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دوران��ي را كه در آن زندگي مي كنيم، »عصر ارتباطات و اطالعات« نام گذاري كرده اند چون ميزان توليد 
و مبادل��ه اطالعات آن قدر زياد ش��ده كه تصور دنيا بدون ابزارهاي توليد، مديري��ت و انتقال اطالعات تقريباً 
غيرممكن است. در گذشته اي نه چندان دور، همه اطالعات موردنياز انسان ها، در يك محل مشخص توليد و 
نگه داري مي ش��د؛ افراد فقط با مراجعه به بانكي كه در آن حساب باز كرده  بودند مي توانستند وجه موردنظر 
را برداش��ت يا واريز كنند و انجام كاري غير از اين بس��يار دشوار بود. اما امروزه به لطف گسترش شبكه هاي 

رايانه  اي و توليد نرم افزارهاي قدرتمند، همه اين كارها با چند كليك ساده انجام مي شود. 

در پش��ت اين كار ساده، دانشمنداني از رش��ته هاي گوناگون مثل الكترونيك، مخابرات، رايانه، رياضي و 
... س��ال ها وقت خود را صرف كرده اند تا دوران ما را به عصر ارتباطات و اطالعات تبديل كنند؛ روزگاري كه 
ش��ما پيغامي را تايپ مي كنيد و با يك كليك آن را به دس��ت گيرنده اي مي رسانيد كه هزاران كيلومتر دورتر 

از شما نشسته است.

در اين پيشرفتهاي خيره  كننده، قطعاً نقش »سيستم هاي مديريت پايگاه داده« حياتي و برجسته است. 
پايگاه داده، بانك اطالعاتي و بانك داده همگي عنوان  هايي تقريباً مش��ابه هس��تند كه كاِر مهم آن ها، ذخيره 
كردن انبوهي از داده ها، بازگرداندن نتايج موردنظر كاربر در سريع ترين زمان ممكن و در برخي موارد، انجام 

پردازش هايي روي داده هاي ذخيره شده است.

شما با خواندن اين كتاب، قدم در مسيري مي گذاريد كه در انتهاي آن به يك كاربِر بانك هاي اطالعاتي 
Access و SQL Server تبديل خواهيد شد و با كامل كردن دانسته هاي خود مي توانيد به عنوان يك »طراح« 

يا »مدير« پايگاه داده در بازار وسيع فن آوري اطالعات مشغول به كار شويد. 



  

س��عي كنيد توضيح��ات تئوري را به دقت دنبال كنيد، كارهاي عمل��ي را حداقل يك بار روي رايانه خود 
امتح��ان نماييد و با گس��ترش دادن مثال هاي اي��ن كتاب، توانايي خود را در كار با اين دو سيس��تم معروف 

مديريت پايگاه داده به نقطه مطلوبي برسانيد. 

از آن جا كه تقويت زبان انگليسي، كمك فراواني به شما در جهت يافتن پاسخ  سؤاالت و مراجعه به منابع 
و مراجع آموزشي خواهد كرد، توصيه مي كنم متون انگليسي انتهاي هر فصل را به دقت مطالعه كرده و معني 

كلمات كليدي آن را به خاطر بسپاريد. 

خوشحال مي شوم كه نظرات و پيشنهادهاي شما پيرامون مطالب طرح شده در اين كتاب را در صندوق 
پس��ت الكترونيكي ام به نش��اني habibfd@yahoo.com بخوانم و از آن ه��ا در ويرايش هاي بعدي اين كتاب 

استفاده كنم.

            موفق باشيد
حبيب فروزنده – بهار 89
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فصل اول : مفاهيم پايگاه داده

پيش از شروع كار با هر برنامه اي، بايد ضرورت استفاده از نرم افزار و مراحل طي شده در ايجاد و تكامل 
آن را فرابگيري��د ت��ا بتوانيد براي انجام هر كاري، ابزاِر مناس��ب را انتخاب و از همه قابليت هاي آن اس��تفاده 

نماييد. 

در اين فصل با مفاهيم مقدماتي پايگاه داده، تاريخچه شكل گيري و استفاده از آن و نيز روش هاي طراحي 
 Access يك پايگاه داده آشنا خواهيد شد. مطالب اين فصل در مورد هر دو سيستم مديريت پايگاه داده يعني

و SQL Server صدق مي كند. 



مديريت پايگاه داده 16

1-1 آشنايي با انواع و ساختار پايگاه داده

1-1-1 معرفي پايگاه داده

پايگاه داده1 را مي توان يكي از انواع »سيس��تم هاي ذخيره و بازيابي اطالعات« محسوب كرد. در اين نوع 
سيستم ها به كاربر اجازه داده مي شود داده هاي موردنظر خود را ذخيره نموده و ضمن انجام پردازش بر روي 

آن ها، عمليات بازيابي، يعني استفاده از اطالعات ذخيره شده را انجام دهد.

سال ها پيش و قبل از توليد مفهومي به نام پايگاه داده، براي ذخيره كردن اطالعات از سيستم فايلينگ2 
اس��تفاده مي ش��د. در اين سيس��تم، اطالعات وارد ش��ده در برنامه، درون يك يا چند فايل نوش��ته مي شد و 
برنامه نويس مجبور بود همه الگوريتم  هاي موردنياز براي مرتب س��ازي يا جس��تجوي داده ها را درون نرم افزار 

پياده سازي كند.

براي درك داليلي كه منجر به كنار گذاشتن سيستم فايلينگ و عرضه سيستم هاي مديريت پايگاه داده 
شد ابتدا بايد معايب فايلينگ را بررسي كنيم. 

الف( در سيستم  فايلينگ، برنامه نويس مجبور است براي هر كاربرد خاص، فايل هاي مجزايي را طراحي و 
پياده س��ازي كند و از آن جا كه تمام عمليات ذخيره  سازي و بازيابي توسط كدهاي برنامه كنترل مي شود، هر 
تغيير كوچكي در برنامه مس��تلزم بازنويس��ي كدهاي نرم افزار است. به اين ترتيب توليد يك نرم افزار به حجم 

بااليي از كدنويسي نياز دارد.

ب( سيستم دچار افزونگي در ذخيره سازی اطالعات مي شود؛ به اين معني كه مثالً  نشاني دانشجو يك بار 
در فايل ه��اي نرم افزار »اداره رف��اه« و بار ديگر در فايل هاي نرم افزار »اداره آموزش« ثبت مي ش��ود و همين 

مسأله »تكرار در ذخيره سازي« را به دنبال خواهد داشت.

ج( جدا بودن سيستم هاي ذخيره سازي اطالعات از هم، مشكل ديگري را به دنبال دارد كه آن را احتمال 
»ناس��ازگاري داده ها« مي ناميم. براي مثال اگر فردي در سيستم پرسنلي با نام »امير فروزنده« و در سيستم 
آموزش��ي به اسم »امير فروزنده دهكردي« معرفي شده باشد، داده هاي مربوط به اين فرد در دو زيرسيستم، 

ناسازگار تلقي خواهند شد.

د( به دليل وجود فايل هاي متعدد، اعمال استاندارد در شيوه ذخيره سازي داده ها بسيار دشوار است و به 
عنوان مثال ممكن است براي ذخيره سازي نام خانوادگي در فايل هاي مختلف، از اندازه  هاي متفاوتي استفاده 

شود.  

1-DataBase
2 . Filing
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با وجود اين كه هنوز هم براي توليد برنامه هاي كوچك از سيس��تم فايلينگ اس��تفاده مي شود اما توليد 
نرم افزارهاي 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. بهره گيري از يك »سيستم مديريت پايگاه 
داده« باعث ايجاد تمركز در ذخيره سازي اطالعات مي شود و در صورت طراحي صحيح، افزونگي و ناسازگاري 
اطالعات را از بين مي برد. به عنوان مثال، مش��خصات پرس��نلي تنها يك بار و با رعايت استانداردي مشخص 
ذخيره خواهد ش��د. عالوه بر اين، ذخيره س��ازي و بازيابي اطالعات بر عهده اين سيس��تم گذاشته مي شود و 
برنامه نويس مجبور نيست مانند روش فايلينگ، براي ايجاد يا تغيير فايل ها، اضافه كردن ركورد و جستجو و 

مرتب سازي، كدهاي اضافي بنويسد.

با توجه به مطالب ذكر شده مي توان پايگاه داده را به اين صورت تعريف كرد : »مجموعه اي سازمان يافته 
و ب��دون افزونگ��ي از داده هاي مرتبط ب��ا هم كه در چارچوب يك مدل داده اي و تحت كنترل يك سيس��تم 

متمركز قرار دارند«. 

2-1-1 سيستم 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 1DBMS مي نامي��م؛ يعني دروازه اي كه 
هرگونه دسترسي به داده ها و تغيير اطالعات بايد از طريق آن صورت گيرد. در واقع، پايگاه داده و فايل هاي 
آن تحت كنترل نرم افزار DBMS هس��تند و حتي برنامه نويس، درخواس��ت هاي خ��ود را از طريق كد به آن 
ارسال نموده و تنها اين سيستم است كه مي داند چگونه داده ها را درون فايل هاي پايگاه داده ذخيره و بازيابي 

كند و در صورت نياز تغيير دهد.

در مجموع، سيستم مديريت پايگاه داده نسبت به سيستم هاي ذخيره و بازيابي پيش از خود داراي مزايا 
و معايب زير است:

مزايا : 

الف( ذخيره سازي و پردازش داده ها به صورت متمركز انجام مي شود.

ب( تاحد زيادي از افزونگي داده ها جلوگيري مي شود؛ برای نمونه مشخصات پرسنلی افراد مانند نام، نام 
خانوادگی و ... تنها در يك بخش از پايگاه داده ذخيره خواهد شد. 

ج( امكان به اشتراك گذاشتن داده ها و استفاده  هم زمان چند برنامه كاربردي از پايگاه داده وجود دارد.

1 . DataBase Management System
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د( اعمال محدوديت هاي امنيتي براي كنترل دسترسي ها امكان پذير است.

ه( صحت داده ها )مس��تقل از برنامه هاي كاربردي( تضمين مي ش��ود. براي مثال اگر در برنامه كاربردي 
روش��ي براي اعتبارسنجي تاريخ درنظر نگرفته شده باشد و تاريخ 1389/10/32 قابل ورود باشد، پايگاه داده 

از ثبت آن جلوگيري خواهد كرد.

و( پياده سازي برنامه هاي كاربردي جديد ساده تر است.

معايب

الف( طراحی سيستم های پايگاه داده پيچيده و زمان  بر است.

ب( هزينه قابل توجهی صرف خريد نرم افزار و نصب تجهيزات سخت افزاري مي شود.

درح��ال حاض��ر SQL Server ، MySQL ،Access و Oracle جزو پركاربردترين سيس��تم هاي مديريت 
پايگاه داده در دنيا محس��وب مي شوند و افراد و س��ازمان ها بسته به ميزان كارايي و هزينه اي كه مي خواهند 

پرداخت كنند، يكي از آن ها را به عنوان منبع ذخيره سازي و مديريت داده هاي خود انتخاب مي نمايند. 

اين نرم افزارهاي قدرتمند و پيچيده روزبه روز در حال تكامل هستند و در برخي از آن ها عالوه بر امكانات 
مديري��ت داده ها، ابزارهايي براي س��اخت فرم هاي ورود اطالعات و نيز توليد گ��زارش  وجود دارد. هر يك از 

DBMS هاي مذكور داراي ويژگي هايي به صورت زير هستند :

Microsoft Access : براي حجم اطالعات متوس��ط و تعداد كاربران كم طراحي ش��ده و امكانات خوبي 

براي طراحي فرم های ورود اطالعات و ساخت گزارش دارد.

MySQL : ب��راي حجم اطالعات زياد و تعداد كاربران زياد مناس��ب اس��ت. مزيت ب��زرگ اين نرم افزار 

منبع باز1 بودن آن است كه امكان ايجاد تغييرات دلخواه در كاركرد و امنيت سيستم را فراهم مي آورد.

Microsoft SQL Server : اي��ن محص��ول ش��ركت مايكروس��افت مي تواند از تعدادي زي��ادي كاربر و 

حجم بس��يار بااليي از اطالعات پش��تيباني كند و به دليل هماهنگي با س��اير محيط هاي توليد شده توسط 
مايكروس��افت ) مث��ل پلت فرم دات ن��ت2( طرفداران زياد دارد. در نس��خه  هاي جديد اين نرم افزار، س��رويس 

گزارش سازي قدرتمندي هم تعبيه شده است.

Oracle : مديري��ت تعداد زيادي كاربر و حجم فوق العاده باالي��ي از اطالعات در اين نرم افزار امكان پذير 

اس��ت اما قيمت باال و پيچيدگي هاي نصب و راه اندازي، اس��تفاده از آن را محدود به سازمان هاي بزرگ كرده 
است.

1 . Open Source
2 . NET Platform
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3-1-1 ساختار پايگاه داده 

وظيفه يك سيس��تم مديريت پايگاه داده اين اس��ت كه داده ها را از كاربر گرفته و به نحو صحيحي روي 
حافظه رايانه ذخيره كند؛ به گونه اي كه بازيابي آن ها در سريع ترين شكل امكان پذير باشد. عالوه بر اين براي 
كنترل دسترسي به داده ها بايد پيش بيني هاي الزم را صورت دهد تا افراد غيرمجاز نتوانند داده ها را مشاهده 
نموده يا تغييري در آن ها ايجاد كنند. اين پيچيدگي، زماني بيش تر مي شود كه صدها كاربر بخواهند به طور 

هم زمان و از طريق شبكه، عمليات موردنظرشان را روي داده ها انجام دهند.

اغلب DBMS ها براي مديريت داده ها و پاس��خ گويي به درخواس��ت هاي كاربران از معماري سه سطحي 
استفاده مي كند. اين سطوح ضمن مستقل بودن، به گونه اي با هم تعامل دارند كه هدف نهايي سيستم يعني 

دسترسي كاربران به داده هاي موردنياز و مجاز محقق شود. اين سطوح سه گانه عبارتند از :

الف( سطح خارجي1
ب( سطح مفهومي2

ج(سطح داخلي3

الف( س�طح خارجي : كاربران پايگاه داده و نرم افزارهاي كاربردي با اين س��طح سروكار دارند و هر كدام 
بس��ته به نقش��ي كه در سيستم براي آن ها تعريف شده، مجاز به مشاهده و تغيير بخشي از اطالعات هستند. 

اطالعاتي كه كاربر به آن ها دسترسي دارد، اصطالحاً »ديِد كاربر«4 گفته مي شود.

ب( س�طح مفهومي : اين س��طح، س��اختار طراحي ش��ده براي پايگاه داده و ازتباطات بين عناصر بانك 
اطالعاتي را شامل مي شود.

ج( سطح داخلي : نحوه ذخيره سازي داده ها روي سخت افزار، در اين سطح تعيين مي شود. سطح داخلي 
با جزييات ذخيره  سازي فيزيكي و روش هاي فايلينگ سروكار دارد.

س��طح بندي سيستم به اين دليل انجام ش��ده تا به عنوان مثال، كاربري كه مي خواهد يك گزارش ساده 
از سيستم بگيرد، درگير جزييات ذخيره سازي داده ها درون فايل ها نشود. عالوه بر اين اگر الزم شد تغييري 
در نحوه ذخيره سازي داده ها )سطح داخلي( ايجاد شود، ديِد كاربران )سطح خارجي( بدون تغيير باقي بماند.

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

4-1-1 مدل داده اي

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 نرم افزار مديريت پايگاه داده است. دومين مفهوم »مدل داده اي« 

است كه آن را در اين بخش بررسي مي كنيم.

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 نرم افزاري بايد در چارچوب يك مدل1 كار كنيد تا بتوانيد عناصر، 
داده ها و مفاهيم موجود در ساختار آموزشي يك مدرسه را در محيط مجازي تعريف و در قالب يك ساختمان 
داده پياد س��ازي نمايي��د. مثاًل عنصري مثل »دانش آموز«، داده اي مانند »نم��ره« يا مفهومي مثل »پيش نياز 
بودن« را در قالب يك مدل نشان بدهيد؛ به گونه اي كه اين تعريف ها در همه بخش هاي طراحي شما صادق 

باشد.

هم زمان با ايجاد مفهومي به نام پايگاه داده، روش هايي هم براي طراحي و مدل س��ازي داده ها ابداع ش��د 
كه معروف ترين آن ها عبارتند از :

)Hierarchical( مدل سلسسله مراتبي )الف
)Network( مدل شبكه اي )ب

)Object Oriented( مدل شي ء گرا )ج
)Relational( مدل رابطه اي )د

هر يك از مدل هاي فوق داراي قواعدي براي طراحي هس��تند و در نوع خود مزايا و معايبي دارند اما در 
اين كتاب ما صرفاً بر روي مدل رابطه اي تمركز خواهيم كرد. مدل رابطه اي در سال 1970 توسط رياضيداني 

1 . Model
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به نام كاد1 پيش نهاد شد و در آن از منطق گزاره ها و نظريه مجموعه  ها استفاده شده است. اغلب سيستم هاي 
مديريت پايگاه داده كه در س��ال هاي اخير توليد شده اند، از جمله Access و SQL Server كه مبناي كار ما 

در اين كتاب هستند، از مدل رابطه اي تبعيت مي كنند.

2-1 آشنايي با مفاهيم پايگاه داده  رابطه اي

1-2-1 فيلد2: 

منظور از فيلد يك قطعه داده است كه »نام« و »مقدار« دارد. براي مثال وقتي مي گوييم :

شماره تلفن = 77665544

»ش��ماره تلفن« نام فيلد را نش��ان مي دهد و »77665544« مقدار فيلد اس��ت. هر چند اغلب اوقات، دو 
مفهوم »داده« و »اطالع« به جای هم مورد استفاده قرار می گيرند اما بين اين دو تفاوت ظريفی وجود دارد. 
در مثال باال، مقدار فيلد همان »داده« است و نام فيلد به هم راه مقدار، حكم »اطالع« را دارد؛ يعني اگر عدد 
باال را بدون نام فيلد به شما نشان دهند نمي توانيد تشخيص بدهيد چه چيزی است اما وقتي عبارت »شماره 

تلفن« در كنار آن قرار مي گيرد شما اطالع پيدا مي كنيد كه عدد مذكور، يك شماره تلفن است.

يك فيلد مي تواند نوع داده اي متفاوتي از فيلد ديگر داش��ته باشد؛ مثاًل »معدل« يك عدد اعشاري است 
اما »نشاني« بايد از نوع رشته باشد.

2-2-1 ركورد3:

 وقتي چند فيلد مرتبط، در كنار هم قرار مي گيرند تشكيل يك ركورد مي دهند.
مثاًل وقتي در مورد مش��تري هاي يك ناشر صحبت مي كنيم، ركورِد هر مشتري مي تواند شامل فيلدهاي 

زير باشد:
كد مشتري، نام مشتري، تلفن، شهر، نشاني كامل.

بنابراين دو نمونه از ركورد مشتري هاي يك ناشر مي تواند چيزي شبيه به اين باشد :
1201، نشر سيمرغ، 77665544، تهران، خيابان انقالب–كوچه نوروزي-پالك 15

1206، كتابفروشي پيام، 22334455، اصفهان، خيابان بزرگمهر–بازار كتاب پرديس-طبقه دوم
نكته مهم اين جاست كه هر يك از فيلدهاي يك ركورد مي تواند نوع داده اي و طول متفاوتي داشته باشد.

1 . Codd
2 .  Field
3 .  Record
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3-2-1 جدول1: 

وقتي چند ركورد با فيلدهاي مشابه در كنار هم قرار مي گيرند، يك جدول ايجاد مي شود كه كليدي ترين 
مفهوم در مدل رابطه اي به ش��مار مي رود. هر جدول تعدادي ستون دارد كه همان فيلدها هستند و مي تواند 
صفر يا ميليون ها 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.

