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دوران��ي را كه در آن زندگي ميكنيم« ،عصر ارتباطات و اطالعات» نامگذاري كردهاند چون ميزان توليد
و مبادل��ه اطالعات آنقدر زياد ش��ده كه تصور دنيا بدون ابزارهاي توليد ،مديري��ت و انتقال اطالعات تقريباً
غيرممكن است .در گذشتهاي نه چندان دور ،همه اطالعات موردنياز انسانها ،در يك محل مشخص توليد و
نگهداري ميش��د؛ افراد فقط با مراجعه به بانكي كه در آن حساب باز كرده بودند ميتوانستند وجه موردنظر
را برداش��ت يا واريز كنند و انجام كاري غير از اين بس��يار دشوار بود .اما امروزه به لطف گسترش شبكههاي
رايانهاي و توليد نرمافزارهاي قدرتمند ،همه اين كارها با چند كليك ساده انجام ميشود.
در پش��ت اين كار ساده ،دانشمنداني از رش��تههاي گوناگون مثل الكترونيك ،مخابرات ،رايانه ،رياضي و
 ...س��الها وقت خود را صرف كردهاند تا دوران ما را به عصر ارتباطات و اطالعات تبديل كنند؛ روزگاري كه
ش��ما پيغامي را تايپ ميكنيد و با يك كليك آن را به دس��ت گيرندهاي ميرسانيد كه هزاران كيلومتر دورتر
از شما نشسته است.
در اين پیشرفتهاي خيره كننده ،قطعاً نقش «سيستمهاي مديريت پايگاه داده» حياتي و برجسته است.
پايگاه داده ،بانك اطالعاتي و بانك داده همگي عنوانهايي تقريباً مش��ابه هس��تند كه كا ِر مهم آنها ،ذخيره
كردن انبوهي از دادهها ،بازگرداندن نتايج موردنظر كاربر در سريعترين زمان ممكن و در برخي موارد ،انجام
پردازشهايي روي دادههاي ذخيره شده است.
شما با خواندن اين كتاب ،قدم در مسيري ميگذاريد كه در انتهاي آن به يك كارب ِر بانكهاي اطالعاتي
 Accessو  SQL Serverتبديل خواهيد شد و با كاملكردن دانستههاي خود ميتوانيد به عنوان يك «طراح»
يا «مدير» پايگاه داده در بازار وسيع فنآوري اطالعات مشغول به كار شويد.

س��عي كنيد توضيح��ات تئوري را به دقت دنبال كنيد ،كارهاي عمل��ي را حداقل يكبار روي رايانه خود
امتح��ان نماييد و با گس��ترش دادن مثالهاي اي��ن كتاب ،توانايي خود را در كار با اين دو سيس��تم معروف
مديريت پايگاه داده به نقطه مطلوبي برسانيد.
از آنجا كه تقويت زبان انگليسي ،كمك فراواني به شما در جهت يافتن پاسخ سؤاالت و مراجعه به منابع
و مراجع آموزشي خواهد كرد ،توصيه ميكنم متون انگليسي انتهاي هر فصل را به دقت مطالعه كرده و معني
كلمات كليدي آن را به خاطر بسپاريد.
خوشحال ميشوم كه نظرات و پيشنهادهاي شما پيرامون مطالب طرح شده در اين كتاب را در صندوق
پس��ت الكترونيكيام به نش��اني  habibfd@yahoo.comبخوانم و از آنه��ا در ويرايشهاي بعدي اين كتاب
استفاده كنم.
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حبيب فروزنده – بهار 89
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فصل اول  :مفاهيم پايگاه داده
پيش از شروع كار با هر برنامهاي ،بايد ضرورت استفاده از نرمافزار و مراحل طي شده در ايجاد و تكامل
آن را فرابگيري��د ت��ا بتوانيد براي انجام هر كاري ،ابزا ِر مناس��ب را انتخاب و از همه قابليتهاي آن اس��تفاده
نماييد.
در اين فصل با مفاهيم مقدماتي پايگاه داده ،تاريخچه شكلگيري و استفاده از آن و نيز روشهاي طراحي
يك پايگاه داده آشنا خواهيد شد .مطالب اين فصل در مورد هر دو سيستم مديريت پايگاه داده يعني Access
و  SQL Serverصدق ميكند.
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مدیریت پايگاه داده

 1-1آشنايي با انواع و ساختار پايگاه داده
 1-1-1معرفي پايگاه داده

پايگاه داده 1را ميتوان يكي از انواع «سيس��تمهاي ذخيره و بازيابي اطالعات» محسوب كرد .در اين نوع
سيستمها به كاربر اجازه داده ميشود دادههاي موردنظر خود را ذخيره نموده و ضمن انجام پردازش بر روي
آنها ،عمليات بازيابي ،يعني استفاده از اطالعات ذخيره شده را انجام دهد.
سالها پيش و قبل از توليد مفهومي به نام پايگاه داده ،براي ذخيره كردن اطالعات از سيستم فايلينگ
اس��تفاده ميش��د .در اين سيس��تم ،اطالعات وارد ش��ده در برنامه ،درون يك يا چند فايل نوش��ته ميشد و
برنامهنويس مجبور بود همه الگوريتمهاي موردنياز براي مرتبس��ازي يا جس��تجوي دادهها را درون نرمافزار
پيادهسازي كند.
2

براي درك داليلي كه منجر به كنار گذاشتن سيستم فايلينگ و عرضه سيستمهاي مديريت پايگاه داده
شد ابتدا بايد معايب فايلينگ را بررسي كنيم.
الف) در سيستم فايلينگ ،برنامهنويس مجبور است براي هر كاربرد خاص ،فايلهاي مجزايي را طراحي و
پيادهس��ازي كند و از آنجا كه تمام عمليات ذخيرهسازي و بازيابي توسط كدهاي برنامه كنترل ميشود ،هر
تغيير كوچكي در برنامه مس��تلزم بازنويس��ي كدهاي نرمافزار است .به اين ترتيب توليد يك نرمافزار به حجم
بااليي از كدنويسي نياز دارد.
ب) سیستم دچار افزونگي در ذخیرهسازی اطالعات ميشود؛ به اين معني كه مث ً
ال نشاني دانشجو يكبار
در فايله��اي نرمافزار «اداره رف��اه» و بار ديگر در فايلهاي نرمافزار «اداره آموزش» ثبت ميش��ود و همين
مسأله «تكرار در ذخيرهسازي» را به دنبال خواهد داشت.
ج) جدا بودن سيستمهاي ذخيرهسازي اطالعات از هم ،مشكل ديگري را به دنبال دارد كه آن را احتمال
«ناس��ازگاري دادهها» ميناميم .براي مثال اگر فردي در سيستم پرسنلي با نام «امیر فروزنده» و در سيستم
آموزش��ي به اسم «امیر فروزنده دهكردي» معرفي شده باشد ،دادههاي مربوط به اين فرد در دو زيرسيستم،
ناسازگار تلقي خواهند شد.
د) به دليل وجود فايلهاي متعدد ،اعمال استاندارد در شيوه ذخيرهسازي دادهها بسيار دشوار است و به
عنوان مثال ممكن است براي ذخيرهسازي نام خانوادگي در فايلهاي مختلف ،از اندازههاي متفاوتي استفاده
شود.

1-DataBase
2 . Filing
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با وجود اين كه هنوز هم براي توليد برنامههاي كوچك از سيس��تم فايلينگ اس��تفاده ميشود اما توليد
نرمافزارهاي يكپارچه كه همه نيازهاي يك س��ازمان را رفع كند و براي مثال شامل سيستم پرسنلي ،مالي و
آموزش��ي يك دانشگاه باش��د نيازمند استفاده از پايگاه داده است .بهرهگيري از يك «سيستم مديريت پايگاه
داده» باعث ايجاد تمركز در ذخيرهسازي اطالعات ميشود و در صورت طراحي صحيح ،افزونگي و ناسازگاري
اطالعات را از بين ميبرد .به عنوان مثال ،مش��خصات پرس��نلي تنها يكبار و با رعايت استانداردي مشخص
ذخيره خواهد ش��د .عالوه بر اين ،ذخيرهس��ازي و بازيابي اطالعات بر عهده اين سيس��تم گذاشته ميشود و
برنامهنويس مجبور نيست مانند روش فايلينگ ،براي ايجاد يا تغيير فايلها ،اضافه كردن ركورد و جستجو و
مرتبسازي ،كدهاي اضافي بنويسد.
با توجه به مطالب ذكر شده ميتوان پايگاه داده را به اين صورت تعريف كرد « :مجموعهاي سازمانيافته
و ب��دون افزونگ��ي از دادههاي مرتبط ب��ا هم كه در چارچوب يك مدل دادهاي و تحت كنترل يك سيس��تم
متمركز قرار دارند».
 1-1-2سيستم مديريت پايگاه داده

در تعري��ف پايگاه داده از يك «سيس��تم متمركز» ن��ام برديم كه پايگاه داده را تح��ت كنترل دارد .اين
سيس��تم متمركز را «سيس��تم مديريت پايگاه داده» ي��ا به اختصار  1DBMSمينامي��م؛ يعني دروازهاي كه
هرگونه دسترسي به دادهها و تغيير اطالعات بايد از طريق آن صورت گيرد .در واقع ،پايگاه داده و فايلهاي
آن تحت كنترل نرمافزار  DBMSهس��تند و حتي برنامهنويس ،درخواس��تهاي خ��ود را از طريق كد به آن
ارسال نموده و تنها اين سيستم است كه ميداند چگونه دادهها را درون فايلهاي پايگاه داده ذخيره و بازيابي
كند و در صورت نياز تغيير دهد.
در مجموع ،سيستم مديريت پايگاه داده نسبت به سيستمهاي ذخيره و بازيابي پيش از خود داراي مزايا
و معايب زير است:
مزايا :

الف) ذخيرهسازي و پردازش دادهها به صورت متمركز انجام ميشود.
ب) تاحد زيادي از افزونگي دادهها جلوگيري ميشود؛ برای نمونه مشخصات پرسنلی افراد مانند نام ،نام
خانوادگی و  ...تنها در یک بخش از پایگاه داده ذخیره خواهد شد.
ج) امكان به اشتراك گذاشتن دادهها و استفاده همزمان چند برنامه كاربردي از پايگاه داده وجود دارد.
1 . DataBase Management System
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د) اعمال محدوديتهاي امنيتي براي كنترل دسترسيها امكانپذير است.
ه) صحت دادهها (مس��تقل از برنامههاي كاربردي) تضمين ميش��ود .براي مثال اگر در برنامه كاربردي
روش��ي براي اعتبارسنجي تاريخ درنظر نگرفته شده باشد و تاريخ  1389/10/32قابل ورود باشد ،پايگاه داده
از ثبت آن جلوگيري خواهد كرد.
و) پيادهسازي برنامههاي كاربردي جديد سادهتر است.
معايب

الف) طراحی سيستمهای پايگاه داده پيچيده و زمانبر است.
ب) هزينه قابل توجهی صرف خريد نرمافزار و نصب تجهيزات سختافزاري ميشود.
درح��ال حاض��ر  SQL Server ، MySQL ،Accessو  Oracleجزو پركاربردترين سيس��تمهاي مديريت
پايگاه داده در دنيا محس��وب ميشوند و افراد و س��ازمانها بسته به ميزان كارايي و هزينهاي كه ميخواهند
پرداخت كنند ،يكي از آنها را به عنوان منبع ذخيرهسازي و مديريت دادههاي خود انتخاب مينمايند.
اين نرمافزارهاي قدرتمند و پيچيده روزبهروز در حال تكامل هستند و در برخي از آنها عالوه بر امكانات
مديري��ت دادهها ،ابزارهايي براي س��اخت فرمهاي ورود اطالعات و نيز توليد گ��زارش وجود دارد .هر يك از
DBMSهاي مذكور داراي ويژگيهايي به صورت زير هستند :
 : Microsoft Accessبراي حجم اطالعات متوس��ط و تعداد كاربران كم طراحي ش��ده و امكانات خوبي
براي طراحي فرمهای ورود اطالعات و ساخت گزارش دارد.
 : MySQLب��راي حجم اطالعات زياد و تعداد كاربران زياد مناس��ب اس��ت .مزيت ب��زرگ اين نرمافزار
منبعباز 1بودن آن است كه امكان ايجاد تغييرات دلخواه در كاركرد و امنيت سيستم را فراهم ميآورد.
 : Microsoft SQL Serverاي��ن محص��ول ش��ركت مايكروس��افت ميتواند از تعدادي زي��ادي كاربر و
حجم بس��يار بااليي از اطالعات پش��تيباني كند و به دليل هماهنگي با س��اير محيطهاي توليد شده توسط
مايكروس��افت ( مث��ل پلتفرم داتن��ت )2طرفداران زياد دارد .در نس��خههاي جديد اين نرمافزار ،س��رويس
گزارشسازي قدرتمندي هم تعبيه شده است.
 : Oracleمديري��ت تعداد زيادي كاربر و حجم فوقالعاده باالي��ي از اطالعات در اين نرمافزار امكانپذير
اس��ت اما قيمت باال و پيچيدگيهاي نصب و راهاندازي ،اس��تفاده از آن را محدود به سازمانهاي بزرگ كرده
است.
1 . Open Source
2 . NET Platform
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 1-1-3ساختار پايگاه داده

وظيفه يك سيس��تم مديريت پايگاه داده اين اس��ت كه دادهها را از كاربر گرفته و به نحو صحيحي روي
حافظه رايانه ذخيره كند؛ به گونهاي كه بازيابي آنها در سريعترين شكل امكانپذير باشد .عالوه بر اين براي
كنترل دسترسي به دادهها بايد پيشبينيهاي الزم را صورت دهد تا افراد غيرمجاز نتوانند دادهها را مشاهده
نموده يا تغييري در آنها ايجاد كنند .اين پيچيدگي ،زماني بيشتر ميشود كه صدها كاربر بخواهند به طور
همزمان و از طريق شبكه ،عمليات موردنظرشان را روي دادهها انجام دهند.
اغلب DBMSها براي مديريت دادهها و پاس��خگويي به درخواس��تهاي كاربران از معماري سه سطحي
استفاده ميكند .اين سطوح ضمن مستقل بودن ،به گونهاي با هم تعامل دارند كه هدف نهايي سيستم يعني
دسترسي كاربران به دادههاي موردنياز و مجاز محقق شود .اين سطوح سهگانه عبارتند از :
الف) سطح خارجي

1

ب) سطح مفهومي

2

ج)سطح داخلي

3

الف) س�طح خارجي  :كاربران پايگاه داده و نرمافزارهاي كاربردي با اين س��طح سروكار دارند و هر كدام
بس��ته به نقش��ي كه در سيستم براي آنها تعريف شده ،مجاز به مشاهده و تغيير بخشي از اطالعات هستند.
اطالعاتي كه كاربر به آنها دسترسي دارد ،اصطالحاً «دي ِد كاربر» 4گفته ميشود.
ب) س�طح مفهومي  :اين س��طح ،س��اختار طراحي ش��ده براي پايگاه داده و ازتباطات بين عناصر بانك
اطالعاتي را شامل ميشود.
ج) سطح داخلي  :نحوه ذخيرهسازي دادهها روي سختافزار ،در اين سطح تعيين ميشود .سطح داخلي
با جزييات ذخيرهسازي فيزيكي و روشهاي فايلينگ سروكار دارد.
س��طحبندي سيستم به اين دليل انجام ش��ده تا به عنوان مثال ،كاربري كه ميخواهد يك گزارش ساده
از سيستم بگيرد ،درگير جزييات ذخيرهسازي دادهها درون فايلها نشود .عالوه بر اين اگر الزم شد تغييري
در نحوه ذخيرهسازي دادهها (سطح داخلي) ايجاد شود ،دي ِد كاربران (سطح خارجي) بدون تغيير باقي بماند.

1 . External Level
2 . Conceptual Level
3 . Internal Level
4 . User View
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 1-1-4مدل دادهاي

در تعريف پايگاه داده با دو مفهوم بس��يار مهم مواجه ش��ديم .اولين مفهوم« ،مديريت متمركز» بود كه
نش��ان داديم اين وظيفه مديريتي بر عهده نرمافزار مديريت پايگاه داده است .دومين مفهوم «مدل دادهاي»
است كه آن را در اين بخش بررسي ميكنيم.
فرض كنيد از شما خواسته شده سيستم آموزشي مدرسه خود را در قالب يك پايگاه داده تعريف نماييد.
براي تبديل يك ساختار واقعي به سيستم نرمافزاري بايد در چارچوب يك مدل 1كار كنيد تا بتوانيد عناصر،
دادهها و مفاهيم موجود در ساختار آموزشي يك مدرسه را در محيط مجازي تعريف و در قالب يك ساختمان
داده پيادس��ازي نمايي��د .مث ً
ال عنصري مثل «دانشآموز» ،دادهاي مانند «نم��ره» يا مفهومي مثل «پيشنياز
بودن» را در قالب يك مدل نشان بدهيد؛ بهگونهاي كه اين تعريفها در همه بخشهاي طراحي شما صادق
باشد.
همزمان با ايجاد مفهومي به نام پايگاه داده ،روشهايي هم براي طراحي و مدلس��ازي دادهها ابداع ش��د
كه معروفترين آنها عبارتند از :
الف) مدل سلسسله مراتبي ()Hierarchical
ب) مدل شبكهاي ()Network
ج) مدل شيءگرا ()Object Oriented
د) مدل رابطهاي ()Relational

هر يك از مدلهاي فوق داراي قواعدي براي طراحي هس��تند و در نوع خود مزايا و معايبي دارند اما در
اين كتاب ما صرفاً بر روي مدل رابطهاي تمركز خواهيم كرد .مدل رابطهاي در سال  1970توسط رياضيداني
1 . Model
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به نام كاد 1پيشنهاد شد و در آن از منطق گزارهها و نظريه مجموعهها استفاده شده است .اغلب سيستمهاي
مديريت پايگاه داده كه در س��الهاي اخير توليد شدهاند ،از جمله  Accessو  SQL Serverكه مبناي كار ما
در اين كتاب هستند ،از مدل رابطهاي تبعيت ميكنند.
 1-2آشنايي با مفاهيم پايگاه داده رابطهاي
 1-2-1فيلد:2

منظور از فيلد يك قطعه داده است كه «نام» و «مقدار» دارد .براي مثال وقتي ميگوييم :
شماره تلفن = 77665544
«ش��ماره تلفن» نام فيلد را نش��ان ميدهد و « »77665544مقدار فيلد اس��ت .هر چند اغلب اوقات ،دو
مفهوم «داده» و «اطالع» به جای هم مورد استفاده قرار میگیرند اما بین این دو تفاوت ظریفی وجود دارد.
در مثال باال ،مقدار فيلد همان «داده» است و نام فيلد به همراه مقدار ،حكم «اطالع» را دارد؛ يعني اگر عدد
باال را بدون نام فيلد به شما نشان دهند نميتوانيد تشخيص بدهيد چه چیزی است اما وقتي عبارت «شماره
تلفن» در كنار آن قرار ميگيرد شما اطالع پيدا ميكنيد كه عدد مذکور ،یک شماره تلفن است.
يك فيلد ميتواند نوع دادهاي متفاوتي از فيلد ديگر داش��ته باشد؛ مث ً
ال «معدل» يك عدد اعشاري است
اما «نشاني» بايد از نوع رشته باشد.
 1-2-2ركورد:3

وقتي چند فيلد مرتبط ،در كنار هم قرار ميگيرند تشكيل يك ركورد ميدهند.
مث ً
ال وقتي در مورد مش��تريهاي يك ناشر صحبت ميكنيم ،ركور ِد هر مشتري ميتواند شامل فيلدهاي
زير باشد:
كد مشتري ،نام مشتري ،تلفن ،شهر ،نشاني كامل.
بنابراين دو نمونه از ركورد مشتريهاي يك ناشر ميتواند چيزي شبيه به اين باشد :
 ،1201نشر سيمرغ ،77665544 ،تهران ،خيابان انقالب–كوچه نوروزي-پالك 15
 ،1206كتابفروشي پيام ،22334455 ،اصفهان ،خيابان بزرگمهر–بازار كتاب پرديس-طبقه دوم
نكته مهم اينجاست كه هر يك از فيلدهاي يك ركورد ميتواند نوع دادهاي و طول متفاوتي داشته باشد.
1 . Codd
2 . Field
3 . Record
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 1-2-3جدول:1

وقتي چند ركورد با فيلدهاي مشابه در كنار هم قرار ميگيرند ،يك جدول ايجاد ميشود كه كليديترين
مفهوم در مدل رابطهاي به ش��مار ميرود .هر جدول تعدادي ستون دارد كه همان فيلدها هستند و ميتواند
صفر يا ميليونها س��طر داشته باش��د كه در واقع ركوردهاي جدول هستند .براي مثال اگر بخواهيم جدولي
براي مشتريان يك ناشر مثال بزنيم ،با ساختار زير روبرو خواهيم شد.
فيلدها
لدها

ركوردها

نام مشتري

تلفن

شهر

نشاني

نشر سيمرغ

77665544

تهران

خيابان انقالب–كوچه نوروزي-پالك 15

كتابفروشي پيام

2233445

اصفهان

خيابان بزرگمهر–بازار پرديس-طبقه سوم

دانشگاه فردوسي

6655664

مشهد

خيابان امام رضا(ع) – دانشگاه فردوسي

كتابفروشي پيام

88554411

تهران

خيابان كريمخان -پالك 125

 1-2-4كليد اصلي: 2

به فيلد يا مجموعهاي از فيلدها گفته ميشود كه باعث يكتايي ركوردهاي جدول ميشوند؛ يعني امكان
اشاره به فقط «يك ركورد» را فراهم ميكنند .مثالي از جدول باال ميزنم تا مفهوم كليد اصلي را بهتر متوجه
ش��ويد .ميخواهيم به سيس��تم مديريت پايگاه داده بگوييم « :در جدول مش��تريها ،نشاني مشتري خاصي
را تغيير بده» .اگر براي نش��ان دادن آن مش��تري از فيلد «نام مشتري» استفاده كنيم ،به دليل امكان وجود
نامهاي تكراري ،ركورد انتخاب ش��ده ،يكتا 3نخواهد بود .مث ً
ال «كتابفروش��ي پيام» در دو ركورد وجود دارد و
بنابراين نميتواند به تنهايي كليد اصلي باشد.
حاال اگر با اس��تفاده از فيلدهاي «نام مش��تري» و «شهر» يك كليد تركيبي 4بسازيم ،وضع تا حدي بهتر
ميشود و ميتوانيم به پايگاه داده بفهمانيم كه منظور ما «كتابفروشي پيام در شهر تهران» است .اما اگر چند
كتابفروشي با اين نام در تهران وجود داشته باشد تكليف چيست؟
براي غلبه بر چنين وضعيتي ،معموالً يكي از فيلدهايي را كه براي همه ركوردها منحصربهفرد اس��ت به
1 . Table
2 . Primary Key
3 . Unique
4 . Compound Key
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عنوان كليد اصلي انتخاب ميكنند .مث ً
ال در جدول اطالعات پرس��نلي يك اداره ،فيلد كد ملي كاركنان كليد
اصلي اس��ت چون براي هر فرد يكتاس��ت .اگر هم در سيس��تمي چنين فيلدي وجود نداشته باشد ،يك فيلد
جدي��د تعريف نموده و با اختصاص ش��مارههاي منحصربفرد به ركورده��ا ،آن را به كليد اصلي جدول تبديل
ميكنند؛ كاري كه ما بعدا ً در جدول مثالمان انجام خواهيم داد.
با توضيحات باال اين نكته قابل درك است كه كليد اصلي نميتواند خالي يا تكراري باشد.
 1-2-5ويژگيهاي پايگاه داده رابطهاي

در يك جمعبندي كلي ميتوان ويژگيهاي زير را براي پايگاه داده رابطهاي ذكر كرد:
الف) متداولترین مدل است.
ب) بر اساس تئوری ریاضی است.
ج) دادهها و ارتباطات بين آنها به صورت مجموعهای از جداول پيادهسازي ميشود.
د) هيچ جدولی سطرهای تكراری ندارد.
ه) ترتیب سطرها و ستونها در يك جدول مهم نيست.
ز) ایجاد و توسعه آن آسان است.
 1-3ترسيم نمودارهاي موجودیت-رابطهای

1

 1-3-1شناخت ساختار  :اولين قدم در ايجاد يك پايگاه داده استاندارد و كارآمد ،بررسي ساختار واقعي
موجود ،شناسايي نيازهاي اطالعاتي و پردازشي آن و نيز تشخيص قوانين حاكم بر ساختار است .فرض كنيد
از ما خواس��ته ش��ده سيس��تم انبارداري و فروش يك مؤسسه انتش��اراتي را در قالب يك پايگاه داده اكسس
پيادهس��ازي كنيم .در اين س��اختار ،عناصري مثل كتاب ،مش��تري و  ...وجود دارد ك��ه هر يك ويژگيهاي
مختص به خود دارند .مث ً
ال هر كتاب داراي نام و قيمت مش��خص اس��ت يا هر مش��تري ،نشاني ،تلفن و مبلغ
بدهكار يا بس��تانكار دارد .از س��وي ديگر در اين س��اختار ،پردازشهايي مثل «فروش» انجام ميشود و اين
پردازشها تابع قواعدي مشخص هستند .مث ً
ال «اگر موجودي يك كتاب كمتر از  50نسخه باشد ،بايد فروش
آن متوقف شود».
براي شناس��ايي عناصر ،پردازشها و قواعد حاكم بر يك ساختار ،روشهايي وجود دارد كه در كتابهاي
«تجزيه و تحليل سيستمهاي اطالعاتي» به صورت مفصل مورد بحث قرار گرفته است اما آنچه در اين كتاب
بررسي خواهد شد ،نگاهي اجمالي به نحوه انجام اين كار است.
)1 . E-R (Entity-Relationship
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براي كس��ب اط�لاع از عناصر و پردازشهاي موجود در يك س��اختار ،بايد با اف��راد مطلع و به خصوص
س��فارشدهنده پايگاه داده و استفاده كنندگان از آن مصاحبه كنيد .نكات مطرح شده توسط وي را به دقت
ثبت نموده و با پرس��يدن س��ؤاالتي مناس��ب ،ابهامهاي موجود را برطرف نماييد .با پرس��يدن اين سؤال كه
«قصد داريد چه گزارشهايي از پايگاه داده دريافت كنيد؟» بخش عمدهاي از نيازهاي اطالعاتي ش��ما پاسخ
داده ميشود .دقت داشته باشيد كه عدم اطالع كافي از خواست سفارشدهنده پايگاه داده ،باعث اشتباه در
طراحي و نهايتاً دوبارهكاري ميشود.
پس از انجام اين مرحله كه «مهندسي خواستهها» ناميده ميشود ،بايد به سراغ مرحله طراحي برويد .با
استفاده از اطالعات جمعآوري شده ميتوانيد يك مدلسازي معنايي از ساختار ايجاد كنيد.
 1-3-2مفاهيم طراحي
روشهاي مختلفي براي مدلس��ازي معنايي وجود دارد اما در ميان آنها ،مدل موجوديت-رابطه ()E-R

رايجتر است .اين مدل در سال  1976توسط فردي به نام ِچن 1ابداع گرديده و تاكنون چندين بار توسط خود
وي و ديگران اصالح شده است.خروجي اين مرحله ،رسم نمودارهاي  E-Rاست اما براي رسم اين نمودارها،
ابتدا بايد با چند مفهوم كليدي آشنا شويد.
 1-3-2-1محيط عملياتي:2

به محيطي گفته ميش��ود كه ميخواهيم در آن يك سيس��تم ذخيره و بازيابي اطالعات طراحي كنيم.
مؤسسه انتشاراتي ،دانشگاه ،فرودگاه و  ...نمونههايي از محيط عملياتي هستند.
 1-3-2-2موجوديت:3

موجوديت ،مفهوم يا ش��يئي اس��ت كه در محيط عملياتي به طور مجزا قابل شناس��ايي باش��د .در مثال
مؤسس��ه انتش��اراتي ،كتاب و مشتري دو موجوديت اين ساختار هستند .در يك محيط عملياتي ممكن است
موجوديتهاي��ي زيادي وجود داش��ته باش��د اما آنهايي ب��راي ما اهميت دارند كه ميخواهيم در سيس��تم
پيادهس��ازي كنيم .براي نمونه در يك مؤسسه انتشاراتي موجوديتي به نام «كاركنان» هم قابل تعريف است
اما چون قصد طراحي سيس��تم «انبارداري و فروش» را داريم ،اين موجوديت براي ما اهميتي ندارد .طبيعي
اس��ت اگر در اين پايگاه داده ،زيرسيس��تم «حقوق و دستمزد» هم تعريف ش��ده بود ،موجوديت «كاركنان»
براي ما حايز اهميت بود.
1 . Chen
2 . Operation Environment
3 . Entity

فصل اول :مفاهيم پايگاه داده
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 1-3-2-3مشخصههاي موجوديت:1

هر موجوديت ،مشخصههايي دارد كه در طراحي نهايي تبديل به «فيلد» ميشوند .براي مثال موجوديت
كتاب ،داراي مشخصههاي كد ،نام ،نام ناشر ،قيمت و  ...است .نكتهاي كه در مورد موجوديتهاي يك محيط
عملياتي گفتيم در مورد مشخصههاي يك موجوديت هم صادق است؛ ممكن است موجوديتي دهها مشخصه
داش��ته باشد اما فقط مشخصههايي در طراحي لحاظ ميشوند كه در پايگاه داده موردنياز باشند .شكل 1-2
اين مفهوم را به خوبي نمايش ميدهد.

شكل 1-2

در محيط عملياتي «مؤسسه انتشاراتي» اين موجوديتها و مشخصهها وجود دارند :
موجوديتها :كتاب ،مشتري
مشخصههاي موجوديت كتاب :كد كتاب ،عنوان كتاب ،ناشر ،سال انتشار و قيمت.
مشخصههاي موجوديت مشتري :كد مشتري ،نام مشتري ،تلفن ،نشاني ،مبلغ بدهكار يا بستانكار
 1-3-2-4رابطه:2

ارتباط ميان موجوديتها را «رابطه» ميگوييم .براي مثال در سيستمي در حال مدلسازي آن هستيم،
«مش��تري»« ،كتاب» را «خري��داري» ميكند يعني بين دو موجوديت نوعي «عم��ل» اتفاق ميافتد كه در
1 . Entity Attributes
2 . Relationship
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اينجا «خريد» است .بنابراين :
در هر رابطه ،يك يا چند موجوديت حضور دارند.
رابطه ،يك مفهوم يا عملكرد است و هنگام تعريف سيستم از آن به صورت «مصدر» ياد ميشود
 :مثل خريد کردن ،ثبتنام شدن ،استخدام نمودن و ...
رابطه ميتواند مشخصههاي مخصوص به خود داشته باشد مثل تاريخ خريد ،مجموع خريد و ...
هر رابطه ماهيت 1مش��خصي دارد .مث ً
ال «يك» مش��تري ميتواند «چند» كتاب خريداري كند
بنابراين رابطه موجوديت مشتري و موجوديت كتاب« ،يك به چند» است.
تعري��ف رابط��ه منجر به توليد مفهومي به نام «كليد خارجي» 2ميش��ود .با اين مفهوم در ادامه
مطالب همين فصل آشنا خواهيد شد.
 1-3-2-5انواع ماهيت در رابطه:

رابطه بين موجوديتها در يك سيس��تم داراي ماهيتي اس��ت كه بس��ته به نحوه تعامل موجوديتها با
يكديگر ميتواند يكي از سه حالت زير باشد.
الف) يك به يك ( : 3)1:1در اين نوع رابطه ،يك نمونه از موجوديت اول فقط با يك نمونه از موجوديت
دوم رابطه دارد .مث ً
ال هر مؤسسه انتشاراتي فقط يك مدير دارد.
ب) يك به چند ( : 4)N:1اگر موجوديت اول بتواند با چند نمونه از موجوديت دوم رابطه داش��ته باش��د،
ماهيت رابطه ،يك به چند ميشود .مث ً
ال هر مشتري ميتواند چند نمونه كتاب بخرد.
ج) چند به چند ( : 5)M:Nدر اين نوع رابطه ،يك نمونه از موجوديت اول با چند نمونه از موجوديت دوم
رابطه دارد و عكس آن صادق است يعني يك نمونه از موجوديت دوم هم ميتواند با چند نمونه از موجوديت
اول رابطه داشته باشد .مث ً
ال هر مشتري ميتواند چند نمونه كتاب بخرد و هر نمونه كتاب هم ميتواند توسط
چند مشتري خريداري شود.
مثال  : 1در محيط عملياتي دانشگاه ،نمونهاي از ماهيت رابطهها به صورت زير است :
الف) رابطه يك به چند  :هر اس��تاد عضو يك دانش��كده است اما هر دانشكده ميتواند چند استاد داشته
باشد.
1 . Cardinality
2 . Foreign Key
3 . One To One
4 . One To Many
5 . Many To Many
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ب) رابطه چند به چند  :دانشجو در هر ترم ،چندين درس را ثبتنام ميكند و يك درس بهوسيله چندين
دانشجو انتخاب ميشود.
مثال  : 2در محيط عملياتي بيمارستان ،رابطهها ميتوانند ماهيتي به شكل زير داشته باشند :
الف) رابطه يك به يك  :هر بيما ِر بستري يك تخت دارد و هر تخت فقط متعلق به يك بيمار است.
ب) رابطه يك به چند  :هر پرستار در يك بخش كار ميكند و هر بخش ميتواند چندين پرستار داشته
باشد.
ج) رابطه چند به چند  :هر پزشك چندين بيمار دارد و هر بيمار ميتواند چندين پزشك داشته باشد.
 1-3-3مراحل طراحي
 1-3-3-1رسم نمودار E-R

رس��م نمودارهاي موجوديت-رابطه ،روشي براي نشان دادن رابطه ميان موجوديتها و كاركرد و ماهيت
اين روابط است .به اين ترتيب يك مدلسازي معنايي از دادهها ايجاد ميشود و ما يك گام ديگر به طراحي
نهايي پايگاه داده نزديك ميشويم.
نمادهايي كه براي رسم نمودار  E-Rاز آنها استفاده ميكنيم به صورت زير هستند:
الف) موجوديت :يك مستطيل كه نام موجوديت درون آن نوشته ميشود.
دانشآموز


ب) مش�خصه موجودي�ت و رابطه :يك بيضي كه نام مش��خصه در آن ق��رار ميگيريد و با يك خط به
موجوديت يا رابطه وصل ميشود.
دانشآموز


نام دانشآموز

ج) رابطه :خطي صاف كه موجوديتها را به هم وصل ميكند و در دو سر آن ماهيت رابطه قيد ميشود.
د) كاركرد رابطه :يك لوزي كه روي خط رابطه قرار ميگيرد و كاركرد رابطه درون آن ذكر ميشود.
درس

ثبت نام

دانشآموز
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با اين توضيحات ،نموار  E-Rسيستم فروش يك مؤسسه انتشاراتي به اين صورت است :

 1-3-3-2تبديل موجوديتها به جدول

پس از رسم نمودارهاي  E-Rنوبت به طراحي جداول ميرسد .در پايگاه دادههاي رابطهاي ،هر موجوديت
و رابطه تبديل به يك جدول ميش��ود و مش��خصههاي موجوديت يا رابطه ،فيلدهاي آن را تشكيل ميدهند.
بنابراين در مثالي كه دنبال ميكنيم ،در نگاه اول جدولهاي زير قابل طراحي هستند؛ البته هنگام پيادهسازي
نهايي بايد نام جداول و فيلدها به زبان انگليسي درج شوند اما چون فع ً
ال در مرحله طراحي مقدماتي هستيم،
نامگذاريها را به صورت فارسي انجام دادهايم.
جدول كتاب

شماره كتاب

نام كتاب

نام نويسنده

قيمت

جدول مشتري

شماره مشتري

نام مشتري

تلفن

نشاني

مبلغ اعتبار

فصل اول :مفاهيم پايگاه داده
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در جدول مش��تري ،فيلدي به نام نشاني وجود دارد كه ميتواند شامل نام استان ،نام شهر ،نشاني دقيق
و كدپستي باشد .بهتر است اين نوع فيلدهاي مركب را به اجزاء سازنده آن تقسيم نموده و براي هر كدام به
صورت زير ،فيلدي جداگانه در نظر بگيريم.
نمونه طراحي ضعيف

جدول مشتري

تلفن

مبلغ اعتبار

نشاني

شماره مشتري

نام مشتري

1201

كتابفروشي
اميد

فرهادي – پالك  – 10كدپستي 1234567891

1205

نشر طلوع

شيراز – خيابان مالصدرا -كوچه  -21پالك 15

استان تهران – شهر تهران – خيابان انقالب – كوچه

طراحي اصالح شده

جدول مشتري

استان

شهر

شماره مشتري نام مشتري

تلفن

1201

كتابفروشي
اميد

تهران

تهران

1205

نشر طلوع

فارس

شيراز

نشاني

كدپستي

مبلغ اعتبار

خيابان انقالب– كوچه 1234567891

فرهادي – پالك 10
خيابان مالصدرا-كوچه
 -21پالك 15

احتماالً اين پرسش براي شما پيش ميآيد كه اين كار چه مزيتي دارد؟
الف) در جدول اول امكان مرتب كردن نش��انيها بر حس��ب استان يا ش��هري كه مشتري در آن زندگي
ميكند وجود ندارد.
ب) اگر بخواهيد پردازش��ي روي پايگاه داده انجام دهيد تا مث ً
ال معلوم ش��ود كه در اس��تان فارس چند
مشتري وجود دارد ،اين كار فقط در جدول دوم امكانپذير است.
در ادامه به ش��ما نش��ان خواهم داد كه حتي روي جدول اصالح شده هم ميتوان تغييراتي را اعمال كرد
تا عملكرد پايگاه داده بهتر شود.
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 1-3-3-3تعيين كليد اصلي

در بخش «آش��نايي با مفاهيم پايگاه داده» برايتان توضيح دادم كه چرا هر جدول بايد يك كليد اصلي
داشته باشد .كليد اصلي به سيستم مديريت پايگاه داده امكان ميدهد تا به سراغ ركوردي يكتا برود .در دو
جدول طراحي ش��ده ،جدول كتابها میتواند به خوديخود داراي يك فيلد يكتا باش��د؛ چون وقتي كتاب
چاپ ميش��ود به آن يك ش��ماره استاندارد بينالمللي به نام شابَك 1اختصاص داده ميشود كه آن را از بقيه
كتابها متمايز ميكند.
در نمودارهاي  E-Rبا كشيدن يك خط زير نام مشخصه اعالم ميكنيم كه كليد اصلي است.
كتاب
قيمت

شماره كتاب
نام كتاب

نام نويسنده

در جدول طراحي شده ،اين كار را با رسم يك مستطيل نقطهچين دور نام فيلد انجام ميدهيم.

اگر در ميان فيلدهاي يك جدول ،فيلد يكتايي وجود نداش��ته باشد كه بتوان آن را به عنوان كليد اصلي
معرفي كرد يا بايد با تركيب چند فيلد ،يك كليد اصلي تركيبي بسازيد يا با اختصاص شمارهاي منحصربفرد
به هر ركورد ،اين مشكل را حل نماييد .در طراحي پايگاه ساده ،روش دوم مرسومتر است بنابراين ما فيلدي
به نام شماره مشتري به جدول اضافه ميكنيم.
)1 . International Standard Book Number (ISBN

فصل اول :مفاهيم پايگاه داده
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 1-3-3-4تبديل رابطهها به جدول

اتفاقي كه در فرايند فروش يك مؤسسه انتشاراتي ميافتد اين است كه يك يا چند عنوان كتاب و از هر
عنوان تعداد خاصي در قالب يك فاكتور به مش��تري فروخته ميش��ود و در اين فاكتور شماره فاکتور ،تاريخ
فاکتور ،شماره مشتري و موارد خريداري شده درج ميشود.
يك روش ابتدايي براي پيادهسازي فرايند فروش اين است كه جدول زير را طراحي و اطالعات فاکتورها
را درون آن درج كنيم.

در اين طراحي ضعيف ،شماره فاکتور ،شماره مشتري و تاريخ در هر ركورد تكرار ميشود كه باعث بروز
افزونگي 1در سيستم خواهد شد .منظور از افزونگي ،تكرار بيمورد اطالعات تكراري در سطرهاي جدول است
كه ميتواند با يك طراحي خوب بر طرف شود.

1 . Redundancy
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ب��ه اي��ن ترتيب ما جدول قبلي را به دو جدول جديد تقس��يم كرديم تا از ب��روز افزونگي در پايگاه داده
جلوگيري كنيم .انجام اين كار مزيتهاي زير را دارد :
در طراحي اوليه اگر بخواهيم ركورد جديدي به جدول اضافه كنيم بايد ش��مار مش��تري و تاريخ
را چندين بار وارد نماييم كه وقتگير است.
در طراحي اوليه ،اگر نيازي به تغيير در فاكتور فروش وجود داش��ته باش��د ،مث ً
ال بخواهيم تاريخ
آن را تغيي��ر دهيم بايد اين كار براي همه ركوردهاي آن فاكتور انجام دهيم اما در طراحي دوم ،با تغيير
يك فيلد در «جدول فاکتورها» همه چيز درست ميشود و اص ً
ال نيازي نيست به سراغ «جدول جزييات
فاکتور» برويم.
ب��ا اصالح طراحي ،حجم ج��دول و به تبع آن پايگاه داده كاهش قابل مالحظهاي پيدا ميكند و
بازيابي دادهها از آن با سرعت بيشتري انجام خواهد شد.

مباني نظري تجزيه جداول كه نرمالسازي ناميده ميشود در انتهاي اين فصل بررسي خواهد شد.
 1-3-3-5كليد خارجي

به جدولهاي «فاکتورها» و «مشتريان» خوب دقت كنيد.
جدول فاکتورها

شماره فاکتور

شماره مشتري

تاريخ فاکتور

100

1201

1389/11/01

101

1205

1389/05/11

جدول مشتریان

تلفن

استان

شهر

نشاني

شماره مشتري

نام مشتري

تهران

خيابان انقالب – كوچه فرهادي – پالك 10

1201

كتابفروشي اميد

تهران

شيراز

خيابان مالصدرا-كوچه  -21پالك 15

1205

نشر طلوع

فارس

در جدول «فاکتورها» ،فيلد «شماره مشتري» وجود دارد.
فيلد «شماره مشتري» در جدول «مشتري» كليد اصلي است.

فصل اول :مفاهيم پايگاه داده
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در اين حالت ميگوييم «ش��ماره مش��تري» در «جدول فاکتورها» كليد خارجي است .براي نشان دادن
كليد خارجي در يك جدول ،از بيضي نقطهچين استفاده ميكنيم.
 1-3-3-6طراحي نهايي

با طي مراحل زير ،طراحي شما به تدريج نهايي ميشود :
تبديل موجوديتها و رابطهها به جدول
ايجاد تغييرات در ساختار و تعداد جداول براي جلوگيري از افزونگي
تعيين نام مناسب براي فيلدها
مشخص كردن كليدهاي اصلي و خارجي
نتيجه طراحي من براي سيستم فروش مؤسسه انتشاراتي به صورت زير است .ممكن است شما برحسب
سطح نرمالسازي 1انجام شده به طرح ديگري برسيد كه ميتواند درست هم باشد .با مبحث نرمالسازي در
بخش بعد آشنا خواهيد شد.

1 . Normalization
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در جدول جزييات فاکتور ،تركيب «ش��ماره فاکتور و شماره كتاب» منحصربفرد است بنابراين از آن
به عنوان كليد اصلي جدول استفاده كردهایم .ميتوانستیم به جاي اين كار ،يك شماره ترتيبي تعريف نموده
و به هر ركورد يك شماره اختصاص دهیم.
ممكن است ترجيح بدهيد نام همه شهرهاي ايران را درون يك جدول مجزا قرار داده و به هر شهر
يك ش��ماره اختصاص دهيد .سپس در جدول مش��تريان ،فيلدهاي «استان» و «شهر» را حذف كرده و اين
شماره را جايگزين كنيد .اين كار مزيتها و معايبي دارد .خوبي كار در اين است كه حجم پايگاه داده كاهش
مييابد؛ مث ً
ال به جاي اس��تان «چهارمحال و بختياري» و ش��هر «شهركرد» كه در جداول به صورت «رشته»
ذخيره ميشود و چندين بايت اشغال ميكند ،يك عدد چهار رقمي ذخيره خواهد شد و وقتي صدها ركورد
در جدول داش��ته باش��يد ،تفاوت حجم قابل مالحظه خواهد بود .مزيت دوم اين اس��ت كه اگر مث ً
ال نام شهر
تغيير كرد ،كافي اس��ت اين تغيير را در يك ركورد جدول ش��هرها اعمال كنيد ت��ا تغيير در كل پايگاه داده
(پرسوجوها 1و گزارشها )2منعكس شود .عيب كار هم در اين است كه اگر بنا باشد همه موارد مشابه را در
قالب يك شماره ذخيره كنيد و براي توضيح شمارهها يك جدول جديد تعريف نماييد ،ممكن است سيستم
مديري��ت پايگاه داده مجبور ش��ود براي تهيه ي��گ گزارش به دهها جدول مراجعه كن��د و در نتيجه كارايي
سيستم كم شود .در مبحث نرمالسازي با اين موضوعات بيشتر آشنا ميشويد.
نامگذاري فيلدهاي جدول به خصوص در زماني كه تعداد جدولهاي پايگاه داده زياد ميشود اهميت
فوقالعادهاي دارد .سعي كنيد نامهاي انتخاب شده دقيقاً متناسب با محتواي فيلدها باشد.

1 . Queries
2 . Reports
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 1-4نرمالسازي جداول
وقت��ي به عنوان طراح پايگاه داده ،يك س��اختار واقعي را به تع��دادي جدول تبديل ميكنيد همواره اين
سؤال براي شما مطرح ميشود كه آيا نتيجه كار ،بهترين حالت ممكن است؟ در مدل رابطهاي روشي بسيار
معروف براي پاس��خ دادن به اين پرس��ش وجود دارد كه آنرا نرمالس��ازي ميناميم .با استفاده از اين روش
ميت��وان ج��داول خوبي طراحي كرد يا طراحي صورت گرفته را بهبود بخش��يد .اما پيش از توضيح س��طوح
نرمالسازي بايد با چند مفهوم تئوري آشنا شويد.
 1-4-1رابطه

اگر فرض كنيم  nمجموعه به صورت  ... ،S2 ،S1و  Snوجود داش��ته باش��د كه الزاماً متمايز نيستند ،رابطه
 Rروي اين  nمجموعه عبارت اس��ت از  :مجموعهاي از  nتاييها ،به صورتي كه براي هر  nتايي ،جزء اول از
 ،S1جزء دوم از  S2و به همين ترتيب ،جزء nام از  Snمقدار بگيرد .به بيان بهتر رابطه  Rعبارت است از ضرب
دکارتی.x … Sn x S2 S1 1
مثال  :1اگر  S1مجموعه شماره دانشآموزي S2 ،مجموعه اسامي دانشآموزان و  S3رشته تحصيلي
باشد STUDENT ،با تعدادي سهتايي به صورت زير ،يك رابطه است و آن را اينطور مينويسيم :
)STUDENT (ID, NAME , COURSE

يك نمونه از اين رابطه ميتواند مجموعه زير باشد :
} >’تجربي‘ ’> , <COURSE :مهدي رياحي‘ { <ID : ‘86020’ , <NAME :

و نمايش جدولي اين رابطه به صورت زير است :
STUDENT
COURSE

NAME

ID

رياضي

علي محمدي

85653

تجربي

مهدي رياحي

86020

تجربي

رضا عباسي

86030

انساني

مجيد منصوري

86360

1 . Cartesian Product
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به هر كدام از اين  nتاييها يك تاپِل 1ميگوييم كه در نمايش جدولي همان «ركورد» است .بين مفاهيم
رياضي رابطه و نمايش جدولي آن ،تناظرهاي زير وجود دارد :
مفهوم رابطهاي

نمايش جدولي

رابطه

جدول

تاپل

ركورد – سطر

مشخصه

ستون

 1-4-2ويژگيهاي رابطه
رابطه يك مفهوم رياضي است كه در پايگاه دادههاي رابطهاي به صورت جدول پيادهسازي ميشود .اين
مفهوم داراي چهار ويژگي زير است:
الف) رابطه ،تاپل تكراري ندارد چون بدنه رابطه ،مجموعه است و مجموعه نميتواند عنصر تكراري داشته
باشد.
ب) تاپلها ،نظم ندارند و ترتيب آنها مهم نيس��ت چون مجموعه در حالت كلي فاقد نظم اس��ت .براي
نمونه ،اين جمله كه ركورد «علي محمدي» در ابتداي جدول قرار دارد بيمعني است.
ج) مشخصههاي رابطه ،نظم مكاني ندارند يعني نميتوانيم بگوييم مث ً
ال نام دانشآموز مشخصه اول است
و رشته او مشخصه دوم!
د)مش��خصهها ،تكمقداري هس��تند يعني در نمايش جدولي رابطه ،در هر تاپل ،براي هر مشخصه دقيقاً

يك مقدار وجود دارد.

 1-4-3وابستگي تابعي

2

اگر  Aو  Bدو مجموعه مش��خصه در ش��ماي  Rباش��ند ،آنگاه وابستگي تابعي  Aو  Bبرقرار است هرگاه
Aو 
B
براي تمام رابطهها در  ،Rبه ازاي هر مقدار  Aفقط يك مقدار  Bوجود داش��ته باش��د .وابستگي تابعي 
را به صورت  A Bنشان ميدهيم.
مث�ال  : 1اگ��ر  Aو  Bدو مجموعه به صورت } B={b1,b2,b4و } A={a1,a2,a3,a5باش��ند ،در رابطه
}) R1={(a1,b1),(a2,b2),(a3,b4),(a5,b1وابس��تگي  A Bبرقرار اس��ت چون به ازاي مقادير مس��اوي از ،A
مقادير متفاوت از  Bوجود ندارد .ولي اگر دوتايي ) (a1,b4را به اين رابطه اضافه كنيم ،وابستگي تابعي از بين
1 . Tuple
)2 . Functional Dependency (FD
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ميرود چون براي  a1دو مقدار  b1و  b4وجود خواهد داشت.
وابس��تگي تابع��ي ،قواعد محيط عمليات��ي را بيان ميكند .مث ً
ال از عبارت (معلم)
ميشود كه هر درس فقط توسط يك معلم قابل ارايه است.

