اول
2NF ۲ــ سطح نرمال دوم

3NF ۳ــ سطح نرمال سوم
٢BCNF  ۴ــ سطح نرمال

4NF ۵ ــ سطح نرمال چهارم
5NF ۶  ــ سطح نرمال پنجم

در اين کتاب تا سطح نرمال 3NF را بررسى مى کنيم. چرا که رابطه در اين سطح، از بسيارى 
آنومالى ها جلوگيرى مى کند.

ـ ۵    ــ۷ــ سطح نرمال اول: رابطٔه FIRST در مثال ۲ــ۷ را در نظر بگيريد. تمام فيلدها  ۱ـ
به نحوى هستند که مقادير آن ها به صورت منطقى قابل تقسيم نيست. به هر يک از اين فيلدها، يک فيلد 

تک مقدارى گوييم. اگر تمام فيلدها تک مقدارى باشد، رابطه در سطح نرمال اول قرار دارد.

Propagated Update ــ١

Boyce-Codd Normal Form(BCNF) .ناميده شده است Codd و Boyce ۲ــ به احترام نام
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رابطۀ R در سطح نرمال اول (1NF) است، اگر تمام فيلدهای آن در هر سطر جدول  ، 
تک مقداری باشد.

رابطٔه کارمند را در نظر بگيريد، آيا اين رابطه در سطح 1NF است؟

ـ ۷
۵ ـ  

ال 
مث

ال 
پاسخ: فيلد نام، قابل تجزيه به دو فيلد نام و نام خانوادگى است. اگر بخواهيم مث

بنابراين  کرده ايم؛  تجزيه  را  نام  فيلد  آوريم،  به دست  رابطه  از  را  کارمندان  نام خانوادگى 
رابطه غيرنرمال است و در سطح 1NF قرار ندارد. شکل نرمال 1NF آن به صورت زير 

است:

ـ  ۵    ــ۷ــ سطح نرمال دوم: در قسمت هاى قبل با تعريف وابستگى تابعى کامل آشنا شديم. ۲ـ
رابطه وقتى در سطح 1NF باقى مى ماند که وابستگى تابعى کامل بين حداقل يک فيلد با کليد 

اصلى نقض شود. به عنوان مثال نمودار FD براى رابطٔه FIRST را در نظر بگيريد:

نام شماره شناسنامه  ميزان تحصيالت  کد پرسنلى   
على علوى   ۲۴۳ ديپلم   ۱۱۰  
ستايش يمقانى  ۲۷۱۹ کارشناسى   ۱۴۰  
رضا قاسميان  ۵۹۳ کاردانى   ۱۳۰  

اسماعيل ميرزايى  ۹۰۹ کارشناسى   ۱۷۰  
عليرضا مسچى  ۷۱۴ کارشناسى   ۱۹۰  

نام نام خانوادگى  شماره شناسنامه  ميزان تحصيالت  کد پرسنلى   
على  علوى   ۲۴۳ ديپلم   ۱۱۰  

ستايش  يمقانى   ۲۷۱۹ کارشناسى   ۱۴۰  
رضا  قاسميان   ۵۹۳ کاردانى   ۱۳۰  

اسماعيل  ميرزايى   ۹۰۹ کارشناسى   ۱۷۰  
عليرضا  مسچى   ۷۱۴ کارشناسى   ۱۹۰  
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کليد اصلى در اين رابطه، صفت مرکب (#P#, Book) است. از آن جايى که تمام فيلدها، با 
(P# ,    Book#) → City                                                             :دارند، داريم FD کليد

براى برقرارى وابستگى تابعى کامل بايد داشته باشيم:
P#  → City
Book# → City
P# → City                   :قابل مشاهده است، داريم FD اما همان طورکه در نمودار

درنتيجه FD کامل بين City  و (Book, #P#) نقض شده است.
اينک مى توانيم دليل آنومالى هاى رابطٔه FIRST را بهتر دريابيم. نقض FD کامل.

رابطۀ R در سطح نرمال دوم (2NF) است، اگر: 
اوالً : 1NFباشد.

ثانيًا : صفت غيرکليد، ويژگى وابستگى تابعى کامل را با کليد نقض نکند.

براى رفع آنومالى و افزايش سطح نرمال رابطه، مى بايد رابطٔه FIRST را تجزيه نماييم. براى اين کار 
(SECOND (P#, City, Grade)                             :را به صورت زير تجزيه مى کنيم FIRST

PB (P#, Book#, Qty) PBSECOND
QtyBook#P#
1000b1P1
3000b4P2
2000b3P3
3000b2P1
4000b3P4
3500b5P4

SECOND (P#, City, Grade)

GradeCityP#
40c1P1
60c2P2
40c1P3
50c3P4
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مالک تجزيۀ رابطه: تجزئه رابطه R به رابطه هاى R1  و R2 مى بايد به نحوى باشدکه پيوند١ دو 
رابطٔه R1 و R2  رابطٔه R را ايجاد کند و تاپلى (رکورد يا سطرى) کم و زياد نشود. از طرف ديگر تجزئه 

R مى بايد، وابستگى هاى تابعى را حفظ کند.