   

نشانيشهرتلفننام مشتري

خيابان انقالب–كوچه نوروزي-پالك 15تهران77665544نشر سيمرغ

خيابان بزرگمهر–بازار پرديس-طبقه سوماصفهان2233445كتابفروشي پيام

خيابان امام رضا)ع( – دانشگاه فردوسيمشهد6655664دانشگاه فردوسي

خيابان كريم خان- پالك 125تهران88554411كتابفروشي پيام

 

4-2-1 كليد اصلي2 :

 به فيلد يا مجموعه اي از فيلدها گفته مي شود كه باعث يكتايي ركوردهاي جدول مي شوند؛ يعني امكان 
اشاره به فقط »يك ركورد« را فراهم مي كنند. مثالي از جدول باال مي زنم تا مفهوم كليد اصلي را بهتر متوجه 
ش��ويد. مي خواهيم به سيس��تم مديريت پايگاه داده بگوييم : »در جدول مش��تري ها، نشاني مشتري خاصي 
را تغيير بده«. اگر براي نش��ان دادن آن مش��تري از فيلد »نام مشتري« استفاده كنيم، به دليل امكان وجود 
نام هاي تكراري، ركورد انتخاب ش��ده، يكتا3 نخواهد بود. مثاًل »كتابفروش��ي پيام« در دو ركورد وجود دارد و 

بنابراين نمي تواند به تنهايي كليد اصلي باشد. 

حاال اگر با اس��تفاده از فيلدهاي »نام مش��تري« و »شهر« يك كليد تركيبي4 بسازيم، وضع تا حدي بهتر 
مي شود و مي توانيم 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 منحصر به فرد اس��ت به 

1 . Table
2 .  Primary Key
3 .  Unique
4 .  Compound Key

 

 

  فيلدها

 ركوردها

 لدها
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عنوان كليد اصلي انتخاب مي كنند. مثاًل 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��ماره هاي منحصربفرد به ركورده��ا، آن را به كليد اصلي جدول تبديل 

مي كنند؛ كاري كه ما بعداً در جدول مثال مان انجام خواهيم داد.

با توضيحات باال اين نكته قابل درك است كه كليد اصلي نمي تواند خالي يا تكراري باشد.

5-2-1 ويژگي هاي پايگاه داده رابطه اي

در يك جمع بندي كلي مي توان ويژگي هاي زير را براي پايگاه داده رابطه اي ذكر كرد:

الف( متداول ترين مدل است.
ب( بر اساس تئوری رياضی است.

ج( داده ها و ارتباطات بين آن ها به صورت مجموعه ای از جداول پياده سازي مي شود.
د( هيچ جدولی سطرهای تكراری ندارد.

ه( ترتيب سطرها و ستون ها در يك جدول مهم نيست.
ز( ايجاد و توسعه آن آسان است. 

3-1 ترسيم نمودارهاي موجوديت-رابطه ای1

1-3-1 شناخت 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 
پياده س��ازي كنيم. در اين س��اختار، عناصري مثل كتاب، مش��تري و ... وجود دارد ك��ه هر يك ويژگي هاي 
مختص به خود دارند. مثاًل 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، پردازش هايي مثل »فروش« انجام مي شود و اين 
پردازش ها تابع قواعدي مشخص هستند. مثاًل »اگر موجودي يك كتاب كم تر از 50 نسخه باشد، بايد فروش 

آن متوقف شود«. 

براي شناس��ايي عناصر، پردازش ها و قواعد حاكم بر يك ساختار، روش هايي وجود دارد كه در كتاب هاي 
»تجزيه و تحليل سيستم هاي اطالعاتي« به صورت مفصل مورد بحث قرار گرفته است اما آن چه 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��الع از عناصر و پردازش هاي موجود در يك س��اختار، بايد با اف��راد مطلع و به خصوص 
س��فارش دهنده 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، ابهام هاي موجود را برطرف نماييد. با پرس��يدن اين سؤال كه 
»قصد داريد چه گزارش هايي از پايگاه داده دريافت كنيد؟« بخش عمده اي از نيازهاي اطالعاتي ش��ما پاسخ 
داده مي شود. دقت داشته باشيد كه عدم اطالع كافي از خواست سفارش دهنده پايگاه داده، باعث اشتباه در 

طراحي و نهايتاً دوباره كاري مي شود.

پس از انجام اين مرحله كه »مهندسي خواسته ها« ناميده مي شود، بايد به سراغ مرحله طراحي برويد. با 
استفاده از اطالعات جمع آوري شده مي توانيد يك مدل سازي معنايي از ساختار ايجاد كنيد. 

2-3-1 مفاهيم طراحي

 )E-R( روش هاي مختلفي براي مدل س��ازي معنايي وجود دارد اما در ميان آن ها، مدل موجوديت-رابطه
رايج تر است. اين مدل در سال 1976 توسط فردي به نام ِچن1 ابداع گرديده و تاكنون چندين بار توسط خود 
وي و ديگران اصالح شده است.خروجي اين  مرحله، رسم نمودارهاي E-R  است اما براي رسم اين نمودارها، 

ابتدا بايد با چند مفهوم كليدي آشنا شويد.

1-2-3-1 محيط عملياتي2: 

به محيطي گفته مي ش��ود كه مي خواهيم در آن يك سيس��تم ذخيره و بازيابي اطالعات طراحي كنيم. 
مؤسسه انتشاراتي، دانشگاه، فرودگاه و ... نمونه هايي از محيط عملياتي هستند.

2-2-3-1 موجوديت3:

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 
موجوديت هاي��ي زيادي وجود داش��ته باش��د اما آن هايي ب��راي ما اهميت دارند كه مي خواهيم در سيس��تم 
پياده س��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



25فصل اول: مفاهيم پايگاه داده

3-2-3-1 مشخصه هاي موجوديت1: 

هر موجوديت، مشخصه هايي دارد كه در طراحي نهايي تبديل به »فيلد« مي شوند. براي مثال موجوديت 
كتاب، داراي مشخصه هاي كد، نام، نام ناشر، قيمت و ... است. نكته اي كه در مورد موجوديت هاي يك محيط 
عملياتي گفتيم در مورد مشخصه هاي يك موجوديت هم صادق است؛ ممكن است موجوديتي ده ها مشخصه 
داش��ته باشد اما فقط مشخصه هايي در طراحي لحاظ مي شوند كه در پايگاه داده موردنياز باشند. شكل 1-2 

اين مفهوم را به خوبي نمايش مي دهد.

شكل 1-2

در محيط عملياتي »مؤسسه انتشاراتي« اين موجوديت ها و مشخصه ها وجود دارند :

موجوديت ها: كتاب، مشتري

مشخصه هاي موجوديت كتاب: كد كتاب، عنوان كتاب، ناشر، سال انتشار و قيمت.

مشخصه هاي موجوديت مشتري: كد مشتري، نام مشتري، تلفن، نشاني، مبلغ بدهكار يا بستانكار

4-2-3-1 رابطه2:

 ارتباط ميان موجوديت ها را »رابطه« مي گوييم. براي مثال در سيستمي در حال مدل سازي آن هستيم، 
»مش��تري«، »كتاب« را »خري��داري« مي كند يعني بين دو موجوديت نوعي »عم��ل« اتفاق مي افتد كه در 

1 .  Entity Attributes
2 . Relationship
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اين جا »خريد« است. بنابراين :
  در هر رابطه، يك يا چند موجوديت حضور دارند.

  رابطه، يك مفهوم يا عمل كرد است و هنگام تعريف سيستم از آن به صورت »مصدر« ياد مي شود 
: مثل خريد كردن، ثبت نام شدن، استخدام نمودن و ...

  رابطه مي تواند مشخصه هاي مخصوص به خود داشته باشد مثل تاريخ خريد، مجموع خريد و ...
  هر رابطه ماهيت1 مش��خصي دارد. مثاًل »يك« مش��تري مي تواند »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«2 مي ش��ود. با اين مفهوم در ادامه 

مطالب همين فصل آشنا خواهيد شد.

5-2-3-1 انواع ماهيت در رابطه: 

رابطه بين موجوديت ها در يك سيس��تم داراي ماهيتي اس��ت كه بس��ته به نحوه تعامل موجوديت ها با 
يك ديگر مي تواند يكي از سه حالت زير باشد.

الف( يك به يك )1:1(3 : در اين نوع رابطه، يك نمونه از موجوديت اول فقط با يك نمونه از موجوديت 
دوم رابطه دارد. مثاًل هر مؤسسه انتشاراتي فقط يك مدير دارد. 

ب( يك به چند )N:1(4 : اگر موجوديت اول بتواند با چند نمونه از موجوديت دوم رابطه داش��ته باش��د، 
ماهيت رابطه، يك به چند مي شود. مثاًل هر مشتري مي تواند چند نمونه كتاب بخرد.

ج( چند به چند )M:N(5 : در 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 مي تواند با چند نمونه از موجوديت 
اول رابطه داشته باشد. مثاًل هر مشتري مي تواند چند نمونه كتاب بخرد و هر نمونه كتاب هم مي تواند توسط 

چند مشتري خريداري شود.

  مثال 1 : در محيط عملياتي دانشگاه، نمونه اي از ماهيت رابطه ها به صورت زير است :
الف( رابطه يك به چند : هر اس��تاد عضو يك دانش��كده است اما هر دانشكده مي تواند 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 ثبت نام مي كند و يك درس به وسيله چندين 
دانشجو انتخاب مي شود.

  مثال 2 : در محيط عملياتي بيمارستان، رابطه ها مي توانند ماهيتي به شكل زير داشته باشند :
الف( رابطه يك به يك : هر بيماِر بستري يك تخت دارد و هر تخت فقط متعلق به يك بيمار است.

ب( رابطه يك به چند : هر پرستار در يك بخش كار مي كند و هر بخش مي تواند چندين پرستار داشته 
باشد.

ج( رابطه چند به چند : هر پزشك چندين بيمار دارد و هر بيمار مي تواند چندين پزشك داشته باشد.

3-3-1 مراحل طراحي

E-R 1-3-3-1 رسم نمودار

رس��م نمودارهاي موجوديت-رابطه، روشي براي نشان دادن رابطه ميان موجوديت ها و كاركرد و ماهيت 
اين روابط است. به اين ترتيب يك مدل سازي معنايي از داده ها ايجاد مي شود و ما يك گام ديگر به طراحي 

نهايي پايگاه داده نزديك مي شويم.

نمادهايي كه براي رسم نمودار E-R از آن ها استفاده مي كنيم به صورت زير هستند:

الف( موجوديت: يك مستطيل كه نام موجوديت درون آن نوشته مي شود.

 آموزدانش 

ب( مش�خصه موجودي�ت و رابطه: يك بيضي كه نام مش��خصه در آن ق��رار مي گيريد و با يك خط به 
موجوديت يا رابطه وصل مي شود. 

 آموزنام دانش آموزدانش 

ج( رابطه: خطي صاف كه موجوديت ها را به هم وصل مي كند و در دو سر آن ماهيت رابطه قيد مي شود.

د( كاركرد رابطه: يك لوزي كه روي خط رابطه قرار مي گيرد و كاركرد رابطه درون آن ذكر مي شود.

 
 ثبت نام درس آموزدانش
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با اين توضيحات، نموار E-R سيستم فروش يك مؤسسه انتشاراتي به اين صورت است :

2-3-3-1 تبديل موجوديت ها به جدول

پس از رسم نمودارهاي E-R نوبت به طراحي جداول مي رسد. در پايگاه داده هاي رابطه اي، هر موجوديت 
و رابطه تبديل به يك جدول مي ش��ود و مش��خصه هاي موجوديت يا رابطه، فيلدهاي آن را تشكيل مي دهند. 
بنابراين در مثالي كه دنبال مي كنيم، در نگاه اول جدو ل هاي زير قابل طراحي هستند؛ البته هنگام پياده سازي 
نهايي بايد نام جداول و فيلدها به زبان انگليسي درج شوند اما چون فعاًل در مرحله طراحي مقدماتي هستيم، 

نام گذاري ها را به صورت فارسي انجام داده ايم.

جدول كتاب

قيمتنام نويسندهنام كتابشماره كتاب

جدول مشتري

مبلغ اعتبارنشانيتلفننام مشتريشماره مشتري
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در جدول مش��تري، فيلدي به نام نشاني وجود دارد كه مي تواند 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

مبلغ اعتبارنشانيتلفننام مشتريشماره مشتري
كتابفروشي 1201

اميد
استان تهران – شهر تهران – خيابان انقالب – كوچه 

فرهادي – پالك 10 – كدپستي 1234567891
شيراز – خيابان مالصدرا- كوچه 21- پالك 15نشر طلوع1205

طراحي اصالح شده

جدول مشتري

مبلغ اعتباركدپستينشانيشهراستانتلفننام مشتريشماره مشتري
كتابفروشي 1201

اميد
خيابان انقالب– كوچه تهرانتهران

فرهادي – پالك 10
1234567891

خيابان مالصدرا-كوچه شيرازفارسنشر طلوع1205
21- پالك 15

احتماالً اين پرسش براي  شما پيش مي آيد كه اين كار چه مزيتي دارد؟

الف( در جدول اول امكان مرتب كردن نش��اني ها بر حس��ب استان يا ش��هري كه مشتري در آن زندگي 
مي كند وجود ندارد.

ب( اگر بخواهيد پردازش��ي روي پايگاه داده انجام دهيد تا مثاًل معلوم ش��ود كه در اس��تان فارس چند 
مشتري وجود دارد، اين كار فقط در جدول دوم امكان پذير است.

در ادامه به ش��ما نش��ان خواهم داد كه حتي روي جدول اصالح شده هم مي توان تغييراتي را اعمال كرد 
تا عمل كرد پايگاه داده بهتر شود.
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3-3-3-1 تعيين كليد اصلي

در بخش »آش��نايي با مفاهيم پايگاه داده« براي تان توضيح دادم كه چرا هر جدول بايد يك كليد اصلي 
داشته باشد. كليد اصلي به سيستم مديريت پايگاه داده امكان مي دهد تا به سراغ ركوردي يكتا برود. در دو 
جدول طراحي ش��ده، جدول كتاب ها می تواند به خودي خود داراي يك فيلد يكتا باش��د؛ چون وقتي كتاب 
چاپ مي ش��ود به آن يك ش��ماره استاندارد بين المللي به نام شابَك1 اختصاص داده مي شود كه آن را از بقيه 

كتاب ها متمايز مي كند.

در نمودارهاي E-R با كشيدن يك خط زير نام مشخصه اعالم مي كنيم كه كليد اصلي است.

 كتاب 

 شماره كتاب

 نام كتاب

 قيمت

 نام نويسنده

در جدول طراحي شده، اين كار را با رسم يك مستطيل نقطه چين دور نام فيلد انجام مي دهيم.

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 شماره اي منحصربفرد 
به هر ركورد، اين مشكل را حل نماييد. در طراحي پايگاه ساده، روش دوم مرسوم تر است بنابراين ما فيلدي 

به نام شماره مشتري به جدول اضافه مي كنيم. 

1 . International Standard Book Number )ISBN(
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4-3-3-1 تبديل رابطه ها به جدول

اتفاقي كه در فرايند فروش يك مؤسسه انتشاراتي مي افتد اين است كه يك يا چند عنوان كتاب و از هر 
عنوان تعداد خاصي در قالب يك فاكتور به مش��تري فروخته مي ش��ود و در اين فاكتور شماره فاكتور، تاريخ 

فاكتور، شماره مشتري و موارد خريداري شده درج مي شود. 

يك روش ابتدايي براي پياده سازي فرايند فروش اين است كه جدول زير را طراحي و اطالعات فاكتورها 
را درون آن درج كنيم.

در اين طراحي ضعيف، شماره فاكتور، شماره مشتري و تاريخ در هر ركورد تكرار مي شود كه باعث بروز 
افزونگي1 در سيستم خواهد شد. منظور از افزونگي، تكرار بي مورد اطالعات تكراري در سطرهاي جدول است 

كه مي تواند 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 مزيت هاي 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 وقت گير است.

  در طراحي اوليه، اگر نيازي به تغيير در فاكتور فروش وجود داش��ته باش��د، مثاًل 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 فاكتورها« همه چيز درست مي شود و اصاًل نيازي نيست به سراغ »جدول جزييات 

فاكتور« برويم.
  ب��ا اصالح طراحي، حجم ج��دول و به تبع آن پايگاه داده كاهش قابل مالحظه اي پيدا مي كند و 

بازيابي داده  ها از آن با سرعت بيش تري انجام خواهد شد.

مباني نظري تجزيه جداول كه نرمال سازي ناميده مي شود در انتهاي اين فصل بررسي خواهد شد.

5-3-3-1 كليد خارجي

به جدول هاي »فاكتورها« و »مشتريان« خوب دقت كنيد.

جدول فاكتورها

تاريخ فاكتورشماره مشتريشماره فاكتور
10012011389/11/01
10112051389/05/11

جدول مشتريان

نشانيشهراستانتلفننام مشتريشماره مشتري
خيابان انقالب – كوچه فرهادي – پالك 10تهرانتهرانكتابفروشي اميد1201
خيابان مالصدرا-كوچه 21- پالك 15شيرازفارسنشر طلوع1205

  در جدول »فاكتورها«، فيلد »شماره مشتري« وجود دارد. 
  فيلد »شماره مشتري« در جدول »مشتري« كليد اصلي است.
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در اين حالت مي گوييم »ش��ماره مش��تري« در »جدول فاكتورها« كليد خارجي است. براي نشان دادن 
كليد خارجي در يك جدول، از بيضي نقطه چين استفاده مي كنيم.

6-3-3-1 طراحي نهايي

با طي مراحل زير، طراحي شما به تدريج نهايي مي شود :
  تبديل موجوديت ها و رابطه ها 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 نر مال سازي1 انجام شده به طرح ديگري برسيد كه مي تواند درست هم باشد. با مبحث نرمال سازي در 

بخش بعد آشنا خواهيد شد.

1 . Normalization
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  در جدول جزييات فاكتور، تركيب »ش��ماره فاكتور و شماره كتاب« منحصربفرد است بنابراين از آن 
به عنوان كليد اصلي جدول استفاده كرده ايم. مي توانستيم به جاي اين كار، يك شماره ترتيبي تعريف نموده 

و به هر ركورد يك شماره اختصاص دهيم.

  ممكن است ترجيح بدهيد نام همه شهر هاي 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 مزيت ها و معايبي دارد. خوبي كار در اين است كه حجم پايگاه داده كاهش 
مي يابد؛ مثاًل به جاي اس��تان »چهارمحال و بختياري« و ش��هر »شهركرد« كه در جداول به صورت »رشته« 
ذخيره مي شود و چندين بايت اشغال مي كند، 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 مثاًل 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 
)پرس و جوها1 و گزارش ها2( منعكس شود. عيب كار هم در اين است كه اگر بنا باشد همه موارد مشابه را در 
قالب يك شماره ذخيره كنيد و براي توضيح شماره ها يك جدول جديد تعريف نماييد، ممكن است سيستم 
مديري��ت پايگاه داده مجبور ش��ود براي تهيه ي��گ گزارش به ده ها جدول مراجعه كن��د و در نتيجه كارايي 

سيستم كم شود. در مبحث نرمال سازي با اين موضوعات بيش تر آشنا مي شويد.

  نام گذاري فيلدهاي جدول به خصوص در زماني كه تعداد جدول هاي پايگاه داده زياد مي شود اهميت 
فوق العاده اي دارد. سعي كنيد نام هاي انتخاب شده دقيقاً متناسب با محتواي فيلدها باشد.

1 . Queries
2 . Reports
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4-1 نرمال سازي جداول

وقت��ي به عنوان طراح پايگاه داده، يك س��اختار واقعي را به تع��دادي جدول تبديل مي كنيد همواره اين 
سؤال براي  شما مطرح مي شود كه آيا نتيجه كار، بهترين حالت ممكن است؟ در مدل رابطه اي روشي بسيار 
معروف براي پاس��خ دادن به اين پرس��ش وجود دارد كه آن را نرمال س��ازي مي ناميم. با استفاده از اين روش 
مي ت��وان ج��داول خوبي طراحي كرد يا طراحي صورت گرفته را بهبود بخش��يد. اما پيش از توضيح س��طوح 

نرمال سازي بايد با چند مفهوم تئوري آشنا شويد. 