(درس) مش��خص

مثال  : 2همه مشخصههاي يك موجوديت با مشخصه كليد آن وابستگي تابعي دارند.
مث ً
ال در مورد موجوديت دانشآموزان مدرسه ،نام دانشآموز با شماره دانشآموزي او وابستگي تابعي دارد
( )ID NAMEچون به ازاي هر شماره دانشآموزي فقط يك نام وجود دارد.
 1-4-4وابستگي تابعي كامل

1

مشخصه  aبا مشخصه  bوابستگي تابعي كامل ) (a=>bدارد اگر  bبا  aوابستگي تابعي داشته باشد (b

)a

اما با هيچ زيرمجموعهای از  aوابستگي تابعي نداشته باشد.
مثال  : 1اگر رابطه زير را داشته باشيم :
C

B

A

c1

b1

a1

c3

b1

a2

c2

b2

a1

وابستگي تابعي كامل بين  Cو ( )A , Bبرقرار است چون :
اوالً C :
ثانياً C :

) (A , Bبرقرار است چون براي هر دوتايي ) (ai , bjفقط يك  ckوجود دارد.
 Aبه دليل وجود)) ((a1 , c2) , (a1 , c1برقرار نيست .همچنين C

))((b1 , c1) , (b1 , c3برقرار نميباشد.

 Bبه خاطر دوتاييهاي

 1-4-5نمودار وابستگي تابعي

2

با استفاده از قواعد موجود در محيط عملياتي ،نمودار وابستگي تابعي رسم ميشود تا به ما ديد دقيقتري
از طراحي صورت گرفته بدهد.
)1 . Full Functional Dependency (FFD
2 . FD Diagram
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مثال  : 1اگر قواعد زير در يك محيط عملياتي برقرار باشد ،نمودار  FDمتناظر را رسم و يك جدول
با مقادير دلخواه ايجاد نماييد.
قاعده  : 1هر ناشر ،تعدادي كتاب چاپ ميكند.
قاعده  : 2ناشر از يك كتاب ،شمارگان خاصي منتشر ميكند.
قاعده  : 3هر ناشر در يك شهر فروشگاه دارد.
قاعده  : 4هر ناشر كتابهاي خود را با تخفيف مشخصي ميفروشد.
قاعده  : 5فروشگاههاي يك شهر كتابها را با تخفيف يكساني ميفروشند.
پاس�خ  :ابتدا براي نشان دادن وابس��تگيها ،به موجوديتها و مشخصهها حروف اختصاري زير را نسبت
ميدهيم.
 : #Pشماره ناشر
 : #Bشماره كتاب
 : Qtyشمارگان
 : Cityشهر
 : Discountتخفيف
وابستگيهاي موجود در اين محيط عملياتي به اين صورت است :

بنابراين نمودار وابستگي تابعي به صورت زير قابل رسم است:

فصل اول :مفاهيم پايگاه داده
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جدولي از مقادير معتبر ميتواند به صورت زير باشد .اين رابطه را  FIRSTنامگذاري ميكنيم.

 1-4-6آنومالي

Discount

City

Qty

#B

#P

%20

C1

1100

B1

P1

%25

C2

1200

B4

P2

%20

C1

5000

B3

P3

%20

C1

4400

B2

P1

%30

C3

3300

B3

P4

%30

C3

1100

B5

P4

1

آنومال��ي يا بينظمي يعني بروز وضعيت نامطل��وب در جريان انجام يك عمليات درون پايگاه داده كه به
دليل طراحي نامناسب رخ ميدهد .آنومالي در سه محور زير قابل بررسي است :
الف) انجامناپذيري يك عمليات در پايگاه داده
ب) بروز پيامد نامطلوب در پي انجام يك عمليات
ج) فزونكاري براي انجام يك عمليات

نرمالسازي ،روشي مؤثر براي كاهش آنومالي در يك پايگاه داده است.
 1-4-7شرح آنوماليها

براي بررسي سه وجه آنومالي ،رابطه تعريف شده در مثال اخیر را در نظر بگيريد.
ال�ف) انجامناپذيري (آنومال�ي در درج)  :فرض كنيد ميخواهيم ركورد>  < , B2 , 1400 , C2 , 25%را
در رابطه  FIRSTدرج كنيم .اما اين درج امكانپذير نيس��ت چون معلوم نيست اين كتاب توسط چه ناشري
منتش��ر ش��ده است .در آنومالي ناشي از درج ،كليد اصلي يا بخش��ي از آن تعريف نشده و همانطور كه قب ً
ال
توضيح داده شد ،مقدار كليد اصلي بايد مشخص باشد.
1 . Anomaly
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ب) ب�روز پيام�د نامطل�وب (آنومالي در حذف)  :قصد داريم رك��ورد >  < P2 , B4 , 1200را حذف كنيم.
اگرچه اين كار امكانپذير است اما باعث ميشود اطالع > < C2 , 25%هم از بين برود و ديگر ندانيم ميزان
تخفيف فروشگاهها در شهر  C2چهقدر است .بنابراين حذف يك ركورد منجر به بروز تبعات نامطلوب خواهد
شد.
ج) فزونكاري (آنومالي در بروزرساني)  :ميخواهيم ميزان تخفيف فروشگاهها در شهر  C1را از 20%به
 15%تغيير دهيم .به اين ترتيب بايد در س��ه س��طر از جدول ،مقدار  Discountرا بروزرساني كنيم كه نوعي
فزونكاري و نشاندهنده طراحي ضعيف است.
مطالب ذكر ش��ده نش��ان ميدهد رابطه  FIRSTساختار خوبي ندارد و نوعي «اختالط اطالعاتي» در آن
روي داده؛ يعني اطالعات مربوط به موجوديتها ،بيجهت با هم مخلوط ش��ده اس��ت .به عنوان نمونه لزومي
ندارد ميزان تخفيف فروشگاههاي يك شهر كه اطالعي پايهاي محسوب ميشود با اطالعات كتابهاي چاپ
شده و شمارگان آنها تركيب شود.
براي ايجاد يك طراحي مناس��ب بايد رابطه را از نظر س��طح نرمال بودن بررسي كنيم و در صورت نرمال
نبودن ،با پيروي از مجموعهاي از دستورالعملها جداول را تجزيه نموده و به سطح نرمال موردنظر برسانیم.
 1-4-8سطوح نرمال

1

سطوح مختلف نرمال را ميتوان به صورت زير بيان نمود.
.1

1سطح اول نرمال يا 1NF

.2

2سطح دوم نرمال يا 2NF

.3

3سطح سوم نرمال يا 3NF

.4

4سطح نرمال بايس-كاد يا BCNF2

.5

5سطح چهارم نرمال يا 4NF

.6

6سطح پنجم نرمال يا 5NF

با توجه به پيچيدگي سطوح باالي نرمالسازي و استفاده از آنها در موارد خاص ،اين كتاب فقط تا سطح
نرمال سوم را بررسي خواهد كرد.
 1-4-8-1سطح نرمال اول :

تعريف  :رابطه  Rدر سطح اول نرمال ( )1NFاست اگر همه مشخصهها (فيلدها) تكمقداري باشند.
)1 . Normal Form (NF
2 . Boyce-Codd Normal Form

فصل اول :مفاهيم پايگاه داده
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مث�ال  : 1رابط��ه كتابهاي موجود در يك كتابخانه را در نظر بگيريد ،آيا اين رابطه در  1NFقرار
شماره كتاب

نام كتاب

اطالعات نشر

1203

برنامهنويسي C

نقشسيمرغ 1388 -

1204

SQL Server

عابد – 1389

1206

2010 Access

برگ زيتون 1389 -

فيلد اطالعات نشر قابل تجزيه به دو فيلد «ناشر» و «سال انتشار» است و اگر بخواهيم سال انتشار را از
رابطه به دس��ت بياوريم بايد اين فيلد را تجزيه كنيم .بنابراين رابطه غيرنرمال اس��ت و در  1NFقرار ندارد .با
تبديل رابطه به حالت زير ،در  1NFقرار ميگيرد.
شماره كتاب

نام كتاب

ناشر

سال انتشار

1203

برنامهنويسي C

نقشسيمرغ

1388

1204

SQL Server

عابد

1389

1206

2010 Access

طلوع

1389

 1-4-8-2سطح نرمال دوم :

تعريف  :رابطه  Rدر سطح دوم نرمال است اگر و فقط اگر:
الف)  1NFباشد.
ب) تمام مشخصههاي غيركليد ،با كليد اصلي وابستگي تابعي كامل داشته باشند.
مثال  : 1رابطه  FIRSTرا درنظر بگيريد ،آيا اين رابطه در  2NFاست؟
كلي��د اصلي در اين رابطه ،صفت مركب ) (P#,B#اس��ت .اگر به نمودار دق��ت كنيد ميبينيد كه تمامي
فيلدها با اين كليد وابستگي تابعي دارند.
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به عنوان نمونه City :

)(P#,B#

طبق تعريف در صورتي وابستگي تابعي كامل برقرار است كه :
اوالً ( )#P#,Bبا  Cityوابستگي تابعي داشته باشد.
ثانياً  Cityبا هيچ زيرمجموعهاي از ( )#P#,Bوابستگي تابعي نداشته باشد اما طبق نمودار :
City

 B#و City

P#

لذا وابس��تگي تابعي كامل ( )FDDبين  Cityو ) (P#,B#وجود ندارد .در مورد مشخصههاي  Discountو
 Qtyهم وضع به همين منوال است بنابراين رابطه  F IRSTدر  2NFقرار ندارد.
در بخش  1-4-7آنوماليهاي موجود در رابطه  FIRSTرا شرح داديم ،حال ميتوانيم چنين نتيجهگيري
كنيم كه دليل اين آنوماليها نقض ش��دن وابس��تگي تابعي كامل اس��ت .براي رفع آنومالي و باال بردن سطح
نرمال بايد رابطه  FIRSTرا تجزيه كنيم.
تجزيه رابطه  Rبه روابط  R1و  R2بايد به گونهاي انجام گيرد كه:
اوالً با پيوند دو رابطه  R1و  R2رابطه  Rتوليد شود و در اين ميان هيچ تاپلي 1از دست نرود.
ثانياً تمامي وابستگيهاي تابعي رابطه  Rحفظ شود.
مثال  : 2رابطه  FIRSTرا بهگونهاي تجزيه كنيد كه رابطههاي جديد در  2NFقرار گيرند.
اطالعات پايهاي نشر را از جدول كتب چاپ شده جدا ميكنيم تا دو رابطه به صورت زير به دست بيايد:
)PB (P# , B# , Qty
)SECOND (P# , City , Discount

 . 1ركورد يا سطري از جدول

فصل اول :مفاهيم پايگاه داده
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رابطه  SECONDدر سطح دوم نرمال است چون:
اوالً  1NFاست.
ثانياً وابستگي تابعي كامل برقرار است.
مثال  : 3آنوماليهاي موجود در رابطه  SECONDرا شرح دهيد.
ال��ف) در درج  :درج رك��ورد جديدي مثل > < , C4 , 15%که به صورت مس��تقل بامعناس��ت و نش��ان
ميدهد در فروش��گاههاي ش��هر  C4كتابها با  15درصد تخفيف عرضه ميش��ود «انجام ناپذير» است چون
ناشر نامشخص است.
ب) در حذف  :حذف اطالع >  <P4 , C3 , 30%منجر به از دست رفتن ركوردي ميشود كه نشان ميدهد
ناشر  P4در شهر  C3فروشگاه دارد.
ج) در بروزرساني  :براي تغيير درصد تخفيف در شهر  C1بايد بيش از يك ركورد تغيير يابد.
 1-4-8-3سطح نرمال سوم :

تعريف  :رابطه  Rدر سطح سوم ترمال است اگر و فقط اگر :
الف)  2NFباشد.
ب) هر مشخصه غيركليد با كليد اصلي فقط وابستگي تابعي بيواسطه داشته باشد.
مثال  : 1ثابت كنيد اگر B

AوC

 Bبرقرار باشد آنگاه C

 Aهم برقرار است.

ب��ا اس��تفاده از برهان خلف ،فرض ميكنيم و لذا حداق��ل در دو تاپل ،به ازاي يك مقدار از  ،Aدو مقدار
متمايز از  Cداريم :
)R (A , B , C
a1 ….. c1
a1 ….. c2

اما به ازاء دو مقدار متمايز از  ، Cمقدار  Bميتواند متمايز يا يكس��ان باش��د بنابراين دو حالت زير قابل
تصور است:

 Aثابت ميشود و لذا فرض
 Bو در قس��مت «ب» نادرس��تي B
در حالت «الف» ،نادرس��تي C
 Aثابت ميشود .اين قاعده در جبر رابطهاي ،تعدي ناميده ميشود.
نادرست است و C
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مثال  : 2آيا رابطه  SECONDدر  3NFقرار دارد؟
اين رابطه  2NFاست بنابراين شرط اول در تعريف رابطه  3NFبرقرار است اما اگر نمودار  FDاين رابطه
را در نظر بگيريد:
City

P#

Discount

 P#ثابت
 Cityو بنابراين طبق قاعده تعديDiscount ،
 P#و Discount
ميبينيد كه City
ميش��ود .به بيان ديگر  Discountبا  P#به واس��طه  Cityوابس��تگي تابعي دارد و لذا شرط دوم تعريف 3NF
نقض شده است.
براي رفع آنومالي در  SECONDو بردن آن به سطح  ،3NFاين رابطه بايد به دو رابطه زير تجزيه شود:
)PC (P# , City
)CD (City , Discount

CD
Discount
20%
25%
30%

City
C1
C2
C3

PC
City
C1
C2
C1
C3

P#
P1
P2
P3
P4

به اين ترتيب آنوماليهاي شرح داده شده در بخشهاي قبلي از بين ميرود .نرمالسازي غالباً تا سطحي
انجام ميگيرد كه س��رعت اجراي پرسوجوها و برگرداندن نتايج را بيش از حد مجاز كاهش ندهد چون در
پايگاه دادههايي با س��طح نرمالس��ازي باال بايد چندين جدول با هم پيوند بخورند تا نتيجه موردنظر حاصل
ش��ود .بهخصوص براي پايگاه دادههايي كه تحت وب اجرا ميش��وند و سرعت بازيابي اطالعات اهميت بااليي
دارد رعايت اين مسأله مهم است.
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The design process
The design process consists of the following steps:
Determine the purpose of your database  
This helps prepare you for the remaining steps.
Find and organize the information required   
Gather all of the types of information you might want to record in the database, such as
product name and order number.
Divide the information into tables  
Divide your information items into major entities or subjects, such as Products or Orders.
Each subject then becomes a table.
Turn information items into columns  
Decide what information you want to store in each table. Each item becomes a field, and
is displayed as a column in the table. For example, an Employees table might include fields
such as Last Name and Hire Date.

مدیریت پايگاه داده
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Specify primary keys  
Choose each table’s primary key. The primary key is a column that is used to uniquely
identify each row. An example might be Product ID or Order ID.
Set up the table relationships  
Look at each table and decide how the data in one table is related to the data in other
tables. Add fields to tables or create new tables to clarify the relationships, as necessary.
Refine your design  
Analyze your design for errors. Create the tables and add a few records of sample data.
See if you can get the results you want from your tables. Make adjustments to the design, as
needed.
Apply the normalization rules  
Apply the data normalization rules to see if your tables are structured correctly. Make
adjustments to the tables, as needed.

.متن باال را مطالعه كرده و در مورد آن توضيح دهيد1 .1
.مراحل طراحي يك پايگاه داده را نام ببريد2 .2
.ترجمه و تلفظ عباراتي را كه زير آنها خط كشيده شده در فرهنگ لغات پيدا كنيد3 .3

فصل اول :مفاهيم پايگاه داده
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1 .1مزایا و معایب سیستم مدیریت پایگاه داده را توضیح دهید.
2 .2وجود کلید اصلی در یک جدول چه ضرورتی دارد؟
3 .3در محیط عملیاتی دانشگاه ،روابط زیر برقرار است :
الف) دانشجو ،درس را انتخاب میکند.
ب) درس توسط دانشجو حذف میشود.
ج) استاد ،درس را ارایه میکند.
با تخصیص تعدادی مشخصه به موجودیتها و روابط ،نمودار  E-Rاین محیط عملیاتی را رسم نمایید.
4 .4ویژگیهای یک رابطه را توضیح دهید.
5 .5وابستگی تابعی و وابستگی تابعی کامل را با ذکر مثال توضیح دهید.
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6 .6نمودار  E-Rزیر را در نظر بگیرید:

فرض کنید اطالعهای زیر را از نمودار فوق استنتاج کردهایم:
 : I1دانشجوی  S1درس  C1را انتخاب کرده است.
 : I2درس  C1توسط استاد  P1ارایه میشود.
 : I3استاد  P1به دانشجوی  S1درس می دهد.
آیا اطالع زیر قابل نتیجهگیری است؟
 : I4استاد  P1درس  C1را به دانشجوی  S1تدریس میکند.
7 .7رابطه  )R(A,B,Cرا با بسط زیر در نظر بگیرید .این رابطه در چه سطحی از نرمالسازی قرار دارد؟
C
c1
c1
c2
c2
c3
c1
c4

B
b1
b2
b1
b2
b3
b4
b4

A
a1
a1
a1
a1
a2
a3
a3

فصل دوم :تغيير جداول پايگاه داده
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حال كه با روش طراحي يك پايگاه داده آشنا شديد به سراغ مطالب پیشرفتهتری در کار با سیستم پایگاه
داده  Accessمیرویم .آش��نايي با مهارتهای انتقال اطالعات بين دو سيس��تم پايگاه داده متفاوت و تبدیل
یک جدول به فرمتهای قابل استفاده در سایر نرمافزارها ،موضوعي است كه در اين فصل مورد بررسي قرار
ميگيرد.
 2-1اصول  Importingجدول
يك��ي از مهارته��اي موردنياز براي طراحان يا مدي��ران پايگاه داده ،توانايي انتق��ال دادن اطالعات بين
سيستمهاي مختلف مديريت پايگاه داده است .در برخي موارد هم الزم ميشود شما يك فايل  Excelيا فايل
متني ساده را كه درون آن ركوردهاي اطالعاتي وجود دارد به درون جداول يك پايگاه داده انتقال دهيد.
تعريف  :عملياتي را كه طي آن ،دادهها از يك منبع خارجي وارد پايگاه ميش��ود  Importingيا Import

كردن ميگوييم.
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وارد كردن يك جدول از يك بانك اطالعاتي ديگر

گاهي اوقات الزم ميش��ود ش��ما يكي از جداول موجود در يك پايگاه داده  Accessيا  SQL Serverرا
وارد پايگاه دادهاي كنيد كه در حال س��اخت و تكميل آن هستيد .براي مثال فرض كنيد در يك پايگاه داده
 Accessجدول تمامي ش��هرهاي ايران وجود دارد و ش��ما در پايگاه داده جديد به اين جدول نياز داريد .يك
راهحل ابتدايي اين است كه جدول خامي ايجاد نموده و ليست شهرها و شماره آنها را تايپ كنيد اما قابليت
 Importingسيستمهاي مديريت پايگاه داده به شما امكان ميدهد اين كار را با سهولت و سرعت بيشتري
انجام دهيد.
1.1پايگاه دادهاي را كه قصد داريد جدول جديدي به آن اضافه كنيد در محيط  Accessباز كنيد.
2.2به زبانه  External Dateرفته و روي دكمه  Accessكليك كنيد.

در پنج��رهاي كه ظاهر ميش��ود روي دكمه  Browseكليك نم��وده و در پنجره  ،File Openپايگاه داده
حاوي جدول موردنظر را انتخاب كنيد .روي دكمه  Openكليك كنيد.

فصل دوم :تغيير جداول پايگاه داده
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3.3در پنجره تعيين پايگاه داده مبدأ ،دكمه  OKرا بزنيد.

4.4ليس��تي از ج��داول ،پرسوجوها ،گزارشها و س��اير عناص��ر موجود در پايگاه داده انتخاب ش��ده ظاهر
میگردد .در زبانه  Tablesروي جدول موردنظر كليك كرده و دكمه  K
 Oرا بزنيد.

5.5با كليك كردن روي دكمه  Closeكه در آخرين پنجره ويزارد قرار دارد ،عمليات انتقال صورت ميگيرد.
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6.6جدول انتخاب شده به ليست جداول پايگاه داده اضافه خواهد شد.

وارد كردن يك جدول از يك كارپوشهي Excel

در بس��ياري از محيطهاي عملياتي ،افراد ترجيح ميدهند اطالعات خود را در فايلهاي  Excelنگهداري
كنند چون ذخيرهسازي دادهها در اين محيط بسيار ساده و سريع است .اما كمكم با افزايش حجم دادهها و
نياز به انجام پردازش روي آنها ديگر نرمافزار  Excelكارايي خود را از دست ميدهند و انتقال دادهها درون
يك پايگاه داده نظير  Accessاجتنابناپذير ميشود .در اين بخش با روش انجام اين كار آشنا ميشويد.
1 .1يك كارپوشهي  Excelحاوي جدول مشخصات كتابهاي يك مؤسسه انتشاراتي ايجاد كنيد .اين فايل
ميتواند حاوي ستونهاي شماره كتاب ،نام كتاب ،نام و نام خانوادگي نويسنده ،قيمت كتاب و  ...باشد .چند
ركورد در آن ايجاد نموده و با نام  BookListذخيره كنيد.

2 .2ح��ال برنامه  2007 Accessرا باز نموده و يك فايل
پايگاه داده خالي با نام  Booksايجاد نماييد.
 3 .س��پس به زبانه  External Dataرفته و روي دكمه
سبزرنگ  xcel
 Eكليك كنيد.
4 .4پنجره انتخاب فايل  Excelظاهر ميش��ود .با كليك كردن روي دكمه  ،Browseفايل  BookListرا به
پنجره معرفي كنيد.

فصل دوم :تغيير جداول پايگاه داده
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در اين پنجره سه گزينه وجود دارد كه دوتاي اول به صورت زير عمل ميكنند :
گزينه اول ،كارپوشه  Excelرا وارد يك جدول خام  Accessنموده و فيلدهاي اين جدول را با سرستونهاي
فايل  Excelنامگذاري ميكند.
گزين��ه دوم فرض ميكند ش��ما قب� ً
لا در  Accessجدولي حاوي فيلدهاي متناظر ب��ا فايل  Excelايجاد
نمودهايد و قصد داريد ركوردهاي موجود در كارپوشه را به جدول  Accessاضافه كنيد.
5 .5گزينه اول را انتخاب و روي دكمه  OKكليك نماييد.
6 .6در پنجره ظاهر شده ،گزينه  Show worksheetsرا انتخاب نموده و در ليست روبروي آن روي كارپوشه
موردنظر كليك كنيد .دادههاي موجود در اين كارپوشه نمايش داده ميشود .روي دكمه  Nextكليك كنيد.
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7 .7ب��ا عالم��ت زدن عب��ارت باالي پنج��ره جديد به برنام��ه اعالم ميكني��د كه رديف اول ح��اوي عنوان
سرستونهاست .روي دكمه  Nextكليك نماييد.

8 .8با كليك كردن روي هر س��تون ،پسزمينه آن به رنگ س��ياه در ميآيد و امكان تغيير تنظيمات ستون
در بخ��ش  Field Optionsفراهم ميآيد .براي مثال ميتوانيد نام س��تون 1و نوع دادهاي 2آن را تغيير دهيد.
در اين مثال  ookCode
 Bرا از  Doubleبه  Integerتغيير دادهام چون ش��ماره كتاب يك عدد صحيح اس��ت.
تغييرات موردنظر را روي ساير ستونها اعمال و روي دكمه  Nextكليك نماييد.

1 . Field Name
2 . Data Type

فصل دوم :تغيير جداول پايگاه داده
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9 .9پنج��ره بع��دي مخصوص تعيين كليد اصلي جدول اس��ت .گزينه اول ،ب��ه  Accessاجازه ميدهد يك
شناس��ه 1يكتا به جدول اضافه نمايد .اين كار در مورد جداولي كه فيلد يكتا ندارند ضروري اس��ت اما در اين
مثال ،ش��ماره كتاب براي هر ركورد منحصربفرد اس��ت؛ بنابراين گزينه دوم را انتخاب و از ليست روبرو ،فيلد
 BookCodeرا انتخاب نماييد .نهايتاً روي دكمه  Nextكليك كنيد.

1010در اي��ن پنج��ره ،يك نام مناس��ب براي جدول وارد نم��وده و روي دكمه  Finishكلي��ك كنيد تا عمل
 Importingانجام شود.

1 . ID
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1111جدولي با نام تعيين شده و حاوي ركوردهاي كارپوشه  Excelايجاد ميشود.

وارد كردن يك جدول از يك فايل متني
فايله��اي متني با فرمت  txt.ميتوانند به عنوان منبعي براي ذخيرهس��ازي دادهها مورد اس��تفاده قرار
بگيرند .در اين نوع فايلها ،هر ركورد اطالعاتي درون يك سطر ذخيره ميشود و فيلدهاي آن ركورد با يك
عالمت جداكننده 1مانند كاما ،نقطه-كاما ،عالمت نقل قول Space ،Tab ،و  ...از هم تفكيك ميشوند.
فرض كنيد فايلي متني حاوي نام و نام خانوادگي نويس��ندگان يك مؤسس��ه انتش��اراتي و نشاني پست
الكتروني��ك آنه��ا داريم و ميخواهيم اين فايل را درون پايگاه داده  Accessوارد كنيم .در اين فايل ،فيلدها
با  Tabاز يكديگر جدا شدهاند.

1.1فايل پايگاه داده را باز كرده و در زبانه  External Dataروي دكمه  Text Fileكليك كنيد.

1 . Delimiter
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2.2با كليك كردن روي دكمه  ،Browseفايل متني را باز نموده و روي دكمه  OKكليك كنيد.

3.3در پنجره بعدي ركوردهاي موجود در فايل نش��ان داده ميشود .ضمناً در باالي پنجره ،دو گزينه وجود
دارد كه به صورت زير عمل ميكنند:
 : Delimitedبا انتخاب اين گزينه به برنامه اعالم ميكنيد كه فيلدهاي هر ركورد با نوعي جداكننده از
هم تفكيك شدهاند.
متني ح��اوي ركوردهاي اطالعاتي ،براي هر فيلد
 : Fixed Widthگاهي اوقات براي س��اخت يك فايل
ِ
عرض مشخصي در نظر گرفته ميشود تا به اين ترتيب ،فيلدهاي يك ركورد از هم جدا شوند.
ما در ساخت فايل متني از روش اول استفاده كردهايم بنابراين گزينه  Delimitedرا انتخاب ميكنيم

همانطور كه در تصوير باال ميبينيد ،عباراتي كه در فايل متني به زبان فارس��ي نوش��ته شده بودند ،در
اين پنجره ناخوانا هس��تند .مش��كل از آنجا ناشي ميشود كه هنگام ذخيرهسازي فايل متني ،امكان انتخاب
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حالتهاي كدگذاري 1متفاوتي مانند  ANSIو UTF-8وجود دارد.

در حي��ن  Importingباي��د روش كدگذاري فايل به برنامه اعالم ش��ود وگرنه ممكن اس��ت  Accessدر
تشخيص نويسهها2ي غيرانگليسي دچار مشكل شود .براي حل اين مشكل :
4.4روي دكم��ه  Advancedكليك كنيد
ت��ا پنج��ره  Import Specificationظاهر
شود .در باالي اين پنجره ميتوانيد تعيين
كني��د كه فيلدها با چه ن��وع جداكنندهاي
از هم تفكيك شدهاند .همچنين با انتخاب
گزين��ه مناس��ب در ليس��ت Code Page
مشكل ناخوانا بودن نوشتههاي فارسي حل
ميش��ود .فايل متني مثال ما با كدگذاري
 UTF-8ذخيره ش��ده كه نس��بت به بقيه
روشهاي كدگذاري كارآمدتر است.
5.5پ��س از انج��ام تنظيمات ،روي دكمه  OKكليك كنيد تا به پنج��ره اصلي برگرديد .در اين پنجره روي
دكمه  ext
 Nكليك نماييد.

1 . Encoding
2 . Characters
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اول فايل
6.6در پنجره بعد هم امكان تعيين نويسه جداكننده وجود دارد .ضمناً اگر نام سرستونها در رديف ِ
متني وجود داش��ته باشد ،با تيك زدن عبارت  First Row Contains Fields Namesميتوانيد نام فيلدها را
هم از فايل متني به جدول  Accessمنتقل كنيد .روي دكمه  ext
 Nكليك كنيد تا پنجره بعد ظاهر شود.

7.7نوبت به تعيين نام فيلدها و نوع دادهاي آنها ميرسد .روي ستون موردنظر كليك و در باالي پنجره نام
دلخواه را وارد و نوع دادهاي را مشخص كنيد .نهايتاً روي دكمه  Nextكليك نماييد.

8.8از آنجا كه ركوردهاي وارد شده فيلد منحصربفرد ندارند تا تبديل به كليد اصلي جدول شود ،با انتخاب
گزينه اول به  Accessاجازه دهيد يك فيلد شناسه يكتا به جدول اضافه كند.
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9.9در پنجره بعد هم نام جدول را تعيين نموده و روي دكمه  Finishكليك كنيد.

1010عمليات  Importدادهها انجام و جدول جديدي ايجاد ميشود.

 2-2اصول  Exportingجدول
تبادل اطالعات ميان پايگاههاي داده مختلف يكي از مهارتهاي اساس��ي در كار با  DBMSها محس��وب
ميش��ود .چنانچه نرمافزار پايگاه داده مبدأ و مقصد با هم س��ازگار و ترجيحاً محصول يك ش��ركت باش��ند
معم��والً اين انتقال به آس��اني انجام ميش��ود؛ براي مث��ال قابليتهاي قدرتمندي براي انتق��ال دادهها بين
سيس��تمهاي مديريت پايگاه داده  Accessو  SQL Serverوجود دارد .اما هميشه كار به اين سادگي نيست.
گاهي اوقات الزم ميشود دادههاي درون يك جدول به قالبهاي سادهاي مثل فايل متني يا  HTMLتبديل
 Eدادهها
ش��وند تا سيستم پايگاه داده مقصد قادر به شناس��ايي آنها باشد .به همين دليل مبحث  xporting
جداول اهميت زيادي دارد.
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الف) صدور يك جدول به يك بانك اطالعاتي ديگر

ميخواهيم يكي از جداول پايگاه داده  Accessرا به فايل  Accessديگر  Exportكنيم.
1 .1با دوبار كليك روي نام جدول موردنظر ،آن را باز كنيد.
2 .2در زبانه  External Dataروي دكمه  Moreكليك و از منوي ظاهر ش��ده ،گزينه  Access Databaseرا
انتخاب نماييد.

3 .3پايگاه داده مقصد را انتخاب كنيد.
4 .4در پنجرهاي كه ظاهر ميش��ود مش��خص كنيد كه آيا ميخواهيد فقط س��اختار جدول منتقل شود یا
دادهه��اي درون آن ه��م صادر ش��وند .گزينه اول يك كپي از جدول و محتوي��ات آن در پايگاه داده انتخابي
ايجاد ميكند.

5 .5در ص��ورت تمايل ،ن��ام جديد براي جدول انتخاب و روي دكمه  OKكلي��ك كنيد تا عمليات Export

انجام شود.
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ب) صدور يك جدول به يك كارپوشهي Excel

1 .1پايگاه داده موردنظر را در محيط  Accessباز كنيد.
2 .2در ليست جداول ،روي جدول موردنظر دوبار كليك كنيد تا باز شود.
3 .3در قاب  Exportروي دكمه  Excelكليك كنيد.
4 .4محل ذخيرهسازي فايل كارپوشه و نام آن را تعيين نماييد.

5 .5اگر ميخواهيد فايل توليدي با نس��خههاي قديميتر  Excelمثل  2003و  97س��ازگار باشد ،از ليست
 File formatگزينه آخر را انتخاب كنيد.
6 .6ترجيح��اً گزين��ه  Export data with formatting and layoutرا تيك بزنيد تا براي صدور نويس��ههاي
فارسي و حروفي مانند «ي»« ،گ» و  ...مشكلي ايجاد نشود.

 7 .با كليك كردن روي دكمه  ،OKكارپوشه ساخته
ميشود.
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ج) صدور يك جدول به يك فايل متني

در بس�ياري از موارد ،انتقال اطالعات ميان دو پايگاه داده متفاوت و غالب ًا ناس�ازگار با واسطه
يك فايل متني انجام ميشود.
1 .1ج��دول موردنظر را در محيط  Accessباز كنيد .مثال اين بخش ،صدور جدول «كتابها» به يك فايل
متني است.
2 .2در زبانه  External Dataو قاب  Exportروي دكمه  Text Fileكليك نماييد.
3 .3محل ذخيرهسازي فايل متني را مشخص كنيد.
4 .4پنجره زير نشان داده ميشود.

اينبار ميخواهيم به جاي اس��تفاده از جداكننده براي تفكي��ك فيلدهاي هر ركورد ،روش طول ثابت را
به كار ببريم.
5 .5گزينه  Fixed Widthرا انتخاب نماييد.
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بخشي از فيلدها از محدوده ديد خارج ميشوند چون طول درنظر گرفته شده براي آنها زياد است؛ مث ً
ال
به صورت پيشفرض براي فيلدهاي متني ( )Textطول  255تعيين ميشود.
6 .6روي دكمه  Advancedكليك كنيد تا پنجره زير ظاهر شود.

در جدول  Field Informationسه ستون وجود دارد :
ستون اول  :نام فيلد
ستون دوم  :محل شروع درج فيلد
ستون سوم  :طول فيلد
7 .7طول فيلدها را روي مقدار مناسب تنظيم كنيد.

8 .8از ليست  Code Pageگزينه  8-UTFرا انتخاب كنيد تا مشكلي براي نمايش نويسههاي فارسي در فايل
متني ايجاد نشود .نهايتاً روي دكمه  K
 Oكليك نموده و به پنجره اصلي برگرديد.
9 .9با كليك كردن روي دكمه  ،Finishعمليات  Exportانجام ميشود.
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د) صدور يك جدول به يك فايل HTML

اگ��ر ميخواهيد اطالعات يكي از جداول پايگاه داده را مس��تقيماً ب��ر روي اينترنت قرار دهيد يا آن را به
فرمت  HTMLكه س��ازگار با اغلب سيس��تمهاي مديريت پايگاه داده اس��ت درآوريد ،بايد آن را به يك فايل
 HTMLصادر كنيد.
1 .1جدول موردنظر را در  Accessباز و در قاب  ،Exportليس��ت  Moreرا باز كنيد .س��پس گزينه HTML

 Documentرا باز نماييد.

2 .2با کلیک روی دکمه  ،Brosweمحل ذخيرهسازي فايل نهايي را تعيين كنيد.
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3 .3گزينه  Export data with formatting and layoutرا تيك بزنيد تا قالببندي 1اعمال ش��ده در جدول
 Accessروي فايل  HTMLمنعكس شود.
4 .4روي دكمه  OKكليك كنيد.
5 .5ب��ا ظاهر ش��دن پنجره تعيي��ن كدگذاري،
حالت  UTF-8را انتخاب نماييد.

6 .6روي دكمه  OKكليك كنيد تا فايل نهايي ساخته شود.

 2-3فيلدهاي Hyperlink

نوع دادهای  2Hyperlinkيكي از انواع دادهاي موجود در  Accessبه شمار ميرود و ميتواند به يك نشاني
اينترنتي ،به يكي از اجزاء پايگاه داده يا فايلي از برنامهاي ديگر متصل ش��ود .دادههاي  Hyperlinkدر اصل
چهار بخش��ي و به صورت زير هس��تند اما غير از  ،Addressورود س��ه بخش ديگر اختياري است و دادههاي
شما را گوياتر ميكند.
Text to display#Address#SubAddress#ScreenTip

 . 2اَبَر پيوند

1 . Formatting
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بخش  ،Text to Displayعبارت قابل نمايش را نشان ميدهد و چنانچه اشارهگر ماوس روي فيلد برود،
جملهاي كه در بخش  ScreenTipقرار گرفته نش��ان داده ميش��ود .با کلیک روی پیوند هم به نش��انی درج
شده منتقل خواهید شد.

 2-4تعيين و اضافه كردن  Hyperlinkدر فيلدها
در يك فيلد از نوع دادهاي  Hyperlinkميتوان پيوندهايي را به صورت زير ايجاد كرد :
الف) پيوند به يك نشاني اينترنتي

1 .1جدول را در حالت نمايش  Data Sheetقرار داده و عبارت زير در فيلد  Hyperlinkوارد نماييد:
دفتر برنامهريزي و تأليف آموزشهاي فنيحرفهاي#http://www.tvoccd.sch.ir##نشاني وبسايت
2 .2كليد  Enterرا بزنيد .همانطور كه در تصوير زير ميبينيد پيوند برقرار ميشود.

يك روش سريع براي ويرايش محتواي فيلدهاي  Hyperlinkاين است كه :
1 .1درون فيلد راستكليك كرده و از منوي  Hyperlinkدستور  Edit Hyperlinkرا انتخاب نماييد.
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 2 .در پنجرهاي كه ظاهر ميشود ميتوانيد اجزاء مختلف يك داده  Hyperlinkرا تنظيم كنيد.

3 .3براي ظاهر كردن پنجره ويرايش  ScreenTipكافي است روي دكمهاي كه همين عبارت روي آن نقش
بسته كليك نماييد.
ب) پيوند به يكي از اجزاء پايگاه داده ديگر

براي ايجاد پيوند به فرم  Customer Listدر پايگاه داده Northwind 2007كه (در اين مثال) درون درايو
 Cذخيره شده ،بايد در فيلدي از نوع  ،Hyperlinkعبارت زير را وارد نماييد :
براي نمايش ليست مشتريان كليك كنيد.
#c:\Northwind 2007.accdb#Customer List#فرم مشتريان

ج) پيوند به يك فايل از برنامه ديگر

ب��ا اس��تفاده از قابليت نوعدادهاي  Hyperlinkميتوان پيوندي را به ي��ك فايل خارج از برنامه (مث ً
ال يك
فايل متني) و يا حتي به بخشي خاص از يك فايل (به عنوان نمونه يكي از اساليدهاي يك فايل پاورپوينت)
ايجاد كرد.
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ب��راي مثال وارد كردن عبارت زير در يك فيل��د از نوع  Hyperlinkباعث ايجاد پيوند به  Sheet2از فايل
اكسل  Book.xslxميشود كه در درايو  Dقرار دارد و سلول  E5را در حالت ويرايش قرار ميدهد.
#D:\Books.xlsx#Sheet2!E5#Click to viewموجودي كتاب در انبار
 Freeze 2-5كردن فيلدهاي يك جدول
در جداولي كه تعدادي فيلدها (ستونها) بيش از حد معمول است ،غالباً تعدادي از فيلدهاي يك ركورد
خارج از محدوده پنجره قرار ميگيرند و لذا براي مشاهده آنها بايد نوارهاي پيمايش 1را جابهجا كنيد .براي
مثال در پايگاه داده  Northwindو جدول مشخصات مشتريان ( ،)Customersبراي مشاهده شماره تلفنهاي
مش��تريان بايد نوار پيمايش افقي را به س��مت راست حركت دهيد .اين كار يك عيب بزرگ دارد؛ ستونهاي
ابتدايي جدول كه حاوي مش��خصات اصلي هس��تند از ديد خارج ميشوند و بنابراين كار ردگيري اطالعات و
ويرايش آنها دشوار ميشود.

براي حل اين مشكل ،روشي به نام  Freezeكردن ستونها پیشبینی شده است.
1 .1س��تون يا س��تونهايي را كه ميخواهيد هنگام حركت دادن نوارهاي پيمايش جابهجا نش��وند انتخاب
كنيد .اين كار با كليك كردن روي سرس��تون اول
و حركت دادن اشارهگر به سمت ستونهاي بعدي
انجام ميشود.
2 .2سپس روي يكي از اين ستونها راستكليك
كرده و عبارت  Freeze Columnsرا انتخاب كنيد.

1 . Scroll Bars
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3 .3س��تونهاي  Freezeشده به سمت چپ جدول منتقل ميش��وند و از اين پس با حركت دادن نوارهاي
پيمايش ،جابهجا نميش��وند .به اين ترتيب فيلدهاي مهم هر ركورد هميش��ه در ابتداي سطر آن ركورد قرار
دارند.

4 .4براي خارج كردن ستونها از حالت  ،Freezeروي يكي از آنها راستكليك نموده و گزينه Unfreeze

 All Columnsرا انتخاب كنيد.
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Understand importing and linking to data from another Access database
When you import from another database, Access creates a copy of the data or objects in
the destination database without altering the source. During the import operation, you can
choose the objects you want to copy, control how tables and queries are imported, specify
whether relationships between tables should be imported, and so on.
Common scenarios for importing data or objects from an Access database
You typically import data for the following reasons:
You want to merge two databases by copying all the objects in one database to
another. When you import, you can copy all the tables, queries, forms, reports, macros, and
modules, along with table relationships, to another database in a single operation.
You need to create some tables that are similar to tables that exist in another database. You might want to copy the entire table or just the table definitions to avoid manually
designing each of these tables. When you choose to import only the table definition, you get
an empty table. In other words, the fields and field properties are copied to the destination
database, but not the data in the table. Another advantage of importing (compared to a copypaste operation) is that you can choose to import the relationships between the tables along
with the tables themselves.
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You need to copy a set of related objects to another database. For example, you want
to copy the Employees table and the Employees form to a second database. Importing enables
you to copy an object and all of its related objects to another database in a single operation.

1 .1متن باال را مطالعه كرده و در مورد آن توضيح دهيد.
2 .2مزایای  Importingدادهها را نسبت به عملیات کپی کردن توضیح دهید.
3 .3ترجمه و تلفظ عباراتي را كه زير آنها خط كشيده شده در فرهنگ لغات پيدا كنيد.

1 .1توانایی  Importو  Exportدادهها در محیط اکسس چه مزیتهایی برای کاربر پایگاه داده دارد؟
2 .2در اکسس جدولی حاوی مشخصات دانشآموزان یک کالس ایجاد و تعدادی رکورد در آن درج کنید.
سپس این جدول را به یک فایل متنی ،یک فایل  HTMLو کارپوشه  Excelصادر کنید.
3 .3در هنگام  Importدادهها به اکس��س ،با دو گزینه  Delimitedو  Fixed Widthروبرو میش��وید .تفاوت
این دو گزینه در چیست؟
 Freeze4 .4کردن ستونهای جدول در چه مواردی کاربرد دارد؟

فصل سوم :ايجاد پرسوجوهاي محاسباتي و عملياتي
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فصل سوم  :ايجاد پرسوجوهاي 1محاسباتي و عملياتي
ب��راي ذخيرهس��ازي دادهها درون جداول يك پايگاه داده رابطهاي و اس��تخراج نتاي��ج موردنظر از آنها،
روشه��اي متع��ددي وجود دارد .براي مثال ش��ما ميتواني��د ركوردهاي موجود در يك ج��دول  Accessرا
به صورت مس��تقيم يا به واس��طه يك فرم اكس��س تغيير دهيد .همچنين ميتوانيد با اس��تفاده از ابزارهاي
گزارشسازي ،نتايج دلخواه را از مجموعه دادهها به دست آوريد.
اما روش اس��تاندارد و معمول براي انجام اين كار بهخص��وص در نرمافزارهاي كاربردي كه با پايگاه داده
در ارتباط هس��تند ،اس��تفاده از پرسوجوهايي اس��ت كه به زبان  2 SQLنوشته ميش��وند SQL .كه «زبان
 Sو Oracle
پرسوجوي س��اختيافته» هم ناميده ميش��ود در پايگاه دادههايي مث��ل  QL Server ،Access
كارب��رد دارد و ميتوان��د براي انجام يك عمليات (مثل درج يك ركورد ي��ا ايجاد يك جدول) و يا انجام يك
محاسبه (مانند محاسبه ميانگين تعدادي عدد) مورد استفاده قرار گيرد.
پيش از شروع اين فصل الزم است مثالي را كه در فصل اول براي طراحي پايگاه داده بررسي كرديم ،تكميل
نموده و جداول ،فيلدها و ارتباطات ميان آنها را دقيقاً مشخص كنيم تا بتوانيد عملكرد پرسوجوهاي ذكر
شده در اين فصل و همچنين مطالب فصول بعدي را بهتر متوجه شويد .عالوه بر اين ميتوانيد با پيادهسازي
پايگاه داده در محيط نرمافزار  Accessو وارد كردن دادههاي آزمايش��ي ،پرسوجوهاي توضيح داده شده در
اين كتاب را روي رايانه خودتان اجرا نماييد.
1 . Query
2 . Structured Query Language
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پايگاه داده  Publisherمخصوص نگهداري اطالعات فروش كتابهاي چاپ ش��ده توس��ط يك مؤسس��ه
انتشاراتي است و چهار جدول به صورت زير دارد :
جدول كتابها

جدول مشتريان

جدول فاكتورها

جدول جزييات فاکتور
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ارتباطات اين جداول به صورت زير است :

 3-1انجام محاسبات در يك پرسوجو
براي انجام محاس��بات روي دادههاي درون پايگاه داده مانند محاسبه مجموع يا ميانگين تعدادي عدد و
همچنين تطبيق دادن دادهها با يك معيار 1خاص بايد از عملگرهاي محاسباتي استفاده كنيد.
 3-1-1عملگرهاي مقایسهای

در پرسوجوهاي  ،SQLبراي بررس��ي مقادير موجود در ركوردهاي يك جدول ،عملگرهاي رياضي زير
پيشبيني شده است.
عملگر

كاركرد

مثال

=

مساوي با

”= “Tehran

<

كوچكتر از

< 25

>

بزرگتر از

>25

=<

كوچكتر يا مساوي

<= 25

=>

بزرگتر يا مساوي

>= 25

><

مخالف (نامساوي)

<>20

میخواهیم پرسوجويي طراحي کنیم كه نام و تلفن مشتريان ساكن در شهر «شيراز» را به دست آورد.
برای انجام این کار :
1 .1پایگاه داده  Publisherرا باز کنید.
1 . Criteria
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2 .2در زبانه  Createو قاب  Otherروی دکمه  Query Designکلیک کنید.

3 .3بالفاصله پنجرهای باز میش��ود که حاوی جداول موجود در پایگاه داده اس��ت .جدول مشتریان (_Tbl

 )Customersرا انتخاب و روی دکمه  Addکلیک کنید.

4 .4برای س��اخت این پرسوجو فقط به جدول مش��تریان نیاز داریم ،بنابراین با کلیک روی دکمه Close

پنجره  Show Tableرا ببندید.

5 .5در ش��بکهای ک��ه زیر جدول انتخاب ش��ده ق��رار دارد ،در س��تون اول و ردی��ف  Filedکلیک کنید تا
گزینههای قابل انتخاب نش��ان داده ش��وند .گزینه  Nameرا انتخاب کنید .همین کار را برای دو ستون دیگر
هم انجام داده و این بار گزینههای  Telو  Cityرا انتخاب کنید.

در ردیف  ،Tableنام جدولی که فیلدها به آن تعلق دارند به صورت خودکار درج میشود چون صرفاً یک
جدول را وارد پرسوجو کردهایم.
6 .6در ردیف  Criteriaو ستون  Cityکلمه شیراز را وارد کنید؛ به این معنی که معیار جداسازی رکوردها،
برابر بودن فیلد  Cityآنها با مقدار «شیراز» است.
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7 .7از آنجا که در نتیجه نهایی فقط باید نام و ش��ماره تلفن مش��تری نش��ان داده شود ،در ردیف ،Show
عالمت تیک را برای ستون  Cityبردارید.

8 .8در زبانه  Designو قاب  Resultsروی دکمه  Runکلیک کنید تا پرسوجو اجرا شود.
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9 .9نتایج حاصل از اجرای پرسوجو در یک ش��بکه نشان داده میشود .برای برگشت به نمای طراحی باید
در زبانه  Homeو قاب  Viewsروی عبارت  Viewکلیک کنید تا منوی انتخاب نما ظاهر شود .سپس گزینه
 Design Viewرا انتخاب کنید.
1010از آنجا که قصد تغییر پرسوجوی طراحی ش��ده را نداریم ،با کلیک روی گزینه  SQL Viewبه نمای
کدنویسی میرویم تا ببینیم در پشت صحنه ساخت یک پرسوجو چه کدهایی تولید شده است .برای ساخت
این پرسوجو ،کدهای زیر توسط اکسس ایجاد شده است:
SELECT Tbl_Customers.Name, Tbl_Customers.Tel
FROM Tbl_Customers
;))’شیراز’=)WHERE (((Tbl_Customers.City

در واق��ع نم��ای طراحی به ش��ما کمک میکند تا بدون درگیر ش��دن با جزییات ن��گارش کدها بتوانید
پرسوجوی موردنظر را ایجاد کنید .اما دقت داش��ته باش��ید که اس��تفاده از نمای طراحی مخصوص کاربران
مبتدی است و به تدریج در طول این کتاب میآموزید که چگونه بدون نیاز به نمای طراحی ،پرسوجوهای
موردنظر را ایجاد نمایید.
1111کد زیر را که س��اده ش��ده پرسوجوی فوق است در نمای  SQLوارد و روی دکمه  Runکلیک کنید تا
اجرا شود.
SELECT Name, Tel
FROM Tbl_Customers
’شیراز‘ = WHERE City

براي مقايس��ه ي��ا تغيير فيلدهايي كه دادهه��اي درون آنها از نوع
رشتهاي هستند بايد هنگام نوشتن پرسوجو ،رشته را درون عالمتهاي
نقلق��ول (‘ ’) قرار دهيد ك��ه در محيط ويرايش پرسوجوي  Accessيا
 SQL Serverبه صورت دو خط صاف در اطراف عبارت ظاهر ميشوند.
مثال  : 1پرسوجويي بس��ازید تا عنوان كتابهايي را اس��تخراج كند كه قيمت آنها  50000ريال
يا بيشتر است.
ب��رای انج��ام این کار باید مطابق توضیحات قبل ،با کلی��ک روی دکمه  Query Designیک پرسوجوی
جدی��د ایجاد و جدول  Tbl_Booksرا وارد بخش جداول کنید .س��پس فیلده��ای  Titleو  Priceرا انتخاب
نموده و در ردیف  Criteriaاز ستون  ،Priceشرط >= 50000را وارد کنید تا تنها کتابهایی که قیمت آنها
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با این شرط تطابق دارد انتخاب شوند.

