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مقدمه

گسترش دانش بشرى، تولىد »اطالعات« در حوزه هاى مختلف و نىاز به استفادٔه کارآمد از آن، 
محافل علمى، دانشگاهى و فنى را بر آن داشته است که با دقت و تأمل بىشتر و با روش هاى سرىع و 
مناسب از اطالعات استفاده نماىند. امروزه نرم افزارهاى مختلف با تواناىى هاى متفاوت براى  مدىرىت 

داده ها اىجاد شده اند و استفاده مى شوند.
در اىن کتاب مفاهىم عام سىستم هاى ذخىره و بازىابى، فاىلىنگ و بانک اطالعاتى در فصل هاى 
1 و 7 بىان شده است و در فصل هاى2 تا 6    و   8 اىن مفاهىم با استفاده از نرم افزار مدىرىت بانک اطالعاتى 
اکسس2003 به کار گرفته شده است. پىشنهاد مى شود قبل از انجام کار عملى، مفهوم ىا مفهوم هاى مورد 
نىاز به دقت بىان گردد تا هنرجو بداند »چرا« و براى رسىدن به چه »هدفى« مى باىد از بانک اطالعاتى 

استفاده کند.
مناسب است با ىادآورى مطالب مربوط به فاىلىنگ در کتاب برنامه سازى 3، تفاوت فاىلىنگ 
نمونه،  بانک اطالعاتى  به درستى شناساىى گردد. در فصل 8، مراحل اىجاد ىک  بانک اطالعاتى  با 

راهنماىى و توضىح داده شده است.
کتاب هاى  در  استفاده  حاضر، قابلىت  کتاب  آموزشى  مطالب  و  مفاهىم  است  به ذکر  الزم 
برنامه سازى   )3( و بسته هاى نرم افزارى )3( را دارا مى باشد.هدف اىن کتاب ىادگىرى دقىق مفاهىم اولىٔه 
بانک اطالعاتى و کاربست آن در نرم افزار اکسس2003است.بنابراىن هرگونه سهل انگارى در انتقال 

مفاهىم و تکىٔه صرف بر انجام عملىات،هنرجو را از اهداف اىن کتاب دور مى سازد.
در پاىان، از معلمان محترم، دانش آموزان گرامى و تمامى خوانندگان ارجمند که مؤلف را از 

راهنماىى هاى خوىش بهره مند مى سازند، سپاسگزارى مى کنم.
مؤلف
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هدف کلىهدف کلى
آشنايى با مفاهيم بانک اطالعاتى و کار با  آشنايى با مفاهيم بانک اطالعاتى و کار با  DBMSDBMS  متداول  متداول
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هدف های رفتاری  : پس از آموزش اين فصل هنرجو مى تواند :
  انواع سيستم های ذخيره و بازيابى را توضيح دهد.

  مفهوم فيلد ، رکورد ، فايل را توضيح دهد.
  بانک اطالعاتى را تعريف کند.

  سيستم مديريت بانک اطالعاتى و معماری آن را شرح دهد.
  مفاهيم مدل رابطه ای را شرح دهد.

  سيستم بانک اطالعاتى را طراحى کند.

۱ـ۱ـ کليات
سيستم  ٢است.  اطالعات»  بازيابى  و  «ذخيره  سيستم هاى  انواع  از  يکى  اطالعاتى  بانک هاى 
ذخيره و بازيابى سيستمى است که به کاربر امکان مى دهد تا داده ها و اطالعات خود را ذخيره، بازيابى    و 

پردازش نمايد.

فصل

١ــ در اين کتاب پايگاه داده ها، بانک اطالعاتى ، بانک داده و بانک به يک معنى استفاده شده است.
Information Storage and Retrieval ــ٢

مفاهيم بانک اطالعاتى١
۱

خواهيم  اطالعاتى  بانک های  اوليۀ  مفاهيم  و  تعاريف  معرفى  به  فصل  اين  در 
پرداخت. اگرچه نرم افزارهای کاربردی به سهولت قابل استفاده هستند، اما بدون 
دانستن دقيق مفاهيم نمى توان از آن ها به طور مناسب استفاده کرد و هيچ گاه 

نمى توان بانک اطالعاتى کارآمدی را ايجاد و پياده سازی کرد.
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نظر به تعريف عام باال، موارد زير قابل ذکر است:
۱ــ کاربر مى تواند داراى قابليت «برنامه سازى» يا فاقد اين مهارت باشد.

۲ــ داده مى تواند متن، تصوير، صوت و نظاير آن باشد.
سيستم ذخيره و بازيابى اطالعات با گذشت زمان، از مفهوم سادٔه فايلينگ١ به صورت زير توسعه 

پيدا کرده است:
Filing System (FS) ۱ــ سيستم فايلينگ 
Data Management System (DMS) ۲ــ سيستم مديريت داده ها 
Database Management System (DBMS) ۳ــ سيستم مديريت پايگاه داده ها 
Knowledge Base Management System (KBMS)  ۴ــ سيستم مديريت پايگاه دانش

پيش از تعريف سيستم مديريت پايگاه داده بهتر است، برخى از مفاهيم، تعاريف مقدماتى و مفهوم 
سيستم فايلينگ بررسى شود تا با دقت بيشترى بتوانيم مفهوم بانک اطالعاتى را بشناسيم.

۲ـ۱ـ مفاهيم مقدماتى در ذخيره و بازيابى
۱ــ۲ــ۱ــ فيلد٢: يک قطعه داده است٣.

هر فيلد داراى دو جزء مى باشد:
۱ــ نام

۲ــ مقدار
مقدار، حکم داده٤ را دارد و نام فيلد بـه همراه مقـدار در حکم اطالع٥ خواهد بود. بـه    عنوان  

مثال :  
نام خانوادگى   =      علوى

       نام فيلد             مقدار فيلد

در واقع هر فيلد يک ويژگى يا صفت٦به حساب مى آيد. توجه کنيد که از نام فيلد و مقدار فيلد به 
همراه هم اطالع پيدا مى کنيم که نام خانوادگى فرد موردنظر علوى است. مثال جالب تر اين که: مـقـدار 
عددى «۸۸۹۶۵۴۲۳» هيچ معنى خاصى نـدارد. حال بـه اين عبارت توجه کنيد: «تلفن = ۸۸۹۶۵۴۲۳»، 

Field ــ٢                        Filing ــ١
(Semantic Data Unit) .٣ــ فيلد واحد معنايى داده است

ـ  ٥                         Data ــ٤ Attribute ــ٦                     Information ـ
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Key ــFile                                ۳ ــRecord                                 ۲ ــ۱

با درج نام فيلد در کنار مقدار عددى، شما اطالع پيدا مى کنيد که آن عدد شماره تلفن است. اگر به جاى 
تلفن، شماره شناسنامه قرار گيرد اطالع کسب شده متفاوت خواهد بود.

نکته
 يکـى از خصوصيات مهم فيلد، نــوع داده اى است کـه در آن قــرار مـى گيرد. مثالً 

Real ، Integer  يا Text و…   .

۲ــ۲ــ۱ــ رکورد١: به مجموعٔه فيلدهاى مرتبط، يک رکورد مى گوييم.
به عنوان مثال، قالب رکورد مربوط به يک دانش آموز مى تواند شامل نام فيلدهاى زير باشد:

نام، نام خانوادگى، سال تولد، مقطع تحصيلى، کالس و…
محتواى رکوردهاى دانش آموزان مى تواند براى دو دانش آموز همکالسى به صورت زير باشد:

۱ــ مجيد، شجاعى، ۱۳۷۰، اول دبيرستان، کالس ۱ الف و…
۲ــ حسن، کماليان، ۱۳۷۱، اول دبيرستان، کالس ۱ الف و…

محتواى رکورد مى تواند داراى طول ثابت يا متغير باشد. درحالت رکورد با طول ثابت، تعداد، 
ترتيب و اندازٔه فيلدهاى متناظر در تمام رکوردها يکسان درنظر گرفته مى شود و در حالت رکورد با طول 

متغير، چنين الزامى وجود ندارد.
۳ــ۲ــ۱ــ فايل۲: مجموعه اى از رکوردها، تشکيل فايل را مى دهند. به عنوان مثال: فايل 

تحصيلى دانش آموزان، محتواى فيلدهاى رکوردهاى مربوط به دانش آموزان را دارا مى باشد.
۴ــ۲ــ۱ــ کليد۳: به فيلد يا زيرمجموعه اى از فيلدها، که باعث يکتايى هريک از رکوردها 
مثال،  به عنوان  داشت.  دسترسى  مشخص  رکورد  يک  به  مى توان  کليد  به وسيلٔه  گويند.  کليد  شود، 

به رکوردهاى زير توجه کنيد:

نام خانوادگینامشماره دانش آموزیرديف
حسينىعلى۱۱۰۰
احمدىحسن۲۱۱۰
علوىعلى۳۱۰۸
علوىرضا۴۹۴
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فيلد نام نمى تواند کليد باشد زيرا دو مقدار مشابه «على» در رکوردهاى رديف ۱ و ۳ وجود دارد. 
هم چنين فيلد نام خانوادگى نمى تواند کليد باشد زيرا مقادير «علوى» در رکوردهاى رديف ۳ و ۴ وجود 

دارد. اما شماره دانش آموزى مى تواند کليد باشد زيرا هيچ دو شماره دانش آموزى برابر وجود ندارد.
با توجه به رکوردهاى اين جدول، فيلدهاى نام و نام خانوادگى نيز با هم مى توانند کليد باشند. 
يکسان  نام خانوادگى  و  نام  دانش آموز  دو  است  ممکن  واقعى،  مدرسٔه  عملياتى  محيط  يک  در  اگرچه 

داشته باشند.

کنجکاوی
 آيا ممکن است در يک سيستم ذخيره و بازيابى کليد وجود نداشته باشد؟آيا ممکن است در يک سيستم ذخيره و بازيابى کليد وجود نداشته باشد؟

در انتخاب کليد موارد زير قابل توجه است:
۱ــ کليد مى تواند ساده يا مرکب باشد.

۲ــ ممکن است کليدهاى مختلفى اعم از ساده يا مرکب بتوان تشخيص داد ( کليد کانديد ) ولى 
يکى از آن ها را با توجه به مالحظاتى به عنوان کليد اصلى۱ درنظر مى گيريم.

۳ــ در برخى موارد به جاى استفاده از فيلدها و صفات مورد نياز شناسايى شده، به صورت مجازى 
فيلدى با مقدار يکتا (صفت مجازى)، به عنوان کليد اضافه مى شود. مانند شماره دانش آموزى.  مجازى 
بودن يعنى يک فرد زمانى که در يک مدرسه ثبت نام مى کند و دانش آموز آن مدرسه مى شود، يک شمارٔه 

دانش آموزى مى گيرد و زمانى که فارغ التحصيل مى شود ديگر اين شماره را از دست مى دهد.
۴ــ مقدار فيلدى که کليد درنظر گرفته مى شود، تهى (خالى) نيست و طبق تعريف کليد، مقدار 

تکرارى ندارد.

۳ـ ـ ۱ ـ عمليات روی رکور ـ عمليات روی رکوردهادها
اين عمليات عبارت است از:

Retrieve ۱ــ بازيابى رکوردها 
Insert ۲ــ درج رکوردها 

Primary Key ــ۱
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۴ــ اگرچه از نظر زمانى نسبت به روش ترتيبى سريع تر است اما مصرف حافظه در آن بيشتر خواهد بود.

Delete ۳ــ حذف رکوردها 
Update ۴ــ به هنگام سازى رکوردها 
Restructure ۵    ــ تغيير ساختار 

يا  رکورد  آوردن  به دست  بازيابى  از  منظور   :(Retrieve) رکوردها  بازيابى  ۱ــ۳ــ۱ــ 
رکوردهايى    است که داراى شرايط خاصى هستند. به عنوان مثال مى خواهيم اطالعات دانش آموزانى 
که معدل آن ها بيش از ۱۶ است را به دست آوريم. به اين کار بازيابى گفته مى شود. ممکن است نتيجٔه 

بازيابى يک يا چند رکورد باشد.
به طور کلى براى دستيابى و بازيابى رکوردها دو روش وجود دارد:

۱ــ ترتيبى۱
۲ــ مستقيم۲

در روش ترتيبى، رکوردها از ابتدا يکى پس از ديگرى بررسى مى شوند تا «محتواى» موردنظر 
بازيافت شود. مثالً فرض کنيد مى خواهيم منزل شخصى به نام على علوى را در يک ساختمان چند طبقه 
پيدا کنيم. براى يافتن آپارتمان موردنظر بايد مثالً از طبقٔه اول، زنگ واحدها را پشت سر هم بزنيم تا به 

منزل اين شخص برسيم. اين روش کُند و زمان بر است.
موردنظر به طور  محتوا، «آدرس» رکورد به دست مى آيد و رکورد  مستقيم با توجه به  در روش 
پياده سازى مى شود  مختلف  ساختارهاى  مستقيم به وسيلٔه  روش  بازيابى مى شود.  آدرس  با آن  مستقيم 
مثل شاخص۳. در مثال باال اگر به دفتر سرايدار آپارتمان مراجعه کنيم، وى مى گويد منزل اين شخص 
طبقٔه چهارم، واحد ۲ است. ما مى توانيم از آسانسور استفاده کنيم و سريع به منزل اين شخص  مثالً 
برسيم. حتى اگر آسانسور در دسترس نباشد از راه پله ها خود را به طبقه چهارم مى رسانيم بدون آن که 

در طبقه ها وقت صرف جستجو کنيم۴.
۲ــ۳ــ۱ــ درج رکوردها (Insert): منظور، افزودن رکورد يا رکوردهايى است که تاکنون 
در سيستم وجود نداشته است. درج مى تواند در انتهاى فايل يا محل منطقى آن رکورد صورت گيرد. 

محل منطقى، محلى است که نظم فايل را حفظ مى کند.
به عنوان مثال فرض کنيد، فايلى به صورت زير وجود دارد. اگر بخواهيم دانش آموزى با معدل ۱۵ 
را اضافه کنيم و نظم فايل که به صورت صعودى مقادير معدل مرتب است حفظ شود، بايد اين رکورد 
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بين رکورد اول و دوم قرار گيرد. يعنى رکوردى بين اول و دوم اضافه کنيم و اطالعات دانش آموز جديد 
را در آن ثبت کنيم.

فيلد معدلساير فيلدها…
۱۴
۱۵
۱۷
۱۸
۲۰

فيلد معدل ساير فيلدها …
۱۴
۱۷
۱۸
۲۰

رکورد اول
رکورد دوم
رکورد سوم

رکورد چهارم
رکورد پنجم

رکورد اول

رکورد دوم

رکورد سوم

رکورد چهارم

درج رکوردی با معدل ۱۵
در محل منطقی

نداشته  نياز  رکوردهايى  يا  رکورد  به  که  درصورتى   :(Delete) رکوردها حذف  ۳ــ۳ــ۱ــ 
باشيم، آن را از فايل مربوطه حذف مى کنيم.

۴ــ۳ــ۱ــ به هنگام سازى رکوردها (Update): اصالح مقادير فيلد يا فيلدهايى از رکورد، 
به هنگام سازى  دانش آموز  درس  يک  نمرٔه  تغيير  مثال  به عنوان  دارد.  نام  به هنگام سازى  اصطالح  در 

محسوب مى شود.
۵  ــ۳ــ۱ــ تغيير ساختار(Restructure): اگر به هر دليل در ساختار رکوردها تغيير ايجاد 

شود مثالً اندازٔه فيلد تغيير کند يا فيلد جديدى اضافه شود، تغيير ساختار صورت مى گيرد.

( ( FSFS )  ) ۴ـ ـ ۱ ـ سيستم فايلينگ ـ سيستم فايلينگ
همان طور که گفتيم سيستم فايلينگ، اولين نوع سيستم ذخيره و بازيابى اطالعات است. در اين 
سيستم، نرم افزارهاى کاربردى، مديريت ذخيره و بازيابى داده ها را نيز برعهده داشتند. در اين سيستم 
براى کاربردهاى مختلف، فايل هاى جداگانه اى طراحى و پياده سازى مى شوند. در سيستم فايلينگ انجام 
عمليات به وسيلٔه برنامه سازى و پياده سازى الگوريتم ها انجام مى شود. زمانى که سيستم بزرگ و پيچيده 

مى شود، هر تغيير جزيى در خواسته ها، منجر به کدنويسى مى گردد.
است.  سخت  پياده سازى  زمان  در  استاندارد  رعايت  کنترل  مختلف،  فايل هاى  وجود  علت  به 
سيستم  در  باشد.  داشته  مختلف  اندازه هاى  است  ممکن  فايل  دو  در  نام خانوادگى  فيلد  مثال  به عنوان 
اول  سيستم  زير  در  شخصى  بگيريد  درنظر  آيد.  به وجود  داده ها»  «ناسازگارى  است  ممکن  فايلينگ، 

شکل۲ــ۱ــ درج در محل منطقی (نظم صعودی فيلد معدل حفظ شده است)
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خود را «على علوى تهرانى» و در زير سيستم دوم «على علوى» معرفى کند. بدين ترتيب مثالً در مقايسٔه 
دو زيرسيستم، اين دو مقدار يکسان نيستند و اين به معنى ناسازگارى داده است. هم چنين احتمال بروز 
شوند.  ذخيره  تکرارى  متعدد و  فيلدها به صورت  محتويات بعضى از  يعنى  دارد.  نيز وجود  افزونگى١ 
به طور مثال، مشخصات سکونت يک فرد هم در سيستم فايلينگ اول و هم در سيستم دوم ثبت گردد. 

نتيجٔه افزونگى، اتالف حافظه و مشکالت در انجام عمليات مبنايى است.

نکته
  افزونگى، مى تواند ناشى از طراحى نامناسب باشد که در ساير سيستم هاى ذخيره و بازيابى   افزونگى، مى تواند ناشى از طراحى نامناسب باشد که در ساير سيستم هاى ذخيره و بازيابى 

نظير بانک اطالعاتى نيز وجود دارد و منحصر به سيستم فايلينگ نيست.نظير بانک اطالعاتى نيز وجود دارد و منحصر به سيستم فايلينگ نيست.

با استفاده از يک زبان سطح باال صورت مى گيرد و معموالً  برنامه سازى در اين روش معموالً 
فايل هاى سيستم قابل استفاده به وسيلٔه ساير سيستم هاى فايلينگ نيستند.

سيستم فايلينگ هنوز کاربرد دارد و به طور کلى معايب روش فايلينگ را مى توان به صورت زير 
خالصه کرد:

۱ــ احتمال بروز افزونگى (تکرار در ذخيره سازى)
۲ــ حجم زياد کدنويسى

۳ــ احتمال باالى ناسازگارى داده ها
۴ــ سخت بودن اعمال استاندارد در سيستم ها

ـ ۱ ـ پايگاه داده ها     ۵
بازيابى اطالعات است.  سيستم مديريت پايگاه داده، يکى از سيستم هاى توسعه يافتٔه ذخيره و 
واحدى در  اگرچه اين مفهوم بسيار شناخته شده و رايج است، اما واقعيت آن است که تعريف کامالً 

متون معتبر براى آن ذکر نشده است.
در نگرش بانک اطالعاتى، طراحى به صورت يکپارچه انجام مى گيرد. از آن جايى که يک محيط 
عملياتى مى تواند داراى زيرمحيط هاى مختلفى باشد،  اين نگرش باعث مى شود برخى معايب روش فايلينگ 
نظير ناسازگارى داده ها و اعمال نشدن استانداردها رفع گردد، مثالً براى فيلد نام در تمام محيط، مقدار 

Redundancy ــ١
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يکسانى از حافظه اختصاص مى يابد. حال آن که در روش فايلينگ به علت مجزا بودن فايل ها به سختى 
و با صرف هزينٔه باال مى توان نگرش بانک اطالعاتى داشت.

يکپارچه سازى و مديريت متمرکز باعث جلوگيرى از تکرار در ذخيره سازى (افزونگى) خواهد 
شد و درنتيجه از حافظه، استفاده بهترى صورت مى گيرد. در مجموع مى توان پايگاه داده را به صورت 

زير تعريف کرد:
«مجموعه اى از داده ها به صورت يکپارچه با حداقل افزونگى، تحت کنترل يک سيستم 

متمرکز و در چارچوب يک مدل داده اى»
استفاده  همزمان  و  کاربر  چند  به وسيلٔه  مى تواند  داده  پايگاه  شبکه اى،  دست آوردهاى  ترکيب  با 

شود.

کنجکاوی

تعريف های مختلف پايگاه داده را بررسى کنيد.

ـ ۱ ـ سيستم مديريت پايگاه داده١     ۶ 

Database Management System (DBMS) ــ١

اصلى ترين تفاوت روش پايگاه داده با روش هاى 
به نام  حصارى  وجود  فايلينگ،  سيستم  مثل  قبلى 
هرگونه  است.  اطالعاتى»  بانک  مديريت  «سيستم 

دستيابى به داده ها بايد از طريق آن انجام شود.
تمامى  و  اطالعاتى  بانک   ،DBMS در 
نرم افزار  اين  اختيار  در  فقط  و  فقط  آن  فايل هاى 
به  را  خود  درخواست  کاربران  هستند.  قدرتمند 
اين نرم افزار ارسال مى کنند و در صورت تأييد، کار 

سيستم مديريت بانک اطالعات

بانک
 اطالعات

کاربران

خواسته شده انجام مى گيرد.
ـ ۱ ــ معمارى پايگاه داده: سؤال اين است که چگونه مى توان در يک سيستم بزرگ و  ۱ ــ۶   ـ
پيچيدٔه بانک اطالعات، بين کاربران و داده هاى بسيار زياد ذخيره شده روى رسانه ارتباط برقرار کرد و 
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چگونه سيستم مديريت پايگاه داده درخواست هاى کاربران براى عمليات پايگاه داده اى (مانند: بازيافت، 
درج، به هنگام سازى، حذف و غيره) را اداره و کنترل مى کند.

پاسخ اين سؤال در معمارى سه اليه اى است که به وسيلٔه کميته ANSI/SPARC  ١  عرضه شده 
است. در ايجاد اين معمارى سطوح به گونه اى از هم مجزا شده اند که براى رسيدن به هدف با هم به خوبى 
مراوده و تعامل کنند و هم به اندازٔه کافى مجزا و مستقل باشند که تغيير در يک سطح به سطوح ديگر 

انتقال پيدا نکند. اين سه اليه عبارت است از:
۳ــ سطح داخلى٤ ۲ــ سطح مفهومى٣   ۱ــ سطح خارجى٢  

  سطح خارجى: همان ديد کاربرى است. باالترين سطح انتزاع است. به اين ترتيب که فقط 
بخشى از پايگاه داده که به مسايل کاربر و يا برنامٔه کاربردى مربوط است را شامل مى شود.

  سطح مفهومى: ساختار پايگاه داده است. تمام موجوديت ها٥ و ارتباطات بين آن ها را شامل 
مى شود.

  سطح داخلى: جزييات ذخيره سازى است. پايين ترين سطح انتزاع است و به روش هاى فيزيکى 
ذخيره و بازيابى نزديک است. چگونگى ذخيره سازى را نشان مى دهد. ساختارهاى داده را توضيح 

مى دهد و هم چنين روش هاى دسترسى را نشان مى دهد. سطح داخلى، سطح فايلينگ است.

 ANSI Standard Planning and Requirements Committee ــ١
ـ  ٤                              Conceptual Level ــ٣                            External Level ــ٢     Internal Level ـ

٥  ــ Entity،    مانند دانش آموز در محيط عملياتى مدرسه

سطح خارجی
کاربرn          ...                     کاربر١

سطح
 مفهومی

سطح داخلی

ديدهای مختلف کاربران

کل بانک بدون توجه به 
مدل دادۀ  خاص

کل بانک در قالب مدل 
دادۀ خاص

کل بـانک    روی رسانـه 
(فيزيکی) خاص

 HL + DSL

ساختار سه اليه ای معماری پايگاه داده
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 نکته
۱HLHL: زبان برنامه نويسى غيربانکى است. مثل  زبان برنامه نويسى غيربانکى است. مثل Visual BasicVisual Basic و...  و... 

۲DSLDSL: زبان برنامه نويسى بانکى يا به عبارتى زبان فرعى داده اى است.مثل  زبان برنامه نويسى بانکى يا به عبارتى زبان فرعى داده اى است.مثل SQLSQL و و…

۲ــ۶    ــ۱ــ مدل داده اى: در تعريف پايگاه داده از «مدل داده اى» نام برده ايم. سيستم مديريت 
بانک اطالعاتى پنهان از ديد کاربر، هرگونه دستيابى به داده ها را انجام مى دهد. به اين منظور در معمارى 
در  مختلفى  داده هاى  ساختمان  براساس  داده اى  مدل هاى  است.  شده  استفاده  داده اى  مدل  پايگاه، 

بانک هاى اطالعاتى استفاده مى شوند که سه نوع متداول آن عبارت است از:
Relational Data Structure ۱ــ رابطه اى

۳Hierarchical Data Structure ۲ــ سلسله مراتبى
۴Network Data Structure ۳ــ شبکه اى

 Data Sub Language ــHost Language                              ۲ ــ۱
۳   و ۴ــ دربارٔه مدل هاى سلسله مراتبى و شبکه اى در مقاطع باالتر بيشتر خواهيد آموخت.

 در مورد مدل های داده ای ديگر پژوهش کنيد.در مورد مدل های داده ای ديگر پژوهش کنيد.

بين  واسط  که  پيچيده  است  داده هـا،  نرم افـزارى  پايگـاه  مديريت  سيستم  ديديم،  همان طور کـه 
کاربران و محيط فيزيکى ذخيرٔه داده ها است. از جمله سيستم هاى مديريت پايگاه اطالعات مى توان از: 

Access،SQL Server، My Sql، Oracle و… نام برد.
و  هستند  گران تر  بنابراين  و  پيچيده تر، کامل تر  ديگرى  از  نرم افزارى  سيستم هـاى  اين  از  بـرخى 
براى ذخيره سازى داده هاى بسيار زياد استفاده مى شوند. به برخى از آن ها نيز غير از مديريت داده ها، 
بخش   ،Oracle در  مثالً  مى کنند.  ارايه  را  کاربرى  واسط  که  است  شده  اضافه  ديگرى  بخش هاى 
Development 2000 جداى از بخش مديريت بانک عرضه مى شود که طراح به کمک آن مى تواند 
فرم ها و گزارش ها را ايجاد کند و آسان تر با محيط بانک ارتباط برقرار کند. در نرم افزار اکسس هم 
بخش هايى چون فرم ها، گزارش ها، ماجول ها و… براى اين منظور ايجاد شده است که در بخش هاى 

بعدى بيشتر با آن آشنا مى شويم.

پژوهش
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۷ـ ـ ۱ ـ مفاهيم پايۀ پايگاه دادۀ رابطه ای ـ مفاهيم پايۀ پايگاه دادۀ رابطه ای
که  است  عملياتـى،محيطـى  محيط  مـوجـوديت:  عملياتـى١وتعريف  محيط  ۱ــ۷ــ۱ــ 
مى خواهيم يک سيستم ذخيره و بازيابى براى آن ايجاد کنيم. مانند: مدرسه يا دانشگاه، بانک، تعميرگاه، 

فروشگاه و…
در هر محيط عملياتى تعدادى موجوديت وجود دارد. موجوديت، هر مفهوم و يا شىء در محيط 
دانش آموز، معلم، کارمند مدرسه، کالس و درس موجوديت هاى محيط عملياتى  عملياتى است. مثالً 
مدرسه هستند. تمام موجوديت هاى يک محيط عملياتى مهم نيستند بلکه موجوديت هايى براى ما مهم 
عملياتى  محيط  ساده در  مثال  باشيم. به عنوان يک  داشته  مورد آن ها اطالع  هستند که مى خواهيم در 

مدرسه موجوديت هاى دانش آموز، معلم و درس براى سيستم فرضى ثبت نام مهم و قابل توجه هستند.
در هر محيط عملياتى مجموعه اى از موجوديت هاى مناسب و مرتبط براساس مرز و محدودٔه 

سيستم مورد طراحى، انتخاب مى شوند.

                           قابل تشخيص است؟تمرين۱ـ ۱:    در محيط هاى عملياتى بانک  ،   خانواده و باشگاه ورزشى چه موجوديت هايىدر محيط هاى عملياتى بانک  ،   خانواده و باشگاه ورزشى چه موجوديت هايى

پرسش : در چه مواقعى از فيلدهاى خود موجوديت براى تعريف کليد استفاده نمى شود؟

۲ــ۷ــ۱ــ ويژگى هاى هر موجوديت: صفات و ويژگى هاى هر موجوديت درواقع همان فيلدها 
هستند. در مورد انتخاب فيلدهاى يک موجوديت نيز مانند انتخاب موجوديت هاى محيط عملياتى فقط 
صفات مورد نياز و مرتبط به عنوان فيلد درنظر گرفته مى شوند و تمام صفات يک موجوديت درنظر گرفته 
نمى شوند. به عنوان مثال، در محيط عملياتى مدرسه در مورد اطالعات مربوط به دانش آموز ويژگى هايى 
نظير قد، وزن، رنگ چشم درنظر گرفته نمى شود چرا که در محيط عملياتى موردنظر به آن ها نياز نيست، 

ولى ممکن است در محيط عملياتى ديگر مناسب و مفيد باشند.

 Operational Environment ــ١



تی١٣
العا
 اط
نک
با

 کنجکاوی
درنظر گرفتن محدودۀ محيط عملياتى قبل از تشخيص موجوديت و ويژگى ها درنظر گرفتن محدودۀ محيط عملياتى قبل از تشخيص موجوديت و ويژگى ها 

چه فايده هايى دارد؟چه فايده هايى دارد؟

                           موردنياز را شناسايى کنيد.تمرين٢ـ ۱:     در سه محيط عملياتى تمرين ۱ــ۱ موجوديت هاى مرتبط به همراه فيلدهاى

 محيط عملياتى مدرسه را درنظر بگيريد. موجوديت ها و ويژگى هاى هر موجوديت 
را تعريف کنيد.

موجوديت ها: دانش آموز، معلم و درس است.
دانش آموزى،  نام  ،  نام خانوادگى،  شماره  دانش آموز:  موجوديت  ويژگی های 

تلفن، آدرس.
ويژگی های موجوديت معلم: نام  ، نام خانوادگى، تلفن  ، آدرس.

واحد  ،  ساعت  درس  ،  تعداد  درس ،  نام  شماره  درس:  موجوديت  ويژگی های 
کالس و نام کالس.

٭ دقت کنيد نام معلم ويژگى درس نيست زيرا تداخل اطالعاتى رخ مى دهد، بعدها 
خواهيم ديد چرا مشخصه معلم به درس اضافه مى شود.

E۶فيلدهای مورد نياز مربوط
موجوديت های مورد نياز

محيط عملياتی

Eفيلدهای مورد نياز مربوط٤

Eموجوديت٤ Eموجوديت٦
شکل ١ــ١ــ زير مجموعه موجوديت ها و فيلدهای انتخاب شده برحسب نياز

ـ ـ ۱
ل ۱

ال مثا
مث



١٤ تی
العا
 اط
نک
با

۳ــ۷ــ۱ــ ارتباط١: پيش از اين عنوان شد که در محيط عملياتى، موجوديت هايى وجود 
بين موجوديت ها ارتباط يا ارتباط هايى وجود دارد که قابل شناسايى است. در محيط  دارند. معموالً 

عملياتى مدرسه، بين موجوديت هاى درس، دانش آموز و معلم ارتباط هاى زير قابل تعريف است:
۱ــ معلم درس ارايه مى کند.

۲ــ دانش آموز هر ترم چندين درس ثبت نام مى کند.
۳ــ دانش آموز براى هريک از درس هاى ثبت نام شده نمره مى گيرد.

همان طور که مالحظه مى شود:
  در هر ارتباط موجوديت هايى شرکت دارند.

عملکرد  کردن»  «ارايه  اول  ارتباط  در  است.مثالً  عملکرد  يا  مفهوم  يک  داراى  ارتباط  هر    
مى باشد.

  هر ارتباط داراى «ماهيتى» خاص است. مثالً در ارتباط دوم ماهيت ارتباط مى تواند يک به 
چند باشد. يعنى يک دانش آموز چند درس اخذ مى کند.

  براى ايجاد ارتباط، از کليد خارجى استفاده مى شود. کليد خارجى فيلدى است مشترک بين 
دو رابطه که در يک رابطه کليد اصلى است و در رابطه اى که کليد خارجى محسوب مى شود،   به تنهايى 

کليد اصلى نيست.
  ارتباط مانند موجوديت مى تواند ويژگى هايى داشته باشد.

کنجکاوی
 آيا بين سه موجوديت نيز مى توان ارتباط برقرار کرد؟ مثال بزنيد.آيا بين سه موجوديت نيز مى توان ارتباط برقرار کرد؟ مثال بزنيد.

ارتباط است و به  ماهيت  موجوديت ها،  بين  تناظر  ارتباط٢:  ماهيت در  انواع  ۴ــ۷ــ۱ــ 
يکى از سه نوع زير وجود دارد:
۱:۱ ۱ــ يک به يک 
۱:N ۲ــ يک به چند 

M:N ۳ــ چند به چند 

Cardinality ــ٢                                              Relation ــ١
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در ارتباط يک به يک، يک نمونه از موجوديت اول فقط با يک نمونه از موجوديت ديگر ارتباط 
دارد. مثالً، هر مدرسه يک مدير دارد. در ارتباط يک به چند، يک نمونه موجوديت با چندين نمونه 
يک معلم چند درس ارايه مى کند. در حالت سوم، يک نمونه  از موجوديت ديگر مرتبط است. مثالً 
از موجوديت اول با چندين نمونه از موجوديت دوم مرتبط است و برعکس. مثالً يک دانش آموز چند 

درس اخذ مى کند و يک درس به وسيلٔه چند دانش آموز اخذ مى شود.

 تمرين۳ـ ۱:          مثالى از حالت چند به چند ارايه کنيد.مثالى از حالت چند به چند ارايه کنيد.

 کنجکاوی
حالتى را مثال بزنيد که موجوديت با خودش مرتبط باشد.

 در محيط عملياتى مدرسه، ماهيت ارتباط ها به صورت زير است:
۱ــ يک معلم چند درس ارايه مى کند و هر درس به وسيلٔه يک معلم ارايه مى شود. 

(۱:n)
۲ــ دانش آموز (در هر ترم) چندين درس ثبت نام مى کند و يک درس به وسيلٔه چندين 

(m:n) .دانش آموز انتخاب مى شود
۳ــ يک دانش آموز براى هر درس ثبت نام شده، يک نمره مى گيرد. يک نمره به 

(۱:n) .يک درس داده مى شود

ـ موجوديت /١ER: براى نشان دادن ارتباط بين موجوديت ها  ـ ۱ ــ نمودار ارتباطـ  ۵     ــ۷ـ
از  معنايى  مدل سازى  يک  ديگر،  عبارت  به  مى شود.  استفاده   ER نمودار از  ارتباط،  عملکرد  بيان  و 

داده هاست.
اجزاى نمودار ER عبارت است از:

۱ــ موجوديت ها
۲ــ عملکرد ارتباط

ـ ـ ۱
ل ۲

ال مثا
مث

Entity Relationship Diagram ــ١
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۳ــ ماهيت ارتباط
۴ــ ويژگى هاى موجوديت

براى ترسيم نمودار، از شکل هايى به صورت زير استفاده مى شود١:

۱ــ شکل ها به صورت قراردادى است و در منابع مختلف متفاوت است.

موجوديتويژگی موجوديتارتباط بين موجوديت هاعملکرد

موجوديت ها از جنس «اسم» هستند مانند دانش آموز و درس. عملکرد ارتباط از جنس «فعل» 
يا «مصدر» است مانند اخذ کردن. ماهيت ارتباط تناظر بين موجوديت ها را نشان مى دهد، ويژگى هاى 

موجوديت همان صفات قابل شناسايى هر موجوديت است.

نکته
ذکر  لوزى  شکل  طرف  دو  در  موجوديت ها  بين  متصل  خطوط  روى  ارتباط  ماهيت 

مى گردد.