1-4-1 رابطه

اگر فرض كنيم n مجموعه به صورت S2 ،S1، ... و Sn وجود داش��ته باش��د كه الزاماً  متمايز نيستند، رابطه 
R روي اين n مجموعه عبارت اس��ت از : مجموعه اي از n تايي ها، به صورتي كه براي هر n تايي، جزء  اول از 
S1، جزء دوم از S2 و به همين ترتيب، جزء nام از Sn مقدار بگيرد. به بيان بهتر رابطه R عبارت است از ضرب 

.x … Sn x S2 S1 1دكارتی

  مثال 1: اگر S1 مجموعه شماره دانش آموزي، S2 مجموعه اسامي دانش آموزان و S3 رشته تحصيلي 
باشد، STUDENT با تعدادي سه تايي به صورت زير، يك رابطه است و آن را اين طور مي نويسيم :

STUDENT )ID, NAME , COURSE(

يك نمونه از اين رابطه مي تواند مجموعه زير باشد :

{ <ID : ‘86020’ , <NAME : ‘مهدي رياحي’> , <COURSE : ‘تجربي’> }

و نمايش جدولي اين رابطه به صورت زير است :
                  STUDENT

COURSENAMEID
85653علي محمديرياضي
86020مهدي رياحيتجربي
86030رضا عباسيتجربي
86360مجيد منصوريانساني

1 . Cartesian Product
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به هر كدام از اين n تايي ها يك تاپِل1 مي گوييم كه در نمايش جدولي همان »ركورد« است. بين مفاهيم 
رياضي رابطه و نمايش جدولي آن، تناظرهاي زير وجود دارد :

نمايش جدوليمفهوم رابطه اي

جدولرابطه
ركورد – سطرتاپل

ستونمشخصه

2-4-1 ويژگي هاي رابطه

رابطه يك مفهوم رياضي است كه در پايگاه داده هاي رابطه اي به صورت جدول پياده سازي مي شود. اين 
مفهوم داراي چهار ويژگي زير است:

الف( رابطه، تاپل تكراري ندارد چون بدنه رابطه، مجموعه است و مجموعه نمي تواند عنصر تكراري داشته 
باشد.

ب( تاپل ها، نظم ندارند و ترتيب آن ها 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 بي معني است.

ج( مشخصه هاي رابطه، نظم مكاني ندارند يعني نمي توانيم بگوييم مثاًل نام دانش آموز مشخصه اول است 
و رشته او مشخصه دوم!

د(مش��خصه ها، تك مقداري هس��تند يعني در نمايش جدولي رابطه، در هر تاپل، براي هر مشخصه دقيقاً 
يك مقدار وجود دارد. 

3-4-1 وابستگي تابعي2

اگر A و B دو مجموعه مش��خصه در ش��ماي R باش��ند، آن گاه وابستگي تابعي A و B برقرار است هرگاه 
  B و  A وجود داش��ته باش��د. وابستگي تابعي B فقط يك مقدار A به ازاي هر مقدار ،R براي تمام رابطه ها در

A نشان مي دهيم. B را به صورت

  مث�ال 1 : اگ��ر A و B  دو مجموعه به صورت B={b1,b2,b4} و A={a1,a2,a3,a5} باش��ند، در رابطه     
 ،A برقرار اس��ت چون به ازاي مقادير مس��اوي از A B وابس��تگي R1={)a1,b1(,)a2,b2(,)a3,b4(,)a5,b1(}

مقادير متفاوت از B وجود ندارد. ولي اگر دوتايي )a1,b4( را به اين رابطه اضافه كنيم، وابستگي تابعي از بين 

1 . Tuple
2 . Functional Dependency )FD(
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مي رود چون براي a1 دو مقدار b1 و b4 وجود خواهد داشت. 
وابس��تگي تابع��ي، قواعد محيط عمليات��ي را بيان مي كند. مثاًل از عبارت )معلم(  )درس( مش��خص 

مي شود كه هر درس فقط توسط يك معلم قابل ارايه است. 

  مثال 2 : همه مشخصه هاي يك موجوديت با مشخصه كليد آن وابستگي تابعي دارند. 
مثاًل در مورد موجوديت دانش آموزان مدرسه، نام دانش آموز با شماره دانش آموزي او وابستگي تابعي دارد 

ID( چون به ازاي هر شماره دانش آموزي فقط يك نام وجود دارد. NAME(

4-4-1 وابستگي تابعي كامل1

 )a b( وابستگي تابعي داشته باشد a با b دارد اگر )a=>b( وابستگي تابعي كامل b با مشخصه a مشخصه
اما با هيچ زيرمجموعه ای از a وابستگي تابعي نداشته باشد.

  مثال 1 : اگر رابطه زير را داشته باشيم :

CBA

c1b1a1

c3b1a2

c2b2a1

وابستگي تابعي كامل بين C و )A , B( برقرار است چون :

اوالً : A , B( C( برقرار است چون براي هر دوتايي )ai , bj( فقط يك ck وجود دارد.

B به خاطر دوتايي هاي  C برقرار نيست. همچنين  ))a1 , c2( , )a1 , c1((به دليل وجود A C : ًثانيا
 ))b1 , c1( , )b1 , c3((برقرار نمي باشد.

5-4-1 نمودار وابستگي تابعي2

با استفاده از قواعد موجود در محيط عملياتي، نمودار وابستگي تابعي رسم مي شود تا به ما ديد دقيق تري 
از طراحي صورت گرفته بدهد.

1 . Full Functional Dependency )FFD(
2 . FD Diagram
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  مثال 1 : اگر قواعد زير در يك محيط عملياتي برقرار باشد، نمودار FD متناظر را رسم و يك جدول 
با مقادير دلخواه ايجاد نماييد.

قاعده 1 : هر ناشر، تعدادي كتاب چاپ مي كند.
قاعده 2 : ناشر از يك كتاب، شمارگان خاصي منتشر مي كند.

قاعده 3 : هر ناشر در يك شهر فروشگاه دارد.
قاعده 4 : هر ناشر كتاب هاي خود را با تخفيف مشخصي مي فروشد.

قاعده 5 : فروشگاه هاي يك شهر كتاب ها را با تخفيف يكساني مي فروشند.

پاس�خ : ابتدا براي نشان دادن وابس��تگي ها، به موجوديت ها و مشخصه ها حروف اختصاري زير را نسبت 
مي دهيم.

P# : شماره ناشر

B# : شماره كتاب

Qty : شمارگان

City : شهر

Discount : تخفيف

وابستگي هاي موجود در اين محيط عملياتي به اين صورت است :

بنابراين نمودار وابستگي تابعي به صورت زير قابل رسم است:
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جدولي از مقادير معتبر مي تواند به صورت زير باشد. اين رابطه را FIRST نام گذاري مي كنيم.

DiscountCityQty#B#P
%20C11100B1P1

%25C21200B4P2

%20C15000B3P3

%20C14400B2P1

%30C33300B3P4

%30C31100B5P4

6-4-1 آنومالي1

آنومال��ي يا بي نظمي يعني بروز وضعيت نامطل��وب در جريان انجام يك عمليات درون پايگاه داده كه به 
دليل طراحي نامناسب رخ مي دهد. آنومالي در سه محور زير قابل بررسي است :

الف( انجام ناپذيري يك عمليات در پايگاه داده 

ب( بروز پيامد نامطلوب در پي انجام يك عمليات 

ج( فزون كاري براي انجام يك عمليات

 نرمال سازي، روشي مؤثر براي كاهش آنومالي در يك پايگاه داده است.

7-4-1 شرح آنومالي ها

براي بررسي سه وجه آنومالي، رابطه تعريف شده در مثال اخير را در نظر بگيريد.
ال�ف( انجام ناپذيري )آنومال�ي در درج( : فرض كنيد مي خواهيم ركورد< B2 , 1400 , C2 , 25% ,  >  را 
در رابطه FIRST درج كنيم. اما اين درج امكان پذير 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 همان طور كه قباًل 

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 , 1200 > را حذف كنيم. 
اگرچه اين كار امكان پذير است اما باعث مي شود اطالع  < C2 , 25% >هم از بين برود و ديگر ندانيم ميزان 
تخفيف فروشگاه ها در شهر C2 چه قدر است. بنابراين حذف يك ركورد منجر به بروز تبعات نامطلوب خواهد 

شد.
ج( فزون كاري )آنومالي در بروزرساني( : مي خواهيم ميزان تخفيف فروشگاه ها در شهر C1 را از  %20 به 
%15 تغيير دهيم. به اين ترتيب بايد در س��ه س��طر از جدول، مقدار Discount  را بروزرساني كنيم كه نوعي 

فزون كاري و نشان دهنده طراحي ضعيف است. 

مطالب ذكر ش��ده نش��ان مي دهد رابطه FIRST ساختار خوبي ندارد و نوعي »اختالط اطالعاتي« در آن 
روي داده؛ يعني اطالعات مربوط به موجوديت ها، بي جهت با هم مخلوط ش��ده اس��ت. به عنوان نمونه لزومي 
ندارد ميزان تخفيف فروشگاه هاي يك شهر كه اطالعي پايه اي محسوب مي شود با اطالعات كتاب   هاي چاپ 

شده و شمارگان آن ها 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 مجموعه اي از دستورالعمل ها جداول را تجزيه نموده و به سطح نرمال موردنظر برسانيم.

8-4-1 سطوح نر مال1

سطوح مختلف نرمال را مي توان به صورت زير بيان نمود. 

1 .1NF سطح اول نرمال يا
2 .2NF سطح دوم نرمال يا
3 .3NF سطح سوم نرمال يا
4 .BCNF2 سطح نرمال بايس-كاد يا
5 .4NF سطح چهارم نرمال يا
6 .5NF سطح پنجم نرمال يا

با توجه به پيچيدگي سطوح باالي نرمال سازي و استفاده از آن ها در موارد خاص، اين كتاب فقط تا سطح 
نرمال سوم را بررسي خواهد كرد.

1-8-4-1 سطح نر مال اول : 

تعريف : رابطه R در سطح اول نرمال )1NF( است اگر همه مشخصه ها )فيلدها( تك مقداري باشند.

1 . Normal Form )NF(
2 . Boyce-Codd Normal Form
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  مث�ال 1 : رابط��ه كتاب هاي موجود در يك كتاب خانه را در نظر بگيريد، آيا اين رابطه در 1NF قرار 
دارد؟

اطالعات نشرنام كتابشماره كتاب

1203C نقش سيمرغ - 1388برنامه نويسي
1204SQL Server1389 – عابد
12062010 Access1389 - برگ زيتون

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 1NF قرار ندارد. با 

تبديل رابطه به حالت زير، در 1NF قرار مي گيرد.

سال انتشارناشرنام كتابشماره كتاب

1203C 1388نقش سيمرغ برنامه نويسي
1204SQL Server 1389عابد
12062010 Access1389طلوع

2-8-4-1 سطح نر مال دوم : 

تعريف : رابطه R  در سطح دوم نرمال است اگر و فقط اگر:
الف( 1NF باشد.

ب( تمام مشخصه هاي غيركليد، با كليد اصلي وابستگي تابعي كامل داشته باشند.

  مثال 1 : رابطه FIRST را درنظر بگيريد، آيا اين رابطه در  2NF است؟
كلي��د اصلي در اين رابطه، صفت مركب )#P#,B( اس��ت. اگر به نمودار دق��ت كنيد مي بينيد كه تمامي 

فيلدها با اين كليد وابستگي تابعي دارند.
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 )P#,B#(  City : به عنوان نمونه

طبق تعريف در صورتي وابستگي تابعي كامل برقرار است كه :

اوالً )P#,B#( با City وابستگي تابعي داشته باشد.
ثانياً City با هيچ زيرمجموعه اي از )P#,B#( وابستگي تابعي نداشته باشد اما طبق نمودار :

P#  City و B#  City

لذا وابس��تگي تابعي كامل )FDD( بين City  و )#P#,B( وجود ندارد. در مورد مشخصه هاي Discount  و 
Qty هم وضع به همين منوال است بنابراين رابطه FIRST  در 2NF قرار ندارد.

در بخش 7-4-1 آنومالي هاي موجود در رابطه FIRST را شرح داديم، حال مي توانيم چنين نتيجه گيري 
كنيم كه دليل اين آنومالي  ها نقض ش��دن وابس��تگي تابعي كامل اس��ت. براي رفع آنومالي و باال بردن سطح 

نرمال بايد رابطه FIRST را تجزيه كنيم. 

تجزيه رابطه R به روابط R1 و R2 بايد به گونه اي انجام گيرد كه:

اوالً با پيوند دو رابطه R1 و R2 رابطه R توليد شود و در اين ميان هيچ تاپلي1 از دست نرود.
ثانياً تمامي وابستگي هاي تابعي رابطه R حفظ شود.

  مثال 2 : رابطه FIRST را به گونه اي تجزيه كنيد كه رابطه هاي جديد در 2NF قرار گيرند.
اطالعات پايه اي نشر را از جدول كتب چاپ شده جدا مي كنيم تا دو رابطه به صورت زير به دست بيايد:

PB )P# , B# , Qty(

SECOND )P# , City , Discount(

1 . ركورد يا سطري از جدول
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رابطه SECOND در سطح دوم نرمال است چون:
اوالً 1NF است.

ثانياً وابستگي تابعي كامل برقرار است.

  مثال 3 : آنومالي هاي موجود در رابطه SECOND را شرح دهيد.
ال��ف( در درج : درج رك��ورد جديدي مثل  <C4 , 15% ,  > كه به صورت مس��تقل بامعناس��ت و نش��ان 
مي دهد در فروش��گاه هاي ش��هر C4 كتاب ها با 15 درصد تخفيف عرضه مي ش��ود »انجام ناپذير« است چون 

ناشر نامشخص است.
ب( در حذف : حذف اطالع  < P4 , C3 , 30%> منجر به از دست رفتن ركوردي مي شود كه نشان مي دهد 

ناشر P4 در شهر C3 فروشگاه دارد.
ج( در بروزرساني : براي تغيير درصد تخفيف در شهر C1 بايد بيش  از يك ركورد تغيير يابد.

3-8-4-1 سطح نر مال سوم :

تعريف : رابطه R  در سطح سوم ترمال است اگر و فقط اگر :
الف( 2NF باشد.

ب( هر مشخصه غيركليد با كليد اصلي فقط وابستگي تابعي بي واسطه داشته باشد.

  مثال 1 : ثابت كنيد اگر A  B و B  C برقرار باشد آن گاه A  C هم برقرار است.
ب��ا اس��تفاده از برهان خلف، فرض مي كنيم  و لذا حداق��ل در دو تاپل، به ازاي يك مقدار از A، دو مقدار 

متمايز از C داريم :
R )A , B , C(
     a1 ….. c1
     a1 ….. c2 

اما به ازاء دو مقدار متمايز از C ، مقدار B  مي تواند متمايز يا يكس��ان باش��د بنابراين دو حالت زير قابل 
تصور است:

در حالت »الف«، نادرس��تي B  C و در قس��مت »ب« نادرس��تي A  B ثابت مي شود و لذا فرض 
نادرست است و A  C ثابت مي شود. اين قاعده در جبر رابطه اي، تعدي ناميده مي شود.
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  مثال 2 : آيا رابطه SECOND  در 3NF قرار دارد؟
اين رابطه  2NF است بنابراين شرط اول در تعريف رابطه 3NF برقرار است اما اگر نمودار FD اين رابطه 

را در نظر بگيريد:

 P# City 

Discount 

مي بينيد كه P#  City و City  Discount و بنابراين طبق قاعده تعدي، P#  Discount ثابت 
 3NF وابس��تگي تابعي دارد و لذا شرط دوم تعريف City به واس��طه P# با Discount مي ش��ود. به بيان ديگر

نقض شده است. 

براي رفع آنومالي در SECOND و بردن آن به سطح 3NF، اين رابطه بايد به دو رابطه زير تجزيه  شود:

PC )P# , City(
CD )City , Discount(

         

 

City P# 
C1 P1 
C2 P2 
C1 P3 
C3 P4 

 

PC 

 

 

Discount City 
20% C1 
25% C2 
30% C3 

 

CD 

     

به اين ترتيب آنومالي هاي شرح داده شده در بخش هاي قبلي از بين مي رود. نرمال سازي غالباً تا سطحي 
انجام مي گيرد كه س��رعت اجراي پرس وجوها و برگرداندن نتايج را بيش از حد مجاز كاهش ندهد چون در 
پايگاه  داده هايي با س��طح نرمال س��ازي باال بايد چندين جدول با هم پيوند بخورند تا نتيجه موردنظر حاصل 
ش��ود. به خصوص براي پايگاه  داده هايي كه تحت وب اجرا مي ش��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.
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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 دهيد.. 1

مراحل طراحي يك پايگاه داده را نام ببريد.. 2

ترجمه و تلفظ عباراتي را كه زير آن ها خط كشيده شده در فرهنگ لغات پيدا كنيد.. 3
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مزايا و معايب سيستم مديريت پايگاه داده را توضيح دهيد.. 1

وجود كليد اصلی در يك جدول چه ضرورتی دارد؟. 2

در محيط عملياتی دانشگاه، روابط زير برقرار است :. 3

الف( دانشجو، درس را انتخاب می كند.
ب( درس توسط دانشجو حذف می شود.

ج( استاد، درس را ارايه می كند.

با تخصيص تعدادی مشخصه به موجوديت ها و روابط، نمودار E-R اين محيط عملياتی را رسم نماييد.

ويژگی های يك رابطه را توضيح دهيد.. 4

وابستگی تابعی و وابستگی تابعی كامل را با ذكر مثال توضيح دهيد.. 5
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نمودار E-R زير را در نظر بگيريد:. 6

فرض كنيد اطالع  های زير را از نمودار فوق استنتاج كرده ايم:

I1 : دانشجوی S1 درس C1 را انتخاب كرده است.

I2 : درس C1 توسط استاد P1 ارايه می شود.

I3 : استاد P1 به دانشجوی S1 درس می دهد.

آيا اطالع زير قابل نتيجه گيری است؟
I4 : استاد P1 درس C1 را به دانشجوی S1 تدريس می كند.

رابطه R)A,B,C( را با بسط زير در نظر بگيريد. اين رابطه در چه سطحی از نر مال  سازی قرار دارد؟. 7

CBA
c1b1a1

c1b2a1

c2b1a1

c2b2a1

c3b3a2

c1b4a3

c4b4a3
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فصل دوم : تغيير جداول پايگاه داده

حال كه با روش طراحي يك پايگاه داده آشنا شديد به سراغ مطالب پيشرفته تری در كار با سيستم پايگاه 
داده Access می رويم. آش��نايي با مهارت های انتقال اطالعات بين دو سيس��تم پايگاه داده متفاوت و تبديل 
يك جدول به فرمت های قابل استفاده در ساير نرم افزارها، موضوعي است كه در اين فصل مورد بررسي قرار 

مي گيرد. 

1-2 اصول Importing جدول

يك��ي از مهارت ه��اي موردنياز براي طراحان يا مدي��ران پايگاه داده، توانايي انتق��ال دادن اطالعات بين 
سيستم هاي مختلف مديريت پايگاه داده است. در برخي موارد هم الزم مي شود شما يك فايل Excel يا فايل 

متني ساده را كه درون آن ركوردهاي اطالعاتي وجود دارد به درون جداول يك پايگاه داده انتقال دهيد. 