پرسوجویی که با این کار تولید میشود به صورت زیر است :
SELECT Tbl_Books.Title
FROM Tbl_Books
WHERE Tbl_Books.Price) >= 50000

 3-1-2عملگرهاي منطقي

1

در بخش قبل با روش ايجاد يك ش��رط در پرسوجو آش��نا شديد .حاال اين سؤال مطرح ميشود كه اگر
بخواهيم مقادير فيلدها را با بيش از يك شرط ارزيابي كنيم راهحل چيست؟ براي انجام اين كار مجموعهاي
از عملگرهاي منطقي طراحي شده كه به صورت زير عمل ميكنند.
 : ANDمانند «و» منطقي عمل ميكند يعني بايد همه شرطها درست باشند تا كل عبارت درست باشد.
مث�ال  : 1پرسوجوي��ي طراحي كنيد تا عنوان كتابهايي را برگرداند كه قيمت آنها بين 50000
ريال و  70000ريال است.
در ای��ن حال��ت باید فیلد موردنظر را در دو س��تون انتخ��اب نموده و در ردیف معیار ه��ر کدام ،یکی از
شرطهای موجود در  ANDمنطقی را قرار دهیم.

1 . Logical
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کد تولید شده برای این پرسوجو به صورت زیر است:
SELECT Title FROM Tbl_Books
WHERE Price>=50000 AND Price<=70000

 : ORهمان «يا»ي منطقي اس��ت و درس��ت بودن فقط يك ش��رط براي صحيح بودن كل عبارت كافي
است.
مثال  : 2پرسوجويي بنويس��يد كه مش��خصات مشتريان ساكن در شهر «شيراز» یا «تهران» را به
دست آورد.
از آنجا که قصد داریم همه مش��خصات یک مش��تری برگردانده ش��ود یا باید تکتک فیلدها را انتخاب
کنیم و یا با انتخاب گزینه (* .نام جدول) به اکسس اعالم کنیم که همه فیلدها را انتخاب کند .در ادامه باید
فیلدی را که در انتخاب رکوردها تأثیر دارد به صورت جداگانه در یک س��تون جدید انتخاب نموده و ش��رط
اول را در ردیف  Criteriaو شرط بعدی را در ردیف  orدرج کنیم.

کد تولید شده برای این پرسوجو به صورت زیر است:
SELECT * FROM Tbl_Customers
’تهران’=’ OR Cityشيراز’=WHERE City

اين عملگرهاي منطقي را ميتوان با هم تركيب كرد و براي جداس��ازي ش��رطها از هم ،از عالمت پرانتز
استفاده نمود.
مثال  : 3ميخواهيم مش��خصات كتابهاي «فتوش��اپ» يا «اينترنت» منتش��ر شده با قيمت بين
 50000تا  70000ريال را استخراج كنيم.
SELECT * FROM Tbl_Books
)’اينترنت’=’ OR Titleفتوشاپ’=WHERE Price>=50000 AND Price<=70000 AND (Title
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مثال  : 4اگر در پرسوجوی مثال قبل ،پرانتزها را از اطراف دو شرط  ORحذف کنیم چه اتفاقی
SELECT * FROM Tbl_Books

’اينترنت’=’ OR Titleفتوشاپ’=WHERE Price>=50000 AND Price<=70000 AND Title

ش��رط ’اينترنت’  =Titleبه صورت مس��تقل مورد ارزیابی قرار میگیرد؛ بنابراین کتابهای فتوشاپی که
قیمت آنها در محدوده موردنظر اس��ت لیس��ت میشوند و در کنار آنها مشخصات همه کتابهای اینترنت
(صرفنظر از قیمت آنها) نشان داده میشود .در واقع پرسوجو توسط اکسس به صورت زیر تفسیر میشود:
SELECT * FROM Tbl_Books
’اينترنت’=’) OR Titleفتوشاپ’=WHERE (Price>=50000 AND Price<=70000 AND Title

این مسأله از تقدم عملگر  ANDبر  ORناشی میشود و نشان میدهد با استفاده از پرانتز میتوان این
تقدم را تغییر داد.
 3-1-3عملگر IN

با روش بررس��ي مقادير موجود در پايگاه داده با اس��تفاده از دستور  ORآش��نا شديد .مث ً
ال براي بازيابي
مش��خصات مشترياني كه در شهرهاي شيراز ،اصفهان يا ش��هركرد سكونت دارند ميتوان پرسوجوي زير را
نوشت:
Select * From Tbl_Customers
’شيراز’=’ OR Cityاصفهان’=’ OR Cityشهركرد’=WHERE City

عملگر  INبه ش��ما كمك ميكند تا معيارهايي از اين دس��ت را با سهولت بيشتري به پرسوجو اضافه
كنيد.
در پرسوجوي زير بررس��ي ميش��ود كه آيا مقدار فيلد  Cityبا يكي از اعضاي مجموعهاي درون پرانتز
مساوي هست يا خير.
Select * From Tbl_Customers
)‘شهركرد’ ‘ ,اصفهان‘ ‘ ,شيراز‘( WHERE City IN
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با توجه به مهارت نس��بی که در نوش��تن پرسوجوها در محیط اکس��س پیدا کردهاید ،از این پس ،برای
توضیح اغلب پرسوجوها به ذکر کد  SQLآنها اکتفا خواهیم کرد .برای نوشتن و اجرای کد  SQLدر محیط
اکسس باید به روش زیر عمل کنید :
1 .1در زبانه  Createو قاب  Otherروی دکمه  Query Designکلیک کنید.
2 .2با ظاهر شدن پنجره انتخاب جداول ،روی دکمه  Closeکلیک کنید تا بسته شود.
3 .3در زبانه  Designو قاب  Resultsروی عبارت  SQLکلیک کنید تا محیط کدنویسی ظاهر شود.

4 .4پس از نوشتن کد ،روی دکمه  Runکلیک کنید تا پرسوجو اجرا شود.
 3-1-4عملگر BETWEEN

در مطال��ب قبل��ي با روش بازيابي ركوردهايي كه يكي از فيلدهاي آن در محدودهاي مش��خص قرار دارد
آش��نا ش��دهايد .براي مثال پرسوجوي زير مش��خصات كتابهايي را برميگرداند كه قيمتي بين  50000و
 70000ريال دارند.
SELECT * FROM Tbl_Books
WHERE Price>=50000 AND Price<=70000

عملگر  BETWEENاين امكان را فراهم ميآورد تا اين پرسوجو را به صورت زير بنويسيد.
SELECT * FROM Tbl_Books
WHERE Price BETWEEN 50000 AND 70000
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يك��ي از مهمتري��ن كاربردهاي اين عملگر ،برگرداندن ركوردهايي اس��ت كه فيلد تاريخ آنها در بازهاي
خاص قرار گرفته است .براي نمونه ،پرسوجوي زير مشخصات فاكتورهايي را برميگرداند كه از ابتداي مرداد
 88تا انتهاي آذر  89صادر شدهاند.
SELECT * FROM Tbl_Factors
WHERE Date BETWEEN#1388/05/01#AND#1388/09/30#

درج عالمت  #در ابتدا و انتهاي تاريخها ضروري است وگرنه اجراي پرسوجو با مشكل مواجه ميشود.
 3-1-5عملگر LIKE

اين عملگر ابزاري كارآمد براي جس��تجو در ميان فيلدها و پيدا كردن موارد مش��ابه با عبارت موردنظر
اس��ت .در اين عملگر با قرار دادن عالمت * ميتوانيد فيلد موردنظر را با مجموعهاي از نويس��هها (با طول
نامش��خص) مقايس��ه كنيد .به عنوان نمونه عبارت’* LIKE ‘sعبارتهايي را بررس��ي ميكند كه با حرف s
شروع ميشوند اما طول آنها اهميت ندارد .در عوض عبارت ‘???LIKE ‘sبه دنبال عبارتهاي ميگردد كه
با حرف  sشروع ميشوند اما فقط چهار حرف دارند.
مثال  : 1مشخصات كتابهايي را به دست بياوريد كه نام نويسنده آنها «رضا» باشد.
SELECT * FROM Tbl_Books
’*رضا‘ WHERE Author LIKE

مثال  : 2مشخصات كتابهايي را بازيابي كنيد كه در عنوان آنها واژه «برنامه نويسي» باشد.
SELECT * FROM Tbl_Books
’*برنامه نويسي*‘ WHERE Title LIKE
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 4باشد.

مثال  : 3ليس��ت كتابهايي را به دس��ت آوريد كه ش��ماره آنها چهار رقمي و رقم دهگان  3 ،2يا
SELECT * FROM Tbl_Books
'?]WHERE ID LIKE '??[2-4

 3-1-6ايجاد فيلدهاي محاسباتي
يكي از قابليتهاي بس��يار پركاربرد پرسوجوها ،توانايي در ايجاد فيلدهاي محاس��باتي اس��ت .ش��ما با
استفاده از عملگرهاي ساده رياضي ميتوانيد روي مجموعهاي از فيلدهاي عددي محاسبه موردنظر را انجام
داده و نتيجه را در فيلد جديدي ذخيره كنيد.
جدول جزييات فروش را درنظر بگيرد .ميخواهيم پرسوجويي ايجاد كنيم كه يك فيلد محاس��باتي به
اين جدول اضافه نموده و مجموع قيمت هر ركورد را با اعمال تخفيف محاسبه كند.
به جدول جزييات فروش دقت كنيد.

قيمت كتابها در اين جدول نگهداري نميشود ،بنابراين بايد با استفاده از شماره كتاب ،قيمت آن را از
جدول كتابها بهدس��ت بياوريم .براي انجام اين كار باي��د از دو جدول  Tbl_FactorDetailsو Tbl_Books
استفاده نماييم.
1 .1در زبان��ه  Createو قاب  Othersروي دكم��ه  Query Designكليك كنيد تا پنجره طراحي پرسوجو
ظاهر شود.
2 .2جداول  Tbl_FactorDetailsو  Tbl_Booksرا وارد پنجره كنيد.
3 .3از ج��دول جزيي��ات فروش ،همه فيلده��ا و از جدول كتابها فقط فيلد قيمت ( )Priceرا وارد ش��بكه
نماييد.
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4 .4در فيلد آخر كليك نموده و عبارت زير را وارد كنيد :
TotalPrice : [Price]*[Quantity]*(100-[Discount])/100

 TotalPriceنام فيلد جديد است كه با عالمت دو نقطه از فرمول روبروي آن جدا شده است.
5 .5پرسوجو را بر اساس شماره فاكتور و سپس شماره كتابها به صورت صعودي مرتب كنيد.

6 .6در زبانه  Designروي دكمه  Runكليك كنيد تا پرسوجو اجرا شود.
7 .7نتيجه اجراي پرسوجو ،جدول زير اس��ت .با اس��تفاده از دس��تور  Saveاين پرسوج��و را با نام _Qry

 TotalPriceذخيره كنيد.
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استفاده از Expression Builder

در مرحل��ه  4از مث��ال قبل ،فرمول را به صورت دس��تي در فيلد وارد كرديم اما ب��راي انجام اين كار در
اكس��س يك پنجره مجزا پيشبيني ش��ده كه بهتر اس��ت براي توليد فرمولهاي پيچيدهتر از آنها استفاده
كنيد .براي پيادهسازي فرمول محاسبه مبلغ كل هر رديف فاكتور از طريق پنجره  Expression Builderبه
روش زير عمل نماييد:
1 .1درون خانه  Fieldكليك كنيد.
2 .2در زبانه  Designو قاب  Query Setupروي دكمه  Builderكليك نماييد.

3 .3پنج��ره زير ظاهر ميش��ود .ب��ا كليك كردن روي عبارت  Tablesليس��ت جداول را ب��از و روي جدول
موردنظر كليك نماييد.
4 .4با كليك كردن روي فيلد موردنظر و سپس فشار دادن دكمه  ،Pasteاين فيلد وارد كادر فرمولنويسي
ميشود.

5 .5با اس��تفاده از دكمههاي پايين كادر فرمولنويس��ي ،عملگرهاي الزم را وارد نموده و نهايتاً روي دكمه
 OKكليك كنيد تا فرمول ساخته شده وارد خانه  Filedشود.
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6 .6در ابتداي اين فرمول به صورت پيشفرض عبارت  Exp1درج ميش��ود كه نام س��تون جديد محسوب
ميشود و البته ميتوانيد آن را تغيير دهيد.
بررسي پرسوجو
با كليك كردن روي منوي دكمه  ،Viewكد  SQLپرسوجوي ساخته شده را ظاهر نماييد.

به اين پرسوجو دقت كنيد .كدي كه باعث ايجاد ستون محاسباتي جديد شده به صورت زير است :
نام فيلد جديد  ASعبارت محاسباتي
 3-1-7استفاده از توابع تجمعي

1

گاهي اوقات الزم ميش��ود برحس��ب مقادير موجود در يك فيلد ،محاس��بهاي را روي فيلد ديگري انجام
دهي��د؛ مث ً
ال مجموع آن فيلد يا تعداد تكرار ركورد مرتبط را در جدول محاس��به نماييد .به جدول حاصل از
پرسوجوي ساخته شده در بخش قبل نگاهي دوباره بيندازيد.

1 . Aggregate
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ه��ر فاكت��ور چند رديف دارد كه قيمت كل هر رديف در فيلد  TotalPriceمحاس��به ش��ده اس��ت .حاال
ميخواهيم مبلغ كل يك فاكتور را به دست بياوريم يعني  TotalPriceهمه ركوردهايي را كه فيلد FatorID
مش��ابه دارند (مربوط به يك فاكتور هس��تند) جمع بزنيم .آيا اين كار با اس��تفاده از فيلدهاي محاس��باتي
امكانپذير است؟
پاسخ منفي است؛ در اينگونه مواقع بايد از توابع تجمعي كه  Aggregationهم ناميده ميشوند استفاده
كنيم .برخي توابع پركاربرد تجمعي در جدول زير فهرست شدهاند :
تابع

عملكرد

Min

محاسبه كوچكترين مقدار

Max

محاسبه بزرگترين مقدار

Sum

محاسبه مجموع

Avg

محاسبه ميانگين

Count

شمارش تعداد

مثال  : 1در جدول كتابها ،قيمت گرانترين كتاب را به دست آوريد.
]باالترين قيمت[ SELECT MAX(Price) AS
FROM Tbl_Books

خروجي مطابق تصوير ،يك خانه از جدول با سرستون ذكر شده پس از كلمه  ASاست:

وقتي بين كلمات يك عبارت فاصله وجود داشته باشد بايد آن عبارت را درون كروشه قرار دهيد تا SQL

آن را به عنوان يك عبارت واحد شناسايي كند.

مثال  : 2پرسوجويي بنويسيد كه نشان دهد چند جلد از كتاب شماره  1206فروخته شده است.
]آمار فروش[ SELECT SUM(Quantity) AS
FROM Tbl_FactorDetails
WHERE BookID=1206
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مثال  : 3پرسوجويي بنويسد كه آمار فروش همه كتابها را با ذكر شماره آنها استخراج نمايد.
1 .1در زبانه  Createو قاب  Otherروي دكمه  Query Designكليك كنيد.
2 .2جدول  Tbl_FactorDetailsرا وارد پنجره طراحي نماييد.
3 .3در ستون اول شبكه و از منوي  Filedگزينه  BookIDرا انتخاب كنيد.

4 .4در زبانه  Designو قاب  Show/Hideروي دكمه  Totalsكليك كنيد تا فعال شود .به اين ترتيب رديف
جديد  Totalبه شبكه باال اضافه ميشود.

5 .5در س��تون فيلد  BookIDگزينه  Group Byانتخاب ميش��ود .درج  Group Byاز اين جهت الزم است
چون در نتيجه نهايي ميخواهيم همه نتايج مربوط به هر  BookIDدر يك سطر جمع ( )Aggriagteشود.
6 .6در س��تون دوم و رديف  ،Filedفيلد  Quantityرا انتخاب كنيد چون قرار اس��ت تابع تجمعي روي اين
فيلد عمل كند.
7 .7در رديف  Totalستون دوم با انتخاب تابع  SUMنشان دهيد كه ميخواهيد عمل جمع انجام شود.
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8 .8روي دكمه  Runكليك كنيد تا نتايجي شبيه به اين تصوير
به دست آيد.
9 .9اكس��س به صورت خودكار ن��ام  SumOfQuantityرا براي
اين ستون انتخاب كرده است.
1010منوي  Viewرا باز كرده و كد  SQLرا ببنيد.
SELECT BookID, Sum(Quantity) AS SumOfQuantity
FROM Tbl_FactorDetails
;GROUP BY BookID

1111ميخواهيم اين كد را طوري تغيير دهيم تا تعداد كتب فروخته ش��ده فقط براي كتابهايي كه ش��ماره
آنها بين  1203تا  1206است به دست آيد.
SELECT BookID, Sum(Quantity) AS SumOfQuantity
FROM Tbl_FactorDetails
GROUP BY BookID
HAVING BookID BETWEEN 1203 AND 1206

در پرسوجوهايي كه حاوي عبارت  GROUP BYهس��تند براي تعيين معيار جداس��ازي دادهها بايد از
عبارت  HAVINGاستفاده نماييد.
مثال  : 4مبلغ كل هر فاكتور را به دست آوريد.
پيش از اين يك پرسوجو با نام  Qry_TotalPriceساختيم كه در آن مبلغ هر كدام از رديفهاي فاكتور
قيد شده بود حاال با استفاده از اين پرسوجو و تابع  SUMميخواهيم به جواب نهايي برسيم.
[مبلغ فاكتور] [ ,SUM(TotalPrice) ASشماره فاكتور] SELECT FactorID AS
FROM Qry_TotalPrice
GROUP BY FactorID
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پرسوجوهاي ذخيره ش��ده از نظر بازيابي اطالعات مانند جداول هس��تند و ميتوان در ساير پرسوجوها
از آنها استفاده نمود.
 3-1-8استفاده از توابع تاريخي
براي انجام پردازش روي مقدار فیلدهايي كه از نوع دادهاي  Date/Timeهس��تند ،توابعي در زبان SQL

وجود دارد كه در جدول زیر توضيح داده شدهاند .دقت داشته باشيد كه برخي از اين توابع صرفاً براي كار با
تاريخهاي ميالدي مناسب هستند.
عبارت

عملكرد

مثال

) ( Date

تاريخ جاري سيستم را به ميالدي توليد

)(Factors.Date = Date

ميكند.

تاريخ صدور فاكتور ،امروز باشد

)Day (Date

عدد مربوط به روز را در تاريخ برميگرداند

Day (Factors.Date) <= 7

)Month (Date

عدد متناظر با شماره ماه را برميگرداند

)Year (Date

بخش سال را از تاريخ جدا ميكند
ِ

Weekday
)(Date

روز هفته را مشخص ميكند

Month (Factors.Date) = 2

فاكتور در ماه دوم سال صادر شده باشد.
Year (Factors.Date) = 1386

فاكتور مربوط به سال  1386باشد
)Weekday (2010/02/24

 Between Date1در پرسوجوهاي شرطي براي تعيين محدوده
AND Date2

فاكتور در هفته اول ماه صادر شده باشد

زماني بين  Date1و  Date2به كار ميرود.

عدد  4را به عنوان روز چهارم هفته
برميگرداند
Factors.Date BETWEEN
#1387/01/01#AND#1387/12/29#

شرطي براي جداسازي فاكتورهاي سال
 87است.

مثال  : 1پرسوجويي بنويسيد كه تاريخ جاري را به ميالدي برگرداند و نشان دهد امروز ،چندمين
روز هفته است.
]شماره روز[ ],Weekday(Date()) ASتاريخ ميالدي جاري[ SELECT Date() AS
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 3-1-9استفاده از توابع رشتهاي

بخش عمدهاي از اطالعات درون پايگاه داده با انواع دادهاي رش��تهاي ذخيرهس��ازي ميش��وند؛ نام و نام
خانوادگي افراد ،نش��انيها ،نام كاال و  ...از جمله اين دادهها محس��وب ميشوند .شما ميتوانيد اعدادي را هم
كه قرار نيس��ت پردازش رياضي روي آنها انجام ش��ود به صورت رشتهاي ذخيره كنيد چون رشتهها نسبت
به اعداد فضاي كمتري را در پايگاه داده اشغال ميكنند .براي مثال هيچگاه الزم نيست روي «شماره ملي»
افراد يك پردازش رياضي مثل محاس��به مجموع يا ميانگين انجام گيرد بنابراين ذخيره كردن آن به صورت
رشتهاي قابل قبول است.
براي كار روي دادههاي رش��تهاي توابع متعددي در  SQLطراحي ش��ده كه موارد زير كاربرد بيشتري
دارند.
تابع

عملكرد

مثال

)Len(String

طول رشته را محاسبه ميكند.

)’Len(‘abcdef

)Left(String,a

)Mid(String,s,a

عدد  6را توليد ميكند

از سمت چپ رشته  ،Stringتعداد  aحرف را

)Left(‘abcdef’,2

جدا ميكند.

رشته  abرا برميگرداند

از حرف sام رشته  ،Stringتعداد  aحرف را

)Mid(‘abcdef’,3,2

جدا ميكند.

رشته  cdرا جدا ميكند

از سمت راست رشته  ،Stringتعداد  aحرف را
)Right(String,a
برميگرداند.

)Right(‘abcdef’,2

رشته  efرا جدا ميكند

مثال  : 1نام مشترياني را به دست آوريد كه طول نشاني آنها بيشتر از  30حرف است.
SELECT Name FROM Tbl_Customers
WHERE LEN(Address)>30

مثال  : 2در يك گزارش به نام مش��تریان و نشاني حدودي آنها نياز داريم .پرسوجويي بنويسيد
كه 15حرف اول نش��اني را جدا نموده و با ذكر نام ش��هر در ابتدا و عالمت س��ه نقطه در انتهاي اين عبارت
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نشان دهد.
]نشاني حدودي[ ] , City + ‘-‘ + LEFT(Address,15) + '...' ASنام مشتري[ SELECT Name AS
FROM Tbl_Customers

با استفاده از عملگر  +ميتوانيد يك رشته را به رشته ديگر متصل كنيد.
 3-2طراحي پرسوجوهاي عملياتي

1

تا اينجا با پرسوجوهايي آش��نا ش��ديد كه وظيفه اصلي آنها بازيابي اطالعات است .اين پرسوجوها با
دس��تور  SELECTشروع ميش��وند و با پيوند دادن جداول و استفاده از توابع ،نتايج موردنظر كاربر را توليد
ميكنند .دس��تهاي ديگر از پرسوجوها وجود دارند كه براي دس��تكاري اطالع��ات كاربرد دارند؛ ميتوانند
جدول جديد بسازند يا دادهها را حذف ،اضافه يا ويرايش نمايند.
 3-2-1پرسوجوي جدول ساز

گاهي اوقات براي به دس��ت آوردن مجموعهاي از ركوردها كه اغلب حاوي فيلدهاي محاس��باتي هستند،
نوشتن يك پرسوجو كافي نيست بلكه بايد نتيجه پرسوجوهاي ابتدايي را درون يك يا چند جدول ذخيره
نموده و سپس با اجراي پرسوجوي نهايي روي اين جداول به جواب مطلوب برسيم.
جداول جديدي كه با اس��تفاده از پرسوجوهاي جدولس��از ايجاد ميكني��م ،داراي فيلدهايي همنوع با
جدول اوليه هستند و ميتوانند همه يا بخشي از ركوردهاي جدول اصلي را در خود جاي دهند.
1 . Action Queries
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براي انجام اين كار به روش زير عمل كنيد:
در اين مثال قصد داريم يك پرسوجوي جدولس��از حاوي ش��ماره فاكتور ،نام مش��تري ،تاريخ فاكتور و
مبلغ كل فاكتور ايجاد كنيم.
1 .1با كليك روي دكمه  Query Designبه نماي طراحي برويد
2 .2از زبانه Tablesجداول  Tbl_Factors ،Tbl_Customersرا وارد پنجره كنيد.
3 .3پي��ش از اي��ن يك پرسوجو حاوي مبلغ فاكتورها ايجاد و آن را با ن��ام  Qry_FactorPriceايجاد كرده
بوديم .در زبانه  Queriesاين پرسوجو را هم به پنجره طراحي اضافه نماييد.
4 .4با كليك روي فيلد  FactorIDاز پرسوجوي بهاي كل فاكتور ،آن را روي فيلد  IDاز جدول فاكتورهاي
بکشید تا يك پيوند بين اين دو فيلد ايجاد شود.

5 .5فيلدهاي شماره فاكتور ،نام مشتري ،تاريخ فاكتور و مبلغ كل فاكتور را انتخاب كنيد تا به شبكه اضافه
شوند.

6 .6در زبانه  Designو قاب  Query Typeروي دكمه  Make Tableكليك كنيد.
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7 .7در پنجرهاي كه ظاهر ميشود نامي براي جدول جديد وارد و روي دكمه  OKكليك كنيد.

8 .8روي دكم��ه  Saveكليك نموده و نامي مث��ل  Qry_MakeFactorTableرا براي آن وارد كنيد .به اين
ترتيب پرسوجو ذخيره ميشود.
9 .9اگر به ليست پرسوجوها نگاه كنيد ميبينيد كه يك عالمت تعجب
در كنار نام پرسوجو قرار گرفته و نش��ان ميدهد كه از نوع جدولس��از
است.
1010روي اين پرسوجو دوبار كليك كنيد تا اجرا شود.

در Access 2007ب��راي حفظ امني��ت پايگاه داده ،اين نوع پرسوجوها به ص��ورت پيشفرض غيرفعال
هس��تند .براي فعال نم��ودن آنها ،در زير زبانهه��اي برنامه روي دكمه  Optionsكلي��ك كنيد و در پنجره
ظاهر ش��ده عبارت  Enable this contentرا انتخاب نماييد .با كليك كردن روي دكمه  K
 Oاجراي اين نوع
پرسوجوها امكانپذير ميشود.
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1111در پنجره تأييد اجراي پرسوجو ،روي دكمه  Yesكليك كنيد.
1212جدول جديد س��اخته شده و به ليست جداول اضافه ميش��ود .توجه داشته باشيد كه اطالعات جدول
اوليه در اين جدول كپي ميشود و ديگر اين دو جدول هيچ ارتباطي با هم ندارند؛ بنابراين تغيير دادهها در
جدول اصلي روي دادههاي جدول ساخته شده تأثيري نخواهد گذاشت.

1313پرسوجوي جدولساز را در نماي  SQLباز و كد توليدي را بررسي كنيد.
همانطور كه ميبينيد براي توليد پرسوجوهاي جدولساز از الگوي زير استفاده ميشود:
SELECT field_1, filed_2, …,field_n INTO table_name FORM table1

 3-2-2پرسوجوي بروزرساني 1دادهها

براي تغيير دادههاي وارد شده درون يك جدول از الگوي زير استفاده ميشود.
UPDATE table_name
SET fileld_1=value_1, field_2=value_2 ,… , field_n=value_n
WHERE Criteria

مثال  : 1ميخواهيم نام نويسنده كتاب شماره  1202را به «حامد قنبري» تغيير دهيم.
UPDATE Tbl_Books
‘حامد قنبري’=SET Author
WHERE ID=1205

1 . Update
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اگر عبارت  WHERE ID=1205را از پرسوجوي مثال قبل حذف كنيم چه اتفاقي ميافتد؟ چون هيچ
معيار خاصي براي انتخاب ركوردها ذكر نش��ده ،بنابراين نام همه نويس��ندهها تغيير خواهد كرد .دقت داشته
باشيد كه پس از اجراي يك پرسوجو ،امكان برگرداندن تغييرات (مث ً
ال با دستوري مثل  )Undoوجود ندارد.
بنابراين هنگام اجراي پرسوجوي تغيير دادهها بايد دقت كافي به خرج دهيد.
مثال  : 2پرسوجويي بنويس��يد كه با اضافه كردن يك صفر به س��مت راست شماره كتابها ،همه
شمارهها را  5رقمي كند .براي مثال شماره  1206به  12060تبديل شود.
UPDATE Tbl_Books
SET ID=ID*10

وقتي شماره كتاب را در جدول  Tbl_Booksتغيير ميدهيم ،براي ركوردهاي
مرتبط با آن در جدول  Tbl_FactorDetailsچه اتفاقي ميافتد؟

در زبانه  Database Toolsروي دكمه  Relationshipsكليك كنيد تا ارتباطات
ميان جداول نشان داده شوند .روي ارتباط ميان اين دو جدول راستكليك نموده
و گزينه  dit Relationship
 Eرا انتخاب كنيد تا پنجره زير ظاهر شود.

تيك خوردن گزينه  Cascade Update Related Recordsبه اين معني اس��ت كه با تغيير ش��مارههاي
كت��اب در جدول  ،Tbl_Booksش��مارهي هم��ه كتابهايي كه درون ج��دول  Tbl_FatctorDetailsذخيره
ش��دهاند به صورت خودكار تغيير ميكنند .به اين نوع بروزرس��اني ،آبشاري 1گفته ميشود و در مورد دستور
حذف هم صادق است.
1 . Cascade
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مزيت��ي كه اعمال اين روش دارد اين اس��ت كه در جدول جزييات فاكتور ،ش��ماره كتابي نداريد كه در
ج��دول كتابها موجود نباش��د .به اين ترتيب ،جامعيت پايگاه داده حفظ ميش��ود و ش��ما اصطالحاً «داده
سرگردان» نخواهيد داشت.
مثال  : 3ميخواهيم ش��مارهها را به وضعيت قبل از مثال  2برگردانيم .پرسوجوي موردنياز براي
اين كار را از طريق پنجره طراحي ايجاد كنيد.
1 .1در زبانه  Createروي دكمه  Query Wizardكليك كنيد تا پنجره طراحي ظاهر شود.
2 .2جدول  Tbl_Booksرا به پنجره اضافه كنيد.
3 .3در زبانه  Designو قاب  Query Typeروي دكمه  Updateكليك نماييد.
4 .4در ستون اول و ليست  ،Fieldگزينه  IDرا انتخاب كنيد.
5 .5در ردي��ف  Update toعب��ارت  Tbl_Books.ID/10را تاي��پ نماييد .اين عبارت ،ش��مارههاي كتاب را
تقسيم بر  10كرده و صفر انتهاي عدد را حذف ميكند.
6 .6روي عالمت قرمزرنگ تعجب كليك كنيد تا پرسوجو اجرا شود.

7 .7پيغامي ظاهر شده و تعداد ركوردهايي را كه تحت تأثير اين پرسوجو تغيير خواهند كرد نشان ميدهد.
روي دكمه  Yesكليك كنيد تا پرسوجو اجرا شود.
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 3-2-3پرسوجوي حذف 1دادهها

حذف ركوردهاي وارد شده درون يك جدول به كمك الگوي زير انجام ميشود.
DELETE FROM table_name
WHERE Criteria

مث�ال  : 1فرض كنيد از پايگاه داده خود يك نس��خه پش��تيبان تهي��ه كردهايم و ميخواهيم براي
كاهش حجم پايگاه داده و افزايش س��رعت بازيابي اطالعات ،فاكتورهاي صادر ش��ده قبل از س��ال  1389را
حذف كنيم .اين پرسوجو را بنويسيد.
DELETE FROM Tbl_Factors
WHERE Year(Date)<1389

 3-2-4پرسوجوي درج 2دادهها

با استفاده از الگوي زير ميتوانيد ركوردهاي جديدي را درون جداول پايگاه داده درج كنيد.
)INSERT INTO Tbl_name (field_1, field_2 , … , filed_n
)VALUES (value_1,value_2, … , value_n

اگر فيلدهاي ركورد به تعداد و متناظر با فيلدهاي جدول باشند نيازي به ذكر نام فيلدها نيست.
مثال  : 1كتاب جديدي را با مشخصات زير وارد جدول كتابها كنيد.
شماره  ،1220 :نام كتاب  ،Excel 2007 :نويسنده  :علي اكبري ،قيمت 56000 :
)‘ , 56000علي اكبري‘ INSERT INTO Tbl_Books VALUES(1220,’Excel 2007’ ,
1 . Delete
2 . Insert
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مثال  : 2ركورد مشتري با مشخصات زير را وارد جدول مشتريها كنيد.
شماره مشتري  ،10 :نام  :كتابسراي افق ،شهر  :فارسان
در اينجا فقط مقدار  3فيلد ركورد مش��خص اس��ت بنابراين بايد نام فيلدها را در پرسوجو ذكر كنيم تا
هر مقدار در فيلد متناظر درج شود.
)INSERT INTO Tbl_Customers(ID,Name,City
)’فارسان’’,كتابسراي افق‘ VALUES(10,

در دستور درج ،فقط مقاديري ميتوانند غايب باشند كه هنگام تعريف جدول ،مشخصه  Requiredآنها
 Nتنظيم شده باشند و به بيان ديگر مقدار  ULL
روي  o
 Nرا بپذيرند.
آيا اجراي پرسوجوي زير امكانپذير است؟
)INSERT INTO Tbl_Customers(Name,City
)’مشهد’’,دانشگاه فردوسي‘(VALUES

خير – اين ركورد شماره مشتري ندارد و درج ركورد بدون كليد اصلي امكانپذير
نيست.
 3-2-5پرسوجوهاي CrossTab

ايجاد پرسوجوهاي  CrossTabروش��ي بسيار سريع و كارآمد براي خالصهكردن دادههاي چند جدول و
ايجاد يك گزارش نهايي در قالب چند س��طر و س��تون است؛ گزارشي كه توليد آن با پرسوجوهاي معمولي
اگر غيرممكن نباشد حتماً دشوار خواهد بود.
در اين پرسوجو ،دادههاي يك فيلد را به عنوان س��تونهاي خروجي و دادههاي فيلد ديگر را به عنوان
رديفهاي آن منظور ميكنيم .در محل تقاطع هر س��طر و س��تون هم داده محاس��به ش��ده توس��ط توابع
محاسباتي (مثل مجموع ،ميانگين و  )...را قرار ميدهيم.
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مثال  : 1ميخواهيم بدانيم از هر كتاب توسط چه مشتريهايي و مجموعاًَ چند نسخه خريد صورت
گرفته است.
1 .1وارد پنجره طراحي پرسوجو شويد.
2 .2چهار جدول تعريف شده براي پايگاه داده  Publisherرا به پنجره اضافه كنيد.
3 .3در زبانه  Designو قاب  Query Typeروي دكمه  CrossTabكليك نماييد.
4 .4در ستون اول ،فيلد نام مشتري و در رديف  Crosstabحالت  Column Headingرا انتخاب كنيد تا نام
مشتريها روي سرستونهاي خروجي قرار گيرند.

5 .5در س��تون دوم ،فيلد نام كتاب و در ردي��ف  Crosstabحالت  Row Headingرا انتخاب نماييد .به اين
ترتيب نام كتابها در رديفهاي خروجي قرار ميگيرند.
6 .6ميخواهي��م مجموع خريد هر كتاب توس��ط هر مش��تري را تعيين كنيم .لذا باي��د فيلد  Quantityرا
 Vتنظيم نماييد.
 Tرا روي  Sumو رديف  Crosstabرا روي  alue
انتخاب ،رديف  otal
7 .7پرسوجوي ساخته شده را اجرا كنيد تا نتيجهاي شبيه به تصوير زير ظاهر شود.
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 Export 3-3پرسوجوها به فايل HTML

در فصل دوم با روشهاي متنوع صدور جداول آشنا شديد .در اين بخش ياد ميگيريد كه چگونه ميتوان
نتيجه يك پرسوجو را تبديل به فايل  HTMLنمود.
1 .1يك پرسوجوي  CrossTabتوليد و آمار فروش هر كتاب را به تفكيك مشتريان استخراج كنيد.
2 .2در زبان��ه  External Dataو قاب  ،Exportمنوي  Moreرا باز و روي گزينه  HTML Documentكليك
كنيد.

3 .3در پنجرهاي كه ظاهر ميش��ود ،نام و محل ذخيرهس��ازي فايل  HTMLرا تعيين نموده و ضمناً تيك
گزينه اول را بزنيد تا قالببندي دادهها روي فايل نهايي منعكس شود .سپس روي دكمه  OKكليك كنيد.

4 .4با ظاهر شدن پنجره كدگذاري ،حالت  8-UTFرا انتخاب و روي دكمه  OKكليك كنيد.
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Understand ways to sum data
You can sum a column of numbers in a query by using a type of function called an aggregate function. Aggregate functions perform a calculation on a column of data and return
a single value. Access provides a variety of aggregate functions, including Sum, Count, Avg
(for computing averages), Min and Max. You sum data by adding the Sum function to your
query, you count data by using the Count function, and so on.
In addition, Office Access 2007 provides several ways to add Sum and other aggregate
functions to a query. You can:
Open your query in Datasheet view and add a Total row. The Total Row, a new feature in Office Access 2007, allows you to use an aggregate function in one or more columns
of a query result set without having to change the design of your query.
Create a totals query. A totals query calculates subtotals across groups of records; a
Total row calculates grand totals for one or more columns (fields) of data. For example, if you
want to subtotal all sales by city or by quarter, you use a totals query to group your records by
the desired category and you then sum the sales figures.
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Create a crosstab query. A crosstab query is a special type of query that displays its

results in a grid that resembles a Microsoft Office Excel 2007 worksheet. Crosstab queries
summarize your values and then group them by two sets of facts — one set down the side
(row headings), and the other across the top (column headings). For example, you can use a
crosstab query to display sales totals for each city for the past three years, as the following
table shows:

City
Paris

2003
254,556

2004
372,455

2005
467,892

Sydney

478,021

372,987

276,399

Jakarta
...

572,997
...

684,374
...

792,571
...

.متن باال را مطالعه كرده و در مورد آن توضيح دهيد1 .1
.روشهای موجود برای اضافه کردن توابع تجمعی را به پرسوجو توضیح دهید2 .2
.ترجمه و تلفظ عباراتي را كه زير آنها خط كشيده شده در فرهنگ لغات پيدا كنيد3 .3
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1.1پرسوجوهایی در نمای طراحی ایجاد کنید که نتایج زیر را برگردانند :
الف) مشخصات ناشرانی که ساکن «استان فارس» هستند اما در شهر «شیراز» سکونت ندارند.
ب) مشخصات کتابهایی که در مورد «فتوشاپ» هستند و قیمت آنها کمتر از  50000ریال است.
ج) عن��وان کتابهایی که قیمت آنها پس از بیس��ت درصد تخفیف ،همچن��ان بیشتر از  60000ریال
است.
د) مجموع فروش کتاب شماره 1202
2.2پرسوجوهایی بنویسید که پس از اجرا ،نتایج زیر را نشان دهند :
الف) مجموع فروش کتابهایی که شماره آنها کمتر از  1210است.
ب) تعداد فاکتورهایی که در سال  1388صادر شدهاند.
ج) میانگین قیمت کتابهایی که که توسط یک نویسنده خاص (مث ً
ال محمد محمدی) نوشته شدهاند.
د) نام گرانترین و ارزانترین کتاب موجود در پایگاه داده.

فصل چهارم :طراحي يك فرم پیشرفته
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فصل چهارم  :طراحي يك فرم پیشرفته
فرم ،واسطهاي ميان كاربر و پايگاه داده است و با استفاده از آن ميتوان دادهها را به سادگي وارد جداول
پاي��گاه داده ك��رد .بهخصوص وقتي بخواهيد دادهها را درون چند جدول مرتب��ط با هم وارد كنيد ،كارايي و
سادگي استفاده از فرمها را بيشتر درك خواهيد كرد.
در اين فصل ضمن بيان نكاتي در خصوص ايجاد فرم و ويرايش اجزاء آن ،با نحوه توليد فرمهاي پیشرفته
كه اطالعات چند جدول مرتبط با هم را نشان دهند آشنا خواهيد شد.
در  Access 2007روشه��اي متع��ددي ب��راي ايجاد يك فرم پيشبيني ش��ده كه بس��ياري از آنها به
صورت خودكار در قالب يك ويزارد 1عمل ميكنند .اين ويزاردها با توجه به جداول و فيلدهاي تعيين شده،
كنترلهاي موردنياز را به پنجره طراحي اضافه ميكنند .در ابتدای اين فصل قصد داريم روش ايجاد يك فرم
و بهويژه فرمهاي پیش��رفته را بدون اس��تفاده از ويزارد آموزش دهيم تا مهارت شما در ايجاد فرمهاي دلخواه
و تغيير ظاهر و كاركرد آنها به نحو قابل مالحظهاي افزايش يابد .اولين گام در اين مس��ير ،آش��نايي با جعبه
ابزار 2است.
1 . Wizard
2 . ToolBox
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 4-1كار با جعبه ابزار
در زبانه  Createو قاب  Formsروي دكمه  Form Designكليك كنيد تا يك فرم خام در اختيار ش��ما
قرار گيرد.

به اين ترتيب دو زبانه جديد به نامهاي  Designو  Arrangeبه نوار اصلي برنامه اضافه ميشود.

در زبانه  Designقابي به نام  Controlsوجود دارد كه همه كنترلهاي موردنياز را براي س��اخت فرم در
خود جاي داده اس��ت .به اين قاب« ،جعبهابزار» گفته ميش��ود و در نسخههاي قبلي  Accessبه صورت يك
پنجره مجزا و قابل جابهجايي در دسترس بود.
كنترلها ،اشيايي گرافيكي هستند كه براي نمايش دادهها و توضيحات يا اجراي دستورات ،بر روي فر م
قرار ميگيرند .براي مثال يك كادر متني ( )TextBoxبراي نمايش دادههاي متني و عددي كاربرد دارد و از
كنترل دكمه ( )Buttonهم براي اجراي دستور موردنظر استفاده ميشود.

فصل چهارم :طراحي يك فرم پیشرفته
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در جدول زير نام و آيكن همه كنترلها و اجزاء جعبه ابزار و كاركرد آنها توضيح داده شده است.
كاركرد

آيكن

نام كنترل

نام فارسي

Text Box

كادر متني

Label

برچسب

براي نمايش توضيحات و متنهاي غيرقابل تغيير كاربرد
دارد.

Button

دكمه

با كليك كردن روي دكمه ،دستورات موردنياز اجرا ميشود.

Combo Box

ليست
بازشونده

يك ليست بازشونده است كه كاربر ميتواند يكي از

List Box

ليست

Subform

زيرفرم

Line

خط

براي رسم خط صاف روي فرم استفاده ميشود.

Rectangle

مستطيل

براي رسم مربع و مستطيل روي فرم كاربرد دارد.

Bound Object
Frame

قاب اشياء
متصل

قابي است كه يك شيء  OLEرا در خود جاي ميدهد و اين

Option Group

گروه انتخاب

Check Box

كادر تأييد

Option Button

دكمه انتخاب

گزينه را نشان ميدهد كه فقط يكي از آنها قابل انتخاب
است.

Toggle Button

دكمه دو حالته

دكمهاي است كه ميتواند در دو وضعيت باال يا پايين باشد.

براي نمايش يك رشته يا ورود و ويرايش آن توسط كاربر
به كار ميرود.

گزینههای موجود در آن را انتخاب كند.
ليستي از عناصر قابل انتخاب را نشان ميدهد.
براي ايجاد فرمهايي كه حاوي يك يا چند فرم ديگر هستند
كاربرد دارد.

شيء در يكي از فيلدهاي جدول ذخيره شده است.
تعدادي كنترل مرتبط با هم مثل Option Buttonرا در
خود جاي ميدهد.
كاربر با تيك زدن اين كنترل ميتواند آن را انتخاب نمايد.
برداشتن عالمت تيك نشانه عدم انتخاب است.
اين كنترل به دكمه راديويي هم معروف است و تعدادي
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كاركرد

آيكن

نام كنترل

نام فارسي

Tab Control

كنترل چند
برگهای

استفاده ميشود.

Insert Chart

درج نمودار

يك نمودار را وارد فرم ميكند.

Unbound Object
Frame

قاب اشياء
غيرمتصل

قابي است كه يك شيء  OLEرا در خود جاي ميدهد و اين

Image

تصوير

Insert Page
Break

درج صفحه
جديد

Insert Hyperlink

درج پيوند

Insert Attachment

درج ضميمه

Select

انتخاب

Use Control
Wizards

ويزارد
كنترلها

Title

عنوان

Insert Page
Number

شماره صفحه

صفحات يك فرم را شمارهگذاري ميكند.

Date & Time

زمان و تاريخ

زمان و تاريخ جاري را در باالي فرم درج مينمايد.

Logo

لوگو

براي طراحي فرمهايي كه داراي چند سربرگ هستند

شيء خارج از پايگاه داده است.
براي افزودن تصوير به فرم كاربرد دارد.
براي ايجاد يك صفحه جديد استفاده ميشود.
روي فرم يك پيوند به عناصر داخل يا خارج پايگاه داده
ايجاد ميكند.
براي افزودن فايل ضميمه به فرم كاربرد دارد.
وقتي اين ابزار فعال باشد ميتوان كنترلهاي روي فرم را
انتخاب كرد.
وقتي اين ابزار فعال باشد ،هنگام ايجاد برخي از كنترلها،
ويزاردي براي تنظيم خصوصيتهاي آن كنترل راهاندازي
ميشود.
عنواني را به باالي فرم اضافه ميكند.

يك تصوير كوچك را به عنوان لوگو به فرم اضافه ميكند.

فصل چهارم :طراحي يك فرم پیشرفته
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 4-2درج و ويرايش اجزاء فرم و كنترلها
كنترلها را بر اساس نوع كاركردي كه دارند ميتوان به سه دسته زير تقسيمبندي كرد:
الف) كنترلهاي متصل : 1اين دسته از كنترلها به يك فيلد از يكي از جداول پايگاه داده متصل هستند
و با تغيير مقدار درون فرم ،تغييرات بالفاصله روي جدول منعكس ميشود( .مانند )TextBox
ب)كنترلهاي غيرمتصل : 2اين نوع كنترلها با دادههاي درون جداول ارتباطي ندارند( .مانند )Line
ج) كنترلهاي محاس�باتي : 3اين دس��ته از كنترلها به واس��طه يك عبارت محاس��باتي با تعدادي از
فيلدهاي جداول در ارتباط هستند( .مانند يك  Labelكه جمع كتب خريداري شده را نشان ميدهد)
 4-2-1درج كنترل

فرمهاي اكس��س حاوي مجموعهاي از كنترلها هستند كه در ميان كنترلهاي مثل ،Label ،TextBox
 Buttonو  ComboBoxكارب��رد بيشت��ري دارند .براي اضافه كردن يك دكمه به فرم بايد به روش زير عمل
كنيد:
1 .1با كليك روي دكمه  ،Form Designيك فرم خام ايجاد كنيد.
2 .2در جعب��ه ابزار ،دكم��ه  Use Control Wizardsرا غيرفعال كنيد تا بعد از رس��م دكمه ،ويزارد تنظيم
خصوصيات آن ظاهر نشود.
3 .3روي كنترل دكمه كليك كنيد.
4 .4اشارهگر را روي صفحه طراحي فرم ببريد .سپس
كليك كرده و با حركت دادن اش��ارهگر ،اندازه تقريبي
دكمه را تعيين نماييد.

5 .5دكمه ماوس را ره��ا كنيد تا كنترل روي صفحه
قرار گيرد.
1 . Bound Control
2 . Unbound Controls
3 . Calculated Controls
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6 .6اينبار روي كنترل  TextBoxكليك كرده و با اش��ارهگر يك مستطيل روي فرم رسم كنيد تا يك كادر
متني به فرم اضافه شود .همانطور كه ميبينيد يك برچسب هم به صورت خودكار در كنار كادر متني قرار
ميگيرد.

 4-2-2تغيير اندازه و مكان كنترل

1 .1روي دكمه كليك كنيد تا انتخاب شود.
2 .2هشت دستگيره مربعشكل در اطراف آن ظاهر ميشود .روي دستگيره بزرگتر كليك كنيد و دكمه را
حركت دهيد.

3 .3براي تغيير ابعاد دكمه ،روي يكي از  7دستگيرهي نارنجيرنگ كليك نموده و اشارهگر را حركت دهيد.
در اين حالت اشارهگر به شكل يك پيكان دوسر درميآيد.

ي��ك دكمه و ي��ك كادر متني ديگر به فرم اضافه كنيد .ميخواهيم هم��ه كنترلهاي روي فرم را با هم
جابهجا كنيم.
1 .1در حاليكه دكمه انتخاب فعال است ،در گوشه باال و سمت راست فرم كليك كرده و ضمن نگهداشتن
كليد ماوس ،اشارهگر را به صورت قطري حركت دهيد تا همه كادرهاي متني به همراه برچسبها درون كادر
مستطيلي قرار گيرند و انتخاب شوند.

فصل چهارم :طراحي يك فرم پیشرفته

2 .2اشارهگر را روي يكي از كنترلها ببريد تا به شكل
دادن ماوس ،همه كنترلها با هم جابهجا ميشوند.
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در بيايد .در اين حالت با كليك كردن و حركت

 4-2-3چينش كنترلها

چيدن منظم كنترلها درون يك فرم و رعايت ترازبندي نقش زيادي در زيبايي فرم و سادگي كار با آن
دارد .وقتي يك فرم خام را ايجاد ميكنيد ،در حالت پيشفرض بر روي آن خطوطي شبكهاي وجود دارد كه
 Gridناميده ميشود.
1 .1روي يكي از كنترلها (مث ً
ال دكمه) كليك كنيد تا انتخاب شود.
2 .2در زبانه  Arrangeدكمه  Snap to Gridرا غيرفعال كنيد.

3 .3با استفاده از دكمههاي پیکانی صفحه كليد ،1كنترل را حركت دهيد .همانطور كه ميبينيد جابهجايي
كنترل بسيار كم و دقيق است.
1 . Arrow Keys
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4 .4اين بار دكمه  Snap to Gridرا فعال نماييد.
5 .5به روش قبل ،كنترل را حركت دهيد .حركت كنترل ،جهشي است و بعد از چند حركت ،لبههاي كنترل
مماس با خطوط شبكهاي قرار ميگيرد و اصطالحاً با اين خطوط «چفت »1ميشود.

 Snapروش��ي براي قرار دادن س��ريع و دقيق اجزاء فرم روي خطوط شبكهاي است كه چينش كنترلها
را آس��ان ميكند .توجه داشته باش��يد كه هنگام حركت دادن كنترل با استفاده از ماوس هم خاصيت Snap
 to Gridعمل ميكند.
 4-2-4ترازبندي كنترلها

وقتي كنترلي را روي صفحه قرار ميدهيد بايد لبههاي آن را طوري تنظيم كنيد تا با لبه ساير كنترلهاي
مجاور در يك راس��تاي عمودي يا افقي باشد .به اين كار ترازبندي 2گفته ميشود .ميخواهيم دو دكمهاي را
كه روي فرم قرار دادهايم از لبه باال تراز كنيم.
1 .1اشارهگر را روي خطكش سمت چپ فرم ببريد تا به يك پیکان سياهرنگ تبديل شود.
2 .2در نقطهاي از خطكش كه همراس��تا با دو دكمه باش��د كليك كنيد .اين كار روشي سريع براي انتخاب
كنترلهايي است كه در يك راستاي عمودي يا افقي قرار دارند.