 نمودار ER محيط عملياتى مدرسه به صورت زير است:
ـ ۱

۳   ـ    
ال 
مث

ال 
مث

شماره دانش آموز 

نام
نام خانوادگى

تلفن
آدرس

دانش آموز

نمره
سال

ترم

ت نام
ثب

درس

ارايه

شماره درس
نام درس

معلم
نام

نام خانوادگى
تلفن
آدرس

۱

تعداد واحد
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دقت :دقت : يک عملکرد خود مى تواند مشخصه هايى داشته باشد. در عملکرد ثبت نام 
مشخصه هاى سال، ترم و نمرٔه درس وجود دارد.

۶    ــ۷ــ۱ــ رابطه / جدول: مدل رابطه اى بر مبناى يک مفهوم رياضى به نام «رابطه» ١  تعريف 
شده است. استحکام نظريه مجموعه ها و سهولت پياده سازى آن باعث رواج اين مدل داده اى شده است. 

بر اين اساس هر بانک اطالعاتى از تعدادى رابطه يا همان جدول تشکيل مى شود.
هر جدول مى تواند نشان دهندٔه يک موجوديت و يا ارتباط بين موجوديت ها باشد. ER مثال 

۱ــ۱ را دوباره مالحظه نماييد. طبق مدل داده اى رابطه اى جدول هاى زير را مى توان درنظر گرفت:
(Student ) جدول دانش آموز  

(Course ) جدول درس  
(Teacher ) جدول معلم  

١ــ رابطه، زيرمجموعه اى از حاصل ضرب دکارتى مجموعه ها است. مفاهيم مرتبط در اين نظريه به ترتيب عضو، مجموعه حاصل ضرب 
دکارتى، رابطه و تابع است.

Course

Student

در  است  بهتر  کنيد  دقت  مى شود.  مشخص  ستون هايش  نام  مجموعٔه  و  خود  نام  با  جدول  هر 
نرم افزار  اکسس  نام جدول و نام ستون ها به صورت التين باشد ولى در اين جا فارسى آورده شده است.

تعداد واحدنام درسشمارۀ درس

نشانىتلفننام خانوادگىنامشمارۀ  دانش آموزى آدرستلفن      نام خانوادگىنام
Teacher
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نکته
 محاسن مدل داده اى رابطه اى:

۱ــ از نظر نمايش، ساده و قابل فهم است و تنها از يک مفهوم اصلى به نام رابطه 
يا جدول استفاده مى کند.

۲ــ انواع ماهيت هاى ارتباط را پشتيبانى مى کند.
۳ــ مبناى رياضى دارد.

هنگامى که طراح، موجوديت هاى مورد نياز و ويژگى هاى آن ها را به همراه ارتباط بين موجوديت ها 
شناسايى کرد، کافى است نام و نوع آن ها را در حالت جدولى به پايگاه داده معرفى نمايد.

۷ــ۷ــ۱ــ تبديل ER به جدول
ــ هر موجوديت مستقل به يک جدول تبديل مى شود.

ــ صفات موجوديت ها به فيلدهاى جدول مربوطه تبديل مى شوند.
ــ موجوديت هايى که ارتباط ۱:۱ دارند به يک جدول تبديل مى شوند. [اگرچه ممکن است 

تداخل اطالعاتى رخ دهد]. در مواردى نيز مانند n:۱ يکى از جدول ها به ديگرى منتقل مى شود.
ــ در ارتباط n:۱، کليد اصلى جدول طرف ۱ به جدول طرف n اضافه مى شود.

ــ ارتباط n:m، تبديل به يک جدول مى شود که کليد اصلى دو موجوديت را شامل مى شود.

ـ ۱ ـ قدم های طراحى بانک اطالعاتى     ۸
در طراحى هر سيستم اطالعاتى، صرف نظر از روش و متدولوژى طراحى بايد ابتدا محيط سيستم 
پردازشى،  ــ  اطالعاتى  نيازهاى  تعيين  يعنى  مى گيرد  صورت  نيازسنجى  سپس  شود،  مطالعه  و  شناخته 

تشخيص محدوديت ها و قواعد حاکم بر محيط.
روش هاى مختلفى براى طراحى وجود دارد. با بيان ساده مى توان گفت که در طراحى بانک داده 
مـدل سازى معنايى داده صورت مـى گيرد يعنى ابتدا طراحـى مفهومـى انجام مـى شود و نمودار ER رسم 
ابتدا تحليل فرايندى صورت مى گيرد و پردازش ها و  مى گردد و در طراحى سيستم اطالعاتى، معموالً 
گردش اطالعات شناسايى مى شوند. با مشخص شدن پردازش ها، داده هايى که از طريق فرم ها رد و بدل 
مى شوند و تغييراتى که روى آن ها انجام مى شود، مشخص مى گردند و به اين ترتيب ذخاير داده اى شکل 
مى گيرند و برنامٔه کاربردى طراحى مى شود يعنى واسط هاى کاربرى مثل فرم ها و گزارش ها و کنترل هاى 
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مورد نياز تعيين مى شود. در اين روش ها، پس از انجام طراحى تفصيلى، جدول ها، فيلدها و کليد اصلى 
 (ER نمودار) و يا ذخاير داده اى تعيين مى شوند. روش تبديل موجوديت ها و رابطه ها ER آن ها از نمودار

را به جدول ها، فيلدها و کليد قبالً توضيح داده ايم.

برای مطالعۀ بيشتر
 در هر روش و متدولوژى طراحى، مراحل انجام طراحى، اصول و مفروضات 
مورد استفاده، ابزار و نکات کاربردى و محصوالت و نتايج حاصل در هر مرحله و هم چنين 
ارتباط بين مراحل، چگونگى عبور از هر مرحله، روش کنترل مستندات حاصل در هر 
مرحله، و در برخى متدولوژى ها مميزى، کنترل و حساب رسى کيفيت مراحل و محصوالت 

هر مرحله مشخص است. به طور کلى سه روش وجود دارد:
 Object) شىء گرا  و   (Data Oriented) داده گـرا   ،(Process Oreinted) فرايندگرا 
Oriented). روش فرايندگرا مانند Urdon، Jackson، SSADM و غيره. داده گرا مانند 

.RUP (UML) و روش شىء گرا مانند Information Engineering (IE)  روش

کنجکاوی
خالصه  به طور  را  آن  خصوصيات  و  برده  نام  طراحى  متدولوژی  و  روش  يک 

بيان کنيد.

بحث شناخت سيستم و طراحى فرم ها و گزارش ها به مبحث تجزيه و تحليل سيستم هاى اطالعاتى 
مرتبط است که خود محدودٔه وسيعى دارد و از بحث ما خارج است.

با اين سرآغاز طراحى يک بانک داده را به قدم هاى زير ساده مى کنيم:
۱ــ ابتدا هدف از طراحى پايگاه داده را مشخص کنيد.

مشخص کنيد چه نوع اطالعاتى بايد از بانک دريافت شود. با افرادى که از بانک استفاده خواهند 
کرد صحبت کنيد و در مورد فرم ها و گزارش هاى مورد نياز، اطالعات جمع آورى کنيد.

۲ــ نمودار ER را طراحى کنيد.
موجوديت ها  ــ  ارتباط  نمودار  و  کنيد  شناسايى  را  آن ها  بين  ارتباط  و  ويژگى ها  موجوديت ها، 
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(ER) را ترسيم کنيد.
براى هر موجوديت کليد اصلى را تعيين يا ايجاد کنيد.

نکته
 به خاطر بسپاريد که يک جدول نبايد اطالعات افزونه داشته باشد يعنى هر جدول به خاطر بسپاريد که يک جدول نبايد اطالعات افزونه داشته باشد يعنى هر جدول 

بايد اطالعات يک موضوع را نگهدارى کند و از اختالط اطالعاتى پرهيز شودبايد اطالعات يک موضوع را نگهدارى کند و از اختالط اطالعاتى پرهيز شود.

۳ــ جدول ها و فيلدهاى آن ها را مشخص کنيد.
نمودار ER ترسيم شده را به جدول ها، فيلدهاى مربوطه تبديل کنيد. بعدها خواهيم ديد که جدول 

ايجاد شده از نظر سطوح نرمال بررسى شده و ممکن است خود به جدول هاى جديد تجزيه شوند.
۴ــ فرم هاى مورد نياز را تعريف کنيد.

فرم هاى ورود، ويرايش و حذف داده را رسم کنيد و از وجود فيلدهاى فرم در جدول هاى بانک 
مطمئن شويد.

۵    ــ گزارش هاى مورد نياز را تعريف کنيد.
گزارش هاى موردنياز کاربران بانک را معين کرده، قالب نمايش را تعيين کنيد. وجود داده هاى 

الزم و موردنياز نمايش گزارش در جدول هاى بانک را بررسى نماييد.
۶    ــ طراحى خود را اصالح و بازنگرى کنيد.

يافته هاى خود را با افرادى که از بانک استفاده مى کنند مطرح کنيد و بار ديگر نيازها را بررسى 
و طراحى خود را اصالح و بازنگرى نماييد.

کنجکاوی
تفاوت های طرح خود را با طراحى مثال بعد بررسى و تحليل کنيد.

نکته 
دقت کنيد که ممکن است طراحى شما با جدول هاى زير متفاوت باشد. اين مسأله نشان دهندٔه 
غلط بودن طراحى نيست. بلکه برحسب مفروضات، سطح نرمال بودن جدول ها١ و محدودٔه 

سيستم کامالً طبيعى است.
١ــ با نرمال سازى در فصل ۷ آشنا خواهيد شد.
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محيط عملياتى مدرسه را طراحى کنيد.
نمودار ER رسم شده است.

۱ــ نمودار ER به جدول هاى زير تبديل مى شود:
شکل   نشان دهندٔه کليد اصلى و شکل  نشان دهندٔه کليد 

خارجى اضافه شده از جدول داراى ارتباط است.

Tbl  _  Teacher جدول معلم

Tbl _ Student جدول  دانش آموز

٭ در جدول درس، فيلد کد معلم را که کليد اصلى در جدول معلم است به عنوان 
کليد خارجى اضافه مى کنيم.

Tbl  _  Course جدول درس

  Teacher Code  Course UnitCourse FName    Course Code
شمارۀ درس نام درس  تعداد واحدکد معلم

درس  جدول  به  معلم)  (کد  معلم  جدول  کليد  معلم،  و  درس  بين   ۱:n ارتباط ٭ 
اضافه مى شود. دقت کنيد که کد معلم در جدول درس بخشى از کليد اصلى نيست و 

کليد خارجى به حساب مى آيد.

ـ ـ ۱
ل ۴

ال مثا
مث

TeacherAddress  Teacher TelTeacher LName    Teacher FName          Teacher Code
کد معلم نامنام خانوادگىتلفن         آدرس

Year    Student Address   Student TelStudent LNameStudent FName Student Code

شمارۀ نامنام خانوادگىتلفنآدرسسال
دانش آموزی
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Tbl  _ Register جدول ثبت نام

  Course Grade    Student Code   Course Code TermYear
 سال   ترمشمارۀ درس         شمارۀ دانش آموز  نمرۀ درس  

کليد  و  مى شود  تبديل  ثبت نام  جدول  به  درس  و  دانش آموز  بين   n:m ارتباط ٭ 
اصلى جدول درس (شمارٔه درس) و کليد اصلى جدول دانش آموز (شمارٔه دانش آموز) به 

آن اضافه مى شود.
چون ارتباط n:m مفروض خود داراى ويژگى هايى است پس اين دو کليد به تنهايى 
کليد اصلى آن جدول نيستند و ترکيب آن دو با فيلد سال و ترم جدول کليد اصلى شده 

است.
با توجه به اصول و مفروضات طراحى که در بخش نرمال سازى خواهيم ديد، جدول 

ثبت نام به دو جدول زير تبديل مى شود:
Tbl  _  Register جدول ثبت نام

Register Code   Student Code   Term    Register Year
سالترم                شمارۀ دانش آموزسريال ثبت نام

٭ ما شمارٔه سريال ثبت نام را به عنوان کليد اصلى اضافه مى کنيم. مى توانستيم سال 
و ترم را هم کليد بگيريم ولى بهتر است از کليد ترکيبى به علت پيچيدگى هايى که ايجاد 

مى کنند استفاده نکنيم.
Tbl _ Register جدول دروس ثبت نام شده

Greade   Course Code                      Register  Code

سريال ثبت نامشمارۀ درسنمرۀ درس

٭ دقت کنيد که در جدول دروس ثبت نام شده شمارٔه درس بخشى از کليد اصلى 
است.

ـ ـ ۱
ل ۴

ال مثا
مث
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کد معلم:
نام:
نام خانوادگى: 
تلفن:
آدرس:

شمارۀ درس: 
نام درس:
تعداد واحد: 
کد معلم:

فرم ورود نمره

سال:   ترم:    نام دانش آموز:

نمرۀ نهايىتعداد واحدنام درسشمارۀ درس

فرم ثبت نام 

سال:       ترم:     نام دانش آموز:  

۲ــ فرم هاى مورد نياز:

ـ ۱
۴  ـ   

ال 
مث

ال 
مث

تعداد واحدنام درسشمارۀ درس

شمارۀ دانش آموز:
نام:
نام خانوادگى:
تلفن:
آدرس:
سال:

فرم تعريف معلم

فرم تعريف درس                                           فرم تعريف دانش آموزان
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ـ ـ ۱
ل ۴

ال مثا
مث

                      گزارش ثبت نام 
سال:   ترم: 

شماره دانش آموز: نام دانش آموز: 
دروس ثبت نام شده

شمارۀ        نام درس      تعداد         نام معلم
درس                              واحد

گزارش ليست حضور و غياب

۳ــ گزارش هاى مورد نياز:

گزارش ليست معلمان مدرسه
 کد معلم       نام معلم        تلفن             آدرس

 گزارش کارنامه دانش آموزان
نام و نام خانوادگى:
       تاريخ گزارش:

                    رشته:            سال:             ترم:

      شمارۀ درس       نام درس      تعداد واحد     نمره

ترم:       سال: 
درس:        نام معلم: 

ساعت تشکيل کالس: تعداد واحد: 

    شمارۀ            نام
   دانش آموز     دانش آموز

جمع واحد: 
معدل:
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خالصۀ فصل
فيلد  است.  کرده  پيدا  توسعه  فايلينگ  سادٔه  مفهوم  از  بازيابى  و  ذخيره  سيستم 
کوچک ترين واحد ذخيرٔه داده است. رکورد مجموعٔه فيلدهاى مرتبط است و مجموعٔه 
رکوردها فايل را تشکيل مى دهند. اين مفاهيم پايه اى در هر سيستم اطالعاتى ديگر نيز 
مطرح اند. فيلد يا زيرمجموعه اى از فيلدها که باعث يکتايى رکورد شوند را کليد گويند.

در سيستم هاى ذخيره و بازيابى، عمليات مشخصى روى رکوردها انجام مى گيرد 
که عبارت است از بازيابى، درج، حذف، به هنگام سازى و تغيير ساختار. اين عمليات را 

در محيط Access بيشتر بررسى مى کنيم.
و  سريع تر  انجام  و  برنامه نويسى  مسايل  با  کاربر  شدن  درگير  از  جلوگيرى  براى 
دقيق تر تغييرات و در مجموع براى برقرار کردن ارتباط بين حجم باالى داده هاى ذخيره 
شدٔه روى رسانه و کاربران معمارى سه اليه اى مطرح شده است: سطح خارجى، سطح 

مفهومى، سطح داخلى.
نرم افزارى که اين ارتباط را برقرار، مديريت و اداره مى کند، سيستم مديريت بانک 
اطالعاتى نام دارد که براى مديريت دستيابى به داده ها و پنهان کردن آن از ديد کاربران 
از يک مدل مفهومى به نام مدل داده اى استفاده مى کند. مدل رابطه اى از جمله مدل هاى 
داده اى مهم است که بر پايه مفهوم رياضى مجموعه ها بنا شده است و بيشتر سيستم هاى 

مديريت بانک اطالعاتى رايج از آن پشتيبانى مى کنند.
در اين فصل مفاهيم پايه مدل دادٔه رابطه اى مانند: رابطه/جـدول، ارتباط، ماهيت 
ـ موجوديت (ER) و روش تبديل اين نمودار به جدول هاى پايگاه  ارتباط، نمودار ارتباطـ 

داده مطرح شده است.
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۱ـ داليل متغير شدن طول رکورد چيست؟
۲ـ معايب روش فايلينگ چيست؟

دارد؟  اهميت  بيشتر  بازيابى  و  ذخيره  محيط  اجزای  از  کدام  يک  ۳ـ 
چرا؟

۴ـ هدف از ايجاد سيستم ذخيره و بازيابى چيست؟
۵     ـ کليد را تعريف کنيد و انواع آن را با ذکر مثال توضيح دهيد.

۶  ـ معماری پايگاه داده را توضيح دهيد.
۷ـ مدل داده ای را تعريف کنيد و توضيح دهيد.

مثال  عملياتى  محيط  يک  در  و  کنيد  تعريف  را  ارتباط  ماهيت  ۸     ـ 
بزنيد.

۹ـ مراحل طراحى پايگاه داده را توضيح دهيد.
 Access ۱۰ـ لزوم طراحى قبل از پياده سازی و شروع کار با نرم افزار

را بيان کنيد و مزايا و معايب احتمالى آن را بررسى کنيد.

خودآزمايى
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هدف های رفتاری    : پس از آموزش اين فصل هنرجو مى تواند     :هدف های رفتاری    : پس از آموزش اين فصل هنرجو مى تواند     :
  يک بانک نمونه را طراحى نمايد.  يک بانک نمونه را طراحى نمايد.

  نرم افزار   اکسس   را اجرا کند.  نرم افزار   اکسس   را اجرا کند.
  از ابزارها، پنجره ها و منوهای محيط کار استفاده کند.  از ابزارها، پنجره ها و منوهای محيط کار استفاده کند.

  فايل پايگاه داده را ايجاد کند.  فايل پايگاه داده را ايجاد کند.
  اجزای بانک را تعريف و هدف کاربردی هر يک را توضيح دهد.  اجزای بانک را تعريف و هدف کاربردی هر يک را توضيح دهد.

۱۱ــ۲۲ـ راه اندازی نرم افزار اکسسـ راه اندازی نرم افزار اکسس
براى استفاده از اين نرم افزار مانند ساير برنامه ها، بايد آن را در سيستم کامپيوتر موردنظر نصب کرده باشيم. براى استفاده از اين نرم افزار مانند ساير برنامه ها، بايد آن را در سيستم کامپيوتر موردنظر نصب کرده باشيم. 
نرم افزار اکسس به همراه بستٔه نرم افزارنرم افزار اکسس به همراه بستٔه نرم افزار  Office 2007Office 2007 نصب مى شود که در بسته هاى نرم افزارى   نصب مى شود که در بسته هاى نرم افزارى  ۱۱ و  و ۲۲  با   با 

نصب آن آشنا شده ايد.نصب آن آشنا شده ايد.

۲۲ــ۲۲ـ محيط کار     ، منوها و ابزارهای محيطـ محيط کار     ، منوها و ابزارهای محيط
اين نرم افزار نيز مانند ساير برنامه هاى تحت ويندوز شامل منوها و انواع ابزارهاى کار است که اين نرم افزار نيز مانند ساير برنامه هاى تحت ويندوز شامل منوها و انواع ابزارهاى کار است که 

فصل
مقدمات بانک اطالعاتی اکسس ۲۰۰۷

٢
آشنا  آن  تعاريف  و  اطالعاتى  بانک های  پايه ای  مفاهيم  اول   ، با  فصل  آشنا در  آن  تعاريف  و  اطالعاتى  بانک های  پايه ای  مفاهيم  اول   ، با  فصل  در 
شديم. در اين فصل مى خواهيم با محيط بانک اطالعاتى اکسس  ، ابزارها شديم. در اين فصل مى خواهيم با محيط بانک اطالعاتى اکسس  ، ابزارها 

و اجزای آن آشنا شويم.و اجزای آن آشنا شويم.
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کنجکاوی
نوار منوی محيط کار را بررسى کنيد. بسياری از گزينه های آن مانند نوار منوی محيط کار را بررسى کنيد. بسياری از گزينه های آن مانند 
ساير نرم افزارهای تحت ويندوز است. هر يک را که مى شناسيد مختصر توضيح ساير نرم افزارهای تحت ويندوز است. هر يک را که مى شناسيد مختصر توضيح 

دهيددهيد..

  Office 20Office 200707  عملکرد نوار منو، نوار ابزار و نوار وضعيت مشابه آن ها در ساير نرم افزارهایعملکرد نوار منو، نوار ابزار و نوار وضعيت مشابه آن ها در ساير نرم افزارهای
است و از توضيح مجدد آن ها خوددارى مى کنيماست و از توضيح مجدد آن ها خوددارى مى کنيم١١..

پرس و جوها  فرم ها،  جدول ها،  است.  اطالعاتى  بانک  مختلف  بخش هاى  شامل  پرس و جوها ء:  فرم ها،  جدول ها،  است.  اطالعاتى  بانک  مختلف  بخش هاى  شامل  اشياء:  اشيانوار  نوار 
وو……

پنجرۀ اشياء پايگاه دادپنجرۀ اشياء پايگاه داده: با توجه به نوع انتخاب شده در نوار اشياء، عمليات و کنترل هاى ه: با توجه به نوع انتخاب شده در نوار اشياء، عمليات و کنترل هاى 
مربوط به آن در اين قسمت نمايش داده مى شود.مربوط به آن در اين قسمت نمايش داده مى شود.

شکل ۱ــ۲ــ محيط کار سيستم

۱ــ براى يادآورى به کتاب هاى بسته هاى نرم افزارى ۱ و ۲ مراجعه شود.

در يک محيط کار قرار گرفته اند. تمامى قابليت هاى اين نرم افزار به وسيلٔه اين محيط کار قابل اجرا و در يک محيط کار قرار گرفته اند. تمامى قابليت هاى اين نرم افزار به وسيلٔه اين محيط کار قابل اجرا و 
دسترسى است (شکلدسترسى است (شکل۱۱ــــ۲۲))..

نوار ابزار

نوار اشياء

زبانه های نوار ابزار
دکمۀ مـنوی اصلـی

پنجرۀ اشياى 
پايگاه داده

نوار وضعيت
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بسته به نوع شیِء انتخاب شده در نوار ابزار زبانه های متفاوتی با عملکرد مختلف نمايش داده بسته به نوع شیِء انتخاب شده در نوار ابزار زبانه های متفاوتی با عملکرد مختلف نمايش داده 
می شود.می شود.

۳۳ــ۲۲ـ انواع اشياء و اجزای پايگاه دادهـ انواع اشياء و اجزای پايگاه داده
پايگاه دادهپايگاه داده  AcceAccessss از اشياء مختلفى تشکيل شده است، که عبارتند از جدول ها، پرس و جوها،  از اشياء مختلفى تشکيل شده است، که عبارتند از جدول ها، پرس و جوها، 
فرم ها، گزارش ها، ماکروها، ماجول ها و صفحات دسترسى به داده. کارهاى متفاوتى را با هريک از اين فرم ها، گزارش ها، ماکروها، ماجول ها و صفحات دسترسى به داده. کارهاى متفاوتى را با هريک از اين 

انواع انجام مى دهيم، مانند: ذخيره سازى، نمايش و چاپ داده ها، نگهدارى برنامه و…انواع انجام مى دهيم، مانند: ذخيره سازى، نمايش و چاپ داده ها، نگهدارى برنامه و…
در ابتدا ممکن است از تعداد کمى از آن ها استفاده کنيد. مثالً از جدولدر ابتدا ممکن است از تعداد کمى از آن ها استفاده کنيد. مثالً از جدول١١ شروع مى کنيد که براى  شروع مى کنيد که براى 
ذخيره داده هاست، از فرم هاذخيره داده هاست، از فرم ها٢٢ براى ويرايش داده هاى روى صفحه و از گزارش ها براى ويرايش داده هاى روى صفحه و از گزارش ها٣٣ براى چاپ داده ها  براى چاپ داده ها 
و هم چنين از پرس و جوهاو هم چنين از پرس و جوها٤٤ براى انتخاب و ترکيب داده ها استفاده مى کنيد. بعد از آن، ممکن است از  براى انتخاب و ترکيب داده ها استفاده مى کنيد. بعد از آن، ممکن است از 
ماکروهاماکروها٥٥و ماجول هاو ماجول ها٦٦ براى نگهدارى برنامه ها استفاده کنيد و يا در پروژه هايى که براى ويرايش و دسترسى  براى نگهدارى برنامه ها استفاده کنيد و يا در پروژه هايى که براى ويرايش و دسترسى 

داده ها از مرورگر وبداده ها از مرورگر وب٧٧ استفاده مى شود، از صفحات دسترسى به داده استفاده مى شود، از صفحات دسترسى به داده٨٨ استفاده کنيد. استفاده کنيد.

           Query ــ٤                              Reports ــ٣                         Forms ــ٢                       Table ــ١
ـ ٨                    Web Browser ــ٧                       Module ــ٦                     Macro ــ٥ Data Access Page   ـ

Access شکل ۲ــ۲ــ نوار ابزار
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در اين بخش اين انواع اشياء را با کمک بانک اطالعاتى نمونه با نامدر اين بخش اين انواع اشياء را با کمک بانک اطالعاتى نمونه با نام  Northwind.accNorthwind.accdbdb که د که در ر 
AcceAccessss وجود دارد، بررسى مى کنيم. براى آن که بتوانيم از اين بانک استفاده کنيم بايد فايل مربوطه  وجود دارد، بررسى مى کنيم. براى آن که بتوانيم از اين بانک استفاده کنيم بايد فايل مربوطه 

را در محيطرا در محيط  AcceAccessss باز کنيم. يکى از اين روش ها عبارت است از: باز کنيم. يکى از اين روش ها عبارت است از:
برای استفاده از بانک اطالعاتی نمونه می بايست با انتخاب گزينٔه برای استفاده از بانک اطالعاتی نمونه می بايست با انتخاب گزينٔه NewNew از منوی اصلی برنامه،  از منوی اصلی برنامه، 
در قسمت در قسمت SampleSample از پنجره جديد باز شده،  از پنجره جديد باز شده، Northwind 2007Northwind 2007 را انتخاب کرده و مطابق شکل  را انتخاب کرده و مطابق شکل ٣٣ــــ٢٢  

نام و محل ذخيره سازی آن را مشخص نماييد.نام و محل ذخيره سازی آن را مشخص نماييد.
درصورتی که به اينترنت متصل باشيد فايل بانک موردنظر به کامپيوتر شما منتقل شده و از اين درصورتی که به اينترنت متصل باشيد فايل بانک موردنظر به کامپيوتر شما منتقل شده و از اين 

به بعد می توانيد از آن استفاده کنيد.به بعد می توانيد از آن استفاده کنيد.

۱ــــ۳ــــ۲ــ جدول ها براى ذخيره داده هاــ جدول ها براى ذخيره داده ها: جدول، جايى است که مى توان داده ها را ذخيره کرد. : جدول، جايى است که مى توان داده ها را ذخيره کرد. 
يک جدول از رکوردهايى با قالب مشابه تشکيل شده است. يک بانک اطالعاتى مى تواند جدول هاى يک جدول از رکوردهايى با قالب مشابه تشکيل شده است. يک بانک اطالعاتى مى تواند جدول هاى 
بانک اطالعاتى يک فروشگاه کتاب مى تواند شامل جدول کتاب: (عنوان،  بانک اطالعاتى يک فروشگاه کتاب مى تواند شامل جدول کتاب: (عنوان، متعددى داشته باشد. مثالً  متعددى داشته باشد. مثالً 
نشانى،  شرکت،  (نام  فروشندگان:  جدول  کتاب)،  يک  اطالعات  ساير  و  قيمت  نويسنده،  نشانى، انتشارات،  شرکت،  (نام  فروشندگان:  جدول  کتاب)،  يک  اطالعات  ساير  و  قيمت  نويسنده،  انتشارات، 
تخفيف ها و ساير اطالعات هر فروشنده) و جدول مشتريان فروشگاه: (نام، آدرس و ديگر اطالعات يک تخفيف ها و ساير اطالعات هر فروشنده) و جدول مشتريان فروشگاه: (نام، آدرس و ديگر اطالعات يک 

فرد) تشکيل شده باشد.فرد) تشکيل شده باشد.
وقتى جدول ها ايجاد شد و داده ها در آن ثبت شدند، مى توانيد داده ها را مرتب کنيد، شرط هاى وقتى جدول ها ايجاد شد و داده ها در آن ثبت شدند، مى توانيد داده ها را مرتب کنيد، شرط هاى 
خاص بر آن اعمال و رکوردهاى داراى آن شروط را مشاهده يا چاپ کنيد، داخاص بر آن اعمال و رکوردهاى داراى آن شروط را مشاهده يا چاپ کنيد، داده/داده هاى با شرط خاص ه/داده هاى با شرط خاص 

را جستجو کرده، آن ها را پيدا کنيد.را جستجو کرده، آن ها را پيدا کنيد.

Northwind شکل ۳ــ۲ــ دريافت فايل مثال
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       در بانک در بانک NorthwindNorthwind از نوار اشياء، گزينٔه از نوار اشياء، گزينٔه TablTableses را انتخاب کنيد.  را انتخاب کنيد. 
                             جدول هاى ايجاد شده مطابق شکل زير است                             جدول هاى ايجاد شده مطابق شکل زير است:تمرين تمرين ۱۱ــ۲۲ : :

کنجکاوی
را  داده هايى  چه  هريک  شما  به نظر  کنيد.  کليک  بار  دو  جدول  هر  را روی  داده هايى  چه  هريک  شما  به نظر  کنيد.  کليک  بار  دو  جدول  هر  روی 

نگه      مى دارد؟نگه      مى دارد؟

در فصل اول در خصوص يک طراحى خوب صحبت کرديم و اين که چگونه از موجوديت ها و در فصل اول در خصوص يک طراحى خوب صحبت کرديم و اين که چگونه از موجوديت ها و 
ارتباطات آن ها به تعريف جدول ها مى رسيم. در فصل هاى بعد با توجه به محيط عملياتى مدرسه اى که ارتباطات آن ها به تعريف جدول ها مى رسيم. در فصل هاى بعد با توجه به محيط عملياتى مدرسه اى که 

طراحى کرده ايم، کار با نرم افزار را دنبال مى کنيمطراحى کرده ايم، کار با نرم افزار را دنبال مى کنيم.
و  مشاهده  جستجو،  براى  پرس و جو  يک  و   مشاهده  جستجو،  براى  پرس و جو  يک  داده ها:  انتخاب  براى  پرس و جوها  داده ها:ــ  انتخاب  براى  پرس و جوها  ۲ــــ۳ــــ۲ــ 
ويرايش (به هنگام سازى) داده هاى موجود در جدول به کار مى رود. انواع مختلفى از پرس و جو وجود ويرايش (به هنگام سازى) داده هاى موجود در جدول به کار مى رود. انواع مختلفى از پرس و جو وجود 
دارد. ساده ترين و معمول ترين نوع پرس و جو انتخاب داده هادارد. ساده ترين و معمول ترين نوع پرس و جو انتخاب داده ها ( (SeleSelectct) از جدول است، مثالً رکوردهايى ) از جدول است، مثالً رکوردهايى 
که مى خواهيد در يک گزارش نمايش داده شوند. با توجه به مثال فروشگاه کتاب، مى توان پرس و جويى که مى خواهيد در يک گزارش نمايش داده شوند. با توجه به مثال فروشگاه کتاب، مى توان پرس و جويى 
ايجاد کرد که مشخصات تمام مشتريانى که در شهر مفروض ايجاد کرد که مشخصات تمام مشتريانى که در شهر مفروض x زندگى مى کنند و شماره تلفنى از آن ها  زندگى مى کنند و شماره تلفنى از آن ها 

نداريد را نشان دهدنداريد را نشان دهد.
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 ،North Wind در      بانک     اطالعاتی    
                            تعدادى از پرس و جوهاى ايجاد         شدهتمرين ۲ـ۲ :

                            را باز کنيد و آن ها را مشاهده کنيد.

در مثال  در مثال مى توان پرس     و   جوهايى ايجاد کرد که از ترکيب اطالعات چند جدول استفاده کند. مثالً  مى توان پرس     و   جوهايى ايجاد کرد که از ترکيب اطالعات چند جدول استفاده کند. مثالً 
فروشگاه کتاب که اطالعات مشتريان در جدول مشتريان و اطالعات تأمين کنندگان در جدول فروشندگان است، فروشگاه کتاب که اطالعات مشتريان در جدول مشتريان و اطالعات تأمين کنندگان در جدول فروشندگان است، 
مى توان پرس و جويى ايجاد کرد که اطالعات افراد بانک را نمايش دهد، اين پرس و جو، اطالعات هر دو جدول مى توان پرس و جويى ايجاد کرد که اطالعات افراد بانک را نمايش دهد، اين پرس و جو، اطالعات هر دو جدول 
را هم زمان نشان مى دهد. عالوه بر آن مى توان پرس و جويى ايجاد کرد که فيلدهاى محاسباتىرا هم زمان نشان مى دهد. عالوه بر آن مى توان پرس و جويى ايجاد کرد که فيلدهاى محاسباتى١ مانند تعداد کل،  مانند تعداد کل، 

جمع کل، متوسط مقادير و… را نمايش دهد. مثالً تعداد کل مشتريانى که به فروشگاه مراجعه کرده اند.جمع کل، متوسط مقادير و… را نمايش دهد. مثالً تعداد کل مشتريانى که به فروشگاه مراجعه کرده اند.
از انواع ديگر پرس و جوها، پرس و جوى عملياتىاز انواع ديگر پرس و جوها، پرس و جوى عملياتى٢ است يعنى ايجاد رکوردهاى جديد يا ويرايش  است يعنى ايجاد رکوردهاى جديد يا ويرايش 
و حذف رکوردها را انجام دهد. مثالً پرس و جويى که رکوردهاى يک جدول را انتخاب کند و در جدول و حذف رکوردها را انجام دهد. مثالً پرس و جويى که رکوردهاى يک جدول را انتخاب کند و در جدول 
ديگرى کپى نمايد، يا تغييرى را بر تمام رکوردهاى انتخاب شده اعمال کند، يا رکوردهايى را حذف نمايد. ديگرى کپى نمايد، يا تغييرى را بر تمام رکوردهاى انتخاب شده اعمال کند، يا رکوردهايى را حذف نمايد. 

مثالً مشتريانى که طى دو سال خريدى نداشته اند را حذف نمايد.مثالً مشتريانى که طى دو سال خريدى نداشته اند را حذف نمايد.
پرس     و  جوها ابزارى مناسب براى خارج کردن اطالعات مفيد از جدول ها هستند و ممکن است پرس     و  جوها ابزارى مناسب براى خارج کردن اطالعات مفيد از جدول ها هستند و ممکن است 

Action Query ــ٢                        Calculated Field ــ١
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در يک بانک اطالعاتى، تعداد زيادى پرس و جو ايجاد کنيددر يک بانک اطالعاتى، تعداد زيادى پرس و جو ايجاد کنيد.