ـ ۷  :        آيا معيارهاى تجزئه مناسب در تجزئه FIRST لحاظ شده است؟ تمرين۲ 

رابطٔهSECOND ، در سطح دوم نرمال است. زيرا اوالً: 1NF است و ثانياً: وابستگى تابعى 
کامل نقض نشده است. اما اين رابطه نيز داراى آنومالى مى باشد.

ـ ۷  :                        آنومالى هاى SECOND را ذکر کنيد. تمرين٣ 

آن   FD نمودار  مى گيريم.  نظر  در  را   SECOND رابطٔه  سوم:  نرمال  سطح  ـ  ۵  ــ۷ــ  ۳ـ
به صورت زير است:

 1. P#  → City   
 2. City →  Grade  
 3. P#  → Grade 

همان طورکه در مثال ۳ــ۷ ديديم، از دو وابستگى تابعى اول و دوم، مى توان وابستگى تابعى سوم را 
نتيجه گرفت، يعنى Grade وابستگى تابعى با واسطه با  #P از طريق City دارد. علت بروز آنومالى هاى 

SECOND نيز همين عامل يعنى وابستگى تابعى با واسطه است.

رابطۀ R در سطح نرمال سوم (3NF) است. اگر:
اوالً  : 2NF باشد.

ثانيًا : هر صفت غيرکليد با کليد اصلى، وابستگى تابعى با واسطه نداشته باشد.

Join ــ١
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براى رفع آنومالى هاى آن، مى بايد اين رابطه تجزيه شود. بنابراين SECOND را به رابطه هاى 
PC و CG تجزيه مى کنيم: 

PC(P#,City)
CG (City, Grade)

GradeCity
40c1
60c2
50c3

CityP#
c1P1
c2P2
c1P3
c3P4

PC                                      CG

سطح 3NF قرار مى گيرند بلکه در  جديد نه تنها در  آنومالى هاى SECOND، روابط  با حذف 
سطح باالتر يعنى BCNF نيز قرار مى گيرند که ما به بررسى آن نمى پردازيم.

ـ  ۷  :       ۱ــ آيا تجزئه انجام شده، ضوابط يک تجزئه مناسب را دارا مى باشد؟ تمرين  ۴ 
                             ۲ــ حـالت هاى ديگـر تجزئه SECOND را در نظر بگيريد. آيـا اين

                              تجزيه ها مناسب هستند؟

اگرچه نرمال سازى، آنومالى ها را از بين مى برد اما در پرس و جوها، به علت نياز به پيوند رابطه ها 
(جدول ها) سرعت انجام پرس و جو کاهش مى يابد.

کنجکاوی

نياز  مورد  اطالعات  بازيابى  سرعت  جدول ها،  تجزيۀ  و  نرمال  سطوح  اعمال  از  پس 
بنابر  و  نظر،  مورد  پرس و جوهای  کارايى  عدم  صورت  در  مى شود.  بررسى  کاربران 
مالحظاتى ممکن است جدول ها مجددًا ترکيب گردند. چه مالحظاتى در اين مورد 

مطرح است؟ 
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Chris Date ــ٢

ادگار فرانک تد کاد (۲۳ آگوست ۱۹۲۳ــ ۱۸ آوريل ۲۰۰۳) 
کاد يک دانشمند علوم کامپيوتر بود. وى نقش به سزايى در 
بنيان گذارى تئورى بانک رابطه اى داشت و مى دانيم که اين مدل 
 IBM رايج ترين مدل داده اى بانک اطالعاتى است. زمانى که براى
فعاليت مى کرد، مدل رابطه اى را براى مديريت بانک اطالعاتى بنا 
کرد. اگر چه نقش ارزشمند بسيارى در ساير پيشرفت هاى علوم 
به  و  مهم  تئورى هاى  از  وى  رابطه اى  مدل  ولى  داشت  کامپيوتر 

يادماندنى او است. 
کاد در پورتلند انگلستان متولد شد. او رياضى و شيمى را در دانشکدٔه اکستر و 
آکسفورد گذراند. در سال ۱۹۴۸، به نيويورک رفت و به عنوان برنامه نويس با شرکت 
IBM کار کرد. کاد دکتراى علوم کامپيوتر خود را از دانشگاه ميشيگان دريافت کرد و 

دو سال بعد مجددًا در دفتر پژوهشى IBM فعاليت خود را آغاز کرد. 
دو دهه (۱۹۶۰ و ۱۹۷۰) را بر روى تئورى هاى مديريت داده کار کرد و در سال 
بزرگ١  و  مشترک  دادٔه  بانک هاى  براى  رابطه اى  مدل  مورد  در  را  خود  مقالٔه   ۱۹۷۰