3 .3در زبان��ه  Arrangeو ق��اب  Control Alignmentروي دكمه  Topكليك كنيد ت��ا لبه بااليي دكمهها
نسبت به هم تراز شود.
1 . Snap
2 . Alignment

فصل چهارم :طراحي يك فرم پیشرفته
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در فرمهايي كه بيشت ِر دادهها به صورت فارس��ي وارد ميش��وند ،بايد برچس��بها را به س��مت راس��ت
كادرهاي متني انتقال دهید.
ميخواهيم فرمي براي ويرايش اطالعات جدول كتابها بسازيم؛ بنابراين
دو كادر متني ديگر به فرم اضافه كنيد .يك روش س��ريع براي انجام اين كار،
انتخ��اب كادرهاي متني و برچس��بها ،كپي و س��پس  Pasteكردن آنها با
استفاده از قاب  Clipboardدر زبانه  ome
 Hاست.

4 .4براي انتخاب چند كنترل ،كافي اس��ت كليد  Shiftرا نگهداش��ته و روي كنترل موردنظر كليك كنيد .با
نگه داشتن كليد  S hiftو كليك مجدد روي كنترل ميتوانيد آن را از مجموعه انتخاب شده خارج نماييد.
5 .5برچسبها را ار سمت چپ و كادرهاي متني را از سمت راست تراز كنيد.

122

مدیریت پايگاه داده

ميخواهيم فاصله ميان كنترلها را تنظيم كنيم.
6 .6كادرهاي متني و برچسبها را انتخاب كنيد.
7 .7در زبانه  Arrangeو قاب  Positionروي دكمه  Make Vertical Spacing Equalكليك كنيد تا فاصله
كادرهاي متني از هم ،يك اندازه شود.

8 .8با كليك كردن روي دكمههاي  Increase/Decrease Verical Spaceingميتوانيد اين فاصله را كاهش/
افزايش دهيد.
 4-2-5بهبود ظاهر فرم

1 .1در جعبه ابزار روي دكمه  Tilteكليك كنيد تا يك س��ربرگ به فرم اضافه شود و به صورت پيشفرض،
نام فرم درون يك كادر قرار گيرد.
2 .2عبارت دلخواه را درون اين كادر وارد كنيد.
3 .3كادر را به وسط سربرگ منتقل نماييد.
4 .4با حركت دادن خط جداكننده فرم از سربرگ ،اندازه سربرگ را تعيين كنيد.

فصل چهارم :طراحي يك فرم پیشرفته

5 .5در جعبه ابزار ،ابزار مستطيل را انتخاب نموده و دور كنترلها يك كادر مستطيلي رسم كنيد.
6 .6روي مستطيل رسم شده كليك و در جعبه ابزار ،رنگ و ضخامت آن را تعيين نماييد.

7 .7در زبانه  Arrangeبه سراغ قاب  AutoFormatبرويد و منوي آن را باز كنيد.
8 .8روي يكي از قالببنديهاي پيشساخته كليك كنيد تا روي فرم اعمال شود.
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9 .9درون برچسبها دوبار كليك كنيد تا محتواي آنها انتخاب شود .حاال عبارت دلخواه را وارد نموده در
پايان كليد  Enterرا بزنيد تا ثبت شود.
1010كنترلهاي موردنظر را انتخاب و در قاب  Fontاز زبانه  ،Homeتغييرات موردنظر را روي نوع قلم ،اندازه
قلم و نوع چينش متن اعمال كنيد .براي مثال كادر متني «نام نويسنده» بايد راستچين باشد اما فيلدهاي
عددي ميتوانند چپچين باشند.

 4-2-6ذخيرهسازي فرم

1 .1منوي نماي فرم را باز كرده و روي حالت  Form Viewكليك كنيد.

2 .2براي ايجاد تغيير روي فرم بايد به نماي طراحي ( )Design Viewبرگرديد.
3 .3اگر از نتيجه كار رضايت داريد ،روي دكمه  Saveكليك و فرم را با نام  1_Frm_Booksذخيره كنيد.

فصل چهارم :طراحي يك فرم پیشرفته
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 4-3تنظيم خصوصيت اجزاء فرم و كنترلها
هر فرم و كنترلهايي كه به آن اضافه كردهايم داراي مجموعهاي از خصوصيتها 1هستند كه ظاهر و نوع
عملكرد آن عنصر را مشخص ميكنند .با تغيير اين خاصيتها ميتوانيد ظاهر و عملكرد فرم و كنترلهاي
موجود روي آن را به شكل دلخواه تنظيم نماييد.
 4-3-1كار با برگه خصوصيات

1 .1فرم Frm_Books_1را در بخش قبل ايجاد و ذخيره كرديد ،در نماي طراحي باز نماييد.
2 .2در زبانه  Desingو قاب  Toolsروي دكمه  Property Sheetكليك كنيد تا برگه تنظيم خصوصيات ،در
سمت راست پنجره برنامه ظاهر شود .كليك روي اين دكمه ،برگه را پنهان خواهد كرد.

3 .3در باالي اين برگه ،يك ليس��ت بازشونده وجود
دارد ك��ه ميتوانيد فرم و اجزاء و كنترلهاي موجود
در آن را انتخ��اب كنيد .اين كار با كليك كردن روي
عنص��ر موردنظر هم قابل انجام اس��ت .روي يكي از
دكمهها كليك كنيد.
4 .4برگ��ه خصوصيات اين كنترل ظاهر ميش��ود.
تع��داد و ن��وع اي��ن خصوصيات ب��ا خصوصيات يك
كنترل ديگر (مث ً
ال برچس��ب) تف��اوت قابل توجهي
دارد.

1 . Properties
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برگه خصوصيات پنج زبانه دارد كه هر يك حاوي موارد زير است:
الف) زبانه  : Formatخصوصيات مربوط به قالببندي كنترل مانند ابعاد ،نوع و اندازه قلم ،رنگ و  ...در
اين زبانه قابل تنظيم اس��ت .در بخش قبل اين كار را از روش معمول نرمافزارهاي  Officeيعني قاب Font
انجام داديم.
ب) زبانه  : Dataخصوصياتي مانند فيلد متصل به كنترل ،مقادير پيشفرض ،قواعد محدودس��ازي ورود
اطالعات و  ...در اين زبانه تنظيم ميشود.
ج) زبانه  : Eventهمه رويدادهاي كنترل و فرم از طريق فيلدهاي اين زبانه تنظيم ميشوند .براي مثال
تعيين ميكنيد كه با وقوع رويداد كليك روي كنترل ( )On Clickچه عمليات يا كدي اجرا شود.
د) زبانه  : Otherحاوي تنظيماتي مانند نام كنترل و  ...است.
ه) زبانه  : Allهمه خصوصيات يك عنصر كه در چهار زبانه  Event ،Data ،Formatو  Otherقرار دارند
در اين زبانه به صورت يكجا قابل تنظيم هستند.
5 .5در زبانه  Formatروي عبارت  Pictureكليك كنيد.

6 .6در ستون سمت راست ،روي دكمه تنظيم تصوير كليك نماييد تا پنجره انتخاب تصوير ظاهر شود.
7 .7يكي از تصاوير موجود را انتخاب و روي دكمه  OKكليك كنيد تا تصوير روي دكمه قرار گيرد.

فصل چهارم :طراحي يك فرم پیشرفته
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 4-3-2متصل كردن دادهها

ه��دف ما از طراحي ف��رم  1_Frm_Booksنمايش و ويرايش اطالعات ج��دول كتابها بود بنابراين بايد
كنترلهاي موجود در اين فرم را به فيلدهاي جدول  Tbl_Booksمتصل 1كنيم.
1 .1در باالي برگه خصوصيات ،ليست بازشونده تعيين عنصر را باز و گزينه  Formرا انتخاب كنيد .اين كار
با كليك روي بخش آبي ِ
رنگ خارج از بخش شبكهاي هم قابل انجام است.
2 .2در زبان��ه  ،Dataخصوصيت  Record Sourceرا روي  Tbl_Booksتنظيم كنيد .با اين كار به فرم اعالم
ميكنيد كه بايد دادهها را از جدول كتابها بخواند .همه پرسوجوها و جداول طراحي ش��ده در پايگاه داده
جاري از طريق اين منو قابل انتخاب هستند.

3 .3حاال به س��راغ اولي��ن کادر متني برويد و در زبان��ه  ،Dataخصوصي��ت  Control Sourceرا روي فيلد
موردنظر تنظيم نماييد .در اين منو ،همه فيلدهاي جدول يا پرسوجويي كه در قسمت قبل انتخاب كردهايد
قابل انتخاب هستند.

1 . Bind or Bound
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4 .4همين كار را براي سه كادر متني ديگر هم انجام دهيد .عبارت ( Unboundغيرمتصل) درون اين كادرها
با نام فليد جایگزین ميشود چون كنترل به يك فيلد متصل ( )Boundشده است.
5 .5فرم را به نماي  Form Viewببريد.

6 .6اولين ركورد جدول نمايش داده ميشود .با كليك روي دكمههاي پيمايش 1كه در پايين فرم قرار دارند
ميتوانيد ركوردهارا ببينيد و فيلدهاي آنها را تغيير دهيد .همچنين با كليك روي دكمه  ،New recordيك
ركورد خالي ايجاد ميشود تا اطالعات كتاب جديدي را وارد جدول نماييد.
دكمههاي پيمايش به صورت زير عمل ميكنند.

 4-3-3ايجاد دكمه

ميخواهي��م براي فرم ،دكمههايي طراحي كنيم تا كار با اجراي عمليات موردنظر روي فرم با س��رعت و
سهولت بيشتري انجام گيرد .براي ايجاد دكمههاي پيمايشي يا عملياتي ميتوانيم دكمهاي را از درون جعبه
ابزار روي فرم قرار داده و س��پس در رويداد  ،On Clickدس��تورات موردنظر را به صورت كد يا ماكرو اضافه
1 . Navigation Button

فصل چهارم :طراحي يك فرم پیشرفته
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ال از ويزارد تنظيم دكمه اس��تفاده
كني��م اما چون اين مباحث در فصول بعدي كتاب تدريس ميش��وند ،فع ً
خواهيم كرد.
1 .1با انتخاب دكمههاي قبلي و فشار دادن كليد  ،Deleteآنها را حذف كنيد.
2 .2در نوار ابزار ،دكمه ويزارد كنترلها را فعال نماييد.
3 .3اب��زار دكم��ه را انتخاب و يك دكمه زير كادرهاي متني اضافه كنيد .بالفاصله ويزارد تنظيم خصوصيات
دكمه فعال ميشود.

4 .4در س��تون سمت چپ ،دكمهها برحسب عملكردی که دارند دستهبندي شدهاند .با كليك روي نام هر
دسته ،دكمههاي قابل انتخاب در سمت راست نشان داده ميشوند.
5 .5دكمه  Go To First Recordرا انتخاب و روي دكمه  Nextكليك كنيد.
6 .6پ��س از تعيين تصوي ِر روي دكمه و انتخاب نام مناس��ب ،روي دكم��ه  Finishكليك كنيد تا اين دكمه
روي فرم قرار گيرد.
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دكمههاي قابل تنظيم در اين ويزارد ،درجدول زیر توضيح داده شدهاند.
گروه

دكمه

Navigation Record

Find Next

ركورد بعدي را كه منطبق با شرط جستجو باشد پيدا ميكند.

Find Record

اولين ركورد را كه منطبق با شرط جستجو باشد پيدا ميكند.

Record Operations

Go To First Record

اولين ركورد را نمايش ميدهد.

Go To Last Record

آخرين ركورد را نمايش ميدهد.

Go To Next Record

ركورد بعدي را نمايش ميدهد.

Go To Previous Record

ركورد قبلي را نمايش ميدهد.

Add New Record

يك ركورد جديد ايجاد ميكند.

Delete Record

ركورد جاري را حذف ميكند.

Duplicate Record

ركورد جاري را تكثير و يك نسخه از آن به جدول اضافه ميكند.

Print Record

ركورد جاري را چاپ ميكند.

Save Record

ركورد جاري را ذخيره ميكند.

Undo Record

تغييرات ركورد را لغو ميكند.

Apply Form Filter

يك فيلتر روي ركوردهاي فرم اعمال ميكند.

Form Operations

Close From

فرم را ميبندد.

Open Form

فرم موردنياز را باز ميكند.

Print a Form

فرم موردنظر را چاپ ميكند.

Print Current Form

فرم جاري را چاپ ميكند.

Refresh Form Data

دادههاي فرم را مجددا ً از جدول ميخواند.

Report
Operations

Mail Report
Preview Report
Print Report
Send Report to File

App

كاركرد

Quit Application

گزارش را با پست الكترونيك ارسال ميكند.
پيشنمايش گزارش را نشان ميدهد.
گزارش را چاپ ميكند.
گزارش را در يك فايل ذخيره ميكند.
برنامه كاربردي را ميبندد.

Miscellaneous

Auto Dialer

برنامه شمارهگير را براي برقراري تماس تلفني اجرا ميكند.

Print Table

جدول موردنظر را چاپ ميكند.

Run Macro

ماكروي تعيين شده را اجرا ميكند.

Run Query

پرسوجوي تعيين شده را اجرا مينمايد.
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7 .7دكمههاي زير را به فرم اضافه كنيد.

شماره

دكمه

شماره

دكمه

شماره

دكمه

1

اولين ركورد

2

ركورد قبل

3

ركورد بعد

4

آخرين ركورد

5

جستجوي ركورد

6

حذف ركورد جاري

7

ايجاد ركورد جديد

8

چاپ ركورد جاري

9

بستن فرم

8 .8عمليات درج ركورد جديد ،ويرايش و حذف يك ركورد موجود و نيز چاپ آن را انجام دهيد.
 4-3-4ساخت فرم با ويزارد

در اين بخش با روش س��اخت يك فرم و قرار دادن كنترلهاي موردنظر روي آن آش��نا شديد .به عنوان
آخرين مطلب اين بخش ،يادآوري ميكنم كه براي س��اخت س��ريعتر فرمهاي س��اده در اكسس ،يك ويزارد
كارآمد وجود دارد كه ميتوانيد تمام يا بخشي از فرايند طراحي يك فرم را به آن واگذار نماييد.
1 .1در ستون سمت چپ پنجره ،جدول  Tbl_Booksرا انتخاب كنيد.
2 .2در زبانه  Createو قاب  ،Formsمنوي  More Formsرا باز و روي گزينه  Form Wizardكليك نماييد.
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3 .3در پنج��ره اول وي��زارد ،پس از تعيين جدول يا پرسوجو ،با كليك روي دكمه >  ،فيلدهاي موردنظر را
انتخ��اب كنيد .كليك روي دكمه >> همه فيلده��ا را به بخش  Selected Fieldsمنتقل ميكند .روي دكمه
 Nextكليك كنيد.

4 .4در پنجره بعد بايد يكي از چهار طرحبندي 1موجود را براي نمايش فيلدها را انتخاب نماييد.

انتخاب هر كدام از اين طرحبنديها ،حالتي شبيه به تصوير بعد را ايجاد خواهد كرد.

1 .Layout

فصل چهارم :طراحي يك فرم پیشرفته
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5 .5سپس يكي از سبكهاي 1گرافيكي را براي قالببندي فرم انتخاب كنيد.

1 . Style
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6 .6پنجره آخر هم مخصوص وارد كردن نام فرم اس��ت .با كليك روي دكمه  ،Finishفرم ساخته ميشود و
ميتوانيد با آن كار كنيد يا در نمايش طراحي ،تغييراتي را روي فرم اعمال نماييد.

 4-4استفاده از زيرفرم 1در فرم اصلي
وقتي پايگاه داده ش��ما حاوي چند جدول مرتبط با هم باش��د ،طراحي فرمه��اي مجزا براي هر كدام از
جداول و ورود اطالعات به صورت مس��تقل از هم راهحل چندان مناس��بي نيست چراكه جداول با كليدهاي
خارجي (مثل ش��ماره كتاب ،ش��ماره فاكتور و  )...به هم متصل هستند و براي وارد كردن هر ركورد بايد اين
شمارهها را درج كنيد كه عم ً
ال بسيار وقتگير است و صحت ورود اطالعات را هم تحت تأثير قرار ميدهد.
اكس��س براي غلبه بر چنين مشكلي ،امكان اس��تفاده از يك يا چند زيرفرم (فرم فرعي) را در فرم اصلي
فراه��م آورده اس��ت .در مثال��ي كه دنبال ميكنيم قصد داريم فرمي ايجاد كنيم كه مش��خصات مش��تري و
فاكتورهاي صادر شده براي وي را نشان دهد و با كليك روي هر فاكتور ،جزييات فاكتور يعني اقالم موجود
در آن نش��ان داده ش��ود .پس فرم اصلي حاوي جدول  Tbl_Customersاس��ت و ج��داول  Tbl_Factorsو
 Tbl_FactorDetailsبه عنوان زيرفرم ،كار ورود و بررسي دادهها را تسهيل خواهند كرد.
1 .1پي��ش از راهاندازي ويزارد ،ميان جداول و پرسوجوهايي كه قصد داريد در فرم از آنها اس��تفاده كنيد
ارتباطات موردنياز را برقرار نماييد.
2 .2در زبانه  Createو قاب  ،Formsمنوي  More Formsرا باز و روي گزينه  Form Wizardكليك نماييد.
1 . SubForm

فصل چهارم :طراحي يك فرم پیشرفته
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3 .3جدول  Tbl_Customersرا انتخاب و فيلدهاي موردنظر را به بخش  Selected Fieldsاضافه كنيد.

4 .4اين كار را براي جداول  Tbl_Factorsو  Tbl_FactorDetailsهم (در همين پنجره) انجام دهيد.
5 .5ميخواهي��م در زيرفرم جزييات فاكتور ،عالوه بر ش��ماره كتاب ،نام آن هم درج ش��ود بنابراين جدول
 Tbl_Booksرا انتخاب و فيلد  Titleآن را به بخش فيلدهاي انتخابي اضافه كنيد .پس از تعيين همه فيلدها
روي دكمه  Nextكليك كنيد.
6 .6در پنج��ره بع��د بايد تعيين كنيد كه اطالع��ات بر مبناي كدام جدول نمايش داده ش��وند .ميخواهيم
اطالعات فاكتورها را بر اس��اس نام مش��تريان نمايش دهيم بنابراين ،گزينه  by Tbl_Customersرا انتخاب
كنيد.
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7 .7ب��ا انتخاب گزين��ه )Form with subform(sپرسوجوي بازيابي اطالعات ب��راي فرم اصلي و زيرفرمها
نشان داده ميشود .در اين مثال فرم اصلي حاوي دو زيرفرم است .روي دكمه  Nextكليك نماييد.
8 .8در پنجره بعد بايد طرحبندي هر كدام از زيرفرمها را مش��خص كنيد .هر دو گزينه را روي Datasheet

تنظيم و روي دكمه  Nextكليك نماييد.

9 .9پس از تعيين س��بك فرم ،به آخرين پنجره ويزارد ميرس��يم .براي هر يك از بخشهاي فرم يك عنوان
مناسب وارد و روي دكمه  Finishكليك كنيد.
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1010به ليست فرمهاي پايگاه داده نگاه كنيد .سه فرم جديد با اسامي انتخابي ،ايجاد شده است.

1111فرم اصلي را در حالت  Form Viewببينيد و با آن كار كنيد.
با تغيير ركورد مش��تري ،فاكتورهاي او در زيرفرم «فاكتورها» ظاهر ميشوند و با كليك روي هر فاكتور،
اقالم موجود در آن درون زيرفرم «جزييات فاكتور» نمايش داده ميش��ود .به اين ترتيب ميتوانيد تغييرات
دلخواه را روي مشخصات مشتري ،فاكتور و اقالم آن ايجاد كنيد.
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 4-5تغيير خواص زيرفرمها
اغلب اوقات الزم ميشود تغييراتي را روي زيرفرمهاي ايجاد شده اعمال نماييد تا ظاهر فرم نهايي بهبود
طراحي فرم
پيدا كند و كاركردن با آن سادهتر شود .تغيير خواص زيرفرم به صورت مستقل يا از طريق نماي
ِ
اصلي باعث انعكاس روي زيرفرم و نهايتاً فرم اصلي ميشود.
1 .1در بخش  Formsبرنامه روي زيرفرم «جزييات فاكتور» راس��تكليك نموده و گزينه  Design Viewرا
انتخاب كنيد.
2 .2فرم در نماي طراحي باز ميشود .نام برچسبها
را به عبارات فارس��ي تغيير دهيد .تغييرات را ذخيره
نموده و اين فرم را ببنديد.

3 .3فرم اصلي (مشتريان) را در نماي فرم باز كنيد.
همانطور كه ميبينيد ،تغييرات روي اين فرم منعكس شده است.
4 .4فرم اصلي را در نماي طراحي باز و برچس��بهاي زيرفرم فاكتورها را فارس��ي كنيد .تغييرات را ذخيره
نماييد .اين تغييرات روي زيرفرم اعمال ميشود.
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5 .5ف��رم اصلي را در نماي  Layoutباز و در زيرفرم «جزييات فاكتور» با اس��تفاده از روش کش��یدن و رها
کردن ،1فيلد عنوان كتاب را كنار شماره كتاب ببريد .با ذخيره كردن تغييرات ،اين جابهجايي روي فرم فرعي
اعمال ميشود.

1. Drag and Drop
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Create a form that contains two subforms
This procedure creates a form and two subforms with the following characteristics:
The main form has a one-to-many relationship with the first subform.
The first subform has a one-to-many relationship with the second subform.
The main form contains both the subform controls.
Create the form
1. On the Create tab, in the Forms group, click More Forms, and then click Form Wizard.
2. On the first page of the wizard, in the Tables/Queries drop-down list, select the table
or query for the main form. For example, suppose you want to create a Customers form that
has two subforms — an Orders subform and an Order Details subform. Select the Customers
table (the “one” side of the first one-to-many relationship).
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3. Double-click the fields that you want to include from this table or query.
4. On the same page of the wizard, in the Tables/Queries drop-down list, select the table

or query for the first subform. For this example, click the Orders table (the “many” side of the
first one-to-many relationship), and then double-click the fields that you want to include from
this table or query.
5. On the same page of the wizard, in the Tables/Queries drop-down list, select the table
or query for the second subform. For this example, select the Order Details table (the “many”
side of the second one-to-many relationship), and then double-click the fields that you want to
include from this table or query.
6. When you click Next, assuming that you set up the relationships correctly before
starting the wizard, the wizard asks How do you want to view your data? — that is, by which
table or query. For this example, to create the Customers form, click By Customers.
7. Select the Form with subform(s) option.
8. Follow the directions on the remaining pages of the wizard. After you click Finish, Access creates a main form that contains two subform controls and also creates two other form
objects — one for each subform.

.روش ایجاد یک فرم را که حاوی دو زیر فرم باشد شرح دهید1 .1
.ترجمه و تلفظ عباراتي را كه زير آنها خط كشيده شده در فرهنگ لغات پيدا كنيد2 .2
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1 .1انواع کنترلهای موجود در اکسس را توضیح دهید.
2 .2بدون استفاده از ویزارد ،یک فرم برای ویرایش اطالعات مشتریان ایجاد کنید.
3 .3فعال کردن دکمه  Snap to Gridچه تأثیری روی جابهجایی کنترلها دارد؟
4 .4با استفاده از ویزارد ،فرمی ایجاد کنید که مشخصات فاکتورها را نشان دهد و با کلیک روی هر فاکتور،
جزییات آن در یک زیرفرم ظاهر شود.

فصل پنجم :كار با ماكروها
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فصل پنجم  :كار با ماكروها
کار با ماکروها ،1یکی از مباحث پیشرفته و کاربردی در استفاده از پایگاه داده اکسس محسوب میشود.
با تس��لط بر این قابلیت ش��ما میتوانید بدون نیاز به یادگیری زبان برنامه نویسی  ،2VBAنیازهای خود را در
زمینه خودکارسازی کارها رفع نمایید.
 5-1اصول ایجاد و ویرایش ماکروها
پیش از ش��روع کار با ماکروها ابتدا باید با تعریف این ابزار کارآمد اکس��س آش��نا ش��وید و بدانید در چه
مواردی از آن استفاده میشود.
 5-1-1ماکرو چیست؟
ماکروی اکس��س ابزاری اس��ت که به ش��ما کمک میکند تا مجموعهای از اعمال 3را به صورت خودکار
درون یک فرم یا گزارش و نیز در پاسخ به وقوع رویدادی روی یک کنترل اجرا نمایید؛ برای مثال ماکرویی
بنویس��ید ک��ه با کلیک ک��ردن روی یک دکمه ،یکی از گزارشهای موجود در پایگاه داده ،بر حس��ب یک از
دادهها ،مرتبسازی و چاپ شود.
1 . Macro
2 . Visual Basic for Applications
3 . Actions
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ماک��رو را میتوانید یک زبان برنامهنویس��ی س��اده تصور کنید که لیس��تی از اعمال را در اختیار ش��ما
ق��رار میدهد تا بدون نیاز به تس��لط بر یک زبان برنامهنویس��ی مانن��د  ،VBAکارکردهای موردنظرتان را به
فرمه��ا ،گزارشه��ا و کنترلها اضافه نمایید .اعمال قابل اجرا درون یک ماکرو ،از طریق زبان  VBAهم قابل
پیادهس��ازی هس��تند اما اغلب افراد ترجیح میدهند تا حد امکان خود را درگیر کدنویسی نکرده و نیازهای
خود را با ماکروها برطرف نمایند.
هر ماکرو میتواند حاوی یک یا چند عمل باشد و کارهایی مانند موارد زیر را انجام دهد:
1 .1باز و بسته کردن فرمها و گزارشها
2 .2تعیین نحوه مرتبسازی دادهها در گزارشها
3 .3تنظیم ویژگیهای یک کنترل بر اساس مقادیر سایر کنترلها در حین اجرای برنامه
4 .4اعتبارسنجی دادههای وارد شده و صدور پیغامهای مناسب در صورت ورود داده نامعتبر
5 .5انجام یک عملیات در شروع کار با پایگاه داده
6 .6خودکار سازی کارهای تکراری در محیط پایگاه داده
ماکروها را میتوان به صورت یک فایل مس��تقل ایجاد و ذخیرهس��ازی نمود و سپس آن را به رویدادی از
یک کنترل (مانند رویداد  OnClickیک دکمه) نس��بت داد .عالوه برا این ،ایجاد ماکروهای تعبیه ش��ده 1هم
امکانپذیر اس��ت که هر چند در فایل پایگاه داده ذخیره میگردند اما فایل مس��تقلی محسوب نمیشوند .در
ادامه این فصل با هر دو روش تولید ماکرو آشنا خواهید شد.
 5-1-2ایجاد ماکرو

وقتی ماکرویی را ایجاد میکنید باید در مورد دو موضوع تصمیم مناسبی اتخاذ کنید :
الف) قرار اس��ت چه عمل یا اعمالی در قالب ماکرو انجامش��ود .ضمناً هر عمل چه آرگومانهایی داش��ته
باشد و با چه شرطی اجرا گردد.
ب) ماکرو در صورت وقوع چه رویدادی اجرا گردد.
در این بخش ،موضوع اول را با جزییات کامل مورد بررسی قرار خواهیم داد.
1 .1در زبانه  Createو قاب  Othersروی دکمه زردرنگ  Macroکلیک کنید.
2 .2پنجرهای با سه ستون  Arguments ،Actionو  Commentظاهر میشود.
1 . Embedded
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کارکرد هر ستون به صورت زیر است :
الف)  : Actionفرمان انتخاب شده برای اجرا را نشان میدهد.
ب)  : Argumentsب��ا انتخ��اب هر فرمان باید مجموعهای از آرگومانه��ا را مقداردهی کنید تا جزییات
اجرای دستور مشخص شود.
ج)  : Commentاین س��تون برای درج توضیحات در مورد فرمان درنظر گرفته ش��ده اما استفاده از آن
اجباری نیست.
3 .3روی دکمه  Show All Actionsکلیک کنید تا همه فرمانها در لیست  Actionقابل مشاهده باشند.
4 .4در ستون  Actionکلیک نموده و از لیست فرمانهای موجود ،گزینه  OpenFormرا انتخاب کنید.
5 .5در س��تون  ،Argumentsآرگومانه��ای پیشفرض ظاهر میش��ود و باید با مراجع��ه به بخش Action

 Argumentsکه در پایین پنجره قرار دارد ،آرگومانها را روی مقادیر موردنظر تنظیم کنید.

همانطور که قب ً
ال اش��اره کردم ه��ر فرمان ،آرگومانهای مخصوص به خ��ود دارد؛ برای مثال در فرمان
بازکردن فرم ،تعیین نام فرم الزامی است اما در مقداردهی آرگومانهایی مثل حالت دادهها و شرط جداسازی
دادهها اجباری وجود ندارد.
6 .6برای مش��اهده نحوه کار ماکرو ،در زبانه  Desingnو قاب  Toolsروی دکمه  Runکلیک کنید تا نتیجه
اجرای ماکرو که در این مثال باز شدن فرم
مشتریان دارای شماره باالی  5است ظاهر شود.
ِ
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7 .7روی آیکون دیسکت کلیک نموده و با وارد کردن نام مناسب ،ماکروی ساخته شده را ذخیره نمایید.

8 .8این ماکرو در قالب یک فایل مستقل ذخیره شده و در نوار پیمایش نشان داده میشود.

یک روش س��ریع برای اجرا و آزمایش ماکرو این اس��ت که در نوار پیمایش روی نام ماکرو دوبار کلیک
کنید.
 5-1-3فرمانهای ماکرو

وقتی دکمه  Show All Actionsرا فعال میکنید همه فرمانهای قابل اس��تفاده در ماکرو درون لیس��ت
 Actionدیده میشوند .کارکرد تعدادی از این فرمانها در جدول صفحهی بعد شرح داده شده است:
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کارکرد

روی دادهه��ای موجود در ج��دول ،فرم یا گزارش ،بر
 ApplyFilterاساس یک معیار خاص عمل جداسازی یا مرتبسازی
را انجام میدهد.
 FindNext, FindRecord, GoToControl, GoToPage,امکان جابهجایی بی��ن کنترلها ،رکوردها و صفحات
 GoToRecordرا فراهم میآورند.
 OpenQuery, Run SQL, RunApp, RunMacroپرسوجو ،برنامه یا ماکروی دیگری را اجرا میکنند.
بدون خروج از محیط اکسس ،اجرای ماکرو را متوقف
 CancelEvent, StopAllMacros, StopMacroمیکنند.
 TransferDatabase, TransferSharePoittList, Transferامکان انتقال دادهها را میان برنامههای مختلف فراهم Spreadsheet, TransferSQLDatabase, TransferTextمیآورند.
 Close, OpenDataAccesspage, OpenForm, Openبرای باز و بس��ته کردن اشیاء پایگاه داده و دستکاری Query, OpenReport, OpenTable, OpenViewدادهها کاربرد دارند.
SetValue, SetProperty

مق��دار یک فیلد یا کنترل و نیز ویژگیهای کنترل را
تنظیم میکنند.

 Echo, MsgBoxبرای نشان دادن یک پیغام به کاربر استفاده میشوند.
 PrintOutچاپ یک فرم ،گزارش و  ...را امکانپذیر میکند.
 Beepبوق سیستم را به صدا در میآورد
 Quitبرنامه اکسس را میبندد.

 5-1-4ویرایش ماکرو

قصد داریم فرمان دیگری به ماکرو اضافه کنیم ،تا پس از باز شدن فرم ،آخرین رکورد نشان داده شود.
1 .1در نوار پیمایش اکسس روی ماکرویی که در بخش قبل ساختید ،راست کلیک نموده و گزینه Design

 Viewرا انتخاب کنید تا ماکرو در حالت ویرایش قرار گیرد.

2 .2در ستون  Actionو ردیف دوم ،فرمان  GoToRecordرا انتخاب نمایید.
3 .3در بخش  ،Argumentآرگومان  Recordرا روی  Lastتنظیم کنید.
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4 .4همه تنظیماتی که روی آرگومانها ایجاد میکنید ،به صورت خاکس��تری رنگ در ستون Arguments

نشان داده میشوند.

5 .5تغییرات ماکرو را ذخیره و با کلیک روی دکمه  Runآن را اجرا کنید.

اگر در قاب  Toolsاز زبانه  Designدکمه  Single Stepرا فعال نمایید ،با هربار کلیک روی دکمه ،Run
فقط یک سطر از فرمانهای ماکرو اجرا میشود.
میخواهیم بین دو فرمان موجود در ماکرو یک فرمان فیلتر کردن جدید اضافه کنیم .برای انجام این کار :
1 .1روی فرمان دوم کلیک کنید تا انتخاب شود.
2 .2در زبانه  Designو قاب  Rowsروی دکمه  Insert Rowsکلیک کنید تا یک سطر خالی به باالی ردیف
انتخاب شده اضافه گردد.
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3 .3در س��تون  Actionدس��تور  ApplyFilterرا انتخاب نموده و در بخ��ش  Argument Actionsدر کادر
 Where Conditionsشرط موردنظر را وارد کنید.
4 .4برای اینکه در فرم ،فقط مش��تریان اس��تان اصفهان نشان داده ش��ود باید عبارت  SQLزیر را در کادر
 Where Conditionوارد کنیم.
’اصفهان’=Province

5 .5تغییرات ماکرو را ذخیره و با کلیک روی دکمه  Runآن را اجرا کنید.
 5-2استفاده از ماکروها در فرمها
هنگام طراحی پایگاه داده ،اجرای ماکرو را مش��روط به وقوع یک رویداد 1میکنند .باز شدن پایگاه داده،
کلی��ک کردن روی یک دکمه ،باز ش��دن یک گزارش ،تغییر دادن محتوای ی��ک کنترل و  ...نمونهای از این
رویدادها هس��تند .همانطور که قب ً
ال اش��اره کردم شما میتوانید ماکرو را به صورت یک فایل مستقل ذخیره
نموده و سپس آن را به یک رویداد نسبت دهید؛ کاری که در ادامه با آن آشنا خواهید شد.
 5-2-1انتساب ماکرو به رویداد

1 .1در زبانه  Formsروی دکمه  Form Designکلیک کنید تا یک فرم خام در محیط طراحی باز شود.
2 .2روی فرم یک دکمه قرار داده و در صورت ظاهر ش��دن ویزارد تنظیم عملکرد آن ،روی دکمه Cancel

کلیک کنید تا ویزارد بسته شود.

3 .3در زبانه  Designو قاب  ،Toolsدکمه  Property Sheetرا فعال کنید تا برگه تنظیم ویژگیهای کنترل
ظاهر شود.
4 .4روی دکمه کلیک نموده و س��پس در زبانه  Formatاز پنج��ره تنظیم ویژگیها ،ویژگی  Captionرا به
عبارت «نمایش فرم مشتریان» تغییر دهید.
1 . Event
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5 .5برای انتس��اب ماکرو به یکی از رویدادهای دکمه ،به س��راغ زبانه  Eventsرفته و منوی روبروی عبارت
 On Clickرا باز کنید.

6 .6لیس��ت ماکروهای ساخته ش��ده در پایگاه داده نشان داده میشود .روی نام ماکرویی که در بخش قبل
ساختیم کلیک کنید.
با انجام این کار به اکسس اعالم کردیم که اگر این دکمه کلیک شد (یا به بیان فنیتر ،رویداد On Click

این کنترل به وقوع پیوست) ،ماکروی انتخاب شده اجرا شود.

7 .7فرم را با نام  Frm_Menuذخیره نموده و آن را باز کنید .با کلیک روی دکمه ،فرامین موجود در ماکرو
اجرا میشود و فرم مشتریان با فیلترها و شرطهایی که اعمال کردیم به نمایش در میآید.
 5-2-2انواع رویدادها

فرمه��ا ،گزارشه��ا و هر یک از کنترله��ا ،رویدادهای مخصوص به خود دارند ک��ه البته تعدادی از این
رویدادها بین آنها مشترک است .برای هر یک از این اشیاء ،رویدادی که بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد
به عنوان رویداد پیشفرض 1تعریف ش��ده؛ برای مثال ،رویداد پیشفرض کنترل دکمه On Click ،اس��ت اما
در مورد گزارش On Open ،رویداد پیشفرض محسوب میشود.
رویدادهای��ی که بیشترین کاربرد را در طراحی برنامههای پای��گاه داده دارند را در جدول صفحهی بعد
مشاهده میکنید.

1 . Default
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نام
On Click

باز کردن ،بس��تن ،یا کمینه 1کردن فرمهای هنگام باز ش��دن فرم قبل از نمای��ش رکوردها در
صفحه
دیگر و بیشینه 2کردن فرم جاری

On Open

نمای��ش اطالعاتی در مورد دادهها حین ورود پی��ش از این که مکاننما از کنترل قبلی به کنترل
حاوی رویداد منتقل شود.
به کنترل یا درخواست کلمه عبور از کاربر

On Enter

پیغام��ی را ب��رای تأیی��د تغییرات ص��ادر یا هنگام��ی که مکاننما یک رکورد یا کنترل را ترک
دادههای وارد شده را اعتبارسنجی میکند .میکند و قبل از ثبت تغییرات در پایگاه داده

Before Update

بروزرس��انی دادهه��ا در کنترله��ا ،فرمها و
پ��س از ثبت تغییر رکوردها در پایگاه داده یا خارج
گزارشها .همچنین انتقال دادههای جدید به
شدن مکاننما از کنترل
سایر برنامههای کاربردی

After Update

 5-2-3ایجاد ماکروی شرطی

یک��ی از ویژگیه��ای ماکروها که قدرت آنها را در ایجاد برنامهه��ای پایگاه داده افزایش میدهد ،امکان
ش��رطی کردن اجرای فرمانهاس��ت .برای مثال میتوانید اجرای هر یک از فرمانهای موجود در ماکرو را به
وقوع یک حالت خاص مشروط کنید .میخواهیم در فرم  Frm_Menuیک کادر تأیید 1قرار دهیم تا کاربر با
تیک زدن آن نشان دهد تمایل به اعمال فرمان  ApplyFilterدر ماکرویی که ساختهایم دارد.
1 .1فرم  Frm_Menuرا در حالت طراحی باز کنید.
2 .2یک کنترل کادر تأیید روی آن قرار دهید.
3 .3با دوبار کلیک روی برچسب ،عبارت «اعمال فیلتر» را تایپ نمایید.
4 .4روی کادر تأیید کلیک نموده و در زبانه  Otherاز برگه ویژگیها ،ویژگی  Nameرا به  ChkFilterتغییر
دهید.

1 . CheckBox
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5 .5فرم  Frm_Menuرا ذخیره کنید و ببندید.
6 .6این بار ماکرویی را که در بخشهای قبل ایجاد کردیم ،در محیط طراحی باز کنید.
7 .7در زبانه  Designو قاب  Show/Hideروی دکمه  Conditionsکلیک کنید تا ستون  Conditionهم به
ستونهای قبلی اضافه شود.
8 .8در ردیف فرمان  ApplyFilterعبارت زیر را در ستون  Conditionاضافه کنید.
[Forms]![Frm_Menu]![ChkFilter]=True

این عبارت یک شرط است و اعالم میکند اگر کادر تأیید در فرم  Frm_Menuتیک خورده است (مقدار
آن  Trueاست) فرمان  ApplyFilterرا اجرا کند.
9 .9ماکرو را ذخیره نموده و آن را ببندید.
1010حال فرم  Frm_Menuرا باز و بدون تیک زدن گزینه «اعمال فیلتر» روی دکمه «نمایش فرم مشتریان»
کلیک کنید .همانطور که می بینید چون کادر تأیید تیک نخورده و شرط نادرست است ،فرمان مرتبط با آن
اجرا نمیشود و مشتریان همه شهرها نشان داده میشوند.
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نمونههایی از شرطهای قابل پیادهسازی در ماکرو را در جدول زیر مشاهده میکنید.
حالتی که ماکروی مرتبط اجرا میشود

اگر مقدار فیلد  Tilteدر فرمی که ماکرو را اجرا کرده تهی
باشد.
چنانچه مقدار فیلد  Cityدر فرمی که ماکرو را اجرا
نموده برابر با ‘تهران’ باشد
اگر مقدار فیلد  Cityدر فرم  Frm_Customersبرابر با
‘اصفهان’ باشد
اگر فاکتور نمایش داده شده در فرم  Frm_Factorsدر
سال  1388صادر شده باشد.
اگر فیلد  Cityبرابر با ‘تهران’ و تعداد نویسههای شماره
تلفن برابر  8باشد.
در کادر محاورهای که پیغام «تغییرات ذخیره شود؟» را
نمایش میدهد ،روی دکمه  OKکلیک کنید.
تعداد ورودیهای فیلد  IDدر جدول Tbl_Factors

بیشتر از  100باشد.

شرط
)]IsNull([Title
’تهران’=City
’اصفهان’=Forms![Frm_Customers]!City
Forms![Frm_Factors]![Date] BETWEEN
#1388/01/01#AND#1388/12/29#
’ AND LEN([Tel])=8تهران’=][City
”,1)=1تغییرات ذخیره شود؟«(MsgBox
DCount([ID],”Tbl_Factors”)>100

 5-2-4ایجاد ماکروی تعبیه شده

در مباحث قبلی با روش ایجاد یک ماکرو به صورت فایل مس��تقل و انتس��اب آن به یک رویداد کنترل
یا فرم آش��نا ش��دید .در این بخش روش تولید ماکروهای تعبیه شده را فرا میگیرید؛ ماکروهایی که در نوار
پیمایش به صورت یک شیء مستقل نشان داده نمیشوند و جزیی از فایل پایگاه داده هستند.
یک��ی از کاربردهای مهم ماکروها ،اعتبارس��نجی 1دادهه��ای ورودی در فرمهای برنامه اس��ت تا از ثبت
دادههای غیرمعتبر در پایگاه داده جلوگیری گردد یا به کاربر هش��دار مناس��ب در مورد اشتباهات داده شود.
به عنوان نمونه ،تلفنهای ش��هر تهران  8رقمی اس��ت و اگر در فرم ورود اطالعات مشتریان ،فیلد  Cityبرابر
«تهران» باشد اما طول عبارت وارد شده در فیلد  8 ،Telنویسه نباشد باید پیغام مناسبی روی فرم درج شود.
1 .1فرم  Frm_Customersرا در نمای طراحی باز کنید.
2 .2یک کادر متنی ( )Text Boxبه پایین فرم اضافه نموده و برچسب آن را به عبارت «پیغام» تغییر دهید.
1 . Validation
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3 .3روی کادر متن��ی کلی��ک نموده و در زبانه  Otherاز برگه تنظیم ویژگیها ،ویژگی  Nameرا به txtMsg

تغییر دهید.

4 .4روی کادر متن��ی  Telکلیک نموده و در زبانه  Eventاز برگ��ه ویژگیها ،روی عبارت Before Update

کلیک کنید تا دکمهای کوچک در انتهای سطر این رویداد ظاهر شود.

5 .5روی این دکمه کلیک نموده و در پنجره ظاهر ش��ده ،گزینه  Macro Builderرا انتخاب و روی دکمه
 OKکلیک کنید.

6 .6پنجره ساخت ماکرو ظاهر میشود .دکمههای  Show All Actionsو  Conditionsرا فعال کنید.
7 .7در س��تون  Conditionعبارت زیر را وارد کنید .به این معنی که در صورت مس��اوی بودن مقدار درون
فیلد  Cityبا واژه «تهران» و هشت حرفی نبودن مقدار درون فیلد  ،Telفرمان اجرا شود.
' And Len([Tel])<>8تهران’=][City
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8 .8در ستون  Actionعبارت  SetValueرا انتخاب کنید .این فرمان برای تغییر مقدار یک کنترل در حین
اجرای برنامه کاربرد دارد.
به سراغ بخش  Action Argumentsبروید تا آرگومانهای فرمان را هم تنظیم کنیم.

9 .9درون کادر  Itemکلیک و روی دکمهای که در انتهای آن ظاهر میشود کلیک کنید.
1010پنجره  Expression Builderکه حاوی ابزار الزم جهت ساخت عبارات مورد استفاده در محیط اکسس
است ظاهر میشود.
1111از ستون سمت چپ ،فرم موردنظر را انتخاب و در ستون وسط روی کنترل  txtMsgکلیک کنید.
1212دکمه  Pasteرا بزنید تا عبارت قابل فهم برای اکسس جهت شناسایی کنترل موردنظر شما ساخته شود.
روی دکمه  OKکلیک کنید تا این پنجره بسته شود.

1313درون کادر  Expressionهم عبارت موردنظر برای نمایش در کادر پیغام را وارد کنید .دقت داشته باشد
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که در اطراف این عبارت ،عالمت نقل قول قرار دهید.

1414برای حالت صحیح بودن مقدار وارد ش��ده هم فرمان پاک کردن کادر متنی  txtMsgرا به ماکرو اضافه
کنید تا پیغام باقیمانده از درج قبلی ،پاک شود.

1515ماکرو را ذخیره کنید و پنجره طراحی را ببندید .همانطور که متوجه ش��دید نیازی به تعیین نام برای
ماکرو نیست چون در فرم ادغام و همراه با آن ذخیره میشود.
1616تغییرات ایجاد شده روی فرم را ذخیره نموده و آن را ببندید.
1717با دوبار کلیک روی نام فرم در نوار پیمایش ،فرم را در حالت ویرایش اطالعات باز کنید.
1818اگر در فیلد  ،Cityعبارت «تهران» وجود داش��ته باش��د و تعداد ارقام ش��ماره تلفن مخالف  8باشد ،به
محض خروج مکاننما از فیلد  Telپیغام هشدار در کادر متنی ظاهر میشود.

اگر هنگام درج یک رکورد جدید ،ابتدا یک تلفن  7رقمی وارد و س��پس عبارت
«تهران» را در فیلد  Cityبنویسیم آیا پیغام خطا ظاهر میشود؟
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پاس��خ منفی اس��ت .ماکرو روی کادر متنی  Telنوش��ته ش��ده و هنگام خروج
مکاننما از آن ،شرط اجرای ماکرو بررسی میشود .چون فیلد  Cityدر آن لحظه
خالی است طبق جدول :
مقدار

شرط

نادرست

’تهران’=][City

درست

Len([Tel])<>8

نتیجه  ANDمنطقی نادرست است و فرمان اجرا نخواهد شد.
برای تکمیل کار باید همین ماکرو را روی کادر متنی  Cityهم بنویس��ید تا با به محض خروج مکاننما
از هر کدام از فیلدها ،اجرای ماکرو بررس��ی شود .در این تمرین با روش دیگری برای ایجاد ماکروهای تعبیه
شده آشنا خواهید شد.
1 .1فرم  Frm_Customersرا در حالت طراحی قرار دهید.
 2 .این بار به جای استفاده از برگه خصوصیات ،روی کادر متنی  Cityراست کلیک نموده و گزینه Build

 Eventرا انتخاب کنید.

3 .3گزینه  Macro Builderرا انتخاب و روی دکمه  OKکلیک کنید.

در این حالت ،ماکرو روی رویداد پیشفرض کنترل نوشته میشود .با رویدادهای پیشفرض در مباحث
قبل آشنا شدید؛ حاال این نکته را هم یادبگیرید که رویداد پیشفرض کادر متنی Before Update ،است.
4 .4به این ترتیب پنجره ماکرونویسی باز میشود و فرمانها و آرگومانهای موردنیاز مانند تمرین قبل است.

اگر به جای ش��ماره تلفن 8رقمی یک کلمه  8حرفی وارد شود آیا ماکرو قادر به
تشخیص خطا هست؟
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استفاده کنیم:

خیر! چون در کد نوشته شده از تابع تعیین طول رشته استفاده شده و این تابع
تفاوتی میان نویسههای حرفی و عددی قایل نیست .اگر بخواهیم صحت شماره
تلفن وارد ش��ده را با دقت بیشتری مورد بررس��ی قرار دهیم باید از ش��رط زیر
”][Tel] LIKE “[2-8][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9

در این شرط مشخص کردهایم که شماره وارد شده باید شامل  8رقم باشد که رقم اول فقط میتواند بین
 2تا  8و سایر رقمها بین  0تا  9باشند.
ماکرونویس��ی مبحث پیشرفتهای است که برای تسلط بر آن باید به کتابهای نوشته شده در این زمینه
یا راهنمای نرمافزار اکس��س مراجعه کنید .تس��لط بر این ابزار میتواند شما را به یک کاربر حرفهای اکسس
تبدیل کند.
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What is a macro?
A macro is a tool that allows you to automate tasks and add functionality to your forms,
reports, and controls. For example, if you add a command button to a form, you associate the
button’s OnClick event to a macro, and the macro contains the commands that you want the
button to perform each time it is clicked.
In Access, it is helpful to think of macros as a simplified programming language that you
write by building a list of actions. (action: The basic building block of a macro; a self-contained
instruction that can be combined with other actions to automate tasks. This is sometimes called
a command in other macro languages.) to perform. When you build a macro, you select each
action from a drop-down list and then fill in the required information for each action. Macros
enable you to add functionality to forms, reports, and controls without writing code in a Visual
Basic for Applications (VBA) (Visual Basic for Applications) VBA is a macro-language version of Microsoft Visual Basic that is used to program Microsoft Windows-based applications
and is included with several Microsoft programs.)
For example, suppose that you want to start a report directly from one of your data entry
forms. You can add a button to your form and then create a macro that starts the report. The
macro can either be a standalone macro (a separate object in the database), which is then bound
to the OnClick event of the button, or the macro can be embedded directly into the OnClick
event of the button itself — a new feature in Office Access 2007. Either way, when you click
the button, the macro runs and starts the report.

مدیریت پايگاه داده
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Understand macros
The term macro is often used to refer to standalone macro objects (that is, the objects that
you see under Macros in the Navigation Pane), but in reality, one macro object can contain
multiple macros. In that case, it is referred to as a macro group. A macro group is displayed in
the Navigation Pane as a single macro object, but a macro group actually contains more than
one macro. Of course, it is possible to create each macro in a separate macro object, but often it
makes sense to group several related macros into a single macro object. The name in the Macro
Name column identifies each macro.
A macro consists of individual macro actions. Most actions require one or more arguments.
In addition, you can assign names to each macro in a macro group, and you can add conditions
to control how each action is run.