:NorthwiNorthwind در بانکدر بانک                                                              
                             ۱ــ هريک از اين پرس و جوها چه کارى انجام مى دهند؟ چه نوعى هستندــ هريک از اين پرس و جوها چه کارى انجام مى دهند؟ چه نوعى هستند

 تمرينتمرين۳ـ۲ : :      (انتخاب داده يا عملياتى)؟
                              ۲ــ محيط عملياتى مدرسه را درنظر بگيريد. به نظر شما چه پرس و جوهاى

                             الزم است؟

۳ــــ۳ــــ۲ــ فرم ها براى ويرايش و نمايش داده ها:ــ فرم ها براى ويرايش و نمايش داده ها: ديديم با پرس و جوى عملياتى مى توانيم  ديديم با پرس و جوى عملياتى مى توانيم 
اطالعاتى را در جدول ها وارد کنيم. در محيط اکسس پس از باز کردن جدول مى توانيم داده ها را به اطالعاتى را در جدول ها وارد کنيم. در محيط اکسس پس از باز کردن جدول مى توانيم داده ها را به 
آن وارد کنيم. راه ديگر ورود اطالعات به جدول ها، استفاده از فرم است. با کمک فرم مى توان ورود آن وارد کنيم. راه ديگر ورود اطالعات به جدول ها، استفاده از فرم است. با کمک فرم مى توان ورود 
اطالعات را آسان تر کرد. داده هاى يک يا چند جدول در صفحٔه فرم نمايش داده مى شود و مى توان با اطالعات را آسان تر کرد. داده هاى يک يا چند جدول در صفحٔه فرم نمايش داده مى شود و مى توان با 
امکانات فرم، اطالعات نمايش يافته را ويرايش يا حذف کرد و يا رکورد جديدى را ايجاد نمود. طرح هاى امکانات فرم، اطالعات نمايش يافته را ويرايش يا حذف کرد و يا رکورد جديدى را ايجاد نمود. طرح هاى 
مختلفى براى نمايش اطالعات در فرم وجود دارد که در زمان ايجاد يک فرم خواهيم ديد. مثالً قالب مختلفى براى نمايش اطالعات در فرم وجود دارد که در زمان ايجاد يک فرم خواهيم ديد. مثالً قالب 
جدولىجدولى١ نمايش اطالعات در فرم، شبيه نماى جدولى است. مى توانيم با اشکال گرافيکى مثل مستطيل  نمايش اطالعات در فرم، شبيه نماى جدولى است. مى توانيم با اشکال گرافيکى مثل مستطيل 
و خطوط، اطالعات را روى فرم گروه بندى کنيم. هم چنين مى توانيم از ليست هاى بازشوندهو خطوط، اطالعات را روى فرم گروه بندى کنيم. هم چنين مى توانيم از ليست هاى بازشونده٢، دکمه هاى ، دکمه هاى 

انتخابانتخاب٣ و ديگر انواع کنترل هاى روى صفحه براى ورود و ويرايش آسان تر داده ها استفاده کرد. و ديگر انواع کنترل هاى روى صفحه براى ورود و ويرايش آسان تر داده ها استفاده کرد.

تمرين   ۴   ـ۲:     در بانک Northwind فرم هاى ايجاد شده را مشاهده کنيد.

Radio/Option Buttons ــ٣                    Pull-Down Lists ــ٢                       Table Layout ــ١
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چه  از  شده اند؟  ايجاد  منظور  چه  به  باال  فرم های  از  هريک  کنيد  چه پژوهش  از  شده اند؟  ايجاد  منظور  چه  به  باال  فرم های  از  هريک  کنيد  پژوهش    
شده  استفاده  داده ها  آسان تر  ويرايش  و  ورود  برای  فرم ها  در  شده کنترل هايى  استفاده  داده ها  آسان تر  ويرايش  و  ورود  برای  فرم ها  در  کنترل هايى 

است؟است؟

راهنمايى :راهنمايى : با انواع کنترل هاى برنامه نويسى در درس برنامه سازى آشنا شده ايد مثل انوا با انواع کنترل هاى برنامه نويسى در درس برنامه سازى آشنا شده ايد مثل انواع ع 
LiListstها، انواعها، انواع ButtButtononها، انواعها، انواع OptionBOptionBoxoxهاها، ، ChekBChekBoxoxها و… ها و… .

گزارش ها  و  اطالعات  ورود  براى  عموماً  فرم ها  گزارش ها   و  اطالعات  ورود  براى  عموماً  فرم ها  داده ها:  چاپ  براى  گزارش ها  داده ها:ــ  چاپ  براى  گزارش ها  ۴ــــ۳ــــ۲ــ 
براى چاپ اطالعات استفاده مى شوند. گزارش ها مانند فرم ها اطالعات را نشان مى دهند و مى توان قالب براى چاپ اطالعات استفاده مى شوند. گزارش ها مانند فرم ها اطالعات را نشان مى دهند و مى توان قالب 
مشخصى را براى نمايش اطالعات انتخاب کرد. معموالً گزارش ها براساس پرس و جوها ايجاد مى شوند مشخصى را براى نمايش اطالعات انتخاب کرد. معموالً گزارش ها براساس پرس و جوها ايجاد مى شوند 
گـزارش  طراحـى  در  مـى کند.  انتخاب  را  گـزارش  نمايش  بــراى  مـوردنظر  اطالعـات  پرس و جـو  گـزارشو  طراحـى  در  مـى کند.  انتخاب  را  گـزارش  نمايش  بــراى  مـوردنظر  اطالعـات  پرس و جـو  و 
(Report DesiReport Designgn) مى توان ترتيب نمايش رکوردها، محلى که فيلدها نمايش داده مى شوند، نوع قلم نمايش ) مى توان ترتيب نمايش رکوردها، محلى که فيلدها نمايش داده مى شوند، نوع قلم نمايش 

و اندازٔه آن، خطوط، فضاى خالى و غيره را مشخص کرد. عالوه بر آن مى توان تعيين کرد رکوردها بر و اندازٔه آن، خطوط، فضاى خالى و غيره را مشخص کرد. عالوه بر آن مى توان تعيين کرد رکوردها بر 
روى کاغذ چاپ شوند، يا روى پاکت نامه، يا به صورت برچسب و يا انواع ديگر چاپى.روى کاغذ چاپ شوند، يا روى پاکت نامه، يا به صورت برچسب و يا انواع ديگر چاپى.

اکسس ابزار جادويىاکسس ابزار جادويى ( (WizaWizardrd) دارد که مى توان گزارش هاى ساده را به آسانى و با سرعت ايجاد ) دارد که مى توان گزارش هاى ساده را به آسانى و با سرعت ايجاد 
کرد و يا نمودارهاکرد و يا نمودارها ( (ChaChartrt) را براساس داده هاى موردنظر به سادگى ايجاد و چاپ کرد.) را براساس داده هاى موردنظر به سادگى ايجاد و چاپ کرد.

تمرين تمرين ۵۵    ـ    ـ۲۲::              در بانکدر بانک NorthwindNorthwind گزارش هاى ايجاد شده را مشاهده کنيد. گزارش هاى ايجاد شده را مشاهده کنيد.

پژوهش



تی٣٥
العا
 اط
نک
با

۱ـ پژوهش کنيد چه شباهت هايى در اين گزارشات مشاهده مى شود؟ـ پژوهش کنيد چه شباهت هايى در اين گزارشات مشاهده مى شود؟
۲ـ امکـانات در دسترس در گزارشات  در زمان اجرا    و نمايش چيست؟ـ امکـانات در دسترس در گزارشات  در زمان اجرا    و نمايش چيست؟

راهنمايى :راهنمايى : امکاناتى مثل چاپ، جستجو، حرکت بين صفحات و امکاناتى مثل چاپ، جستجو، حرکت بين صفحات و…

۵   ــ   ــ۳ــــ۲ــ ماکروها براى کنترل کليدها:ــ ماکروها براى کنترل کليدها: اکسس شامل دو امکان برنامه نويسى مجزاست:  اکسس شامل دو امکان برنامه نويسى مجزاست: 
ماکروهاماکروها ( (macmacroro) و محيط شبيه) و محيط شبيه VisualBasicic (VisualBasVBA (VBA). ماکروها، کد برنامٔه فرمان هاى مورد استفاده ). ماکروها، کد برنامٔه فرمان هاى مورد استفاده 
در محيط اکسس هستند. مى توان با ماکرو به جاى انجام کارها به صورت دستى و با کمک کليدها، عمليات در محيط اکسس هستند. مى توان با ماکرو به جاى انجام کارها به صورت دستى و با کمک کليدها، عمليات 
را خودکار کرد. به طور مثال، مى توانيد ماکرويى ايجاد کنيد زمانى که جدولى باز شود نشانگر در آخرين را خودکار کرد. به طور مثال، مى توانيد ماکرويى ايجاد کنيد زمانى که جدولى باز شود نشانگر در آخرين 
رکورد قرار گيرد بدون آن که پس از باز شدن جدول، از کليدها يا دکمه هايى استفاده کنيد. زمانى که يک رکورد قرار گيرد بدون آن که پس از باز شدن جدول، از کليدها يا دکمه هايى استفاده کنيد. زمانى که يک 
ماکرو ايجاد شد، براى اجرا در زمان مناسب مى توانيد دکمه اى بر روى فرم قرار دهيد تا با کليک روى ماکرو ايجاد شد، براى اجرا در زمان مناسب مى توانيد دکمه اى بر روى فرم قرار دهيد تا با کليک روى 
آن ها، آن ماکرو اجرا شود. هم چنين مى توانيد تعيين کنيد زمانى که نشانگر يا ماوس روى يک فيلد قرار آن ها، آن ماکرو اجرا شود. هم چنين مى توانيد تعيين کنيد زمانى که نشانگر يا ماوس روى يک فيلد قرار 
گرفت، به طور اتوماتيک ماکرويى اجرا شود. نيازى نيست برنامه نويس باشيد تا ماکرويى را ايجاد کنيد گرفت، به طور اتوماتيک ماکرويى اجرا شود. نيازى نيست برنامه نويس باشيد تا ماکرويى را ايجاد کنيد 

چرا که محيط کار کمک مى کند تا به سادگى ماکرو ايجاد شود.چرا که محيط کار کمک مى کند تا به سادگى ماکرو ايجاد شود.

تمرين تمرين ۶۶     ـ     ـ۲۲ : :              در بانکدر بانک NorthwindNorthwind ماکروهاى ايجاد شده را مشاهده کنيد. ماکروهاى ايجاد شده را مشاهده کنيد.
                                                                ٭ دقت کنيد کـه اين مـاکـروهـا پيچيده بـه نظر مـى رسند و البته کـار دقت کنيد کـه اين مـاکـروهـا پيچيده بـه نظر مـى رسند و البته کـار

                                     بسيارى هم انجام مى دهند                                     بسيارى هم انجام مى دهند.

پژوهش
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۶۶  ــ  ــ۳۳ــــ۲۲ــ ماجول ها براى نوشتن برنامه هاى مورد نظر:ــ ماجول ها براى نوشتن برنامه هاى مورد نظر: ماجول، بخش اصلى برنامه نويسى  ماجول، بخش اصلى برنامه نويسى 
است. ماجول اصطالح ديگرى براى برنامه هایاست. ماجول اصطالح ديگرى براى برنامه های  VVBABA  ١١ است است. . VVBABA زبان برنامه نويسى است که براساس  زبان برنامه نويسى است که براساس 
زبان زبان BasBasicic ايجاد شده است. ماکروها براى ذخيرٔه کليدهاى فرمان و يا پاک کردن داده هاى وارد شده  ايجاد شده است. ماکروها براى ذخيرٔه کليدهاى فرمان و يا پاک کردن داده هاى وارد شده 
در يک فيلد مناسب هستند ولى زمانى که عمليات و دستورات پيچيده ترى نياز باشد، بايد برنامه نويسى در يک فيلد مناسب هستند ولى زمانى که عمليات و دستورات پيچيده ترى نياز باشد، بايد برنامه نويسى 
فرض کنيد سفارشات کتاب را به وسيلٔه پست الکترونيک دريافت کرده ايد، آن گاه مى توانيد  فرض کنيد سفارشات کتاب را به وسيلٔه پست الکترونيک دريافت کرده ايد، آن گاه مى توانيد کرد. مثالً  کرد. مثالً 
برنامه اى بنويسيد که پيام ها را از صندوق پست خوانده، رکوردهايى را به جدول خاصى در بانک وارد برنامه اى بنويسيد که پيام ها را از صندوق پست خوانده، رکوردهايى را به جدول خاصى در بانک وارد 
نمايد. با اين کار ديگر نيازى به کپى اطالعات به وسيلٔه يک اپراتور نيست. هم چنين مى توان برنامه اى نمايد. با اين کار ديگر نيازى به کپى اطالعات به وسيلٔه يک اپراتور نيست. هم چنين مى توان برنامه اى 
نوشت که با کليک روى دکمٔه ارسال، ليست اقالم ارسالى و برچسب نامه را چاپ کرده، موجودى انبار نوشت که با کليک روى دکمٔه ارسال، ليست اقالم ارسالى و برچسب نامه را چاپ کرده، موجودى انبار 

را نيز کسر نمايد و يک پيغام نيز به وسيلٔه پست الکترونيک به مشترى ارسال کند.را نيز کسر نمايد و يک پيغام نيز به وسيلٔه پست الکترونيک به مشترى ارسال کند.

                          
 Northwind در  بـــانـــک                          
تمرين ۷ ـ۲:      مـاجـول هــاى   ايجاد   شده   را

                            مشاهده کنيد.

۱ــ Visual Basic for Application، در کتاب برنامه سازى ۳ با VBA آشنا مى شويد. 

۷ــــ۳ــــ۲ــ صفحات براى ويرايش داده ها در مرورگر وب:ــ صفحات براى ويرايش داده ها در مرورگر وب: فرم ها براى ورود و ويرايش  فرم ها براى ورود و ويرايش 
داده به کار مى روند ولى براى نمايش آن ها بايد محيط اکسس اجرا شود. بدين معنى که بايد اکسس روى داده به کار مى روند ولى براى نمايش آن ها بايد محيط اکسس اجرا شود. بدين معنى که بايد اکسس روى 
کامپيوتر نصب شده باشد. اگر نخواهيد از محيط اکسس استفاده کنيد بايد از صفحه هاکامپيوتر نصب شده باشد. اگر نخواهيد از محيط اکسس استفاده کنيد بايد از صفحه ها ( (PaPagege) استفاده ) استفاده 



تی٣٧
العا
 اط
نک
با

  

کنيد که فرم ها را دربر مى گيرند. هر فردى مى تواند با مرورگر وب مثلکنيد که فرم ها را دربر مى گيرند. هر فردى مى تواند با مرورگر وب مثل IEIE (Internet Explorer (Internet Explorer) صفحٔه ) صفحٔه 
شامل فرم را باز کند و مانند فرم، رکوردهاى جدول را ويرايش، اضافه يا حذف نمايد. اگر در اينترنت شامل فرم را باز کند و مانند فرم، رکوردهاى جدول را ويرايش، اضافه يا حذف نمايد. اگر در اينترنت 
براى جستجو يا عضويت، اطالعاتى را وارد کرده باشيد، صفحٔه شامل فرم را ديده ايدبراى جستجو يا عضويت، اطالعاتى را وارد کرده باشيد، صفحٔه شامل فرم را ديده ايد١. اين گونه صفحه ها . اين گونه صفحه ها 

عموماً به بانک اطالعاتى متصل شده اند و اکسس مى تواند يکى از آن ها باشد.عموماً به بانک اطالعاتى متصل شده اند و اکسس مى تواند يکى از آن ها باشد.

۴ـ۲ـ ايجاد يک پايگاه داده در نرم افزار   اکسس
براى آن که بتوانيم اشياء بانک اطالعاتى را ايجاد کنيم و درواقع سيستم بانک اطالعاتى طراحى براى آن که بتوانيم اشياء بانک اطالعاتى را ايجاد کنيم و درواقع سيستم بانک اطالعاتى طراحى 
باشيم. داشته باشيم٢٢. اين فايل . اين فايل  داشته   .accdbaccdb  پسوندشدٔه خود را پياده سازى نماييم بايد يک بانک پايگاه داده با پسوند پايگاه داده با  بانک  بايد يک  نماييم  پياده سازى  شدٔه خود را 
واقعيت فيزيکى جدول ها، فرم ها، پرس و جوها، گزارش ها و ساير اشياء بانک را دربر مى گيرد. براى ايجاد واقعيت فيزيکى جدول ها، فرم ها، پرس و جوها، گزارش ها و ساير اشياء بانک را دربر مى گيرد. براى ايجاد 
فايل بانک مى توانيم از ويزارد استفاده کنيم. با ويزارد مى توانيم براساس يکى از بانک هاى اطالعاتى فايل بانک مى توانيم از ويزارد استفاده کنيم. با ويزارد مى توانيم براساس يکى از بانک هاى اطالعاتى 
از پيش تعريف شده، بانک اطالعاتى دلخواه خود را همراه با جدول ها، گزارش ها و فرم هاى موردنياز از پيش تعريف شده، بانک اطالعاتى دلخواه خود را همراه با جدول ها، گزارش ها و فرم هاى موردنياز 
بسازيم. اما از آن جايى که ممکن است بانک اطالعاتى ما با هيچ يک از بانک اطالعاتى از پيش ساخته بسازيم. اما از آن جايى که ممکن است بانک اطالعاتى ما با هيچ يک از بانک اطالعاتى از پيش ساخته 
شدٔه موجود در اکسس سازگار نباشد، اين روش مناسب نيست. بنابراين ابتدا يک بانک اطالعاتى خالى شدٔه موجود در اکسس سازگار نباشد، اين روش مناسب نيست. بنابراين ابتدا يک بانک اطالعاتى خالى 

ايجاد مى کنيم و سپس جدول ها، فرم ها، گزارش ها، پرس و جوها را به آن اضافه مى کنيم.ايجاد مى کنيم و سپس جدول ها، فرم ها، گزارش ها، پرس و جوها را به آن اضافه مى کنيم.

۱ــ در کتاب بسته هاى نرم افزارى ۳، جلد دوم، با چگونگى ايجاد فرم و کار کردن با آن در صفحات وب آشنا مى شويد.
٢ــ در نسخه های قبلی نرم افزار Access پسوند فايل ها mdb. بوده است، با توجه به اينکه بيشتر عمليات موردنظر در اين کتاب بر 

پايه نسخه ٢٠٠٧ می باشد از توضيح روش ذخيره سازی با پسوند mdb. خودداری شده است.

ــ  بـانک اطالعاتیــ  بـانک اطالعاتی DBProj.accdbDBProj.accdb را بدون کمک ويزارد ايجاد کنيد.  را بدون کمک ويزارد ايجاد کنيد. 
مراحل ايجاد به صورت زير است:مراحل ايجاد به صورت زير است:

انتخاب  را  انتخاب   را   Newew گزينٔهگزينٔه  اصلی  مـنـوی  از  اکسس  بـه  ورود  از  پس  اصلیــ  مـنـوی  از  اکسس  بـه  ورود  از  پس  ــ 
کنيد.کنيد.

ــ روى گزينٔهــ روى گزينٔه Blank databaBlank databasese از پانل ايجاد مطابق شکل صفحه بعد  از پانل ايجاد مطابق شکل صفحه بعد 
کليک کنيد.کليک کنيد.

 FileFile نام و محل ذخيره سازى فايل را مى پرسد. در قسمت نام و محل ذخيره سازى فايل را مى پرسد. در قسمت AcceAccessss ــــ
 CreaCreatete تايپ کرده، سپس دکمٔه تايپ کرده، سپس دکمٔه DBPrDBProjoj نام بانک اطالعاتى را ، نام بانک اطالعاتى را ،NaNameme
را کليک نماييد. هميشه محل ذخيرهٔ مناسبى را براى فايل درنظر بگيريد. را کليک نماييد. هميشه محل ذخيرهٔ مناسبى را براى فايل درنظر بگيريد. 

تمرين تمرين ۸     ـ     ـ۲ : :ــــ
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  ۵   ـ۲  ـ بستن پايگاه داده
بانک اطالعاتى ايجاد شده از طريق منوی اصلی گزينٔهبانک اطالعاتى ايجاد شده از طريق منوی اصلی گزينٔه  Close   DatabaseClose   Database بسته مى شود ولى  بسته مى شود ولى 
 AcceAccessss فعال است، اگر چه يک سرى از قابليت هاى محيط کار فعال است، اگر چه يک سرى از قابليت هاى محيط کار AcceAccessss توجه کنيد که هنوز محيط کارتوجه کنيد که هنوز محيط کار

در دسترس هستند.در دسترس هستند.

کنجکاوی
چه قابليت هايى در محيط کارچه قابليت هايى در محيط کار AccessAccess در صورت فعال نبودن يک بانک  در صورت فعال نبودن يک بانک 

داده در دسترس است؟داده در دسترس است؟

 ۶     ـ     ـ۲ـ باز کردن پايگاه دادۀ موجوـ باز کردن پايگاه دادۀ موجود
مانند باز کردن فايل در ساير نرم افزارهاى تحت ويندوز است. مجددًا يادآورى مى کنيم که از مانند باز کردن فايل در ساير نرم افزارهاى تحت ويندوز است. مجددًا يادآورى مى کنيم که از 

منوی اصلی، گزينٔهمنوی اصلی، گزينٔه OpOpenen را انتخاب کنيد. را انتخاب کنيد.
از پنجرٔه باز شده، نام و محل فايل ذخيره شده را انتخاب نماييد و دکمٔهاز پنجرٔه باز شده، نام و محل فايل ذخيره شده را انتخاب نماييد و دکمٔه OpOpenen را کليک کنيد را کليک کنيد. . 

AcceAccessss بانک اطالعاتى موردنظر را باز مى کند و پنجرٔه بانک نشان داده مى شود بانک اطالعاتى موردنظر را باز مى کند و پنجرٔه بانک نشان داده مى شود.

ابتداى پس از ايجاد بانک، پنجرٔه بانک نشان داده مى شود که در ابتداى  در  داده مى شود که  نشان  بانک  پنجرٔه  بانک،  ايجاد  پس از 
فصل توضيح داده شده استفصل توضيح داده شده است.
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خالصۀ فصل
حجم  افزايش  با  است.  داده  مديريت  ابزارهاى  از  يکى  اطالعاتى   اکسس  حجم بانک  افزايش  با  است.  داده  مديريت  ابزارهاى  از  يکى  اطالعاتى   اکسس  بانک 
داده ها بايد بتوانيم آن ها را تجزيه و تحليل کنيم و اطالعات موردنياز را بازيافت نماييم. داده ها بايد بتوانيم آن ها را تجزيه و تحليل کنيم و اطالعات موردنياز را بازيافت نماييم. 
اکسس، مانند ساير نرم افزارهاى تحت ويندوز داراى يک محيط کار است که ابزارها، اکسس، مانند ساير نرم افزارهاى تحت ويندوز داراى يک محيط کار است که ابزارها، 
منوها و امکانات متعددى را دربر دارد. پنجرٔه اصلى آن عالوه بر امکاناتى که از آن ها نام منوها و امکانات متعددى را دربر دارد. پنجرٔه اصلى آن عالوه بر امکاناتى که از آن ها نام 
برده ايم، شامل اشياء بانک اطالعاتى است. مهم ترين اشياء بانک عبارتند از: جدول ها، برده ايم، شامل اشياء بانک اطالعاتى است. مهم ترين اشياء بانک عبارتند از: جدول ها، 

پرس و جوها، گزارش ها و فرم ها.پرس و جوها، گزارش ها و فرم ها.
جدول مهم ترين جزء بانک است که داده ها را نگه مى دارد. با پرس و جو مى توان جدول مهم ترين جزء بانک است که داده ها را نگه مى دارد. با پرس و جو مى توان 
داده هاى با شرط خاص را بازيافت کرد. از فرم ها براى نمايش، ورود و ويرايش ساده تر داده هاى با شرط خاص را بازيافت کرد. از فرم ها براى نمايش، ورود و ويرايش ساده تر 
داده ها استفاده مى شود؛ از گزارش ها براى نمايش داده ها و چاپ آن ها در طرح مناسب داده ها استفاده مى شود؛ از گزارش ها براى نمايش داده ها و چاپ آن ها در طرح مناسب 

استفاده مى شود.استفاده مى شود.
از  هدف  گردد.  طراحى  اطالعاتى  بانک  بايد،  آن  اشياء  و  بانک  ايجاد  از  از قبل  هدف  گردد.  طراحى  اطالعاتى  بانک  بايد،  آن  اشياء  و  بانک  ايجاد  از  قبل 
موردنياز  امکانات  تمام  گرفتن  درنظر  و  کاربران  نياز  عملياتى،  محيط  شناخت  موردنياز طراحى،  امکانات  تمام  گرفتن  درنظر  و  کاربران  نياز  عملياتى،  محيط  شناخت  طراحى، 
بانک اطالعاتى قبل از پياده سازى است. بايد جدول ها، فرم ها، گزارش ها و غيره طراحى بانک اطالعاتى قبل از پياده سازى است. بايد جدول ها، فرم ها، گزارش ها و غيره طراحى 
شوند با انجام طراحى، در زمان پياده سازى در محيط اکسس، با اشکاالت اساسى مواجه شوند با انجام طراحى، در زمان پياده سازى در محيط اکسس، با اشکاالت اساسى مواجه 
نمى شويم که در غير اين صورت کار اصالح اشکاالت ايجاد شده به مراتب بسيار دشوارتر نمى شويم که در غير اين صورت کار اصالح اشکاالت ايجاد شده به مراتب بسيار دشوارتر 

و وقت گيرتر خواهد بودو وقت گيرتر خواهد بود.
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۱ـ محيط کار اکسس شامل چه امکاناتى است؟ـ محيط کار اکسس شامل چه امکاناتى است؟
۲ـ امکانات پنجرۀ اشياء بانک را نام برده و مختصر توضيح دهيد.ـ امکانات پنجرۀ اشياء بانک را نام برده و مختصر توضيح دهيد.
۳ـ انواع اصلى اشياء بانک اطالعاتى را نام ببريد و توضيح دهيد.ـ انواع اصلى اشياء بانک اطالعاتى را نام ببريد و توضيح دهيد.

۴ـ نام پيش فرض و پيوند فايل هايى که در نرم افزار اکسس ايجاد مى شود ـ نام پيش فرض و پيوند فايل هايى که در نرم افزار اکسس ايجاد مى شود 
را بنويسيد.را بنويسيد.

ـ     تفاوت گزارش و فرم از نظر کاربرد را بنويسيد. ـ     تفاوت گزارش و فرم از نظر کاربرد را بنويسيد.         ۵ 
محيط    اکسس   چه  نوشته شده با     ـ ماکروها و برنامه هايی نوشته شده با VBAVBA در محيط    اکسس   چه  در  برنامه هايی  ۶    ـ ماکروها و 

تفاوتى از نظر تفاوتى از نظر امکانات دارند؟امکانات دارند؟

خودآزمايى
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هدف های رفتاری   : پس از آموزش اين فصل هنرجو مى تواند :
  به وسيلۀ روش های گوناگون جدول ها را ايجاد کند.

  فيلدهای جدول را متناسب با طراحى انتخاب کند و خصوصيات فيلدها 
را تغيير دهد.

  به کمک Import Table و Link Table جدول را از بانک های ديگر 
موجود به بانک خود منتقل کند. 

  ثبت   ، درج، ويرايش و حذف داده ها در جدول را انجام دهد.
  طراحى جدول را تغيير دهد.

  داده ها را جستجو کند  ، با اعمال شرايطى داده ها را فيلتر نمايد و يا مرتب 
کند.

  ارتباط بين جدول ها را در بانک ايجاد کند.

فصل
ايجاد و کار با جدول ها

۳
در فصل دوم با مقدمات بانک اطالعاتى و از آن جمله جدول آشنا شديد. در فصل دوم با مقدمات بانک اطالعاتى و از آن جمله جدول آشنا شديد. 

در اين فصل ايجاد جدول و عمليات روی آن را بررسى مى کنيم.در اين فصل ايجاد جدول و عمليات روی آن را بررسى مى کنيم.
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در نرم افزار   اکسس، سه روش اصلی براى ايجاد جدول وجود دارد که عبارتند از:
Design ــ ايجاد جدول در نمای

 ۱Table Templates (Wizard) ــ ايجاد جدول به وسيلٔه
(Datasheet در نمای) ــ ايجاد جدول با ورود اطالعات

عالوه بر اين سه روش مى توان جدول را از جدول هاى موجود در پايگاه دادٔه ديگر نيز ايجاد کرد 
.Link Table و Import Table :که خود به دو صورت انجام مى گيرد

در فصل هاى قبل سيستم ثبت نام محيط عملياتى مدرسه را طراحى کرديم و جدول ها، فرم ها و 
گزارش هاى مورد نياز را به دست آورديم. مى خواهيم در اين فصل جدول هايى با مشخصات زير را در 

بانک اطالعاتى ايجاد شدٔه DBProj، وارد نماييم.

(محيط عملياتى = مدرسه) 
(سيستم = ثبت نام)

1. Tbl  1. Tbl  _ _ CourseCourse دروسدروس
 Name Type Size

 CourseCode Text 5

 CourseName Text 20

 CourseUnit Byte -

 TeacherCode Integer -

 ProgramHour Text 50

 ProgramClass Text 50

2. Tbl  _  Major رشته تحصيلی
 Name Type Size

 MajorCode Integer -

 MajorName Text 20

١ــ Table Wizard در نسخٔه ٢٠٠٧ به بعد عمالً حذف شده است و بجای آن گزينٔه بسيار محدودی به نام Table Template قرار 
داده شده که می تواند در شرايط خاص کاربرد داشته باشد.
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3. Tbl  _ Register ثبت نام 
 Name Type Size

 RegisterCode Integer -

 StudentCode Integer -

 RegisterDate Date/Time -

4. Tbl _ RegisterItem  درس هاى ثبت نام شده 
 Name Type Size

 RegisterCode Integer -

 CourseCode Text 5

 Grade Decimal -

          (Precision = 5,Scale = 2, Decimalplace = 2)

5. Tbl _ Student  دانش آموز
 Name Type Size
 StudentCode Integer -
 StudentFName Text 20
 StudentLName Text 30
 StudentTel Long Integer   -
 StudentAddress Memo -

 MajorCode Integer -

6. Tbl  _ Teach  معلم  
 Name Type Size
 TeacherCode Integer -
 TeacherFName Text 20
 TeacherLName Text 30
 TeacherTel Long Integer -
 TeacherAddress Memo -

Design ـ   ۳    ـ ايجاد جدول درنمای ۱
ــ در ليست اشياء روى گزينٔه Tables کليک کنيد.

ــ دکمٔه New را انتخاب نماييد.
ــ از زبانٔه Create نوار ابزار، گزينٔه Table Design را انتخاب نماييد.

در پنجرٔه طراحى باز شدٔه جدول شکل ۱ــ۳، اطالعات الزم را وارد کنيد که در ادامه به تفصيل 
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تعريف فيلد

نام فيلد نوع فيلد توضيحات (اختياری)
توضيح داده خواهد شد.

ات
خص

مش
اير 

ل س
پان

Books شکل ۱ــ۳ــ پنجرۀ طراحى جدول براى جدول

۱ــ۱ــ۳ــ اجزاى پنجرۀ طراحى جدول: با توجه به پنجرٔه طراحى جدول شکل ۱ــ۳، دو 
ستون نام فيلد و نوع فيلد براى تعريف فيلد ضرورى هستند. هر فيلد در يک رديف تعريف مى شود. هر فيلد 

غير از نام و نوع، مشخصات ديگرى نيز دارد که در پنجرٔه پانل ساير مشخصات فيلد تنظيم مى شوند.
  نام فيلد: نام فيلد بهتر است به گونه   اى انتخاب شود که نشان دهندهٔ محتواى آن باشد. مثالً عنوان 
 Space ناميده شود. بهتر است از حروف التين استفاده کنيد هرچند مجاز هستيد از کاراکتر Title ،کتاب

در نام استفاده کنيد ولى بهتر است از آن استفاده نکنيد. اندازه نام نبايد بيش از ۶۴ کاراکتر باشد.
  نوع فيلد: نوع داده اى است که در فيلد وارد مى شود. عبارت است از موارد زير: 

توضيحاتنوع فيلد

Text
نوع پيش فرض است. اين نوع هر ترکيبى از حروف و ارقام است. حداکثر تا ۲۵۵ کاراکتر در اين نوع 

فيلد امکان پذير است.
Memo.۶۴ کاراکتر را ذخيره مى کند k از نوع متن است که تا

Number
فقط اعداد را ذخيره مى کند. نوع صحيح در اندازٔه ۱۶ بيتى و يا ۳۲ بيتى، نوع مميز اعشار يا ساير انواع 
عددى ديگر که در قسمت General در پانل پايين پنجرٔه طراحى جدول (نماى Design) تعيين مى شوند. 

پانل پايين را در ادامه توضيح مى دهيم.
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Date/Time

تاريخ، زمان و يا ترکيبى از آن ها را نگه مى دارد. به خاطر داشته باشيد که اين نوع به تاريخ التين حساس 
است و در صورتى که براى نگهدارى تاريخ شمسى استفاده شود در برخى تاريخ ها مثالً «۱۳۸۵/۰۲/۳۱»   
نگهدارى تاريخ شمسى بهتر   است از اين نوع استفاده نشود  بنابر اين براى  پيغام عدم اعتبار خواهد داد. 

بلکه از Text استفاده کنيد.

Currency
مقادير پولى را نگه مى دارد و مى تواند به طور خودکار عالمت $ داشته و محل هاى عالمت  جداساز هزارتايى 

«کاما» را نگه دارد.

Auto Number

در هنگام ايجاد رکورد جديد، اکسس به طور خودکار عدد صحيح منحصر به فرد را براى آن جدول، توليد و 
 New Values در پانل ساير مشخصات فيلد در رديف General به اين فيلد منسوب مى کند. در قسمت
منحصربه فرد به طور سريال توليد  بازشونده اى شامل دو مقدار وجود دارد: Increment که عدد  ليست 
مى شود و Random که هر عددى به طور تصادفى و منحصربه فرد ايجاد مى شود. از آن جايى که هر جدول 
بايد يک فيلد کليد اصلى داشته باشد درصورتى که ازفيلدهاى جدول يعنى صفات موجوديت مرتبط نتوانيم 

کليد را مشخص کنيم، ايجاد فيلد جديدى از اين نوع به عنوان فيلد کليداصلى، مى تواند مفيد باشد.
Yes/No.و يا ديگر مقادير را دربر گيرد True/False  ،Yes/No، On/Off اين نوع مى تواند مقادير دو ارزشى

۱OLE Object  
وسيلٔه  به  که   Excel يا  و   Word فايل  مثل  دربرگيرد.  را  اشياء  ديگر  يا  و  تصوير  صدا،  مى تواند  نوع   اين 

برنامه هاى ديگر توليد مى شوند.

Hyperlink

نوعى است که به آدرس وب سايت يا محل بانک ديگر وصل مى شود. داده هاى اين نوع شامل حداکثر چهار 
بخش است که به وسيلٔه عالمت # جدا مى شوند.

 Displaytext#Address#Subaddress#Screentip
 به خاطر بسپاريد که قسمت Address تنها بخشى است که حتماً بايد وارد شود نمونه هايى از اين نوع داده 

را مى بينيد:
HomePage#http://www.microsoft.com #                              :لينک اينترنتى  

 صفحٔه اول سايت مايکروسافت که با عنوان "HomePage" روى مرورگر باز مى شود.
  لينک به پايگاه داده

Students##Form Student#Click to view and edit students information
 فرم Students که در پايگاه دادٔه جارى قرار دارد و پيغام ...Click را نمايش مى دهد.

  لينک به پايگاه داده ديگر:
#c:\Microsoft Office\Northwind.mdb#Form Customers

 فرم Customers که در پايگاه دادٔه Northwind قرار دارد را نشان مى دهد.
# c:\windows\personal\student.ppt#13                          :لينک به برنامۀ ديگر  

 اساليد ۱۳ ارائٔه Power Point در آدرس ...  \:C را نشان مى دهد.
 #c:\windows\personal\student.xls # Sheet1! c:\  ...

 سلول A2 را در Sheetl صفحه گستردٔه Excel در آدرس  ...  \:C را نشان می دهد.

Object Linking and Embedding ــ١
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۲ــ۱ــ۳ــ پانل ساير مشخصات فيلد Field Properties: يک فيلد عالوه بر نام و نوع 
داده اى، مشخصه هاى ديگرى نيز دارد که در اين قسمت در اختيار قرار مى گيرند. اين مشخصه ها نحؤه 
ذخيره سازى، دستکارى و نمايش مقدار دادٔه ذخيره شده در آن فيلد را کنترل و تنظيم مى کنند. با انتساب 
اين مشخصه ها زمان زيادى در مرحلٔه ساخت فرم، گزارش و اشياء ديگر پايگاه داده صرفه جويى مى شود 
يعنى زمان کمترى در ايجاد آن ها صرف خواهد شد. پنجرٔه مشخصه هاى فيلد، بسته به نوع داده اى که 

براى آن فيلد درنظر گرفته ايد تغيير مى کند.
برخى از مشخصه هاى اين پنجره عبارت است از:

توضيحاتمشخصه

  Field Size
اندازٔه نوع فيلد text را به تعداد مشخصى کاراکتر محدود مى کند و يا نوع فيلد Number را 

به يک دامنه اعداد محدود مى کند.
       Format.است Datasheet قالب نمايش داده در نماى

   Decimal places
 ،Number تعداد ارقام سمت راست نقطه اعشار را تعريف مى کند. اين مشخصه در نوع دادٔه
در صورتى که Format مقدار خالى و يا مقدار General باشد اثرى ندارد و در ساير موارد 

مى تواند Format تعيين شده را تغيير دهد.