منتشر کرد. 
کاد بر توسعه و بسط مدل رابطه اى خود ادامه داد و با کريس ديت٢ همکارى خود 
 Boyce-Codd را شروع کرد. بر اين اساس پس از کاد، يکى از مدل هاى نرمال را به نام
ناميدند که به BCNF معروف است. پس از دهه ۱۹۸۰ که مدل رابطه اى به اوج شهرت 
رسيد، بحث هاى کاد با توليد کنندگان بانک اطالعاتى منجر به پيشنهاد اصول ۱۲ گانٔه وى 
شد که يک پايگاه دادٔه رابطه اى بايد از آن ها پيروى کند. با ايجاد زبان SQL، به نظر وى 
تئورى رابطه اى به نادرستى پياده سازى شد و مخالفت هايش، پست و مقام شغلى وى را 
در IBM با مشکل مواجه کرد که شرکت را ترک گفت. پس از آن وى با کمک کريس 

ديت و ديگر همراهانش، شرکتى مشاوره اى راه اندازى کرد. 
کاد جايزٔه تورينگ را در سال ۱۹۸۱ دريافت کرد و در سال ۱۹۹۴ وى به عنوان 

عضو افتخارى انجمن ماشين هاى محاسب منصوب شد. 
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کريستوفر جى ديت ۱۹۴۱ 
متخصصان  و  مشاوران  محققان،  نويسندگان،  از  يکى  ديت 
که  زمانى  است.  رابطه اى  دادٔه  بانک  فن آورى  زمينٔه  در  مستقل 
براى شرکت IBM کار مى کرد، در زمينٔه برنامه ريزى و طراحى فنى 
او  داشت.  همکارى   DB2 و   SQL/DS چون  شرکت  محصوالت 
زمانى با کاد در مديريت پايگاه داده ها و مدل رابطه اى همکارى مى کرد. 
در سال ۱۹۸۳ شرکت IBM را ترک کرد و يکى از توسعه دهندگان 

و پايه گذاران مدل رابطه اى شناخته مى شود. 
کتاب وى به عنوان مقدمه اى بر سيستم هاى بانک داده، تاکنون به هشتمين ويرايش 
خود رسيده است و کتابى مرجع در زمينٔه بانک هاى داده اى است و در  صدها دانشکده 
و دانشگاه در سراسر دنيا تدريس مى شود. وى همچنين نويسندٔه کتاب هاى بسيارى در 

زمينٔه مديريت داده است. 

خالصۀ فصل
نمودار ER، جداول، فيلدها و  پس از طراحى مفهومى بانک اطالعاتى و رسم 
کليد اصلى آن ها تعيين مى شوند. در برخى موارد جدول هاى ايجاد شده داراى آنومالى 
هستند. يعنى برخى عمليات حذف، اضافه، ويرايش روى آن ها غيرممکن مى شود، يا در 

صورت انجام اطالعات مهم از دست مى رود و يا با دشوارى همراه است.
يکى از داليل ايجاد آنومالى اختالط اطالعاتى است. شش سطح نرمال داريم که 
سه سطح آن را بررسى کرده ايم. بيشتر جدول هاى نرمال در سطح سوم، در سطح باالترى 
نيز قرار مى گيرند. پس از تعيين جدول ها، هر جدول از نظر سطح نرمال بررسى شده و در 

صورت لزوم تجزيه مى شود. هر سطح نرمال داراى شرايطى است.
هر جدول غيرنرمال براى نرمال شدن بايد تجزيه شود. عمل تجزيه مالک هايى دارد که به 
برخى از آن ها در فصل اشاره کرده ايم. تجزيه شدن جدول به جدول هاى جديد که حافظ 
اطالعات جدول قبلى باشد، آنومالى ها را از بين مى برد ولى در مواردى سرعت بازيافت 

اطالعات در پرس و جوها را کاهش مى دهد.
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۱ـ آنومالى به چه معنى است؟
۲ـ وابستگى تابعى و وابستگى تابعى کامل را با ذکر مثال توضيح دهيد.

۳ـ سطح نرمال اول، دوم و سوم چه ويژگى هايى دارند؟
۴ـ محاسن و معايب نرمال سازی چيست؟

صفت  بين  کامل  تابعى  وابستگى  دهد  نشان  که  کنيد  ذکر  ديگری  دليل  ۵  ـ 
خاصۀ غيرکليد و کليد اصلى در FIRST   ، نقض شده است.

نتيجه  را   (A  ,  C) → D      عبارت  A → D  تابعى وابستگى  از  مى توان  ـ آيا   ۶
گرفت؟

۷ ـ رابطه   Z  را درنظر بگيريد و آن را به دو رابطۀ  X(A , B) و Y(A ,C)  تجزيه 
کنيد.آيا پيوند (JOIN)  آن ها رابطۀ   Z را ايجاد مى کند؟  

CBA
c۱b۱a۱
c۲b۲a۱
c۳b۱a۲
c۴b۳a۳

 ۸   ـ فرض کنيد در رابطۀ  (a۱ ,   a۲  , ... ,  a۶)، وابستگى هايی تابعى زير وجود دارد.به نظر شما 
کليد اصلى چيست؟ چرا؟

a۱ → a۲          
a۱ → a۳
a۱ → a۴
a۱ → a۵
a۱ → a۶                                            

۹ـ در رابطۀ R(A  ,   B  ,  C  ,   D)    وابستگى های تابعى زير وجود دارد و (A  ,  B)کليد است سطح 
نرمال رابطه را مشخص کنيد.

          C → D
A → C  

خودآزمايى

Z