.متن باال را مطالعه كرده و در مورد آن توضيح دهيد1 .1
.ترجمه و تلفظ عباراتي را كه زير آنها خط كشيده شده در فرهنگ لغات پيدا كنيد2 .2

.موارد کاربرد ماکروها را نام ببرید1 .1
تفاوت میان ماکروهای تعبیه شده با ماکروهای مستقل در چیست؟2 .2
ماکروی مس��تقلی بنویس��ید تا شماره فاکتورهایی را نشان دهد که در آنها حداقل یک عنوان کتاب با3 .3
. فروخته شده باشد40% تخفیف بیشتر از
 س��پس ماکرویی تعبیه.فرمی حاوی یک دکمه و یک کادر متنی برای ورود نام یک ش��هر ایجاد کنید4 .4
. نام مشتریان ساکن در شهر وارد شده لیست شود،شده روی دکمه بسازید تا با کلیک شدن دکمه
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محافظ��ت از فایل پایگاه داده به دلیل ارزش دادههایی ک��ه در خود ذخیره میکند اهمیت فوقالعادهای
دارد .مش��کالت نرمافزاری و س��ختافزاری متنوعی وجود دارد که ممکن است به این فایل آسیب رسانیده و
همه یا بخشی از دادههای موجود را غیرقابل دسترس نماید .عالوه بر این ممکن افرادی که مجوز مشاهده یا
تغییر دادههای درون پایگاه داده را ندارند ،وارد فایل شده و اطالعات آن را دستکاری یا از آنها سوءاستفاده
کنند .از این رو ،آشنایی با اصول محافظت از پایگاه داده برای کاربران اکسس کام ً
ال ضروری است.
 6-1فشردهسازی و ترمیم پایگاه داده
با افزایش رکوردها و اش��یاء موجود در پایگاه داده ،ممکن اس��ت اشکاالتی در کار فایل اکسس بروز کند؛
حتی گاهی اوقات اتفاق س��ادهای مثل قطع برق در حین باز بودن پایگاه داده باعث میش��ود بخشهایی از
دادهها و اش��یاء درون آن در اجرای بعدی با مش��کالتی مواجه ش��وند .از این رو برنامه اکس��س در هنگام باز
کردن فایل پایگاه داده ،عملیاتی را برای حصول اطمینان از سالمت فایل به اجرا درمیآورد و در صورت وجود
مشکل ،برای رفع آن تالش میکند؛ هرچند همیشه قادر به رفع مشکل نیست.
حتی اگر هیچ اش��کال مهمی در پایگاه داده بروز نکرده باش��د ،اس��تفاده معمول از فایل و درج و حذف
رکوردها بر ساختار داخلی فایل اکسس تأثیر میگذارد و هم نظم فیزیکی را که در ابتدای ایجاد فایل وجود
داشت به هم میریزد و هم فضاهای بالاستفاده (حافظه هرز) درون فایل ایجاد میکند .از این رو گاهی اوقات
به نظر میرسد کارایی و سرعت کار پایگاه داده به نحو قابل مالحظهای کاهش یافته است؛ مسألهای که اغلب
از افزایش بیهوده حجم پایگاه داده ناشی میشود.
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همه این مس��ایل باعث شده ،طراحان اکس��س قابلیتی به نام فشردهسازی و ترمیم 1را در نرمافزار تعبیه
کنند تا کاربران را برای غلبه بر خرابیها یا کاهش کارایی یاری کند.
1 .1با کلیک روی دکمه آفیس ،2منوی برنامه را باز کنید.
2 .2اشارهگر را روی گزینه  Manageببرید تا دستورات موجود در آن ظاهر شوند.
3 .3روی عبارت  Compact and Repair DataBaseکلیک کنید.
4 .4عملیات فشردهس��ازی و ترمیم در عرض چند ثانیه انجام میش��ود و ضمن رفع مش��کالت احتمالی در
جداول ،فرمها و گزارشها ،حجم فایل اکسس نیز به نحو چشمگیری کاهش مییابد.

توصیه میشود در بازههای زمانی منظم ،این عملیات را روی فایل اجرا کنید.
 6-2پشتیبانگیری از پایگاه داده
پشتیبانگیری منظم از دادهها ،یکی از مهمترین وظایف کاربران رایانه محسوب میشود چراکه تهدیدات
نرمافزاری و سختافزاری فراوانی در کمین اطالعات موجود روی هارددیسک است .شاید فقط افرادی به این
اصل اعتقاد کامل داشته باشند که یکبار فایلهای حساس و ارزشمند خود را از دست داده باشند.
ایجاد نس��خههای پشتیبان از فایلها برای همه اطالعاتِ حساس امری کام ً
ال ضروری است و اهمیت آن
برای فایلهای پایگاه داده بسیار بیشتر است؛ چراکه از دست دادن یک فایل اکسس ممکن است به از بین
1 . Compact and Repair
2 . Office Button
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رفتن اطالعات حیاتی یک شرکت یا سازمان منجر شود .روش پشتیبانگیری از پایگاه داده در اکسس بسیار
س��اده و سریع است و توصیه میشود برای پایگاه دادههایی که تراکنش زیادی دارند ،به صورت روزانه انجام
شود.
1 .1روی دکمه آفیس کلیک و از منوی  Manageروی دستور  Back Up Databaseکلیک کنید.
2 .2پنجره ذخیرهسازی ظاهر میشود و در بخش  File nameآن ،نام پایگاه داده همراه با تاریخ جاری درج
میشود.
3 .3محل ذخیرهسازی را تعیین و روی دکمه  Saveکلیک کنید.

توصیه میش��ود فایل ایجاد ش��ده را روی  CDرایت کنید یا در صورت اس��تفاده از شبکه ،آن را به یکی
دیگر از رایانههای موجود منتقل نمایید .در هر صورت ،نگهداری نسخههای پشتیبان روی همان رایانه روش
مناسبی نیست چون در صورت بروز مشکل سختافزاری (مثل آسیبدیدن هارددیسک بر اثر نفوذ ویروس،
ضربه یا آتشسوزی) فایل پشتیبان هم از بین خواهد رفت.
 6-3بررسی کارایی 1اجزاء پایگاه داده
میزان کارایی ،یکی از مس��ایلی است که در طول عمر پایگاه داده باید به صورت مداوم مورد بررسی قرار
گیرد و در صورت نیاز ،اصالحاتی به خصوص در زمینه نمایهس��ازی 2جداول ایجاد گردد .در اکسس قابلیتی
وجود دارد که کارایی پایگاه داده را بررسی نموده و به طراحان و کاربران در خصوص راههای بهبود عملکرد
مشاوره میدهد.
1 .1برنامه اکسس را باز و در صفحه شروع آن ،گزینه  Sampleرا انتخاب کنید.
2 .2روی عبارت  Northwindکلیک و در ستون سمت راست ،محل ذخیرهسازی فایل پایگاه داده را تعیین
1 . Performance
2 . Indexing
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نمایید.

3 .3با کلیک روی دکمه  Createفایل  accdb.2007 Northwindس��اخته میش��ود که مثالی از پایگاه داده
یک شرکت فعال در زمینه تجارت است.

4 .4در منوی  Database Toolsو قاب  Analyzeروی دستور  Analyze Performanceکلیک کنید تا پنجره
انتخاب اجزاء ظاهر شود.
5 .5با کلیک روی دکمه  Select Allهمه اجزاء پایگاه داده را انتخاب و روی دکمه  OKکلیک کنید.

6 .6پس از چند لحظه ،پنجره تحلیل پایگاه داده نمایان میش��ود .نتایج به دس��ت آمده از تحلیل در قالب
ردیفهای زیر نشان داده میشوند :
الف) توصیه ()Recommendation
ب) پیشنهاد ()Suggestion
ج) نظر ()Idea
د) اصالح شده ()Fixed
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ب��ا کلی��ک روی هر نتیجه ،جزیی��ات آن در پایین پنجره ظاهر میش��ود .برای م��واردی نظیر توصیهها
میتوانید روی دکمه  Optimizeکلیک کنید تا تغییرات موردنیاز در پایگاه داده اعمال ش��ود و آیکن نتیجه
به حالت اصالح شده تغییر شکل دهد.
 6-4بررسی جدولها
در ابتدای این کتاب با روشهای علمی موجود برای طراحی یک پایگاه داده اس��تاندارد و کارآمد آش��نا
شدید .جالب است بدانید در اکسس قابلیتی پیشبینی شده که با بررسی ساختار جداول و دادههای ذخیره
شده درون آنها میتواند برای بهبود طراحی ،پیشنهادهایی را ارایه کند.
1 .1پایگاه دادهای را که در طول کتاب روی آن کار کردهایم باز کنید.
2 .2در زبانه  Database Toolsو قاب  Analyzeروی دکمه  Analyze Tableکلیک کنید.
3 .3ویزاردی ظاهر شد و نحوه تحلیل جداول را در
قالب یک مثال توضی��ح میدهد .روی دکمه Next
کلیک نمایید.
4 .4پس از کلی��ک روی دومین دکم��ه  ،Nextبه
پنجره انتخاب جدول میرس��ید .جدول مش��تریان
( )Tbl_Customersرا انتخ��اب و روی دکمه Next
کلیک کنید.
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5 .5در پنج��ره بعد گزینه اول را انتخاب و روی دکمه  Nextکلیک کنید .این گزینه ،تصمیمگیری در مورد
ایجاد تغییرات در ساختار جدول را به ویزارد واگذار میکند.

6 .6ویزارد با بررسی جدول مشتریان به این نتیجه رسیده که نام استانها در فیلد  Provinceتکرار میشود.
بنابراین پیش��نهاد میکند یک جدول مستقل ایجاد و نام استانها با شناسه منحصربفرد در آن ذخیره شود.
سپس در جدول مشتریان ،به جای نام استان ،شناسه متناظر درج شود.

7 .7با دوبار کلیک روی نام جداول ،اسامی موردنظر را به آنها نسبت داده و روی دکمه  Nextکلیک کنید.
8 .8در پنجره بعد باید کلید اصلی جداول فاقد کلید اصلی را تعیین و روی دکمه  Nextکلیک نمایید.
9 .9یکی از مراحل مهم در کار با این ویزارد ،اصالح اش��تباهات تایپی در ورود دادههای فیلدی اس��ت که
از جدول اصلی جدا میش��ود .برای مثال اگر دو مشتری از اس��تان «چهارمحال و بختیاری» داشته باشید و

فصل ششم :محافظت از پایگاه داده

171

اشتباهاً در یکی از رکوردها اشتباه تایپی وجود داشته باشد ،پنجره زیر ظاهر میشود که ابتدا باید با انتخاب
گزینه  Leave as isحالت صحیح را انتخاب و سپس سایر رکوردها را با انتخاب نام استان از لیست بازشونده،
تصحیح کنید.

1010با کلیک روی دکمه  Nextو نهایتاً  ،Finishدو جدول جدید س��اخته میشود .جدول قبلی هم با اضافه
شدن عبارت _ OLDدر انتهای نام همچنان در دسترس است.
 6-5مستندسازی 1پایگاه داده
هنگامی که نرمافزاری را برای اس��تفاده در یک س��ازمان تولید میکنید ،س��فارشدهنده برنامه از ش��ما
میخواهد تا مستندات آن را نیز همراه با فایلهای اجرایی تحویل دهید تا اگر در آینده ،فرد دیگری بخواهد
تغییراتی را در نرمافزار ایجاد کند ،روش طراحی و پیادهس��ازی به صورت کامل در اختیار او قرار داده ش��ود؛
این کار باعث جلوگیری از سردرگمی توسعهدهنده نرمافزار خواهد شد.
در اکس��س برای مستندس��ازی پایگاه داده ،یعنی مشخص کردن ویژگیهای جداول ،فرمها ،گزارشها و
 ...و نیز روابط میان جداول روش سریعی پیشبینی شده است.
1 .1در زبانه  Database Toolsو قاب  Analyzeروی دکمه  Database Documenterکلیک کنید.
2 .2پنجره انتخاب عناصر پایگاه داده ظاهر میشود .هر عنصر زبانهای دارد که در آن میتوانید موارد دلخواه
را تی��ک بزنید .عالوه بر این میتوانید با کلی��ک روی دکمه  Select Allهمه عناصر موجود در پایگاه داده را
انتخاب نمایید.
3 .3روی دکمه  Optionsکلیک کنید .پنجرهای ظاهر میشود که در آن امکان تنظیم جزییات وجود دارد.
برای مثال با تیک زدن گزینه  ،Relationshipsروابط میان جداول نیز در مستندات درج خواهد شد.

1 . Documentation

172

مدیریت پايگاه داده

4 .4در پنجره  Documenterروی دکمه  OKکلیک کنید تا مستندات پایگاه داده تولید شود .با کلیک روی
دکمههای پیمایش ،همه صفحات آن را ببینید.
5 .5فای��ل تولید ش��ده را نمیتوانید در پایگاه داده ذخیره کنی��د اما امکان چاپ یا تبدیل آن به فرمتهایی
مثل ( docxبرای اس��تفاده در ( pdf ،)Wordبرای نمایش در  )Adobe Acrobatو نیز ( htmlجهت مش��اهده
در مرورگر اینترنتی) وجود دارد Export .کردن فایل تولید ش��ده از طریق کلیک روی دکمههای موجود در
قاب  Dataانجام میپذیرد.

6 .6با کلیک روی دکمه قرمزرنگ  ،Close Print Previewمستندات ساخته شده را ببندید.
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 6-6قرار دادن رمز عبور 1برای پایگاه داده
تأمین امنیت پایگاه داده و جلوگیری از دسترسیهای غیرمجاز به دادههای درون آن از مهمترین مباحث
تولید برنامههای کاربردی محس��وب میش��ود .در اکس��س برای تحقق این مسأله دو راهحل پیشبینی شده
است :
الف) قرار دادن رمزعبور روی فایل اکسس که بیشتر در محیطهای تککاربره کاربرد دارد.
ب) تعیین س��طوح دسترسی به اطالعات در محیطهایی که چند کاربر به صورت همزمان از پایگاه داده
استفاده میکنند.
در این کتاب شما با روش اول آشنا خواهید شد .در این روش ،کاربر برای باز کردن پایگاه داده باید رمز
عبور را وارد کند.
1 .1برنامه اکسس را باز کنید.
2 .2در منوی آفیس روی دستور  Openکلیک کنید یا کلیدهای میانبر  Ctrl+Oرا فشار دهید.
3 .3با محل ذخیرهسازی پایگاه داده رفته و روی آن کلیک کنید.
4 .4با کلیک روی مثلث کنار دکمه  ،Openمنوی آن را باز و دس��تور  Open Exclusiveرا انتخاب کنید تا
پایگاه داده برای کاربرد انحصاری (در اینجا تنظیم رمز عبور) باز شود.

5 .5در زبانه و قاب  Database Toolsروی دکمه  Encrypt with Passwordکلیک کنید.
1 . Password
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6 .6رمز عبور و تأیید آن را وارد نموده و دکمه  OKرا بزنید .از این به بعد برای باز کردن فایل پایگاه داده،
وارد کردن رمزعبور ضروری است.

در انتخ��اب رمز عبور ،حتیاالمکان از عبارات طوالنی ،حاوی عدد و نویس��ههای غیرحرفی (مثل *،@ ،
! و  )...اس��تفاده نمایید .از آنجا که اغلب نرمافزارهای تولید ش��ده برای کشف رمز عبور فایلهای اکسس در
شناسایی نویسههای یونیکد( 1مثل حروف فارسی) ناتوان هستند ،ورود عبارات فارسی باعث باال رفتن امنیت
پایگاه داده میشود.
7 .7وقتی یک پایگاه داده دارای رمز عبور باش��د ،در زبانه و ق��اب  ،Database Toolsدکمه Encrypt with

 Passwordبه  Decrypt Databaseتبدیل میشود .با کلیک روی این دکمه و وارد کردن رمز فعلی میتوانید
2
رمز عبور پایگاه داده را حذف کنید .برای برداش��تن رمز عبور هم باز کردن فایل در حالت کاربرد انحصاری
ضروری است.
 6-7تنظیمات شروع به کار 3پایگاه داده
هنگامی که یک فایل اکس��س را باز میکنید ،به صورت پیشفرض صفحهای ظاهر میش��ود که حاوی
منوه��ای برنامه و نوار پیمایش اس��ت؛ یعنی پای��گاه داده در وضعیتی قرار دارد که بیشتر مخصوص طراحی
است .اما اگر بخواهید پایگاه داده را تبدیل به یک برنامه کاربردی نموده و در اختیار کاربرانی قرار دهید که
فقط وظیفه ورود اطالعات و گزارشگیری را برعهده دارند باید ش��روع به کا ِر پایگاه داده را بهگونهای تنظیم
کنید که در زمان باز شدن فایل ،یک فرم ظاهر شود یا ماکرویی اجرا گردد.
1 . Unicode
2 . Exclusive
3 . Startup
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روش معمول برای ش��روع به کار پایگاه داده ،نمایش یک فرم با چند گزینه قابل انتخاب اس��ت تا کاربر
دس��تورات موردنیاز را اجرا و به صفحات دلخواه منتقل ش��ود .این صفحه سوییچ بُرد( 1صفحه انتقال) نامیده
میشود و با مراجعه به کتابهای مرجع اکسس میتوانید نحوه ایجاد آن را یاد بگیرد.

در ای��ن تمرین قص��د داریم یکی از فرمهای برنامه را که در بخشهای قب��ل تولید کردیم به عنوان فرم
شروع به کار پایگاه داده تنظیم کنیم.
1 .1در انتهای منوی آفیس روی دکمه  Access Optionsکلیک کنید تا پنجره تنظیمات برنامه ظاهر شود.

2 .2در ستون سمت چپ روی گزینه  Current Databaseکلیک کنید.
3 .3در کادر متنی  Application Titleعبارتی را وارد کنید که نشان دهنده کارکرد برنامه باشد.
1 . Switch Board
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4 .4منوی  Display Formرا باز و فرمی را که میخواهید در زمان راهاندازی پایگاه داده نش��ان داده ش��ود
انتخاب کنید.
5 .5در ای��ن صفحه گزینههای متعددی ب��رای تعیین نحوه نمایش اجزاء صفحه وج��ود دارد .برای مثال با
برداش��تن تی��ک گزین��ه  Navigation Paneمیتوانید نوار پیمایش را از دید کارب��ر پنهان کنید تا در حالت
نمایش اولیه ،قادر به تغییر طراحی جداول و فرمها نباشد.
6 .6روی دکمه  OKکلیک کنید .پیغامی ظاهر میش��ود مبنی بر این که برای مش��اهده تغییرات ،برنامه را
بسته و فایل را مجددا ًٌ باز کنید.
7 .7از این پس هنگام باز کردن فایل ،فرم  Frm_Menuنش��ان داده میش��ود و عبارت وارد ش��ده در کادر
 Application Titleجایگزین عبارت  2007 Accessدر باالی پنجره برنامه میشود.

 محافظت از پایگاه داده:فصل ششم
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Use a database password to encrypt an Office Access 2007 database
The encryption tool in Office Access 2007 combines and improves on two older tools encoding and database passwords. When you use a database password to encrypt a database,
you make all data unreadable by other tools, and you force users to enter a password to use
the database. The encryption applied in Office Access 2007 uses a stronger algorithm than was
used in earlier versions of Access.
Encrypt by using a database password
1. Open the database that you want to encrypt in Exclusive mode.
1. Click the Microsoft Office Button , and then click Open.
2. In the Open dialog box, browse to the file that you want to open, and then select
the file.
3. Click the arrow next to the Open button, and then click Open Exclusive.
2. On the the Database Tools tab, in the Database Tools group, click Encrypt with Password.
The Set Database Password dialog box appears.
3. Type your password in the Password box, and then type it again in the Verify field.
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NOTE   
Use strong passwords that combine uppercase and lowercase letters, numbers, and symbols. Weak passwords don’t mix these elements. Strong password: Y6dh!et5. Weak password:
House27. Passwords should be 8 or more characters in length. A pass phrase that uses 14 or
more characters is better.
It is critical that you remember your password. If you forget your password, Microsoft
cannot retrieve it. Store the passwords that you write down in a secure place away from the
information that they help protect.
4. Click OK.

1 .1متن باال را مطالعه كرده و در مورد آن توضيح دهيد.
2 .2یک عبور قوی با یک رمز عبور ضعیف چه تفاوتی دارد؟
3 .3ترجمه و تلفظ عباراتي را كه زير آنها خط كشيده شده در فرهنگ لغات پيدا كنيد.

1 .1فشردهسازی و ترمیم پایگاه داده چه ضرورتی دارد؟
2 .2روش ایجاد نسخه پشتیبان از فایل اکسس را توضیح دهید .آیا روش دیگری برای انجام این کار وجود
دارد؟
3 .3ی��ک پای��گاه داده برای ذخیرهس��ازی اطالعات دانشآم��وزان ،دروس و دبیران مدرس��ه ایجاد و در آن
دادههای آزمایش��ی وارد کنید .سپس عملیات بررسی جداول ،مستندسازی و قرار دادن رمز عبور را روی آن
اجرا کنید.
4 .4رمزعبورهای زیر را از نظر قدرت ،رتبهبندی کنید.
الف) alireza89
ب) alireza

ج)ali*reza89

د) reza
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ب��رای اف��رادی که به دنیای برنامهنویس��ی و به خصوص تولی��د نرمافزارهای مبتنی بر پای��گاه داده وارد
میش��وند ،یادگیری کار با  Accessاولین گام محسوب میشود و نیازهای فنی آنها را تا حد زیادی برطرف
میکند اما برای تولید نرمافزارهای بزرگ ،محدودیتهای زیادی از لحاظ کارایی و امنیت دارد .اینجاس��ت
که برنامهنویس��ان باید به س��راغ سیس��تمهای قدرتمندتری مثل ،DB2 ،MySQL ،Oracle ،SQL Server
 PostgreSQLو  ...بروند و کار با حداقل یکی از آنها را یاد بگیرند.
در میان این سیستمهای مدیریت پایگاه داده SQL Server ،جایگاه ویژهای دارد چون نسبت خوبی میان
س��ه شاخص س��ادگی ،کارایی و قیمت آن برقرار است .در ادامه این کتاب نحوه کار با جدیدترین نسخه این
 RDBMSقدرتمند را فرا میگیرید.
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 SQL Server 7-1و کاربرد آن
 SQL Serverیکی از رایجترین سیس��تمهای مدیریت پایگاه داده رابطهای اس��ت که برای نخس��تین بار
در س��ال  1989میالدی توس��ط شرکتهای سایب ِیس 1و مایکروس��افت عرضه شد و در طول یک دهه و به
خصوص زمانی که شرکت مایکروسافت به صورت مستقل مسؤولیت توسعه آن را بر عهده گرفت توانست در
2
دنیای نرمافزار جایگاه قابل قبولی پیدا کند .این سیس��تم بر اس��اس مدل سرویسدهنده – سرویسگیرنده
بنا شده که در آن درخواست سرویسگیرنده برای سرویسدهنده ارسال میشود و پس از انجام پردازشهای
موردنیاز روی دادهها ،نتیجه برای سرویسگیرنده فرستاده میشود.
به این ترتیب ش��ما میتوانید برنامههای تحت ویندوز یا تحت وب خود را به این سیس��تم متصل نموده
و مدیری��ت ذخیره و بازیابی دادهها را برعهده  SQL Serverبگذارید .قابلیتهای گس��ترده این سیس��تم در
پشتیبانی از مدل رابطهای ،تعریف سطوح امنیتی و خودکارسازی فعالیتها باعث شده  SQL Serverبه قلب
تپنده طیف وسیعی از نرمافزارهای کاربردی و بزرگ در سطح دنیا تبدیل شود.
در یک بررس��ی اجمالی میتوان موارد زیر را به عنوان ویژگیهای برجس��ته این سیستم مدیریت پایگاه
داده برشمرد :
الف) توانایی کار با پایگاه دادههای حجیم تا حد صدها گیگابایت
ب) امکان دسترسی همزمان هزاران کاربر به پایگاه داده
ج) سازگاری باال با سیستمعاملها و محیطهای برنامهنویسی گوناگون
د) برخورداری از سطوح امنیتی باال
ه) ایجاد محیط یکپارچه برای مدیریت پایگاه داده در نسخههای اخیر
 SQL Serverدر سیر پیشرفت خود راهی طوالنی را پیموده و تغییرات زیادی در ظاهر ،امکانات و کارایی
آن ایجاد ش��ده است .شاید بتوان نسخه  2000این نرمافزار را از لحاظ تکمیل سرویسهای ذخیره و بازیابی
اطالعات یک نقطه تکامل محس��وب نمود .شرکت مایکروس��افت در نسخههای بعدی یعنی  2005و 2008
3
کوشید عالوه بر ایجاد محیط یکپارچه برای مدیریت پایگاه داده ،سرویسهای جدیدی مانند ،گزارشگیری
،تحلیل ، 4اطالعرسانی 5و  ...را در نرمافزار خود تعبیه کند و برای حفظ فاصله خود با رقبای سرسختی چون
اوراکل ،6یک گام بلند دیگر بردارد.
1 .Sybase
2 .Server-Client
3 . Reporting Service
4 . Analyze Service
5 . Notification Service
6 . Oracle
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در این کتاب ش��ما با قابلیتها و امکانات  SQL Server 2008آش��نا خواهید ش��د .این نس��خه در چهار
ویرایش 1به بازار عرضه شده که اغلب آنها بر روی  Windiow Serverقابل نصب هستند .اما اگر میخواهید
این نرمافزار را روی سیس��تمعاملهای غیر س��رور مانند  Windows XPنصب کنید باید به س��راغ ویرایش
 Developerبروید.
 SQL Serverمانن��د بس��یاری دیگر از سیس��تمهای مدیریت پایگاه داده رابط��های از زبان پرسوجوی
س��اختاریافته ( )SQLاس��تفاده میکند SQL .که در اوایل دهه  80میالدی در آزمایشگاههای شرکت IBM
متولد شد زبانی برای تعریف ساختارهای دادهای (مثل جداول) و نیز دستکاری دادهها (مانند عملیات درج)
محسوب میشود و در سیستمهای مدیریت پایگاه داده مختلف ،با تفاوتهای جزیی قابل پیادهسازی است.
هرچند اغلب RDBMSها حاوی ابزارهایی برای تولید خودکار پرسوجو هس��تند اما تس��لط بر نگارش
دستی دستورات  SQLبه شما برای ایجاد پایگاه دادههای کارا و خوانا کمک زیادی خواهد کرد.
 7-2آشنایی با Management Studio

هنگامی که نرمافزار SQL Server 2008را به صورت کامل روی سیستم خود نصب میکنید ،سرویسها
و امکانات متعددی در اختیار ش��ما قرار میگیرد .در این میان Management Studio ،به عنوان یک واس��ط
گرافیکی ،2امکان مدیریت آسان اجزاء و دادههای موجود در پایگاه داده را فراهم میآورد.
اهمیت این واس��ط گرافیکی به خصوص برای کاربران مبتدی زمانی مش��خصتر میش��ود که بدانند در
برخی از سیس��تمهای مدیریت پایگاه داده امروزی ،محیط یکپارچهای برای مدیریت همه سرویسها و اجزا
پای��گاه داده وجود ندارد و هنوز هم بس��یاری از کارها با وارد کردن ک��د در خط فرمان یا انجام میگیرد؛ در
حالی که  Management Studioمحیط ساده اما کارآمدی را برای مدیریت پایگاه داده فراهم آورده است.
1.1در منوی شروع ویندوز ،جایی که  SQL Server 2008نصب شده روی گزینه SQL Server Management

 Studioکلیک کنید.

2.2پنجره ورود به محیط برنامه ظاهر میش��ود .اما قبل از کلیک روی دکمه  Connectباید مش��خص کنید
قصد دارید به کدام س��رور و چه سرویس��ی از آن متصل ش��وید .در منوی  ،Server typeسرویسهای نصب
ش��ده روی رایانه قابل انتخاب هس��تند .برای ورود به محیط ساخت و مدیریت پایگاه داده ،گزینه Database
 Engineرا انتخاب کنید.
3 .3در لیس��ت بازشونده  Server nameمیتوانید نام رایانهای را که مشغول کار با آن هستید انتخاب کنید
1 . Edition
)2 .GUI (Graphic User Interface
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یا اگر متصل به یک شبکه هستید ،با انتخاب گزینه < >…Browse for moreبه سراغ سایر رایانههایی بروید
که  SQL Serverروی آنها نصب شده است.

4 .4در لیس��ت  Authenticationکه روش اعتبارس��نجی و مجوز ورود کاربر را تعیین میکند دو گزینه زیر
را میبینید:
 : Windows Authenticationاعتبارس��نجی توسط خود ویندوز انجام میشود؛ یعنی فرض بر این
است که کارب ِر وارد شده به ویندوز ،اجازه دسترسی به  Management Studioرا هم دارد.
 : SQL Server Authenticationب��ا انتخاب این گزینه ،کادرهای  User nameو  Passwordفعال
میشود و کاربر باید نام کاربری و رمزعبور معتبری را برای ورود به محیط برنامه وارد کند.

تعیین روش اعتبارسنجی کاربران در هنگام نصب برنامه قابل تنظیم است.
5 .5روی دکمه  Connectکلیک کنید تا اتصال به سرور برقرار و پنجره  Management Studioظاهر شود.
این پنجره دارای یک منو و نوار دسترس��ی س��ریع در باال و یک قاب مرورگر اش��یاء 1در س��مت چپ صفحه
1 . Object Explorer
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اس��ت که در آن اجزاء موجود در پایگاه داده درون یک نمودار درختی مرتب ش��دهاند و با باز کردن گرهها و
راستکلیک روی عناصر درون آنها میتوانید دستورات موردنظر را اجرا کنید.
6 .6گ��ره  Databasesرا باز کنی��د .در گره  ،System Databasesپایگاه دادههای سیس��تمی مثل ،master
 modelو  ...قرار دارند که غالباً خو ِد  SQL Serverبا آنها س��ر و کار دارد .پایگاه دادههایی هم که توس��ط
کاربر ساخته میشود با آیکن یک استوانه زردرنگ در گره  Databasesقرار میگیرند.

7 .7پایگاه داده  ReportServerTempDBرا که در صورت نصب سرویس گزارشگیری ،در لیست پایگاههای
داده دیده میش��ود باز کنید .همانطور که در تصویر ب��اال میبینید همه اجزاء پایگاه داده از جداول و نماها
گرفته تا س��تونها و کلیدها در قالب یک س��اختار درختی مرتب شدهاند و شما با باز کردن گرهها میتوانید
به همه بخشها و امکانات پایگاه داده دسترسی داشته باشید.
8 .8به سراغ پایگاه داده  ReportServerبروید .گره  Tablesرا باز نموده و روی جدول  dbo rolesراستکلیک
کنید .منویی حاوی چندین گزینه ظاهر میشود که در ادامه با کار تعدادی از آنها آشنا خواهید شد.
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 : Designجدول را در نمای طراحی باز میکند و امکان تغییر نام و نوع فیلدها فراهم میآید.
 : Select Top 1000 Rowsاین دستور ،فضای سمت راست مرورگر اشیاء را به دو بخش تقسیم میکند.
در قسمت باال ،پرسوجوی موردنیاز برای استخراج هزار ردیف اول جدول نوشته میشود و در قسمت پایین،
رکوردهای اس��تخراج شده درون یک شبکه 1نشان داده میشوند .دقت داشته باشید که در این حالت امکان
تغییر رکوردها وجود ندارد.

1 . Grid
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 : Edit Top 200 Rowsدویس��ت ردیف اول جدول را درون یک ش��بکه نمایش میدهد و امکان تغییر
اطالع��ات رک��ورد را فراهم میآورد .وقتی فیلدی را تغییر میدهید یک عالمت تعجب قرمز رنگ در کنار آن
ظاهر میشود؛ به این معنی که مقدار فیلد تغییر کرده اما هنوز تغییرات در پایگاه داده ثبت نشده است.

با زدن کلید  Enterیا کلیک کردن درون یکی از ردیفهای دیگر (به شرط همخوانی مقادیر وارد شده با
ضوابط جدول) تغییرات ثبت میشوند .فشار دادن کلید  Escهم باعث لغو تغییرات خواهد شد.
 : Renameامکان تغییر نام جداول را فراهم میآورد.
 : Deleteچنانچه محدودیتی برای حذف جدول وجود نداشته باشد ،آن را حذف میکند.
همانطور که مش��اهده کردید با اجرای هر دستور ،زبانه جدیدی در بخش میانی پنجره Management

 Studioظاهر میشود که با کلیک روی عالمت ضربد ِر انتهای قاب میتوانید آن زبانه را ببندید.

در  SQL Serverبرای اجرای اغلب دستورات ،دو روش وجود دارد که اولی استفاده از منوها و ویزاردهای
موجود در نرمافزار و دیگری کدنویس��ی در محیط  Management Studioاس��ت .هر چند ممکن است روش
کدنویس��ی در نگاه اول پیچیده و زمانبر به نظر برس��د ،اما تس��لط بر آن برای برنامهنویسان حرفهای کام ً
ال
ضروری است زیرا :
الف) امکان دسترسی به همه گزینهها و تنظیمات اجرای دستور را فراهم میآورد.
ب) دستورات را با سرعت بیشتری اجرا میکند.
ج) برای تولید رویههای ذخیره شده ،1تراکنشها و برخی دیگر از اجزاء پایگاه داده تنها راه موجود است.
2

برای نوشتن کدهای  SQLدر محیط  Management Studioبه روش زیر عمل کنید:
1 .1در نوار منوه��ای برنامه روی دکمه
 Queryکلیک نمایید.

New

1 . Stored Procedures
2 . Transactions
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2 .2زبانه جدیدی به قاب میانی برنامه اضافه میشود که حاوی صفحه سفیدی برای کدنویسی است.
3 .3کد زیر را در صفحه وارد کنید.
USE master
GO
SELECT * FROM spt_values

عب��ارت  USEپای��گاه دادهای را ک��ه میخواهید با آن کار کنید مش��خص میکن��د .در این تمرین
میخواهیم با پایگاه داده  masterکه همراه با  Management Studioنصب میشود کار کنیم .اگر در
نوار تعیین پایگاه داده فعلی ،پایگاه داده موردنظر انتخاب ش��ده باشد دیگر نیازی به استفاده از دستور USE
نیست.

عبارت  goدستورات  SQLرا از هم جدا میکند و صرفاً برای افزایش خوانایی کدها استفاده میشود.
عبارت  SELECTهمه رکوردهای جدول  spt_valuesرا برمیگرداند.
کلمههای کلیدی با رنگ آبی نشان داده میشوند و این مسأله به شما کمک میکند سریعتر متوجه
اشتباهات تایپی خود شوید.
هن��گام تای��پ ن��ام پای��گاه داده یا
ج��دول ،به صورت خودکار لیس��تی
ظاهر میشود و موارد مشابه با حروف تایپ
ش��ده را نش��ان میده��د .ب��ه این لیس��ت
 IntelliSenseگفته میشود و کمک زیادی
به تایپ س��ریع دس��تورات میکند .با فشار
دادن کلی��د  Enterمیتوانید عبارت انتخاب
ش��ده را وارد صفحه کنید .یک روش سریع
برای ظاهر کردن این لیس��ت ،نگهداش��تن
کلید  Ctrlو فشار دادن دکمه  Spaceاست.
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4 .4روی عالمت قرمز رنگ تعجب (دکمه  )Executeکلیک کنید تا کد اجرا و نتیجه در قاب نتایج نش��ان
داده ش��ود .این قاب دو زبانه دارد که رکوردهای اس��تخراج ش��ده در زبانه  Resultsو درون یک شبکه نشان
داده میش��وند .قاب  Messagesهم حاوی پیغامهای سیستم در مورد اجرای دستور است و در مورد دستور
 ،SELECTتعداد رکوردهای بازیابی شده را نشان میدهد.

5 .5یکی از کلمات کلیدی را طوری تغییر دهید که از نظر امالیی اشتباه شود .این بار با کلیک روی دکمه
اجرا ،در زبانه  Messagesیک پیغام قرمزرنگ ظاهر میشود که اعالم میکند دستور وارد شده نادرست است.

6 .6عبارت را تصحیح نموده و کد زیر را در ادامه پرسوجوی قبلی تایپ کنید.
GO
SELECT * FROM spt_values WHERE type=’P’ AND number<=256

7 .7روی دکمه اجرا کلیک کنید .در قاب نتایج ،دو شبکه نشان داده میشود که حاوی نتایج دو پرسوجوی
موجود در صفحه است .همانطور که در تصویر میبینید واژه  typeآبیرنگ شده و نشان میدهد جزو کلمات
رزرو شده  SQLاست .توصیه میشود این کلمات را درون کروشه قرار دهید تا مشکلی برای اجرای پرسوجو
ایجاد نکنند.
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8 .8اش��ارهگر را ب��ه ابتدای یکی از خطوط (بی��ن نوار زردرنگ و ابتدای پرسوج��و) ببرید و کلیک کنید تا
دس��تور انتخاب ش��ود .حاال روی دکمه اجرا کلیک کنید .همان طور که میبینید از میان دستورهای موجود
در صفحه ،فقط کد انتخاب شده اجرا میشود .این روش راهی سریع برای اجرای یک یا چند دستور از میان
کدهای نوشته شده است.

9 .9در نوار منوی برنامه روی آیکن دیسکت کلیک کنید .محل ذخیرهسازی و نام پرسوجو را وارد کرده و
روی دکمه  Saveکلیک کنید .کد نوش��ته ش��ده با پسوند  sqlذخیره میشود و میتوانید در ادامه کار از آن
استفاده کنید.
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به صورت پیشفرض در س��مت چپ پنجره ،قاب مرورگر اش��یاء و در سمت راست قاب خصوصیات 1قرار
دارد .اگر سنجاق 2باالی این قابها به حالت عمودی باشد ،قاب در جای خود ثابت میشود اما اگر با کلیک
روی این سنجاق آن را به حالت افقی در بیاورید ،قاب فقط در حالتی که اشارهگر روی آن قرار داشته باشد
نمایان است و پس از کنار رفتن اشارهگر تبدیل به یک دکمه در نوار کناری صفحه خواهد شد.

با قرار گرفتن اشارهگر روی دکمه ،قاب مجددا ً ظاهر میشود.

 7-3ایجاد پایگاه داده و جداول
اگر اصول طراحی پایگاه داده را فرا گرفته باش��ید ،پیادهس��ازی آن که ش��امل ایجاد پایگاه داده ،ساخت
جداول و برقراری روابط میان آنها میش��ود کار چندان دش��واری نیست .در این بخش با نحوه ایجاد پایگاه
داده و جداول به دو روش متفاوت آشنا خواهید شد.
 7-3-1استفاده از واسط گرافیکی

1 .1در مرورگر اشیاء روی گره  Databasesراستکلیک نموده و گزینه  New Databaseرا انتخاب کنید.
2 .2در پنج��رهای که ظاهر میش��ود درون کادر  Database nameنام موردنظ��ر را وارد و روی دکمه OK

کلیک کنید تا پایگاه داده خام ساخته شود.

1 . Properties Pane
2 . Pin
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3 .3گره پایگاه داده س��اخته شده را باز و روی گره Tables

راس��تکلیک کنید .ب��ا انتخاب گزین��ه  ،New Tableپنجره
میانی برنامه در حالت طراحی جدول قرار میگیرد.

				
4 .4نام ستون ،نوع دادهای و امکان تهی بودن را برای فیلد اول تعیین و این کار را برای همه فیلدها تکرار
کنید .تنظیم کلید اصلی هم با انتخاب فیلد و کلیک روی آیکن کلید انجام میشود.
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5 .5با کلیک روی آیکن دیسکت و تعیین نام برای جدول آن را ذخیره کنید.
6 .6جدول به گره  Tablesپایگاه داده اضافه میش��ود و در س��اختار درختی میتوانید کلیدها ،خصوصیات
ستونها و سایر اجزاء جدول را یکجا مشاهده کنید.

با استفاده از واسط گرافیکی ،جدول  tbl_Customersرا ایجاد کنید.
 7-3-2استفاده از کدهای SQL

1 .1در نوار منوی برنامه روی دکمه  New Queryکلیک کنید.
2 .2کد زیر را در قاب پرسوجو وارد نمایید.
use Publisher
go
CREATE TABLE Tbl_Factors
(
ID int IDENTITY(1,1)PRIMARY KEY NOT NULL,
CustomerID int NOT NULL,
[Date] char(10) NULL
)
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بررسی کد :

دستور  CREATE TABLEبرای ایجاد جدول به کار میرود و بعد از آن باید نام جدول قید شود.
نام فیلدها ،نوع دادهای آنها و پذیرش یا عدم پذیرش مقادیر تهی باید برای همه فیلدها مشخص
شود .مشخصات هر فیلد با عالمت کاما از فیلد بعدی جدا میشود و مجموعه این مشخصات باید درون یک
جفت پرانتز قرار گیرند.
عبارت ) IDENTITY(a,bمش��خص میکند که این فیلد از نوع شناس��ه است و به صورت خودکار
تولید میشود .ضمناً شناسههای این فیلد از عدد  aشروع شده و هربار معادل  bاضافه میشوند.
عبارت  PRIMARY KEYتعیین میکند که این فیلد کلید اصلی است.
اگر نام فیلدها ش��بیه به کلمات رزرو ش��ده  SQLاس��ت باید نام فیلد را درون کروش��ه قرار دهید؛
مانند  Dateدر کد باال.
3 .3روی دکمه اجرا کلیک کنید تا جدول س��اخته ش��ود .ظاهر ش��دن پیغام Command(s) completed

 successfullyنشان دهنده اجرای موفقیتآمیز دستور است.

4 .4روی گ��ره  Tableاز پای��گاه داده  Publisherراس��تکلیک نموده و گزین��ه  Refreshرا انتخاب کنید تا
جدول ساخته شده ظاهر شود.
5 .5مجددا ً کد را اجرا کنید.

6 .6یک پیغام خطا ظاهر میشود و اعالم میکند که جدولی با همین نام در پایگاه داده وجود دارد.
7 .7قصد داریم در جدولی که ساختهایم تغییری ایجاد کنیم تا یک فیلد جدید به آن اضافه شود .کد درج
شده در صفحهی بعد را در قاب پرسوجو وارد و اجرا کنید.
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use Publisher
go
ALTER TABLE Tbl_Factors
ADD NewColumn int NULL

بررسی کد :

دستور  ALTERبرای ایجاد تغییر در اجزاء پایگاه داده به کار میرود.
برای اضافه کردن یک فیلد جدید ،باید پس از دس��تور  ADDنام س��تون و س��پس نوع دادهای آن
را قید کنید.
8 .8برای حذف یکی از فیلدهای جدول باید از قطعه کد زیر استفاده کنید.
use Publisher
go
ALTER TABLE Tbl_Factors
DROP COLUMN NewColumn

بررسی کد :

دستور  DROPبرای حذف اجزاء پایگاه داده به کار میرود.
برای حذف کردن یک فیلد  ،باید پس از دستور  DROP COLUMNنام ستون را درج کنید.
 7-3-3انواع دادهای در SQL Server
همانطور که مش��اهده کردید هنگام اس��تفاده از واس��ط گرافیکی ،روش س��اخت جداول SQL Server

تفاوت چندانی با اکسس ندارد ،اما انواع دادهای در محیط این دو نرمافزار تاحدی متفاوت از هم هستند .در
ادامه ،انواع دادهای در  SQL Server 2008و کاربرد هر یک را بررسی میکنیم.
 : charبرای ذخیرهسازی رشتههایی با طول ثابت به کار میرود .برای مثال ) char(6عبارتی  6حرفی را
ذخیره میکند و اگر رش��ته ‘ ’aaaرا در آن ذخیره کنید ،س��مت راست رشته با فواصل خالی به شکل ‘‘aaa
پر میشود.
 : ncharش��بیه به  charاس��ت با این تفاوت که نویس��ههای یونیکد را هم ذخیره میکند .بنابراین برای
ذخیرهسازی عبارات فارسی با طول ثابت باید از این نوع دادهای استفاده کنید n .از کلمه  nationalبه معنی
«ملی» گرفته ش��ده و نش��ان دهنده امکان ذخیرهسازی زبان ملیتهای مختلف است .دقت داشته باشید که
 ncharدر مقایس��ه با  charحجم بیشتری را اش��غال میکند بنابراین اگر رشته فقط حاوی حروف انگلیسی
است ،استفاده از انواع دادهای غیر  nationalارجحیت دارد.
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 : varcharمانند  charبرای ذخیرهس��ازی عبارات متنی کاربرد دارد با این تفاوت که طول فیلد متغیر
است؛ یعنی اگر فیلدی را به صورت )varchar(50تعریف کنید حداکثر  50نویسه را ذخیره میکند با اینحال
عبارتی مثل ‘ ’aaaفقط  3نویسه را اشغال خواهد کرد.
 : nvarcharکارکرد آن شبیه به  varcharاست اما نویسههای یونیکد را هم ذخیره میکند.

حداکثر طول قابل تعریف برای این چهار نوع دادهای 8000،نویسه است و برای طولهای بیشتر از این
باید به جای عدد ،از عبارت  MAXاستفاده کنید مانند )nvarchar(MAX
 textو  : ntextب��رای نگ��هداری دادههای متنی با طول بیشتر از  8000نویس��ه کاربرد دارد اما با توجه
ب��ه این که در نس��خههای بع��دی  SQL Serverحذف خواهد ش��د ،توصیه میش��ود از ) varchar(MAXو
) nvarchar(MAXاستفاده نمایید.
اعداد صحیح  :چهار نوع دادهای زیر برای نگهداری مقادیر عددی صحیح وجود دارد.
نوع دادهای

محدوده

tinyint

 0تا 255

smallint

 -32768تا 32767

int

 -2147483648تا 2147483647

bigint

 -2تا 2 -1
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 realو  : floatاین دو نوع دادهای ،اعداد اعشاری را ذخیره میکنند.
 : bitمقدار  0را برای  Falseو  1را برای  Trueذخیره میکند.
 :time، date، smalldatetime، datetime، datetime2هری��ک محدودهای از تاریخ و زمان را با دقت
خاصی به صورتی که در جدول بعد نشان داده شده است ،پوشش میدهند.
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دقت

محدوده

قالب

نوع دادهای

100 nanoseconds

تا 00:00:00.0000000
23:59:59.9999999

]hh:mm:ss[.nnnnnnn

time

1 day

تا 0001-01-01 9999-12-31

YYYY-MM-DD

date

1 minute

تا 1900-01-01 2079-06-06

0.00333 second

تا 1753-01-01 9999-12-31

YYYY-MM-DD
hh:mm:ss
YYYY-MM-DD
]hh:mm:ss[.nnn

تا 0001-01-01 00:00:00.0000000

YYYY-MM-DD

23:59:59.9999999 9999-12-31

]hh:mm:ss[.nnnnnnn

100 nanoseconds
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smalldatetime
datetime
datetime2

 binaryو  : varbinaryدادههای دودویی( 1صفر و یک) را ذخیره میکند.

ن��وع دادهای  imageه��م ب��رای دادههای باینری طراحی ش��ده و میتوان تصاوی��ر را درون آن ذخیره
کرد .اما این نوع دادهای در نس��خههای بعدی  SQL Serverحذف خواهد ش��د بنابراین توصیه میش��ود از
 )varbinary(MAXاستفاده کنید.
 moneyو  : smallmoneyبرای نگهداری مقادیر پولی مناسب است.
 : uniqueidentifierی��ک از ان��واع دادهای اس��ت که برای ذخی��ره یک شناس��ه منحصربفرد جهانی
به کار میرود .این شناسه با توجه به مشخصات نرمافزاری و سختافزاری سیستم تولید میشود و برای همه
رایانههای موجود در شبکه منحصربفرد است مانند :
2

bf5a2c6f-b0d9-4837-9375-f1f443e23f4b

 7-4یکپارچگی دادهها
یکپارچگی دادهها 3که در برخی منابع از آن به عنوان «جامعیت پایگاه داده» یاد میش��ود یعنی اینکه
دادهها در هر لحظه از حیات پایگاه داده ،س��ازگاری و اعتبار داشته باشند .این مسأله مستلزم آن است که با
1 . Binary
)2 . Global Unique Identifier (GUI
3 . Data Integrity
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اعمال برخی محدودیتها روی پایگاه داده ،کیفیت دادههای درون آن را تضمین کنیم.
برای مثال اگر در جدول اطالعات دانشجویان ،دانشجویی با شماره  89012140وجود داشته باشد پایگاه
داده نباید اجازه دهد دانش��جوی دیگری با همین ش��ماره در جدول ثبت ش��ود .همچنین اگر یکی از نمرات
دانش��جو به اشتباه باالتر از  20ثبت شده باش��د میتوانیم نتیجهگیری کنیم که پایگاه داده در اعتبارسنجی
دادههای ورودی دچار ضعف است و نمیتواند صحت دادههای جداول را تضمین کند.
 7-4-1انواع یکپارچگی

در هنگام طراحی جداول باید مش��خص کنید که اوالً برای هر س��تون چه مقادیری معتبر اس��ت و ثانیاً

چگون��ه میخواهید پایگاه داده را ملزم به حفظ اعتبار و یکپارچگی دادهها کنید .حفظ یکپارچگی دادهها در
چهار زمینه زیر قابل بررسی است :

الف) یکپارچگی موجودیتی :1پایگاه داده را ملزم میکند هر ردیف از جدول ،یک فیلد (یا مجموعهای از
فیلدهای) منحصربفرد داشته باشد .مث ً
ال شماره کتاب در جدول کتابها منحصربفرد باشد.
ب) یکپارچگی دامنهای :2با تعیین نوع دادهای برای فیلد و محدود کردن قالب یا محدوده مقادیر باعث
تضمین دادههای وارد ش��ده به جدول میش��ود .برای مثال پایگاه داده را از پذیرش مقدار منفی برای تعداد
کتابهای فروخته شده منع میکند.
ج) یکپارچگ�ی ارجاعی :3وقتی جدولی از طریق کلی��د خارجی با جدول اصلی رابطه دارد ،نباید در آن
ردیفی وجود داش��ته باش��د که کلید آن در جدول اصلی ،حذف یا عوض شده باشد .برای مثال اگر در جدول
جزییات فاکتور ،فروشی با شماره فاکتور  101وجود دارد ،در جدول فاکتورها ،این شماره موجود باشد.

1 . Entity Entegrity
2 . Domain Integrity
3 . Referential Integrity
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ِ
تعری�ف کاربر :1طراح با تعریف برخی قواعد در محی��ط پایگاه داده ،یکپارچگی دادهها را
د) یکپارچگ�ی
ً
تعریف میکند؛ مثال اگر قیمت کتابی کمتر از  2000تومان باشد ،تخفیف بیشتر از  20%برای آن غیرمجاز
است.