Input Mask
قالبى است که تعيين مى کند داده در زمان ورود اطالعات به چه شکلى دريافت شود. مثالً براى 
تلفن موبايل تعريف #######- \###0 نمونه داده: 1234567-0912 را دريافت مى کند. يعنى 

ابتداى آن صفر و پس از چهارمين رقم، عالمت ـ قرار گيرد و کالً ۱۱ رقم باشد. 
         Caption.برچسبى است که به جاى نام فيلد، در جدول ها، فرم ها و گزارش ها نمايش داده مى شود

     Default Value
مربوطه  فيلد  به  مقدارى  اگر  جديد  رکورد  يک  ايجاد  زمان  در  که  است  پيش فرضى  مقدار 

اختصاص داده نشده باشد، در آن ذخيره مى شود.

  Validation Rule
اين که دادٔه وارد شده بيش از  شرطى است که داده هاى وارد شده را محدود مى  کند. مثالً 

۱۰۰۰۰ نباشد.

Validation Text
متنى است که در زمان عدم احراز شرايط Validation Rule به عنوان پيغام خطا يا اخطار 

نمايش داده مى شود.

         Required
مشخص مى کند در زمان ورود داده، آن فيلد نمى تواند خالى رها شود بلکه حتماً بايد مقدارى 

به آن نسبت داده شود.
Allow Zero Length.مشخص مى کند آيا مى توان مقدار خالى يعنى  ” “ را به فيلد نسبت داد يا خير

      Indexed
 Indexed بازيافت داده از فيلد را تسريع مى کند. تمام فيلدهاى کليداصلى به طور پيش فرض
هستند. زمانى که مقدار آن yes انتخاب شود، مى توانيم تعيين کنيم مقدار تکرارى در آن فيلد 

قرار گيرد يا خير.
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کنجکاوی
متفاوت   Field Size نوع  با  محاسباتى  جمالت  در  عددی  مقدار  شرکت  نحوۀ 

چگونه است؟ 
راهنمايى : نتيجٔه تقسيم ۱۳ بر ۲ (۱۳/۲)  مى تواند به دو جواب برسد. برحسب آن که 

مقدارها Integer فرض شوند ۶ و با فرض مقدارها به نوع اعشاری ۶/۵ خواهد بود.

مقادير مشخصۀ Format نوع دادۀ اعداد و نوع دادۀ تاريخ / زمان
  انتسابات قالب عددی (Format Number): خصوصيت Format نحؤه نمايش داده را 
در صفحه نمايش Datasheet مشخص مى کند. اين مشخصه بر نحؤه ذخيره شدن داده در جدول و يا 

بر نحؤه شرکت مقدار عددى ذخيره شدٔه آن در محاسبات تأثيرى ندارد.

Number براى نوع داده Format مشخصه

General.عدد را به همان صورتى که وارد شده است، نمايش مى دهد. قالب پيش فرض است

Currency
از کاما به عنوان جداساز هزارتايى استفاده مى کند و عالمت ارز را نيز نشان مى دهد. اعداد 

منفى در پرانتز نمايش مى يابند و مقدار پيش فرض Decimal Place=2 است.

Fixed

حداقل يک رقم را نشان مى دهد و مقدار پيش فرض Decimal Place=2 است. اعداد حول 
تعداد ارقام راست نقطه اعشار ِگرد۱ مى شوند. بانک از کاما براى نمايش جداساز هزارتايى 

استفاده مى کند.

Percent
عدد وارد شده را در ۱۰۰ ضرب مى کند وعالمت درصد را به انتهاى آن اضافه مى کند. مقدار 

پيش فرض Decimal Place=2 است.
Scientific.نشان مى دهد E اعداد را به صورت علمى توان ۱۰ و با نماد

Round ــ١
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  انتسابات تاريخ / زمان (Date/Time Format): قالب نمايش تاريخ و يا زمان را تغيير 
مى دهد.

Date/Time براى نوع داده Format مشخصه

General Date
استفاده  آن  باشد،  از  تاريخ  بدون  زمان  مقدار  اگر  يا  و  باشد  زمان  بدون  تاريخ  فقط  مقدار  اگر 

مى شود.
Long DateTuesday  ,  July 4 , 1995 :اسامى روز و ماه به صورت متنى نوشته مى شود. مثل

Medium Date04-Jul-95 :نـام ماه به صورت مخفف نشان داده مـى شود و نـام روز حـذف مى شود. مثل
Short Date.7/4/95:تاريخ به صورت رقم که با عالمت "/" جدا شده اند نمايش داده مى شود. مثل

Long Time
زمان به صورت ساعت، دقيقه و ثانيه که با عالمت ":" جدا شده اند، نمايش مى يابد به همراه عالمت 

6:30:15PM :براى بعد از ظهر. مثل PM براى صبح و AM

Medium Time06:30PM :است جز آن که ثانيه نمايش نمى يابد مثل Long Time مشابه قالب
Short Time18:30 :زمان به صورت ۲۴ ساعتى بدون ثانيه نمايش داده مى شود. مثل

Design به وسيلۀ Tbl  _ Course مراحل ايجاد جدول
ــ از زبانه Create نوار ابزار گزينٔه Table Design را انتخاب نماييد.

ــ پنجرٔه طراحى جدول خالى نمايش مى يابد. مطابق شکل زير:
ــ در سلول نام فيلد رديف اول CourseCode را تايپ کنيد.
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ــ  با فشردن کليد [Tab] در ستون دوم نوع فيلد (Data type)، نوع داده را انتخاب 
کنيد که به طور پيش فرض text است. [با کليدهاى جهتى (Arrow Key) صفحه کليد، 
انواع ديگر داده را مى توانيد انتخاب کنيد]. همان طور که در فرض مثال مى بينيد نوع دادٔه 

کد درس متنى و از نوع text انتخاب شده است. 
ــ با کليد [Tab] در ستون توضيحات قرار بگيريد. هرچند الزامى به تکميل آن 

نيست ولى بهتر است توضيحاتى در  مورد آن فيلد به صورت فارسى در آن تايپ شود.
ــ با کليد [Tab] در سطر بعد قرار گيريد. ساير فيلدها را به همين روش تعريف 

کنيد.

 Teacher Code و CourseUnit، CourseName ــ ساير مشخصات فيلدهاى
 را مطابق شکل هاى زير تنظيم کنيد. 

CourseName:  
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CourseUnit:

TeacherCode:

ــ پس از تعريف تمام فيلدها، دکمٔه Save از نوار ابزار يا گزينٔه Save از منوى 
اصلی را انتخاب کنيد تا پنجرٔه ذخيره سازى جدول ظاهر شود.

ــ  نام آن را Tbl_Course قرار دهيد و OK را کليک کنيد. چون هنوز فيلد کليد 
اصلى را مشخص نکرده ايم، پيغام زير نمايش داده مى شود. 

ــ در صورتى که جدول، فيلد کليد اصلى تعريف شده اى نداشته باشد مى توان از 
قابليت Auto Number نرم افزار Access استفاده کرد. در اين صورت با انتخاب دکمٔه 
Yes فيلد جديدى به نام ID و از نوع Auto Number (خودشمارنده) ايجاد مى شود. 
در اينجا کليد جدول ما در طراحى مشخص شده است بنابراين دکمٔه Cancel را انتخاب 

و کليد را به صورت زير تعريف مى کنيم.
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ــ مطابق شکل زير، زمانى که در حالت Design هستيم، فيلد موردنظر براى کليد 
را در پنجرٔه طراحى جدول انتخاب کرده، از نوار ابزار دکمٔه عالمت کليد    را کليک 

کنيد. در کنار نام فيلد عالمت کليد ظاهر مى شود. 

ــ در اين حال به هنگام ذخيره سازى پنجرٔه نام جدول مجددًا ظاهر مى شود. نام جدول را 
Tbl _ Course قرار دهيد و آن را ذخيره نماييد. توجه کنيد که پيغام قبلى ظاهر نمى گردد 

و جدول ذخيره مى شود.

کنجکاوی
اگر کليد شامل بيش از يک فيلد باشد،      چگونه در اکسس مشخص مى شود؟اگر کليد شامل بيش از يک فيلد باشد،      چگونه در اکسس مشخص مى شود؟

 گزينۀ No در پيغام زير چگونه عمل مى کند؟
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تمرين۱ـ٣ :         جدول Tbl _ RegisterItem را به اين روش ايجاد کنيد.

۲ـ۳   ـ ايجاد جدول به وسيلۀ قالب های آماده   ـ ايجاد جدول به وسيلۀ قالب های آماده
کاربر مى تواند با استفاده از جدول ها و فيلدهاى پايگاه دادٔه از پيش تعريف شده و با پاسخ دادن 

به يک سرى سؤاالت درباره  داده اى که مى خواهد ذخيره شود، جدول را ايجاد کند.
استفاده از قالب های آماده مزايا و معايبى دارد که از آن جمله عبارت است از:

جدول هاى پايگاه داده بدون درک طراحى و شناخت نوع فيلد، ايجاد مى شوند، ولى کنترل کمى 
به وسيلٔه کاربر مى تواند در آن لحاظ شود.

کنجکاوی
مزايا و معايب استفاده از قالب های آماده را بررسى کنيد.

مراحل ايجاد جدول Tbl  _ Teacher به وسيلۀ قالب های آماده
ــ از زبانه Create نوار ابزار، روی گزينٔه 
Table Templates کليک کرده و مطابق شکل، 

جدول Contacts را انتخاب نماييد.
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ــ مطابق شکل از زبانه Home نوار ابزار، نمای Design را انتخاب نماييد.

ــ با استفاده از دکمٔه موجود 
در کنار منوی اصلی بـرنامه و يا کليد 
ميانبر Ctrl+S جدول ساخته شده را 

به نام Tbl  _ Teacher ذخيره کنيد.

براساس  ساختار جدول را  ــ 
همانطور  دهيد،  تغيير  روبه رو  شکل 
بـه   ID فيلد  مـی کنيد  مـالحظه  کـه 
TeacherCode تغيير نام پيدا کرده و 

نوع داده آن نيز عوض شده است.
برای تغيير ساير فيلدها به ترتيب 
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زير عمل نماييد.
را   FaxNumber و   BusinessPhone  ،  JobTitle ،  Company فيلدهای  ــ 

حذف نماييد.
ــ نوع داده فيلد Address را از Meno به Text تغيير دهيد.

ــ تمام فيلدهای بعد از Address را حذف نماييد.

تمرين۲ـ٣ :          جدول Tbl _ Student را به اين روش ايجاد کنيد.

DatasheDatasheetet ۳ـ۳ـ ايجاد جدول به وسيلۀ نمایـ ايجاد جدول به وسيلۀ نمای
در اين حالت اطالعات در سلول ها وارد مى شوند بدون آن که فيلدها از قبل تعريف شده باشند. 
با ذخيرٔه اطالعات وارد شده، Access برحسب مقادير دادٔه وارد شده در هر ستون، نوع فيلد را حدس 

زده و نوع دادٔه فيلد را تعيين مى کند. بدين ترتيب جدول ايجاد مى شود.
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جدول  ايجاد  مراحل   
وسيلۀ  به   Tbl  _ Register

 Datasheet
ــ  از زبانه Create نوار 
ابزار، گزينٔه Table را انتخاب 

نماييد.
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ــ مطابق شکل، در پنجرٔه باز شده، اطالعات را وارد نماييد.

ــ با ورود داده های رکورد سوم پيامی مبنی بر تغيير نوع داده ورودی نمايان می شود 
که با انتخاب گزينٔه مشخص شده در تصوير زير درواقع تغيير نوع داده فيلد مربوطه را 

تأييد می کنيم. 

ــ پس از آن، دکمٔه Save از نوار ابزار يا گزينٔه Save از منوى اصلی را انتخاب 
کنيد تا پنجرٔه ذخيره سازى جدول ظاهر شود.
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ــ  نام آن را Tbl  _Register قرار دهيد و OK را کليک کنيد. 
ــ پنجرٔه ورود داده را ببنديد. Tbl _ Register در اشياء جدول بانک ثبت شده 

است. 
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ابزار  نوار  از  ــ 
 Design View گزينٔه 
را انتخاب کنيد. تا پنجرٔه 
(شکل  جدول  طراحى 

روبه رو) نمايان شود.  

ــ نام فيلد و نوع 
شکـل  مــطابق  را  فيلـد 
روبه رو تصحيح نماييد.
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ــ به دليل آن که اندازٔه فيلد StudentCode را از ۵۰ به ۵ تغيير داده ايم، پيغام 
زير نشان داده مى شود.

ــ بدون هيچ ترسى دکمٔه Yes را انتخاب کنيد! اندازٔه داده هاى وارد شده در اين 
فيلد از ۵ کاراکتر بيشتر نيست و داده اى حذف نخواهد شد. در ساير مواقع کاراکترهاى 

بيش از ۵ از بين مى روند.
ــ جدول اصالح شده ذخيره مى شود.

Link TabLink Tablele و و Import TableImport Table ـ ـ ۳  ـ ايجاد جدول به وسيلۀ  ـ ايجاد جدول به وسيلۀ ۴
با انتخاب گزينه هاى Import يا Link در پنجرٔه New Table، مى توان از جدول هاى پايگاه دادٔه 

موجود، جدول هايى مشابه ايجاد کرد. 
در حالت دريافت Import، هيچ گونه ارتباطى بين پايگاه داده فعلى و بانک قبلى وجود نخواهد 

داشت و طراحى جدول به همراه داده هاى موجود در آن به بانک جديد کپى مى شود.
آن  به  شده  افزوده  جدول  و  دارد  قرار  مربوطه اش  بانک  در  مبدأ  جدول   ،Link حالت در  ولى 
متصل شده است و در صورتى که محل فيزيکى بانک مبدأ تغيير کند، لينک جدول افزوده شده بى اثر 

خواهد شد. 
داده هايى که در بانک اضافه مى شوند، در جدول لينک شده نمايش مى يابند و داده هاى وارد شده 
به جدول لينک شده، در جدول مبدأ اضافه مى شود. در اين حالت، طراحى جدول لينک شده را در 

بانک جديد نمى توان تغيير داد، بلکه بايد در بانک مبدأ تغييرات اعمال شود.
با انتخاب هر يک از اين گزينه ها، ابتدا نام و مسير بانک موجود و موردنظر را انتخاب مى کنيم، 

سپس از پنجرٔه باز شده جدول يا جدول هاى موردنظر را انتخاب و Add مى کنيم.
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کنجکاوی
۱ـ آيا مى توان با روش Import و Link ساير اشيای بانک داده را نيز منتقل 

کرد؟ اين کار چگونه صورت مى گيرد؟
۲ـ کدام اشياء قابل انتقال نيستند؟

۳ـ آيا شئ خاصى وجود دارد که فقط به يکى از اين دو روش منتقل شود؟

Import  به وسيلۀ (Tbl _ Major) مراحل ايجاد جدول رشته هاى تحصيلی 
ــ از زبانٔه External Data نوار ابزار، گزينٔه Import Access Database را 

انتخاب نماييد. مطابق شکل زير:

ــ در پنجرٔه باز شده مسير بانک Northwind را انتخاب کنيد و کليک نماييد.
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ٔه  پنجر ز  ا ــ 
شکل  مطابق  شده  باز 
روبه رو، Shippers را 
انتخاب و کليد OK را 

انتخاب کنيد.

ــ در صورت نياز می توانيد مراحل وارد کردن اشياء بانک خارجی را در پنجرٔه 
بعدی با انتخاب گزينٔه Save import Steps ذخيره کنيد.

ــ جدول Shippers به ليست اشياء جدولى بانک اضافه مى شود. آن را انتخاب و 
گزينٔه Design را از نوار ابزار پنجرٔه بانک انتخاب کنيد و تغييرات را مشابه مشخصات 
به  آن  فيلد  مشخصات  تغيير  و   MajorCode به  ID نام تغيير  يعنى  کنيد.  اعمال  بانک 
Number و نوع Integer. تغيير نام Company به MajorName و تغيير اندازٔه آن به 
 Delete و ساير فيلدهای اضافه را انتخاب و کليد Phone عدد ۲۰. همچنين رديف فيلد

را فشار دهيد تا حذف شوند.
ــ با فشردن دکمٔه Delete در رديف Phone، پيغام زير ظاهر مى شود. Yes را 

انتخاب کنيد.
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ــ ممکن است حذف بعضی 
از  امکانی  حذف  باعث  فيلدها  از 
جدول شود که به آن Index ١ گفته 
می شود در صورت برخورد می توانيد 

فرم مربوطه را تأييد کنيد.

١ــ شاخص گذاری (Indexing) يکی از ابزارهای سودمند پايگاه داده جهت سهولت در بازيابی و جستجوی 
اطالعات می باشد که تشريح عملکرد و کاربرد آن از حوصلٔه اين کتاب خارج است.

جديد  فيلد  تعريف  با  متناسب  يا  کنيد  پاک  را   Description ستون داده هاى  ــ 
اصالح نماييد.

اندازٔه  کاهش  دليل  به  ــ 
فيلد، هنگام ذخيرٔه جدول، پيغام زير 
نمايش داده مى شود، دکمٔه Yes را 

انتخاب کنيد. 
ــ جدول Shippers به ليست اشياء جدول اضافه شده است. آن را به Tbl  _ Major تغيير 

نام دهيد. اين کار با روش هاى مشابه تغيير نام فايل در محيط ويندوز قابل انجام است.
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کنجکاوی
 آيا روش ايجادآيا روش ايجاد LinkLink مشابه روشمشابه روش ImportImport است؟ داليل استفاده از روشاست؟ داليل استفاده از روش 
LinkLink را توضيح دهيد و در اين محيط عملياتى برای کدام جدول / جدول ها، را توضيح دهيد و در اين محيط عملياتى برای کدام جدول / جدول ها، 

اين اتصال معنى دار است؟اين اتصال معنى دار است؟

۵ ـ۳ـ ورود داده ها به جدول ها
براى وارد کردن مقادير داده ها در جدول، ابتدا جدول را از پنجرٔه اشياء بانک، انتخاب کنيد. 
نماييد.  کليک  فرمان، Openرا  دکمه هاى  از  يا  و  کنيد  کليک  دوبار  موردنظر  جدول  نام  روى  سپس 
شده  انتخاب  جدول  مى شود.  داده  نمايش  (شکل۲ــ۳)  زير  صورت  به  و   DataSheet مشابه  نمايى 

Tbl  _ Major است.

DataSheet شکل ۲ــ۳ــ نماى

      افزودن رکوردها: با تايپ مقادير فيلدها در رديف آخر رکوردها (عالمت ٭) يک رکورد 
جديد ايجاد مى شود. همچنين مى توانيد دکمه New Record را در پايين Datasheet کليک کنيد و 
مقادير را وارد نماييد. Access براى ذخيرٔه مقادير داده پيغامى نمايش نمى دهد و همزمان با تايپ کردن 

داده ها، ذخيره سازى انجام مى شود.

ـ   ۳ :      مقدار Test a Major را با کد درس ۱۰ ايجاد کنيد. تمرين   ۳   

رکورد جديد

اولين رکورد

رکورد قبلی
رکورد بعدی

آخرين رکورد

ايجاد رکورد جديد
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ـ     ۳  :   اگر مقدار تکرارى در فيلد کليد اضافه شود چه اتفاقى مى افتد؟ اگر در فيلد تمرين۴  
                           با نوع عددى،    کاراکتر الفبايى تايپ شود چه اتفاقى مى افتد؟

   ويرايش رکوردها: براى ويرايش رکورد به سادگى نشانگر را روى رکورد ببريد و تغييرات 
مورد  نظر را اعمال کنيد. با استفاده از کليدهاى جهتى مى توانيد از يک فيلد به ديگرى جابه جا شويد. 
همچنين مى توانيد از دکمه هاى قبلى (Prev)، بعدى (Next)، اولين (First) و آخرين (Last) در پايين 
Datasheet نيز براى اين کار استفاده کنيد. مشابه افزودن داده، براى ويرايش نيز پيغامى نمايش نمى دهد 
 ،Edit از منوى Undo Typing و هم زمان با تايپ، تمام تغييرات لحاظ مى شود. گرچه مى توان با کمک

تغييرات را به حالت قبل برگرداند ولى با بستن پنجرٔه جدول، تغييرات قطعى مى شود.

ـ     ۳  :     در جدول Tbl  _  Major، مقدار Test a Major را به مقدار «رياضى تمرين۵  
                            فيزيک» تغيير دهيد.

  حذف رکوردها: با انتخاب رکورد موردنظر و انتخاب Delete Record از منوى Edit و يا 
کليک گزينٔه حذف از نوار ابزار محيط کار، مى توان آن رکورد را حذف کرد. ابتدا پيغامى براى تأييد 

حذف، نمايش مى يابد و در صورت تأييد، رکورد حذف مى شود. 

 Shipping Company   A   رکــوردهــاى  ،   Tab  _  Major  تمرين۶  ـ۳  :      در جـدول

  تغيير اندازه سطرها و ستون ها: ارتفاع سطرها در نماى Datasheet با کشيدن خط نوار 
خاکسترى بين رديف ها که با جابه جايى ماوس به شکل صليب (           ) درمى آيد قابل انجام است. با 

تغيير ارتفاع يک رديف تمام رديف ها در نماى Datasheet تغيير مى کند.
به طور  نيز  خط  روى  کليک  دوبار  با  است.  تغيير  قابل  رديف  مشابه  شکلى  به  ستون ها  عرض 
خودکار اندازه، مناسب با بزرگ ترين مقدار وارد شده در ستون تنظيم مى شود. برخالف رديف ها، هر 

ستون مى تواند اندازٔه متفاوتى داشته باشد. 
مقادير دقيق تر به وسيلٔه انتخاب Row Hieght و Column Width ازمنوى Format و واردکردن 

Shipping Company B     و Shipping Company C را حذف کنيد.
،
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مقدار طول و عرض قابل تنظيم است.
  ثابت کردن ستون ها: مشابه حالت Freezing در Excel مى توان، ستون هاى جدول را در 

Access ثابت کرد. در  اين صورت ستون، در ابتدايى ترين قسمت نما قرار مى گيرد.
 Format منوى  از  را   Freeze Columns و  انتخاب  را  موردنظر  ستون  ثابت سازى،  براى 

انتخاب مى کنيم.
 Format را از منوى UnFreeze All Columns براى برگشت ثابت  سازى، ستونى را انتخاب و

انتخاب مى کنيم. 
  پنهان سازى ستون ها: ستون ها مى توانند ــ گرچه در بانک وجود دارند ــ از ديد کاربر پنهان 

باشند.
 ،Home براى پنهان سازى، ستون موردنظر و يا ستون هاى هم جوار مورد   نظر را انتخاب و از زبانٔه

گزينٔه Records، گزينٔه ...Hide Columns ،More را انتخاب مى کنيم.
براى نمايش مجدد ستون، از منوى Unhide Columns،Format   را انتخاب مى کنيم. پنجره اى 
 Check box ديده مى شود. با انتخاب Check box باز مى شود که تمام فيلدها و در کنار هر يک، يک
کنار فيلدهاى موردنظر و بستن پنجره، ستون ها بر حسب انتخاب يا عدم انتخاب Check box ها، ظاهر 

و يا پنهان مى شوند.
  جستجو و يافتن داده در جدول: مى توان داده / اطالع خاصى را در جدول جستجو کرد. 

براى اين کار به صورت زير عمل کنيد:
Datasheet ۱ــ باز کردن جدول در نماى

.Home از زبانٔه Find...۲ــ قرار دادن نشانگر در ستونى که مى خواهيد جستجو شود و انتخاب
۳ــ پنجره محاوره اى Find and Replace نمايش داده خواهد شد. مقدار شرط را در جعبه 

متن: Find What وارد کنيد. 
فيلد  يا  جدول  کنيد.(کل  تعيين  را  موردجستجو  Look In،  ناحئه  بازشونده:  ليست  در  ۴ــ 

مشخص شده.)
۵ ــ معيار تطابق را در ليست بازشونده Match اختيار کنيد. سه انتخاب موجود است: 

Any Part of Field .a:  زيرمجموعه کاراکترهاى هر فيلد را مطابقت مى دهد.
Whole Field .b        : کل فيلد را مطابقت مى دهد.

Start of Field .c       : شروع فيلد را مطابقت مى دهد.
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۶ ــ  از ليست بازشونده Search، مى توانيد All را براى تمام ستون ها، Up را براى جستجو به 
سمت ابتداى قبل از محل رکوردى که درآن هستيم و Down را براى جستجو به سمت انتهاى بعد از 

محل قرارگرفتن رکورد انتخاب کنيد.
۷ــ پس از تنظيم کل معيارها، روى دکمه Find Next کليک نماييد. اگر بيش از يک رکورد 
شرط  داراى  رکوردهاى  ساير  رسيدن  تا  را   Find Next دکمه روى  کليک  کند،  صدق  شرط  آن  در 

ادامه دهيد.

 Tbl  _ Major تمرين٧  ـ۳  :    آيا رکـوردى بـا مـقـدار «رياضى فيزيک» در جـدول
                           وجود  دارد؟

جديد  مقدار  با  را  داده  خاص  مقدار  مى توان   ،Replace تابع با  داده ها:  کردن  جايگزين    
جايگزين کرد.

۱ــ زبانٔه Replace را در پنجره محاوره اى Find and Replace انتخاب کنيد.
۲ــ براى جستجو و انتخاب داده هاى موردنظر، به روش جستجوى فوق عمل کنيد و معيارها 

را تنظيم نماييد. مقدار جديد را در جعبه متن: Replace With تايپ کنيد.
جديد  مقدار  با  شده  يافته  مقدار   ،Replace دکمه کليک  سپس  و   Find Next کليک  با  ۳ــ 

جايگزين مى شود.
۴ــ با کليک Replace All، تمام مقادير داراى شرط به يک باره جايگزين مى شوند.

ـ   مرتب سازی و فيلتر کردن داده ها ۶      ـ۳   
با امکان مرتب سازى مى توان ترتيب نمايش رکوردها را تعريف کرد و با فيلتر کردن مى توان فقط 

رکوردهاى مطلوب و منطبق با معيار را مشاهده کرد١.
گزينٔه   Home زبانٔه از  کنيد،  انتخاب  را  مـرتب    سازى  بـراى  مـوردنظر  فيلد  سازى:  مرتب  ــ 
Sort Ascending يا Sort Descending را انتخاب کنيد (دکمهٔ    يا  را   در نوار ابزار کليک 
کنيد). براى مرتب سازى با بيش از يک فيلد، ابتدا ستون هاى موردنظر را انتخاب کنيد، سپس به صورت 

۱ــ با مفهوم فيلتر در کتاب بسته هاى نرم افزارى ۲ بخش صفحه گسترده آشنا شده ايد.
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قبل عمل کنيد.
ــ فيلتر کردن: رکوردهايى که داراى شرايط مورد  نظر باشند را نمايش مى دهد. فيلد موردنظر 
 Filter By گزينه  ،Home زبانه از  بگيريد،  قرار  مطلوب  مقدار  حاوى  رکورد  روى  کنيد،  انتخاب  را 

Selection را انتخاب کنيد يا روى نوار     ابزار دکمهٔ    را انتخاب کنيد.
ــ حذف فيلتر: دکمٔه Remove Filter را در نوار ابزار کليک کنيد. تمام رکوردهاى جدول 

دوباره نمايش داده مى شود. 

 مقادير زير را در  جدول Tbl  _ Major اضافه کنيد.

۷ـ۳ـ حذف و اضافه ستون ها
بهترين راه افزودن و يا حذف فيلد از جدول، استفاده از نماى Table است چرا که انتخاب هاى 
متعددى در اختيار هست. در نماى Datasheet هم مى توان اين کار را انجام داد که مشابه حذف و 

اضافه ستون در نرم افزار Excel است.

يادآوری
 ستونى را که مى خواهيد، ستون جديد در سمت چپ آن افزوده شود انتخاب کنيد 
سپس با انتخاب Insert Column از منوى باز شده با کليک راست ستون جديد افزوده 

مى شود.
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براى حذف مى توان ستون موردنظر را انتخاب و با گزينٔه Delete Column از منوى 
باز شده با کليک راست آن را حذف کرد. زمانى که ستونى حذف يا اضافه شود و جدول 

ذخيره گردد تغييرات قطعى مى شوند و قابل برگشت به وسيلٔه Undo نخواهند بود.

 ProgramHourProgramHour فيلدهاى ساعت تشکيل کالس ، فيلدهاى ساعت تشکيل کالس ،Tbl Tbl _ _ CourseCourse در جدول در جدول                         
ـ ٣٣  :  :   و شماره کــالس      و شماره کــالس   ClassNameClassName  را اضافـــه کنيد.  آن را ذخيره نــمــاييد.   را اضافـــه کنيد.  آن را ذخيره نــمــاييد.  ـ    تمرين  تمرين  ٨٨  

                                 در نماى                                  در نماى DesignDesign اين فيلدهاى جديد چه خصوصياتى دارند؟ اين فيلدهاى جديد چه خصوصياتى دارند؟

ـ  ۳  ـ ايجاد ارتباط بين جدول ها  ۸
مى توانيم  رابطه اى،  اطالعاتى  بانک هاى  نظرئه  در  ديده ايم.  را  جدول ها  بين  ارتباط ها  انواع 
يکپارچگى ارتباط ها را تعريف کنيم که به Referential Integrity معروف است. در اکسس مى توانيم 
ارتباط هاى بين جدول ها را معرفى کنيم بدون آن که کنترل يکپارچگى به وسيلٔه بانک اعمال گردد، ولى 
حسن تعريف ارتباط آن است که اکسس کنترل هايى را روى عمليات داده ها اعمال مى کند و با تعريف 
مجموعٔه قواعد هم از صحت ارتباط بين رکوردهاى دو جدول مرتبط شده اطمينان مى يابيم، هم اکسس 
سازگارى و يکپارچگى اطالعات بانک را حفظ مى کند. به طور مثال، هنگام حذف رکورد از جدولى 
که ارتباط يک ــ به ــ چند با جدولى ديگر دارد، بايد رکوردهاى جدول جزييات نيز حذف گردد چرا 
دوم  جدول  رکوردهاى  است،  شده  حذف   (master) اصلى  اطالعات  چون  صورت  اين  غير  در  که 
(detail) بالتکليف مى ماند. براى جلوگيرى از اين گونه ناسازگارى هاى داده، زمان معرفى ارتباط در 

اکسس  ،      يکپارچگى را نيز تعريف مى کنيم.
٭ براى ايجاد يکپارچگى شرايط زير بايد وجود داشته باشد:

انديس  داراى  يا  و  باشد  اصلى  کليد   (master) پدر  جدول  در  ارتباط  برقرارکنندٔه  فيلد  ــ 
منحصربه فرد (Unique) باشد.

ــ فيلدهاى برقرارکننده در هر دو جدول، نوع دادهٔ (Data Type) يکسانى داشته باشند١.
ــ هر دو جدول در يک بانک اطالعاتى قرار داشته باشند.

۱ــ براى مطالعٔه بيشتر به مفهوم ميدان در کتاب هاى بانک اطالعاتى مراجعه شود.
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٭ هنگامى که يکپارچگى ارتباط فعال گردد بايد موارد زير را مدنظر قرار دهيم:
ــ  نمى توانيم در فيلد کليد خارجى (فيلد مشترک در جدول فرزند (detail)) مقدارى را وارد 

نماييم که در جدول پدر موجود نباشد.
ــ نمى توانيم از جدول پدر رکوردى را حذف کنيم که رکوردهاى متناظر در جدول فرزند وجود 
داشته باشند. مگر آن که درتعريف يکپارچگى رابطه به اکسس مجوز براى حذف رکوردهاى متناظر 
در جدول فرزند داده باشيم. در اين صورت خود به خود رکوردهاى متناظر در جدول فرزند حذف 

مى شوند.
ــ نمى توانيم مقدار فيلد کليد اصلى را در جدول پدر تغيير دهيم و ويرايش نماييم، اگر رکوردهاى 

متناظرى در جدول فرزند وجود داشته باشند.

کنجکاوی
رکوردهای  پدر  ،  جدول  در  رکوردی  حذف  ارتباطى   ،   با  نوع  چه  تعريف  با  ۱ـ 

متناظر در جدول فرزند خود به خود حذف مى گردد؟
مقدار فيلد اصلى در جدول پدر    ،   فيلد متناظر در جدول  ۲ـ چگونه با تغيير 

فرزند نيز ويرايش و به هنگام مى شود؟

براى آن که کنترل يکپارچگى و صحت روابط بين جدول ها انجام گيرد، زمان معرفى ارتباط بايد گزينٔه 
Enforce Referential Integrity را انتخاب کرده، در پنجرٔه ظاهر شده شرايط موردنظر را تنظيم 

کنيم. در تمرين زير چگونگى ايجاد رابطه و اعمال يکپارچگى را مشاهده خواهيد کرد.

 ارتباط هاى زير را در بانک خود 
اضافه کنيد.



٦٨ تی
العا
 اط
نک
با

مراحل انجام کار
ــ از زبانٔه Database Tools نوار ابزار، گزينٔه    RelationShips را انتخاب 

نماييد. در پنجرٔه باز شده، جدول هاى موردنظر را با کليک روى   اضافه نماييد.
ديگر  جدول  در  متناظر  فيلد  به  جدول  يک  شدٔه  مشخص  فيلد  از  شکل  مانند  ــ 

درگ کنيد تا ارتباط ايجاد شود.
کنيد  دقت  کنيد.  انتخاب  را   Create تغييرى،  هيچ  بدون  شده  باز  پنجرٔه  در  ــ 
 Enforce Referential گزينٔه  مى شوند.  تعيين  پنجره  همين  در  روابط  يکپارچگى  که 

Integrity که ما آن را بدون تغيير گذاشته ايم. 

همان طور در تبديل موجوديت و ارتباطات به جدول ها در فصل اول ديديد، فيلد کليد اصلى از 
يک جدول در ديگرى اضافه شده است. اين ارتباطات در زمان طراحى بانک مشخص مى شوند. در 
ـ چند، فيلد کليد اصلى جدول طرف «يک» در جدول طرف «چند» اضافه مى شود  ـ بهـ  نوع ارتباط يکـ 
و در جدول دوم اصطالحاً کليد خارجى نام دارد. نام فيلد کليد خارجى مى تواند متفاوت از نامى باشد که 
در جدول اول استفاده شده است ولى نوع آن ها الزاماً يکى است، درغير اين صورت در ايجاد يکپارچگى 

رابطه Referential Integrity خطاى زير (شکل ۳ــ۳) رخ مى دهد.