 Import يا Importing تعريف : عملياتي را كه طي آن، داده ها از يك منبع خارجي وارد پايگاه مي ش��ود
كردن مي گوييم.
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   وارد كردن يك جدول از يك بانك اطالعاتي ديگر
گاهي اوقات الزم مي ش��ود ش��ما يكي از جداول موجود در يك پايگاه داده Access يا SQL Server را 
وارد پايگاه داده اي كنيد كه در حال س��اخت و تكميل آن هستيد. براي مثال فرض كنيد در يك پايگاه داده 
Access جدول تمامي ش��هرهاي ايران وجود دارد و ش��ما در پايگاه داده  جديد به اين جدول نياز داريد. يك 

راه حل ابتدايي اين است كه جدول خامي ايجاد نموده و ليست شهرها و شماره آن ها را تايپ كنيد اما قابليت 
Importing سيستم هاي مديريت پايگاه داده به شما امكان مي دهد اين كار را با سهولت و سرعت بيش تري 

انجام دهيد.

پايگاه داده اي را كه قصد داريد جدول جديدي به آن اضافه كنيد در محيط Access باز كنيد.. 1
به زبانه External Date رفته و روي دكمه Access كليك كنيد.. 2

در پنج��ره اي كه ظاهر مي ش��ود روي دكمه Browse كليك نم��وده و در پنجره File Open، پايگاه داده 
حاوي جدول موردنظر را انتخاب كنيد. روي دكمه Open كليك كنيد.
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در پنجره تعيين پايگاه داده مبدأ، دكمه OK را بزنيد.. 3

ليس��تي از ج��داول، پرس وجوها، گزارش ها و س��اير عناص��ر موجود در پايگاه داده انتخاب ش��ده ظاهر . 4
می گردد. در زبانه Tables روي جدول موردنظر كليك كرده و دكمه OK  را بزنيد. 

با كليك كردن روي دكمه Close كه در آخرين پنجره ويزارد قرار دارد، عمليات انتقال صورت مي گيرد.. 5
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جدول انتخاب شده به ليست جداول پايگاه داده اضافه خواهد شد.. 6

Excel وارد كردن يك جدول از يك كارپوشه ي   
در بس��ياري از محيط هاي عملياتي، افراد ترجيح مي دهند اطالعات خود را در فايل هاي Excel نگه داري 
كنند چون ذخيره سازي داده ها در اين محيط بسيار ساده و سريع است. اما كم كم با افزايش حجم داده ها و 
نياز به انجام پردازش روي آن ها ديگر نرم افزار Excel كارايي خود را از دست مي دهند و انتقال داده  ها درون 

يك پايگاه داده نظير Access اجتناب ناپذير مي شود. در اين بخش با روش انجام اين كار آشنا مي شويد.

يك كارپوشه ي Excel حاوي جدول مشخصات كتاب هاي يك مؤسسه انتشاراتي ايجاد كنيد. اين فايل . 1
مي تواند حاوي ستون هاي شماره كتاب، نام كتاب، نام و نام خانوادگي نويسنده، قيمت كتاب و ... باشد. چند 

ركورد در آن ايجاد نموده و با نام BookList ذخيره كنيد.

ح��ال برنامه Access 2007 را باز نموده و يك فايل . 2
پايگاه داده خالي با نام Books ايجاد نماييد.

 س��پس به زبانه External Data رفته و روي دكمه 	. 
سبزرنگ Excel  كليك كنيد.

پنجره انتخاب فايل Excel ظاهر مي ش��ود. با كليك كردن روي دكمه Browse، فايل BookList را به . 4
پنجره معرفي كنيد. 
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در اين پنجره سه گزينه وجود دارد كه دوتاي اول به صورت زير عمل مي كنند :

گزينه اول، كارپوشه Excel را وارد يك جدول خام Access نموده و فيلدهاي اين جدول را با سرستون هاي 
فايل Excel نام گذاري مي كند.

گزين��ه دوم فرض مي كند ش��ما قب��اًل در Access جدولي حاوي فيلدهاي متناظر ب��ا فايل Excel ايجاد 
نموده ايد و قصد داريد ركوردهاي موجود در كارپوشه را به جدول Access اضافه كنيد. 

گزينه اول را انتخاب و روي دكمه OK كليك نماييد.. 5
در پنجره ظاهر شده، گزينه Show worksheets را انتخاب نموده و در ليست روبروي آن روي كارپوشه . 6

موردنظر كليك كنيد. داده هاي موجود در اين كارپوشه نمايش داده مي شود. روي دكمه Next كليك كنيد.
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ب��ا عالم��ت زدن عب��ارت باالي پنج��ره جديد به برنام��ه اعالم مي كني��د كه رديف اول ح��اوي عنوان . 7
سرستون هاست. روي دكمه Next كليك نماييد.

با كليك كردن روي هر س��تون، پس زمينه آن به رنگ س��ياه در مي آيد و امكان تغيير تنظيمات ستون . 8
در بخ��ش Field Options فراهم مي آيد. براي مثال مي توانيد نام س��تون1 و نوع داده اي2 آن را تغيير دهيد. 
در اين مثال BookCode  را از Double به Integer تغيير داده ام چون ش��ماره كتاب يك عدد صحيح اس��ت. 

تغييرات موردنظر را روي ساير ستون ها اعمال و روي دكمه Next كليك نماييد.

1 . Field Name
2 . Data Type
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پنج��ره بع��دي مخصوص تعيين كليد اصلي جدول اس��ت. گزينه اول، ب��ه Access اجازه مي دهد يك . 9
شناس��ه1 يكتا 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 

BookCode را انتخاب نماييد. نهايتاً روي دكمه Next كليك كنيد.

در اي��ن پنج��ره، يك نام مناس��ب براي جدول وارد نم��وده و روي دكمه Finish كلي��ك كنيد تا عمل . 10
Importing انجام شود.

1 . ID
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جدولي با نام تعيين شده و حاوي ركوردهاي كارپوشه Excel ايجاد مي شود.. 11

    وارد كردن يك جدول از يك فايل متني

فايل ه��اي متني با فرمت .txt مي توانند به عنوان منبعي براي ذخيره س��ازي داده ها مورد اس��تفاده قرار 
بگيرند. در اين نوع فايل ها، هر ركورد اطالعاتي درون يك سطر ذخيره مي شود و فيلدهاي آن ركورد با يك 

عالمت جداكننده1 مانند كاما، نقطه -كاما، عالمت نقل قول، Space ،Tab و ... از هم تفكيك مي شوند.

فرض كنيد فايلي متني حاوي نام و نام خانوادگي نويس��ندگان يك مؤسس��ه انتش��اراتي و نشاني پست 
الكتروني��ك آن ه��ا داريم و مي خواهيم اين فايل را درون پايگاه داده Access وارد كنيم. در اين فايل، فيلدها 

با Tab از يك ديگر جدا شده اند. 

فايل پايگاه داده را باز كرده و در زبانه External Data روي دكمه Text File كليك كنيد.. 1

1 . Delimiter
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با كليك كردن روي دكمه Browse، فايل متني را باز نموده و روي دكمه OK  كليك كنيد.. 2

در پنجره بعدي ركوردهاي موجود در فايل نش��ان داده مي شود. ضمناً در باالي پنجره، دو گزينه وجود . 3
دارد كه به صورت زير عمل مي كنند:

Delimited : با انتخاب اين گزينه به برنامه اعالم مي كنيد كه فيلدهاي هر ركورد با نوعي جداكننده از 

هم تفكيك شده اند.
Fixed Width : گاهي اوقات براي س��اخت يك فايل متنِي ح��اوي ركوردهاي اطالعاتي، براي هر فيلد 

عرض مشخصي در نظر گرفته مي شود تا به اين ترتيب، فيلدهاي يك ركورد از هم جدا شوند.
ما در ساخت فايل متني از روش اول استفاده كرده ايم بنابراين گزينه Delimited را انتخاب مي كنيم

همان طور كه در تصوير باال مي بينيد، عباراتي كه در فايل متني به زبان فارس��ي نوش��ته شده بودند، در 
اين پنجره ناخوانا هس��تند. مش��كل از آن جا ناشي مي شود كه هنگام ذخيره سازي فايل متني، امكان انتخاب 
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حالت هاي كدگذاري1 متفاوتي مانند ANSI و  UTF-8وجود دارد.

 در حي��ن Importing باي��د روش كدگذاري فايل به برنامه اعالم ش��ود وگرنه ممكن اس��ت Access  در 
تشخيص نويسه ها2ي غيرانگليسي دچار مشكل شود. براي حل اين مشكل :

روي دكم��ه Advanced كليك كنيد . 4
ت��ا پنج��ره Import Specification ظاهر 
شود. در باالي اين پنجره مي توانيد تعيين 
كني��د كه فيلدها با چه ن��وع جداكننده اي 
از هم تفكيك شده اند. همچنين با انتخاب 
 Code Page گزين��ه مناس��ب در ليس��ت
مشكل ناخوانا بودن نوشته هاي فارسي حل 
مي ش��ود. فايل متني مثال ما با كدگذاري 
UTF-8 ذخيره ش��ده كه نس��بت به بقيه 

روش هاي كدگذاري كارآمد تر است.

پ��س از انج��ام تنظيمات، روي دكمه OK  كليك كنيد تا به پنج��ره اصلي برگرديد. در اين پنجره روي . 5
دكمه Next  كليك نماييد.

1 . Encoding
2 . Characters
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در پنجره بعد هم امكان تعيين نويسه جداكننده وجود دارد. ضمناً اگر نام سرستون ها در رديف اوِل فايل . 6
متني وجود داش��ته باشد، با تيك زدن عبارت First Row Contains Fields Names مي توانيد نام فيلدها را 

هم از فايل متني به جدول Access منتقل كنيد. روي دكمه Next  كليك كنيد تا پنجره بعد ظاهر شود.

نوبت به تعيين نام فيلدها و نوع داده اي آن ها مي رسد. روي ستون موردنظر كليك و در باالي پنجره نام . 7
دلخواه را وارد و نوع داده اي را مشخص كنيد. نهايتاً روي دكمه Next كليك نماييد.

از آن جا كه ركوردهاي وارد شده فيلد منحصربفرد ندارند تا تبديل به كليد اصلي جدول شود، با انتخاب . 8
گزينه اول به Access اجازه دهيد يك فيلد شناسه يكتا به جدول اضافه كند.
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در پنجره بعد هم نام جدول را تعيين نموده و روي دكمه Finish  كليك كنيد. . 9

عمليات Import  داده  ها انجام و جدول جديدي ايجاد مي شود.. 10

2-2 اصول Exporting جدول

تبادل اطالعات ميان پايگاه هاي داده مختلف يكي از مهارت هاي اساس��ي در كار با DBMS ها محس��وب 
مي ش��ود. چنان چه نرم افزار 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 مي ش��ود؛ براي مث��ال قابليت هاي قدرتمندي براي انتق��ال داده  ها بين 
سيس��تم هاي مديريت پايگاه داده Access و SQL Server وجود دارد. اما هميشه كار به اين سادگي نيست. 
گاهي اوقات الزم مي شود داده هاي درون يك جدول به قالب هاي ساد ه اي مثل فايل متني يا HTML تبديل 
ش��وند تا سيستم پايگاه داده مقصد قادر به شناس��ايي آن ها باشد. به همين دليل مبحث Exporting  داده ها 

جداول اهميت زيادي دارد.
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الف( صدور يك جدول به يك بانك  اطالعاتي ديگر

مي خواهيم يكي از جداول پايگاه داده Access را به فايل Access ديگر Export كنيم. 

با دوبار كليك روي نام جدول موردنظر، آن را باز كنيد.. 1

در زبانه External Data روي دكمه More كليك و از منوي ظاهر ش��ده، گزينه Access Database را . 2
انتخاب نماييد.

پايگاه داده مقصد را انتخاب كنيد.. 3

در پنجره اي كه ظاهر مي ش��ود مش��خص كنيد كه آيا مي خواهيد فقط س��اختار جدول منتقل شود يا . 4
داده ه��اي درون آن  ه��م صادر ش��وند. گزينه اول يك كپي از جدول و محتوي��ات آن در پايگاه داده انتخابي 

ايجاد مي كند. 

5 . Export كلي��ك كنيد تا عمليات  OK در ص��ورت تمايل، ن��ام جديد براي جدول انتخاب و روي دكمه
انجام شود.
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Excel ب( صدور يك جدول به يك كارپوشه ي

پايگاه داده موردنظر را در محيط Access باز كنيد.. 1
در ليست جداول، روي جدول موردنظر دوبار كليك كنيد تا باز شود.. 2
در قاب Export روي دكمه Excel كليك كنيد.. 3
محل ذخيره سازي فايل كارپوشه  و نام آن را تعيين نماييد.. 4

اگر مي خواهيد فايل توليدي با نس��خه هاي قديمي تر Excel مثل 2003 و 97 س��ازگار باشد، از ليست . 5
File format گزينه آخر را انتخاب كنيد.

ترجيح��اً  گزين��ه Export data with formatting and layout را تيك بزنيد تا براي صدور نويس��ه هاي . 6
فارسي و حروفي مانند »ي«، »گ« و ... مشكلي ايجاد نشود.

 با كليك كردن روي دكمه OK، كارپوشه ساخته 7. 
مي شود.
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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 غالبًا ناس�ازگار با واسطه  
يك فايل متني انجام مي شود.

ج��دول موردنظر را در محيط Access باز كنيد. مثال اين بخش، صدور جدول »كتاب ها« به يك فايل . 1
متني است.

در زبانه External Data و قاب Export روي دكمه Text File كليك نماييد. . 2
محل ذخيره سازي فايل متني را مشخص كنيد.. 3
پنجره زير نشان داده مي  شود.. 4

اين بار مي خواهيم به جاي اس��تفاده از جداكننده براي تفكي��ك فيلدهاي هر ركورد، روش طول ثابت را 
به كار ببريم. 

گزينه Fixed Width را انتخاب نماييد.. 5



مديريت پايگاه داده 66

بخشي از فيلدها از محدوده ديد خارج مي شوند چون طول درنظر گرفته شده براي آن ها زياد است؛ مثاًل 
به صورت پيش فرض براي فيلدهاي متني )Text( طول 255 تعيين مي شود.

روي دكمه Advanced كليك كنيد تا پنجره زير ظاهر شود. . 6

در جدول Field Information سه ستون وجود دارد :

  ستون اول : نام فيلد
  ستون دوم : محل شروع درج فيلد

  ستون سوم : طول فيلد 

طول فيلدها را روي مقدار مناسب تنظيم كنيد.. 7

از ليست Code Page  گزينه UTF-8 را انتخاب كنيد تا مشكلي براي نمايش نويسه هاي فارسي در فايل . 8
متني ايجاد نشود. نهايتاً روي دكمه OK  كليك نموده و به پنجره اصلي برگرديد.

با كليك كردن روي دكمه Finish، عمليات Export انجام مي شود.. 9
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HTML د( صدور يك جدول به يك فايل

اگ��ر مي خواهيد اطالعات يكي از جداول پايگاه داده را مس��تقيماً  ب��ر روي اينترنت قرار دهيد يا آن را به 
فرمت HTML كه س��ازگار با اغلب سيس��تم هاي مديريت پايگاه داده اس��ت درآوريد، بايد آن را به يك فايل 

HTML صادر كنيد.

1 . HTML را باز كنيد. س��پس گزينه More ليس��ت ،Export باز و در قاب Access جدول موردنظر را در
Document را باز نماييد.

با كليك روی دكمه Broswe، محل ذخيره سازي فايل نهايي را تعيين كنيد.. 2
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گزينه Export data with formatting and layout را تيك بزنيد تا قالب بندي1 اعمال ش��ده در جدول . 3
Access روي فايل HTML منعكس شود. 

روي دكمه OK كليك كنيد.. 4

ب��ا ظاهر ش��دن پنجره تعيي��ن كدگذاري، . 5
حالت UTF-8 را انتخاب نماييد. 

روي دكمه OK  كليك كنيد تا فايل نهايي ساخته شود.. 6

Hyperlink 3-2 فيلدهاي

نوع داده ای Hyperlink 2 يكي از انواع  داده اي موجود در Access به شمار مي رود و مي تواند به يك نشاني 
اينترنتي، به يكي از اجزاء پايگاه داده يا فايلي از برنامه اي ديگر متصل ش��ود. داده هاي Hyperlink در اصل 
چهار بخش��ي و به صورت زير هس��تند اما غير از Address، ورود س��ه بخش ديگر اختياري است و داده  هاي 

شما را گوياتر مي كند.

Text to display#Address#SubAddress#ScreenTip

1 . Formatting
2 .  اَبَر پيوند
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بخش Text to Display، عبارت قابل نمايش را نشان مي دهد و چنان چه اشاره گر ماوس روي فيلد برود، 
جمله اي كه در بخش ScreenTip  قرار گرفته نش��ان داده مي ش��ود. با كليك روی پيوند هم به نش��انی درج 

شده منتقل خواهيد شد.

4-2 تعيين و اضافه كردن Hyperlink در فيلدها

در يك فيلد از نوع داده اي Hyperlink مي توان پيوندهايي را به صورت زير ايجاد كرد :

الف( پيوند به يك نشاني اينترنتي

جدول را در حالت نمايش Data Sheet قرار داده و عبارت زير در فيلد Hyperlink وارد نماييد: . 1

دفتر برنامه ريزي و تأليف آموزش هاي فني حرفه اي##http://www.tvoccd.sch.ir#نشاني وب سايت

كليد Enter را بزنيد. همان طور كه در تصوير زير مي بينيد پيوند برقرار مي شود.. 2

يك روش سريع براي ويرايش محتواي فيلدهاي Hyperlink  اين است كه :

درون فيلد راست كليك كرده و از منوي Hyperlink دستور Edit Hyperlink را انتخاب نماييد.. 1
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 در پنجره اي كه ظاهر مي شود مي توانيد اجزاء مختلف يك داده Hyperlink  را تنظيم كنيد.2. 

براي ظاهر كردن پنجره ويرايش ScreenTip  كافي است روي دكمه اي كه همين عبارت روي آن نقش . 3
بسته كليك نماييد. 

ب( پيوند به يكي از اجزاء پايگاه داده ديگر

براي ايجاد پيوند به فرم Customer List در پايگاه داده  Northwind 2007كه )در اين مثال( درون درايو 
C ذخيره شده، بايد در فيلدي از نوع Hyperlink، عبارت 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 نوع داده اي Hyperlink  مي توان پيوندي را به ي��ك فايل خارج از برنامه )مثاًل 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 Hyperlink باعث ايجاد پيوند به Sheet2 از فايل 
اكسل Book.xslx مي شود كه در درايو D قرار دارد و سلول E5 را در حالت ويرايش قرار مي دهد.

D:\Books.xlsx#Sheet2!E5#Click to view#موجودي كتاب در انبار

Freeze 2-5 كردن فيلدهاي يك جدول

در جداولي كه تعدادي فيلدها )ستون ها( بيش از حد معمول است، غالباً تعدادي از فيلدهاي يك ركورد 
خارج از محدوده پنجره قرار مي گيرند و لذا براي مشاهده آن ها بايد نوار هاي پيمايش1 را جابه جا كنيد. براي 
مثال در پايگاه داده Northwind و جدول مشخصات مشتريان )Customers(، براي مشاهده شماره تلفن هاي 
مش��تريان بايد نوار پيمايش افقي را به س��مت راست حركت دهيد. اين كار يك عيب بزرگ دارد؛ ستون هاي 
ابتدايي جدول كه حاوي مش��خصات اصلي هس��تند از ديد خارج مي شوند و بنابراين كار ردگيري اطالعات و 

ويرايش آن ها دشوار مي شود.

براي حل اين مشكل، روشي به نام Freeze كردن ستون ها پيش بينی شده است. 

س��تون يا س��تون هايي را كه مي خواهيد هنگام حركت دادن نوارهاي پيمايش جابه جا نش��وند انتخاب . 1
كنيد. اين كار با كليك كردن روي سرس��تون اول 
و حركت دادن اشاره گر به سمت ستون هاي بعدي 

انجام مي شود.

سپس روي يكي از اين ستون ها راست كليك . 2
كرده و عبارت Freeze Columns را انتخاب كنيد.