 7-4-2روشهای پیادهسازی

در  SQL Serverب��رای حف��ظ یکپارچگی پای��گاه داده و تضمین صحت و س��ازگاری دادهها ،روشهای
متنوعی پیشبینی شده است که از جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
الف) محدودیتها :2با اس��تفاده از محدودیتها (که گاهی قید هم گفته میش��وند) میتوانید سیستم
مدیری��ت پای��گاه داده را ملزم کنید در ورود دادهها ،محدودیتهای موردنظر ش��ما را اعمال نماید .در SQL
 Serverمحدودیتهای زیر قابل پیادهسازی هستند :
 : NOT NULLهنگام تعریف جدول مشخص میکند که فیلد حتماً باید حاوی مقدار باشد.
کلید اصلی  :فیلد یا فیلدهایی که تبدیل به کلید اصلی ش��دهاند نباید مقادیر تکراری یا  NULLداش��ته
باشند.
کلید خارجی  :ارتباط میان رکوردهای یک جدول را با رکورد متناظر در جدول اصلی حفظ میکند.
محدودی�ت یکتای�ی :3محدودیت یکتایی مانن��د کلید اصلی عمل میکند یعن��ی از تکرار یک مقدار در
فیلدهای مش��ابه از دو رکورد جلوگی��ری میکند و میتواند مورد ارجاع کلید خارجی واقع ش��ود ،اما مقدار
 NULLرا هم میپذیرد و میتوان بیش از یک محدودیت یکتایی را روی یک جدول اعمال کرد.
محدودیتهای وارسی :4مقدار یک ورودی را بررسی و در صورت مطابقت با محدودیت تعریف شده روی
فیلد ،به آن اجازه ذخیره سازی در پایگاه داده میدهد.
مثال  :میخواهیم جدول جزییات فروش را با استفاده از کدهای  SQLایجاد کنیم .در این جدول:
الف) فیلدهای  FactorIDو  BookIDبه صورت مشترک کلید اصلی هستند.
ب) فیلد  FactorIDبا فیلد  IDاز جدول فاکتورها در ارتباط است.
1 . User Defined
2 . Constraints
3 . UNIQUE Constraints
4 . Check Constraints
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.ج) باید محدودیتی تعریف کنیم که درصد تخفیف بین صفر تا هفتاد درصد باشد
:جدول فوق به روش زیر قابل پیادهسازی است
. کلیک کنیدNew Query  روی دکمهManagement Studio در نوار منوی1 .1
.کد زیر را در قاب پرسوجو وارد و آن را اجرا کنید2 .2
use Publisher
go
CREATE TABLE Tbl_FactorDetailss
(
FactorID int NOT NULL,
BookID int NOT NULL,
Quantity smallint,
Discount tinyint
CONSTRAINT PK_Tbl_FactorDetails PRIMARY KEY (FactorID,BookID)
CONSTRAINT FK_Tbl_FactorDetails_Tbl_Factors FOREIGN KEY (FactorID)
REFERENCES Tbl_Factors(ID)
ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE
CONSTRAINT chk_discount CHECK (Discount BETWEEN 0 AND 70)
)

Refresh  راس��ت کلیک و گزینهTables روی گره3 .3

.را انتخاب نمایید

 را بازConstraints  وKeys ،Columns گرهه��ای4 .4
 همانطور ک��ه میبینید محدودیتهای موردنظر.کنید
.ایجاد شدهاند
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بررسی کد :

برای ایجاد یک محدودیت ابتدا باید کلیدواژه  ، CONSTRAINTسپس نام محدودیت و بعد نوع
آن را قید کنید .در ادامه هم پارامترها یا کلیدواژههای خاص هر محدودیت درج میشود.
هنگام ایجاد کلید خارجی باید مشخص کنید که تغییر یا حذف مقدار فیلد در جدول اصلی ،روی
جدول مرتبط چه تأثیری میگذارد .برای مثال درحالت آبش��اری یا  CASCASEبا تغییر ش��ماره فاکتور در
جدول فاکتورها ،شماره فاکتور در رکورهای مرتبط با این فاکتور در جدول جزییات فاکتور هم تغییر خواهد
ک��رد؛ در غیر اینص��ورت در جدول جزییات فاکتور ،رکوردهایی خواهیم داش��ت که به هیچ فاکتوری وصل
نیستند و این باعث از بین رفتن یکپارچگی دادهها خواهد شد.

ب) قواعد : 1ش��ما میتوانید برای س��ازگاری دادهها ،قواعدی را ایجاد و آنها را به فیلدها نسبت دهید.
انجام این کار توسط محدودیتهای وارسی نیز امکانپذیر است که البته این کار مزیتهایی دارد چرا که :
برخالف محدودیتهای وارسی ،به هر فیلد فقط میتوان یک قاعده نسبت داد.
محدودیتهای وارسی جزیی از ساختار جدول هستند اما قواعد جدای از جدول ذخیره میشوند.
قواعد در نسخههای بعدی  SQL Serverوجود نخواهند داشت.
ج) پیشفرضه�ا : 2فیلده��ا را میتوان به گونهای تنظیم کرد که هن��گام درج رکورد جدید ،اگر کاربر
دادهای برای آن فیلد وارد نکند ،مقدار پیشفرض در فیلد ثبت شود .برای تنظیم مقدار پیشفرض :
1 .1جدول مش��تریان را در حالت طراحی باز کنید .این کار با راس��تکلیک روی نام جدول و انتخاب گزینه
 Designانجام میشود.
1 . Rule
2 . Defaults
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2 .2درون فیلد  Provinceکلیک نموده و در قاب  ،Column Propertiesروبروی خصوصیت Defaul Values

 or Bindingنام یکی از استانها را به فارسی درج کنید.

3 .3یک حرف  Nبه نشانه غیرانگلیسی بودن این عبارت جلوی کلمه وارد شده ظاهر میگردد.
4 .4تغییرات را ذخیره کنید.

5 .5از این پس چنانچه استانی را به عنوان محل سکونت مشتری وارد نکنید ،به صورت پیشفرض مقدار
وارد شده در فیلد ذخیره میشود.
د) تریگرها : 1تریگر قطعه کدی اس��ت که در پایگاه داده اجرا میش��ود؛ عمل خاصی را انجام میدهد یا
ش��رطی را بررس��ی میکند .فرض کنید میخواهید محدودیتی را روی پایگاه داده اعمال کنید تا کتابهایی
ک��ه کمت��ر از  2000تومان قیمت دارن��د با تخفیف بیشتر از  20%فروخته نش��وند .این کار با اس��تفاده از
محدودیتهای وارس��ی امکانپذیر نیست چون قیمت کتابها در جدول کتابها و میزان تخفیف در جدول
جزییات فروش ذخیره میشود و محدودیت وارسی را تنها میتوان روی فیلدهای یک جدول اعمال کرد.
برای انجام این کار و نیز پیادهس��ازی محدودیتهای وارسی پیچیده ،استفاده از تریگرها بهترین انتخاب
ممکن است.
در مثال این بخش ،با استفاده از کدهای  SQLجدول جزییات فروش را ایجاد و محدودیتهایی را روی
آن ایجاد کردیم .حاال قصد داریم روش ایجاد یک محدودیت (از نوع کلید خارجی) را با اس��تفاده از واس��ط
گرافیک��ی توضیح دهیم .در این تمرین میخواهیم فیلد ش��ماره کت��اب را در جدول جزییات فاکتور به فیلد
1 . Trigger
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شماره کتاب در جدول کتابها مرتبط کنیم تا با تغییر احتمالی شماره کتاب در جدول کتابها ،این شماره
در جدول جزییات فروش هم تغییر کند .همچنین با روش س��اخت نمودار پایگاه داده و ایجاد کلید خارجی
روی آن آشنا خواهید شد.
1 .1در ج��دول  Tbl_FactorDetailsروی گره  Keysراس��تکلیک نم��وده و گزینه  New Foreign Keyرا
انتخاب کنید تا پنجره زیر ظاهر شود.

2 .2روی ردیف  Tables And Columns Specificationsکلیک کنید تا دکمه انتهای سطر ظاهر شود .روی
این دکمه کلیک کنید تا پنجره تعیین جداول و ستونها نمایان شود.
3 .3در لیست  Primary key tableجدول  Tbl_Booksو فیلد  IDرا انتخاب کنید.
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4 .4در لیس��ت  ،Foreign key tableجدول  Tbl_FactorDetailsبه صورت پیشفرض انتخاب ش��ده است
چون روی گره  Keysاین جدول راس��تکلیک کردیم .در لیس��ت فیلدها  BookIDرا انتخاب و در ردیفی که
 FactorIDقرار دارد گزینه < >Noneرا انتخاب کنید تا حذف شود.
5 .5روی دکمه  OKکلیک کنید تا به پنجره قبلی برگردید .نام کلید خارجی به صورت خودکار تغییر کرده
است تا نشاندهنده جداول موجود در رابطه باشد.
6 .6گ��ره  INSERT And UPDATE Specificationرا ب��از و  Delete Ruleو  Update Ruleرا روی حالت
 CASCADEتنظیم کنید.

روی دکمه  Closeکلیک و سپس در نوار منوی برنامه روی آیکن دیسکت کلیک کنید .پیغام زیر از شما
میپرسد که آیا میخواهید تغییرات را روی دو جدول ذخیره کنید.
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7 .7با کلیک روی دکمه  ،Yesمحدودیت ایجاد شده در پایگاه داده ذخیره میشود.
8 .8روی گ��ره  Databse Diagramراس��تکلیک و گزین��ه  New Databse Diagramرا انتخاب کنید .در
صورت ظاهر شدن پیغام ،آن را تأیید کنید.
9 .9با کلیک روی دکمه  ،Addچهار جدول پایگاه داده را به نمودار اضافه کنید.

1010ب��ا کلیک روی ن��ام جداول و جابهجا کردن آنه��ا ،نمودار را منظم کنید .روابط��ی که در مراحل قبل
ساختید روی نمودار نشان داده میشود.
1111روی فیلد  IDاز جدول مش��تریان کلیک نموده و اش��ارهگر را روی فیلد  CustomerIDاز جدول فاکتور
بکشید و رها کنید .پنجره ایجاد رابطه که در همین تمرین با آن آشنا شدید ظاهر میشود.
1212رابطه را ایجاد و تغییرات را ذخیرهسازی کنید .همانطور که مشاهده کردید در نرمافزار Management

 Studioبرای انجام هر کار چندین راه پیشبینی شده و این از مزایای قابل توجه محیطهای ویژوال است.
 7-5آشنایی با تراکنشها

1

یک تراکنش مجموعهای از دستورات است که تغییری را در پایگاه داده ایجاد میکند .نکته مهم در مورد
تراکنش این اس��ت که مجموعه دستورات موجود در آن یا به صورت کامل اجرا میشود یا هیچکدام از آنها
به اجرا در نمیآید تا در نهایت سازگاری دادهها محفوظ بماند.
1 . Transactions
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فرض کنید در یک دس��تگاه خودپرداز ،دس��تور انتقال مبلغی را از حس��اب خود به حساب دیگری صادر
کردهاید .اگر عملیات اول که کسر مبلغ از حساب شماست اجرا شود اما بنا به دالیلی عملیات وازیر به حساب
مقصد صورت نگیرد ،در عمل چه اتفاقی میافتد؟ پاس��خ روش��ن است؛ پایگاه داده در وضعیت ناسازگار قرار
میگیرد و صحت دادههای موجود در آن از بین میرود.
برای غلبه بر چنین مشکلی ،مجموعه دستورات را درون یک تراکنش قرار میدهند تا در صورت اجرای
موفق همه دس��تورات ،عمل تثبیت ( )COMMITصورت گیرد و در غیر اینصورت همه تغییرات برگردانده
( )ROLLBACKشود .الگوی ایجاد یک تراکنش به صورت زیر است.
نام تراکنش BEGIN TRAN

مبلغ را از موجودی حساب اول کم کن
مبلغ را به موجودی حساب دوم اضافه کن
نام تراکنش  COMMIT TRANدر صورت عدم وقوع خطا
نام تراکنش  ROLLBACK TRANدر صورت بروز خطا

ف��رض کنید Table1 ،نام جدولی اس��ت که فقط یک فیل��د دارد .نتیجه اجرای
تراکنش زیر چیست؟
BEGIN TRAN T1
)INSERT INTO Table1 VALUES(1
)INSERT INTO Table1 VALUES(2
ROLLBACK TRAN T1
GO
)INSERT INTO Table1 VALUES(3
GO
SELECT * FROM Table1

ب��ا وج��ود این که در نگاه اول به نظر میرس��د اع��داد  1و  2و  3در جدول درج
ش��دهاند و باید برگردانده ش��وند اما فقط عدد  3برگردانده میشود چون دستور
 ،ROLLBACK TRANهمه دستورات پیش از خود را تا دستور  BEGIN TRANکه نام تراکنش مشابهی
دارد لغو میکند .بنابراین اعداد  1و  2در جدول درج نمیشوند.
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A transaction is a sequence of operations performed as a single logical unit of work. A
logical unit of work must exhibit four properties, called the atomicity, consistency, isolation,
and durability (ACID) properties, to qualify as a transaction.
Atomicity
A transaction must be an atomic unit of work; either all of its data modifications are performed, or none of them is performed.
Consistency
When completed, a transaction must leave all data in a consistent state. In a relational
database, all rules must be applied to the transaction’s modifications to maintain all data
integrity. All internal data structures, such as B-tree indexes or doubly-linked lists, must be
correct at the end of the transaction.
Isolation
Modifications made by concurrent transactions must be isolated from the modifications
made by any other concurrent transactions. A transaction either recognizes data in the state
it was in before another concurrent transaction modified it, or it recognizes the data after the
second transaction has completed, but it does not recognize an intermediate state.
Durability
After a transaction has completed, its effects are permanently in place in the system. The
modifications persist even in the event of a system failure.

.متن باال را مطالعه كرده و در مورد آن توضيح دهيد1 .1
چهار ویژگی تراکنشها را توضیح دهید؟2 .2
.ترجمه و تلفظ عباراتي را كه زير آنها خط كشيده شده در فرهنگ لغات پيدا كنيد3 .3
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1 .1مشخصات سیستم پایگاه داده  SQL Serverرا توضیح دهید.
2 .2تسلط بر کدنویسی در محیط  Management Studioچه ضرورتی دارد؟
3 .3جدول مش��تریان را با اس��تفاده از کدهای  SQLتولید کنید .در این جدول ،شماره مشتری کلید اصلی
است و ضمناً شماره مشتری در جدول فاکتورها به آن ارجاع دارد.
4 .4انواع یکپارچگی را با ذکر مثال شرح دهید.
5 .5استفاده از محدودیتها به جای قواعد چه مزایایی دارد؟
6 .6کد زیر چه مقادیری را برمیگرداند ؟
USE tempdb
CREATE TABLE Table1
)( field1 int
BEGIN TRAN T1
)INSERT INTO Table1 VALUES(1
)INSERT INTO Table1 VALUES(2
ROLLBACK TRAN T1
GO
)INSERT INTO Table1 VALUES(3
BEGIN TRAN T2
)INSERT INTO Table1 VALUES(4
ROLLBACK TRAN T2
GO
SELECT * FROM Table1
WHERE field1>3
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فصل هشتم  :پرسوجوهای جدول
در فصل س��وم با نحوه نگارش پرسوجوهای محاس��باتی و عملیاتی آشنا شدید و برخی جنبههای کار با
دستور  SELECTرا در قالب مثالهای کاربردی مشاهده کردید .در این فصل قصد داریم نحوه عملکرد این
دستور بسیار مهم را با ذکر جزییات بیشتر و برشمردن دستورات قابل اعمال در آن مورد بررسی قرار دهیم.
 8-1آشنایی با اجزاء یک دستور SELECT

 SELECTیک دستور فوقالعاده قوی برای بازیابی 1دادهها از یک یا چند جدول پایگاه داده است .عالوه
ب��ر این میتواند در حی��ن بازیابی دادهها ،آنها را مرتب نموده یا محاس��باتی روی آنها انجام دهد .نگارش
خالصه شده این دستور به صورت زیر است.
] SELECT [ ALL | DISTINCT
]] [ TOP expression [ PERCENT
{
} * | { column_name
[ [ AS ] column_alias ] | column_alias = expression
}
FROM table_name | view_name | alias_name
WHERE filter_criteria
ORDER BY ordering_criteria
1 . Retrieve

مدیریت پايگاه داده
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بررسی کد :

 :SELECTاجباری – به  SQL Serverاعالم میکند دستور بازیابی اطالعات در حال اجراست.
[ : ]ALL | DISTINCTاختی��اری –  Allهمه ردیفها را بر میگرداند اما  DISTINCTردیفهای
غیر تکراری را بازیابی میکند.
 : TOPاختیاری  -برای جداسازی بخشی از دادهها به صورت تعداد مشخصی از ردیفها یا درصدی
از آنها کاربرد دارد.
*  :اختیاری  -تمام ستونهای جدول را برمیگرداند .بدون استفاده از عالمت ستاره باید نام تکتک
ستونها را ذکر کنید.
 :column_nameاختیاری  -در صورت عدم اس��تفاده از عالمت ستاره باید نام ستونهای موردنظر
را قید کنید .توصیه میش��ود در ابتدای نام س��تون ،نام جدول را نیز قید کرده و این دو عبارت را با نقطه از
هم جدا کنید .مانند Tbl_Books.ID
 : ASاختیاری – با اس��تفاده از این عبارت میتوانید نام سرس��تونها را تغییر دهید و در واقع برای
آنها نام مستعار 1تعیین کنید.
 : FROM table_name | view_name | alias_nameاجباری  -مشخص میکند که اطالعات از
کدام جدول یا نما( 2دیدگاه) بازیابی میشوند .امکان استفاده از نام مستعار آنها هم وجود دارد.
 : WHERE filter_criteriaاختی��اری  -اگ��ر میخواهید فقط ردیفهای��ی را بازیابی کنید که با
معیارهای 3خاصی تطابق دارند باید معیار موردنظر را جلوی عبارت  WHEREبنویسید.
میشود.

 : ORDER BY ordering_criteriaاختیاری – برای مرتبس��ازی دادهها از این عبارت 4استفاده

مثال  : 1سادهترین حالت استفاده از دستور انتخاب را برای برگرداندن مشخصات کتابها بنویسید.
SELECT * FROM Tbl_Books

1 . Alias
2 . View
3 . Criteria
4 . Clause

فصل هشتم :پرسوجوهای جدول
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مثال  : 2پرسوجویی بنویس��ید که عنوان کتابها و نام نویسندگان را استخراج نموده و برای این
ستونها نام مستعار ایجاد کند .این پرسوجو را در محیط  Management Studioنوشته و اجرا کنید.

دقت داش��ته باش��ید که اس��تفاده از عبارت  ASاختیاری اس��ت و لذا نگارش کد فوق به صورت زیر هم
صحیح است :
’ FROM Tbl_Booksنویسنده‘ ’, Authorعنوان کتاب‘ SELECT Title

مثال  : 3پرسوجویی بنویسید که لیست نویسندگان را بدون تکرار نام آنها استخراج کند.
SELECT DISTINCT Author FROM Tbl_Books

در صورت عدم اس��تفاده از عبارت  ،DISTINCTنام هر نویس��نده به تعداد کتابهایی که نوش��ته تکرار
میشود.
مثال  : 4میانگین قیمت کتابها را محاسبه کنید.
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مثال  : 5پرسوجویی بنویسید که زمان و تاریخ جاری را برگرداند.

در بررسی اجزاء دستور  SELECTمشاهده کردید که امکان تعیین نام مستعار برای ستونها وجود دارد.
این کار که برای افزایش خوانایی کد و گویاتر شدن نتایج انجام میگیرد ،در مورد جداول هم قابل پیادهسازی
است .با بهرهگیری از این قابلیت میتوانید به جای درج نام کامل جدول ،از یک نام کوتاه استفاده کنید .برای
نمونه میتوانید با استفاده از پرسوجوی زیر به جدول کتابها نام مستعار  bرا تخصیص دهید :
SELECT b.Title , b.Price
 FROM Tbl_Books AS bیا FROM Tbl_Books b
WHERE b.Price > 50000

این کار در هنگام ایجاد پرسوجوهای ترکیبی که در آنها جداولی با فیلدهای همنام وجود دارند به شما
کمک زیادی در خالصهنویسی پرسوجو خواهد کرد.
نکته مهم دیگر در مورد دستور  SELECTامکان ایجاد پرسوجوهای تودرتو 1است .به این معنی که یک
دستور  SELECTمیتواند بر روی نتایج حاصل از اجرای یک دستور  SELECTدیگر اجرا شود .فرض کنید
میخواهیم نام کتابهایی را به دست آوریم که قیمت آنها از میانگین قیمت کل کتابها بیشتر است.
SELECT Title FROM Tbl_Books
> WHERE Price

بررسی کد :

)(SELECT AVG(Price) FROM Tbl_Books

دس��تور  SELECTدوم که درون پرانتز قرار گرفته ،میانگین قیمت کتابهای موجود در جدول را
محاسبه میکند .این دستور حتماً باید درون پرانتز قرار گیرد.
دستور  SELECTاول با درنظر گرفتن میانگین قیمت کتابها ،عناوینی را برمیگرداند که قیمتی
بیشتر از قیمت میانگین دارند.
1 . Nested

فصل هشتم :پرسوجوهای جدول
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 8-2اصول انجام Filters

برای فیلتر کردن نتایج ،یعنی جداسازی بخشی از رکوردها که با یک معیار خاص تطابق دارند از عبارت
 WHEREاس��تفاده میش��ود که در ترکیب ب��ا عملگرهای ریاضی و منطقی میتوان��د دادهها را به صورتی
که مدنظر کاربر اس��ت جداس��ازی نماید .با توجه به توضیح روشهای  Filteringدر فصل س��وم ،از تکرار آن
صرفنظر میکنیم.
 8-3اصول کار با عملگرها
در فصل س��وم با کارکرد عملگرهای مقایس��های و منطقی آش��نا ش��دید .این بخش ضمن معرفی سایر
عملگرهای موجود در  ،SQLنحوه کار آنها را در قالب چندین مثال توضیح میدهد.
 8-3-1عملگرهای توضیح

1

هنگام نوشتن کدهای  SQLمیتوانید توضیحاتی را در مورد دستورات ،درون کدها بگنجانید .این کار در
هنگام ایجاد پرسوجوهای پیچیده کام ً
ال ضروری است تا اگر فرد دیگری در آینده به کدها رجوع کرد بتواند
با صرف کمترین وقت ممکن ،بر روش کار آنها تسلط پیدا کند.
برای نوش��تن توضیحات چند خط��ی باید عبارتهای موردنظر را درون جف��ت عالمتهای  */و * /قرار
دهید اما اگر توضیحات شما تک خطی است ،استفاده از عملگر – کفایت میکند .این توضیحات در محیط
 Management Studioبه رنگ سبز در میآیند و  SQL Serverهنگام بررسی کد ،آنها را نادیده میگیرد.

1 . Comment Operators
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 8-3-2عملگرهای محاسباتی

عملگرهای زیر برای انجام محاس��بات ریاضی در کده��ای  SQLبه کار میروند .تنها نکته قابل ذکر در
مورد آنها ،توجه به هماهنگی انواع دادههای هنگام استفاده از عملگرهایی مثل تقسیم است.
عملگر

عملکرد

مثال برای اعداد صحیح

+

جمع

36 = 10 + 26

-

تفریق

16 = 10 – 26

*

ضرب

260 = 10 * 26

/

تقسیم

2 = 10 / 26

%

محاسبه باقیمانده

2 = 10 % 26

+

مثبت

10 = 10+

-

منفی

10- = 10-

مث�ال  : 1پرسوجوی��ی
بنویسید که حاصل تقسیم یک عدد
صحیح و یک عدد اعشاری را بر عدد
صحیح و نیز باقیمانده یک تقس��یم
را نشان دهد.
مثال  : 2پرسوجویی بنویسید که قیمت کتابها را پس از اعمال  25%تخفیف نشان دهد.
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مثال  : 3پرسوجویی بنویس��ید تا مش��خصات کتابهایی را برگرداند که ش��ماره آنها به  3ختم

 8-3-3عملگرهای بیتی

گاهی اوقات استفاده از دادههای دودویی برای ذخیرهسازی اطالعات از نظر کارایی و حجم پایین بهترین
انتخاب اس��ت .برای مثال عددی دودویی مانند  1011100110میتواند مش��خص کند که یک کاربر به ده
س��ؤال «بله» یا «خیر» چه پاس��خهایی داده اس��ت .در جدول زیر نحوه رفتار عملگرهای بیتی را مش��اهده
میکنید.
کارکرد

عملگر

&

اگر هر دو بیت یک باشند ،یک برمیگرداند و در غیر اینصورت صفر

|

اگر هر دو بیت صفر باشند ،صفر برمیگرداند و در غیر اینصورت یک

^

اگر بیتها مثل هم باشند صفر برمیگرداند و در غیر اینصورت یک

~

بیتها را معکوس میکند

مثال  : 1حاصل اجرای پرسوجوی  SELECT 7 ^ 12چیست؟
0000 0111
0000 1100
--------------0000 1011

بنابراین عدد  11برگردانده میشود.
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 8-4مرتبسازی دادهها
وقتی دستور بازیابی دادهها را روی جدولی اجرا میکنید ،در بیشتر موارد الزم است رکوردهای استخراج
ش��ده را بر اس��اس یکی از فیلدها مرتب نمایید .این کار با استفاده از عبارت  ORDER BYکه یکی از اجزاء
اختیاری دستور  SELECTاست انجام میشود .با استفاده از این عبارت میتوانید رکوردهای بازگشتی را بر
اس��اس یک یا چند فیلد به صورت صعودی 1یا نزولی 2مرتب کنید .برای مرتبس��ازی صعودی باید کلیدواژه
 ASCرا پس از نام فیلد درج نمایید .عبارت  DESCهم برای مرتبسازی نزولی کاربرد دارد.
مثال  : 1پرسوجویی بنویس��ید که نام کتابها را به صورت صعودی مرتب کند .این پرسوجو را
در محیط  Management Studioوارد و اجرا کنید.

دس��تور  ORDER BYبه صورت پیشفرض دادهها را به ش��کل صعودی مرتب میکند ،بنابراین حذف
عبارت  ASCتأثیری در نتایج مثال قبل ندارد.

معیار مرتبس��ازی حروف کد اس��کی 3آنهاست بنابراین حروف انگلیس��ی جلوتر از حروف فارسی قرار
میگیرند.
1 . Ascending
2 . Descending
3 . ASCII

فصل هشتم :پرسوجوهای جدول
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مث�ال  : 2پرسوجوی��ی بنویس��ید که دادههای جدول کتاب را بر حس��ب ن��ام کتابها به صورت
صعودی مرتب کند .در صورت یکسان بودن نام چند کتاب ،کتابی که قیمت بیشتری دارد در لیست نتایج
باالتر نشان داده شود.

 8-5کار با GROUP BY

در فصل س��وم هنگام معرفی توابع تجمعی با کارکرد عبارت  GROUP BYآشنا شدید .این عبارت برای
گروهبندی تعدادی از ردیفهای جدول و خالصهسازی اطالعات آنها کاربرد دارد.
مثال  : 1پرسوجویی بنویسید که نشان دهد در جدول کتابها از نویسندهای با نام «سعید برزگر»
چند اثر وجود دارد.
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مثال  : 2پرسوجو را به گونهای تغییر دهید که مش��خص ش��ود هر نویس��نده ،چند اثر در جدول
کتابها دارد و نتایج حاصل بر حسب تعداد اثر به صورت نزولی مرتب شود.

دستور  GROUP BYبه شما امکان میدهد روی تکتک رکوردهای یک جدول ،عملیات موردنظر مثل
شمارش ،محاسبه میانگین و  ...را انجام دهید و در واقع اطالعات را بر حسب یک فیلد خالصه کنید.

فصل هشتم :پرسوجوهای جدول

221

مثال  : 3پرسوجویی بنویسید که نشان دهد در میان کتابهایی که شماره آنها کمتر از 1220
است ،هر نویسنده چند اثر دارد.

مثال  : 4پرسوجوی مثال قبل را به گونهای تغییر دهید که فقط اس��امی نویس��ندگانی را نمایش
دهد که بیش از یک اثر دارند.
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همانطور که در مثال قبل مش��اهده کردید برای جداس��ازی دادهها در جدول اصلی میتوان از عبارت
 WHEREاس��تفاده کرد اما هنگامی که میخواهید ش��رطی را روی نتایج حاصل از گروهبندی اعمال کنید،
حتماً باید از عبارت  HAVINGاس��تفاده نمایید .این نکته را هم به یاد داش��ته باش��ید که در ش��رط جلوی
 HAVINGاس��تفاده از اس��امی مستعار فیلدها مجاز نیست و مث ً
ال در صورت اس��تفاده از نام مستعار  Cntبا
پیغام خطا مواجه خواهید شد.
 8-6کار با NULL

هن��گام طراحی جدول میتوانید برخ��ی از فیلدها را طوری تنظیم کنید که مق��دار  NULLرا بپذیرند.
 NULLمش��خص میکند که مقدار فیلد «نامش��خص» اس��ت و معن��ی «خالی بودن» یا «صف��ر بودن» را
نمیدهد .در مورد فیلدی با مقدار  NULLمیتوانیم این قضاوت را داش��ته باش��یم که مقدار آن قرار است در
آینده مشخص شود.
ش��اید این سؤال برای ش��ما پیش بیاید که وجود مقدار  NULLدر طراحی پایگاه داده چه مزیتی دارد؟
پاس��خ بسیار ساده اس��ت .فرض کنید اگر مجبور بودید در یک فیلد عددی به جای مقدار  NULLعدد صفر
را قرار دهید ،مش��خص نبود که آیا صفر نش��ان دهنده عدم وجود مقدار است یا مشخص میکند واقعاً مقدار
صفر درج شده است.
مثال  : 1پرسوجویی بنویسید تا رکوردهایی از جدول مشتریان را برگرداند که کدپستی آنها وارد
نشده اما استان محل سکونت آنها مشخص است.
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 8-7دستکاری نویسهها
وقت��ی  SQL Serverرا روی ی��ک رایانه نصب میکنید میتوانید تعیین نمایی��د که برنامه در مواجهه با
حروف انگلیس��ی ،حساس به متن 1باشد یا بین حروف بزرگ و کوچک تفاوتی قایل نشود .برای مثال ممکن
است نام کتاب اکسس در جدول کتابها به صورت  Access ،accessو یا  ACCESSذخیره شده باشد .حال
اگر پرسوجوی زیر را برای بازیابی کتابهای اکس��س در یک سیس��تم مدیریت پایگاه داده حساس به متن
بنویسید تنها مواردی که از نظر بزرگی و کوچکی حروف با شرط تطابق دارند برگردانده میشوند.
SELECT * FROM Tbl_Books
’WHERE Title=’Access

حال با استفاده از توابع دستکاری نویسهها ،پرسوجو را به گونهای تغییر میدهیم که نوع حروف از نظر
بزرگی و کوچکی ،خللی در اجرای صحیح پرسوجو و بازیابی کامل نتایج ایجاد نکند.
SELECT * FROM Tbl_Books
’WHERE UPPER(Title) =’ACCESS

و یا
SELECT * FROM Tbl_Books
’WHERE LOWER(Title) =’access

بنابراین توابع  UPPERو  LOWERنتایج حاصل از پرسوجو را به صورت موقت تبدیل به حروف بزرگ
و کوچک میکنند تا عمل مقایسه با دقت بیشتری انجام گیرد.
 8-8دستکاری DATETIME

در فصل قبل با روش ایجاد فیلدهایی آشنا شدید که دادههایی از نوع تاریخ و زمان ذخیره میکنند .هر
کدام از این انواع دادهای برحس��ب حجمی که اش��غال میکنند ،محدودهای از تاریخ و زمان را با دقت خاصی
پوش��ش میدهند .در  SQL Serverبرای کار با این انواع دادهای توابعی پیشبینی شده که میتوانند بخشی
از تاری��خ ی��ا زمان را جدا نموده و یا مقدار آن را افزایش یا کاهش دهن��د .در ادامه تعدادی از این توابع را با
ذکر مثال بررسی خواهیم کرد.
)( : GETDATEتاریخ میالدی جاری را برمیگرداند.
) : DATEPART(datepart, dateآرگوم��ان  dateی��ک تاری��خ میالدی را میگیرد و بس��ته به اینکه
1 . Case-Sensitive
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آرگومان  datepartچگونه مقداردهی ش��ده باش��د ،یک عدد صحیح به عنوان نتیجه تابع برگردانده میشود.
این عدد صحیح نشاندهنده یکی از اجزاء تاریخ مانند «شماره روز» است و میتواند مقادیر زیر را بپذیرد.
مقدار آرگومان

خروجی تابع

مقدار آرگومان

خروجی تابع

year

سال

week

شماره هفته

month

شماره ترتیبی ماه

weekday

شماره روز در هفته

day

روز

dayofyear

شماره ترتیبی روز در سال

hour

ساعت

minute

دقیقه

second

ثانیه

millisecond

میلی ثانیه

مثال  : 1پرسوجویی بنویسید که مشخص کند چند روز به پایان سال جاری باقیمانده است.
))(SELECT 365 - DATEPART(DAYOFYEAR, GETDATE

مثال  : 2سومین روز ماه  Mayسال  ،2010چندمین روز هفته است؟
یا

)’SELECT DATEPART(WEEKDAY, ‘2010-May-03
)’SELECT DATEPART(WEEKDAY, ‘2010-05-03

این پرسوجو عدد  2را برمیگرداند به این معنی که در تقویم میالدی ،دومین روز هفته (سهشنبه) است.
) : DATEADD(datepart, number, dateاین تابع تاریخی را که به عنوان آرگومان  dateداده ش��ده،
به میزان  numberو برحسب واحد مشخص شده در آرگومان  datepartجلو میبرد .مقادیر  datepartهمانند
جدول قبل است.
مثال  : 3پرسوجویی بنویسید که نشان دهد  50روز بعد چه تاریخی است.

فصل هشتم :پرسوجوهای جدول
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) : DATEDIFF(datepart, startdate, enddateبرای محاس��به تع��داد فواصل زمانی میان دو تاریخ
میتوانید از این تابع استفاده کنید datepart .مشخص کننده واحد موردنظر startdate ،شروع بازه و enddate
انتهای بازه زمانی است .آرگومان  datepartاین تابع هم از جدول قبل تبعیت میکند.
مث�ال  : 4مجموع فروش یک انتش��ارات در بازه زمان��ی  17-06-2009تا  11-08-2010مبلغ صد
میلیون ریال است .میانگین فروش روزانه را محاسبه کنید.

مثال  : 5پرسوجوی زیر چه عددی را برمیگرداند؟
’SELECT DATEDIFF(year, ‘2009-12-31 23:59:59.9999999
;)’, ‘2010-01-01 00:00:00.0000000

پاس�خ  :با وج��ود این که تفاوت دو تاریخ فوق تنها  0.0000001ثانیه اس��ت اما این تابع عدد یک را به
عنوان فاصله زمانی این دو تاریخ بر حسب سال محاسبه خواهد کرد.
 8-9پرسوجوی Metadata

مِتادیتا یعنی دادههایی در مورد دادهها و پرسوجوهایی این دست به جای آن که دادههای درون پایگاه
داده را برگرداند ،اطالعاتی را پیرامون پایگاه داده و اش��یاء درون آن در اختیار کاربر قرار میدهد .برای مثال
با اجرای یکی از این توابع میتوانید طول س��تونی را به دس��ت آورید که دادهها درون آن ذخیره شدهاند .در
ادامه کاربرد تعدادی از توابع را همراه با ذکر مثال بررسی میکنیم.
) ’ : COL_LENGHT( ‘table’ , ‘columnطول س��تون مش��خص ش��ده از جدول را بر حس��ب بایت
برمیگرداند.
مثال  :پرسوجوی بنویسید که طول ستون عنوان کتاب را از جدول کتابها به دست آورد.
)’SELECT COL_LENGTH(‘Tbl_Books’,’Title
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) ’ : OBJECT_ID( ‘objectهر ش��یء درون پایگاه داده یک شناسه 1منحصربفرد دارد که مقدار آن با
این تابع به دست میآید.
مثال  :شناسه جدول کتابها را در پایگاه داده  Publisherبه دست آورید.

) ’ : DB_ID( ‘database nameشناسه پایگاه داده را استخراج میکند.
)  : COL_NAME( table_id, column_idنام ستونی از جدول را برمیگرداند که شناسه آن به عنوان
آرگومان  table_idوارد شده است.
مثال  :با استفاده از این تابع ،نام سومین ستون از جدول مشتریان را به دست بیاورید.

) ’ : COLUMNPROPERTY( table_id, ‘column_name’, ‘propertyبس��ته ب��ه مقدار آرگومان
 ، propertyمقدار متناظر با یکی از ویژگیهای س��تون را برمیگرداند .برای نمونه  AllowsNULLمش��خص
میکند که آیا ستون ،مقادیر  NULLرا میپذیرد.
)1 . Identifier (ID

فصل هشتم :پرسوجوهای جدول
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مثال  :نتیجه اجرای پرسوجوی زیر چیست؟
)’SELECT COLUMNPROPERTY(OBJECT_ID(‘Tbl_Factors’),’ID’,’AllowsNull

از آنج��ا که س��تون  IDاز جدول فاکتورها مقدار  NULLنمیپذی��رد ،خروجی این پرسوجو عدد صفر
است.
) ’ : DATABASEPROPERTY( ‘database name’ ,’propertyبسته به مقدار آرگومان ،property
مقدار متناظر با یکی از ویژگیهای پایگاه داده را برمیگرداند .برای نمونه  IsOfflineمشخص میکند که آیا
پایگاه داده در حالت آفالین قرار دارد یا خیر .در این حالت امکان تغییر اشیاء و دادههای آن وجود ندارد.
مثال  :آفالین بودن پایگاه داده  Publisherرا بررسی کنید.
چنانچه نتیجه اجرای این پرسوجوی زیر عدد یک باشد ،پایگاه داده در حالت آفالین است.
)’SELECT DATABASEPROPERTY(‘Publisher’ , ‘IsOffline

) ’ : OBJECTPROPERTY( id , ‘propertyبا توجه به مقدار آرگومان  ،propertyیکی از ویژگیهای
شیئی را که شناسه آن وارد شده بررسی میکند.

مثال  :آیا شیئی با نام  Tbl_Booksدر پایگاه داده  Publisherوجود دارد؟ آیا از نوع جدول است؟
پاسخ  :پرسوجوی زیر را اجرا و نتیجه اجرا را با جدول نتایج مقایسه میکنیم.
)’SELECT OBJECTPROPERTY(OBJECT_ID(‘Tbl_Books’) , ‘IsTable

نتیجه
NULL

معنی

چنین شیئی در پایگاه داده وجود ندارد.

0

این شیء در پایگاه داده وجود دارد اما جدول نیست.

1

شیء موردنظر از نوع جدول است.
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 8-10کار با TOP

گاهی اوقات الزم اس��ت هنگام اجرای دستور  SELECTتنها بخشی از دادههای بازیابی شده را مشاهده
نمایید .برای مثال هنگامی که در یکی از وبس��ایتهای جس��تجو مانند گوگل ،1عبارتی را جستجو میکنید
ممکن اس��ت هزاران نتیجه برای نمایش وجود داشته باش��د اما نمایش یکباره آنها ضرورت چندانی ندارد
چون صرفنظر از ایجاد مش��کالت فنی مانند مش��غول ش��دن بیش از حد پایگاه داده ،ممکن اس��ت نتیجه
موردنظر کاربر در میان چند گزینه اول باش��د .در چنین ش��رایطی ،تنها بخشی از نتایج نشان داده میشود و
نمایش ادامه آنها مشروط به درخواست کاربر است.
برای پیادهس��ازی چنین حالتهایی ،در کنار دستور  SELECTاز عبارت  TOPاستفاده میشود که قادر
است «تعداد» یا «درصد» مشخصی از سطرهای جدول را برگرداند .نگارش این عبارت به یکی از دو صورت
زیر است :
SELECT TOP n Column_name FROM Table_name
SELECT TOP n Percent Column_name FROM Table_name

مثال  : 1پرسوجویی بنویس��ید که عنوان و قیمت  10کتاب را که دارای باالترین قیمت هس��تند
نشان دهد.
SELECT TOP 10 Title, Price FROM Tbl_Books
ORDER BY Price DESC

مثال  : 2برای انجام یک نظرسنجی به اطالعات  20%درصد از مشتریان استان تهران نیاز داریم.
پرسوجویی بنویسید که این دادهها را استخراج کند.
SELECT TOP 20 PERCENT * FROM Tbl_Customers
’تهران’=WHERE Province
 8-11اجرای Ranking

در  SQL Serverتوابعی برای رتبهبندی دادههای یک جدول وجود دارد که هر کدام از آنها با بررس��ی
فیلدهای یک رکورد و مقایسه آنها با مقادیر فیلدهای سایر رکوردها ،به روش خاصی یک رتبه را به رکورد
نسبت میدهند.
1 . www.google.com

فصل هشتم :پرسوجوهای جدول
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یک مثال قابل درک از رتبهبندی ،نمراتی اس��ت که در مدرس��ه به دانشآموزان اختصاص داده میشود.
نمره دانشآموز میتواند عددی بین صفر تا بیس��ت باش��د اما اگر قرار باش��د دانشآموزان را در چهار دسته
«قوی ،خوب ،متوسط و ضعیف» قرار دهند به عنوان نمونه باید نمرات  16تا  20در یک دسته قرار گیرند.
برای اعمال رتبهبندی روی دادهها ،چهار تابع وجود دارد که با هم آنها را بررسی میکنیم.
) ( : RANKرکوردها را بر مبنای یکی از فیلدها دستهبندی میکند و به رکوردهای موجود در هر دسته،
بر اساس فیلد دیگری یک رتبه اختصاص میدهد.
مثال  :قصد داریم تعدادی کتاب را برای یک مش��تری ارس��ال کنیم .مشتری از ما خواسته اگر از
چند کتاب با عنوانهای مش��ابه وجود دارد ،کتابی ارس��ال ش��ود که قیمت کمتر و صفحات بیشتری دارد.
پرسوجویی بنویسید که اولویت انتخاب کتابها را مشخص کند.
* SELECT
’اولویت‘ ,RANK() OVER (PARTITION BY Title ORDER BY Price ASC, Pages DESC) AS
FROM Tbl_Books
ORDER BY Price

بررسی کد :

به جدول کتابها فیلد جدیدی به نام  Pagesاضافه شده که تعداد صفحات کتاب را نشان میدهد.
برای ایجاد یک س��تون جدید به عنوان «رتبه» یا «اولویت» ،تابع  )(RANKو کلیدواژه  OVERرا
پس از نام ستونها قرار میدهیم.
عبارت  PARTITION BYعمل دس��تهبندی رکوردها را بر اس��اس یک فیلد ( در اینجا ) Title
انجام میدهد.
عبارت  ORDER BYنحوه اختصاص رتبه به رکوردهای دس��تهبندی شده را مشخص میکند که
در اینجا اولویت با قیمت کمتر و تعداد صفحات بیشتر است.
با اجرای کد ،نتیجه صفحهی بعد ظاهر میشود.
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برای کتابهای موجود در جدول ،بر اساس نام کتابها دستهبندی به صورت زیر انجام میشود و سپس
بر اساس معیارهای مرتبسازی رتبهبندی صورت میگیرد.
دسته 4
....
رتبه 1
رتبه 2
رتبه 3

دسته 3
فتوشاپ

دسته 2
اینترنت

دسته 1
Access 2007

قیمت 78000

قیمت 65000
صفحات 250

قیمت 85000

قیمت 65000
صفحات 200
قیمت 70000

...

) ( : DENSE_RANKهنگام��ی که تابع  RANKاقدام به رتبهبندی رکوردها میکند ،در صورت وجود
مقادیر یکسان در فیلد ،میان رتبهها شکاف 1به وجود میآید .اما در رتبهبندی توسط تابع DENSE_RANK
این شکافها وجود ندارند.
1 . Gap

فصل هشتم :پرسوجوهای جدول
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مث�ال  : 1پرسوج��وی زیر را در  Management Studioاجرا و نحوه کار دو تابع را با هم مقایس��ه
SELECT Title, Price,
RANK() OVER (ORDER BY Price) AS ‘Rank’,
’DENSE_RANK() OVER (ORDER BY Price) AS ‘Dense Rank
FROM Tbl_Books

در تصوی��ر فوق به س��طرهای  2و  3دق��ت کنید .وقتی تابع  RANKبه دو قیمت مش��ابه  35000ریال
رس��یده ،به هر دو رکورد ،رتبه  2اختصاص داده اما برای قیمت بعدی رتبه  4را منظور کرده اس��ت و به این
ترتیب در رتبه  3دچار شکاف است .در عوض تابع  DENSE_RANKرتبهها را پشت سرهم و بدون شکاف
تخصیص میدهد.
مث�ال  : 2در ج��دول کتابها ،چهار کتاب  50000ریالی و ی��ک کتاب  60000ریالی وجود دارد.
توابع  RANKو  DENSE_RANKبه صورت صعودی چه رتبهای را به آنها اختصاص میدهند؟
60000

50000

50000

50000

50000

قیمت

تابع

5

1

1

1

1

RANK

2

1

1

1

1

DENSE_RANK
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)  : NTILE ( nعدد  nرا دریافت نموده و رکوردها را به  nدس��ته تقس��یم میکند .س��پس شماره دسته
هر رکورد را برمیگرداند.
مثال  :پرسوجوی زیر را روی جدول کتابها اجرا میکنیم .چه نتیجهای به دست میآید؟
SELECT Title, Price,
’NTILE(4) OVER (ORDER BY Price) AS ‘Quartile
FROM Tbl_Books

کتابها از لحاظ قیمت به چهار دسته تقسیم میشوند و هر کتاب در یکی از این دستهها قرار میگیرد.

) ( : ROW_NUMBERبه هر رکورد یک شماره ترتیبی اختصاص میدهد .در صورت استفاده از عبارت
 PARTITION BYرکوردها را دس��تهبندی نموده و برای هر دس��ته یک ش��ماره ترتیبی در نظر میگیرد.
شمارههای ترتیبی از یک شروع میشوند.

فصل هشتم :پرسوجوهای جدول
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مثال  : 1پرسوجویی بنویسید که بر اساس ترتیب نزولی قیمت کتابها ،به هر رکورد یک شماره
ترتیبی اختصاص دهد.

مثال  : 2س��تونی ایجاد کنید که به کتابهای هر نویس��نده به ترتیب صعودی عنوان کتابها یک
شماره ترتیبی اختصاص دهد.
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 8-12کار با عبارت CASE

تابع  CASEیک مقدار را با چند ش��رط تطبیق میدهد و بس��ته به حالتهایی که برای آن تعریف شده،
مقدار خاصی را برمیگرداند CASE .برخالف  IFبه تنهایی کاربرد ندارد بلکه بخشی از یک عبارت SELECT
یا  UPDATEمحسوب میشود.
این تابع به دو شکل ساده 1و جستجویی 2مورد استفاده قرار میگیرد.
الف) حالت س�اده  :در این حالت تابع  CASEیک عبارت را با مجموعهای از عبارات س��اده مقایس��ه و
نتیجه را مشخص میکند .شکل کلی حالت ساده به صورت زیر است :
CASE value
WHEN expression_1 THEN result_expression_1
WHEN expression_2 THEN result_expression_2
…
WHEN expression_n THEN result_expression_n
][ELSE else_result_expression
END

بررسی کد :

هنگام اجرای تابع ،مقدار  valueارزیابی میشود و در صورت تطبیق با هر یک از  expressionها،
 result_expressionمتناظر برگردانده میشود.
در صورت عدم تطبیق با هیچکدام از  expressionها ،عبارت  else_result_expressionبرگردانده
میشود که البته درج عبارت  ..ELSEاجباری نیست.
مثال  :پرسوجویی بنویسید که اطالعات فاکتورها را استخراج نموده و به جای درج تاریخ فاکتور
به صورت زیر عمل کند :
اگر فاکتور در فصل بهار صادر ش��ده ،نام فارسی ماه را بنویسد در غیر اینصورت عبارت «سایر ماهها» را
قید کند.
= SELECT ID, MonthDescription
)CASE SUBSTRING([DATE],6,2

1 . Simple
2 . Searched

فصل هشتم :پرسوجوهای جدول
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’فروردین‘ WHEN ‘01’ THEN

’اردیبهشت‘ WHEN ‘02’ THEN

’خرداد‘ WHEN ‘03’ THEN
’سایر ماه ها ELSE
END,
CustomerID

FROM Tbl_Factors

بررسی کد :
تابع ) SUBSTRING( s , start , lengthرش��ته  sرا میگیرد و از نویس��های که در آرگومان start

مشخص شده به تعداد  lengthنویسه جدا میکند .بنابراین:

خروجی مقدار ) SUBSTRING (‘1388/02/15’ , 6 , 2رش��ته ’ ‘02اس��ت .پیش از این توضیح دادم که
یکی از روشهای موجود برای ذخیرهسازی تاریخهای غیرمیالدی ،نگهداری آنها به صورت رشته است.
عبارتهای  WHENبخش جدا ش��ده از تاریخ را با مقادیر رش��تهای مقایس��ه میکند و در صورت
تطبیق ،مقدار پس از  THENرا برمیگرداند.
میشود.