ـ ۳
۶    ـ     

ال 
مث

ال 
مث

شکل ۳ــ۳ــ پيغام خطاى نوع فيلد

کنجکاوی
 زمان ايجاد رابطه در محيط Relationships، درگ کردن از فيلد کليد اصلى 
جدول پدر به فيلد کليد خارجى جدول فرزند يا عکس اين عمل يعنى درگ 

کردن از جدول فرزند به جدول پدر، آيا تفاوتى ايجاد مى کند؟
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خالصۀ فصل
ِء جدول، داده هاى بانک را نگه مى دارد. جدول هاى ترسيم شده روى کاغذ  شى  
بايد در بانک اطالعاتى تعريف و ايجاد شوند. سه روش اصلى براى ايجاد جدول وجود 
دارد: Design View،Table Tamplates، Datasheet View و همچنين يک روش 

 .Link Table و يا Import Table انتقال به وسيلٔه
انجام  طراحى  با  متناسب  فيلدهاى  خصوصيات  تعريف  و  جدول  ايجاد  از  پس 
شده، مى توان داده ها را در آن ثبت کرد. يکى از راه هاى ورود داده ها به جدول به کمک 
اضافه  را  رکوردها  مى توان  نما  اين  در  موجود  امکانات  با  که  است   Datasheet نماى
کرد، داده هاى آن را ويرايش کرد، حذف کرد و يا طرح نمايش را با تغيير اندازٔه سطر و 
ستون ها و يا تغيير رنگ، نوع قلم، ثابت سازى ستون، پنهان سازى ستون و … تغيير داد. 
مى توان در اين نما داده هاى موردنظر را جستجو کرد، مقدار داده را با يک مقدار جديد 
جايگزين نمود و يا ترتيب نمايش رکوردها را با مرتب سازى تغيير داد و يا رکوردها را 

برحسب شرايط خاص فيلتر کرد.
رابطه  ايجاد  دارند.  ارتباط  يکديگر  با  اطالعاتى  بانک  جدول هاى  عموماً  ديديم 
ديگر  جدول  به  اصلى  کليد  انتقال  با  است  شده  مشخص  طراحى  در  که   (Relation)
به    عنوان کليد خارجى صورت مى گيرد. در Access ارتباط موجود مى تواند به وسيلٔه 
با  کار  اين  نيايد.  به وجود  بانک  در  داده اى  ناسازگارى  تا  شود  کنترل  سازگارى  قواعد 

تعريف Referntial Integrity در محيط Relationships ايجاد مى شود.
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۱ـ روش های ايجاد جدول را با هم مقايسه کنيد.
۲ـ مشخصه های انواع دادۀ فيلدها را بيان کنيد.

۳ـ شرايط ايجاد يکپارچگى ارتباط در جدول چيست؟
۴ـ قواعد سازگاری چه مواردی راکنترل مى کند؟

 Link     و  Import کمک  به  ديگر  بانک  از  جدول  انتقال  ـ   تفاوت   ۵
چيست؟ 

خودآزمايى
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فصل
ايجاد و کار با فرم ها

۴
فرم، واسطى است بين کاربر و پايگاه داده. دراين فصل ابتدا با مفاهيم اوليۀ فرم 
و اجزای آن که به آن ها کنترل (Control) مى گوييم آشنا شده، سپس ايجاد فرم 
و عمليات روی آن را بررسى مى کنيم. فرم ها اطالعات بانک را در قالبى جذاب 
نشان مى دهند. با ايجاد فرم   ، کاربر   ،   داده ها را آسان تر وارد مى کند و امکان اشتباه 

نيز کاهش مى يابد.

هدف های رفتاری : پس از آموزش اين فصل هنرجو مى تواند :
  کنترل های روی فرم را ايجاد کند.

  بتواند طراحى کنترل های روی فرم را تغيير دهد.
ابزار  اين  گزينه های  از  و  ايجاد  را  فرمى   Form Wizard گزينۀ  وسيلۀ  به    

استفاده کند.
  در نمای Design View کنترل ها را به انواع ديگر تبديل کند و مشخصه های 

آن ها را تغيير دهد.
ويرايش يا  را ثبت،  رکوردهايى  ايجاد و  را  در نمای Form View فرم  بتواند   

حذف نمايد.
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۱ـ۴ـ مفاهيم اوليۀ فرم و اشيای آن
۱ــ۱ــ۴ــ انواع «نوع کنترل» در ايجاد فرم ها

رکوردها را  نمايش مى يابند، مى توان  رکوردهاى متصل شده به فرم    مقيد١: داده ها از منبع 
ويرايش کرد، حذف کرد و يا اضافه نمود.

  نامقيد٢: به رکوردها متصل نيستند و محتواى آن ها با جابه جايى از رکوردى به ديگرى تغيير 
نمى کند.

۲ــ۴  و  ۱ــ۴  شکل هاى  در  را  کنترل ها  اين  از  نمونه هايى  کنترل ها:  انواع  ۲ــ۱ــ۴ــ 
مى بينيد.

جدول ۱ــ۴ــ انواع کنترل ها

مفهومنوعکنترل
LabelUnbound.توضيحى درخصوص متن هم جوارش ارايه مى کند

Text BoxBound
داده ها را از منبع رکورد (Record Source) نمايش مى دهد، مى توان آن را ويرايش 

نمود و يا دادٔه جديدى را وارد کرد.
List BoxBound.ليست ورودى هاى ممکن را نمايش مى دهد

Combo BoxBound
بـه  داده  متن  ورود  براى  متنى  محـل  همچنين  مى دهد،  نشان  را  ورودى ها  ليسـت 

.Text box و List box وسيـلٔه صفحٔه کليد نيز فراهم مى کند. ترکيبى است از
Tab ControlUnbound.جنبٔه سه بُعدى به فرم مى افزايد

Check BoxBound
انتخاب بله/خير را براى يک فيلد فراهم مى کند. اگر عالمت         داشته باشد، بله 

است.
Toggle ButtonBound.انتخاب بله/خير را براى يک فيلد فراهم مى  کند. اگر فشرده شده باشد، بله است
Option ButtonBound.انتخاب را براى يک فيلد فراهم مى کند
Option GroupBound.انتخاب هاى يک فيلد را دسته بندى مى  کند و نمايش مى دهد
Bound Object

Frame
Bound.٣ مثل تصاوير را نمايش مى دهدOLE دادٔه

Object linking and embedding ــ٣                  Unbound ــ٢                      Bound ــ١
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UnboundObject

Frame
Unbound.نمايش تصوير و يا يک فيلم کوتاه که به رکوردى متصل نباشد

Line and

RectangleUnbound.با آن مى توان خطوط و مربع يا مستطيل ها را در فرم رسم کرد

Command

ButtonUnbound ساده ترين راه اجراى يک فرمان يا يک ماکرو است. با کليک روى آن برنامٔه نوشته
شده اجرا مى شود.

شکل ۱ــ۴ــ نمونه اى از کنترل هاى يک فرم

شکل ۲ــ۴ــ نمونه اى از کنترل هاى يک فرم 
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کنترل،  روى  ماوس  جابه جايى  با  کنترل ها:  جابه جايى  و  اندازه  تغيير  روش  ۳ــ۱ــ۴ــ 
اشکال زير ظاهر مى شوند که هر يک عمل متفاوتى انجام مى دهد:

جدول ۲ــ۴ــ روش تغيير اندازه و جابه جايى کنترل

عمل مورد انتظارچه زمانى ظاهر مى شود؟شکل
کنيد،  اشاره  نشده  انتخاب  کنترل  به  که  زمانى 
نمايش داده مى شود (همان وضعيت پيش فرض 

ماوس است)
انتخاب  را  موردنظر  کنترل  مى توان  کليک  با 

کرد.

زمانى که به لبٔه کنترل انتخاب شده اشاره کنيد، 
ظاهر مى شود. (البته نه در زمان اشاره به مربعات 

تغيير اندازه)
را  شده  انتخاب  کنترل  مـى توان  درگ،  بـا 

جابه جا کرد.    

سمت  اندازٔه  تغيير  بزرگ  مربع  بـه  کـه  زمانى 
چپ ــ باالى کنترل انتخاب شده اشاره کنيد، 

نمايش داده مى شود.
با درگ، مى توان آن کنترل را جابه جا کرد نه به 

همراه ساير کنترل هاى انتخاب شده.

زمانى که به مربع تغيير اندازه اشاره کنيد. (البته 
با درگ مى توان اندازٔه کنترل را تغيير داد.نه مربع چپ ــ باال)

۴ــ۱ــ۴ــ انتخاب بيش از يک کنترل
click+[Shift]  روى  با  سايرين  انتخاب  و  کنترل)  يک  (انتخاب  کنترل  اولين  روى  کليک    

هريک از آن ها.
  درگ selection box (کليک يک نقطه و درگ روى کنترل، به طورى که داخل مربع نقطه چين 

نمايش يافته قرار گيرد).

۲ـ۴ـ ايجاد فرم
مى کنيم  بررسى  اين جا  در  که  فرم  ايجاد  راه  دو  دارد.  وجود  فرم  ايجاد  براى  مختلفى  راه هاى 

.Design View و Form Wizard :عبارت است از
form Wizard ۱ــ۲ــ۴ــ ايجاد فرم به وسيلۀ

Frm     _Course ايجاد فرم
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  کليک روى Forms در نوار اشياء.
 Form Wizard نوار ابزار و انتخاب گزينٔه Create از زبانٔه more Forms انتخاب گزينٔه  

(شکل ۳ــ۴).

Wizard شکل ۳ــ۴ــ ايجاد فرم به وسيلۀ

کنيد.  انتخاب   Tables/Queries بازشونده  ليست  از  را  موردنظر  پرس وجوى  يا  جدول    
جدول يا پرس   و  جو بايد تمام اطالعات مورد  نياز نمايش روى فرم را دربر داشته باشد. در اين جا انتخاب 

Tbl _ Course (شکل ۴ــ۴).

شکل ۴ــ۴ــ اضافه کردن فيلدها به فرم

ليست بازشونده
Tables/Queries

دکمه های انتقال
فيلدهای انتخاب شده

برای نمايش
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  بـر روى دکمٔه << کليک کنيد تـا تمام فـيلدهـاى جدول به ليست سمت راست بـا    عنوان: 
Selected Fields افزوده شود. يا با کليک روى دکمه < فيلدهاى موردنظر خود را يکى يکى اضافه 
کنيد. در صورتى که فيلدى به اشتباه در ليست راست اضافه شده باشد با دکمه > آن را از ليست انتخابى 

خود حذف کنيد.
 Columnar پنجرهٔ انتخاب قالب فرم نمايش داده مى شود که پيش فرض آن Next با کليک دکمٔه  

است (شکل ۵ ــ۴).
ــ  Columnar: هر رکورد با برچسب ها و فيلدهاى فرم نمايش داده مى شود. شبيه يک فرم 

معمولى است.
ــ Tabular: چندين رکورد در صفحه ليست مى شوند. فيلدها به صورت ستونى و رکوردها 

در سطرها نمايش مى يابند.
ــ Datasheet: رکوردها به صورت نماى datasheet جدول نشان داده مى شوند.

شکل ۵ ــ۴ــ پنجرۀ انتخاب قالب فرم
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    در پنجره هاى متوالى بعدى، پيش فرض Standard را قبول کنيد (شکل ۶  ــ۴) و در پنجرٔه 
آخر (شکل ۷ــ۴)، نام مورد    نظر براى فرم را وارد نماييد و دکمه  Finish را کليک کنيد. فرم ساخته 

شده در نماى نمايشى نشان داده مى شود.

کنجکاوی
تفاوت قالب فرم Columnar و Justifield چيست؟

شکل ۶  ــ۴ــ پنجرۀ انتخاب طرح

Wizard شکل ۷ــ۴ــ پنجرۀ آخر طراحى فرم به روش
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فرم  صورت  اين  در  ببنديد.  را  فرم   Finish دکمٔه  با     
خواهيد  مشاهده   Forms تحت اشياء  پنجرٔه  در  را  شده  ايجاد 

کرد (شکل ٨ ــ٤).

شکل ۸ ــ۴ــ پنجرۀ اشياء فرم

                           بـه وسيلٔه ويـزارد براى جـدول   Tbl  _Teacher   فـرم Frm _Teacher  را
 Tbl  _ Student قـرار دهيد   و کنترل هــاى آن را تمرين۱ـ  ۴:         ايجاد نماييد.همچنين به کمک ويزارد، فرمى براى جدول Frm _ Student ايجاد کنيد. نـــام آن را                             

                              مانند زير تنظيم نماييد.
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۲ــ۲ــ۴ــ ايجاد فرم به وسيلۀ Design View: در اين حالت بايد با استفاده  از ابزارهاى 
طراحى فرم که در شکل ۹ــ۴ مى بينيد، فرم را ايجاد کنيد. کنترل متناظر و مناسب براى هر فيلد جدول 

را در فرم افزوده و خصوصيات آن را تغيير مى دهيد. در صورت نياز برنامه نويسى نيز الزم است. 

شکل ۹ــ۴ــ ابزارهاى طراحى فرم 

در بخش تغيير طراحى فرم (بخش ۵    ــ۴)، اندکى بيشتر با مبحث طراحى فرم آشنا مى شويم. 
تغيير مشخصات کنترل ها: با پنجرٔه مشخصه ها مى توان مثالً متن نمايشى در يک Label فرم 
را ــ مشخصٔه Caption ــ همان طور که در شکل ۱۰ــ۴ مالحظه مى شود، تغيير داد. در صورتى که 

پنجرٔه مشخصه ها ظاهر نباشد آن را به وسيلٔه دکمٔه   در نوار ابزار مشاهده کنيد. 

شکل ۱۰ــ۴ــ پنجرۀ مشخصه ها       

Tabel

Toolbox

Vertical Ruler

پنجره مشخصه ها

مشخصه
Caption
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ـ  ۴  ـ افزودن رکورد در فرم  ۳
پس از ايجاد فرم با نماى Form View، مى توان اطالعات را در جدول متناظر فرم ثبت کرد. با 
تکميل اطالعات بر روى کنترل هاى فرم، اطالعات به صورت يک رکورد به جدول اضافه مى شود. با کليد 
[Tab] از کنترلى به ديگرى جابه جا مى شويد. زمانى که آخرين رکورد نمايش داده مى شود، در صورتى 
که روى آخرين کنترل فرم قرار داشته باشيد، با کليد [Tab] کنترل هاى فرم خالى شده و اطالعات قبلى 
در يک رکورد ذخيره مى شود. با کليک دکمه New Record در پايين فرم نيز کنترل هاى فرم خالى شده 

و منتظر تکميل مى ماند و با تکميل فيلدها، رکورد جديد اضافه مى شود (شکل ۱۱ــ۴). 

شکل ۱۱ــ۴ــ نمونه اى از فرم   

به وسيلٔه نماى ورود اطالعات فرم Frm  _ Teacher، اطالعات زير را در جدول 
زير ثبت مى کنيم. 

ـ ـ ۴
ل ۱

ال مثا
مث

 Layout راست کليک نموده و گزينٔه Frm  _Teacher براى اين منظور روی فرم
View را انتخاب کنيد. 



تی٨١
العا
 اط
نک
با

ــ يک رديف از اطالعات جدول باال را وارد کنيد. دکمه    را کليک کنيد. 
با اين کار اطالعات ثبت مى گردد و کنترل هاى فرم خالى شود. 

ــ رديف هاى ديگر را وارد و همين گونه ادامه دهيد تا تمام داده ها ثبت گردند. 

۴ـ۴ـ ويرايش فرم ها 
همان طور که در بسته هاى نرم افزارى ۱ و ۲ ديديد در اين نرم افزار نيز بايد بتوانيم کنترل هاى روى 
فرم را جابه جا نماييم، تغيير اندازه دهيم، برچسب متناظر به کنترل را اصالح کنيم، ظاهر نمايشى فرم را 
تنظيم کنيم، سربرگ و پانوشت براى فرم ها ايجاد کنيم و براى سهولت اعمال تغييرات محيط ويرايش 
فرم را تنظيم نماييم. در محيط Access به راحتى مى توانيم انواع کنترل را به يک ديگر تبديل کنيم که 

در محيط هاى برنامه نويسى ديگر به اين سهولت قابل انجام نيست. 
۱ــ۴ــ۴ــ تنظيمات محيط ويرايشى فرم 

ــ تنظيم شبکۀ نقطه چين Grid lines: به طور پيش فرض، در حالت نماى Design روى 
فرم يک سرى نقاط و خطوط به عنوان راهنما نشان داده مى شود تا محل قرار گرفتن عناصر روى 
 Arrange فرم به آسانى تنظيم شود. براى نمايش يا عدم نمايش اين خصوصيت بر روى فرم از زبانٔه
نقطه چين  شبکٔه  نمايش  فاصلٔه  تنظيم  براى  و  کنيد  انتخاب  را   Grid گزينٔه   ،Show /Hide قسمت 
مشخصه هاى  پنجرٔه  تا  نماييد  کليک  دوبار  فرم  انتخاب گر  مربع  روى  فرم،   Design نماى حالت  در 
 GridX گزينه هاى Format فرم نمايان شود و يا با روش قبلى اين پنجره را آشکار کنيد. در زبانٔه

و GridY را تنظيم کنيد.

ـ ـ ۴
ل ۱

ال مثا
مث



٨٢ تی
العا
 اط
نک
با

 کنجکاوی

يعنى  مربع  بُعد  کدام  يک  هر  و  دارند  مقياسى  چه   GridY و   GridX گزينۀ 
فاصلۀ عمودی يا افقى نمايش شبکۀ نقطه چين را تغيير مى دهند؟ 

گزينۀ Snap to Grid: با انتخاب اين گزينه، کنترل هاى روى فرم حتماً بايد با گوشه هاى شبکٔه 
نقطه چين تنظيم شوند. در اين صورت زمان جابه جايى کنترل، حرکت آن به صورت پرشى خواهد شد. 
با عدم انتخاب اين گزينه، آزادانه مى توانيد اشياء فرم را در کوچک ترين فاصله و بين فاصلٔه مربع هاى 

شبکٔه نقطه چين جابه جا نماييد. 
۲ــ۴ــ۴ــ روش هاى ويرايش طراحى فرم

به صورت پيش فرض در نمای Design، کنترل های فرم به صورت ثابت و به هم چسبيده قرار 
دارند، برای اينکه بتوان روی هر کنترل به تنهايی تنظيمات نمايشی مانند تغيير اندازه و يا جابه جايی اعمال 
موردنظر  کنترل های  يا  کنترل  برای  را   Remove گزينٔه ابزار،  نوار   Arrange زبانٔه از  می بايست  کرد 

انتخاب نمود.
ــ تغيير اندازۀ کنترل هاى روى فرم: با درگ کردن به وسيلٔه ماوس در گوشه و يا ضلع هاى 

يک شىء مى توان اندازٔه آن را تغيير داد. 
ايجاد  و  حذف  به  نياز  بدون  را  فرم  کنترل هاى  نوع  مى توان  آسانى  به  کنترل:  نوع  تغيير  ــ 
از Text box به Combo box تبديل کرد. روى شىء کليک راست کرده و  مجدد، تغيير داد. مثالً 
گزينٔه Change To را انتخاب کنيد و از ليست انواع مختلف کنترل ها، نوع ديگرى از کنترل را انتخاب 

کنيد. 
ــ جابه جايى برچسب و کنترل و تغيير اندازۀ برچسب: در Access هر شىء فرم و برچسب 
متناظر آن به هم متصل هستند و با جابه جايى هر يک، ديگرى نيز جابه جا مى شود. براى تغيير محل شىء 
و برچسب آن به صورت مجزا، روى عالمت مربع بزرگ در گوشه باالى چپ کنترل برچسب کليک و 

به محل موردنظر درگ کنيد. 
عالمت مربع بزرگ براى 

جابه جايى مجزا 



تی٨٣
العا
 اط
نک
با

کنجکاوی
 گزينه های Stacked، Tabular در زبانۀ Arrange چه کاری انجام می دهند؟

گزينٔه   انتخاب  نمايش فرم Tab Order: با  کنترل ها در زمان  ــ ترتيب حرکت روى 
 [TAB] مى توانيد، ترتيب جابه جايى روى کنترل ها به وسيلٔه کليد Arrange در زبانٔه Tab Order
را در نماى ورود اطالعات فرم مشخص کنيد. در پنجرٔه ظاهر شده با درگ کردن ليست نام کنترل و 

جابه جايى آن ها ترتيب مناسب را تنظيم کنيد (شکل ۱۲ــ۴). 

 [TAB] شکل ۱۲ــ۴ــ تغيير ترتيب جابه جايى روى کنترل ها به وسيلۀ کليد

تنظيم  قابل  مشخصه ها  پنجره  در   Back color مشخصه با  فرم  زمينٔه  رنگ  فرم١:  ظاهر  ــ 
است. رنگ هر يک از کنترل هاى فرم به طور جداگانه به وسيلٔه انتخاب رنگ موردنظر از جعبه رنگ 
Fore Color در پنجره مشخصه ها قابل تغيير است. نوع قلم و اندازٔه آن، ساير موارد مربوط به نوع 
قلم و خطوط اطراف شىء به کمک گزينه های موجود در قسمت Controls زبانٔه Design قابل تغيير 

و تنظيم است. 
مى شوند.با  ظاهر  فرم  چاپ  زمان  در  فقط  پانوشت  و  سربرگ  فرم٢:  پانوشت  و  سربرگ  ــ 

Page Header and Footer ــ٢                                Form Appearance ــ١



٨٤ تی
العا
 اط
نک
با

کليک راست روی فرم و انتخاب گزينٔه Page Header/Footer مى توانيد به اين بخش دسترسى داشته 
 Controls باشيد. نمايش شماره صفحه نيز مى تواند به اين بخش ها اضافه شود، اين کار به وسيلٔه قسمت
زبانٔه Design و گزينٔه … Page Numbers انجام مى شود. تاريخ و ساعت نيز از همين منو و به وسيلٔه 
گزينٔه Date and Time اضافه مى شوند. براى پنهان ساختن اين بخش ها در نماى Design با راست 

کليک روی فرم گزينٔه Page Header/Footer را مجددًا انتخاب کنيد. 

شکل ۱۳ــ۴ــ نوار ابزار نماها 
ـ ـ ٤
ل ٢

ال مثا
مث

ايجاد   Frm _ Student فرم   
شده به وسيلٔه ويزارد را درنظر بگيريد. 
مى خواهيم طراحى آن را بهبود دهيم. 
به  مربوط   Text Box مـى خواهيم 
 Combo Box را به MajorCode

تبديل کنيم. 

 (Design) ۵  ـ۴ـ تغيير طراحى فرم
را  موردنظر  فرم  ابتدا  فرم،  طراحى  تغيير  براى 
انتخاب کرده و سپس از نوار ابزار نماها (شکل ۱۳ــ۴)، 
نماى  پنجرٔه  کنيد.  انتخاب  را   Design View گزينٔه 

طراحى نمايش داده مى شود. 
تغيير  را  فرم  طراحى  مثال  يک  با  ادامه  در 

مى دهيم. 



تی٨٥
العا
 اط
نک
با

ــ ابتدا جعبٔه متنى مربوط به 
کليک  انتخاب،  را   MajorCode
دهيد  فشار  را  ماوس  راست  سمت 
و گزينٔه Combo Box را از منوى 
(شکل  کنيد  انتخاب   Change To

روبه رو). 
کنترل  روى  دوباره  حال  ــ 
گزينٔه  کرده،  راست  سمت  کليک 
Properties را انتخاب کنيد و يا از 
نوار ابزار گزينٔه    را کليک کنيد 

تا پنجرٔه مشخصه ها باز شود. 
پنجرٔه  در   Data زبانٔه  از  ــ 
 Row Source مقدار مشخصه ها، 
را Tbl  _  Major قرار دهيد (شکل 
روبه رو). براى اين کار، مى توانيد از 
استفاده  راست  سمت  فلش  عالمت 
کرده و از ليست نمايش يافته جدول 

موردنظر را انتخاب نماييد. 
 ،Format زبـــانـــٔه  در  ــ 
 ۲ را   Column Count مشخصٔه 
 Column Width خصوصيت  و 
دهيد.  قرار   0cm;3cm مقدار  را 
فقط  انتخاب  براى  اجرا  زمان  در 
جدول ها  اين  در  موجود  مقادير 
خصوصيت Limit to list را در زبانٔه 
را  فرم  و  دهيد  قرار   Yes  ، Data

ذخيره نماييد. 

ـ ٤
٢  ـ   

ال 
مث

ال 
مث



٨٦ تی
العا
 اط
نک
با

   

ـ ٤:       بــه کمک فــرم ايجاد شده اطالعــات زير را در جــدول ذخيره نماييد.    تمرين  ۲   
                              البته MajorCode بـه جـاى MajorName در جـدول ثبت مـى شود. 

Tbl  _  Student:

          بـه کمک ويزارد فـرم درس Frm_Course را ايجاد  کنيد و بــه روش
                              مشابه باال،جعبه متن TeacherCode را به Combo Box تبديل کنيد. تمرين٣ـ ٤:

نماى طراحى فرم دانش آموز ايجاد شده را به صورت فارسى تبديل کنيد. 
راهنمايى: 

ــ عنوان برچسب ها را به فارسى تبديل کنيد. ابتدا برچسب موردنظر را انتخاب 
کنيد و دوبار روى آن کليک نماييد تا در حالت تغيير متن قرار گيرد و بتوانيد عنوان فارسى 
را تايپ کنيد و يا از گزينٔه Caption در زبانٔه Format پنجرٔه مشخصه ها استفاده کنيد. 
ــ با کمک مربع بزرگ جابه جايى برچسب، آن ها را به سمت راست فرم منتقل کنيد.

ـ ٤
٣   ـ    

ل  
مثا

ل  
مثا



تی٨٧
العا
 اط
نک
با

تنظيم  را  آن ها  برچسب  محل  با  مناسب  متن،  جابه جايى  بزرگ  مربع  کمک  با  ــ 
نماييد. 

ـ ٤
٣   ـ    

ل  
مثا

ل  
مثا

ــ چيدمان متن را با کمک دکمه هاى   در زبانٔه Home نوار ابزار راست چين 
قرار دهيد. يا از گزينٔه Text Align در زبانٔه Format پنجرهٔ مشخصه ها اين کار را انجام 

دهيد. 

 Design زبانٔه Controls قسمت Select All ــ کنترل هاى فرم را بـا استفاده از گزينٔه
انتخاب و با کمک کليدهاى جهتى، آن ها را به سمت راست فرم جابه جا نماييد و فاصلٔه ايجاد 

شده را تنظيم کنيد. 
ــ اندازٔه فرم را تنظيم کنيد. 



٨٨ تی
العا
 اط
نک
با

 (Sub Form) ۶   ـ۴ـ ايجاد فرم جزئيات در فرم اصلى
مى خواهيم فرم Frm_Register و Frm_RegisterItem را به کمک Wizard ايجاد کنيم. 
را   Tbl _ Register جدول   ،Tables/Queries قسمت در  ابتدا   ،Wizard پنجرهٔ  در  کار  اين  براى 
Tables/ انتخاب کرده، با کليک دکمٔه << تمام فيلدها را به ليست انتخابى منتقل کنيد. سپس در قسمت

Queries جدول Tbl _  RegisterItem را انتخاب و مجددًا با دکمٔه << تمام فيلدهاى آن را انتخاب 
کنيد. دکمٔه Next را بزنيد. مجددًا Next و از پنجرٔه بازشده Tabular را انتخاب کنيد. در آخرين 
دکمٔه  با  دهيد.  قرار   FrmSub  _   RegisterItem و   Frm   _   Register مقادير  را  فرم  دو  نام  مرحله 

Finish شکل زير ظاهر مى شود. 

شکل ۱۴ــ۴

همان طور که مشاهده مى شود، اين نوع فرم شامل زيرفرم است. 



تی٨٩
العا
 اط
نک
با

تمرين ۴ـ  ۴  :       مـانند تـمـرين هــاى قـبـل Text Box مــربــوط بــه StudentCode و    
                              CourseCode را به Combo Box تبديل کنيد (شکل زير). 

                  و با اجراى فرم داده هاى زير را ثبت نماييد.

با کمک همين امکانات ذکر شده، مى توانيد فرم هاى موردنظر خود را ايجاد کنيد. به خاطر داشته 
باشيد که براى ايجاد فرم هاى پيچيده تر و هوشمند که اطالعات واردشدٔه کاربر را کنترل کنند، داده ها را 
 Visual Basic براى ذخيره آماده سازند و … بايد برنامه نويسى کنيد. در اين صورت زبان برنامه نويسى
به شما کمک خواهد کرد، چرا که بسيارى از دستورات آن در محيط برنامه نويسى Access نيز قابل 

اجرا و استفاده است. 



٩٠ تی
العا
 اط
نک
با

خالصۀ فصل
فرم يکى از ابزارهاى سودمند براى ثبت داده ها در جدول است. فرم ها پنجره هايى شامل 
کنترل ها هستند که کاربر مى تواند در آن ها مقدار فيلد را تايپ کند يا از ليست نمايش يافته موردى 
را انتخاب کند و يا از کنترل هاى ديگر به آسانى داده ها را وارد نمايد تا به صورت يک رکورد 

در جدول متناظر فرم ثبت شود. 
با کمک ابزار جادويى Form Wizard مى توان يک فرم ايجاد کرد. طراحى اين فرم در 
نماى Design View قابل تغيير است. اگر با زبان برنامه نويسى Visual Basic و محيط آن 
آشنا باشيد، ايجاد يک فرم در اين دو محيط مشابه است. کنترل هاى دو محيط مشخصه هاى 

متناظرى دارند که ما از ذکر آن ها در اين جا خوددارى مى کنيم. 
پس از ايجاد فرم با کمک امکانات نماى Form View مى توانيم رکوردهايى را در جدول 

متناظر ثبت، ويرايش و يا حذف نماييم. 

خودآزمايى

۱ـ کنترل مقيد و نامقيد چه تفاوتى دارند و چگونه تعريف مى شوند؟ 
۲ـ مراحل ايجاد فرم به وسيلۀ Form Wizard را توضيح دهيد.

ليست  ابزار،  جعبه  ابزار،  (نـوار   Design View نـمـايی  امکـانـات  ۳ـ 
فيلدها و …) را به اختصار توضيح دهيد. 

۴ـ نکات مفيد در ويرايش فرم ها را به اختصار بيان کنيد. 
۵ ـ در صورتى که نخواهيد از Form Wizard استفاده کنيد، آيا مى توانيد 
را   Tbl  _  Degree جدول  مقادير  که  کنيد  ايجاد  فرم  روی  Combo Box ای 

نشان دهد؟ 
 Text Box از  کنترل  نوع  تبديل  در  که  تغييراتى  همان  (راهنمايى  : مشابه 

به Combo Box ديديد.) 



تی٩١
العا
 اط
نک
با

فصل
ايجاد و کار با پرس  و جوها

٥
بازيافت  برای  پرس وجو  و  است  داده ها  نگه دارندۀ  اصلى  قسمت  جدول  ،  اکسس  در 
ولى  دارند  مختلف  انواع  پرس وجوها  است.  اهميت  دارای  جدول ها  اين  از  اطالعات 
معمول ترين آن، پرس وجويى است که برای يافتن زيرمجموعه ای از رکوردهای دارای 
مى شود.  گفته   Select پرس وجو  نوع  اين  به  مى شود.  استفاده  خاص،  شرايط  يا  شرط 
مى شوند.  استفاده  داده ها  مقادير  روی  عمليات  انجام  برای  ديگر،  پرس وجوهای 
از  معموالً  گزارش ها  و  فرم ها  در  داده ها  نمايش  برای  گفتيم،  پيش تر  که  همان طور 

پرس وجوهايى از نوع Select استفاده مى شود. 

هدف های رفتاری : پس از آموزش اين فصل هنرجو مى تواند : 
 Select يک پرس و جوی بازيافت اطالعات Query Wizard به وسيلۀ گزينۀ 

ايجاد کند.
را  موجود  پرس و جوی  يا  و  کند  ايجاد  پرس وجو   ،Design View به وسيلۀ   

تغيير دهد. 
  نتيجۀ پرس وجو را مرتب کند.

شرط  نتيجه  رکوردهای  کردن  محدود  برای  کند.  ايجاد  شرطى  پرس وجوی    
اعمال کند. 

 Expression فيلدهای غيرجدولى (محاسباتى) به پرس وجو اضافه کند و از   
Builder برای اين منظور استفاده کند. 

  با پرس وجوهای عملياتى آشنا شده ، آن ها را ايجاد کند. 
 با زبان ساخت يافته SQL آشنا شود.
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ـ      ۵       ــ پنجرۀ انتخاب ايجاد پرس وجو شکل ۱ـ

 Simple Query Wizard ۱ـ   ۵    ـ ايجاد پرس وجو به وسيلۀ
ـ     ۵).    گزينٔه Query Wizard را از زبانٔه  Create  نوار ابزار انتخاب نماييد (شکل۱ـ

انتخاب  پنجرٔه  مشابه  پنجره  اين  (شکل۱ــ     ۵  ).  کنيد  انتخاب  را   Simple Query Wizard 
فيلد فرم است. در ليست Tables/Queries جدول مورد نظر را انتخاب کنيد و از ليست فيلدهاى در 
دسترس در: Available Fields، فيلد موردنظر خود براى ايجاد پرس وجو را با دکمه هاى<< يا < به 
فيلدهاى انتخاب شده: Selected Fields اضافه کنيد. مى توانيد جدول ديگرى را انتخاب و فيلدهاى 
مربوط از آن را نيز به ليست فيلدهاى انتخابى اضافه کنيد. پس از آن با کليک Next، نام پرس وجو را 

وارد کرده، Finish نماييد. 

ـ     ۵      ــ انتخاب فيلدهاى موردنياز براى نمايش در پرس وجو  شکل ۲ـ
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ـ     ۵      ــ پنجرۀ انتخاب جدول در طراحى پرس وجو  شکل ۳ـ

 Design View ـ    ۵    ـ ايجاد پرس وجو به وسيلۀ ۲
   گزينٔه Query Design را از زبانٔه Create نوار ابزار انتخاب نماييد. پنجرٔه زير باز مى شود 
ـ  ۵ ). با انجام مراحل بعدى مى توانيد جدول ها، فيلدها و شرايط موردنظر پرس وجو را ايجاد  (شکل۳ـ

نماييد. 

۳ـ     ۵     ـ استفاده از جدول در پرس وجو
نمايان مى شود (شکل   Show Table کادر محاور ه اى با عنوان ،Query Design با انتخاب
ـ  ۵). در اين کادر امکان انتخاب جدول، پرس وجوهاى ايجاد شده و يا ترکيبى از آن ها وجود دارد.  ۳ـ
در واقع  مى توانيد از جدول هاى تعريف شده و يا ساير پرس وجوهاى موجود براى ايجاد يک پرس وجوى 

جديد استفاده کنيد. 
با دو بار کليک روى نام جدول يا انتخاب جدول و کليک دکمٔه Add، آن را به پرس وجو اضافه 
جدول هاى  مى توانيد   Ctrl از استفاده  با  و  مجاور  جدول هاى  مى توانيد   Shift از استفاده  با  مى کنيد. 
غيرهم جوار را همزمان انتخاب نموده و با کليک Add آن ها را به پرس وجو اضافه کنيد. پس از افزودن 
جدول ها و پرس وجو هاى موردنظر پنجرهٔ محاوره اى را با Close ببنديد تا پنجرهٔ اصلى طراحى پرس وجو 

ـ    ۵) ظاهر شود.  (Query Design) (شکل ۴ـ
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کنجکاوی
به  جديد  جدول  افزودن  برای  راهى  جدول،  انتخاب  پنجرۀ  بستن  از  پس  آيا   

پرس وجو وجود دارد؟ 
دکمۀ     با  و  کرده  باز   Design حالت  در  را  پرس وجو   : راهنمايى 

Show Table  جدول های جديد مورد نياز را اضافه کنيد. 

ـ      ۵      ــ پنجرۀ اصلى طراحى پرس وجو  شکل ۴ـ

۴ـ      ۵    ـ انتخاب فيلدهـای جدول ها  /  پرس وجـوهـای اضافه شدۀ مـورد نياز 
پرس وجوی جديد 

پس از افزودن جدول يا جدول هاى موردنظر و يا پرس وجوهاى قبلى، بايد فيلدهاى موردنياز 
را معين کنيم. 

ـ    ۵ مشاهده مى شود، دو قسمت در پنجرهٔ طراحى پرس  وجو قابل توجه است:  همان طور که در شکل ۴ـ
    نيمه بااليى: در اين قسمت جدول ها يا پرس وجوهايى نمايش داده مى شوند که در مرحله قبل 

اضافه کرده ايم و مى خواهيم از آن ها در ايجاد پرس وجوى جديد استفاده کنيم. 
    نيمه پايينى: فيلدهايى که مى خواهيم در خروجى پرس وجو مشاهده شوند در اين قسمت 
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معين مى شود. 
براى انتخاب فيلدها از يکى از راه هاى زير استفاده مى کنيم: 

۱ــ دوبار کليک روى نام فيلد در نيمه بااليى. 
۲ــ درگ کردن فيلد از نيمه بااليى به نيمه پايينى. 