1 . Scroll Bars
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س��تون هاي Freeze شده به سمت چپ جدول منتقل مي ش��وند و از اين پس با حركت دادن نوارهاي . 3
پيمايش، جابه جا نمي ش��وند. به اين ترتيب فيلدهاي مهم هر ركورد هميش��ه در ابتداي سطر آن ركورد قرار 

دارند.

4 . Unfreeze روي يكي از آن ها راست كليك نموده و گزينه ،Freeze براي خارج كردن ستون ها از حالت
All Columns را 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 data-

base. 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 copy-

paste 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.

متن باال را مطالعه كرده و در مورد آن توضيح دهيد.. 1

مزايای Importing داده ها را نسبت به عمليات كپی كردن توضيح دهيد. . 2

ترجمه و تلفظ عباراتي را كه زير آن ها خط كشيده شده در فرهنگ لغات پيدا كنيد.. 3

توانايی Import و Export داده ها در محيط اكسس چه مزيت هايی برای كاربر پايگاه داده دارد؟. 1

در اكسس جدولی حاوی مشخصات دانش آموزان يك كالس ايجاد و تعدادی ركورد در آن درج كنيد. . 2
سپس اين جدول را به يك فايل متنی، يك فايل HTML و كارپوشه Excel صادر كنيد.

در هنگام Import داده ها به اكس��س، با دو گزينه Delimited و Fixed Width روبرو می ش��ويد. تفاوت . 3
اين دو گزينه در چيست؟

Freeze كردن ستون های جدول در چه مواردی كاربرد دارد؟. 4
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فصل سوم : ايجاد پرس وجوهاي1 محاسباتي و عملياتي

ب��راي ذخيره س��ازي داده ها درون جداول يك پايگاه داده  رابطه اي و اس��تخراج نتاي��ج موردنظر از آن ها، 
روش ه��اي متع��ددي وجود دارد. براي مثال ش��ما مي تواني��د ركوردهاي موجود در يك ج��دول Access را 
به صورت مس��تقيم يا به واس��طه يك فرم اكس��س تغيير دهيد. همچنين مي توانيد با اس��تفاده از ابزارهاي 

گزارش سازي، نتايج دلخواه را از مجموعه داده ها به دست آوريد. 

اما روش اس��تاندارد و معمول براي انجام اين كار به خص��وص در نرم افزارهاي كاربردي كه با پايگاه داده 
در ارتباط هس��تند، اس��تفاده از پرس وجو هايي اس��ت كه به زبان SQL 2 نوشته مي ش��وند. SQL كه »زبان 
 Oracle و  SQL Server ،Access پرس وجوي س��اخت يافته« هم ناميده مي ش��ود در پايگاه داده  هايي مث��ل
كارب��رد دارد و مي توان��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 آن ها را دقيقاً مشخص كنيم تا بتوانيد عمل كرد پرس وجوهاي ذكر 
شده در اين فصل و همچنين مطالب فصول بعدي را بهتر متوجه شويد. عالوه بر اين مي توانيد با پياده سازي 
پايگاه داده در محيط نرم افزار Access و وارد كردن داده هاي آزمايش��ي، پرس وجوهاي توضيح داده شده در 

اين كتاب را روي رايانه خودتان اجرا نماييد.

1 . Query
2 . Structured Query Language
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پايگاه داده Publisher  مخصوص نگه داري اطالعات فروش كتاب  هاي چاپ ش��ده توس��ط يك مؤسس��ه 
انتشاراتي است و چهار جدول به صورت زير دارد :

جدول كتاب ها

جدول مشتريان

جدول فاكتورها

جدول جزييات فاكتور



79فصل سوم: ايجاد پرس وجوهاي  محاسباتي و عملياتي

ارتباطات اين جداول به صورت زير است :

1-3 انجام محاسبات در يك پرس وجو 

براي انجام محاس��بات روي داده هاي درون پايگاه داده مانند محاسبه مجموع يا ميانگين تعدادي عدد و 
همچنين تطبيق دادن داده ها با يك معيار1 خاص بايد از عمل گرهاي محاسباتي استفاده كنيد. 

1-1-3 عمل گرهاي مقايسه ای 

در پرس وجوهاي SQL، براي بررس��ي مقادير موجود در ركوردهاي يك جدول، عمل گرهاي رياضي زير 
پيش بيني شده است.

مثالكاركردعمل گر

”Tehran“ =مساوي با=

25 >كوچك تر از>

25<بزرگ تر از<

25 =>كوچك تر يا مساوي=>

25 =<بزرگ تر يا مساوي=<

20<>مخالف )نامساوي(<>

می خواهيم پرس وجويي طراحي كنيم كه نام و تلفن مشتريان ساكن در شهر »شيراز« را به دست آورد. 
برای انجام اين كار :

پايگاه داده Publisher را باز كنيد.. 1

1 . Criteria
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در زبانه Create و قاب Other روی دكمه Query Design كليك كنيد.. 2

3 .Tbl_( بالفاصله پنجره ای باز می ش��ود كه حاوی جداول موجود در پايگاه داده اس��ت. جدول مشتريان
Customers( را انتخاب و روی دكمه Add كليك كنيد.

4 . Close برای س��اخت اين پرس وجو فقط به جدول مش��تريان نياز داريم، بنابراين با كليك روی دكمه
پنجره Show Table را ببنديد.

در ش��بكه ای ك��ه زير جدول انتخاب ش��ده ق��رار دارد، در س��تون اول و ردي��ف Filed كليك كنيد تا . 5
گزينه های قابل انتخاب نش��ان داده ش��وند. گزينه Name را انتخاب كنيد. همين كار را برای دو ستون ديگر 

هم انجام داده و اين بار گزينه های Tel و City را انتخاب كنيد.

در رديف Table، نام جدولی كه فيلدها به آن تعلق دارند به صورت خودكار درج می شود چون صرفاً يك 
جدول را وارد پرس  وجو كرده ايم. 

در رديف Criteria و ستون City كلمه شيراز را وارد كنيد؛ به اين معنی كه معيار جداسازی ركوردها، . 6
برابر بودن فيلد City آن ها با مقدار »شيراز« است.
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7 . ،Show از آن جا كه در نتيجه نهايی فقط بايد نام و ش��ماره تلفن مش��تری نش��ان داده شود، در رديف
عالمت تيك را برای ستون City برداريد.

در زبانه Design و قاب Results روی دكمه Run كليك كنيد تا پرس وجو اجرا شود.. 8
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نتايج حاصل از اجرای پرس وجو در يك ش��بكه نشان داده می شود. برای برگشت به نمای طراحی بايد . 9
در زبانه Home و قاب Views روی عبارت View كليك كنيد تا منوی انتخاب نما ظاهر شود. سپس گزينه 

Design View را انتخاب كنيد.

از آن جا كه قصد تغيير پرس وجوی طراحی ش��ده را نداريم، با كليك روی گزينه SQL View به نمای . 10
كدنويسی می رويم تا ببينيم در پشت صحنه ساخت يك پرس وجو چه كدهايی توليد شده است. برای ساخت 

اين پرس وجو، كدهای زير توسط اكسس ايجاد شده است:

SELECT Tbl_Customers.Name, Tbl_Customers.Tel
FROM Tbl_Customers
WHERE )))Tbl_Customers.City(=’شيراز’((;

در واق��ع نم��ای طراحی به ش��ما كمك می كند تا بدون درگير ش��دن با جزييات ن��گارش كدها بتوانيد 
پرس وجوی موردنظر را ايجاد كنيد. اما دقت داش��ته باش��يد كه اس��تفاده از نمای طراحی مخصوص كاربران 
مبتدی است و به تدريج در طول اين كتاب می آموزيد كه چگونه بدون نياز به نمای طراحی، پرس وجوهای 

موردنظر را ايجاد نماييد.

كد زير را كه س��اده ش��ده پرس وجوی فوق است در نمای SQL وارد و روی دكمه Run كليك كنيد تا . 11
اجرا شود.

SELECT Name, Tel
FROM Tbl_Customers
WHERE City = ‘شيراز’

 براي مقايس��ه ي��ا تغيير فيلدهايي كه داده ه��اي درون آن ها از نوع 
رشته اي هستند بايد هنگام نوشتن پرس وجو،  رشته را درون عالمت هاي 
نقل ق��ول )’ ‘( قرار دهيد ك��ه در محيط ويرايش  پرس وجوي Access يا 
SQL Server به صورت دو خط صاف در اطراف عبارت ظاهر مي شوند.

  مثال 1 : پرس وجويي بس��ازيد تا عنوان كتاب هايي را اس��تخراج كند كه قيمت آن ها 50000 ريال 
يا بيش تر است.

ب��رای انج��ام اين كار بايد مطابق توضيحات قبل، با كلي��ك روی دكمه Query Design يك پرس وجوی 
جدي��د ايجاد و جدول Tbl_Books را وارد بخش جداول كنيد. س��پس فيلده��ای Title و Price را انتخاب 
نموده و در رديف Criteria از ستون Price، شرط >=50000 را وارد كنيد تا تنها كتاب هايی كه قيمت آن ها 
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با اين شرط تطابق دارد انتخاب شوند. 

پرس وجويی كه با اين كار توليد می شود به صورت زير است :
SELECT Tbl_Books.Title
FROM Tbl_Books
WHERE Tbl_Books.Price( >= 50000

2-1-3 عمل گرهاي منطقي1 

در بخش قبل با روش ايجاد يك ش��رط در پرس وجو آش��نا شديد. حاال اين سؤال مطرح مي شود كه اگر 
بخواهيم مقادير فيلدها را با بيش از يك شرط ارزيابي كنيم راه حل چيست؟ براي انجام اين كار مجموعه اي 

از عمل گرهاي منطقي طراحي شده كه به صورت زير عمل مي كنند.
AND : مانند »و« منطقي عمل مي كند يعني بايد همه شرط ها درست باشند تا كل عبارت درست باشد.

  مث�ال 1 : پرس وجوي��ي طراحي كنيد تا عنوان كتاب هايي را برگرداند كه قيمت آن ها بين 50000 
ريال و 70000 ريال است.

در اي��ن حال��ت بايد فيلد موردنظر را در دو س��تون انتخ��اب نموده و در رديف معيار ه��ر كدام، يكی از 
شرط های موجود در AND منطقی را قرار دهيم.

1 . Logical
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كد توليد شده برای اين پرس وجو به صورت زير است:
SELECT Title FROM Tbl_Books
WHERE Price>=50000 AND Price<=70000

OR : همان »يا«ي منطقي اس��ت و درس��ت بودن فقط يك ش��رط براي صحيح بودن كل عبارت كافي 
است.

  مثال 2 : پرس وجويي بنويس��يد كه مش��خصات مشتريان ساكن در شهر »شيراز« يا »تهران« را به 
دست آورد.

از آن جا كه قصد داريم همه مش��خصات يك مش��تری برگردانده ش��ود يا بايد تك تك فيلدها را انتخاب 
كنيم و يا با انتخاب گزينه )*. نام جدول( به اكسس اعالم كنيم كه همه فيلدها را انتخاب كند. در ادامه بايد 
فيلدی را كه در انتخاب ركوردها تأثير دارد به صورت جداگانه در يك س��تون جديد انتخاب نموده و ش��رط 

اول را در رديف Criteria و شرط بعدی را در رديف or درج كنيم.

كد توليد شده برای اين پرس وجو به صورت زير است:

SELECT * FROM Tbl_Customers

WHERE City=’شيراز’ OR City=’تهران’

اين عمل گرهاي منطقي را مي توان با هم تركيب كرد و براي جداس��ازي ش��رط ها از هم، از عالمت پرانتز 
استفاده نمود.

  مثال 3 : مي خواهيم مش��خصات كتاب هاي »فتوش��اپ« يا »اينترنت« منتش��ر شده با قيمت بين 
50000 تا 70000 ريال را استخراج كنيم.

SELECT * FROM Tbl_Books

WHERE Price>=50000 AND Price<=70000 AND )Title=’فتوشاپ’ OR Title=’اينترنت’(
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  مثال 4 : اگر در پرس وجوی مثال قبل، پرانتزها را از اطراف دو شرط OR حذف كنيم چه اتفاقی 
می افتد؟ 

SELECT * FROM Tbl_Books

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

ش��رط ‘اينترنت‘ Title= به صورت مس��تقل مورد ارزيابی قرار می گيرد؛ بنابراين كتاب های فتوشاپی كه 
قيمت آن ها در محدوده موردنظر اس��ت ليس��ت می شوند و در كنار آن ها مشخصات همه كتاب های اينترنت 
)صرف نظر از قيمت آن ها( نشان داده می شود. در واقع پرس وجو توسط اكسس به صورت زير تفسير می شود: 

SELECT * FROM Tbl_Books

WHERE )Price>=50000 AND Price<=70000 AND Title=’فتوشاپ’( OR Title=’اينترنت’

اين مسأله از تقدم عمل گر AND بر OR ناشی می شود و نشان می دهد با استفاده از پرانتز می توان اين 
تقدم را تغيير داد.

IN 3-1-3 عمل گر

با روش بررس��ي مقادير موجود در پايگاه داده با اس��تفاده از دستور OR  آش��نا شديد. مثاًل براي بازيابي 
مش��خصات مشترياني كه در شهرهاي شيراز، اصفهان يا ش��هركرد سكونت دارند مي توان پرس وجوي زير را 

نوشت:

Select * From Tbl_Customers

WHERE City=’شهركرد’ OR City=’اصفهان’ OR City=’شيراز’ 

عمل گر IN به ش��ما كمك مي كند تا معيارهايي از اين دس��ت را با سهولت بيش تري به پرس وجو اضافه 
كنيد. 

 در پرس وجوي زير بررس��ي مي ش��ود كه آيا مقدار فيلد City با يكي از اعضاي مجموعه اي درون پرانتز 
مساوي هست يا خير. 

Select * From Tbl_Customers

WHERE City IN )‘شهركرد‘ , ’اصفهان’ , ’شيراز‘(
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با توجه به مهارت نس��بی كه در نوش��تن پرس وجوها در محيط اكس��س پيدا كرده ايد، از اين پس، برای 
توضيح اغلب پرس وجوها به ذكر كد SQL آن ها اكتفا خواهيم كرد. برای نوشتن و اجرای كد SQL در محيط 

اكسس بايد به روش زير عمل كنيد : 

در زبانه Create و قاب Other روی دكمه Query Design كليك كنيد.. 1
با ظاهر شدن پنجره انتخاب جداول، روی دكمه Close كليك كنيد تا بسته شود.. 2
در زبانه Design و قاب Results روی عبارت SQL كليك كنيد تا محيط كدنويسی ظاهر شود.. 3

پس از نوشتن كد، روی دكمه Run كليك كنيد تا پرس وجو اجرا شود.. 4

BETWEEN 4-1-3 عمل گر

در مطال��ب قبل��ي با روش بازيابي ركوردهايي كه يكي از فيلد هاي آن در محدوده اي مش��خص قرار دارد 
آش��نا ش��ده ايد. براي مثال پرس وجوي زير مش��خصات كتاب هايي را برمي گرداند كه قيمتي بين 50000 و 

70000 ريال دارند.

SELECT * FROM Tbl_Books

WHERE Price>=50000 AND Price<=70000

عمل گر BETWEEN اين امكان را فراهم مي آورد تا اين پرس وجو را به صورت زير بنويسيد.

SELECT * FROM Tbl_Books

WHERE Price BETWEEN 50000 AND 70000
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يك��ي از مهم تري��ن كاربردهاي اين عمل گر، برگرداندن ركوردهايي اس��ت كه فيلد تاريخ آن ها در بازه اي 
خاص قرار گرفته است. براي نمونه، پرس وجوي زير مشخصات فاكتورهايي را برمي گرداند كه از ابتداي مرداد 

88 تا انتهاي آذر 89 صادر شده اند.

SELECT * FROM Tbl_Factors

WHERE Date BETWEEN#1388/05/01#AND#1388/09/30#

 درج عالمت #  در ابتدا و انتهاي تاريخ ها ضروري است وگرنه اجراي پرس وجو با مشكل مواجه مي شود.

LIKE 5-1-3 عمل گر

اين عمل گر ابزاري كارآمد براي جس��تجو در ميان فيلدها و پيدا كردن موارد مش��ابه با عبارت موردنظر 
اس��ت. در اين عمل گر با قرار دادن عالمت *  مي توانيد فيلد موردنظر را با مجموعه اي از نويس��ه ها )با طول 
 s عبارت هايي را بررس��ي مي كند كه با حرف  LIKE ‘s*’نامش��خص( مقايس��ه كنيد. به عنوان نمونه عبارت
شروع مي شوند اما طول آن ها اهميت ندارد. در عوض عبارت  ‘???LIKE ‘sبه دنبال عبارت هاي مي گردد كه 

با حرف s شروع مي شوند اما فقط چهار حرف دارند.

  مثال 1 : مشخصات كتاب هايي را به دست بياوريد كه نام نويسنده آن ها »رضا« باشد.

SELECT * FROM Tbl_Books 

WHERE Author LIKE ‘رضا*’

  مثال 2 : مشخصات كتاب هايي را بازيابي كنيد كه در عنوان آن ها واژه »برنامه نويسي« باشد.

SELECT * FROM Tbl_Books 

WHERE Title LIKE ‘*برنامه نويسي*’
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  مثال 3 : ليس��ت كتاب هايي را به دس��ت آوريد كه ش��ماره آن ها چهار رقمي و رقم ده گان 2، 3 يا 
4 باشد.

SELECT * FROM Tbl_Books 

WHERE ID LIKE '??[2-4]?'

6-1-3 ايجاد فيلدهاي محاسباتي

يكي از قابليت هاي بس��يار پركاربرد پرس وجوها، توانايي در ايجاد فيلدهاي محاس��باتي اس��ت. ش��ما با 
استفاده از عمل گرهاي ساده رياضي مي توانيد روي مجموعه اي از فيلدهاي عددي محاسبه موردنظر را انجام 

داده و نتيجه را در فيلد جديدي ذخيره كنيد.

جدول جزييات فروش را درنظر بگيرد. مي خواهيم پرس وجويي 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 كتاب ها در اين جدول نگه داري نمي شود، بنابراين بايد با استفاده از شماره كتاب، قيمت آن را از 
 Tbl_Books و Tbl_FactorDetails جدول كتاب ها به دس��ت بياوريم. براي انجام اين كار باي��د از دو جدول

استفاده نماييم.

در زبان��ه Create و قاب Others  روي دكم��ه Query Design كليك كنيد تا پنجره طراحي پرس وجو . 1
ظاهر شود.

جداول Tbl_FactorDetails و Tbl_Books را وارد پنجره كنيد.. 2
از ج��دول جزيي��ات فروش، همه فيلده��ا و از جدول كتاب ها فقط فيلد قيمت )Price( را وارد ش��بكه . 3

نماييد.
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در فيلد آخر كليك نموده و عبارت زير را وارد كنيد :. 4

TotalPrice : [Price]*[Quantity]*)100-[Discount](/100

TotalPrice نام فيلد جديد است كه با عالمت دو نقطه از فرمول روبروي آن جدا شده است. 

پرس وجو را بر اساس شماره فاكتور و سپس شماره كتاب ها به صورت صعودي مرتب كنيد.. 5

در زبانه Design روي دكمه Run كليك كنيد تا پرس وجو اجرا شود.. 6

7 .Qry_ اين پرس وج��و را با نام Save نتيجه اجراي پرس وجو، جدول زير اس��ت. با اس��تفاده از دس��تور
TotalPrice ذخيره كنيد.
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Expression Builder استفاده از   

در مرحل��ه 4 از 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 پيش بيني ش��ده كه بهتر اس��ت براي توليد فرمول هاي پيچيده تر از آن ها استفاده 
كنيد. براي پياده سازي فرمول محاسبه مبلغ كل هر رديف فاكتور از طريق پنجره Expression Builder  به 

روش زير عمل نماييد:

درون خانه Field كليك كنيد.. 1
در زبانه Design و قاب Query Setup روي دكمه Builder كليك نماييد.. 2

پنج��ره زير ظاهر مي ش��ود. ب��ا كليك كردن روي عبارت Tables ليس��ت جداول را ب��از و روي جدول . 3
موردنظر كليك نماييد.