در ص��ورت عدم تطبی��ق مقادیر موجود در ش��رطها ،مقدار موجود در عب��ارت  ELSEبرگردانده

ب) حالت جس�تجویی :در این روش که از انعطافپذیری بیشتری برخوردار اس��ت ،به جای استفاده از
یک مقایسه ساده میتوانیم در هر عبارت  WHENیک مقایسه داشته باشیم.
شکل کلی حالت جستجویی به صورت زیر است :
CASE
WHEN boolean_expression_1 THEN result_expression_1
WHEN boolean_expression_2 THEN result_expression_2
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…
WHEN boolean _expression_n THEN result_expression_n
][ELSE else_result_expression
END

بررسی کد :

هنگام اجرای تابع ،هر یک از  boolean_expressionها بررسی میشوند و در صورت درست بودن
شرط مقدار  result_expressionمتناظر برگردانده میشود.
در صورت عدم تطبیق با هیچکدام از  expressionها ،عبارت  else_result_expressionبرگردانده
میشود و مجددا ًٌ تأکید میشود که درج عبارت  ..ELSEاجباری نیست.
مث�ال  :پرسوجویی بنویس��د که اطالعات کتابها را اس��تخراج نموده و ب��ه جای قیمت کتابها
عباراتی به صورت زیر درج کند :
قیمت باالی  :150000گران
قیمت بین  80000تا  : 150000مناسب
قیمت زیر  : 80000ارزان

 پرسوجوهای جدول:فصل هشتم
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Evaluates a list of conditions and returns one of multiple possible result expressions.
CASE has two formats:
The simple CASE function compares an expression to a set of simple expressions
to determine the result.
The searched CASE function evaluates a set of Boolean expressions to determine
the result.
Both formats support an optional ELSE argument.
Syntax
Simple CASE function:
CASE input_expression
     WHEN when_expression THEN result_expression
    [ ...n ]
     [
    ELSE else_result_expression
     ]
END
Searched CASE function:
CASE
     WHEN Boolean_expression THEN result_expression
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    [ ...n ]
     [
    ELSE else_result_expression
     ]
END

Arguments
input_expression
Is the expression evaluated when the simple CASE format is used. input_expression is any
valid expression.
WHEN when_expression
Is a simple expression to which input_expression is compared when the simple CASE
format is used. when_expression is any valid expression. The data types of input_expression
and each when_expression must be the same or must be an implicit conversion.
n
Is a placeholder that indicates that multiple WHEN when_expression THEN result_expression clauses, or multiple WHEN Boolean_expression THEN result_expression clauses
can be used.
THEN result_expression
Is the expression returned when input_expression equals when_expression evaluates to
TRUE, or Boolean_expression evaluates to TRUE. result expression is any valid expression.
ELSE else_result_expression
Is the expression returned if no comparison operation evaluates to TRUE. If this argument
is omitted and no comparison operation evaluates to TRUE, CASE returns NULL. else_result_expression is any valid expression. The data types of else_result_expression and any
result_expression must be the same or must be an implicit conversion.
WHEN Boolean_expression
Is the Boolean expression evaluated when using the searched CASE format. Boolean_expression is any valid Boolean expression.

.متن باال را مطالعه كرده و در مورد آن توضيح دهيد1 .1
.ترجمه و تلفظ عباراتي را كه زير آنها خط كشيده شده در فرهنگ لغات پيدا كنيد2 .2
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3 .3کتابهایی که قیمت آنها کمتر از  50000ریال است ،ارزان و بقیه گران محسوب میشوند .پرسوجویی
بنویس��ید که نش��ان دهد پس از اعمال  10%تخفیف روی قیمت کتابها ،چند عنوان جزو کتابهای ارزان
قرار میگیرند.
4 .4پرسوجویی بنویسید که قیمت کتابها را پس از اعمال  23%درصد تخفیف به صورت زیر گرد کند :
مقدار سه رقم سمت راست

روش گرد کردن

 500و بیشتر

به سمت باال

کمتر از 500

به سمت پایین

5 .5در پرسشنامهای که حاوی ده سؤال بله-خیر است ،پاسخها به صورت اعداد دودویی نگهداری میشوند.
برای نمونه عدد  1101111111نشان میدهد پاسخ همه پرسشها بهجز سؤال سوم ،بله است .اگر بخواهیم
با نوش��تن یک پرسوجو ،تعداد پاس��خهای مثبت به سؤال پنجم را استخراج کنیم ،شما چه روشی پیشنهاد
میکنید؟
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6 .6بدون استفاده از توابع  ،SQLنام کتابی را قیمت آن از بقیه کتابها بیشتر است استخراج کنید.
7 .7پرسوجویی بنویسید که نشان دهد در هر فاکتور ،چند نسخه کتاب خریداری شده است.
8 .8در پایگاه دادهای که تاریخ صدور فاکتور به صورت میالدی ذخیره میشود ،میانگین فروش کتاب را در
روزهای یکشنبه سال  2010استخراج نمایید.
9 .9پرسوجویی بنویسید که میزان فروش کتابها در نیمه اول سال  89را رتبهبندی نموده و نام کتاب و
رتبه آن را نشان دهد.
1010پرسوجویی بنویسید که شماره کتاب را همراه با یک ستون جدید با عنوان «میزان فروش» نشان داده
و ستون جدید را به صورت زیر مقداردهی کند :
تعداد نسخههای فروخته شده

محتوای فیلد «میزان فروش»

 1000و بیشتر

پرفروش

بین  500و 1000

متوسط

 500و کمتر

کمفروش
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در مباح��ث مربوط به طراحی پایگاه داده به این نتیجه رس��یدیم که برای ایجاد یک پایگاه داده کارآمد
باید دادهها را درون چند جدول توزیع نماییم تا قواعد نرمالس��ازی به ش��کل مطلوبی رعایت ش��ود .این کار
باعث میش��ود هنگام بازیابی دادهها مجبور شویم دادههای دو یا چند جدول را با هم ترکیب کنیم تا نتیجه
موردنظر به دست آید.
این کار با اس��تفاده از دس��تور  JOINیا الحاق انجام میش��ود و این فصل تماماً به بررس��ی این قابلیت
پرکاربرد  SQL Serverاختصاص دارد.
 9-1الحاق متقاطع ()CROSS

الحاق کردن دو یا چند جدول در  SQL Serverکه با اس��تفاده از دس��تور  JOINانجام میش��ود از یک
عملی��ات ریاضی به نام «ضرب دکارتی» تبعیت میکند .برای آش��نایی ب��ا این مفهوم ریاضی فرض کنید دو
مجموعه زیر را داریم :
}A={a1 , a2 , a3} , B={b1 , b2

حاصلضرب دکارتی  Aو  Bرا به شکل تعریف میکنیم و بنابراین :
})A x B = { (a1,b1) , (a2,b2) , (a2,b1) , (a2,b2) , (a3,b1) , (a3,b2

یعنی با استفاده از این عمل همه ترکیبهای دوتایی از اعضای دو مجموعه ایجاد میشود به گونهای که
در زوج مرتبهای تولید شده ،عضو اول از مجموعه  Aو عضو دوم از مجموعه  Bاست.
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حال تصور کنید جدول  Aحاوی اطالعات سه فاکتور و جدول  Bحاوی اطالعات دو مشتری باشد.

با اس��تفاده از دس��تور  CROSS JOINاین دو جدول (رابطه) در هم ضرب دکارتی میش��وند؛ یعنی هر
رکورد از جدول  Aکنار هر رکورد از جدول  Bقرار میگیرد و مجموعاً شش رکورد جدید تشکیل میشود.

ش��اید این س��ؤال برای ش��ما پیش بیاید که انجام این کار چه فایدهای دارد؟ اگر ادامه مطلب را با دقت
بخوانید پاسخ پرسش خود را دریافت خواهید کرد.
در ج��دول  Cک��ه از  CROSS JOINدو ج��دول  Aو  Bبه دس��ت آم��ده ،رکوردهایی را ک��ه در آنها
 CustomerIDجدول  Aو  CustomerIDجدول  Bبرابر هستند جدا کنید.
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اکنون میتوانید ببینید که اس��تفاده از الحاق چه مزیتی دارد .ما در جدول  Aفقط «ش��ماره مشتری» را
داشتیم اما با ترکیب آن با جدول  Bو ایجاد جدول  Cبه «نام مشتری» هم دسترسی پیدا کردهایم.
هنگام نرمالس��ازی جداول ،دادههایی را که زیاد تکرار میش��وند درون جدول مجزایی قرار میدهیم و
در جدول اصلی فقط شناس��ه آنها را قید میکنیم .مث ً
ال در جدول مش��تریان ،استان محل سکونت مشتری
با عدد 10مش��خص میش��ود و در جدول اس��تانها تعیین میکنیم که مث ً
ال منظور از عدد  10استان تهران
است .بدون استفاده از عملگرهای  JOINنمیتوانیم گزارشی تهیه کنیم که نام شهر محل سکونت مشتری
را بنویسد نه شناسه آن را.
حالت کلی نگارش یک الحاق متقاطع به صورت زیر است :
SELECT table_1.column_1,
…
table_1.column_n,
table_2.column_1,
…
table_2.column_m,
FROM table 1 CROSS JOIN table_2

مثال  : 1میان جداول فاکتورها و مشتریان یک الحاق  CROSSایجاد کنید.
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مثال  : 2پرسوجوی مثال قبل را با استفاده از نامهای مستعار برای جداول خالصه کنید.
’,شماره فاکتور‘ SELECT f.ID AS
’,شماره مشتری – جدول فاکتورها‘ f.CustomerID AS
’,تاریخ فاکتور‘ f.[Date] AS
’,شماره مشتری – جدول مشتریان‘ c.ID AS
’نام مشتری c.Name AS
FROM Tbl_Factors f CROSS JOIN Tbl_Customers c
ORDER BY f.ID

مثال  : 3پرسوجوی مثال قبل را به گونهای تغییر دهید که ش��ماره فاکتور ،نام مش��تری و تاریخ
فاکتور را نشان دهد.

در این قطعه کد ،با اس��تفاده از عبارت  WHEREتوانستیم عمل جداسازی رکوردهای موردنظر را انجام
دهیم.
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 9-2الحاق درونی ()INNER

متقاطع حاوی عبارت
رایجترین نوع الحاق INNER JOIN ،است و عملکرد آن شباهت زیادی به الحاق
ِ
 WHEREدارد .الحاق درونی فقط ردیفهایی را برمیگرداند که در شرط قید شده درون الحاق صدق کنند.
شکل کلی این الحاق به صورت زیر است :
SELECT columns_name FROM table_1 INNER JOIN table_2
ON conditions

بعد از کلیدواژه  ONمیتوانید یک یا چند شرط را برای جداسازی رکوردهای موردنظر قرار دهید.
امکان ایجاد اتصال درونی بین بیش از دو جدول هم وجود دارد.
مثال  : 1پرسوجویی بنویس��ید که با برقراری الحاق درونی میان جداول فاکتورها و مش��تریان،
شماره فاکتور ،تاریخ فاکتور و نام مشتری را بازیابی کند.
’,شماره فاکتور‘ SELECT f.ID AS
’,تاریخ فاکتور‘ f.[Date] AS
’نام مشتری‘ c.Name AS
FROM Tbl_Factors f INNER JOIN Tbl_Customers c
ON f.CustomerID = c.ID
ORDER BY f.ID

مث�ال  : 2پرسوجویی بنویس��ید که با برق��راری الحاق درونی میان ج��داول جزییات فاکتورها و
کتابها ،نشان دهد که در هر ردیف فاکتور شماره  5چه کتابهایی خریداری شده است.
SELECT b.Title
FROM Tbl_Books b INNER JOIN Tbl_FactorDetails f
ON b.ID = f.BookID
WHERE f.FactorID = 5

بررسی کد :

در جدول کتابها ،هر کتاب دارای شماره ( )IDو عنوان ( )Titleاست.
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در جدول جزییات فروش ،در هر رکورد ش��ماره فاکتور ( ، )FactorIDشماره کتاب ( )BookIDو ...
درج شده است.
الحاق درونی میان دو جدول با شرط برابر بودن شماره کتاب در جدول کتابها با شماره کتاب در
جدول جزییات فروش اجرا میشود.
نهایتاً با استفاده از عبارت  ،WHEREرکوردهایی جدا میشوند که شماره فاکتور آنها برابر  5است.

مثال  : 3پرسوجویی بنویسید که نشان دهد هر کتاب توسط چه مشتریانی خریداری شده است.
مطابق تصویر زیر ،پرسوجوی موردنظر باید روی چهار جدول پایگاه داده اجرا ش��ود تا نتیجه نهایی به
دست آید زیرا :
شماره کتابهای فروخته شده در جدول جزییات فاکتور قرار دارد.
نام کتابهای فروخته شده در جدول کتابها نگهداری میشود.
شماره مشتری از طریق جدول فاکتورها قابل بازیابی است.
نام مشتری در جدول مشتریان ذخیره شده است.
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.به همین دلیل باید سه بار عمل الحاق درونی صورت گیرد
SELECT b.Title, c.Name
FROM Tbl_FactorDetails fd INNER JOIN
Tbl_Books b ON fd.BookID =b.ID INNER JOIN
Tbl_Factors f ON fd.FactorID = f.ID INNER JOIN
Tbl_Customers c ON f.CustomerID = c.ID
ORDER BY b.Title

 پرسوجویی مثال قبل را طوری تغییر دهید که این اطالعات فقط برای مشتریان ساکن: 4 مثال
.استان تهران نشان داده شود
SELECT b.Title, c.Name
FROM Tbl_FactorDetails fd INNER JOIN
Tbl_Books b ON fd.BookID =b.ID INNER JOIN
Tbl_Factors f ON fd.FactorID = f.ID INNER JOIN
Tbl_Customers c ON f.CustomerID = c.ID AND c.Province=’’تهران
ORDER BY b.Title

. فروش داشتهاند88  شماره کتابهایی را پیدا کنید که در بهار: 5 مثال
SELECT DISTINCT fd.BookID
FROM dbo.Tbl_FactorDetails fd INNER JOIN
dbo.Tbl_Factors f ON fd.FactorID = f.ID
WHERE f.Date BETWEEN ‘1388/01/01’ AND ‘1388/03/31

: بررسی کد

Tbl_FactorDetails  و جزییات فروش کتابها در جدولTbl_Factors تاریخ فاکتورها در جدول
.نگهداری میشود بنابراین باید این دو جدول را با شرط برابر بودن شماره فاکتورها الحاق درونی بزنیم
. باید فروشهایی را که در فصل بهار بوده از آنها جدا کنیمWHERE با استفاده از عبارت
. هم از تکرار شمارههای کتاب جلوگیری میکندDISTINIC عبارت
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مثال  : 6نام کتابهایی را پیدا کنید که در بهار  88فروش نداشتهاند.
در مثال قبل شماره کتابهایی را که در این بازه فروش داشتهاند پیدا کردیم ،حال میتوانیم پرسوجویی
را روی پرسوجوی قبلی بنویسیم تا به نتیجه دلخواه برسیم.
SELECT DISTINCT Title FROM Tbl_Books
WHERE ID NOT IN
(
SELECT DISTINCT fd.BookID
FROM dbo.Tbl_FactorDetails fd INNER JOIN
dbo.Tbl_Factors f ON fd.FactorID = f.ID
’WHERE f.Date BETWEEN ‘1388/01/01’ AND ‘1388/03/31
)

بررسی کد :

دستور انتخاب که درون پرانتز قرار گرفته همان مثال قبل است و شماره کتابهایی را برمیگرداند
که در بهار  88فروش داشتهاند.
یک عبارت انتخاب جدید روی این نتایج مینویسیم تا عنوان کتابهایی را استخراج کند که شماره
آنها در نتایج پرسوجوی دوم وجود ندارد .عبارت  NOT INوجود نداش��تن یک مقدار را در مجموعهای از
مقادیر بررسی میکند.
 9-3الحاق بیرونی ()OUTER

گاهی اوقات الزم اس��ت پرسوج��و را اجرا کنیم که صرفنظر از انطب��اق رکوردها در جداول موجود در
الحاق ،تمام رکوردهای یک یا چند جدول را برگرداند.
دو جدول مشتریان و فاکتورها را درنظر بگیرید .چنانچه پرسوجویی از نوع الحاق درونی را روی آنها
اجرا کنیم ،تنها نام آن دس��ته از مش��تریان جزو نتایج قرار میگیرد که حداقل یک فاکتور برای آنها صادر
شده باشد.
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اگر بخواهیم در این پرسوجو نام مش��تریانی هم که هیچ فاکتوری برای آنها صادر نش��ده وجود داشته
باش��د ،راهحل چیس��ت؟ این کار با استفاده از الحاق بیرونی انجام میگیرد .سه نوع الحاق بیرونی وجود دارد
که عبارتند از :
الف) الحاق بیرونی چپ

1

ب) الحاق بیرونی راست

2

ج) الحاق بیرونی کامل

3

در الحاق بیرونی چپ که با عبارت  LEFT OUTER JOINیا به ش��کل مختصرتر  LEFT JOINنوش��ته
میشود ،همه سطرهای جدول سمت چپ الحاق در نتایج ظاهر میشوند و فیلدهایی از جدول سمت راست
الحاق که مقداری برای آنها وجود ندارد با  NULLمقداردهی میشوند.
برای روشنتر شدن مسأله ،در پرسوجویی که ابتدای این بخش توضیح دادیم ،الحاق درونی را به الحاق
بیرونی چپ تبدیل و آن را اجرا کنید تا نتیجه زیر حاصل شود.

1 . LEFT OUTER JOIN
2 . RIGHT OUTER JOIN
3 . FULL OUTER JOIN
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همانطور که میبینید تمامی رکوردهای موجود در جدول س��مت چپ الحاق (یعنی )Tbl_Customers
در نتیج��ه نهای��ی وجود دارند .از آنجا که برای تعدادی از مش��تریها هیچ فاکتوری صادر نش��ده و رکورد
متناظری در جدول سمت راست الحاق (یعنی  )Tbl_Factorsوجود ندارد ،فیلدهای رکورد فاکتور با NULL
مقداردهی شده است.
اگ��ر در پرسوجوی قبل ،محل قرارگیری دو جدول را نس��بت به عبارت الحاق
تغییر دهیم و در عوض از الحاق خارجی راس��ت اس��تفاده کنیم ،چه تغییری در
نتیجه پرسوجو ایجاد میشود؟
]SELECT c.ID, c.Name, f.ID, f.CustomerID, f.[Date
FROM Tbl_Factors f RIGHT OUTER JOIN Tbl_Customers c
ON c.ID = f.CustomerID

هیچ تغییری ایجاد نمیشود زیرا در الحاق بیرونی راست ،همه رکوردهای موجود
در جدول س��مت راست الحاق (یعنی  )Tbl_Customersبرگردانده میشود و به
ج��ای فیلدهایی از جدول س��مت چپ الحاق که مقدار متناظری برای آنه��ا وجود ندارد NULL ،قرار داده
میشود.
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در پایگاه دادهای که از ابتدای کتاب با آن کار کردهایم ،بین جدول فاکتورها و مشتریان یک رابطه برقرار
نمودیم .درهنگام ایجاد این رابطه ،گزینه  Enforce Foreign Key Constraintرا روی  Yesتنظیم کردیم تا
اجازه ورود فاکتورهایی را ندهد که شماره مشتری آنها نامعتبر است.
برای مش��اهده اثر الحاق خارجی کامل ،ابتدا به روش زیر محدودیت اعمال ش��ده را بردارید و ش��ماره
مشتری برخی فاکتورها را به شمارههایی تغییر دهید که در جدول مشتریان وجود ندارند.
1 .1گره  Tablesرا باز نموده و به سراغ جدول  Tbl_Factorsبروید.
2 .2گره  Keysرا باز نموده و روی کلید خارجی  FK_Tbl_Factors_Tbl_Customersراستکلیک کنید.

3 .3گزینه  Modifyرا انتخاب نمایید.
4 .4در پنجرهای که ظاهر میشود گزینه  Enforce Foreign Key Constraintرا روی  Noتنظیم کنید.
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5 .5روی دکمه  Closeکلیک و سپس تغییرات را ذخیره کنید.
6 .6جدول فاکتورها را در حالت ویرایش باز نمایید.
7 .7در تعدادی از رکوردها ،شماره مشتریان را به شمارهای تغییر دهید که در جدول مشتریان وجود ندارد.

8 .8پرسوجوی زیر را در محیط  Management Studioنوشته و اجرا کنید.
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همانطور که مش��اهده میکنید ،در الحاق بیرونی کامل ،همه رکوردها از جداول س��مت چپ و راس��ت
الحاق در نتیجه ظاهر میش��وند و هر جا رکورد متناظری از جدول دیگری وجود نداش��ته باش��دNULL ،
گذاشته میشود.
برای نمونه در پرسوجوی قبل ،برای دو فاکتور آخر ،مش��تری با ش��ماره  13یا  14وجود ندارد بنابراین
مقدار  NULLبه جای مش��خصات مشتری قرار میگیرد .به همین ترتیب برای مشتریانی که هیچ فاکتوری
برای آنها صادر نشده ،در فیلدهای جدول فاکتورها مقدار  NULLنمایش داده میشود.
مثال  :پرسوجوی زیر چه نتایجی را برمیگرداند؟
]SELECT c.ID, c.Name,f.ID, f.CustomerID, f.[Date
FROM Tbl_Customers c RIGHT JOIN Tbl_Factors f
ON c.ID = f.CustomerID
از آنجا که الحاق بیرونی راس��ت اس��تفاده ش��ده و در س��مت راس��ت این الحاق ،جدول Tbl_Factors

قرار دارد همه فاکتورهای موجود برگردانده میش��وند و چنانچه ش��ماره مش��تریِ
 Customersوجود نداشته باشد ،فیلدها با  NULLمقداردهی میشوند.

متناظر در جدول _Tbl
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CROSS JOIN
A cross join that does not have a WHERE clause produces the Cartesian product of the
tables involved in the join. The size of a Cartesian product result set is the number of rows in
the first table multiplied by the number of rows in the second table.

INNER JOIN
An inner join is a join in which the values in the columns being joined are compared using
a comparison operator.
In the ISO standard, inner joins can be specified in either the FROM or WHERE clause.
This is the only type of join that ISO supports in the WHERE clause. Inner joins specified in
the WHERE clause are known as old-style inner joins.

OUTER JOIN
Inner joins return rows only when there is at least one row from both tables that matches
the join condition. Inner joins eliminate the rows that do not match with a row from the other
table. Outer joins, however, return all rows from at least one of the tables or views mentioned
in the FROM clause, as long as those rows meet any WHERE or HAVING search conditions.
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All rows are retrieved from the left table referenced with a left outer join, and all rows from
the right table referenced in a right outer join. All rows from both tables are returned in a full
outer join.
SQL Server uses the following ISO keywords for outer joins specified in a FROM clause:
LEFT OUTER JOIN or LEFT JOIN
RIGHT OUTER JOIN or RIGHT JOIN
FULL OUTER JOIN or FULL JOIN

.متن مذکور را مطالعه كرده و در مورد انواع الحاق توضيح دهيد1 .1
.ترجمه و تلفظ عباراتي را كه زير آنها خط كشيده شده در فرهنگ لغات پيدا كنيد2 .2
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3 .3انواع الحاقها و تفاوت میان آنها را توضیح دهید.
4 .4پرسوجویی بنویس��ید که عنوان و نام نویس��ندگان کتابهایی را که در پاییز  88بیشتر از  200نسخه
از آنها فروخته شده برگرداند.
5 .5نام مشتریانی را به دست آورید که فاکتورهایی با مجموع خرید بیشتر از  1000000ریال دارند.
6 .6پرسوجوی زیر چه مقادیری را برمیگرداند؟
SELECT DISTINCT(b.ID) FROM Tbl_Books b
RIGHT OUTER JOIN Tbl_FactorDetails fd
ON b.ID=fd.BookID

اگر از الحاق بیرونی چپ استفاده شود ،چه تغییری در نتایج خروجی ایجاد خواهد شد.
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1

زیرپرسوج��و در واقع یک پرسوجو اس��ت که درون یک عب��ارت  UPDATE ،INSERT ،SELECTیا
 DELETEو یا درون یک زیرپرسوجوی دیگر نوشته میشود و توانایی پرسوجو را برای انجام کار موردنظر،
به نحو چشمگیری افزایش میدهد.
در مثالهای فصول قبل بدون آنکه نامی از زیرپرسوجوها برده شود ،با کارکرد آنها آشنا شدید اما در
این فصل قصد داریم انواع زیرپرسوجوها را به صورت دستهبندی شده و با جزییات بیشتری بررسی کنیم.
 10 -1زیرپرسوجوهای تکمقداری

2

 Scalar Subqueryها که زیرپرسوجوهای تکمقداری هم نامیده میش��وند یکی از انواع زیرپرسوجوها
به شمار میروند که فقط یک مقدار را برمیگردانند و میتوانند در عبارتهایی مانند WHERE ، SELECT
و  CASEمورداس��تفاده ق��رار گیرند .مقدار حاصل از اجرای این زیرپرسوجوها که معموالً توس��ط یک تابع
تجمعی (مانند جمع ،میانگین و  )...برگردانده میش��ود حاوی یک ردیف و یک س��تون اس��ت .به این ترتیب
میتوانی��د با ایج��اد پرسوجوهای تودرتو 3از همه قابلیته��ای  SQL Serverجهت ایجاد کدهای پیچیده و
بازیابی نتایج دلخواه بهره ببرید.
در ادامه نمونههایی از کاربرد زیرپرسوجوهای  Scalarرا بررس��ی خواهیم کرد .توجه داش��ته باشید که
زیرپرسوجوها باید درون پرانتز قرار داده شوند تا از پرسوجوی اصلی متمایز گردند.
1 . Subqueries
2 . Scalar or Single Value
3 . Nested

262

مدیریت پايگاه داده
ال�ف) عبارتهای  : SELECTبا اس��تفاده از یک زیرپرسوج��وی  Scalarدرون یک عبارت SELECT

میتوانید فیلدهای موردنظر از یک یا چند جدول را اس��تخراج نموده و حالت الحاق جداول را پیادهس��ازی
کنید.
مثال  : 1پرسوجویی بنویس��ید که عنوان ،نام نویس��نده و قیمت هر کتاب را اس��تخراج نموده و
میانگین قیمت کتابهایی با این عنوان را محاسبه کند.

مثال  : 2پرسوجویی بنویس��ید که ش��ماره فاکتور و تاریخ صدور را از جدول فاکتورها استخراج و
همراه با نام مشتری نمایش دهد .توجه داشته باشید که نام مشتری در جدول مشتریان نگهداری میشود و
در جدول فاکتورها صرفاً شماره مشتری موجود است.
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ب) عبارتهای  : WHEREگاهی اوقات الزم میش��ود نتیجه زیرپرسوجو در قسمت شرط یک عبارت
دیگر مورد استفاده قرار گیرد.
مثال  : 3برای استخراج مشخصات کتابهایی که قیمت آنها از میانگین قیمت کتابهای موجود
در جدول پایینتر است یک پرسوجو طراحی کنید.
SELECT * FROM Tbl_Books
)WHERE Price < (SELECT AVG(Price)FROM Tbl_Books

ج) عبارتهای  : CASEدر درسهای قبل با عملکرد عبارت  CASEآشنا شدید .این عبارت یک مقدار
را مورد ارزیابی قرار میدهد و بس��ته به نتیجه ارزیابی ،مقدار مش��خص شده را برمیگرداند .با استفاده از این
عبارت به عنوان یک زیرپرسوجوی  Scalarمیتوانید با بررسی یک شرط ،مقدار دلخواه را در ستون جدیدی
درج نمایید.
مثال  : 4پرسوجویی بنویسد که نام کتابها و قیمت آنها را استخراج نموده و اگر حاصل تقسیم
قیمت بر تعداد صفحات بیشتر از  230ریال بود ،کتاب را «گران» و در غیراینصورت «ارزان» اعالم کند.
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 10 -2زیرپرسوجوهای چندمقداری

1

زیرپرسوجوهای  Multi-Valuedبرخالف زیرپرسوجوهای  Scalarمیتوانند چندین مقدار را برگردانند.
غالباً این مقادیر باید توسط یک عملگر مورد بررسی قرار گیرند تا نتیجه نهایی حاصل شود .زیرپرسوجوهای
چند مقداری میتوانند با عملگرهای  ALL/ANY ،INو یا  EXISTSبه کار روند .در ادامه مروری مختصر بر
ترکیب این نوع پرسوجوها با عملگرهای فوق خواهیم کرد .توجه داشته باشید که بسیاری از پرسوجوهای
حاوی  Multi-Value Subqueryرا میتوان بهوسیله الحاق درونی هم پیادهسازی نمود.
الف) اس�تفاده از  : INبا اس��تفاده از عملگر  INو یک زیرپرسوجوی چندمقداری میتوانید وجود یک
مقدار را در مجموعهای از مقادیر که توس��ط زیرپرسوجو برگردانده میش��وند بررسی کنید .شکل کلی این
عبارت به صورت زیر است :
)… SELECT … FROM … WHERE expression IN (SELECT … FROM

شدهاند.

مثال  : 1نام کتابهایی را استخراج کنید که حداقل یکبار با تخفیف بیشتر از  30درصد فروخته
SELECT b.Title FROM Tbl_Books b
WHERE b.ID IN
)(SELECT BookID FROM Tbl_FactorDetails fd WHERE Discount>30

بررسی کد :

زیرپرسجویی که درون پرانتز قرار گرفته ،شماره کتابهایی را از جدول جزییات فاکتور استخراج
میکند که حداقل یک بار با تخفیف بیشتر از  30درصد فروخته شدهاند.
است.

پرسوجوی اصلی ،عنوان کتابهایی را به دس��ت میآورد که شماره آنها در این مجموعه موجود

مث�ال  : 2مثال قبل را به گون��های تغییر دهید تا نام کتابهایی را برگرداند که هیچگاه با تخفیف
بیشتر از  30درصد فروخته نشدهاند.
SELECT b.Title FROM Tbl_Books b
WHERE b.ID NOT IN
)(SELECT BookID FROM Tbl_FactorDetails fd WHERE Discount>30
1 . Multi-Value
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مثال  : 1با استفاده از عملگر  ،INنام مشتریانی را به دست آورید که حداقل در یکی از خریدهای
خود تخفیف بیش از  30درصد دریافت کردهاند.
SELECT Name FROM Tbl_Customers c WHERE c.ID IN
(SELECT CustomerID FROM Tbl_Factors f
WHERE f.ID IN
))(SELECT fd.FactorID FROM Tbl_FactorDetails fd WHERE Discount>30

بررسی کد :

زیرپرسوجوی دوم ،شماره فاکتورهایی را استخراج میکند که در آنها خریدی با تخفیف بیشتر
از  30درصد انجام شده باشد.
زیرپرسوجوی اول ،شماره مشتریانی را به دست میآورد که فاکتوری با یکی از شمارههای حاصل
از اجرای زیرپرسوجوی اول در جدول فاکتورها دارند.
پرسوج��وی اصل��ی ،نام مش��تریانی را برمیگرداند که ش��ماره آنها در نتیج��ه حاصل از اجرای
زیرپرسوجوی اول وجود دارد.
ب) اس�تفاده از عملگره�ای  : ALL/ANYاین دو عملگر ی��ک مقدار را با مجموعهای از مقادیر که در
قالب یک ستون توسط زیرپرسوجو برگردانده شدهاند مقایسه میکند .برای مقایسه مقادیر میتوانید از همه
عملگرهای مقایسهای مانند > <  > ، = ، < ،و  ...استفاده کنید .برای مثال عبارتهای زیر را در نظر بگیرید :
)n > ANY (1,5,14
)n > ALL (1,5,14

مقدار عبارت اول صحیح اس��ت اگر  nحداقل از یکی از مقادیر درون پرانتز بزرگتر باش��د بنابراین اگر به
جای  Nعدد  4قرار گیرد ،مقدار عبارت صحیح خواهد بود .دقت داش��ته باش��ید که به جای  ANYمیتوانید
از  SOMEهم استفاده کنید.
مقدار عبارت دوم در صورتی صحیح است که  nاز همه مقادیر درون پرانتز بزرگتر باشد.
مثال  : 1درستی یا تادرستی عبارتهای زیر را بررسی کنید.
)4 = ANY (1,2,3
)4 < > ALL (1,2,3
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عبارت اول نادرس��ت اس��ت چون عدد  4با هیچیک از مقادیر درون پرانتز برابر نیست .اما عبارت دوم به
همین دلیل که ذکر شد صحیح است.
مثال  : 2پرسوجوی زیر چه کاری انجام میدهد؟ آن را با استفاده از عملگر  INبازنویسی کنید.
SELECT b.Title FROM Tbl_Books b
WHERE b.ID = ANY
)(SELECT BookID FROM Tbl_FactorDetails fd WHERE fd.Discount>25

این پرسوجو عنوان کتابهایی را برمیگرداند که با تخفیف حداقل یکبار با تخفیف بیشتر از  25درصد
فروخته شدهاند .استفاده از عملگر  INپرسوجو را به صورت زیر درمیآورد.
SELECT b.Title FROM Tbl_Books b
WHERE b.ID IN
)(SELECT BookID FROM Tbl_FactorDetails fd WHERE fd.Discount>25

مثال  : 3پرسوجوی زیر چه نتایجی برمیگرداند؟ آن را با استفاده از عملگر  INبازنویسی کنید.
SELECT b.Title FROM Tbl_Books b
WHERE b.ID <> ALL
)(SELECT BookID FROM Tbl_FactorDetails fd WHERE fd.Discount>25

این پرسوجو عنوان کتابهایی را اس��تخراج میکند که تاکنون با تخفیف بیشتر از  25درصد فروخته
نشدهاند .این پرسوجو را میتوان به صورت زیر بازنویسی نمود.
SELECT b.Title FROM Tbl_Books b
WHERE b.ID NOT IN
)(SELECT BookID FROM Tbl_FactorDetails fd WHERE fd.Discount>25

مث�ال  : 4ف��رض کنید در جدول جزییات فاکتورها ،کتابهای ش��ماره  1215 ،1210و  1208با
تخفیف بیشتر از  45درصد فروخته شدهاند .با این فرض ،پرسوجوی زیر چه مقادیری را برمیگرداند؟
SELECT b.Title FROM Tbl_Books b
WHERE b.ID > ANY
)(SELECT DISTINCT(BookID) FROM Tbl_FactorDetails WHERE Discount>=45
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زیرپرسوج��و ،ج��دول زیر را برمیگرداند ،بنابرای��ن پرسوجوی اصلی ،عناوین کتابهایی را اس��تخراج
میکند که ش��ماره آنها از حداقل یکی از ش��مارههای زیر بیشتر باشد .بنابراین عنوان کتابهایی با شماره
بیشتر از  1208برگردانده میشود.
1208
1210
1215

ج) استفاده از  : EXISTSاین عملگر بررسی میکند که آیا یک زیرپرسوجو ردیفی را برگردانده است
یا خیر و شکل کلی آن به صورت زیر است.
)WHERE [NOT] EXISTS (Subquery

است.

مثال  : 1ش��ماره و نام مش��تریانی را اس��تخراج کنید که حداقل یک فاکتور برای آنها صادر شده
SELECT c.ID,c.Name FROM Tbl_Customers c
WHERE EXISTS
)(SELECT * FROM Tbl_Factors f WHERE f.CustomerID=c.ID

مثال  : 2پرسوجویی بنویسید تا مشتریانی را که هیچ فاکتوری برای آنها صادر نشده حذف کند.
DELETE FROM Tbl_Customers
WHERE NOT EXISTS
(SELECT * FROM Tbl_Factors WHERE
)Tbl_Factors.CustomerID=Tbl_Customers.ID

کنید.

مثال  : 3پرسوجوی زیر چه نتایجی را برمیگرداند؟ آن را با اس��تفاده از عملگر  INبازنویس��ی
SELECT DISTINCT(b.Title) FROM Tbl_Books b
WHERE EXISTS
(SELECT * FROM Tbl_FactorDetails fd
)WHERE fd.BookID=b.ID AND Discount>40
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عن��وان کتابهایی را بازیابی میکند که حداقل یکبار با تخفیف بیشتر از  40درصد فروخته ش��دهاند.
روش پیادهسازی این پرسوجو با استفاده از عملگر  INبه صورت زیر است.
SELECT DISTINCT(b.Title) FROM Tbl_Books b
WHERE b.ID IN
)(SELECT fd.BookID FROM Tbl_FactorDetails fd WHERE Discount>40

ش��اید با مشاهده مثالهای فوق ،این پرسش برای ش��ما پیش بیاید که وقتی پیادهسازی یک پرسوجو
با اس��تفاده از چند عملگر (مث ً
ال  ANY/ALL ،INو  )EXISTSیا دستورات  JOINامکانپذیر است ،کاربرد
کدامیک اولویت دارد؟ این س��ؤال پاسخ مفصلی دارد اما اگر بخواهیم پاسخی در حد و اندازه این کتاب ارایه
کنی��م ،بای��د بگوییم که در پایگاه دادههای��ی که حجم اطالعات باالیی دارند ،س��رعت اجرای یک پرسوجو
فوقالعاده مهم است و تفاوت این دستورات و عملگرها در سرعت اجرای پرسوجو نهفته است .غالباً JOIN
نسبت به زیرپرسوجو سریعتر عمل میکند و ضمناً کارایی  EXISTSاز  INو  ANY/ALLبیشتر است.
 10 -3زیرپرسوجوهای مستقل و همبسته

1

در دو بخش قبل زیرپرسوجوها را بس��ته به تعداد ردیفهایی که برمیگردانند به دو دس��ته تکمقداری
و چندمقداری تقس��یمبندی کردیم .حال میخواهیم دس��تهبندی جدید را معرفی کنیم که به وابستگی یک
2
زیرپرسوجو به پرسوجوی اصلی برمیگردد .از این منظر زیرپرسوجوها به دو دس��ته مس��تقل و همبسته
تقسیمبندی میشوند.
در مثاله��ای قبلی مش��اهده کردید که ی��ک زیرپرسوجو ،مقادیری را ب��رای پرسوجوی اصلی فراهم
میآورد .اگر زیرپرسوجو برای بازیابی مقادیر ،وابسته به پرسوجوی اصلی نباشد «مستقل» نامیده میشود
اما چنانچه به ردیفی از پرسوجوی اصلی رجوع داشته باشد یک زیرپرسوجوی همبسته است.
به دو پرسوجوی زیر توجه کنید.
نمونه اول :
SELECT fd.FactorID FROM Tbl_FactorDetails fd
=WHERE fd.Discount
)(SELECT MAX(Discount) FROM Tbl_FactorDetails fd

1 . Self-Contained
2 . Correlated
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------------------

نمونه دوم :
SELECT * FROM Tbl_FactorDetails fd1
=WHERE fd1.Discount
(SELECT MAX(Discount) FROM Tbl_FactorDetails fd2
)WHERE fd1.FactorID=fd2.FactorID

پرسوجوی اول ش��ماره فاکتورهایی را برمیگرداند که میزان تخفیف در آنها ،بیشترین تخفیفی است
که در جدول جزییات فروش وجود دارد .همانطور که مش��اهده میکنید ،زیرپرسوجوی درون پرانتز فقط
یکبار اجرا میش��ود و بیشتری��ن مقدار تخفیف را در اختیار پرسوجوی اصلی ق��رار میدهد؛ بنابراین یک
زیرپرسوجوی  Self-Containedاست.
اما در مورد نمونه دوم وضع کمی متفاوت است؛ این پرسوجو بررسی میکند که در هر فاکتور بیشترین
مقدار تخفیف چه عددی اس��ت .در این حالت زیرپرسوجو باید یک ش��ماره فاکتور را دریافت نموده و هربار
بیشترین مقدار تخفیف را در میان رکوردهای آن فاکتور پیدا کند .بنابراین زیرپرسوجو نمیتواند مس��تقل
از پرسوجوی اصلی اجرا گردد و لذا یک زیرپرسوجوی  Correlatedیا همبسته است.
زیرپرسوجوی همبس��ته ممکن است برای هر ردیفی که توسط پرسوجوی اصلی فرستاده میشود یک
بار اجرا شود و به همین دلیل ،گاهی آنها را زیرپرسوجوهای تکرارشونده 1هم مینامند .یک عبارت حاوی
زیرپرسوجوی همبسته به صورت زیر اجرا میشود:
1 .1پرسوجوی اصلی یک رکورد را بازیابی نموده و آن را به زیرپرسوجو میفرستد.
2 .2زیرپرسوجو بر اساس مقادیر دریافت شده اجرا میگردد.
3 .3زیرپرسوج��و نتیجه حاصل ش��ده را برای پرسوجوی اصلی میفرس��تد تا از آن ب��رای اتمام پردازش
استفاده کند.
این روند آنقدر تکرار میشود تا همه نتایج مورد نیاز از پایگاه داده استخراج گردد.

1 . Repeating Subquery
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Subquery
A subquery is a query that is nested inside a SELECT, INSERT, UPDATE, or DELETE
statement, or inside another subquery. A subquery can be used anywhere an expression is allowed.
A subquery is also called an inner query or inner select, while the statement containing a
subquery is also called an outer query or outer select.
Many Transact-SQL statements that include subqueries can be alternatively formulated as
joins. Other questions can be posed only with subqueries. In Transact-SQL, there is usually
no performance difference between a statement that includes a subquery and a semantically
equivalent version that does not. However, in some cases where existence must be checked, a
join yields better performance. Otherwise, the nested query must be processed for each result
of the outer query to ensure elimination of duplicates. In such cases, a join approach would
yield better results
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Correlated Subquery

Many queries can be evaluated by executing the subquery once and substituting the
resulting value or values into the WHERE clause of the outer query. In queries that include a
correlated subquery (also known as a repeating subquery), the subquery depends on the outer
query for its values. This means that the subquery is executed repeatedly, once for each row
that might be selected by the outer query.
EXISTS Keyword
When a subquery is introduced with the keyword EXISTS, the subquery functions as an
existence test. The WHERE clause of the outer query tests whether the rows that are returned
by the subquery exist. The subquery does not actually produce any data; it returns a value of
TRUE or FALSE.

.متن باال را مطالعه كرده و در مورد زیرپرسوجوها توضيح دهيد1 .1
.ترجمه و تلفظ عباراتي را كه زير آنها خط كشيده شده در فرهنگ لغات پيدا كنيد2 .2

272

مدیریت پايگاه داده

3 .3تفاوت زیرپرسوجوهای تکمقداری و چند مقداری را با ذکر مثال توضیح دهید.
4 .4پرسوجویی بنویسید که شماره و نام هر کتاب را استخراج نموده و در ستونی با عنوان «مجموع فروش
بهار  ،»89درآمد حاصل از فروش آن کتاب را در بهار  89نشان دهد.
5 .5پرسوجویی طراحی کنید که شماره هر فاکتور و مجموع بهای اقالم موجود در آن را محاسبه نموده و
در ستونی جدید ،مقدار به دست آمده را به صورت زیر ارزیابی کند :
بهای فاکتور

دسته

 100000ریال و کمتر

دسته 3

بین  100000ریال و  200000ریال

دسته 2

 200000ریال و بیشتر

دسته 1

6 .6نام نویسندگانی را برگردانید که مجموع فروش حداقل یکی از کتابهای آنها بیشتر از  1000نسخه
باشد.
7 .7تفاوت زیرپرسوجوهای مستقل و همبسته را با ذکر مثال شرح دهید.
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فصل یازدهم  :کار با جداول
دادههای موجود درون یک پایگاه داده در جداول ذخیرهسازی میشوند؛ از این رو آشنایی با دستورات و
قابلیته��ای  SQL Serverبرای بازیابی اطالعات از جداول و بهکارگیری آنها در هنگام نگارش پرسوجوها
کام ً
ال ضروری است.
گاهی اوقات الزم اس��ت برای نگارش پرسوجوهای پیچیده ،ج��داول موقتی را درون پرسوجو ایجاد یا
دادهه��ای حاصل از الحاق جداول را درون نما نگ��هداری کنیم .در این فصل با مجموعهای از مفاهیم مرتبط
با جداول آش��نا خواهید ش��د که توانایی ش��ما را در بازیابی نتایج موردنظر از پایگاه داده به نحو چشمگیری
افزایش میدهد.
 11 -1جدول مشتقشده

1

جداول مشتقشده مجموعه نتایجی هستند که در پرسوجو مانند یک جدول مورد استفاده قرار میگیرند.
گاه��ی اوقات برای ن��گارش پرسوجوهای پیچیده باید مجموعهای از نتای��ج را درون یک جدول قرار داده و
س��پس عملیات موردنظر را روی آن جدول اجرا کنید .یک راهحل ابتدایی برای انجام این کار ،تولید جداول
موقت 2است؛ اما تعدد مراحل بهکارگیری این روش (شامل ایجاد جدول موقت ،وارد کردن دادهها درون آن،
بازیابی نتایج موردنظر و نهایتاً حذف جدول موقت) باعث محبوبیت  Derived Tableها گردیده است چراکه
جدول مشتقشده به سادگی و در یک مرحله مورد استفاده قرار میگیرد و ضمناً سرعت اجرای باالتری دارد.
1 . Derived Table
2 . Temporary Tables
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میخواهیم مجموع کتابهای خریداری شده توسط مشتریان را بررسی و دستهبندی زیر را ایجاد نماییم
و در ادامه تعیین کنیم که در هر دسته چند مشتری وجود دارد.
مجموع کتابهای خریداری شده

دسته

بیشتر از  100جلد

A

بین  50تا  100جلد

B

کمتر از  50جلد

C

برای ایجاد این پرسوجوی نس��بتاً پیچیده ابتدا باید پرسوجویی بنویسیم که مشخص کند هر مشتری
چند جلد خریداری کرده است.
SELECT f.CustomerID,
SUM(fd.Quantity) AS TotalSum
FROM Tbl_FactorDetails fd INNER JOIN Tbl_Factors f
ON fd.FactorID = f.ID
GROUP BY f.CustomerID

حال با اضافه کردن یک عبارت  ،CASEدستهای را که هر مشتری به آن تعلق دارد مشخص میکنیم.
SELECT f.CustomerID,
SUM(fd.Quantity) AS TotalSum ,
CASE
’WHEN SUM(fd.Quantity)>100 THEN ‘A
’WHEN SUM(fd.Quantity) BETWEEN 50 AND 100 THEN ‘B
’WHEN SUM(fd.Quantity)<100 THEN ‘C
END AS Grade
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FROM Tbl_FactorDetails fd INNER JOIN Tbl_Factors f
ON fd.FactorID = f.ID
GROUP BY f.CustomerID

.اکنون میخواهیم روی این جدول عملیاتی انجام دهیم تا تعداد مش��تریهای هر دس��ته به دس��ت آید
برای انجام این کار پرسوجوی فوق را درون پرانتز قرار داده و به این ترتیب آن را به یک جدول مشتقشده
. نتیجه موردنظر را استخراج میکنیم،COUNT  سپس با افزودن تابع تجمعی.تبدیل میکنیم
SELECT DerivedTable.Grade,COUNT(DerivedTable.Grade) AS GradeCount
FROM
(SELECT f.CustomerID,
SUM(fd.Quantity) AS TotalSum ,
CASE
WHEN SUM(fd.Quantity)>100 THEN ‘A’
WHEN SUM(fd.Quantity) BETWEEN 50 AND 100 THEN ‘B’
WHEN SUM(fd.Quantity)<100 THEN ‘C’
END AS Grade
FROM Tbl_FactorDetails fd INNER JOIN Tbl_Factors f
ON fd.FactorID = f.ID
GROUP BY f.CustomerID)AS DerivedTable
GROUP BY DerivedTable.Grade
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 11 -2کار با Common Table Expression

1

یک  CTEرا میتوانید به صورت مجموعهای موقت از نتایج تصور کنید که درون یک عبارت ،SELECT
 UPDATE ،INSERTو  DELETEتعریف میشود .یک  CTEاز این منظر که به صورت یک شیء در پایگاه
داده ذخیره نمیش��ود و طول عمر آن محدود به زمان اجرای پرسوجو اس��ت مانند جدول مشتقشده است
اما برخالف  Derived Tableمیتواند به خود ارجاع داشته باشد.
 CTEمیتواند در موارد زیر مورد استفاده واقع شود:
ساخت پرسوجوهای بازگشتی

2

جایگزینی با نما وقتی استفاده معمول از نما 3موردنیاز نباشد.
گروهبندی دادهها بر اساس ستونی که از یک زیرپرسوجو مشتق شده است.
رجوع چندباره به جدول نتایج در همان عبارت
اس��تفاده از  CTEمزیتهایی دارد که از جمله آنها افزایش خوانایی و س��ادگی نگهداشت پرسوجوهای
پیچیده اس��ت .در این حالت پرسوجو به چند قطعه مجزا و س��اده تبدیل میش��ود و ضمناً میتوان از این
قطعات برای ساخت پرسوجوهای پیچیدهتر استفاده نمود.
شکل کلی نگارش  CTEبه صورت زیر است.
] ) ]WITH expression_name [ ( column_name [,...n
AS
) ( CTE_query_definition

 CTEپس از تعریف میتواند به شکل زیر مانند یک جدول یا نما مورد مراجعه قرار گیرد.
>SELECT <column_list
;FROM expression_name

مثال : 1پرسوجوی دستهبندی مشتریان را که در بخش قبل با کمک جدول مشتقشده پیادهسازی
کردیم ،با استفاده از  CTEبازنویسی کنید.
1 . CTE
2 . Recursive Queries
3 . View
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WITH Grade_CTE
AS
(SELECT f.CustomerID,
SUM(fd.Quantity) AS TotalSum ,
CASE
WHEN SUM(fd.Quantity)>100 THEN ‘A’
WHEN SUM(fd.Quantity) BETWEEN 50 AND 100 THEN ‘B’
WHEN SUM(fd.Quantity)<100 THEN ‘C’
END AS Grade
FROM Tbl_FactorDetails fd INNER JOIN Tbl_Factors f
ON fd.FactorID = f.ID
GROUP BY f.CustomerID)
SELECT Grade_CTE.Grade,COUNT(Grade_CTE.Grade) AS GradeCount
FROM Grade_CTE
GROUP BY Grade_CTE.Grade

1210  پرسوجویی بنویسید که درآمد حاصل از فروش کتاب شمارهCTE  با استفاده از: 2 مثال
. نشان دهد89 را در بهار
WITH TotalSale_CTE
AS
(SELECT b.ID, SUM((100-fd.Discount) * .01 * b.Price * fd.Quantity) AS TotalPrice
FROM Tbl_Books b INNER JOIN
Tbl_FactorDetails fd ON b.ID = fd.BookID INNER JOIN
Tbl_Factors f ON fd.FactorID = f.ID
WHERE f.[Date] BETWEEN ‘1389/01/01’ AND ‘1389/03/31’
GROUP BY b.ID)
SELECT TotalPrice
FROM TotalSale_CTE
WHERE ID=1210
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بررسی کد :

درون  TotalSale_CTEبا ایجاد س��ه الحاق میان جداول زیر مجموع فروش همه کتابها در بازه
زمانی موردنظر محاسبه و با عبرات  TotalPriceنامگذاری شده است.
جدول کتابها برای استخراج قیمت کتاب
جدول فاکتورها برای بررسی تاریخ فروش
جدول جزییات فروش برای محاسبه میزان تخفیف و تعداد نسخههای فروخته شده
پرسوجوی  SELECTبا مراجعه به این جدول موقت ،فروش کتاب شماره  1210را برمیگرداند.
 11 -3کار با نماها

1

 11-3-1معرفی نما

 Viewکه «نما» یا «دیدگاه» هم گفته میشود ،یک جدول مجازی است که در قالب یک پرسوجو درون
پایگاه داده ذخیره میشود و دادههای موجود در یک یا چند جدول را به شکلی قابلفهم در معرض دید کاربر
پایگاه داده قرار میدهد .توجه داشته باشید که درون نما هیچ دادهای وجود ندارد؛ فقط پرسوجوی سازنده
نما در پایگاه داده ذخیره شده و هنگام بازشدن نما ،دادهها را از جداول استخراج میکند و نمایش میدهد.
ایجاد نما در یک پایگاه داده غالباً به دو دلیل زیر انجام میپذیرید :
الف) افزایش امنیت  :گاهی اوقات مش��اهده اطالعات همه س��طرها یا س��تونهای یک جدول توس��ط
کاربران مجاز نیس��ت .در این حالت نمایی از جدول س��اخته میش��ود که فاقد س��تونها یا سطرهای حاوی
اطالعات حس��اس است و به این ترتیب کاربر فقط به بخشی از اطالعات دسترسی خواهد داشت .برای مثال
ش��ما میتوانید از جدول مش��تریان نمایی بسازید که فاقد فیلد «شماره تلفن» باشد و ضمناً مشتریان ساکن
«تهران» را نشان ندهد.