 .Ctrl يا Shift ۳ــ استفاده از
۴ــ دوبار کليک روى عالمت ٭ در ليست فيلدها براى انتخاب همٔه فيلدها. 

 .Field ۵    ــ استفاده از ليست بازشوى

کنجکاوی
۱ـ دو فيلد نمونه از يک جدول را با دوبار کليک به نيمۀ پايينى اضافه کنيد. 
پس از آن عالمت ٭ را انتخاب کنيد. به وسيلٔه ٭ تمام فيلدها در خروجى ظاهر 
مى شوند. دو فيلد قبلى نيز فيلدهای مشابهى در خروجى دارند،   اين فيلدها 

چگونه و با چه نامى نمايش داده مى شوند؟ 
۲ـ چگونه از  Shift يا Ctrl برای انتخاب فيلدها استفاده مى شود؟ 

پس از ايجاد پرس وجو، آن را با يک نام ذخيره کنيد. يکى از ساده ترين راه هاى اجراى پرس وجو 
نوار  عالمت   در  از  استفاده 
ابزار است (دکمٔه Run ). نتيجٔه 
جدولى  صورت  به  وجو  پرس 

نمايش داده مى شود. 
کنيد.  اضافه  پرس وجو  به  را   Tbl  _ Major و   Tbl _ Student جدول  دو 

انتخاب  را  زير  فيلدهاى 
را  پرس وجو  نام  و  نماييد 
Qry_Student بگذاريد. 

ـ ـ ٥
ل ۱

ال مثا
مث
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با اجراى آن، نتيجه را به صورت شکل زير خواهيد ديد. 

ـ ـ ٥
ل ۱

ال مثا
مث

ـ     ۵    ـ حذف فيلد از پرس وجو       ۵
براى حذف فيلد از پرس وجو، ستون متناظر را از نيمه پايينى پنجرٔه طراحى پرس وجو انتخاب و 

سپس دکمٔه Delete را مى زنيم. به اين ترتيب فيلد مذکور از نتيجٔه پرس وجو حذف مى شود. 

 در پرس وجوى Qry_ Student، فيلد شماره تلفن را حذف کنيد. 
 delete دکمٔه سپس  کنيد،  انتخاب  را   StudentTel ستون زير  شکل  مطابق  ــ 

صفحه کليد را فشار دهيد. 

ـ ٥
۲   ـ    

ال 
مث

ال 
مث

کنجکاوی
بدون حذف فيلد به روش باال نيز مى توان کاری کرد که فيلد در نتيجۀ خروجى 

نمايش داده نشود. به چه صورتى اين کار انجام مى شود؟ 
راهنمايى : عالمت Checkbox ستون موردنظر در نيمۀ پايينى در سطر Show را حذف 

کنيد يا ستون موردنظر را در پنجرۀ نتيجه و خروجى پنهان کنيد. 



تی٩٧
العا
 اط
نک
با

نکته 
۱ــ هنگامى که در نماى Design هستيم، مى توانيم با انتخاب يک ستون و درگ کردن 

آن محل قرار گرفتن فيلد در پنجرٔه خروجى نتيجه را تغيير دهيم. 
۲ــ براى ذخيره سازى پرس وجو از Save استفاده مى کنيم. Access به صورت پيش فرض 
نام هاى Query۲ ،Query۱ و … را پيشنهاد مى کند. بهتر است نام مناسبى براى پرس وجو 

انتخاب شود. مثالً ابتداى نام پرس وجو را با Qry شروع کنيد. 

ـ     ۵  ـ مرتب سازی نتيجۀ پرس وجو      ۶
پس از اجراى پرس وجو، رکوردهاى نتيجه به ترتيب معينى ظاهر نمى شوند. اگر بخواهيم نتيجه 
بر اساس صعودى يا نزولى مقادير يک فيلد ظاهر شود در ستون فيلد موردنظر در نيمه پايينى و در سطر 

Sort ١ مقدار Ascending (صعودى) و يا Descending (نزولى) را انتخاب کنيد. 

مقادير  صعودى  اساس  بر  را  پرس وجو  نتيجٔه   ،Qry_  Student پرس وجوى  در   
نام خانوادگى و در صورت تساوى نام خانوادگى براساس صعودى نام دانش آموز مرتب 

کنيد. 
ــ براى اين کار مى توانيم مطابق شکل زير در ستون فيلد StudentLName در 
سطر Sort مقدار Ascending را برگزينيم و در ستون فيلد StudentFName در سطر 

١ــ  باSort  در بسته هاى نرم افزارى (۲) آشنا شده ايد.

ـ ٥
٣  ـ   

ال 
مث

ال 
مث
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نتيجه  در  که  همان طور  صورت  اين  در  مى کنيم.  انتخاب  را   Ascending مقدار  Sort
يعنى  باشد  کوچک تر  آن  نام  فيلد  که  رکوردى  «يغمايى»  دو  بين  روبه رومى بينيد،  شکل 

«عليرضا» باالتر قرار مى گيرد. 
ــ نتيجه به صورت زير خواهد بود: 

ـ ٥
٣  ـ   

ال 
مث

ال 
مث

قرار   Last Name فيلد ستون  چپ  سمت  را   First Name  فيلد ستون  اگر  ــ 
دهيم، نتيجه به صورت زير خواهد بود: 

Criteria ــ١

نکته
 براى مرتب سازى با بيش از يک ستون بايد ابتدا ستون هاى موردنظر را در نيمٔه پايينى 
پنجرهٔ طراحى از چپ به راست و براساس نظم موردنظر قرار دهيم. مثالً در مثال باال ستون 
فيلد First Name سمت چپ ستون فيلد Last Name قرار گرفته باشد. همان طور که 

قبالً گفتيم، محل قرار گرفتن ستون فيلد با درگ کردن جابه جا مى شود. 
هميشه روش مرتب سازى به ترتيب قرار گرفتن فيلدها، از سمت چپ به راست است. 

ـ     ۵    ـ معيارها١ در پرس وجو   ۷
با استفاده از رديف Criteria در نيمٔه پايينى، مى توانيم شرط هايى را به پرس وجو اعمال کنيم. در 

ـ    ۵ قابل مشاهده است. شرط مى توان از عملگرهاى مختلفى استفاده کرد که در جدول ۱ـ
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ـ     ۵      ــ عملگرهاى شرطى جدول ۱ـ
مثال مفهوم عملگر 

’’يغمايى‘‘ = مساوى =
 20   >کوچک تر از >
 20 <بزرگ تر از <

20 = >کوچک تر يا مساوى=  >
20 = <بزرگ تر يا مساوى =   <
 20 < >نامساوى <>

 And (شرط ها بايد درست باشند) يغمايى‘‘ و’’ and ‘‘هدايتى’’
 Or (حداقل يکى از شرط ها بايد درست باشد) يغمايى‘‘يا’’ or ‘‘هدايتى’’
Like مانند Like ‘‘٭ محمد’’

 Between [دو مقدار]  بينBetween 5 and 20
In(Or مانند) در In (‘‘هدايتى‘‘، ’’يغمايى’’)

ـ     ۵    ـ استفاده از تاريخ در معيارها        ۸
از  عملگرها  از  غير  به  کنيم.  استفاده  پرس وجو  در  عملگرها  از  مى توانيم  ديديم  که  همان طور 
ـ    ۵ عبارت هاى مجاز تاريخ را  توابع مثل تابع هاى مربوط به تاريخ نيز مى توان استفاده کرد. در جدول۲ـ

مى توانيد مشاهده کنيد. 
ـ     ۵     ــ تابع هاى مربوط به تاريخ جدول ۲ـ

 مثال مفهوم عبارت

Date ( )تاريخ جارى سيستم به ميالدى
 <> Date()

امروز  تاريخ  برابر  ثبت نام  مثًال  فيلد  مقدار   
نباشد.

Day (Date) روز Day[RegDate] >=15
تاريخ ثبت نام از نيمه ماه گذشته باشد.
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Month(Date)ماه
 >= Month [Date] – 2

اين  به  قبل  ماه  دو  از  ثبت نام  مثًال  فيلد  مقدار 
طرف باشد.

Year(Date)سال      Year[RegDate] =1385
سال ثبت نام 1385 باشد.

Weekday(Date)روز هفته WeekDay[RegDate] =1
روز ثبت نام، شنبه باشد.

 Between Date  And
Dateمحدوده اى از تاريخ

 Between#1/1/98#and #12/31/98#
تاريخ ثبت نام بين اين دو باشد.

DatePart(Interval,Date) Interval مقادير  تاريخ  از  معينى  قسمت 
عبارت است از:

توضيحات مقدار
yyyyسال

 q فصل
m ماه
 yتعداد روزهاى گذشته
 d روز
 w روز هفته

 wwهفته
 hساعت
nدقيقه
 sثانيه

 DatePart“m” و[RegDate] = 5 
ماه ثبت نام برابر ماه مه ميالدى (حدود ارديبهشت 

ماه) باشد.

   
دانش آموزان ثبت نام شده در رشتٔه رياضى فيزيک را به دست آوريد. 

را  شده  ثبت نام  دانش آموزان  اين پرس وجو  کنيد.  باز  را   Qry_Student پرس وجوى 
شرط  ببينيم،  را  «رياضى فيزيک»  رشتٔه  دانش آموزان  فقط  بخواهيم  اگر  برمى گرداند. 
MajorCode = 1 را به صورت شکل صفحه بعد در ستون MajorCode اعمال مى کنيم.  ـ ٥

٤  ـ   
ال 
مث

ال 
مث
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با انتخاب گزينٔه… Save Object As از منوى اصلی زير منوی Save As، آن را به نام 
Qry_StudentMath ذخيره کنيد. 

ـ ٥
٤  ـ   

ال 
مث

ال 
مث

نکته
 همان طور که در شکل باال مى بينيد، مربع باالى شرط انتخاب نشده است، چرا؟ 

راهنمايى: پرس وجو را اجرا کنيد، آيا در نتيجٔه پرس وجو،کد رشته مشاهده مى شود؟ 

 در فرم Cobmo Box ،Frm  _Course نام معلم را به گونه اى تغيير دهيد که نام 
و نام خانوادگى به صورت يک متن نمايش يابد و به نظر نرسد دو فيلد مجزا براى نگهدارى 

آن ها وجود دارد. 
انتخاب  جـاى  بـه   Row Source گـزينٔه   ،Data زبـانٔه  در  مشخصه هــا،  پنجرٔه  در 

عبارت   ،Tbl_Teacher
استاندارد  زبان  که  را  زير 
پايگاه  با  کار  ساخت يافتٔه 
در  نماييد.  تايپ  است  داده 
پايان اين فصل در خصوص 
بيشتر   (SQL ) زبان  اين 

صحبت مى کنيم.

ـ ٥
٥   ـ    

ال 
مث

ال 
مث
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 SELECT .... TeacherCode, [FirstName] +'....'+ [LastName] ... 
As ... TeacherName... FROM ... Tbl_Teacher;
دقت :دقت : هريک از… فاصله ها در عبارت فوق، حداقل يک کاراکتر Blank است. 

ساير فاصله ها براى خوانايى است و مى تواند وجود نداشته باشد. 
دقت :دقت : به جاى تايپ عبارت SQL مى توانيد عالمت سه نقطٔه کنار آن را کليک 
مى توانيد  که  زير)  (شکل  مى شود  ظاهر  پرس وجو  طراحى  محيط  مشابه  محيطى  کنيد، 
جدول Tbl_Teacher را اضافه کنيد و مانند محيط پرس وجو، فيلدهاى موردنظر يعنى 
FirstName ،TeacherCode و LastName را انتخاب کنيد که در نيمٔه پايينى پنجرٔه 

طراحى مشاهده شوند. 

ـ ٥
٥   ـ    

ال 
مث

ال 
مث

از دکمٔه View   زبانٔه Home نوار ابزار، مى توان SQL View را انتخاب 
کرد و Select مربوطه را مشاهده کرد که به صورت زير است: 
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حال آن را به صورت زىر تصحىح کنىد: 

٥ 
٥   ـ

ل 
مثا

دقت : 
SELECT Tbl_Teacher.TeacherCode ,Tbl_Teacher.FirstName + ‘‘ 
+Tbl  Teacher.LastName  As TeacherName  FROM  Tbl_Teacher;
با بستن پنجرٔه پرس وجو، SQL مربوط به آن در Row Source قرار مى گىرد. 

سپس با اجراى فرم، داده هاى زىر را به کمک آن ذخىره نماىىد: 

کنجکاوی

فوق  تمرىن های  در  جدول  نام  به جای  پرس وجو  عبارت  از  استفاده  علت 
چىست؟ 

9ـ5    ـ فىلدهای محاسباتى 
مى توان در پرس وجوها، نتىجٔه عبارت هاى محاسباتى را در ىک ستون مشاهده کرد. اىن ستون 
مشابه ىک فىلد عمل مى کند. اىن وىژگى ىکى از مزاىاى پرس وجوهاست. به عنوان مثال فرض کنىد، 
فىلد  واقع ىک  در  و  کنىم  مشاهده  را   Quantity و   Price فىلد  دو  مقادىر  مى خواهىم حاصل ضرب 

محاسباتى اىجاد کنىم. 
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را  دانش آموز  يک  درسى  واحدهاى  و  درس  نمرٔه  ضرب  حاصل  مى خواهيم 
جدول  در   UnitCourse و  Tbl_RegisterItem جدول در   Grade .آوريم به دست 

Tbl_Course و اين مقدار در فيلد GradeByUnit قرار گيرد. 
مراحل انجام کار 

 Tbl _ RegisterItem و Tbl _ Course ــ در نماى طراحى پرس وجو، جدول هاى
را انتخاب مى کنيم. 

اضافه  پرس وجو  به  را   CourseName فيلد   ،Tbl _ Course جدول  از  ــ 
مى کنيم. 

ـ ٥
٦  ـ   

ال 
مث

ال 
مث

ــ در نـيـمـٔه پـايـيـنـى 
پرس وجـو،  طراحـى  پنجرٔه 
درنظر  را  بعدى  خالى  ستون 
 Field سطر  در  و  مى گيريم 
 GradeByUnit: آن، عبارت
 [CourseUnit]٭[Grade]
شکل  ) کنيم.  مى  تايپ  را 

روبه رو) 

اجرا  را  پرس وجو  ــ 
در  موردنظر  فيلد  مى کنيم. 
انتهاى جواب مشاهده مى شود 

(شکل روبه رو). 
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کنجکاوی
عبارت GradeByUnit که قبل از [Grade]٭[CourseUnit] قرار گرفته است، 

چيست؟ 
راهنمايى: در عنوان فيلد در نتيجۀ خروجى دقت کنيد. 

پرس وجو  در  «عبارت»  ايجاد  براى  مفيدى  ابزار   :Expression Builder از  استفاده 
است. با کليک روى سلول Field و انتخاب گزينهٔ      (Builder) از زبانٔه Design نوار ابزار (قسمت 

ـ  ۵).  Query Setup)، پنجرٔه آن ظاهر مى شود (شکل ۵    ـ

Expression Builder ـ     ۵     ــ پنجرۀ ابزار شکل ۵    ـ

با کمک Expression Builder فيلدها و توابع موردنظر را انتخاب مى کنيد و بدين ترتيب احتمال 
خطا و اشتباه تايپى کاهش مى يابد. با استفاده از قسمت Functions مى توانيم توابع تعريف شده به وسيلٔه 

کاربر (User Defined) و يا از پيش ساخته شده در اکسس را استفاده کنيم. 

 در مثال حاصل ضرب نمرٔه درس در واحدهاى درسى يک دانش آموز را با کمک 
Expression Builder ايجاد کنيد.  ـ ٥

٧  ـ   
ال 
مث

ال 
مث

متن عبارت 

دکمه هاى عملگرها

عناصر و توابع 
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مراحل انجام کار
ــ از قسمت عناصر و توابع، گزينٔه Tables را انتخاب کرده ، Tbl_Course را 
انتخاب مى کنيم. از ليست وسط، فيلد CourseUnit را انتخاب و دوبار کليک نماييد. 

اين فيلد در قسمت متن عبارت مشاهده مى شود (شکل زير). 

ـ ٥
٧  ـ   

ال 
مث

ال 
مث

متن  به  ضربدر  عالمت  تا  مى کنيم  کليک  را  عملگرها،    دکمه هاى  از  سپس  ــ 
عبارت اضافه شود (شکل زير). 

[Tbl_Course]![CourseUnit]٭
مى کنيم.  انتخاب  را   Tbl_RegisterItem جدول  ،Tables گزينٔه از  سپس  ــ 
فيلد Grade را انتخاب و دکمٔه    را از دکمه هاى عملگرها کليک مى کنيم، تا به 

متن عبارت اضافه شود. 
[Tbl_Course]![CourseUnit]٭[Tbl_RegisterItem]![Grade]

تايپ  را   GradeByUnit: و  گرفته  قرار  متن  ابتداى  در  عبارت  متن  در  ــ 
مى کنيم. 

[GradeByUnit]:[Tbl_Course]![CourseUnit]٭[Tbl- RegisterItem]![Grade]
پرس وجو  طراحى  محيط  به  کار  اين  با  مى کنيم.  کليک  را  پنجره   OK دکمٔه ــ 
برمى گرديم و عبارت ايجاد شده در قسمت Field ستون موردنظر اضافه مى شود. مانند 

حالتى که عبارت را تايپ کرده ايم. 
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 (Aggregate توابع) ـ      ۵     ـ فيلدهای محاسباتى تجمعى ۱۰
گاهى نياز به محاسبٔه جمع کل، تعداد کل يک فيلد از يک جدول برحسب مقادير فيلدى ديگر 
توابع  از  بايد  کار  اين  براى  است.  الزم  محاسباتى  فيلد  از  فراتر  کارى  محاسبات  اين  براى  داريم. 
تجمعى (Aggregate) استفاده کنيم. در پنجرٔه طراحى پرس وجو با انتخاب دکمٔه   (Totals) از 
نوار ابزار، رديف Total در شبکٔه نيمٔه پايينى پنجرٔه طراحى ظاهر مى شود. اين رديف شامل مقادير 
Max، Min، Avg، ount، Group by و … است. در ستون فيلدى که مى خواهيم مثالً جمع کل 
آن حساب شود، در رديف Sum، Total را انتخاب مى نماييم. فيلدى که مى خواهيم جمع کل مقدار 

برحسب آن ليست شود را به صورت Group by انتخاب مى کنيم. 

            جمع واحدهاى انتخاب شدٔه هر دانش آموز را حساب کنيد. 
راهنمايى  : شکل زير در ايجاد پرس وجوى اوليه کمک مى کند. 

ـ ٥
٨      ـ       

ل   
مثا

ل   
مثا

فيلد FirstName و LastName و CourseUnit را انتخاب کنيد. دکمهٔ    
(Totals) را کليک کنيد. همان طور که در شکل باال مى بينيد در رديف Total نيمٔه پايينى 
 Sum ،CourseUnit نمايش داده مى شود. در ستون Group By براى تمام ستون ها

را انتخاب کنيد. 
با اجراى پرس وجو، نتيجه را به صورت زير مشاهده مى کنيد. 
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معدل هر دانش آموز را حساب کنيد. 
راهنمايى  : براى محاسبٔه معدل، بايد نمره در تعداد واحدهاى درسى ضرب شده 

و بر مجموع تعداد واحدها تقسيم گردد. 
مراحل انجام کار 

کمک  شما  زير به  کنيد.( شکل  ايجاد   Tbl  _Course براى پرس وجويى  ابتدا  ــ 
مى کند). آن را با نام Qry _  Register ذخيره کنيد.

ـ ۵
۹   ـ    

ال 
مث

ال 
 ــ حال فيلد ديگرى به آن اضافه کنيد که حاصل ضرب CourseUnit٭Grade مث

را برگرداند. نام فيلد جديد را GradeByUnit قرار دهيد و ذخيره کنيد. 
ــ با کمک اين پرس وجو، پرس وجويى مى سازيم که از توابع Aggregate استفاده 
کرده و مجموع تعداد واحدها و مجموع ضرب حاصل شده را برگرداند، تا بتوانيم معدل 

را بدين  طريق محاسبه کنيم. 
پرس وجوى  عنوان  به  را   Qry_  Register و  کنيد  باز  جديدى  پرس وجوى  ــ 
 CourseUnit و  StudentName، GradeByUnit فيلدهاى کنيد.  اضافه  موردنياز 
را انتخاب کنيد. با زدن دکمٔه (   totals)   نوار ابزار، رديف Total در شبکٔه نيمٔه 

پايينى ظاهر مى شود. 
 Sum به Group by مقدار را از CourseUnit و GradeByUnit ــ در ستون

تغيير دهيد. 
 SQL .را برگزينيد SQL View را انتخاب و گزينٔه View ــ از نوار ابزار، دکمٔه

را از عبارت زير به مقدار جديد اصالح نماييد: 
SELECT Qry_Register.StudentName, Sum(Qry_Register. Course 
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Unit) As SumOfCourseUnit, Sum(Qry_Register.GradeByUnit) As 
SumOfGradeByUnit FROM Qry_Register 
GROUP BY Qry_Register.StudentName;

مقدار جديد 
SELECT Qry_Register. StudentName, Sum(Qry_Register. Grade-
ByUnit)/ Sum(Qry_Register.CourseUnit) As GradeAverage
FROM Qry_Register
GROUP BY Qry_Register. StudentName;

و آن را با نام Qry_Average ذخيره نماييد. 
ــ  با اجراى پرس وجو، نتيجٔه زير حاصل مى شود: 

 Action Query ـ    ۵       ـ پرس وجوهای عملياتى ۱۱
پرس وجوهاى بازيافت رکوردها (Select) را ديديم. يکى ديگر از انواع پرس وجوها، پرس وجوى 
عملياتى است. از اين پرس وجو بيشتر براى تغيير داده ها (اضافه، ويرايش، حذف) استفاده مى شود. 
پرس وجوهاى عملياتى عبارتند از:پرس وجوى جدول ساز، پرس وجوى ويرايش (به هنگام سازى) داده ها 

و پرس وجوى حذف رکورد. 
ـ  ۵  ــ ايجاد پرس وجوهاى جدول ساز: ديديم که چگونه از پرس وجوها براى انتخاب  ۱ــ۱۱ـ
مجموعه اى از رکوردها و فيلدهاى خاص استفاده مى شود. رکوردهاى نتيجٔه پرس وجو را مى توانيم 
در يک جدول جديد ذخيره  نماييم. در اين صورت فيلدها با همان نوع و مشخصٔه جدول اصلى ايجاد 

ـ ۵
۹   ـ    

ال 
مث

ال 
مث
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مى شوند و رکوردها نيز به عنوان داده هاى جدول جديد در آن ذخيره مى شوند. 
مشابه روش ايجاد پرس وجوى بازيافت داده (Select)، پرس وجوى موردنظر را ايجاد مى کنيم. پس از 
 QueryType ايجاد پرس وجوى جديد (انتخاب جدول/ جدول هاى مورد نياز و فيلدهاى موردنظر)، از قسمت

ـ     ۵ ظاهر مى شود.  زبانٔه Design گزينٔه Make Table Query را انتخاب مى کنيم. شکل   ۶   ـ

ـ      ۵      ــ پنجرۀ نام جدول جديد  شکل ۶     ـ

نام جدول جديد را در قسمت Table Name پنجره تايپ کنيد و OK نماييد. 
پرس و جو را با گزينٔه Save، ذخيره کنيد. عالمت   در کنار نام پرس وجو نشان مى دهد که 

اين پرس وجو از نوع عملياتى (Action) است. 
با اجراى اين پرس وجو يک جدول جديد با نام NewTable در ليست جدول هاى بانک اضافه 

مى شود.

 نکته
 زمانى که نمى توانيم با استفاده از پرس وجو، اطالعات موردنياز را به دست آوريم، مى توانيم 
از نتيجٔه پرس وجو، جدول بسازيم و از آن جدول در پرس وجوى بعدى استفاده کنيم تا 

به جواب مطلوب برسيم. 

کنجکاوی
ساير پرس وجوهای عملياتى که مى توان در Access ايجاد کرد را نام برده، 

توضيح دهيد هر يک برای انجام چه کاری استفاده مى شوند؟
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ـ     ۵  :       پرس وجويى ايجاد کنيد که معدل دانش آموزان را در جدولى با نام                                   Tbl_Average ذخيره کند. تمرين۱
                                 راهنمايىراهنمايى: از پرس وجـوى : از پرس وجـوى SelectSelect تمرين معـدل هر دانش آمـوز تمرين معـدل هر دانش آمـوز

                               (    (QryQry_AverageAverage) استفاده کنيد. ) استفاده کنيد. 

ـ      ۵     ــ ايجاد پرس وجوى به هنگام سازى داده ها: يکى از انواع پرس وجوهاى عملياتى  ۲ــ۱۱ـ
است که مى توانيم فيلد خاصى را در رکوردهاى خاص به مقدار جديد يا مقدار محاسبه  شدهٔ جديدى تغيير 
 Query Type که رکوردهاى مربوطه را برگرداند، از قسمت Select دهيم. پس از ايجاد پرس وجوى
زبانٔه Update Query ،Design را انتخاب مى کنيم. رديفى با عنوان Update to در شبکٔه پنجرهٔ پايينى 
ـ     ۵) ظاهر مى شود. مقدار جديد را در ستون فيلد موردنظر که مى خواهيم تغيير  طراحى پرس وجو (شکل ۷  ـ
کند، تايپ مى کنيم و پرس وجو را ذخيره مى نماييم. يک پرس وجوى جديد با عالمت     که نشان دهندٔه 
عملياتى بودن آن است خواهيم داشت. با اجراى آن، فيلد موردنظر در جدول اصلى بـه مـقـدار جديد به 
هنگـام مى شود. براى ايجاد مـقـدار محاسباتى، مـى توانيم در رديف Update to، عبارت محاسباتى را تايپ 
نماييم. حتى مى توانيم جدول ديگرى را افزوده، ارتباط بين آن دو جدول را ايجاد کنيم و فيلد جدول جديد 
را به عنوان مقدار جديد براى جدول اصلى در قسمت Update to انتخاب کنيم و يا در عبارت محاسباتى، 
از فيلد جدول جديد استفاده کنيم. استفاده از جدول ديگر در اين نوع پرس وجو مشروط به آن است که با 

جدول اصلى رابطه داشته باشد، در غير اين صورت به هنگام       سازى معنى دار نخواهد بود. 

ـ      ۵       ــ پنجرۀ به هنگام سازى  شکل ۷ـ
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                             ۱۸۱۸ کمتر و از  کمتر و از ۱۱۱۱ بيشتر است، يک نمره اضافه کند.  بيشتر است، يک نمره اضافه کند. تمرين۲ـ     ۵     :     پرس وجويى ايجاد کنيد کـه بـه نمرٔه درسى دانش آمـوزانى که نمرٔه آن ها از پرس وجويى ايجاد کنيد کـه بـه نمرٔه درسى دانش آمـوزانى که نمرٔه آن ها از    
Tbl  Tbl  _ _ CourseCourse راهنمايى :راهنمايى : پرس   و جــويى ايجاد کـنيد کــه از جـــدول  پرس   و جــويى ايجاد کـنيد کــه از جـــدول                                                            
                               آن هـايى کـه نمره شان  از                                آن هـايى کـه نمره شان  از ۱۸۱۸کمتر و از کمتر و از ۱۱۱۱بيشتر بـاشد را برگرداند، سپسبيشتر بـاشد را برگرداند، سپس
                               بـا انتخاب گـزينـٔه                                بـا انتخاب گـزينـٔه Update QueryUpdate Query از مـنـوى  از مـنـوى QueryQuery، ستون ، ستون GradeGrade را را
TblTbl_RegisterItem.GradeRegisterItem.Grade +۱ آن را  آن را Update toUpdate to انتخاب و مقدار رديفانتخاب و مقدار رديف                                                          
                              قرار دهيد.با اجراى آن،يک نمره به رکوردهاى موردنظر اضافه مى شود.                              قرار دهيد.با اجراى آن،يک نمره به رکوردهاى موردنظر اضافه مى شود. 

مى توانيم  پرس وجو  نوع  اين  کمک  به  رکوردها:  حذف  پرس وجوى  ايجاد  ـ      ۵     ــ  ۳ــ۱۱ـ
داده هايى (رکوردهايى) با شرايط خاص را حذف کنيم. ابتدا پرس وجويى مى سازيم که رکوردهاى موردنظر 
براى حذف را برگرداند. در قسمت شرط، معيار موردنظر را اعمال مى کنيم، در صورت هيچ گونه اعمال 

شرط، تمام رکوردها حذف خواهند شد. 
از قسمت Query Type زبانه Delete Query  ،Design را برمى گزينيم. پرس وجو را ذخيره 
مى کنيم عالمت    در کنار آن ظاهر مى شود و با اجراى آن رکوردهاى موردنظر از جدول حذف 

مى شوند و اثرى از آن ها در جدول اصلى نمى بينيد. 

با  مثالً  بازگردانيد.  نمى توان  را  پرس وجوها  اين  به وسيلٔه  تغييريافته  رکوردهاى  دقت : 
اجراى حذف، آن رکوردها براى هميشه حذف شده اند. پس در استفاده از پرس وجوى 

عملياتى خصوصاً حذف بايد بسيار دقت کنيد. 
مى توانيد با کمک پرس وجوى جدول ساز، ابتدا از داده هاى جدول يک جدول جديد 
حاوى نسخٔه پشتيبانى از داده ها تهيه کنيد. تا در صورت هرگونه اشتباه در پرس وجو، 

پس از اجراى پرس وجوى حذف، داده ها را از دست نداده باشيد. 

نکته
تمام پرس و جوهاى عملياتى داراى عالمت     در کنار نام خود هستند. در هنگام اجرا، 
Access با پيغامى از شما مى خواهد که اعمال و اجراى عمليات را تأييد نماييد. البته 
ظاهر شدن يا نشدن اين اخطار و پيغام را مى توان با تغيير مشخصات Options در محيط 

Access تغيير داد.
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کنجکاوی
چگونه با اجرای پرس وجوی عملياتى، پيغام تأييد نمايش داده نمى شود؟ 

ـ     ۵ :          پرس وجويى ايجاد کنيد که در جدول حاوى معدل، دانش آموزانى                                      که معدل آن ها زير ۱۰ است را حذف کند.      تمرين۳ 
     Tbl_Average راهنمايى : پرس وجويى ايجاد کنيدکه از جدول                                   

                                     دانش آمـوزانى کــه مـعـدل زير۱۰ دارند را بـرگـرداند، سپس از
 Delete Query گـزينٔه ،Design زبــانه QueryType قسمت                                     

                                     را انتخاب کرده و پرس وجو را ذخيره و اجرا نماييد. 

 CrossTab ـ     ايجاد پرس وجوی ـ     ۵      ۱۲
با اين نوع پرس وجو مى توانيم اطالعات يک يا چند جدول را در قالب رديف و ستون خالصه 
نماييم. مثالً محاسبٔه count، average ، sum، يا ديگر انواع مجموع داده که با دو نوع اطالع (سطرى 

و ستونى) گروه بندى مى شود. 
يک پرس وجوى ساده، فقط معدل درسى شاگردان کالس را برمى گرداند. در صورتى که  مثالً 

اطالعات زياد باشد، مقايسه سخت مى شود. 
يک پرس وجوى CrossTab همان اطالع را نشان مى دهد. با اين تفاوت که اطالعات سطرى 
با شاگردان و ستونى با درس گروه بندى مى شود و اين کار تحليل را آسان تر مى کند. بنابراين يک نوع 
ارايه مى کند.  اطالعات را خالصه تر  تفاوت که  اين  با  است،   (Select) رکوردها انتخاب  پرس وجوى 
در اين پرس وجو، داده هاى يک فيلد خاص را به عنوان ستون هاى جدول خروجى و فيلد ديگرى را به 
عنوان رديف هاى جدول خروجى تعيين مى کنيم و مثالً جمع کل مقادير سطر بر حسب ستون را به عنوان 

مقدار محل برخورد سطر و ستون (سلول) تعيين مى کنيم. 
براى ايجاد اين نوع پرس وجو، از Query Wizard، گزينٔه CrossTab Query wizard را 
 Row heading «انتخاب کنيد. سپس جدول را انتخاب نموده و يک فيلد را به عنوان «عنوان سطر
و فيلد ديگرى را به عنوان «عنوان ستون» Column heading برمى گزينيم. يکى از توابع را به عنوان 

داده هاى محل تقاطع سطرها و ستون ها انتخاب مى کنيم.
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تمرين ۴ـ     ۵ :        معدل هريک از درس هاى هر دانش آموز را حساب کنيد.    
                               راهنمايى : از شکل هاى زير کمک بگيريد. 

 SQLSQL ـ  زبان پرس وجوی ساخت يافتۀ ـ  زبان پرس وجوی ساخت يافتۀ       ۱۳۱۳ـ    ـ    ۵      
همان طور که قبالً ديديم در قسمت طراحى پرس وجو، در نوار ابزار گزينٔه SQL View وجود 
پرس وجوى  مى توانيد  مى شود.  ديده  پرس وجو  به  مربوط   SQL عبارت گزينه،  اين  انتخاب  با  دارد. 
ـ      ۵  Qry_Student را انتخاب کرده، به Design برويد و نماى SQL view را انتخاب کنيد. شکل ۸     ـ

را خواهيد ديد. 

ـ       ۵      ــ نماى SQL در پنجرۀ طراحى پرس وجو  شکل ۸     ـ
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در اين پنجره، عباراتى نوشته شده است که يک دستور Select است که با قواعد زبان استاندارد 
موجود  پرس وجوهاى  ساير  عبارت  با  را  عبارت  اين  اگر  است.  شده  نوشته   SQL بانک ساخت يافتٔه 
مقايسه کنيد، مى توانيد شباهتى بين آن ها دريابيد يعنى قالب دستورات زبان ثابت است. با رعايت اصول 

و قواعد زبانى، مى توان آن را به کار گرفت. 
SQL، زبانى است که تمام دستورات پرس وجو مثل Delete، Update، Select و … به وسيلٔه 
اين  آن تعريف مى شوند. ممکن است کلماتى چون Order by،Where و … نيز داشته باشد. عموماً 
زبان براى ايجاد پرس وجوهاى بانک استفاده مى شود ولى مى توان از آن براى ايجاد يا تغيير ساختار 
پايگاه داده نيز استفاده کرد که به اين نوع SQL زبان تعريف داده (DDL) ١گويند که در اين کتاب به آن ها 
نمى پردازيم. در ادامه روش ايجاد پرس وجوهاى معمول را با قواعد اين زبان بررسى مى کنيم که به آن ها 

زبان دستکارى داده (DML) ٢     گفته مى شود. 
با کمک محيط گرافيکى پرس وجو به سادگى برخى پرس وجوها را ايجاد کرديم. ولى پرس وجوهاى 
پيچيده تر فقط با نوشتن عبارات زبان ساخت يافته و با قالب مجاز ايجاد مى شوند و نمى توان آن ها را به 

طريق گرافيکى که در موارد باال ديديم، ايجاد کنيم. مثالً: 
Sub - query, Union, Data -Definition
قالب زبان عبارات پرس وجو: ابتدا عاليم استفاده شده در قواعد را شرح مى دهيم: 

جدا  هم  از   [] يا  و  با   ”| “    انتخابى  موارد  شود.  استفاده  آن  داخل  موارد  از  يکى  بايد  ۱ــ {} 
شده اند. 

۲ــ [] اختيارى بودن. 
۳ــ پررنگ بودن قلم نشانٔه کلمٔه کليدى بودن آن واژه است. مثل SELECT (بزرگ يا کوچک 

بودن حروف مهم نيست ولى ما براى خوانايى از حروف بزرگ استفاده کرده ايم).
زير  قالب  با  و  دستور  اين  از  رکوردها  انتخاب  براى   :  SELECT دستور  ـ    ۵  ــ  ۱ــ۱۳ـ
استفاده مى شود. اين دستور مى تواند بسيار ابتدايى و ساده باشد و يا بسيار پيچيده گردد. اين دستور 
زيربنايى ترين دستورات است و ساير دستورات را مى توان با تغيير اين دستور ايجاد کرد. قالب قواعد 

زبانى آن عبارت است از: 
SELECT [ALL |DISTINCT | DISTINCTROW |[TOP n[PERCENT]]]
{field1[AS alias1][,[table.] field2 [AS alias2][,...]] [.table] |٭.Table|٭}

Data Manipulating Language ــ٢                          Data Definition Language ــ١
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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
۱۰۱۰

ال 
مث

ال 
مث

يا
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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
١١١١

ال 
مث

ال 
مث

ـ ـ ٥
١۲١۲

ال 
مث

ال 
مث
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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.