با كليك كردن روي فيلد موردنظر و سپس فشار دادن دكمه Paste، اين فيلد وارد كادر فرمول نويسي . 4
مي شود.

با اس��تفاده از دكمه هاي پايين كادر فرمول نويس��ي، عمل گرهاي الزم را وارد نموده و نهايتاً روي دكمه . 5
OK كليك كنيد تا فرمول ساخته شده وارد خانه Filed شود.



91فصل سوم: ايجاد پرس وجوهاي  محاسباتي و عملياتي

در ابتداي اين فرمول به صورت پيش فرض عبارت Exp1 درج مي ش��ود كه نام س��تون جديد محسوب . 6
مي شود و البته مي توانيد آن را تغيير دهيد.

  بررسي پرس وجو

با كليك كردن روي منوي دكمه View، كد SQL پرس وجوي ساخته شده را ظاهر نماييد.

به اين پرس وجو دقت كنيد. كدي كه باعث ايجاد ستون محاسباتي جديد شده به صورت زير است :

نام فيلد جديد AS عبارت محاسباتي

7-1-3 استفاده از توابع تجمعي1

گاهي اوقات الزم مي ش��ود برحس��ب مقادير موجود در يك فيلد، محاس��به اي را روي فيلد ديگري انجام 
دهي��د؛ مثاًل مجموع آن فيلد يا تعداد تكرار ركورد مرتبط را در جدول محاس��به نماييد. به جدول حاصل از 

پرس وجوي 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 TotalPrice محاس��به ش��ده اس��ت. حاال 
 FatorID همه ركوردهايي را كه فيلد TotalPrice مي خواهيم مبلغ كل يك فاكتور را به دست بياوريم يعني
مش��ابه دارند )مربوط به يك فاكتور هس��تند( جمع بزنيم. آيا اين كار با اس��تفاده از فيلدهاي محاس��باتي 

امكان پذير است؟
پاسخ منفي است؛ در اين گونه مواقع بايد از توابع تجمعي كه Aggregation هم ناميده مي شوند استفاده 

كنيم. برخي توابع پركاربرد تجمعي در جدول زير فهرست شده اند :

عمل كردتابع

Min محاسبه كوچك ترين مقدار
Max محاسبه بزرگ ترين مقدار
Sumمحاسبه مجموع
Avg محاسبه ميانگين

Count شمارش تعداد

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

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

 SQL وقتي بين كلمات يك عبارت فاصله وجود داشته باشد بايد آن عبارت را درون كروشه قرار دهيد تا 
آن را به عنوان يك عبارت واحد شناسايي كند.

  مثال 2 : پرس وجويي بنويسيد كه نشان دهد چند جلد از كتاب شماره 1206 فروخته شده است.
SELECT SUM)Quantity( AS [آمار فروش]
FROM Tbl_FactorDetails 
WHERE BookID=1206
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  مثال 3 : پرس وجويي بنويسد كه آمار فروش همه كتاب ها را با ذكر شماره آن ها استخراج نمايد.

در زبانه Create  و قاب Other روي دكمه Query Design كليك كنيد.. 1

جدول Tbl_FactorDetails را وارد پنجره طراحي نماييد.. 2

در ستون اول شبكه و از منوي Filed گزينه BookID را انتخاب كنيد.. 3

در زبانه Design  و قاب Show/Hide روي دكمه Totals كليك كنيد تا فعال شود. به اين ترتيب رديف . 4
جديد Total به شبكه باال اضافه مي شود.

در س��تون فيلد BookID گزينه Group By انتخاب مي ش��ود. درج Group By از اين جهت الزم است . 5
چون در نتيجه نهايي مي خواهيم همه نتايج مربوط به هر BookID در يك سطر جمع )Aggriagte( شود.

در س��تون دوم و رديف Filed، فيلد Quantity را انتخاب كنيد چون قرار اس��ت تابع تجمعي روي اين . 6
فيلد عمل كند.

در رديف Total ستون دوم با انتخاب تابع SUM نشان دهيد كه مي خواهيد عمل جمع انجام شود.. 7
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روي دكمه Run كليك كنيد تا نتايجي شبيه به اين تصوير . 8
به دست آيد.

اكس��س به صورت خودكار ن��ام SumOfQuantity را براي . 9
اين ستون انتخاب كرده است.

منوي View را باز كرده و كد SQL را ببنيد.. 10

SELECT BookID, Sum)Quantity( AS SumOfQuantity

FROM Tbl_FactorDetails

GROUP BY BookID;

مي خواهيم اين كد را طوري تغيير دهيم تا تعداد كتب فروخته ش��ده فقط براي كتاب هايي كه ش��ماره . 11
آن ها بين 1203 تا 1206 است به دست آيد. 

SELECT BookID, Sum)Quantity( AS SumOfQuantity

FROM Tbl_FactorDetails

GROUP BY BookID

HAVING BookID BETWEEN 1203 AND 1206

 در پرس وجوهايي كه حاوي عبارت GROUP BY هس��تند براي تعيين معيار جداس��ازي داده ها بايد از 
عبارت HAVING استفاده نماييد.

  مثال 4 : مبلغ كل هر فاكتور را به دست آوريد.

پيش از اين يك پرس وجو با نام Qry_TotalPrice ساختيم كه در آن مبلغ هر كدام از رديف هاي فاكتور 
قيد شده بود حاال با استفاده از اين پرس وجو و تابع SUM مي خواهيم به جواب نهايي برسيم.

SELECT FactorID AS ]شماره فاكتور[ ,SUM)TotalPrice( AS ]مبلغ فاكتور[ 
FROM Qry_TotalPrice

GROUP BY FactorID
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پرس وجوهاي ذخيره ش��ده از نظر بازيابي اطالعات مانند جداول هس��تند و مي توان در ساير پرس وجوها 
از آن ها استفاده نمود.

8-1-3 استفاده از توابع تاريخي

 SQL هس��تند، توابعي در زبان Date/Time براي انجام پردازش روي مقدار فيلدهايي كه از نوع داده اي
وجود دارد كه در جدول زير توضيح داده شده اند. دقت داشته باشيد كه برخي از اين توابع صرفاً براي كار با 

تاريخ هاي ميالدي مناسب هستند.

مثالعمل كردعبارت

Date ) (
تاريخ جاري سيستم را به ميالدي توليد 

مي كند. 
Factors.Date = Date)(

تاريخ صدور فاكتور، امروز باشد

Day )Date(عدد مربوط به روز را در تاريخ برمي  گرداند
Day )Factors.Date( <= 7

فاكتور در هفته  اول ماه صادر شده باشد

Month )Date(عدد متناظر با شماره ماه را برمي گرداند
Month )Factors.Date( = 2

فاكتور در ماه دوم سال صادر شده باشد.

Year )Date(بخِش سال را از تاريخ جدا مي كند
Year )Factors.Date( = 1386
فاكتور مربوط به سال 1386 باشد

 Weekday
)Date(روز هفته را مشخص مي كند

Weekday )2010/02/24(
عدد 4 را به عنوان روز چهارم هفته 

برمي گرداند

 Between Date1

AND Date2
در پرس وجوهاي شرطي براي تعيين محدوده 

زماني بين Date1 و Date2 به كار مي رود.

 Factors.Date BETWEEN
#1387/01/01#AND#1387/12/29#
شرطي براي جداسازي فاكتورهاي سال 

87 است. 

  مثال 1 :  پرس وجويي بنويسيد كه تاريخ جاري را به ميالدي برگرداند و نشان دهد امروز، چندمين 
روز هفته است.

SELECT Date)( AS [تاريخ ميالدي جاري],Weekday)Date)(( AS [شماره روز]
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9-1-3 استفاده از توابع رشته اي

بخش عمده اي از اطالعات درون پايگاه داده با انواع داده اي رش��ته اي ذخيره س��ازي مي ش��وند؛ نام و نام 
خانوادگي افراد، نش��اني ها، نام كاال و ... از جمله اين داده ها محس��وب مي شوند. شما مي توانيد اعدادي را هم 
كه قرار نيس��ت پردازش رياضي روي آن ها انجام ش��ود به صورت رشته اي ذخيره كنيد چون رشته ها نسبت 
به اعداد فضاي كم تري را در پايگاه داده اشغال مي كنند. براي مثال هيچ گاه الزم نيست روي »شماره ملي« 
افراد يك پردازش رياضي مثل محاس��به مجموع يا ميانگين انجام گيرد بنابراين ذخيره  كردن آن به صورت 

رشته اي قابل قبول است. 

براي كار روي داده هاي رش��ته اي توابع متعددي در SQL طراحي ش��ده كه موارد زير كاربرد بيش تري 
دارند.

مثالعمل كردتابع

Len)String(.طول رشته را محاسبه مي كندLen)‘abcdef’(
عدد 6 را توليد مي كند

Left)String,a(
از سمت چپ رشته  String، تعداد a حرف را 

جدا مي كند.
Left)‘abcdef’,2(

رشته ab را برمي گرداند

Mid)String,s,a(
از حرف sام رشته String، تعداد a حرف را 

جدا مي كند.
Mid)‘abcdef’,3,2(

رشته cd را جدا مي كند

Right)String,a(
از سمت راست رشته  String، تعداد a حرف را 

برمي گرداند.
Right)‘abcdef’,2(

رشته ef را جدا مي كند

  مثال 1 : نام مشترياني را به دست آوريد كه طول نشاني آن ها بيش تر از 30 حرف است.

SELECT Name FROM Tbl_Customers

WHERE LEN)Address(>30

  مثال 2 : در يك گزارش به نام مش��تريان و نشاني حدودي آن ها نياز داريم. پرس وجويي 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.

SELECT Name AS [نام مشتري] , City + ‘-‘ + LEFT)Address,15( + '...' AS  [نشاني حدودي]
FROM Tbl_Customers

 با استفاده از عمل گر + مي توانيد يك رشته را به رشته ديگر متصل كنيد.

2-3 طراحي پرس وجوهاي عملياتي1

تا اين جا با پرس وجوهايي آش��نا ش��ديد كه وظيفه اصلي آن ها بازيابي اطالعات است. اين پرس وجوها با 
دس��تور SELECT شروع مي ش��وند و با پيوند دادن جداول و استفاده از توابع، نتايج موردنظر كاربر را توليد 
مي كنند. دس��ته اي ديگر از پرس وجوها وجود دارند كه براي دس��ت كاري اطالع��ات كاربرد دارند؛ مي توانند 

جدول جديد بسازند يا داده ها را حذف، اضافه يا ويرايش نمايند. 

1-2-3 پرس وجوي جدول ساز

گاهي اوقات براي به دس��ت آوردن مجموعه اي از ركوردها كه اغلب حاوي فيلدهاي محاس��باتي هستند، 
نوشتن يك پرس وجو كافي نيست بلكه بايد نتيجه پرس وجوهاي ابتدايي را درون يك يا چند جدول ذخيره 

نموده و سپس با اجراي پرس وجوي نهايي روي اين جداول به جواب مطلوب برسيم.

جداول جديدي كه با اس��تفاده از پرس وجوهاي جدول س��از ايجاد مي كني��م،  داراي فيلدهايي هم نوع با 
جدول اوليه هستند و مي توانند 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 پرس وجوي جدول س��از حاوي ش��ماره فاكتور، نام مش��تري، تاريخ فاكتور و 
مبلغ كل فاكتور ايجاد كنيم. 

با كليك روي دكمه Query Design به نماي طراحي برويد. 1
از زبانه Tablesجداول Tbl_Factors ،Tbl_Customers را وارد پنجره كنيد. . 2
پي��ش از اي��ن يك پرس وجو حاوي مبلغ فاكتورها ايجاد و آن را با ن��ام Qry_FactorPrice ايجاد كرده . 3

بوديم. در زبانه Queries اين پرس وجو را هم به پنجره طراحي اضافه نماييد.
با كليك روي فيلد Factor ID از پرس وجوي بهاي كل فاكتور، آن را روي فيلد ID از جدول فاكتورهاي . 4

بكشيد تا يك پيوند بين اين دو فيلد ايجاد شود.

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

در زبانه Design و قاب Query Type روي دكمه Make Table كليك كنيد.. 6
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در پنجره اي كه ظاهر مي شود نامي براي جدول جديد وارد و روي دكمه OK كليك كنيد.. 7

روي دكم��ه Save كليك نموده و نامي مث��ل Qry_MakeFactorTable را براي آن وارد كنيد. به اين . 8
ترتيب پرس وجو ذخيره مي شود.

اگر به ليست پرس وجوها نگاه كنيد مي بينيد كه يك عالمت تعجب . 9
در كنار نام پرس وجو قرار گرفته و نش��ان مي دهد كه از نوع جدول س��از 

است.

روي اين پرس وجو دوبار كليك كنيد تا اجرا شود. . 10

درAccess 2007  ب��راي حفظ امني��ت پايگاه داده، اين نوع پرس وجوها به ص��ورت پيش فرض غيرفعال 
هس��تند. براي فعال نم��ودن آن ها، در زير زبانه ه��اي برنامه روي دكمه Options كلي��ك كنيد و در پنجره 
ظاهر ش��ده عبارت Enable this content را انتخاب نماييد. با كليك كردن روي دكمه OK  اجراي اين نوع 

پرس وجوها امكان پذير مي شود.
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در پنجره تأييد اجراي پرس وجو، روي دكمه Yes كليك كنيد.. 11
جدول جديد س��اخته شده و به ليست جداول اضافه مي ش��ود. توجه داشته باشيد كه اطالعات جدول . 12

اوليه در اين جدول كپي مي شود و ديگر اين دو جدول هيچ ارتباطي با هم ندارند؛ بنابراين تغيير داده ها در 
جدول اصلي روي داده هاي جدول ساخته شده تأثيري نخواهد گذاشت.

پرس وجوي جدول ساز را در نماي SQL باز و كد توليدي را بررسي كنيد.. 13

همان طور كه مي بينيد براي توليد پرس وجوهاي جدول ساز از الگوي زير استفاده مي شود:

SELECT field_1, filed_2, …,field_n INTO table_name FORM table1

2-2-3 پرس وجوي بروزرساني1  داده ها

براي تغيير داده هاي وارد شده درون يك جدول از الگوي زير استفاده مي شود.

UPDATE table_name

SET fileld_1=value_1, field_2=value_2 ,… , field_n=value_n

WHERE Criteria

  مثال 1 : مي خواهيم نام نويسنده كتاب شماره 1202 را به »حامد قنبري« تغيير دهيم.

UPDATE Tbl_Books 

SET Author=’حامد قنبري‘

WHERE ID=1205

1 . Update
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اگر عبارت  WHERE ID=1205 را از پرس وجوي مثال قبل حذف كنيم چه اتفاقي مي افتد؟ چون هيچ 
معيار خاصي براي انتخاب ركوردها ذكر نش��ده، بنابراين نام همه نويس��نده  ها تغيير خواهد كرد. دقت داشته 
باشيد كه پس از اجراي يك پرس وجو، امكان برگرداندن تغييرات )مثاًل با دستوري مثل Undo( وجود ندارد. 

بنابراين هنگام اجراي پرس وجوي تغيير داده ها بايد دقت كافي به خرج دهيد. 

  مثال 2 : پرس وجويي بنويس��يد كه با اضافه كردن يك صفر به س��مت راست شماره كتاب ها، همه 
شماره ها را 5 رقمي كند. براي مثال شماره 1206 به 12060 تبديل شود.

UPDATE Tbl_Books

SET ID=ID*10

وقتي شماره كتاب را در جدول Tbl_Books تغيير مي دهيم، براي ركوردهاي 
مرتبط با آن در جدول Tbl_FactorDetails چه اتفاقي مي افتد؟

در زبانه Database Tools روي دكمه Relationships كليك كنيد تا ارتباطات 
ميان جداول نشان داده شوند. روي ارتباط ميان اين دو جدول راست كليك نموده 

و گزينه Edit Relationship  را انتخاب كنيد تا پنجره زير ظاهر شود. 

تيك خوردن گزينه Cascade Update Related Records به اين معني اس��ت كه با تغيير ش��ماره هاي 
كت��اب در جدول Tbl_Books، ش��ماره  ي هم��ه كتاب هايي كه درون ج��دول Tbl_FatctorDetails ذخيره 
ش��ده اند به صورت خودكار تغيير مي كنند. به اين نوع بروزرس��اني، آبشاري1 گفته مي شود 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 كتاب ها موجود نباش��د. به اين ترتيب، جامعيت پايگاه داده حفظ مي ش��ود و ش��ما اصطالحاً  »داده 

سرگردان« نخواهيد داشت. 

  مثال 3 : مي خواهيم ش��ماره ها را به وضعيت قبل از مثال 2 برگردانيم. پرس وجوي موردنياز براي 
اين كار را از طريق پنجره طراحي ايجاد كنيد.

در زبانه Create روي دكمه Query Wizard كليك كنيد تا پنجره طراحي ظاهر شود.. 1
جدول Tbl_Books را به پنجره اضافه كنيد.. 2
در زبانه Design و قاب Query Type روي دكمه Update كليك نماييد. . 3
در ستون اول و ليست Field، گزينه ID را انتخاب كنيد.. 4
در ردي��ف Update to عب��ارت Tbl_Books.ID/10 را تاي��پ نماييد. اين عبارت، ش��ماره هاي كتاب را . 5

تقسيم بر 10 كرده و صفر انتهاي عدد را حذف مي كند.
روي عالمت قرمزرنگ تعجب كليك كنيد تا پرس وجو اجرا شود.. 6

پيغامي ظاهر شده و تعداد ركوردهايي را كه تحت تأثير اين پرس وجو تغيير خواهند كرد نشان مي دهد. . 7
روي دكمه Yes كليك كنيد تا پرس وجو اجرا شود.
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3-2-3 پرس وجوي حذف1  داده ها

حذف ركوردهاي وارد شده درون يك جدول به كمك الگوي زير انجام مي شود.

DELETE FROM table_name

WHERE Criteria

  مث�ال 1 : فرض كنيد از پايگاه داده خود يك نس��خه پش��تيبان تهي��ه كرده ايم و مي خواهيم براي 
كاهش حجم پايگاه داده و افزايش س��رعت بازيابي اطالعات، فاكتورهاي صادر ش��ده قبل از س��ال 1389 را 

حذف كنيم. اين پرس وجو را بنويسيد. 

DELETE FROM Tbl_Factors

WHERE Year)Date(<1389

4-2-3 پرس وجوي درج2  داده ها

با استفاده از الگوي زير مي توانيد 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 1 : كتاب جديدي را با مشخصات زير وارد جدول كتاب ها كنيد.

شماره : 1220، نام كتاب : Excel 2007، نويسنده : علي اكبري، قيمت : 56000

INSERT INTO Tbl_Books VALUES)1220,’Excel 2007’ , ‘56000 , ‘علي اكبري(

1 . Delete
2 . Insert
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  مثال 2 : ركورد مشتري با مشخصات زير را وارد جدول مشتري ها كنيد.

شماره مشتري : 10، نام : كتابسراي افق، شهر : فارسان

در اين جا فقط مقدار 3 فيلد ركورد مش��خص اس��ت بنابراين بايد نام فيلدها را در پرس وجو ذكر كنيم تا 
هر مقدار در فيلد متناظر درج شود.

INSERT INTO Tbl_Customers)ID,Name,City( 

VALUES)10, ‘فارسان’,’كتابسراي افق’(

 در دستور درج، فقط مقاديري مي توانند غايب باشند كه هنگام تعريف جدول، مشخصه Required آن ها 
روي No  تنظيم شده باشند و به بيان ديگر مقدار NULL  را بپذيرند.