1 . Views
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ب) افزایش خوانایی دادهها  :در بخشهای مربوط به طراحی پایگاه داده مشاهده نمودید که دادهها باید
در چند جدول توزیع شوند تا بتوان ذخیره و بازیابی اطالعات را با سرعت و صحت مناسبی انجام داد .از این
رو در تعدادی از جداول ،مقادیر برخی س��تونها به صورت ارجاعی نگهداری میش��وند .اگر بخواهید دادهها
را در معرض دید یک کاربر معمولی قرار دهید یا آنها را در گزارش��ی چاپ کنید باید این مقادیر ارجاعی را
به مقادیر قابل فهم تبدیل نمایید .نما ،کارامدترین ابزار موجود در  SQL Serverبرای انجام این کار است.
ب��رای نمونه با ترکیب جدول جزییات فاکتورها با ج��دول کتابها و ایجاد یک نما میتوانیم بفهمیم که
کتابی که فروخته ش��ده و فقط ش��ماره آن در جدول جزییات فاکتور درج شده ،چه عنوانی دارد و قیمت آن
چهقدر است.
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حتی میتوان یک فیلد محاسباتی نیز به نما اضافه کرد تا مث ً
ال مجموعه مبلغ هر ردیف از فاکتور را نشان
ده��د .ضمناً با توجه به این که نام کتاب در نما وجود دارد میتوانیم ش��ماره کتاب را از مجموعه س��تونها
حذف کنیم.

نما را میتوان با اس��تفاده از واس��ط گرافیکی  SQL Serverیا کدنویس��ی ایجاد کرد .در ادامه با هر دوی
این روشها آشنا خواهید شد.
 11-3-2ایجاد نما در Management Studio

برای ایجاد نمای «مجموع ردیفهای فاکتور» که در بخش قبل با س��اختار آن آش��نا شدید به روش زیر
عمل نمایید:
1 .1در قاب مرورگر اشیاء ،گره پایگاه داده را باز کنید.
2 .2روی گره  Viewsراستکلیک نموده و گزینه  New Viewرا انتخاب نمایید.

3 .3در پنج��ره  ،Add Tableج��دول  Tbl_Booksرا انتخاب و روی دکم��ه  Addکلیک کنید .همین کار را
برای جدول  Tbl_FactorDetailsهم انجام دهید تا وارد محیط طراحی شود.

فصل یازدهم :کار با جداول
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4 .4در قاب نمودار ،1فیلدهای  Quantity ،FactorIDو  Discountرا از جدول جزییات فاکتورها و فیلدهای
 Titleو  Priceرا از جدول کتابها تیک بزنید.
5 .5در آخرین ردیف قاب معیارها 2و س��تون  ،Columnفرمول زیر را برای محاس��به مجموع هر سطر وارد
کنید.
(100-Discount)*.01*Price*Quantity

6 .6در ستون  ،Aliasعبارت  TotalSumرا به عنوان نام مستعار ستون درج کنید.

1 . Diagram Pane
2 . Criteria Pane
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7 .7در ن��وار منوی  Management Studioروی عالم��ت قرمزرنگ تعجب کلیک کنید تا پرسوجوی تولید
شده اجرا شود.
8 .8در قاب  ،SQLپرسوجوی ایجاد شده را میبینید و قاب نتایج ،1محتویات نما را نشان میدهد.

9 .9اگر پرسوجو ،دادههای موردنظر را برمیگرداند ،در نوار منو روی آیکن دیس��کت کلیک و نامی را برای
نما وارد کنید .با کلیک روی دکمه  ،OKنما در پایگاه داده ذخیره میشود.
1010گره  Viewاز پایگاه داده  Publisherرا باز کنید.
1111روی نمای س��اخته ش��ده راستکلیک کنید .منویی ش��بیه به آنچه با راستکلیک روی جداول ظاهر
میش��ود را میبینید؛ معنی گزینههای ظاهر ش��ده این اس��ت که ش��ما با یک جدول جدید مواجه هستید؛
جدولی مجازی که در قالب یک پرسوجو درون پایگاه داده ذخیره شده است.
 11-3-3ساخت نما با کدنویسی

همانند سایر اشیاء  ،SQL Serverبرای ساخت نماها هم میتوانید از کدهای  SQLاستفاده کنید .نگارش
عمومی برای ایجاد یک نما به صورت زیر است :
CREATE VIEW view_name AS
)SELECT column_name(s
FROM table_name or view_name
WHERE condition

مثال : 1نمایی بسازید که مشخصات فاکتورهای صادر شده در سال  1388را ذخیره کند.
1 . Result Pane
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کد زیر را در محیط  Management Studioوارد و آن را اجرا میکنیم.
CREATE VIEW View_Factors_Year_88
AS
SELECT * FROM Tbl_Factors
’WHERE [Date] BETWEEN ‘1388/01/01’ AND ‘1388/12/29

ظاهر ش��دن پیغام  .Command(s) completed successfullyدر قاب نتایج نشان میدهد که پرسوجو
با موفقیت اجرا و نما ساخته شده است.
مثال  : 2با استفاده از نمای  View_TotalSumکه در بخش قبل ساختیم ،مبلغ کل هر فاکتور را
استخراج و در یک نمای دیگر ذخیره کنید.
CREATE VIEW View_FactorsSum
AS
SELECT FactorID , SUM(TotalSum) AS FinalSum FROM View_TotalSum
GROUP BY FactorID

با راس��تکلیک روی گره  Viewsو انتخاب گزینه
 ،Refreshنمای س��اخته شده ظاهر میگردد .روی آن
راس��تکلیک نموده و گزینهSelect Top 1000 Rows
را انتخاب کنید .محتویات نما ظاهر میشود.
 11-4توابع  Inlineتعریف شده توسط کاربر
توابع تعریف ش��ده توس��ط کاربر 1توابعی هستند که تعدادی پارامتر را دریافت نموده و پس از انجام یک
عملیات (مانند محاس��به یک مقدار یا جداس��ازی بخشی از رکوردها) نتیجه را برمیگردانند .چنانچه نتیجه
برگشت داده شده یک جدول باشد ،تابع از نوع ( Inlineدرونبرنامهای) است .توابع  Inlineاز لحاظ ساختاری
مانند نماها هستند با این تفاوت که میتوانند پارامترهایی را به عنوان ورودی بپذیرند.
فرض کنید میخواهیم نمایی بس��ازیم که همه فاکتورهای صادر شده برای مشتری شماره  4را در خود
جای دهد .این نما به شکل زیر تعریف میشود :
CREATE VIEW View_Factors_Customer4
AS
1 . User-defined Functions
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SELECT * FROM Tbl_Factors
WHERE CustomerID=4

در این حالت هرگاه بخواهید فاکتورهای صادر ش��ده برای مشتری دیگری را در قالب یک نما برگردانید
باید تعریف نما را تغییر داده و شماره مشتری موردنظر را جایگزین عدد  4کنید .خوشبختانه  SQL Serverبه
شما امکان میدهد با ایجاد یک تابع  ،Inlineشماره مشتری را در قالب یک پارامتر برای تابع تعریف نمایید.
شکل کلی تعریف تایع  Inlineبه صورت زیر است :
CREATE FUNCTION function_name
)(parameters list
RETURNS TABLE
AS
RETURN
)(expression

برای تعریف نمای توضیح داده شده در ابتدای بخش:
1 .1دستور زیر را در محیط  Management Studioوارد و آن را اجرا کنید:
CREATE FUNCTION fn_CustomersFactors
)(@cid int
RETURNS TABLE
AS
RETURN
(SELECT * FROM Tbl_Factors
)WHERE CustomerID=@cid

2 .2ظاهر شدن عبارت  .Command(s) completed successfullyدر قاب  Massagesنشان میدهد دستور
با موفقیت اجرا شده است.
 3 .در قاب مرورگر اشیاء ،گرههای ،Programmbility
 Functionsو  Table-valued Functionsرا ب��از نمایی��د.
همانطور که مشاهده میکنید ،تابع ایجاد شده است.
4 .4پرسوجوی صفحهی بعد را نوشته و آن را اجرا کنید.

فصل یازدهم :کار با جداول
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میخواهی��م تابع را ب��ه گونهای تغییر دهیم که بتواند فاکتورهای صادر ش��ده بعد از یک تاریخ خاص را
ه��م برگردان��د .برای انجام این کار باید یک پارامتر دیگر به تابع اضافه کنیم .برای تعریف پارامترها در SQL
 Serverیک قاعده کلی به صورت زیر وجود دارد.
@ParameterName DataType

5 .5کد زیر را وارد و آن را اجرا کنید .در فصل  7یادگرفتید که برای ایجاد تغییر در اش��یاء پایگاه داده باید
از کلیدواژه  ALTERاستفاده نمایید.
ALTER FUNCTION fn_CustomersFactors
(
@cid int,
)@startdate char(10
)
RETURNS TABLE
AS
RETURN
(SELECT * FROM Tbl_Factors
WHERE CustomerID=@cid AND [Date]>@startdate
)

6 .6این بار برای اجرای تابع باید از دو پارامتر «شماره مشتری» و «تاریخ شروع فاکتورها» استفاده کنید.
پرسوجوی زیر را اجرا کنید تا نتایجی شبیه به آنچه در تصویر وجود دارد را ببینید.
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توابع  Inlineتعریف شده توسط کاربر تنها یک نوع از توابع موجود در  SQL Serverهستند .برای مثال
تابع استخراج تاریخ جاری )) ( (GETDATEیا محاسبه میانگین )) ( (AVGاتواع دیگری از توابع هستند که
چون همراه با  SQL Serverعرضه میش��وند ،توابع سیس��تمی 1نام دارند .شما میتوانید برای انجام عملیات
موردنظ��ر روی دادههای درون جداول ،توابع موردنظر خود را ایجاد کنید .این توابع که «توابع تعریف ش��ده
توسط کاربر »2نام دارند برای مثال میتوانند شماره مشتری و یک بازه زمانی را به صورت پارامتری دریافت
نموده و مجموع خرید مش��تری را به عنوان خروجی برگردانند .نکته مهم در مورد همه توابع این اس��ت که
اگرچه میتوانند چندین ورودی داش��ته باش��ند اما فقط امکان برگرداندن یک خروجی را دارند .این خروجی
میتواند یک عدد ،یک رشته یا یک جدول باشد اما در صورت فقط یکی است.
استفاده از توابع مزایای زیر را دارد:
امکان برنامهنویسی ماژوالر 3را فراهم میآورند؛ به این معنی که یک بار تابع را میسازید و در پایگاه
داده ذخیره میکنید اما میتوانید از آن به دفعات در برنامه استفاده کنید.
اجرای برنامه س��ریعتر میش��ود؛ چون تابع یک بار کامپایل و در پایگاه داده ذخیره میش��ود و در
اجراهای بعدی نیازی به کامپایل مجدد کد تابع نیست.
ترافیک شبکه کاهش مییابد؛ اگر برنامه تحت شبکه اجرا شود و از توابع استفاده نکنید ،هربار باید
مجموعهای از رکوردها را از سرویسدهنده 4خوانده و روی رایانه سرویسگیرنده 5پردازش کنید تا به
نتیج��ه موردنظر برس��ید .اما تابع عم��ل پردازش را روی س��رویسدهنده انجام داده و فق��ط نتیجه را برای
سرویسگیرنده ارسال میکند.
 11-5کار با APPLY

عملگر  APPLYبه شما امکان میدهد یک تابع  Inlineرا برای هر ردیف برگردانده شده توسط جدول
موجود در پرسوجو فراخوانی کنید .برای بهکار گیری این عملگر ،پرسوجویی ایجاد میشود که در سمت
راس��ت  APLLYیک تابع  Inlineقرار دارد و در س��مت چپ آن یک جدول قرار گرفته اس��ت؛ به ازای هر
ردیفی که از جدول استخراج میشود ،مقدار تابع ارزیابی شده و برای تولید خروجی نهایی مورد استفاده قرار
میگیرد .مجموعه ستونهایی که در خروجی نهایی دیده میشوند ،شامل ستونهای جدول و نیز ستونهای

1 . System Functions
2 . User-defined Functions
3 . Modular
4 . Server
5 . Client
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برگردانده شده توسط تابع  Inlineهستند.
عملگر  APPLYبه دو صورت زیر مورد استفاده قرار میگیرد :
 : CROSS APPLYای��ن عملگر فق��ط ردیفهایی را از جدول برمیگرداند که مجموعه نتایجی را
برای تابع  Inlineتولید میکنند.
 : OUTER APPLYای��ن عملگر هم��ه ردیفهای جدول را برمیگرداند ،چه آنهایی که منجر به
برگش��ت نتیجه از تابع میشوند و چه آنهایی که برای تابع ،خروجی تولید نمیکنند .در حالت دوم،
به جای خروجی تابع مقدار  NULLدر فیلدهای قرار داده میشود.
برای درک بهتر نحوه کار این عملگر ابتدا تابعی ایجاد میکنیم تا با گرفتن ش��ماره مشتری ،مشخصات
وی را برگرداند.
CREATE FUNCTION fn_GetCustomerFactors
)(@cid int
RETURNS TABLE
AS
RETURN
(
--Outer Query
* SELECT
FROM Tbl_Factors f
WHERE f.CustomerID=@cid
)

حال با اس��تفاده از  CROSS APPLYمشخصات مشتریان را استخراج و جزییات فاکتورهای صادر شده
برای آنها را هم نمایش میدهیم.
SELECT * FROM Tbl_Customers c
CROSS APPLY
)fn_GetCustomerFactors(c.ID
ORDER BY c.Name

در واقع به ازای هر مش��تری ،تابع تعریف ش��ده ،جزییات فاکتورهای مربوط به وی را استخراج میکند و
به این ترتیب نام هر مشتری به تعداد فاکتورهای صادر شده برای وی تکرار میشود.
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اکنون پرسوجوی قبل را با استفاده از عملگر  OUTER APPLYبازنویسی و اجرا کنید.
SELECT * FROM Tbl_Customers c
OUTER APPLY
)fn_GetCustomerFactors(c.ID
ORDER BY c.Name

در این حالت عالوه بر مش��تریانی که برای آنها فاکتور صادر شده ،مشخصات مشتریان فاقد فاکتور هم
در نتیجه نهایی ظاهر میش��ود .بدیهی اس��ت که در فیلدهای فاکتور این مش��تریان مقدار  NULLقرار داده
میشود.

 کار با جداول:فصل یازدهم
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Views
A view can be created only in the current database. A view can have a maximum of 1,024
columns.
When querying through a view, the Database Engine checks to make sure that all the database objects referenced anywhere in the statement exist and that they are valid in the context
of the statement, and that data modification statements do not violate any data integrity rules.
A check that fails returns an error message. A successful check translates the action into an
action against the underlying table or tables.
If a view depends on a table or view that was dropped, the Database Engine produces an
error message when anyone tries to use the view. If a new table or view is created and the
table structure does not change from the previous base table to replace the one dropped, the
view again becomes usable. If the new table or view structure changes, the view must be
dropped and re-created.
CTE
A common table expression (CTE) provides the significant advantage of being able to
reference itself, thereby creating a recursive CTE. A recursive CTE is one in which an initial
CTE is repeatedly executed to return subsets of data until the complete result set is obtained.

.متن باال را مطالعه كرده و در مورد نماها توضيح دهيد1 .1
ها نسبت به نماها چیست؟CTE مزیت2 .2
.ترجمه و تلفظ عباراتي را كه زير آنها خط كشيده شده در فرهنگ لغات پيدا كنيد3 .3
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1 .1جدول مشتقشده را با ذکر مثال توضیح دهید.
2 .2با اس��تفاده از جدول مشتق شده پرسوجویی بنویسید که فاکتورها را به صورت زیر دستهبندی نموده
و نهایتاً نشان دهد در هر دسته چند فاکتور قرار دارد؟
تعداد نسخههای خریداری شده در فاکتور

دسته

 30و کمتر

C

بین  30و 100

B

بیشتر از 100

A

4 .4یک  CTEبسازید که پرسوجوی مثال قبل را پیادهسازی کند .سپس یک عبارت  SELECTبنویسید
که نشان دهد فاکتور شماره  10در کدام دسته قرار دارد.
5 .5با اس��تفاده از کدهای  ،SQLنمایی بسازید که مشخصات فاکتور ،نام مشتری و مجموع فاکتور را نشان
دهد .سپس پرسوجویی طراحی کنید که مشخصات فاکتورهای سال  89را از این نما برگرداند.
6 .6یک تابع  Inlineایجاد کنید تا نام نویسنده را دریافت نموده و مشخصات کتابهایی از این نویسنده را
برگرداند که بیشتر از  1000نسخه از آنها فروش رفته است.
7 .7تفاوت  Cross Applyو  Outer Applyرا توضیح دهید.
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در فصول ابتدایی این کتاب آموختید که پایگاه دادههای رابطهای از قوانین جبر رابطهای پیروی میکنند
بنابراین میتوان روابطی مانند اجتماع ،تفاضل و اشتراک را برای جداول (که مجموعهای از دادهها محسوب
میشوند) تعریف نمود .در این فصل با سه عملگر  INTERSECT ،UNIONو  EXCEPTکه روابط مذکور
را پیادهسازی میکنند آشنا خواهید شد.
 12-1کار با UNION

عملگر اجتماع یا  UNIIONبه شما امکان میدهد مجموعه نتایج حاصل از اجرای دو یا چند پرسوجو
را با هم ترکیب نموده و یک مجموعه واحد ایجاد کنید؛ مش��روط به اینکه نوع دادهای و تعداد س��تونها با
هم تطابق داشته باشد.
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فرض کنید دو جدول زیر درون یک پایگاه داده تعریف شده باشد:
Table_1

Column_C
float

Column_B

Column_A
int

)nvarchar(15

12.5

محمد اکبری

1205

14.75

سعید رضایی

1208

Table_2

Column_F

Column_E

Column_D

float

)nvarchar(15

int

15.25

رضا صالحی

1210

18.25

محسن بیانی

1212

12.5

محمد اکبری

1205

حاصل اجرای دستور  ،UNIONمجموعهای از نتایج به صورت زیر است :
SELECT * FROM Table 1
UNION
SELECT * FROM Table 2

Column_C

Column_B

Column_A

12.5

محمد اکبری

1205

14.75

سعید رضایی

1208

15.25

رضا صالحی

1210

18.25

محسن بیانی

1212

در واق��ع عملگ��ر  UNIONنتای��ج پرسوجویی را که بعد از کلی��دواژه  UNIONق��رار گرفته به نتایج
حاص��ل از پرسوجوی اول اضاف��ه میکند اما موارد تکراری را حذف خواهد نمود .اگر میخواهید رکوردهای
تکراری در مجموعه نتایج وجود داشته باشد باید از  UNION ALLاستفاده کنید .دقت داشته باشید که نام
سرستونهای نتایج ،از نام ستونهای پرسوجوی اول گرفته میشود.

فصل دوازدهم :کار با عملگرهای مجموعهای
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اگر بخواهیم کار عملگر  UNIONرا با  JOINمقایسه کنیم به این نتیجه میرسیم که  ،JOINجداول را
به صورت افقی با هم ترکیب میکند یعنی معموالً تعداد ستونها افزایش مییابد اما  UNIONباعث ترکیب
عمودی نتایج شده و تعداد ردیف را اضافه خواهد کرد.
مث�ال  : 1ف��رض کنید پای��گاه داده دیگری با ن��ام  Publisher2روی  SQL Serverوجود دارد که
س��اختار جداول موجود در آن ش��بیه به پایگاه داده  Publiserاست اما اطالعات یک مؤسسه انتشاراتی دیگر
در آن درج شده است .نتیجه اجرای پرسوجوی زیر چیست؟
SELECT ID, Title, Author, Price FROM Publisher.dbo.Tbl_Books
UNION
SELECT ID, Title, Author, Price FROM Publisher2.dbo.Tbl_Books

ش��ماره ،عنوان و قیمت کتابهای موج��ود در پایگاه داده  Publisher2در ادام��ه کتابهای پایگاه داده
 Publisherنشان داده میشود.

مثال  : 2فیلد  Authorرا از دستور انتخاب اول حذف و پرسوجو را اجرا کنید .نتیجه چیست؟
SELECT ID, Title, Price FROM Publisher.dbo.Tbl_Books
UNION
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SELECT ID, Title, Author, Price FROM Publisher2.dbo.Tbl_Books

با اجرای پرسوجو ،خطای زیر ظاهر میش��ود؛ به این معنی که تعداد س��تونهای دو پرسوجویی که در
اجتماع مشارکت دارند ،برابر نیست.
All queries combined using a UNION, INTERSECT or EXCEPT operator must have an
equal number of expressions in their target lists.

مثال  : 3پرسوجوی زیر چه نتایجی را برمیگرداند؟
SELECT ID, Title FROM Tbl_Books
UNION
SELECT BookID, Quantity FROM Tbl_FactorDetails

اجرای این پرسوجو با وقوع خطا مواجه میش��ود چون فیلد  Titleاز نوع رش��ته و فیلد  Quantityاز نوع
عددی است .در تعریف عملگر اجتماع تأکید کردیم که نوع دادهای ستونها باید با هم مطابقت داشته باشد.
 12-2کار با INTERSECT

عملگر اشتراک ،تنها رکوردهایی را برمیگرداند که در هر دو پرسوجو وجود دارند و ضمناً موارد تکراری
را حذف خواهد کرد .برای جلوگیری از حذف موارد تکراری میتوانید از  INTERSET ALLاستفاده نمایید.
مثال  : 1خروجی اجرای پرسوجوی زیر چیست؟
SELECT * FROM Tbl_Factors
’WHERE [Date] <= ‘1388/09/30
INTERSECT
SELECT * FROM Tbl_Factors
’WHERE [Date] >= ‘1388/04/01

پرسوجوی اول ،فاکتورهای صادر شده قبل از زمستان  88را برمیگرداند و پرسوجوی دوم فاکتورهای
بعد از بهار همان سال را استخراج خواهد کرد .نتیجه اشتراک این دو نتیجه ،فاکتورهایی است که در تابستان
و پاییز  88صادر شده است.
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مث�ال  : 2پایگاه داده  Publisher2برای ش��مارهگذاری کتابهای خود از ش��مارههایی متفاوت از
پایگاه داده  Publisherاستفاده کرده است؛ با اینحال کتابهای مشترکی در این دو پایگاه داده وجود دارد.
ابا این فرض نتیجه اجرای پرسوجوی زیر چیست؟
SELECT * FROM Publisher.dbo.Tbl_Books
INTERSECT
SELECT * FROM Publisher2.dbo.Tbl_Books

هیچ رکوردی برگردانده نمیشود چون علیرغم وجود کتابهایی با مشخصات یکسان ،شماره کتابها
متفاوت است و لذا هیچ رکورد مشترکی وجود ندارد.
مثال  : 3پرسوجوی مثال قبل را به گونهای تغییر دهید که کتابهای مش��ابه در دو پایگاه داده
را برگرداند.
SELECT Title, Author, Price, Pages
FROM Publisher.dbo.Tbl_Books
INTERSECT
SELECT Title, Author, Price, Pages
FROM Publisher2.dbo.Tbl_Books

با حذف شماره کتاب از فیلدهای موجود در رکوردها ،کتابهای مشترک استخراج میشود.
مثال  : 4نام مشتریانی را به دست آورید که برای آنها حداقل یک فاکتور صادر شده است.
SELECT ID FROM Tbl_Customers
INTERSECT
SELECT CustomerID FROM Tbl_Factors
 12-3کار با EXCEPT

با اس��تفاده از این عملگر میتوانید رکوردهای یکتایی را اس��تخراج کنید که در پرسوجوی سمت چپ
 EXCEPTوجود دارند اما جزو نتایج پرسوجوی س��مت راس��ت آن نیستند .در این عملگر ،ضرورتی ندارد
فیلدهای دو پرسوجو نوع دادهای یکسان باشند اما باید امکان مقایسه آنها وجود داشته باشد.

300

مدیریت پايگاه داده

مثال  : 1نتیجه اجرای پرسوجوی زیر چیست؟

SELECT * FROM Tbl_Factors
’WHERE [Date] <= ‘1388/09/30
EXCEPT
SELECT * FROM Tbl_Factors
’WHERE [Date] >= ‘1388/07/01

مش��خصات فاکتورهایی برگردانده میش��ود که قبل از زمستان  88صادر شدهاند اما در فاکتورهای پاییز
 88و پس از آن وجود ندارد .بنابراین فاکتورهای قبل از پاییز  88استخراج خواهد شد.
مثال  : 2شماره مشتریانی را به دست آورید که برای آنها هیچ فاکتوری صادر نشده است.
SELECT ID FROM Tbl_Customers
EXCEPT
SELECT CustomerID FROM Tbl_Factors

این پرسوجو ش��ماره همه مشتریان را برمیگرداند بهجز مشتریانی که شماره آنها در جدول فاکتورها
وجود دارد.
مثال  : 3عملگرهای  INTERSECT ،UNION ALL ،UNIONو  EXCEPTرا روی نمودار ون
نشان دهید.

1

1 . Venn Diagram
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EXCEPT and INTERSECT (Transact-SQL)
Returns distinct values by comparing the results of two queries.
EXCEPT returns any distinct values from the left query that are not also found on the
right query.
INTERSECT returns any distinct values that are returned by both the query on the left and
right sides of the INTERSECT operand.
The basic rules for combining the result sets of two queries that use EXCEPT or INTERSECT are the following:
The number and the order of the columns must be the same in all queries.
The data types must be compatible.
Syntax

{ <query_specification> | ( <query_expression> ) }
{ EXCEPT | INTERSECT }
{ <query_specification> | ( <query_expression> ) }

مدیریت پايگاه داده
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Arguments
<query_specification> | ( <query_expression> )
Is a query specification or query expression that returns data to be compared with the
data from another query specification or query expression. The definitions of the columns
that are part of an EXCEPT or INTERSECT operation do not have to be the same, but they
must be comparable through implicit conversion. When data types differ, the type that is used
to perform the comparison and return results is determined based on the rules for data type
precedence.
When the types are the same but differ in precision, scale, or length, the result is determined based on the same rules for combining expressions. For more information, see Precision, Scale, and Length (Transact-SQL).
The query specification or expression cannot return xml, text, ntext, image, or nonbinary
CLR user-defined type columns because these data types are not comparable.
EXCEPT
Returns any distinct values from the query to the left of the EXCEPT operand that are not
also returned from the right query.
INTERSECT
Returns any distinct values that are returned by both the query on the left and right sides
of the INTERSECT operand.

. توضيح دهيدEXCEPT  وINTERSECT متن باال را مطالعه كرده و در مورد دو عملگر1 .1
.ترجمه و تلفظ عباراتي را كه زير آنها خط كشيده شده در فرهنگ لغات پيدا كنيد2 .2

فصل دوازدهم :کار با عملگرهای مجموعهای
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1 .1پرسوجوی زیر چه نتایجی را برمیگرداند؟
SELECT * FROM Tbl_Books
UNION ALL
SELECT * FROM Tbl_Books

2 .2با اس��تفاده از عملگر  ،INTERSECTپرسوجویی بنویس��ید تا مش��خصات کتابهایی را برگرداند که
حداقل یک نسخه از آنها فروخته شده است.
3 .3با اس��تفاده از عملگر  ،EXCEPTپرسوجویی بنویسید تا مشخصات کتابهایی را برگرداند که حداقل
یکبار بدون هیچ تخفیفی به فروش رفتهاند.
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فصل سیزدهم  :تغییر دادهها
طراح��ی و پیادهس��ازی یک پای��گاه داده جنبههای متنوعی دارد که برخی از آنها س��اده و برخی دیگر
پیچیده هس��تند .همه این جنبهها در کنار یکدیگری باعث میش��وند فرایند ذخیرهسازی دادهها و بازیابی
آنها با سرعت ،صحت و امنیت باالیی انجام گیرد.
در ای��ن میان ،چهار عملیات اصلی ش��امل بازیابی ،1بروزرس��انی ،2درج 3و ح��ذف 4دادهها وجود دارد که
پرکاربردترین دستورات در طول حیات یک پایگاه داده به شمار میروند .در فصول گذشته ،عملیات بازیابی
به صورت مفصل و با ذکر جزییات بررسی کردیم و اینک نوبت به سه عملیات بعدی رسیده است.
1 . Select or Retrieve
2 . Update
3 . Insert
4 . Delete
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 13-1ورود دادهها
وارد کردن دادههای جدید در جدول با استفاده از دستور درج یا  INSERTانجام میشود که شکل کلی
آن به صورت زیر است :
)INSERT INTO table_name (field_1, filed_2 ,…, field_n
)VALUES (value_1 ,value_2 ,…, value_n

چنانچه ترتیب و تعداد مقادیر موردنظر برای درج در جدول متناسب با فیلدهای جدول باشد میتوانید
از نگارش خالصهتر دستور درج استفاده کنید:
)INSERT INTO table_name VALUES (value_1 ,value_2 ,…, value_n

مثال  : 1پرسوجویی بنویسید که اطالعات کامل یک کتاب جدید را در جدول کتابها درج کند.
این پرسوجو را در محیط  Management Studioنوشته و اجرا کنید.
)مبانی پایگاه داده’,محمد رحیمی’INSERT INTO Tbl_Books VALUES(1240,’85000,220,

بررسی کد :

از آنجا که میخواهیم مقادیر همه فیلدها را وارد کنیم ،اس��تفاده از نگارش خالصه جایز اس��ت و
نیازی به ذکر نام فیلدها نیست.
مقادیر رشتهای باید درون عالمت نقلقول 1قرار بگیرند.
در صورت اجرای موفقیتآمیز پرسوجو ،عبارت 1 row(s) affectedدر قاب پیغامها ظاهر میش��ود .به
این معنی که این پرسوجو روی یک ردیف تأثیر گذاشته است.
مثال  : 2پرسوجوی مثال قبل را مجددا ً اجرا کنید .چه اتفاقی میافتد؟
پیغ��ام خطای زیر ظاهر میش��ود و اعالم میکند که جدول دارای محدودیت کلید اصلی اس��ت و چون
شماره کتاب یکبار در جدول درج شده و امکان درج تکراری کلید اصلی وجود ندارد ،عملیات لغو شده است.
Violation of PRIMARY KEY constraint ‘PK_Tbl_Books’. Cannot insert duplicate key in
object ‘dbo.Tbl_Books’.
The statement has been terminated.

1 . Quotation

فصل سیزدهم :تغییر دادهها
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مثال  : 3پرسوجویی بنویسید که شماره و نام یک کتاب را درج کند.
)INSERT INTO Tbl_Books(ID,Title
)’اصول طراحی کامپایلر’VALUES(1227,

مث�ال  : 4پرسوجویی بنویس��ید ک��ه اطالعات یک کتاب را درج نموده و ش��ماره کتاب را برابر با
«شماره آخرین کتاب موجود در جدول بهعالوه یک» قرار دهد.
INSERT INTO Tbl_Books
’,رضا کریمی’VALUES((SELECT MAX(ID)+1 FROM Tbl_Books),
)‘Visual Basic.NET 2010’,130000,520

بررسی کد :

عب��ارت  SELECT MAX(ID)+1 FROM Tbl_Booksبزرگتری��ن ش��ماره موجود در جدول را
استخراج و آن را بهعالوه یک میکند .این عدد جایگزین شماره کتاب میشود.

اگر نام نویسنده را از پرسوجوی فوق حذف کنیم چه اتفاقی میافتد؟

عملی��ات درج انجام نمیگی��رد چون وقتی از فیلدها ن��ام نمیبریم باید تعداد و
ترتیب فیلدها متناسب با تعریف فیلدهای جدول باشد.

اگ��ر پرسوجوی مثال  3را مج��ددا ً اجرا کنیم ،آیا عملی��ات درج با موفقیت به
انجام میرسد؟

بله ،چون عبارت MAX(ID)+1هربار یک ش��ماره کتاب جدید تولید میکند و
محدودیت کلید اصلی مانع از درج رکورد نخواهد شد.

مدیریت پايگاه داده
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مثال  : 4اطالعات یک رکورد جدید را در جدول فاکتورها ثبت کنید.
INSERT INTO Tbl_Factors
)’VALUES(12,’1389/02/31

بررسی کد:

در جدول فاکتورها ،شماره فاکتور به صورت خودکار تولید میشود و بنابراین نیازی نیست مقداری
برای آن درنظر گرفته شود.
دقت داش��ته باش��ید که جدول فاکتورها از طریق فیلد ش��ماره مشتری به جدول مشتریان مرتبط
اس��ت و ویژگی  Enforce Foreign keyارتباط ،1روی  Yesتنظیم شده است .بنابراین نمیتوانید هنگام درج
فاکتور ،شمارهای را به عنوان شماره مشتری تعیین کنید که در جدول مشتریان وجود ندارد.

کنید.

مثال  : 5فاکتوری با شماره مشتری نامعتبر در جدول فاکتورها وارد و پیغام ظاهر شده را بررسی
INSERT INTO Tbl_Factors
)’VALUES((SELECT MAX(ID)+1 FROM Tbl_Customers),’1389/02/31

ش��مارهای که قصد درج آن را در جدول فاکتورها داریم ،از بزرگترین ش��مارهای که برای مش��تریان در
جدول  Tbl_Customersوارد ش��ده ،یک واحد بزرگتر اس��ت و بنابراین نامعتبر محسوب میشود .با اجرای
پرسوجوی فوق ،پیغام خطای زیر ظاهر میش��ود .این پیغام اعالم میکند به دلیل تعارض رکورد وارد ش��ده
با محدودیت ناشی از کلید خارجی ،درج رکورد امکانپذیر نیست.
_The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint “FK_Tbl_Factors
Tbl_Customers”. The conflict occurred in database “Publisher”, table “dbo.Tbl_Customers”,
column ‘ID’.
The statement has been terminated.

مثال  : 6مشخصات سه کتاب را در قالب یک پرسوجو وارد پایگاه داده کنید.
INSERT INTO Tbl_Books

1 . Relationship
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VALUES
),حمید ریاحی’(1229,’Excel 2010’ , ‘120000,320,
),مجتبی حسینی’(1230,’Word 2010’ , ‘115000,280,
)علی کرمی’(1231,’Access 2010’ , 105000,260,

مثال  : 7در نمایی که برای نگهداری فاکتورهای س��ال  88ایجاد کردیم ،مش��خصات یک فاکتور
جدید را وارد کنید.
INSERT INTO View_Factors_Year_88
)’VALUES (4,’1388/02/15

فاکتور وارد ش��ده درون نما ،در واقع درون جدول مرتبط درج ش��ده اس��ت ،چون اصوالً نماها فاقد داده
هستند .به این نکته مهم دقت داشته باشید که چنانچه یک نما حاصل الحاق دو یا چند جدول باشد ،امکان
درج در آن وجود ندارد چون عم ً
ال باید رکوردهای همه جداول تحت تأثیر قرار بگیرند.
مثال  : 8پرسوجویی بنویسید که رکوردهای موجود در جدول کتابها از پایگاه داده Publisher2

را خوانده و در جدول کتابهای پایگاه داده  Publisherدرج کند.

INSERT INTO Publisher.dbo.Tbl_Books
SELECT * FROM Publisher2.dbo.Tbl_Books

 13-2به روزرسانی دادهها
بروزرسانی دادهها یعنی تغییر یک یا چند فیلد از رکوردهایی که قب ً
ال وارد جدول شدهاند .برای انجام این
کار از دستور  UPDATEاستفاده میشود که شکل کلی آن به صورت زیر است:
_UPDATE table_name SET field_1=new_value_1, field_2=new_value_2,…, field_n=new
value_n WHERE condition

دهد.

مثال  : 1پرسوجویی بنویس��ید که نام نویسنده کتاب ش��ماره  1205را به «سعید غالمی» تغییر
’سعید غالمی’=UPDATE Tbl_Books SET Author
WHERE ID=1205
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ظاهر شدن پیغام  1 row(s) affectedنشان میدهد بروزرسانی با موفقیت انجام شده است .اگر به جای
این عبارت 0 row(s) affected ،ظاهر شود به این معنی است که کتابی با این شماره در جدول وجود ندارد.
مث�ال  : 2قیم��ت همه کتابهای موجود در جدول کتابها را ک��ه حجم آنها باالی  350صفحه
است ،ده درصد کاهش دهید.
UPDATE Tbl_Books SET Price=Price*0.9
WHERE Pages>=350

مث�ال  : 3پرسوجویی بنویس��ید که قیمت کتابهای موج��ود در پایگاه داده را با توجه به جدول
زیر تغییر دهد.
نسبت قیمت به صفحات

میزان تغییر

کمتر از  180ریال

پانزده درصد افزایش

بین  180ریال و  210ریال

پنج درصد افزایش

بیشتر از  210ریال

ده درصد کاهش
=UPDATE Tbl_Books SET Price
CASE
WHEN Price/Pages < 180 THEN Price*1.15

WHEN Price/Pages BETWEEN 180 AND 210 THEN Price*1.05
WHEN Price/Pages > 210 THEN Price*0.9
END

مثال  : 4پرسوجویی بنویسید که یک ستون با نام  TotalSaleاز نوع  Smallintبه جدول کتابها
اضافه کند و مقدار آن را برابر با مجموع فروش هر کتاب قرار دهد .سپس پرسوجویی بنویسید که مشخصات
 5کتاب پرفروش را استخراج نماید.
ALTER TABLE Tbl_Books ADD TotalSale smallint
GO
=UPDATE Tbl_Books SET TotalSale

فصل سیزدهم :تغییر دادهها
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(SELECT SUM(Quantity) AS Qty FROM Tbl_FactorDetails fd
)WHERE Tbl_Books.ID= fd.BookID
GO
SELECT TOP(5)* FROM Tbl_Books

بررسی کد :

ORDER BY TotalSale DESC

پرسوجوی اول ،ساختار جدول را تغییر داده و یک ستون با نام  TotalSaleو نوع دادهای Smallint

ایجاد میکند.

پرسوجوی دوم با استفاده از یک زیرپرسوجوی همبسته ،جمع فروش را در این فیلد قرار میدهد.
س��ومین پرسوجو هم رکوردها را برحس��ب آمار فروش به صورت نزولی مرتب میکند و  5رکورد
اول را برمیگرداند.
مث�ال  : 5ی��ک تابع  Inlineطراحی کنید که به کمک آن بتوان مش��خصات تعدادی از کتابهای
پرفروش موجود در پایگاه داده را اس��تخراج کرد .س��پس با اس��تفاده از آن ،قیمت پنج کتاب پرفروش را به
میزان ده درصد کاهش دهید.
-- function definition
CREATE FUNCTION fn_popular_books
)(@count smallint
RETURNS TABLE
AS
RETURN
(SELECT TOP(@count) BookID,SUM(Quantity)AS Cnt
FROM Tbl_FactorDetails
)GROUP BY(BookID
)ORDER BY Cnt DESC
-- query execution
UPDATE Tbl_Books SET
Price=Price*0.9
WHERE ID IN
))(SELECT BookID FROM fn_popular_books(5
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بررسی کد :

تابع تعریف شده ،مقدار @ countرا دریافت نموده و به تعداد آن ،کتابهایی را که دارای بیشترین
فروش بودهاند در قالب یک جدول برمیگرداند.
پرسوجوی بروزرس��انی ،قیمت کتابهایی را که شماره آنها توسط تابع برگردانده شده به میزان
ده درصد کاهش میدهد.
 13-3حذف دادهها
ح��ذف رکوردها با اس��تفاده از عب��ارت  DELETEانجام میگیرد که س��اختار س��ادهای دارد اما اگر در
بهکارگیری آن دقت کافی نداش��ته باشید میتواند به دادههای شما آسیب جدی وارد کند؛ چون برگرداندن
دادههای حذف ش��ده تنها با استفاده از فایل پش��تیبان امکانپذیر است و در هر صورت دادههایی که بعد از
تهیه فایل پشتیبان وارد پایگاه داده نموده یا تغییر دادهاید از دست خواهند رفت.
ساختار دستور  DELETEبه صورت زیر است :
DELETE FROM table_name WHERE condition

مثال  : 1پرسوجویی برای حذف مشخصات مشتری شماره  10بنویسید.
DELETE FROM Tbl_Customers WHERE ID=10

دقت داش��ته باشید که هنگام برقراری روابط میان جداول ،روش حذف رکوردهای مرتبط را روی حالت
آبشاری یا  CASCADEتنظیم کردیم و از آنجا که جدول فاکتورها از شماره مشتری به عنوان کلید خارجی
استفاده میکند بنابراین با اجرای پرسوجوی فوق ،فاکتورهای مرتبط با این مشتری هم از جدول فاکتورها
حذف میشوند .عالوه بر این چون جدول جزییات فاکتورها از شماره فاکتور به عنوان کلید خارجی استفاده
میکند رکوردهای فاکتورهای حذف ش��ده هم مشمول دس��تور  DELETEمیشوند .بنابراین با یک دستور
 DELETEسه جدول مرتبط تحت تأثیر قرار میگیرند.
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No Action  در جداول مرتبط روی حالتDELETE  فرض کنید نحوه رفتار با دس��تور: 2 مثال

 را برایDELETE  دستور.تنظیم ش��ده؛ یعنی حذف یک رکورد از جدول روی جداول مرتبط تأثیری ندارد
ً  بهگونهای بنویسید عم10 مشتری شماره
.ال حذف آبشاری اتفاق بیفتد
BEGIN TRAN cascade_delete
DELETE FROM Tbl_FactorDetails
WHERE FactorID IN
(SELECT ID FROM Tbl_Factors
WHERE CustomerID=10)
GO
DELETE FROM Tbl_Factors
WHERE CustomerID=10
GO
DELETE FROM Tbl_Customers WHERE ID=10
COMMIT TRAN cascade_delete
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بررسی کد:

کد را درون به یک تراکنش تبدیل میکنیم تا همه دستورات با هم اجرا شوند.
ابتدا رکوردها را از جدول جزییات فاکتورها ،س��پس از جدول فاکتورها و نهایتاً از جدول مشتریان
حذف میکنیم.
 13-4کار با عبارتهای OUTPUT
عبارتهای  ،OUTPUTامکان دسترس��ی به رکوردهایی را که توس��ط دستورات UPDATE ،INSERT

و  DELETEتحت تأثیر قرار گرفتهاند فراهم میآورند .این عبارت میتواند با دو کلیدواژه زیر به کار رود :

 : deletedبرای نش��ان دادن مقادیری که توس��ط دس��تور حذف یا بروزرسانی ،حذف شدهاند به کار
میرود؛ با استفاده از این کلیدواژه مقادیر قبلی فیلدها نشان داده میشود.
 : insertedبرای نمایش مقادیری که توس��ط دس��تور درج یا بروزرسانی وارد جدول شدهاند کاربرد
دارد .استفاده از این کلیدواژه منجر به نمایش مقادیر فعلی فیلدها خواهد شد.
در واق��ع  deletedو  insertedدو ج��دول مجازی هس��تند که رکوردهای تحت تأثی��ر قرار گرفته پس از
اجرای پرسوجو را نگهداری میکنند.
مثال  : 1مش��خصات یکی از مش��تریان را به صورت تصادفی حذف نموده و نام مشتری حذف شده
را نمایش دهید.

مث�ال  : 2مش��خصات یک مش��تری را در پای��گاه داده درج کنید و مقادیر درج ش��ده را از جدول
 insertedبرگردانید.
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توجه داشته باشید که عبارت  OUTPUTباید قبل کلیدواژه  VALUESنوشته شود.
مثال  : 3پرسوجویی بنویس��ید که به ابتدای ش��ماره تلفن مشتریان ساکن شهر تهران عدد 021
را اضافه نموده و رکوردها را قبل و بعد از بروز شدن نمایش دهد.

عبارت  OUTPUTباید قبل از کلیدواژه  WHEREقرار گیرد؛ در غیر اینصورت پرسوجو با خطا مواجه
خواهد شد.
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در صورت استفاده از عبارت * OUTPUT inserted.چه نتایجی ظاهر میشود؟

در ج��دول اول هم ش��مارهها با پیشش��ماره  021نش��ان داده میش��وند چون
 insertedمقادیر را پس از درج نمایش میدهد.
مثال  : 4اگر قیمت کتاب شماره  1218مقدار  120000ریال باشد ،پرسوجوی زیر چه مقادیری
را برمیگرداند؟
UPDATE Tbl_Books SET Price=Price*1.5
OUTPUT deleted.Price AS LastPrice,
inserted.Price AS CurrentPrice
WHERE ID=1218

از جدول  deletedمقدار  120000ریال و از جدول  insertedمقدار  180000ریال برگردانده خواهد شد.

مثال  : 5پرسوجویی بنویسید که مشخصات یک فاکتور را به صورت زیر وارد جدول کند :
فاکتور برای مشتری شماره  5به تاریخ 1389/03/15
شماره کتاب

تعداد

تخفیف

1205

20

15

1206

10

5

1208

15

25
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برای درج جزییات فاکتور در جدول  Tbl_FactorDetailsنیازمند درج ش��ماره فاکتور هستیم و از آنجا
که در جدول فاکتورها ،شماره به صورت خودکار تولید میشود باید ابتدا شماره تخصیص داده شده به فاکتور
را استخراج نموده و از آن در ثبت اقالم فاکتور استفاده کنیم.
)CREATE TABLE TempTable (ID int
GO
INSERT INTO Tbl_Factors
OUTPUT inserted.ID INTO TempTable
)’VALUES(5,’1388/03/15
GO
INSERT INTO Tbl_FactorDetails
VALUES
((SELECT ID FROM TempTable),1205,15,20),
((SELECT ID FROM TempTable),1206,10,5),
)((SELECT ID FROM TempTable),1208,15,25
GO

بررسی کد:

DROP TABLE TempTable

ابتدا یک جدول تک ستونی با نام  TempTableایجاد میکنیم که تنها حاوی ستون  IDاست تا از
آن برای نگهداری شماره فاکتور استخراج شده استفاده نماییم.
فاکتور را با مشخصات ذکر شده در جدول فاکتورها درج میکنیم و مقدار  inserted.IDرا که حاوی
شماره تولید شده برای فاکتور است با دستور  INTOبه درون جدول  TempTableمیبریم.
در جدول جزییات فاکتور ،مقادیر موردنظر را درج و بهجای شماره فاکتور ،یک زیرپرسوجو تعریف
میکنیم که شماره فاکتور را از جدول موقت بخواند و در جدول جزییات فاکتور درج کند.
در پایان جدول ساخته شده را حذف میکنیم.
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OUTPUT Clause
Returns information from, or expressions based on, each row affected by an INSERT, UPDATE, DELETE, or MERGE statement. These results can be returned to the processing application for use in such things as confirmation messages, archiving, and other such application requirements. The results can also be inserted into a table or table variable. Additionally,
you can capture the results of an OUTPUT clause in a nested INSERT, UPDATE, DELETE,
or MERGE statement, and insert those results into a target table or view.
An UPDATE, INSERT, or DELETE statement that has an OUTPUT clause will return
rows to the client even if the statement encounters errors and is rolled back. The result should
not be used if any error occurs when you run the statement.
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DELETED

Is a column prefix that specifies the value deleted by the update or delete operation. Columns prefixed with DELETED reflect the value before the UPDATE, DELETE, or MERGE
statement is completed.
DELETED cannot be used with the OUTPUT clause in the INSERT statement.
INSERTED
Is a column prefix that specifies the value added by the insert or update operation. Columns prefixed with INSERTED reflect the value after the UPDATE, INSERT, or MERGE
statement is completed but before triggers are executed.
INSERTED cannot be used with the OUTPUT clause in the DELETE statement.

. توضيح دهيدOUTPUT Clause متن باال را مطالعه كرده و در مورد1 .1
.ترجمه و تلفظ عباراتي را كه زير آنها خط كشيده شده در فرهنگ لغات پيدا كنيد2 .2
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1 .1پرسوجویی بنویسید که یک پایگاه داده جدید با نام  Publisher_Newساخته و جدول _Tbl_Books

 Newرا در آن ایج��اد نماید .س��پس همه رکوردهای موجود در ج��دول کتابها را از پایگاه داده Publisher

درون جدول ساخته شده درج نماید.

2 .2یک نما حاوی فاکتورهای سال  89ایجاد کنید .سپس پریوجویی بنویسید تا فاکتور جدیدی به تاریخ
 1388/12/11در آن درج کند .آیا عملیات درج موفقیتآمیز است؟
3 .3پرسوجویی بنویس��ید که یک س��تون جدید با نام  TotalSumبه جدول فاکتورها اضافه نموده و در آن
جمع فاکتور را ذخیره کند.
4 .4یک تابع  Inlineتعریف کنید که عدد  nو تاریخ  dرا دریافت نموده و مشخصات  nفاکتوری را که دارای
بیشترین جمع مبلغ هستند و بعد از تاریخ  dصادر شدهاند از جدول تمرین قبل برگرداند.
5 .5ستونی با نام  explainبه جدول کتابها اضافه کنید و مقدار آن را برابر با عبارت زیر قرار دهید :
6 .6کتاب {عنوان کتاب} که توس��ط {نام نویس��نده} تألیف گردیده با قیمت {قیمت به تومان} تومان به
فروش میرسد.
7 .7در م��ورد دس��تور  TRANCATE TABLEو تفاوت آن با دس��تور  DELETEمطالب��ی را از راهنمای
 Management Studioاستخراج کنید.
8 .8اگر قیمت کتاب شماره  ،1210صدهزار ریال باشد نتیجه اجرای پرسوجوی زیر چیست؟
UPDATE Tbl_Books SET Price=Price*1.2
OUTPUT inserted.Price - deleted.Price
WHERE ID=1210
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