ـ ـ ٥
١٣١٣

ال 
مث

ال 
مث

ـ ـ ٥
١۴١۴

ال 
مث

ال 
مث

ـ ـ ٥
۱۵۱۵

ال 
مث

ال 
مث
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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 

ـ ـ ٥
۱۶۱۶

ال 
مث

ال 
مث

ـ ـ ٥
۱۷۱۷

ال 
مث

ال 
مث
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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 

ـ ـ ٥
۱۸۱۸

ال 
مث

ال 
مث

ـ ـ ٥
۱۹۱۹

ال 
مث

ال 
مث
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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.

ـ ـ ۵
۲۰۲۰

ال 
مث

ال 
مث

ـ   ۵
۲    ـ       
۱۲۱

ال 
مث

ال 
مث
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ال 
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ال 
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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.
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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.
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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
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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
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 در فصل های قبل با امکانات محيط بانک اطالعاتى آشنا شديم. حال مى خواهيم با يک 
مثال از اين امکانات برای ايجاد يک سيستم بانک اطالعاتى استفاده کنيم.

مهدکودکى عالقه مند به ايجاد يک پايگاه داده برای مديريت اطالعات کودکان تحت حمايت 
خود است. والدين   ، نگهداری روزانۀ کودک خود را به اين مؤسسه محول کرده اند. روزانه 
غذاهای متنوعى توزيع مى گردد، با اين حال بايد بدانيم آيا کودکى وجود دارد که نتواند 
از اين تنوع غذايى استفاده کند و در اين صورت، بايد تدارک اين گونه استثنائات نيز ديده 
مشخصات  گردد،  ذخيره  بايد  کودکان  رژيمى  و  غذايى  روزانۀ  نياز  اطالعات  بنابراين  شود. 
فردی کودکان و والدين آن ها بايد نگهداری شود و همچنين برای بهبود فعاليت مهدکودک، 
مى توانيم زمان واکسيناسيون، پايش رشد (کنترل قد و وزن) را نيز نگهداری و برآورد کنيم 

و به والدين اطالع دهيم و يادآوری کنيم.

فصل
مطالعۀ موردی

۸

هدف های رفتاری  : پس از آموزش اين فصل هنرجو مى تواند :
   يک بانک اطالعاتى مطابق تجزيه و تحليل انجام شده را ايجاد کند.

   در ايجاد بانک سطح نرمال سازی 3FN را رعايت کند.
   بانک اطالعاتى تحليل شده را توجيه کند.
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Children ـ      ۸      ـ اطالعات کودکان ۱
زمانى که يک کودک براى اولين  بار به مهد کودک آورده مى شود،يک مشخصه منحصر به فرد 

مى گيرد. هر کودک در يک تخت مخصوص به خود و در اتاقى خاص نگهدارى مى شود.
نياز  خاص  غذايى  برنامٔه  به  نوزادان  ولى  کنند  استفاده  غذاها  انواع  از  مى توانند  نوپا  کودکان 
دارند. همچنين برخى کودکان ممکن است به غذاهاى خاصى حساسيت داشته باشند و نتوانند برخى 
اطالعات  همچنين  کنند.  مصرف  را  و …  گوجه فرنگى  تخم مرغ،  توت فرنگى،  مثل  موادغذايى  انواع 

واکسيناسيون و آخرين تاريخ پايش رشد کودکان نيز بايد نگهدارى شود.

Parents ـ    ۸ ـ  اطالعات والدين ۲
هر يک از والدين مى تواند مراقبت يک يا چند کودک خود را به مهد کودک بسپارد. برخى 
والدين عالقه مند هستند کودک خود را در اتاق غيرخصوصى و مشترک نگهدارى کنند تا با کودکان 

ديگر مراوده داشته باشند و همچنين هزينٔه آن ارزان تر باشد.

ـ     ۸ ـ تحليل  ۳
مهارت و دانشى که در زمان تحليل موردنياز است دانش کامپيوترى فرد طراح نيست، بلکه دانش 
درک مسأله است. توجه ما در اين کتاب، تحليل و شناخت سيستم نيست، بنابراين فرض مى کنيم تحليل 

قبالً انجام شده است تا بتوانيم کاربرد Access را با هم بياموزيم.
ـ موجوديت ها Entity: اين اصطالح براى هر چيزى به کار مى رود که بايد اطالعاتى  ۱ــ۳  ــ ۸ـ 

در مورد آن ذخيره کنيم. موجوديت هاى دنياى واقع به جدول هاى بانک تبديل مى شوند.
در مثال، دو جدول Parents و Children قابل شناسايى است.

۲ــ۳  ــ ۸  ــ مشخصه ها Attribute: جزييات بيشتر يک موجوديت را در بر دارد.
ــ مشخصٔه Parents عبارت است از: اطالعات تماس والدين، شناسٔه منحصر به فرد که به هر يک 
از اولياء تخصيص مى دهيم، نام و نام خانوادگى وى، همچنين اطالعات آدرس، شهر، کشور، کدپستى و 
شماره تلفن وى که براى ما اهميت دارد. به خاطر بسپاريد که مشخصات کودک جزو مشخصٔه والدين 

نيست و به صورت مستقل به عنوان يک موجوديت مطرح است.
ــ مشخصٔه Children عبارت است از: شناسه کودک، نام، سن، جنسيت، تاريخ واکسيناسيون 

و نيازهاى خاص رژيمى و مالحظات تغذيه اى وى.
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۳ــ۳  ــ ۸ ــ ارتباط بين موجوديت Relationship: براى تعيين ارتباط Relation بين 
اين دو موجوديت، شناسٔه جدول Parents را در جدول Children اضافه مى کنيم.

نکته
۱ــ در زمان طراحى بانک، بهتر است شناسه هاى منحصر به فرد را تعيين و يا ايجاد کنيم و از 
شناسه هاى ترکيبى استفاده نکنيم. مثلاً مى توانيم از نام و آدرس به صورت مشترک براى کليد 

استفاده کنيم ولى اين کار ايجاد ارتباط بين دو جدول را مشکل مى سازد.
است  فرد  به  منحصر  که  سيبا  حساب  شماره  يا  و  کارت ملى  شمارٔه  از  بتوان  شايد  ۲ــ 

استفاده کرد.

داده  نمايش  زير  در  مزبور  جدول  دو  فيلدهاى  مى شوند.  تبديل  جدول  فيلدهاى  به  مشخصه ها 
 Identifier نمايانگر عبارت Id) .تعريف شده است ParentsId شده اند. ارتباط بين آن ها نيز به وسيلٔه

به معنى شناسه است.)

 Access روش ساخت يافتٔه نمايش داده ها است. فيلدها در ،Table  : يادآوری
نام،  براى  را  داده ها  مقادير  جدول،  مى شوند.  داده  نمايش  ستون ها  عنوان  صورت  به 
نام خانوادگى و … نگهدارى مى کند. اين مقادير به صورت رديف نمايش مى يابند که در 

اصطالح بانک داده، رکورد Record ناميده مى شوند.

Parents ـ      ۸  ــ فيلدهاى جدول                       جدول ۱ـ

PhoneNumberPostCodeCountryCityAddressLastNameFirstNameParentsId

شناسه نام  نام خانوادگى آدرسنام شهرنام کشورکد پستى شماره تلفن تماس

Children ـ       ۸ ــ فيلدهاى جدول                          جدول ۲ـ

DietNotesRunNoVacDateSexAgeFNameParentsIdChildId

شناسه شناسه والديننامسنجنسيتتاريخ واکسيناسيونوضعيت حضورمالحظات تغذيه اى

شرح فيلد:

شرح فيلد:
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ـ     ۸   ـ استاندارد نام گذاری اشياء بانک ۴
اعـمال يک استاندارد بـراى نـامگـذارى مناسب فـايل ها و اشياء بـانک، کار را قابل اعتماد 
مى سازد، خصوصاً زمانى که فايل به اشتراک گذارده مى شود. مثالً تمام اشياء، توصيف کننده اى داشته 
راهنماى  و  زير  آدرس  در  مى توانيد  را   Access استاندارد شود.  داده  قرار  نام  شروع  در  که  باشند 
Leszynski/Reddick پيدا کنيد. مثالً اين که از کاراکتر فاصله در اسامى استفاده نکنيد، ارتباط بين 

جدول ها با استفاده از اسامى مشابه فيلدهاى متناظر ايجاد گردد و …

ـ    ۸    ـ ايجاد پايگاه داده    ۵
 (Container) فايل پايگاه داده اى که در اين قسمت ايجاد مى کنيد، در واقع ظرف نگهدارندٔه

کلئه اشياى بانک خواهد بود مثل: جدول ها، فرم ها و …
ــ برنامٔه Microsoft Access را اجرا کنيد.

ــ گزينٔه New را از منوی اصلی برنامه انتخاب کنيد.
محل  دهيد،  تغيير   CaseExample.accdb به  را  داده  پايگاه  نام  راست  سمت  پانل  در  ــ 

ذخيره سازی آن را نيز انتخاب نموده، دکمٔه Create را کليک کنيد.
حال که فايل نگهدارنده ايجاد شد، مى توان اشياء (جدول ها، فرم ها، پرس و جوها و گزارش ها) 

را به آن اضافه کرد.

ـ   ۸  ـ ايجاد جدول ها  ۶
۱ــ۶ ــ ۸ ــ ايجاد جدول به وسيلۀ Table Templates: چون اشياء فرم ها، گزارش ها 

و پرس و جوها بر مبناى جدول ها ايجاد مى شوند. ابتدا بايد دو جدول را ايجاد کنيم.
ــ از زبانٔه Create نوار ابزار، روی Table Templates کليک کرده و Contacts را انتخاب 

نمائيد. 
ــ جدول ايجاد شده جديد را به نام Table  Parents ذخيره نماييد.

http://www.microsoft-accesssolutions.co.uk/naming-conv.htm
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ـ  ۸   شکل ۱ـ

ـ    ۸   ـ اصالح طراحى جدول ها   ـ اصالح طراحى جدول ها ـ         ۷
جدول Table Parents را در نمای Design باز کنيد.

تغييرات زير را روی ساختار فيلدهای جدول اعمال کنيد.
ــ فيلد ID را به Parents Id تغيير نام دهيد.

ــ جای فيلدهای First Name و  Last Name را با هم عوض کنيد.
 Home Phone، Business Phone، Job Title، Emaid Address، Company ــ فيلدهای

و Mobile Phone را حذف نماييد.
ــ فيلد Fax Number را به Phone Number تغيير نام دهيد.

ــ نوع داده ای فيلد Address را از Memo به Text تغيير دهيد.
ــ فيلد Zip/PostalCode را به PostCode تغيير نام دهيد.

ــ فيلد State/Pravince را 
به Country تغيير نام دهيد.

از  را  آخر  فيلد  چهار  ــ 
جدول حذف نماييد.

 Phone Number فيلد  ــ 
را به انتهای ليست منتقل نماييد.

ـ  ۸   شکل ۲ـ
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تغيير  را  فيلد  خصوصيات  ديگر  و  توضيحات  فيلد،  نوع  نام،  مى توانيد   ،Design نماى  در 
دهيد.

توجه شود که ParentsId از نوع داده AutoNumber است، يعنى هر زمان داده اى (رکورد هر 
 ParentsId به طور خودکار، عددى منحصر به فرد به عنوان Access ،يک از والدين جديد) اضافه شود

ايجاد مى کند و بدين ترتيب هر رکورد، کليد منحصر به فردى خواهد داشت.
همچنين در Access مى توان مشخصه Input Mask فيلد را تعريف کرد. اين مشخصه کمک 

مى کند کاربر داده غلط وارد نکند. مثالً جا افتادن رقمى از شماره تلفن و …
ــ کليک روى PostCode و انتخاب آن.

 general بايد زبانه) .Input Mask و انتخاب رديف Field Properties ــ کليک در بخش
انتخاب شده باشد)

ــ روى دکمه   سمت راست آن کليک کنيد. پيغام ذخيرٔه جدول را تأييد کنيد.
ــ زمانى که Mask Wizard شروع شد، PostCode را انتخاب نماييد.

ــ در قسمت Try It، عبارت LLaoLL را تايپ کنيد تا عبارت بايد شامل دو حرف سپس دو  رقم/ 
حرف و ارقام صفر تا ۹ و سپس دو حرف ديگر باشد (شکل ۳ــ ۸).

ــ روى Finish کليک کنيد.
ــ از منوى اصلی Save را انتخاب کنيد.

با  کار  که  صورتى  در  ــ 
باشد،  شده  تمام  جدول  طراحى 
به  ما  ولى  کنيد.   Close را  آن 
تا  مى رويم   Datasheet حالت 
داده ها و رکوردهايى را در جدول 

اضافه کنيم.

ـ  ۸   شکل ۳ـ
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Input Mask عبارت هاى مجاز در

                                                           توضيحاتکاراکتر
رقم (صفر تا ۹ و عالمت [+ ] يا [- ] مجاز نيست).0
رقم يا خالى (ورود اطالع ضرورى نيست و عالمت مثبت يا منفى مجاز نيست).9
رقم يا فضاى خالى (ورود اطالع ضرورى نيست. در زمان ويرايش عالمت Space به صورت فضاى #

مجاز  منفى  و  مثبت  عالمت  مى گردد.  حذف  ذخيره سازى  زمان  در  ولى  مى شود  داده  نمايش  خالى 
است).

L.(ورود اطالع ضرورى است .Z تا A فارسى از الف تا ى و انگليسى از) حروف
حروف (فارسى از الف تا ى و انگليسى از A تا Z. ورود اطالع ضرورى نيست).?
A.(ورود اطالع ضرورى است) حروف يا رقم
a.(ورود اطالع ضرورى نيست) حروف يا رقم
هر کاراکترى و يا فضاى خالى (ورود اطالع ضرورى است).&
C.(ورود اطالع ضرورى نيست) هر کاراکترى و يا فضاى خالى

. , : ;
- /

جداساز (براى محل رقم هزارگان، تاريخ، زمان و استفاده از کاراکترهاى جداساز استاندارد در محيط 
ويندوز).

باعث مى شود تمام کاراکترها به حروف کوچک تبديل شوند.>
باعث مى شود تمام کاراکترها به حروف بزرگ تبديل شوند.<
باعث مى شود، عبارت از راست به چپ نمايش يابد. کاراکترهايى که در اين فيلد تايپ مى شوند، فيلد !

را از چپ به راست پر مى کنند. اين عالمت در هر جايى از عبارت مى تواند قرار گيرد.
باعث مى شود کاراکترها به صورت کاراکتر ثابت نمايش داده شوند (مثًال A\ به صورت A نمايش داده \

مى شود).
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ـ  ۸  ـ نمای Datasheet جدول  ۸
پس از تغييرات طراحى جدول، نماى Design را ترک کرده،  به نماى Datasheet مى رويم تا 

بتوانيم در اين نما، داده هايى را به جدول اضافه کنيم (شکل ۴ــ ۸).

شکل ۴ــ ۸ 

ورود داده به جدول: مطابق شکل ۵ ــ ۸، داده ها را به جدول اضافه کنيد. با کمک کليدهاى 
TAB روى فيلدها و از رکوردى به ديگرى جابه جا شويد و يا بالعکس، از Shift +TAB استفاده کنيد. 

پس از اتمام ورود داده ها، پنجره مربوطه را ببنديد.

شکل ۵ــ ۸ 

ـ  ۸  ـ استفاده از فرم ها  ۹
۱ــ۹ــ ۸ ــ ايجاد فرم جديد ورود اطالعات: با کمک فرم مى توان اطالعات وارد شده 
را کنترل کرد و از ثبت اطالعات غلط جلوگيرى کرد. مثالً زمان ورود اطالعات کودکان مهد کودک، 
به طور  را  والدين  شناسٔه  بدين  ترتيب  کنيم.  ارايه  آن ها  از  ليستى  و  استفاده  والدين  جدول  از  مى توانيم 
صحيح به دست آورده و در جدول Children به همراه ساير اطالعات کودک ذخيره نماييم. ابتدا فرمى 

بدون هيچ گونه کنترلى ايجاد مى نماييم.
۲ــ۹ــ ۸ ــ ايجاد فرم: 

برای ايجاد فرم ابتدا جدول TableParents را انتخاب کنيد سپس از زبانه Create نوار ابزار 
گزينٔه Form را انتخاب نماييد.

فرم جديد ايجاد شده را به نام FormParents ذخيره نماييد.
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 FormView را در نمای FormParents ۳ــ۹ــ ۸ ــ ورود اطالعات به وسيلۀ فرم: فرم
باز کنيد، برای درج اطالعات جديد می توانيد از نوار موجود در قسمت پايين فرم استفاده نماييد و يا با 

فشردن کليدهای ترکيبی (+) + Ctrl+Shift در وضعيت ثبت اطالعات جديد قرار بگيريد.
ــ اطالعات نام و آدرس بيشترى را مطابق شکل ۶ ــ ۸ وارد نماييد.

شکل ۶      ــ ۸ 

براى اين کار مى توانيد از فرم شکل ۷ــ ۸ نيز استفاده کنيد.

شکل ٧      ــ ۸ 

ــ با دکمٔه Close فرم را ببنديد.
ــ جدول TableParents را باز کنيد و بررسى کنيد آيا اطالعات اضافه شده است (شکل ۸ ــ ۸).

شکل ٨      ــ ۸ 
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يادآوری : به خاطر داشته باشيد که فرم، يکى از راه هاى ورود داده به جدول 
است و تمام اطالعات در جدول ذخيره مى شود. زمانى که داده اى در فرم تايپ مى شود، 

اطالعات آن در جدول ذخيره مى شود و نه در فرم مربوطه.

Relationship ۱۰ـ ۸ ـ     روابط
انواع رابطه ها: سه نوع اصلى ارتباط وجود دارد:

  يک ــ به ــ يک ( One-to-One): يک رکورد در يک جدول با فقط يک رکورد از 
جدول ديگر مرتبط است.

  يک ــ به ــ چند ( One-to-Many): يک رکورد در يک جدول مى تواند به رکوردهاى 
زيادى از جدول ديگر مرتبط باشد.

  چند ــ به ــ چند ( Many-to-Many): يک رکورد در يک جدول مى تواند به يک يا 
چند رکورد جدول ديگر مرتبط باشد و يک رکورد آن جدول مى تواند به يک يا چند رکورد جدول اولى 

مرتبط گردد.
ـ يک با استفاده از يک جدول به جاى دو جدول حل مى شود. ارتباط چند  ــ  ـ بهـ  ارتباط يکـ 
به ــ چند معموالً به جدول سومى نياز دارد که به عنوان رابط بين دو موجوديت به کار رود. براى 

توضيحات بيشتر در اين خصوص به کتاب هاى پايگاه داده و بخش مفاهيم اوليه مراجعه کنيد.

۱۱ـ  ۸   ـ افزودن جدول ديگر
جدول هاى  چون  کند.  ايجاد  را   Children موجوديت که  داريم  نياز  ديگرى  جدول  به  اکنون 
نمونه Table Templates مناسب به نظر نمى رسند، بايد خودمان جدول را ايجاد و طراحى کنيم. بايد 

نام فيلد، نوع فيلد و ساير خصوصيات را تعريف کنيم.
نام فيلدهاى جدول عبارت اند از:

ChildId, ParentsId, Name, Age, Sex, VacDate , RunNo و DietNotes
از توصيف فارسى نام فيلدها به عنوان (Caption) فيلد استفاده مى کنيم. در اين جا انواع داده 

و خصوصيات فيلدها را بررسى مى کنيم:
ــ ChildId از نوع AutoNumber است. چرا که Access خود به طور اتوماتيک به هر رکورد 
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 (Primary key) اصلى  کليد  عنوان  به  فيلد  اين  مى دهد.  تخصيص  را  فردى  به  منحصر  مقدار  جديد 
شناخته مى شود.

 Long Integer آن (Field size) است و اندازٔه فيلد Number ٔاز نوع داده ParentsId ــ
است. اين موضوع بسيار مهم است چرا که بايد بتوانيم Children و Parents را به هم مرتبط سازيم. 
اگر  است.   AutoNumber نوع از  و  مى کند  مشخص  را  والدين   ،Parents جدول در   ParentsId
 Long Integer بخواهيم اين دو جدول را به هم مرتبط کنيم بايد فيلد متناظر در جدول ديگر از نوع
باشد. در اين حالت ParentsId در جدول Children، به عنوان کليد خارجى (Foreign key) شناخته 

مى شود و کليد اصلى جدول Parents است.
ــ Age از نوع Number است. مى توانيم اندازه فضايى که براى اين فيلد ذخيره مى شود را کاهش 
دهيم، بدين صورت که اندازٔه فيلد را Byte قرار دهيم. اين نوع، امکان ذخيرٔه تا مقدار ۲۵۵ را فراهم 

مى کند و بيشتر کودکان بيش از ۱۰۰ سال زندگى نمى کنند و حد مقدار حتى بيشتر از کفايت است.
 In (''M'' ; ''F'') مقدار  (validation rule) کنترلى قواعد  در  است.   Text نوع از   Sex ــ
قرار مى دهيم. اين قاعده به معنى آن است که مقدار وارد شده در اين فيلد بايد M يا F باشد. چون اين 
 ۵۰ ، text مقدار يک حرف است، بايد اندازٔه فيلد ۱ قرار داده شود. (مقدار پيش فرض اندازٔه فيلد

بوده است).
ــ VacDateاز نوع Date/Time در نظر مى گيريم. (به خاطر داشته باشيد که اين نوع فقط مقادير 
تاريخ ميالدى را ذخيره مى کند و مى توان محاسبات رياضى روى آن اعمال کرد. درصورتى که  بخواهيد 
تاريخ شمسى را ذخيره نماييد بايد از نوع text و اندازٔه ۱۰ استفاده کنيد ولى ديگر قادر به استفاده از 

توابع تاريخ و عملگرهاى رياضى روى آن نخواهيد بود).
ــ RunNo عددى مثبت با اندازٔه فيلد Byte است. Access به طور اتوماتيک مقدار پيش فرض 
 Query ايجاد زمان  در  خصوصيت  اين  از  ما  مى کند.  لحاظ  آن  براى  را  صفر   (Default Value)

استفاده خواهيم کرد.
ــ DietNotes از نوع فيلد Memo است. چون نوع text مى تواند حداکثر تا ۲۵۵ کاراکتر را 
دربر گيرد. اين مقدار براى توضيحات ما کافى نيست بنابراين از نوع Memo استفاده مى کنيم و کاربرد 

آن را نشان دهيم.
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کليدهاى ميانبر
.Field Type و Field Name جابه جايى بين ستون ،TAB ــ کليد

بخش  و   Field Type/Field Name بخش بين  جابه جايى  براى   ،F6 کليد ــ 
.Field Properties

ــ ALT+ down arrow باز کردن ليست. براى جابه جايى در ليست از کليدهاى 
Arrow استفاده کرده و با Enter مورد را انتخاب نماييد.

Design ۱ــ۱۱ــ ۸ ــ ايجاد جدول جديد با استفاده از نماى
با انتخاب گزينٔه TableDasign از زبانه Create نوار ابزار، فيلدهای جدول را مطابق شکل 

ـ   ۸ تعريف نماييد. ۹ـ

شکل ۹    ــ ۸ 

ــ يادآورى مى شود که در قسمت Field Properties، خصوصيات را به صورت زير تغيير دهيد:
براى فيلد Age، اندازٔه فيلد را Byte قرار دهيد.

براى فيلد Sex، اندازٔه فيلد را ۱ و Validation Rule را به In (''M'' ; ''F'') قرار دهيد.
براى فيلد RunNo، اندازٔه فيلد را Byte قرار دهيد.

 ،Yes پيغامی را نمايش خواهد داد با انتخاب ،Access TableChildren با ذخيرٔه جدول به نام
فيلد ChildId کليد اصلى مى شود.
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نکته
است،  است،    AutoNumberAutoNumber نوع از  چون  نوع   از  چون   ChildIdChildId فيلد حالت  اين  در  که  کنيد  دقت  فيلد ــ  حالت  اين  در  که  کنيد  دقت  ۱ــ 
کليد اصلى مى گردد. در صورتى که فيلدى از نوع کليد اصلى مى گردد. در صورتى که فيلدى از نوع AutoNumberAutoNumber در جدول موجود  در جدول موجود 
نباشد، يک فيلد جديد با نام نباشد، يک فيلد جديد با نام IDID و از نوع  و از نوع AutoNumberAutoNumber ايجاد مى گردد و کليد اصلى  ايجاد مى گردد و کليد اصلى 

مى شود.مى شود.
۲ــ تعريف کليد اصلى به صورت زير است: «يک يا چند فيلد که مقدار يا مقادير آن ها هر ــ تعريف کليد اصلى به صورت زير است: «يک يا چند فيلد که مقدار يا مقادير آن ها هر 
رکورد را به صورت منحصر به فرد تعريف مى کند. در يک ارتباط کليد اصلى به رکوردهاى رکورد را به صورت منحصر به فرد تعريف مى کند. در يک ارتباط کليد اصلى به رکوردهاى 
مشخصى در جدول ديگر اشاره مى کند. کليد اصلى که در جدول ديگر اشاره مى شود، مشخصى در جدول ديگر اشاره مى کند. کليد اصلى که در جدول ديگر اشاره مى شود، 

کليد خارجى ناميده مى شود.کليد خارجى ناميده مى شود.»

ـ   ۸   ــ     ورود اطالعات در جدول: براساس جدول TableChildren و با استفاده  ۲ــ۱۱ـ
 Combo Box را به Sex و ParentsId ايجاد نماييد. نوع Columnar يک فرم Form Wizard از
تبديل کنيد (شکل ۱۱ــ ۸). مشخصات تغيير Combo Box    ها آورده شده است. سپس از فرم هاى 

ساخته شده براى ورود اطالعات مطابق شکل ۱۰ــ ۸ به جدول استفاده کنيد.

شکل ۱۰    ــ ۸ 

 نکته
به خاطر داشته باشيد که ممکن است به خاطر داشته باشيد که ممکن است AutoNumberAutoNumberهاى توليد شده در جدول بانک شما هاى توليد شده در جدول بانک شما 
متفاوت باشد. اگر اشتباه کرده باشيد و رکوردى را حذف کنيد، مقدار متفاوت باشد. اگر اشتباه کرده باشيد و رکوردى را حذف کنيد، مقدار AutonumberAutonumber آن  آن 

رکورد نيز از دست مى رود و عدد قبلى هرگز براى رکوردهاى جديد ايجاد نمى گردد.رکورد نيز از دست مى رود و عدد قبلى هرگز براى رکوردهاى جديد ايجاد نمى گردد.
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Queries ۱۲ـ ۸ ـ پرس وجوها
يک امکان ديگر از اشياء محيط Access، پرس وجو است. از پرس وجو براى مشاهده، تغيير 
و تحليل داده ها به طرق مختلف استفاده مى شود. همچنين از آن به عنوان يک منبع رکورد براى فرم ها 

و گزارش ها استفاده مى شود.
۱ــ۱۲ــ ۸ ــ قدم هاى ايجاد پرس وجو عبارت است از:

ــ مشخص کنيد چه نوع پرس وجويى مى خواهيد ايجاد کنيد.

شکل ۱۱    ــ ۸ 

الف

ب

ج
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ــ جدول هايى که داده هاى موردنظر را دربر دارند اضافه کنيد.
ــ فيلدهايى که موردنظر است انتخاب کنيد.

ــ معيارى که بر آن اساس Access مشخص مى کند چه رکوردهايى و با چه محدوديتى نمايش 
داده شوند را مشخص کنيد.

۲ــ۱۲ــ ۸ ــ ساخت پرس وجو براى استفاده در گزارش: گزارشى نياز داريم که نيازهاى 
تغذيه اى کودکانى که در مهدکودک نگهدارى مى شوند را نشان دهد. مى توانيم به سادگى از روى جدول 
 RunNo > 0 گزارش را بسازيم. در اين حالت مربيان مهدکودک بايد کودکانى که TableChildren
است يعنى امسال در مهدکودک ثبت نام شده اند را از ليست گزارش جدا کنند. معموالً تعداد کل کودکانى 
که به مهد آمده اند به مراتب بيشتر از کودکان فعلى است و کار کنترل چشمى مشکل تر مى شود. همچنين 
چنين گزارشى اطالعات زايد زيادى دربر خواهد داشت که نه تنها گمراه کننده خواهد بود، بلکه ارتکاب 

اشتباه را نيز بيشتر مى سازد.
فيلد  نيست.  مهدکودک  در  کودک  آن  مى دهد  نشان    RunNo=۰ مقدار  شرط  حالت  اين  در 
RunNo زمانى که کودک در مهدکودک ثبت نام مى شود به هنگام مى شود و مقدار يک مى گيرد و در 

پايان سال يا زمانى که کودک، مهد را ترک کند به هنگام شده و صفر مى شود.
۳ــ۱۲ــ ۸ ــ ايجاد يک پرس وجو با معيار ثابت:

ــ در زبانٔه Create نوار ابزار، گزينٔه Query Wizard را انتخاب نماييد.
ــ با انتخاب گزينٔه Simple Query Wizard  پنجره باز شده را OK کنيد.

ــ در قسمت  Tables/Queries جدول TableChildren را انتخاب نماييد.
ــ از ليست Name،Available Fields را انتخاب و کليد < را کليک کنيد تا اين فيلد به قسمت 
ليست Selected Fields منتقل شود. در مورد Sex، Age و DietNotes نيز همين گونه عمل کنيد. 

سپس روى Next کليک کنيد.
ــ اطمينان يابيد که Detail انتخاب شده باشد و کليک Next را بزنيد.

که   يابيد  اطمينان  برگزينيد.  پـرس وجو  براى  را   Query Children in Runs عنوان  ــ 
Modify Query Design انتخاب شده باشد و سپس روى Finish کليک نماييد.

 View  مشاهده شود. در غير اين صورت با کمک دکمٔه Design ــ پرس وجو بايد در نماى
روى نوار ابزار، نما را به Design تغيير دهيد.

ــ در پنجرٔه طراحى پرس   و جو (شکل۱۲ــ ۸)، روى رديف Criteria در ستون RunNo کليک 
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اين  در  که  چرا  گيرد  قرار  در [ ]  عبارت  اين  نبايد  که  کنيد  توجه  نماييد.  تايپ  را  عبارت 0 <  و  کنيد 
صورت، اکسس در مورد مقدار آن سؤال مى کند.

شکل ۱۲    ــ ۸ 

شکل ۱۳    ــ ۸ 

Reports ۱۳ـ ۸ ـ گزارش ها
کالس بعدى اشياء که ايجاد مى کنيم، گزارش است. گزارش روشى براى نمايش محتواى داده هاى 
بانک است که مشابه صفحه هاى قابل چاپ باشد. به کمک آن مشخص مى کنيد کدام فيلدها چاپ شوند 

و چه داده هايى نمايش داده شوند. همچنين مى توان خالصٔه داده ها را نيز نمايش داد.
Access امکان طراحى گزارش ها با الگوى خاص را فراهم مى آورد مثالً: محل سرتيتر،اسامى 

.Logo فيلدها، خود داده ها به همراه گرافيک و تصوير خاص
گزارش داده ها را از جدول ها، پرس وجوهاى ايجاد شده و يا پرس وجوهايى که منحصرًا براى 

ــ در نماى Design، دکمٔه ميانبر  روى نوارابزار را براى اجراى پرس وجو کليک نماييد. 
ـ   ۸ خواهد بود. نتيجٔه پرس وجو شبيه شکل ۱۳ـ

ــ پرس وجو را Close نماييد.
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گزارش و در زمان طراحى گزارش ايجاد مى شوند، دريافت مى کند.
بهتر است ابتدا پرس وجوى موردنظر براى ايجاد گزارش ايجاد شود که تمام فيلدهاى موردنياز 

را در برداشته باشد، سپس از آن براى ايجاد گزارش استفاده شود.
پـرس   و جـوى  از  مــى تــوان  آن:  اصالح  و  گــزارش  يک  ايــجــاد  ـ ۸  ــ  ۱ــ۱۳ـ
QueryChildrenInRuns به عنوان مبناى ايجاد گزارش استفاده کرد. اگر چه گزارشى که به وسيلٔه 
Report Wizard ايجاد مى شود دقيقاً آن چيزى نيست که مورد انتظار ماست، ولى ما از آن براى ايجاد 

گزارش استفاده مى کنيم و سپس طراحى آن را تغيير داده و اصالح مى کنيم.
ــ در زبانه C reate نوار ابزار، گزينٔه  Reports Wizard را انتخاب مى کنيم.

 Query Children In Runs پرس وجوی،Tables/Queries از ليست ReportWizard ٔــ در پنجره
را انتخاب کرده و تمام فيلدهای آن را به ليست سمت راست اضافه مى کنيم.

ــ در قسمت تنظيمات Layout، گزينٔه Tabular را انتخاب می کنيم.
ــ گزارش را به نام ReportChildren InRuns ذخيره کرده و دکمٔه Finish را می زنيم.

 Design View حالت ،Preview باز مى شود. با بستن نمای Print Preview ــ گزارش در نماى
را برای گزارش انتخاب می  کنيم.

شکل ۱۴    ــ ۸ 

ـ انتخاب اشياء در گزارش: قبل از آن که کارى روى يک شىء انجام شود، بايد  ۲ــ۱۳ــ ۸ـ 
آن شىء انتخاب گردد. زمانى که در حالت نماى Design قرار داريد با کليک روى يک شىء مى توانيد 

آن را انتخاب کنيد. در فرم ها و گزارش ها مى توان همزمان چندين شىء را انتخاب کرد.
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نکته
  براى انتخاب اشياء نزديک به هم، کليد Shift را نگه داشته و به ترتيب روى اشياء کليک 

کنيد.
روى  نوبت  به  و  داشته  نگه  را   Ctrl کليد نيستند،  هم  نزديک  که  اشيايى  انتخاب  براى   

اشياء کليک کنيد.
  يک شىء خصوصيات متنوعى دارد مثل Events، Data و ….

  خصوصيات اشياء مختلف، متفاوت هستند و تمام اشياء، تمام خصوصيات را ندارند.

ـ مرتب سازى داده ها در گزارش: پس از آن که اشياء را انتخاب کرديد، مى توانيد  ۳ــ۱۳ــ ۸ـ 
عمليات موردنظر را روى آن ها اعمال کنيد، مثالً مرتب سازى داده ها يا تغيير خصوصياتى مثل نوع قلم 

.(Alignment) چيدمان ،(Colours) رنگ ها ،(Fonts)
بر  مبتنى  ما   QueryChildrenInRuns پرس وجوى  که   TableChildren جدول  داده هاى 
آن است، به ترتيب داده هاى وارد شده مرتب شده است. ولى شايد اطالعات مرتب شده براساس سن 

کودک مناسب تر باشد.
ــ اطمينان داشته باشيد که ReportChildrenInRuns در نماى Design باز باشد.

ــ روى دکمٔه Group & Sort در نوارابزار کليک نماييد.پنجره اى ظاهر مى شود (شکل ۱۵ــ ۸).
ــ در اين پنجره، از ليست مقابل Sortby فيلد Age را انتخاب کنيد. (در صورت انتخاب چند 

در ليست حرکت کنيد.) فيلد براى مرتب سازى مى توانيد با استفاده از 

شکل ۱۵    ــ ۸ 
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ــ پنجره را با دکمٔه ( *) ببنديد. (دقت کنيد که فقط اين پنجره را ببنديد، نه کل گزارش را)
ــ روى دکمٔه Print Preview در نوارابزار کليک کنيد تا ليست مالحظات غذايى کودکان فعلى 

مهدکودک را مشاهده کنيد (شکل ۱۶ــ ۸). اين ليست براساس Age مرتب شده است.