آيا اجراي پرس وجوي زير امكان پذير است؟

INSERT INTO Tbl_Customers)Name,City(

VALUES)‘مشهد’,’دانشگاه فردوسي’(

خير – اين ركورد شماره مشتري ندارد و درج ركورد بدون كليد اصلي امكان پذير 
نيست.

CrossTab 5-2-3 پرس وجوهاي

ايجاد پرس وجوهاي CrossTab روش��ي بسيار سريع و كارآمد براي خالصه كردن داده هاي چند جدول و 
ايجاد يك گزارش نهايي در قالب چند س��طر و س��تون است؛ گزارشي كه توليد آن با پرس وجوهاي معمولي 

اگر غيرممكن نباشد حتماً دشوار خواهد بود. 

در اين پرس وجو، داده هاي يك فيلد را به عنوان س��تون هاي خروجي و داده هاي فيلد ديگر را به عنوان 
رديف هاي آن منظور مي كنيم. 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 مي دهيم.
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  مثال 1 : مي خواهيم بدانيم از هر كتاب توسط چه مشتري هايي و مجموعاًَ چند نسخه خريد صورت 
گرفته است. 

وارد پنجره طراحي پرس وجو شويد.. 1
چهار جدول تعريف شده براي پايگاه داده Publisher  را به پنجره اضافه كنيد.. 2
در زبانه Design  و قاب Query Type روي دكمه CrossTab كليك نماييد.. 3
در ستون اول، فيلد نام مشتري و در رديف Crosstab حالت Column Heading را انتخاب كنيد تا نام . 4

مشتري ها روي سرستون هاي خروجي قرار گيرند.

در س��تون دوم، فيلد نام كتاب و در ردي��ف Crosstab حالت Row Heading را انتخاب نماييد. به اين . 5
ترتيب نام كتاب ها در رديف هاي خروجي قرار مي گيرند.

مي خواهي��م مجموع خريد هر كتاب توس��ط هر مش��تري را تعيين كنيم. لذا باي��د فيلد Quantity را . 6
انتخاب، رديف Total  را روي Sum و رديف Crosstab را روي Value  تنظيم نماييد.

پرس وجوي ساخته شده را اجرا كنيد تا نتيجه اي شبيه به تصوير زير ظاهر شود.. 7



مديريت پايگاه داده 106

HTML پرس وجوها به فايل Export 3-3

در فصل دوم با روش هاي متنوع صدور جداول آشنا شديد. در اين بخش ياد مي گيريد كه چگونه مي توان 
نتيجه يك پرس وجو را تبديل به فايل HTML نمود.

يك پرس وجوي CrossTab توليد و آمار فروش هر كتاب را به تفكيك مشتريان استخراج كنيد.. 1

در زبان��ه External Data  و قاب Export، منوي More را باز و روي گزينه HTML Document كليك . 2
كنيد.

در پنجره اي كه ظاهر مي ش��ود، نام و محل ذخيره س��ازي فايل HTML  را تعيين نموده و ضمناً تيك . 3
گزينه اول را بزنيد تا قالب بندي داده ها روي فايل نهايي منعكس شود. سپس روي دكمه OK  كليك كنيد.

با ظاهر شدن پنجره كدگذاري، حالت UTF-8 را انتخاب و روي دكمه OK  كليك كنيد.. 4
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مي توانيد نتيجه كار را در مرورگر اينترنت ببينيد.. 5
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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 ag-

gregate 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 fea-

ture 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 2003 2004 2005
Paris 254,556 372,455 467,892

Sydney 478,021 372,987 276,399
Jakarta 572,997 684,374 792,571

... ... ... ...

متن باال را مطالعه كرده و در مورد آن توضيح دهيد.. 1
روش های موجود برای اضافه كردن توابع تجمعی را به پرس وجو توضيح دهيد. . 2
ترجمه و تلفظ عباراتي را كه زير آن ها خط كشيده شده در فرهنگ لغات پيدا كنيد.. 3
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پرس وجوهايی در نمای طراحی ايجاد كنيد كه نتايج زير را برگردانند :. 1

الف( مشخصات ناشرانی كه ساكن »استان فارس« هستند اما در شهر »شيراز« سكونت ندارند.
ب( مشخصات كتاب هايی كه در مورد »فتوشاپ« هستند و قيمت آن ها كم تر از 50000 ريال است.

ج( عن��وان كتاب هايی كه قيمت آن ها پس از بيس��ت درصد تخفيف، هم چن��ان بيش تر از 60000 ريال 
است.

د( مجموع فروش كتاب شماره 1202

پرس وجوهايی بنويسيد كه پس از اجرا، نتايج زير را نشان دهند :. 2

الف( مجموع فروش كتاب هايی كه شماره آن ها كم تر از 1210 است.
ب( تعداد فاكتورهايی كه در سال 1388 صادر شده اند.

ج( ميانگين قيمت كتاب هايی كه كه توسط يك نويسنده خاص )مثاًل محمد محمدی( نوشته شده اند.
د( نام گران ترين و ارزان ترين كتاب موجود در پايگاه داده.
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فصل چهارم : طراحي يك فرم پيشرفته

فرم، واسطه اي ميان كاربر و پايگاه داده است و با استفاده از آن مي توان داده ها را به سادگي وارد جداول 
پاي��گاه داده ك��رد. به خصوص وقتي بخواهيد داده  ها را درون چند جدول مرتب��ط با هم وارد كنيد، كارايي و 

سادگي استفاده از فرم ها را بيش تر درك خواهيد كرد. 

در اين فصل ضمن بيان نكاتي در خصوص ايجاد فرم و ويرايش اجزاء آن، با نحوه توليد فرم هاي پيشرفته 
كه اطالعات چند جدول مرتبط با هم را نشان دهند آشنا خواهيد شد.

در Access 2007 روش ه��اي متع��ددي ب��راي ايجاد يك فرم پيش بيني ش��ده كه بس��ياري از آن ها به 
صورت خودكار در قالب يك ويزارد1 عمل  مي كنند. اين ويزاردها با توجه به جداول و فيلدهاي تعيين شده، 
كنترل هاي موردنياز را به پنجره طراحي اضافه مي كنند. در ابتدای اين فصل قصد داريم روش ايجاد يك فرم 
و به ويژه فرم هاي پيش��رفته را بدون اس��تفاده از ويزارد آموزش دهيم تا مهارت شما در ايجاد فرم هاي دلخواه 
و تغيير ظاهر و كاركرد آن ها به نحو قابل مالحظه اي افزايش يابد. اولين گام در اين مس��ير، آش��نايي با جعبه 

ابزار2 است.

1 . Wizard
2 . ToolBox
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1-4 كار با جعبه ابزار

در زبانه Create و قاب Forms روي دكمه Form Design كليك كنيد تا يك فرم خام در اختيار ش��ما 
قرار گيرد. 

به اين ترتيب دو زبانه جديد به نام هاي Design  و Arrange به نوار اصلي برنامه اضافه مي شود.

در زبانه Design قابي به نام Controls وجود دارد كه همه كنترل هاي موردنياز را براي س��اخت فرم در 
خود جاي داده اس��ت. به اين قاب، »جعبه  ابزار« گفته مي ش��ود و در نسخه هاي قبلي Access به صورت يك 

پنجره مجزا و قابل جابه جايي در دسترس بود.

كنترل ها، اشيايي گرافيكي هستند كه براي نمايش داده ها و توضيحات يا اجراي دستورات، بر روي فرم  
قرار مي گيرند. براي مثال يك كادر متني )TextBox( براي نمايش داده هاي متني و عددي كاربرد دارد و از 

كنترل دكمه )Button( هم براي اجراي دستور موردنظر استفاده مي شود. 
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در جدول زير نام و آيكن همه كنترل ها و اجزاء جعبه ابزار و كاركرد آن ها توضيح داده شده است.

كاركردآيكننام فارسينام كنترل

Text Boxكادر متني
براي نمايش يك رشته يا ورود و ويرايش آن توسط كاربر 

به كار مي رود.

Labelبرچسب
كاربرد  تغيير  غيرقابل  متن هاي  و  توضيحات  نمايش  براي 

دارد.

Buttonبا كليك كردن روي دكمه، دستورات موردنياز اجرا مي شود.دكمه

Combo Box ليست
بازشونده

از  يكي  مي تواند  كاربر  كه  است  بازشونده  ليست  يك 
گزينه های موجود در آن را انتخاب كند.

List Boxليستي از عناصر قابل انتخاب را نشان مي دهد.ليست

Subformزيرفرم
براي ايجاد فرم  هايي كه حاوي يك يا چند فرم ديگر هستند 

كاربرد دارد.

Lineبراي رسم خط صاف روي فرم استفاده مي شود.خط

Rectangleبراي رسم مربع و مستطيل روي فرم كاربرد دارد.مستطيل

 Bound Object
Frame

قاب اشياء 
متصل

قابي است كه يك شيء OLE را در خود جاي مي دهد و اين 
شي ء در يكي از فيلدهاي جدول ذخيره شده است.

Option Groupگروه انتخاب
با هم مثل   Option Buttonرا در  تعدادي كنترل مرتبط 

خود جاي مي دهد.

Check Boxكادر تأييد
كاربر با تيك زدن اين كنترل مي  تواند آن را انتخاب نمايد. 

برداشتن عالمت تيك نشانه عدم انتخاب است.

Option Buttonدكمه انتخاب
تعدادي  و  است  معروف  هم  راديويي  دكمه  به  كنترل  اين 
گزينه را نشان مي دهد كه فقط يكي از آن ها قابل انتخاب 

است.

Toggle Buttonدكمه اي است كه مي تواند در دو وضعيت باال يا پايين باشد.دكمه دو حالته
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كاركردآيكننام فارسينام كنترل

Tab Control كنترل چند
برگه ای

هستند  سربرگ  چند  داراي  كه  فرم هايي  طراحي  براي 
استفاده مي شود.

Insert Chartيك نمودار را وارد فرم مي كند.درج نمودار

 Unbound Object
Frame

قاب اشياء 
غيرمتصل

قابي است كه يك شي ء OLE را در خود جاي مي دهد و اين 
شيء خارج از پايگاه داده است.

Imageبراي افزودن تصوير به فرم كاربرد دارد.تصوير

 Insert Page
Break

درج صفحه 
جديد

براي ايجاد يك صفحه جديد استفاده مي شود.

Insert Hyperlinkدرج پيوند
داده  پايگاه  خارج  يا  داخل  عناصر  به  پيوند  يك  فرم  روي 

ايجاد مي كند.

Insert Attach-
mentبراي افزودن فايل ضميمه به فرم كاربرد دارد.درج ضميمه

Selectانتخاب
را  باشد مي توان كنترل هاي روي فرم  فعال  ابزار  اين  وقتي 

انتخاب كرد.

 Use Control
Wizards

ويزارد 
كنترل ها

وقتي اين ابزار فعال باشد، هنگام ايجاد برخي از كنترل ها، 
راه اندازي  كنترل  آن  خصوصيت هاي  تنظيم  براي  ويزاردي 

مي شود.

Titleعنواني را به باالي فرم اضافه مي كند.عنوان

 Insert Page
Numberصفحات يك فرم را شماره گذاري مي كند.شماره صفحه

Date & Timeزمان و تاريخ جاري را در باالي فرم درج مي نمايد.زمان و تاريخ

Logoيك تصوير كوچك را به عنوان لوگو به فرم اضافه مي كند.لوگو
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2-4 درج و ويرايش اجزاء فرم و كنترل ها

كنترل ها را بر اساس نوع كاركردي كه دارند مي توان به سه دسته زير تقسيم بندي كرد:

الف( كنترل هاي متصل1 : اين دسته از كنترل ها به يك فيلد از يكي از جداول پايگاه داده متصل هستند 
)TextBox و با تغيير مقدار درون فرم، تغييرات بالفاصله روي جدول منعكس مي شود. )مانند

)Line ب(كنترل هاي غيرمتصل2 : اين نوع كنترل ها با داده هاي درون جداول ارتباطي ندارند. )مانند

ج( كنترل هاي محاس�باتي3 : اين دس��ته از كنترل ها به واس��طه يك عبارت محاس��باتي با تعدادي از 
فيلدهاي جداول در ارتباط هستند. )مانند يك Label كه جمع كتب خريداري شده را نشان مي دهد(

1-2-4 درج كنترل 

 ،Label ،TextBox فرم هاي اكس��س حاوي مجموعه اي از كنترل ها هستند كه در ميان كنترل هاي مثل
Button و ComboBox كارب��رد بيش ت��ري دارند. براي اضافه كردن يك دكمه به فرم بايد به روش زير عمل 

كنيد:

با كليك روي دكمه Form Design، يك فرم خام ايجاد كنيد.. 1
در جعب��ه ابزار، دكم��ه Use Control Wizards را غيرفعال كنيد تا بعد از رس��م دكمه، ويزارد تنظيم . 2

خصوصيات آن ظاهر نشود.
روي كنترل دكمه كليك كنيد.. 3
اشاره گر را روي صفحه طراحي فرم ببريد. سپس . 4

كليك كرده و با حركت دادن اش��اره گر، اندازه تقريبي 
دكمه را تعيين نماييد.

دكمه ماوس را ره��ا كنيد تا كنترل روي صفحه . 5
قرار گيرد.

1 . Bound Control
2 . Unbound Controls
3 . Calculated Controls
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اين بار روي كنترل TextBox كليك كرده و با اش��اره گر يك مستطيل روي فرم رسم كنيد تا يك كادر . 6
متني به فرم اضافه شود. همان طور كه مي بينيد يك برچسب هم به صورت خودكار در كنار كادر متني قرار 

مي گيرد.

2-2-4 تغيير اندازه و مكان كنترل 

روي دكمه كليك كنيد تا انتخاب شود.. 1
هشت دستگيره مربع شكل در اطراف آن ظاهر مي شود. روي دستگيره بزرگ تر كليك كنيد و دكمه را . 2

حركت دهيد. 

براي تغيير ابعاد دكمه، روي يكي از 7 دستگيره ي نارنجي رنگ كليك نموده و اشاره گر را حركت دهيد. . 3
در اين حالت اشاره گر به شكل يك پيكان دوسر درمي آيد.

ي��ك دكمه و ي��ك كادر متني ديگر به فرم اضافه كنيد. مي  خواهيم هم��ه كنترل هاي روي فرم را با هم 
جابه جا كنيم.

در حالي كه دكمه انتخاب فعال است، در گوشه باال و سمت راست فرم كليك كرده و ضمن نگه داشتن . 1
كليد ماوس، اشاره گر را به صورت قطري حركت دهيد تا همه كادرهاي متني به همراه برچسب ها درون كادر 

مستطيلي قرار گيرند و انتخاب شوند. 
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اشاره گر را روي يكي از كنترل ها ببريد تا به شكل  در بيايد. در اين حالت با كليك كردن و حركت . 2
دادن ماوس، همه كنترل ها با هم جابه جا مي شوند.

3-2-4 چينش كنترل ها 

چيدن منظم كنترل ها درون يك فرم و رعايت ترازبندي نقش زيادي در زيبايي فرم و سادگي كار با آن 
دارد. وقتي يك فرم خام را ايجاد مي كنيد، در حالت پيش فرض بر روي آن خطوطي شبكه اي وجود دارد كه 

Grid ناميده مي شود. 

روي يكي از كنترل ها )مثاًل دكمه( كليك كنيد تا انتخاب شود.. 1
در زبانه Arrange دكمه Snap to Grid  را غيرفعال كنيد.. 2

با استفاده از دكمه هاي پيكانی صفحه كليد1، كنترل را حركت دهيد. همان طور كه مي بينيد جابه جايي . 3
كنترل بسيار كم و دقيق است.

1 . Arrow Keys



مديريت پايگاه داده 120

اين بار دكمه Snap to Grid را فعال نماييد.. 4
به روش قبل، كنترل را حركت دهيد. حركت كنترل، جهشي است و بعد از چند حركت، لبه هاي كنترل . 5

مماس با خطوط شبكه اي قرار مي گيرد و اصطالحاً  با اين خطوط »چفت1« مي شود.

Snap روش��ي براي قرار دادن س��ريع و دقيق اجزاء فرم روي خطوط شبكه اي است كه چينش كنترل ها 

 Snap را آس��ان مي كند. توجه داشته باش��يد كه هنگام حركت دادن كنترل با استفاده از ماوس هم خاصيت
to Grid عمل مي كند.

4-2-4 ترازبندي كنترل ها 

وقتي كنترلي را روي صفحه قرار مي  دهيد بايد لبه هاي آن  را طوري تنظيم كنيد تا با لبه ساير كنترل هاي 
مجاور در يك راس��تاي عمودي يا افقي باشد. به اين كار ترازبندي2 گفته مي شود. مي خواهيم دو دكمه اي را 

كه روي فرم قرار داده ايم از لبه باال تراز كنيم.

اشاره گر را روي خط كش سمت چپ فرم ببريد تا به يك پيكان سياه رنگ تبديل شود.. 1

در نقطه اي از خط كش كه هم راس��تا با دو دكمه باش��د كليك كنيد. اين كار روشي سريع براي انتخاب . 2
كنترل هايي است كه در يك راستاي عمودي يا افقي قرار دارند.

در زبان��ه Arrange  و ق��اب Control Alignment روي دكمه Top كليك كنيد ت��ا لبه  بااليي دكمه ها . 3
نسبت به هم تراز شود.

1 . Snap
2 . Alignment
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در فرم هايي كه بيش تِر داده ها به صورت فارس��ي وارد مي ش��وند، بايد برچس��ب ها را به س��مت راس��ت 
كادرهاي متني انتقال دهيد.

مي خواهيم فرمي براي ويرايش اطالعات جدول كتاب ها بسازيم؛ بنابراين 
دو كادر متني ديگر به فرم اضافه كنيد. يك روش س��ريع براي انجام اين كار، 
انتخ��اب كادرهاي متني و برچس��ب ها، كپي و س��پس Paste كردن آن ها با 

استفاده از قاب Clipboard در زبانه Home  است.

براي انتخاب چند كنترل، كافي اس��ت كليد Shift را نگه داش��ته و روي كنترل موردنظر كليك كنيد. با . 4
نگه داشتن كليد Shift  و كليك  مجدد روي كنترل مي توانيد آن را از مجموعه انتخاب شده خارج نماييد.

برچسب ها را ار سمت چپ و كادرهاي متني را از سمت راست تراز كنيد.. 5
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مي خواهيم فاصله ميان كنترل ها را تنظيم كنيم.
كادرهاي متني و برچسب ها را انتخاب كنيد.. 6
در زبانه Arrange  و قاب Position  روي دكمه Make Vertical Spacing Equal كليك كنيد تا فاصله . 7

كادرهاي متني از هم، يك اندازه شود. 

با كليك كردن روي دكمه هاي Increase/Decrease Verical Spaceing مي توانيد اين فاصله را كاهش/ . 8
افزايش دهيد.

5-2-4 بهبود ظاهر فرم

در جعبه ابزار روي دكمه Tilte كليك كنيد تا يك س��ربرگ به فرم اضافه شود و به صورت پيش فرض، . 1
نام فرم درون يك كادر قرار گيرد.

عبارت دلخواه را درون اين كادر وارد كنيد.. 2
كادر را به وسط سربرگ منتقل نماييد.. 3
با حركت دادن خط جداكننده فرم از سربرگ، اندازه سربرگ را تعيين كنيد.. 4
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در جعبه ابزار، ابزار مستطيل را انتخاب نموده و دور كنترل ها يك كادر مستطيلي رسم كنيد.. 5
روي مستطيل رسم شده كليك و در جعبه  ابزار، رنگ و ضخامت آن را تعيين نماييد.. 6

در زبانه Arrange به سراغ قاب AutoFormat برويد و منوي آن را باز كنيد.. 7
روي يكي از قالب بندي هاي پيش ساخته كليك كنيد تا روي فرم اعمال شود.. 8
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درون برچسب ها دوبار كليك كنيد تا محتواي آن ها انتخاب شود. حاال عبارت دلخواه را وارد نموده در . 9
پايان كليد Enter را بزنيد تا ثبت شود.