شکل ۱۶    ــ ۸ 

ـ تغيير خصوصيات شىء: يکى از تغييرات مفيد و تأثيرگذار در ظاهر گزارش،  ۴ــ۱۳ــ ۸ـ 
خصوصيت Alignment فيلدهاى Age، name و Sex است. اين خصوصيت قالب نمايش اطالعات 

در اين فيلدها را تغيير مى دهد و از نوع Format است.

نکته
ماوس  راست  کليک  از  را   Properties نمى شود.  مشاهده  خصوصيات  پنجرٔه  اگر   

انتخاب نماييد.
براى تغيير يک خصوصيت، روى فيلد کليک کنيد. در پنجرهٔ Properties، براى برخى 
خصوصيات عالمت  نمايش داده مى شود. بدين معنى که مى توانيد از يک منو، مقدار 

خصوصيت را انتخاب کنيد.
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ــ اطمينان يابيد که گزارش در نماى Design باز شده باشد. در قسمت detail گزارش، فيلدهاى 
Sex، Age را انتخاب نماييد (شکل ۱۷ــ ۸).

شکل ۱۷    ــ ۸

ــ در پنجرهٔ Property sheet، خصوصيت Text align (در زبانٔه Format) را انتخاب و مقدار 
آن را Left قرار دهيد. يا از دکمه هاى   روى نوارابزار، چيدمان نمايش متن را تغيير دهيد 

و فونت مناسب فارسى را انتخاب کنيد.
ــ چيدمان قسمت عنوان را وسط چين Center قرار دهيد و عنوان آن را به «گزارش مالحظات 
غذايى کودکان» تغيير دهيد. طول اندازٔه آن را بزرگتر کنيد و فونت آن را مناسب فونت فارسى تنظيم 

کنيد.

 نکته
براى نمايش بهتر متن هاى فارسى بايد فونت فارسى مناسب نصب شود.

پس از نصب مى توانيد از هر کدام که در نماى Preview گزارش بهتر باشد و همچنين در 
چاپ نيز کيفيت مناسبى داشته باشد، استفاده کنيد. ما از Nazanin استفاده کرده ايم.

ــ گزارش را ذخيره نماييد. سپس با دکمٔه Preview آن را مشاهده کنيد (شکل ۱۸ــ ۸).

شکل ۱۸    ــ ۸ 
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ـ    ۸    ـ اضافه شدن نيازهای جديد ۱۴
تحليل سيستم در دو بخش طراحى منطقى (logical) و طراحى فيزيکى (physical) صورت 
مى گيرد. همان طور که در بيشتر مواقع نيز رخ مى دهد، مشترى نيازهاى خود را در ابتدا و شروع پروژه 

به طور کامل بيان نمى کند و حتى شايد در ابتدا آن را نداند. 
کارفرماى مهد کودک ما پس از مشاهدٔه پايگاه دادٔه ايجاد شده خوشحال شده است و نيازهاى 
جديدى را مطرح مى سازد. مثالً مى خواهد اطالعات رزرو ثبت نام را داشته باشد. براى اين منظور ابتدا 
ساختار داده اى (جدول ها) تحليل مى شود تا کسرى اطالعات اضافه شود و سپس مراحل بعدى طراحى 

و از آن جمله شناسايى ساير اشياء پايگاه داده صورت مى گيرد. 
ـ ۸      ــ نيازهاى جديد مطرح شده: والدين در تابستان و از قبل، ثبت نام کودک خود  ۱ ــ۱۴ ـ

را به صورت رزرو انجام مى دهند. مهد کودک مورد نظر دوست دارد بداند: 
ــ چه تعدادى درخواست رزرو داشته اند؟ 

ــ چه زمانى کودک به مهد کودک آورده مى شود؟ 
ــ براى سال جديد چه تعداد تخت و اتاق نگهدارى الزم است؟ 

ــ هزينٔه نگهدارى مثل استفاده از تخت و غذا چقدر است؟ 
ــ هزينٔه ايجاد گرما چقدر است؟ (در زمستان براى همه و در ساير فصل ها براى برخى خردساالن 

مورد نياز است.) 
ــ هزينٔه بيمه چقدر مى شود؟ 

نرخ هاى روزانه به صورت زير است: (نرخ ها در زمان هاى مختلف تغيير مى کنند) 
ــ هزينۀ نگهدارى: به ازاى هر اتاق ۳۰۰۰+ به ازاى هر کودک ۲۰۰۰

ــ هزينۀ توليد حرارت: به ازاى هر اتاق ۵۰۰۰۰
ــ هزينۀ بيمه: به ازاى هر کودک ۱۰۰۰۰

به  بايد  جديد،  اشياء  ايجاد  از  قبل  و  چيز  هر  از  قبل  جديد:  نيازهاى  تحليل  ـ   ۸  ــ  ۲ ــ۱۴ ـ
سؤاالت زير پاسخ دهيم: 

ــ آيا مى توانيم نيازهاى جديد را با کمک اطالعات موجود در پايگاه داده ارايه کنيم؟ 
وجود   (Children نه  و   Parents (نه  جدولى  هيچ   در  رزرو  مورد نظر  اطالعات  خير،  پاسخ: 

ندارد. 
ــ اگر نه، چه اطالعات بيشترى الزم است تا در پايگاه داده ذخيره شود؟  



تی١٧٧
العا
 اط
نک
با

پاسخ: بايد جزييات رزرو را ذخيره کرد مثل: تاريخ ثبت نام، زمان ورود کودک، تعداد کودکان، 
تعداد اتاق ها و نرخ هاى روزانه. 

ــ آيا مى توان با افزودن مشخصه ها (فيلدها)ى جديد به موجوديت هاى موجود (جدول ها) 
آن ها را ذخيره کرد؟  

فيلدهاى  بخواهيد  و  شويد  وسوسه  است  ممکن  مى دهند،  انجام  را  رزرو  والدين  چون  پاسخ: 
جديد را به جدول والدين اضافه کنيد. با توجه به مفاهيم اوليه و بحث نرمال سازى مى دانيد که اين کار 

موجب آنومالى هايى مى شود. 
ــ اگر نياز به افزودن جدول جديد است، چه موجوديت هايى بايد در نظر گرفته شود؟  

پاسخ: موجوديت رزرو (Booking) مطرح مى شود. 
ـ اگر تصميم به افزودن جدول هاى جديد گرفته ايم، ارتباطات آن ها با جدول هاى ديگر چيست؟  ـ

پاسخ: ارتباط، بين والدين و رزرو وجود دارد ولى ارتباطى بين کودک و رزرو وجود ندارد. 
هريک از والدين ممکن است يک يا بيشتر رزرو داشته باشد. هر رزرو فقط به وسيلٔه يک فرد صورت 

مى گيرد. در اصطالح پايگاه داده اين نوع ارتباط از نوع يک ــ به ــ چند (One-to-Many) است. 
ــ کليد اصلى هر يک از جدول هاى جديد چيست؟  

 Access پاسخ: شمارٔه رزرو را به عنوان کليد اصلى ايجاد مى کنيم و ثبت آن را در جدول به
محول مى کنيم. يعنى شمارٔه رزرو از نوع AutoNumber باشد. 

ــ چه کليدهاى خارجى بايد به خصوصيات جدول جديد يا جدول هاى قبلى اضافه شود؟  
خارجى  کليد  بنابراين  است  چند  ــ  به  ــ  يک  نوع  از  والدين  با  جديد  جدول  ارتباط  پاسخ: 

ParentsId را به جدول جديدمان اضافه مى کنيم. 

تحليل باال نشان مى دهد تا اين جا، دو شىء جديد مورد نياز است. جدول TableBookings که 
رزرو  اطالعات  ورود  براى  که   FormBookings فرم  شىء   همچنين  مى دارد.  نگه  را  رزرو  داده هاى 

مورد نياز است. 

نکته
هميشه براى تعيين نوع دادٔه فيلدهاى جدول دقت کنيد، چرا که فضاى حافظٔه مورد نياز 

را تعيين مى کند. 

نککتته
ههمييشه براى تعيين نوع دادٔه فيلدهاى جدول دقت کنيد، چرا که فضاى حافظٔه مورد نياز 

ررا تتعيين مى کند.
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Booking ـ      ۸     ـ طراحى منطقى جدول رزرو ۱۵
اکنون که نياز به جدول جديد را بررسى کرديم، بايد فيلدهاى آن را تعيين کنيم. 

 BookingId اين جدول نيز مانند ساير جدول ها، نياز به شناسٔه منحصر به فردى دارد که آن را  
مى ناميم و نوع آن را AutoNumber قرار مى دهيم. 

  همچنين بايد مشخص کنيم چه کسى رزرو را درخواست کرده است. مى دانيم ParentsId ابزار 
ايجاد اين ارتباط است. همان طور که از آن به عنوان کليد خارجى در جدول کودکان استفاده کرديم، آن 

را به جدول رزرو نيز اضافه مى کنيم و همان طور که قبالً گفتيم نوع آن بايد Long Integer باشد. 
 ChildInDate همچنين بايد بدانيم، کودک چه زمانى به مهد کودک آورده مى شود. اين فيلد را  

مى ناميم و نوع آن را Date فرض مى کنيم. 
نظر  در   Byte نوع  از  را   NoOfChildren فيلد  درخواست،  در  کودکان  تعداد  ذخيرهٔ  براى    

مى گيريم. 
  براى ذخيرٔه تعداد اتاق هاى مورد درخواست، فيلد NoOfRooms را از نوع Byte در نظر 

مى گيريم. 
  براى دانستن هزينٔه نگهدارى به اطالعات تعداد کودکان، تعداد اتاق هاى مورد نياز، تعداد روزها 
و نرخ هاى روزانه نياز داريم تا هزينٔه نگهدارى محاسبه شود. بنابراين اين فيلد محاسباتى است و نيازى 
به ذخيرٔه آن در يک فيلد نداريم. با اين وجود مى دانيم که نرخ ها متغير هستند بنابراين به جاى ذخيرٔه 
فيلد هزينه، دو فيلد ديگر را اضافه مى کنيم: RoomRate و ChildRate به ترتيب نرخ هزينٔه اتاق و نرخ 
کودک. هر دو آن ها از نوع Currency باشد (چون نشان دهندٔه قيمت هستند). با عبارت زير مى توان 

هزينٔه نگهدارى را حساب کرد. 
([RoomRate]*[NoOfRooms]+[ChildRate]*[NoOfChildren])

دادٔه  نوع  از  را   HeatRate مى توانيم  بگيريم.  نظر  در  را  حرارت  توليد  هزينٔه  بايد  همچنين    
Currency ذخيره کنيم و از عملگر ()IIF براى محاسبٔه هزينٔه توليد حرارت در غير زمستان که فقط 

براى خردساالن الزم است استفاده کنيم. اين عملگر پيش ساخته، بسته به درستى يا نادرستى عبارت 
قرارگرفته در قسمت اول، قسمت دوم يا قسمت سوم را اجرا مى کند. 

Syntax IIf (expr ; truepart ; falsepart) 

آرگومان هاى تابع
Expr: عبارتى است که بايد محاسبه شود. 
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Truepart: مقدار يا عبارتى است که در صورت درست بودن عبارت expr برمى گردد. 

Falsepart: مقدار يا عبارتى است که در صورت نادرست بودن عبارت expr برمى گردد. 

عبارت محاسبٔه هزينٔه توليد حرارت عبارت است از: 
IIf ([Heating], [HeatRate]* [NoOfRooms], 0)

  هزينٔه بيمه، اگر نرخ آن را بدانيم به آسانى قابل محاسبه است. با داشتن فيلد InsRate (نرخ 
بيمه) از نوع Currency مى توان اين هزينه را با فرمول زير محاسبه کرد: 

[InsRate]*[NoOfChildren]

قبل از ايجاد جدول، به طراحى منطقى FormBookings نگاهى مى اندازيم تا ببينيم چه اشيايى در فرم 
مورد نياز است. با طراحى منطقى اين فرم (که ورودى و خروجى جدول TableBookings را فراهم مى آورد) 

مى توانيم طراحى جدول را کنترل کنيم و از هرگونه خطاى منطقى در ساختار جدول جلوگيرى شود. 

Booking ـ     ۸     ـ طراحى منطقى فرم رزرو ۱۶
نام والدين:  شناسه رزرو:  
زمان ورود:  تعداد کودکان:  

اتاق هاى مورد نياز: 
نرخ شارژ روزانۀ کودک:  نرخ شارژ روزانۀ اتاق:  

نرخ بيمه:  نرخ شارژ روزانۀ توليد حرارت:    
هزينه نگهدارى: 

هزينه توليد حرارت: 
هزينه بيمه: 

ـ   ۸ ــ فرم تعريف رزرو شکل ۱۹ ـ

اشياء زير در فرم مورد نياز است: 
BookingNo: شناسٔه منحصر به فرد جدول را نشان مى دهد. تا در صورت نياز به اطالع دهى به 

وسيلٔه اين شماره به والدين اطالع داده شود. از شىء Text Box براى آن استفاده مى شود. منبع داده اى 
آن فيلد BookingNo از جدول Bookings است. 

براى   Text Box شىء  مى دهد.  نشان  را  مهد کودک  به  کودک  ورود  زمان   :ChildInDate

آن مناسب است و با فيلد ChildInDate جدول Bookings در ارتباط است و بنابراين خصوصيت 
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Control Source آن، ChildInDate است. 

NoOfRooms: تعداد اتاق هاى مورد نياز براى نگهدارى کودک است. شىء Text Box که 

خصوصيت فيلد متناظر آن NoOfRooms است، براى آن مناسب است.
 Check Box براى ذخيرٔه آن که حرارت مورد نياز است يا خير استفاده مى شود. از :Heating

براى آن استفاده مى کنيم که خصوصيت فيلد متناظر آن Heating است. 
 RoomRate اى قرار مى دهيم که به Text Box .نرخ شارژ روزانٔه اتاق است :RoomRate

متصل مى شود. 
ChildRate: نرخ شارژ روزانٔه کودکان است. Text Boxاى است که به ChildRate متصل 

است. 
 HeatRate اى قرار مى دهيم که به Text Box .نرخ شارژ روزانٔه توليد حرارت است :HeatRate

متصل است. 
InsRate: نرخ شارژ روزانٔه بيمه است. Text Box اى است که به InsRate متصل است. 

Text Box اى براى نمايش KennelCost که هزينٔه نگهدارى را محاسبه و نشان دهد. 

Text Box اى براى نمايش HeatingCost که هزينٔه توليد حرارت را محاسبه و نشان دهد. 

Text Box اى براى نمايش InsuranceCost که هزينٔه بيمه را محاسبه و نشان دهد. 

حال بايد طراحى پيشنهاد شده را با نيازهاى جديد تطابق دهيم. تا مشخص شود تمام اطالعات 
مورد نياز براى پاسخ گويى به نيازهاى جديد فراهم آمده است. 

Booking ۱۷ـ  ۸    ـ ايجاد جدول رزرو

نام فيلد   نوع داده اى   اندازه فيلد    
BookingNo  AutoNumber   
ParentsId  Number  Long Integer  

ChildInDate  Date/Time   

NoOfChildren  Number  Byte  

NoOfRooms  Number  Byte  

Heating  Yes/No   

RoomRate  Currency   

ChildRate  Currency   

HeatRate  Currency   

InsRate  Currency   

ـ      ۸  جدول۳  ـ
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به  توجه  با  را   TableBooking جدول  پس  آموخته ايد.  کامل  طور  به  را  جدول  ايجاد  روش 
اطالعات باال ايجاد کنيد. 

ـ    ۸    ذخيره کنيد.  در نماى Datasheet داده هاى زير را در جدول مطابق شکل ۲۰  ـ

شکل۲۰ ــ  ۸ 

 Yes ،ديده مى شوند. اگر انتخاب شده باشد Check box به صورت Yes/No فيلدهاى از نوع
بين  کليد،  فشردن  بار  هر  با  مى توانيد  کليد  صفحه   Space کليد  با  است.   No صورت  اين  غير  در  و 
در  دهيد.  تغيير  مى توانيد  زير  صورت  به  را  حالت  اين  شويد.  جابه جا  انتخاب  عدم  يا  و  شدن  انتخاب 
 Display Control خصوصيت Lookup فيلد مورد نظر را کليک کنيد. در زبانٔه Field Properties

مورد نظر خود را انتخاب کنيد. 

FormBooking ـ   ۸     ــ ايجاد فرم رزرو ۱۸ـ
براى ايجاد فرم از روش 
ويزارد استفاده مى کنيم و پس از 
آن اشياء ديگر را به فرم افزوده و 

يا تغيير مى دهيم. 

ـ  ۸ شکل ۲۱ ـ
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جابجايى کنترل: مى توانيد آن را انتخاب نموده و به محل مناسب جابه جا نماييد و يا اندازٔه آن 
را تغيير دهيد. 

براى انتخاب روى آن کليک کنيد. پس از انتخاب، مربع هاى تغيير اندازه و جابه جا کردن ظاهر 
ـ    ۸). مى شوند (شکل۲۲ ـ

ـ         ۸     شکل ۲۲ ـ

مربع جابه جايى

مربع تغيير اندازه 

براى انتخاب برچسب متناظر آن بايد با Shift، روى برچسب مجددًا کليک کرد. در اين صورت 
ـ     ۸  ). براى آن نيز مربع هاى تغيير اندازه ظاهر مى شوند (شکل ۲۳ ـ

ـ    ۸     شکل ۲۳ ـ

 Combo روى برچسب کليک کرد و مجددًا روى ،Shift براى انتخاب برچسب به تنهايى بايد با
box کليک کـرد. در ايـن صورت مربع  هاى تغيير انـدازه فقط بـراى بـرچسب ظاهر مى شود (شکل 

۲۴ ــ  ۸).

ـ    ۸     شکل ۲۴ ـ

با کليدهاى جهتى صفحه کليد و يا درگ خود شىء ، هميشه اين دو با هم جابه جا مى شوند. در 
صورتى که بخواهيد يکى را فقط جابه جا کنيد روى مربع جابه جايى (مربع بزرگ چپ ــ باال) کليک و 
درگ مى کنيد. براى حذف برچسب متصل به Combo Box، آن را به تنهايى انتخاب و دکمٔه حذف 

را بزنيد. 
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نکته
 اين تکنيک براى تغيير اندازه و جابه جايى تمام کنترل ها و اشياء فرم به کار مى رود. همچنين 

نحؤه حذف برچسب متصل نيز به همين روش صورت مى گيرد. 

افزودن Text Box براى نمايش فيلدهاى محاسباتى 
دکمٔه  روى   (ToolBox) ابزار جعبه  در  باشد.  باز   Design نماى  در  فرم  که  يابيد  اطمينان  ــ 

Text Box کليک کنيد. 

ـ     ۸). ــ در فضاى خالى فرم مربعى رسم کنيد. کنترل به همراه برچسب ايجاد مى شود (شکل ۲۵ ـ

ـ    ۸     شکل ۲۵ ـ

ــ روى برچسب کليک کنيد. در پنجرٔه Properties، خصوصيات برچسب ظاهر مى شود. 
ــ خصوصيت Caption را LabelKennelCost بگذاريد. 

ــ در خارج پنجره کليک کنيد تا تغيير را روى فرم مشاهده کنيد. 
ــ روى برچسب کليک کنيد تا انتخاب شود. ماوس را در مرز آن قدر جابه جا کنيد که شبيه فلش 

دو جهته شود. سپس مرز را درگ کنيد تا جايى که کل متن برچسب مشاهده شود. 
بـه  را   Name خصـوصيت  خصـوصيـات،  پنـجـرٔه  در  و  کنيـد  انتخـاب  را   Text Box ــ 

FieldKennelCost تغيير دهيد. 

هزينٔه  تا  مى کنيم  استفاده   Expression Builder از  محاسباتى  عبارت  توليد  براى  ادامه  در 
نگهدارى را محاسبه کند. مى توان عبارت را تايپ کرد ولى با کمک Builder احتمال خطا و اشتباه 

تايپى کاهش مى يابد. 
 Control خصوصيت  در  سپس  کنيد.  کليک   Data زبانٔه  روى   Properties پنجرٔه  در  ــ 
مى شود  داده  نشان   Expression Builder پنجرٔه  کنيد.  کليک  راست  سمت  روى     ،Source

(شکل ۲۶ ــ   ۸). 
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ـ    ۸     شکل ۲۶ ـ

ــ روى  ''='' و سپس '')'' در قسمت ميانى کليک کنيد. اين دو در قسمت متنى باال نمايش داده 
مى شوند. 

ــ از پنجرٔه ميانى قسمت سه بخشى پايين، RoomRate را دوبار کليک نماييد (اگر آن را مشاهده 
نمى کنيد در ليست به پايين جابه جا شويد). در قسمت متنى فيلد در بين [] قرار دارد. 

ــ به اين ترتيب عبارت زير را با کليک روى عملگرهاى ميانى و دوبار کليک روى فيلد مورد نظر 
ايجاد کنيد. 

=([RoomRate]* [NoOfRooms]+[ChildRate]*[NoOfChildren])

ــ OK را کليک کنيد تا Expression Biulder بسته شود. 
ــ خصوصيت Format را در پنجرٔه خصوصيات، Currency قرار دهيد. 

کنترل هاى محـاسباتى Insurance Cost، Heating Cost و Total Cost را نيـز بـا افـزودن 
Text Box و با کمک Expression Builder و عبارات تعريف شده در طراحى منطقى به فرم اضافه 

(شکل۲۷ ــ   ۸).  کنيد 
ـ   ۸  ايجاد کنيد.  به کمک اين فرم اطالعات رزرو را مشابه شکل ۲۸  ـ
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شکل ۲۷ ــ     ۸    

ـ       ۸     شکل ۲۸ ـ
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ی نمونه
پروژه ها

ارتباط  فيلدها و   ، پيشنهادى،  موجوديت ها  عملياتى  محيط هاى  از  يک  هر  براى 
مناسب بين موجوديت ها را شناسايى کرده ، بانک اطالعاتى مربوطه را ايجاد نماييد.(فرم ها 

و گزارشات موردنياز را ايجاد کنيد.)
۱ــ بانک

۲ــ باشگاه ورزشى
۳ ــ هتل

۴ ــ دانشگاه
۵  ــ کتابخانه
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Access ميانبرهاى صفحه کليد در
Ctrl + O باز کردن بانک اطالعاتى موجود  
 Ctrl + N ايجاد بانک اطالعاتى جديد  
 Alt + F4 خروج  
Ctrl + P چاپ شىء انتخاب شده   
 Ctrl + S ذخيره کردن  
 Alt + V + P باز کردن صفحٔه property براى شىء انتخاب شده  
 F5 مشاهدٔه فرم در نماى طراحى  
Ctrl + C  Clipboard  کپى شىء انتخاب شده به
 Ctrl + V کپى شىء از Clipboard به محيط  
 Alt + SPACEBAR مشاهدٔه منوى کنترل  
Ctrl + F4 بستن پنجرٔه فعال   
 Alt + TAB رفتن به پنجرٔه بعدى در ويزارد  
  F7  spelling  بررسى
 F2 تغيير نام شىء انتخاب شده   
Shift + F10 نمايش منو به صورت ميانبر  
 F10 فعال کردن نوار منو  
 F1  Help  راهنماى سيستم
 Ctrl + Z لغو عمل   

ضميمه ۱
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  Ctrl + P باز کردن صفحٔه تنظيمات چاپ و چاپ  
 S  Page setup  باز کردن صفحٔه
 Z  Zoom  بزرگنمايى
 Alt + ENTER نمايش صفحٔه مشخصات   
 CTRL + ENTER  text يا memo ايجاد خط جديد در فيلد از نوع
 CTRL + ' اضافه کردن فيلد مشابه در رکورد قبلى به رکورد جارى   
 ESC برگرداندن تغييرات اعمال شده روى فيلد جارى   
ESC ESC (press ESC twice)   برگرداندن تغييرات اعمال شده روى رکورد جارى
F11 نمايش پنجرٔه بانک داده   

      Ctrl + F جستجو کردن و جايگزين کردن   
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واژه نامۀ تشريحى
Anomaly آنومالى  

انجام  ناپذيرى يکى از عمليات در بانک، بروز تبعات نامطلوب و يا فزون کارى براى
 انجام يکى از عمليات در بانک را گويند. 

Cardinality ماهيت ارتباط  
تناظر بين موجوديت ها است که به سه نوع  n ،۱: ۱:۱ و n:m وجود دارد. 

Data Model مدل داده اى   
مدلى است مفهومى که براى نمايش داده ها و ارتباط بين آن ها استفاده مى شود. انواع 

رايج آن عبارت است از: رابطه اى، سلسله مراتبى و شبکه اى.
Database پايگاه داده  / بانک اطالعاتى/  بانک داده   

مجموعه اى از داده ها که به صورت يکپارچه با حداقل افزونگى تحت کنترل يک سيستم 
متمرکز و در چارچوب يک مدل داده اى مديريت مى شوند. 

Database Management system (DBMS) سيستم مديريت پايگاه داده   
سيستمى که مديريت بانک اطالعاتى را برعهده دارد و هرگونه دستيابى به داده ها از طريق 

آن انجام مى شود. 
Entity موجوديت   

هر مفهوم يا شىء در محيط عملياتى است.
Entity-Relashionship Diagram (ER) نمودار ارتباط ــ موجوديت   

ضميمه ۲
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نمـودار نشان دهنـدٔه موجوديت ها، ويژگى هاى هـر مـوجوديت، ارتباط بين موجـوديت ها 
و بيان عملکرد و ماهيت ارتباط است. در اين نمودار از شکل هاى استاندارد استفاده 

مى شود. 
Field فيلد   

يک قطعه داده است، همان واحد معنايى داده. نام فيلد به همراه مقدار آن در حکم يک 
اطالع است. 

Filing system سيستم فايلينگ   
نرم افزار کاربردى است که خود ذخيره و بازيابى داده ها را نيز برعهده دارد. 

Foreign key کليد خارجى   
کليد اصلى يک جدول است که بنا بر ماهيت ارتباط، به جدول ديگر اضافه مى شود و در 

آن جدول با نام کليد خارجى شناخته مى شود و باعث ارتباط دو جدول مى شود.
Form فرم   

نماى گرافيکى براى نمايش داده است که امکانات اضافه، ويرايش، حذف و هرگونه عمليات 
روى داده ها را فراهم مى سازد. 

key کليد   
فيلد يا مجموعه اى از فيلدها که باعث يکتايى هر يک از رکوردها شود.

Normal form فرم نرمال   
 ،۲NF ،۱NF تجزيه اى از جدول است که داراى آنومالى نباشد. داراى سطوح نرمال

۴NF ،BCNF ،۳NF و ۵NF است. 

Operational Environment محيط عملياتى   
محيطى است که مى خواهيم يک سيستم ذخيره و بازيابى براى آن ايجاد کنيم.

Primary key کليد اصلى    
گرفته  نظر  در  جدول  اصلى  کليد  عنوان  به  مالحظاتى  به  توجه  با  که  کليدهاست  از  يکى 
مى شود. ممکن است از ويژگى هاى آن موجوديت نباشد و به صورت مجازى براى يکتا    شدن 

رکوردهاى جدول به آن اضافه شود. 
Query پرس وجو   

ابزار مناسب استخراج اطالعات از جدول ها است. براى ايجاد آن از قواعد يک دستور 
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زبان استاندارد به نام SQL استفاده مى شود. اگر چه برخى سيستم هاى مديريت پايگاه داده ، 
محيطى گرافيکى براى آن ايجاد کرده اند ولى سيستم دستورهاى متناظر را براى آن ايجاد 

مى کند. 
Record رکورد   

مجموعٔه فيلدهاى مرتبط را گويند. 
Relation رابطه   

زير مجموعه اى از حاصل ضرب دکارتى مجموعه ها است. مفاهيم مرتبط با نظريه مجموعه ها 
به ترتيب عبارت است از: عضو، مجموعه، حاصل ضرب دکارتى، رابطه و تابع. 

Relational Database بانک دادۀ رابطه اى    
سيستم مديريت بانک داده  است که از مدل رابطه اى که بر مفهوم رياضى مجموعه ها بنا 

شده است، پشتيبانى کند. 
Relationship ارتباط   

ارتباط بين موجوديت ها است. هر ارتباط داراى مفهوم و عملکرد است. 
Report گزارش   

يک فرم بيان اطالعات است در قالبى مشخص و گويا که بر روى صفحه نمايش يا چاپگر 
نمايش داده مى شود . 

Table جدول   
جدول محلى است که داده ها ذخيره مى شوند و نشان دهندٔه يک موجوديت يا ارتباط بين 

موجوديت ها است. 
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Access مرجع سريع
General Concepts 
1. Microsoft Access is a database management program. It is intended to manage 

sets of data. You can enter, edit, and delete data and print reports using this 
program.

2. The view in which data is entered and edited is called a table. 
3. The smallest piece of information in a database (e.g. last name) is called a 

field. 
4. All of the pieces of information (all of the fields) about a unit in the database is 

called a record. 
5. In Access, a database consists of all the tables, queries, forms, and reports in-

volved with one set of data. 
6. In Access, the Tables View is used to establish the fields and the data types. It 

is also the view in which data are entered and edited. 
7. In Access, the Reports view is used to define printed reports. 
8. In Access, the Queries View is used to select records to be viewed or printed. 
9. In Access, the Forms View is used to define special data entry forms. 
10. In most areas of Access, there are two basic views available, Datasheet View 

and Design View. In Datasheet View, you see the records in column and row 
format and can enter, edit, or delete records. Design View allows you to modify 
the particular item in view, e.g. the table, query, report, or form.

ضميمه ٣
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Microsoft Access Buttons and Icons

Records Bar in Table View 

1. How do I open a database that already exists? 
 If Access is not open: 
 1. Start Access 
 2. Click the Open an Existing Database radio button and press ENTER 
 3. Locate and highlight the existing database filename
 4. Click the OPEN button 
                   OR --
 If Access is already open:
 1. Click File, Open
 2. Locate and highlight the existing database filename
 3. Click the OPEN button

2.  How do I close a database? 
 1. Close all tables, forms, queries or reports that are open (click the X box)
  2. Close the main database window (click the X box)

3. How do I enter data into a database? 
 1. Open a database 
 2. If no specialized entry Form exists, open a Table 
  A. Click the Table tab
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  B.  Click a Database filename
  C.  Click the Open button 
 3. The cursor will probably automatically move to the new record. Simply type 

the new data and press Enter to move to each new field.
 4. Pressing Enter at the last field adds the record and positions the cursor for the 

next record to be added. 

4. How do I enter a new record if I am already in the editing mode? 
 Press the New Record button 
 The cursor will automatically be taken to a new record 

5. How do I edit a record if I am browsing the data? 
 1. Go to Datasheet View 
 2. Move the cursor to the record to be edited with the Arrow keys 
 3. Move to the field to be edited using the Enter, Tab, or Arrow keys
 4. If the entire field is highlighted: 
  A.  Retype the data 
   --OR--
  B.  Press the F2 key and edit the field using normal editing keys 
   --OR--
  C.  Click in the desired field and edit using normal editing keys 

6. How do I delete a record? 
 1. Click the record selection button at the front of the record (the entire record 
is selected).
 2. Click the Record Delete button
               --OR--
     Press the DELETE key on the keyboard 
 3. Answer Y to the confirmation question.

7. How do I repeat data from the previous record?  
 Press Ctrl-‘when you are in the correct field 

8. How do I create a new database? 
 1. Click File, New 
 2. Click the General tab 
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 3. Click the Blank Database icon and click OK 
 4. Click Set a name, and location 
 5. Click the Create Database button 

9. How do I create a new table in a database?  
 Be sure to have designed your database first so you will know what fields are 

needed and their type. 
 1. Open the database
 2. Click the Tables tab 
 3. Click the New button 
 4. Click Design View button, Click OK
 5. Type the Field Names, set the Data Types, and set Properties 
(Note: Field Names can be up to 64 characters long. Do Not use periods, ex cla-
ma tion points, accent graves ('), square brackets ([ ]) or leading spaces. Keep names 
short and do not uses spaces unless absolutely necessary.) 
 6. Click the Datasheet View button to preview how the table will look and 

prac tice data entry 
                  --OR_
 Be sure to have designed your database first so you will know what fields are 

needed and their type. 
 1. Open the database 
 2. Click the Tables tab 
 3. Click the New button 
 4. Click the Table Wizard option and click OK 
 5. Select the fields to be in the new table 
  A. Double-click a field in the sample fields column to put in the new table 

column 
  B. If you con’t find a field like you want, choose a different sample table in 

the left column and then choose a sample field 
  C. Select the new fields in the order you want them in the new database 
  D. If you get the wrong field or get the fields in the wrong order, double-click 

the names in the new fields column to put them back in the sample fields 
column

 6. Rename any fields necessary 
  A.Click the field name in the New Fields column
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  B. Click the Rename Field button
  C. Type the new name for the field and press Enter 
 7. When all fields have been entered and renamed, click the Next button 
 8. Name the new table, click the Yes, set the Primary Key for me button, and 

click the Next button 
 9. Click the Enter data directly into the table radio button and click the Fin-

 ish button
 10.Click the Design view button  
 11. Click the leftmost column of the field that contains the key symbol 
 12. Click the Primary key icon on the toolbar 
 13. Click the Save icon
 14. Click the Datasheet view icon 
 15. Enter data into your new table 
10. If I am in a table and want to go to a report or query, how do I get to 

the main database window to select a report or query? 
 Press the Database Window button 

11. How do I set the criteria in a query to tell it which records I want to 
      retrieve?  
 See the attached handouts for entering queries 

12. What does the Input Mask field mean in creating a database table? 
 The Input Mask is used to limit or control the way information is entered. For 

example, you can tell Access to convert all characters to uppercase as in the 
State field in a database. You could also limit a Zip Code field to only num bers. 
See the associated handout for the characters to use in the Input Mask area and 
examples of how to use it.

13. How do I create a report?  
 1. Click the Reports tab 
 2. Click the New button 
 3. Click the Report Wizard option, select the table or query for the report 

using the drop down button, and click the OK button 
 4. Double-click each field to be listed in the new report in the order you want 

them to appear and click the Next report 
 5. Set grouping levels and click the Next button 
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 6. Set the sort fields and sort order and click the Next button 
 7. Select the Layout and Orientation options and click the Next button 
 8. Select the Style and click the Next button  
 9. Give the report a name, click the Preview the report radio button, and click 

the Finish button
 10. Close the report

14. How do I create a Labels report? 
 1. Click the Reports tab 
 2. Click the New button 
 3. Click the Label Wizard option, select the table or query for the report using 

the drop down button, and click the OK button 
 4. Set the Label type (Sheet fed or Continuous); select the label size (e.g. Avery 

5160); and click the Next button 
 5. Set the Font name, size, weight, color and italic/underline options and click 

the Next button 
 6. Construct the mailing label and click the Next button 
 7. Set the sort fields in the correct order and click the Next button 
 8. Name the report; click the See the labels as they will look printed radio 

button, and click the Finish button 
 9. Close the report  

15. How do I create a query? 
 1. Click the Query tab 
 2. Click the New button 
 3. Click the Simple Query Wizard option and click the OK button 
 4. Select the fields you want in your query by double-clicking each field and 

click the Next button 
 5. Choose either a Detail or Summary report and click the Next button 
  (Note: Detail prints each record in the query. A Summary report allows Sum, 

Average, Max , Min, and Count options.) 
 6. Name the query and click the Open the query to view information radio 

button and click the Finish button 
 7. Close the report 
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16. If I have a report based on a query, how do I get it to update it so I  
can print another report?  

 1. If the report is open, close it 
 2. Open the associated query
 3. Go to Design View 
 4. Enter the appropriate query criteria 
 5. Go to the DataSheet View (this actually retrieves the data) 
 6. Save the Query (you MUST save the query before the report will retrieve 

the updated data) 
 7. Open the DataBase Window
 8. Click the Reports tab 
 9. Open the associated report (this will retrieve the records from the query) 
 10. Print the Report
 11. Close the Report (if you do not close the report and open it again after 

the next query, the report information will not be updated) 
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