كنترل هاي موردنظر را انتخاب و در قاب Font  از زبانه Home، تغييرات موردنظر را روي نوع قلم، اندازه . 10
قلم و نوع چينش متن اعمال كنيد. براي مثال كادر متني »نام نويسنده« بايد راست چين باشد اما فيلدهاي 

عددي مي توانند چپ چين باشند.

6-2-4 ذخيره سازي فرم

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

براي ايجاد تغيير روي فرم بايد به نماي طراحي )Design View( برگرديد.. 2
اگر از نتيجه كار رضايت داريد، روي دكمه Save كليك و فرم را با نام Frm_Books_1 ذخيره كنيد.. 3
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3-4 تنظيم خصوصيت اجزاء فرم و كنترل ها

هر فرم و كنترل هايي كه به آن اضافه كرده ايم داراي مجموعه اي از خصوصيت ها1 هستند كه ظاهر و نوع 
عمل كرد آن عنصر را مشخص مي كنند. با تغيير اين خاصيت ها مي توانيد ظاهر و عمل كرد فرم و كنترل هاي 

موجود روي آن را به شكل دلخواه تنظيم نماييد.

1-3-4 كار با برگه خصوصيات

فرم  Frm_Books_1را در بخش قبل ايجاد و ذخيره كرديد، در نماي طراحي باز نماييد.. 1
در زبانه Desing و قاب Tools روي دكمه Property Sheet كليك كنيد تا برگه تنظيم خصوصيات، در . 2

سمت راست پنجره برنامه ظاهر شود. كليك روي اين دكمه، برگه را پنهان خواهد كرد.

در باالي اين برگه، يك ليس��ت بازشونده وجود . 3
دارد ك��ه مي توانيد فرم و اجزاء و كنترل هاي موجود 
در آن را انتخ��اب كنيد. اين كار با كليك كردن روي 
عنص��ر موردنظر هم قابل انجام اس��ت. روي يكي از 

دكمه ها كليك كنيد.
برگ��ه خصوصيات اين كنترل ظاهر مي ش��ود. . 4

تع��داد و ن��وع اي��ن خصوصيات ب��ا خصوصيات يك 
كنترل ديگر )مثاًل 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 Format : خصوصيات مربوط به قالب بندي كنترل مانند ابعاد، نوع و اندازه قلم، رنگ و ... در 
 Font يعني قاب Office اين زبانه قابل تنظيم اس��ت. در بخش قبل اين كار را از روش معمول نرم افزارهاي

انجام داديم.

ب( زبانه Data : خصوصياتي مانند فيلد متصل به كنترل، مقادير پيش فرض، قواعد محدودس��ازي ورود 
اطالعات و ... در اين زبانه تنظيم مي شود.

ج( زبانه Event : همه رويدادهاي كنترل و فرم از طريق فيلدهاي اين زبانه تنظيم مي شوند. براي مثال 
تعيين مي كنيد كه با وقوع رويداد كليك روي كنترل )On Click( چه عمليات يا كدي اجرا شود.

د( زبانه Other : حاوي تنظيماتي مانند نام كنترل و ... است.

ه( زبانه All : همه خصوصيات يك عنصر كه در چهار زبانه Event ،Data ،Format و Other قرار دارند 
در اين زبانه به صورت يك جا قابل تنظيم هستند.

در زبانه Format روي عبارت Picture كليك كنيد.. 5

در ستون سمت راست، روي دكمه تنظيم تصوير كليك نماييد تا پنجره انتخاب تصوير ظاهر شود.. 6
يكي از تصاوير موجود را انتخاب و روي دكمه OK  كليك كنيد تا تصوير روي دكمه قرار گيرد.. 7
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2-3-4 متصل كردن داده ها

ه��دف ما از طراحي ف��رم Frm_Books_1 نمايش و ويرايش اطالعات ج��دول كتاب ها بود بنابراين بايد 
كنتر ل هاي موجود در اين فرم را به فيلدهاي جدول Tbl_Books متصل1 كنيم.

در باالي برگه خصوصيات، ليست بازشونده تعيين عنصر را باز و گزينه Form  را انتخاب كنيد. اين كار . 1
با كليك روي بخش آبي رنِگ خارج از بخش شبكه اي هم قابل انجام است.

در زبان��ه Data، خصوصيت Record Source را روي Tbl_Books تنظيم كنيد. با اين كار به فرم اعالم . 2
مي كنيد كه بايد داده ها را از جدول كتاب ها بخواند. همه پرس وجوها و جداول طراحي ش��ده در پايگاه داده 

جاري از طريق اين منو قابل انتخاب هستند.

حاال به س��راغ اولي��ن كادر متني برويد و در زبان��ه Data، خصوصي��ت Control Source را روي فيلد . 3
موردنظر تنظيم نماييد. در اين منو، همه فيلدهاي جدول يا پرس وجويي كه در قسمت قبل انتخاب كرده ايد 

قابل انتخاب هستند. 

1 . Bind or Bound
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همين كار را براي سه كادر متني ديگر هم انجام دهيد. عبارت Unbound )غيرمتصل( درون اين كادرها . 4
با نام فليد جايگزين مي شود چون كنترل به يك فيلد متصل )Bound( شده  است.

فرم را به نماي Form View ببريد.. 5

اولين ركورد جدول نمايش داده مي شود. با كليك روي دكمه هاي پيمايش1 كه در پايين فرم قرار دارند . 6
مي توانيد ركوردهارا ببينيد و فيلدهاي آن ها را تغيير دهيد. همچنين با كليك روي دكمه New record، يك 

ركورد خالي ايجاد مي شود تا اطالعات كتاب جديدي را وارد جدول نماييد.

دكمه هاي پيمايش به صورت زير عمل مي كنند.

3-3-4 ايجاد دكمه
مي  خواهي��م براي فرم، دكمه هايي طراحي كنيم تا كار با اجراي عمليات موردنظر روي فرم با س��رعت و 
سهولت بيش تري انجام گيرد. براي ايجاد دكمه هاي پيمايشي يا عملياتي مي توانيم دكمه اي را از درون جعبه 
ابزار روي فرم قرار داده و س��پس در رويداد On Click، دس��تورات موردنظر را به صورت كد يا ماكرو اضافه 

1 . Navigation Button
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كني��م اما چون اين مباحث در فصول بعدي كتاب تدريس مي ش��وند، فعالً  از ويزارد تنظيم دكمه اس��تفاده 
خواهيم كرد.

با انتخاب دكمه هاي قبلي و فشار دادن كليد Delete، آن ها را حذف كنيد.. 1
در نوار ابزار، دكمه ويزارد كنترل ها را فعال نماييد.. 2
اب��زار دكم��ه را انتخاب و يك دكمه زير كادرهاي متني اضافه كنيد. بالفاصله ويزارد تنظيم خصوصيات . 3

دكمه فعال مي شود.

در س��تون سمت چپ، دكمه ها برحسب عمل كردی كه دارند دسته بندي شده اند. با كليك روي نام هر . 4
دسته، دكمه هاي قابل انتخاب در سمت راست نشان داده مي شوند.

دكمه Go To First Record را انتخاب و روي دكمه Next كليك كنيد.. 5
پ��س از تعيين تصويِر روي دكمه و انتخاب نام مناس��ب، روي دكم��ه Finish كليك كنيد تا اين دكمه . 6

روي فرم قرار گيرد.
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دكمه هاي قابل تنظيم در اين ويزارد، درجدول زير توضيح داده شده اند.

كاركرددكمهگروه

N
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Find Next.ركورد بعدي را كه منطبق با شرط جستجو باشد پيدا مي  كند

Find Record.اولين ركورد را كه منطبق با شرط جستجو باشد پيدا مي كند

Go To First Record.اولين ركورد را نمايش مي دهد

Go To Last  Record.آخرين ركورد را نمايش مي دهد

Go To Next Record.ركورد بعدي را نمايش مي دهد

Go To Previous Record.ركورد قبلي را نمايش مي دهد

R
ec

or
d 

O
pe

ra
tio

ns

Add New Record.يك ركورد جديد ايجاد مي كند

Delete Record.ركورد جاري را حذف مي كند

Duplicate Record.ركورد جاري را تكثير و يك نسخه از آن به جدول اضافه مي كند

Print Record.ركورد جاري را چاپ مي كند

Save Record.ركورد جاري را ذخيره مي كند

Undo Record.تغييرات ركورد را لغو مي كند

Fo
rm

 O
pe

ra
tio

ns

Apply Form Filter.يك فيلتر روي ركوردهاي فرم اعمال مي كند

Close From.فرم را مي بندد

Open Form.فرم موردنياز را باز مي كند

Print a Form.فرم موردنظر را چاپ مي كند

Print Current Form.فرم جاري را چاپ مي كند

Refresh Form Data.داده هاي فرم را مجدداً از جدول مي خواند

 R
ep

or
t

O
pe

ra
tio

ns

Mail Report.گزارش را با پست الكترونيك ارسال مي كند

Preview Report.پيش نمايش گزارش را نشان مي دهد

Print Report.گزارش را چاپ مي كند

Send Report to File.گزارش را در يك فايل ذخيره مي كند

AppQuit Application.برنامه كاربردي را مي بندد

M
is

ce
lla

ne
ou

sAuto Dialer.برنامه  شماره گير را براي برقراري تماس تلفني اجرا مي كند

Print Table.جدول موردنظر را چاپ مي كند

Run Macro.ماكروي تعيين شده را اجرا مي كند

Run Query.پرس وجوي تعيين شده را اجرا مي نمايد
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دكمه هاي زير را به فرم اضافه كنيد.. 7

دكمهشمارهدكمهشمارهدكمهشماره

ركورد بعد3ركورد قبل2اولين ركورد1
حذف ركورد جاري6جستجوي ركورد5آخرين ركورد4
بستن فرم9چاپ ركورد جاري8ايجاد ركورد جديد7

عمليات درج ركورد جديد، ويرايش و حذف يك ركورد موجود و نيز چاپ آن را انجام دهيد.. 8

4-3-4 ساخت فرم با ويزارد

در اين بخش با روش س��اخت يك فرم و قرار دادن كنترل هاي موردنظر روي آن آش��نا شديد. به عنوان 
آخرين مطلب اين بخش، يادآوري مي كنم كه براي س��اخت س��ريع تر فرم هاي س��اده در اكسس، يك ويزارد 

كارآمد وجود دارد كه مي توانيد تمام يا بخشي از فرايند طراحي يك فرم را به آن واگذار نماييد.

در ستون سمت چپ پنجره، جدول Tbl_Books را انتخاب كنيد.. 1
در زبانه Create  و قاب Forms، منوي More Forms را باز و روي گزينه Form Wizard كليك نماييد.. 2
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در پنج��ره اول وي��زارد، پس از تعيين جدول يا پرس وجو، با كليك روي دكمه > ، فيلدهاي موردنظر را . 3
انتخ��اب كنيد. كليك روي دكمه >> همه فيلده��ا را به بخش Selected Fields منتقل مي كند. روي دكمه 

Next كليك كنيد.

در پنجره بعد بايد يكي از چهار طرح بندي1 موجود را براي نمايش فيلدها را انتخاب نماييد.. 4

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

1 .Layout
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سپس يكي از سبك هاي1 گرافيكي را براي قالب بندي فرم انتخاب كنيد.. 5

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

4-4 استفاده از زيرفرم1 در فرم اصلي

وقتي پايگاه داده ش��ما حاوي چند جدول مرتبط با هم باش��د، طراحي فرم ه��اي مجزا براي هر كدام از 
جداول و ورود اطالعات به صورت مس��تقل از هم راه حل 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 
شماره ها را درج كنيد كه عماًل بسيار وقت گير است و صحت ورود اطالعات را هم تحت تأثير قرار مي دهد. 

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 مي كنيم 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_Customers اس��ت و ج��داول Tbl_Factors و 

Tbl_FactorDetails به عنوان زيرفرم، كار ورود و بررسي داده ها را تسهيل خواهند كرد. 

پي��ش از راه اندازي ويزارد، ميان جداول و پرس وجوهايي كه قصد داريد در فرم از آن ها اس��تفاده كنيد . 1
ارتباطات موردنياز را برقرار نماييد. 

در زبانه Create  و قاب Forms، منوي More Forms را باز و روي گزينه Form Wizard كليك نماييد.. 2

1 . SubForm
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جدول Tbl_Customers را انتخاب و فيلدهاي موردنظر را به بخش Selected Fields اضافه كنيد.. 3

اين كار را براي جداول Tbl_Factors و Tbl_FactorDetails هم )در همين پنجره( انجام دهيد.. 4
مي خواهي��م در زيرفرم جزييات فاكتور، عالوه بر ش��ماره كتاب، نام آن هم درج ش��ود بنابراين جدول . 5

Tbl_Books را انتخاب و فيلد Title آن را به بخش فيلدهاي انتخابي اضافه كنيد. پس از تعيين همه فيلدها 

روي دكمه Next كليك كنيد.
در پنج��ره بع��د بايد تعيين كنيد كه اطالع��ات بر مبناي كدام جدول نمايش داده ش��وند. مي خواهيم . 6

اطالعات فاكتورها را بر اس��اس نام مش��تريان نمايش دهيم بنابراين، گزينه by Tbl_Customers را انتخاب 
كنيد. 
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ب��ا انتخاب گزين��ه  )Form with subform)sپرس وجوي بازيابي اطالعات ب��راي فرم اصلي و زيرفرم ها . 7
نشان داده مي شود. در اين مثال فرم اصلي حاوي دو زيرفرم است. روي دكمه Next كليك نماييد.

8 . Datasheet در پنجره بعد بايد طرح بندي هر كدام از زيرفرم ها را مش��خص كنيد. هر دو گزينه را روي
تنظيم و روي دكمه Next كليك نماييد.

پس از تعيين س��بك فرم، به آخرين پنجره ويزارد مي رس��يم. براي هر يك از بخش هاي فرم يك عنوان . 9
مناسب وارد و روي دكمه Finish كليك كنيد.
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به ليست فرم هاي پايگاه داده نگاه كنيد. سه فرم جديد با اسامي انتخابي، ايجاد شده است.. 10

فرم اصلي را در حالت Form View ببينيد و با آن كار كنيد. . 11

با تغيير ركورد مش��تري، فاكتورهاي او در زيرفرم »فاكتورها« ظاهر مي شوند و با كليك روي هر فاكتور، 
اقالم موجود در آن درون زيرفرم »جزييات فاكتور« نمايش داده مي ش��ود. به اين ترتيب مي توانيد تغييرات 

دلخواه را روي مشخصات مشتري، فاكتور و اقالم آن ايجاد كنيد. 
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5-4 تغيير خواص زيرفرم ها

اغلب اوقات الزم مي شود تغييراتي را روي زيرفرم هاي ايجاد شده اعمال نماييد تا ظاهر فرم نهايي بهبود 
پيدا كند و كاركردن با آن ساده تر شود. تغيير خواص زيرفرم به صورت مستقل يا از طريق نماي طراحِي فرم 

اصلي باعث انعكاس روي زيرفرم و نهايتاً  فرم اصلي مي شود.

در بخش Forms برنامه روي زيرفرم »جزييات فاكتور« راس��ت كليك نموده و گزينه Design View را . 1
انتخاب كنيد.

فرم در نماي طراحي باز مي شود. نام برچسب ها . 2
را به عبارات فارس��ي تغيير دهيد. تغييرات را ذخيره 

نموده و اين فرم را ببنديد.

فرم اصلي )مشتريان( را در نماي فرم باز كنيد. . 3
همان طور كه مي بينيد، تغييرات روي اين فرم منعكس شده است.

فرم اصلي را در نماي طراحي باز و برچس��ب هاي زيرفرم فاكتورها را فارس��ي كنيد. تغييرات را ذخيره . 4
نماييد. اين تغييرات روي زيرفرم اعمال مي شود.
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ف��رم اصلي را در نماي Layout باز و در زيرفرم »جزييات فاكتور« با اس��تفاده از روش كش��يدن و رها . 5
كردن1، فيلد عنوان كتاب را كنار شماره كتاب ببريد. با ذخيره كردن تغييرات، اين جابه جايي روي فرم فرعي 

اعمال مي شود.

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, Ac-

cess creates a main form that contains two subform controls and also creates two other form 

objects — one for each subform.

روش ايجاد يك فرم را كه حاوی دو زير فرم باشد شرح دهيد.. 1

ترجمه و تلفظ عباراتي را كه زير آن ها خط كشيده شده در فرهنگ لغات پيدا كنيد.. 2
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انواع كنترل های موجود در اكسس را توضيح دهيد.. 1
بدون استفاده از ويزارد، يك فرم برای ويرايش اطالعات مشتريان ايجاد كنيد.. 2
فعال كردن دكمه Snap to Grid چه تأثيری روی جابه جايی كنترل ها دارد؟. 3
با استفاده از ويزارد، فرمی ايجاد كنيد كه مشخصات فاكتورها را نشان دهد و با كليك روی هر فاكتور، . 4

جزييات آن در يك زيرفرم ظاهر شود.
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فصل پنجم : كار با ماكروها

كار با ماكروها1، يكی از مباحث پيشرفته و كاربردی در استفاده از پايگاه داده اكسس محسوب می شود. 
با تس��لط بر اين قابليت ش��ما می توانيد بدون نياز به يادگيری زبان  برنامه نويسی 2VBA، نيازهای خود را در 

زمينه خودكارسازی كارها رفع نماييد.

1-5 اصول ايجاد و ويرايش ماكروها

پيش از ش��روع كار با ماكروها ابتدا بايد با تعريف اين ابزار كارآمد اكس��س آش��نا ش��ويد و بدانيد در چه 
مواردی از آن استفاده می شود.

1-1-5 ماكرو چيست؟

ماكروی اكس��س ابزاری اس��ت كه به ش��ما كمك می كند تا مجموعه ای از اعمال3 را به صورت خودكار 
درون يك فرم يا گزارش و نيز در پاسخ به وقوع رويدادی روی يك كنترل اجرا نماييد؛ برای مثال ماكرويی 
بنويس��يد ك��ه با كليك ك��ردن روی يك دكمه، يكی از گزارش های موجود در پايگاه داده، بر حس��ب يك از 

داده ها، مرتب سازی و چاپ شود.

1 . Macro
2 . Visual Basic for Applications
3 . Actions
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ماك��رو را می توانيد يك زبان برنامه نويس��ی س��اده تصور كنيد كه ليس��تی از اعمال را در اختيار ش��ما 
ق��رار می دهد تا بدون نياز به تس��لط بر يك زبان برنامه نويس��ی مانن��د VBA، كاركردهای موردنظرتان را به 
فرم ه��ا، گزارش ه��ا و كنترل ها اضافه نماييد. اعمال قابل اجرا درون يك ماكرو، از طريق زبان VBA هم قابل 
پياده س��ازی هس��تند اما اغلب افراد ترجيح می دهند تا حد امكان خود را درگير كدنويسی نكرده و نيازهای 

خود را با ماكروها برطرف نمايند.

هر ماكرو می تواند حاوی يك يا چند عمل باشد و كارهايی مانند موارد زير را انجام دهد:

باز و بسته كردن فرم ها و گزارش ها. 1
تعيين نحوه مرتب سازی داده ها در گزارش ها. 2
تنظيم ويژگی های يك كنترل بر اساس مقادير ساير كنترل ها در حين اجرای برنامه. 3
اعتبارسنجی داده های وارد شده و صدور پيغام های مناسب در صورت ورود داده نامعتبر . 4
انجام يك عمليات در شروع كار با پايگاه داده. 5
خودكار سازی كارهای تكراری در محيط پايگاه داده. 6

ماكروها را می توان به صورت يك فايل مس��تقل ايجاد و ذخيره س��ازی نمود و سپس آن را به رويدادی از 
يك كنترل )مانند رويداد OnClick يك دكمه( نس��بت داد. عالوه برا اين، ايجاد ماكروهای تعبيه ش��ده1 هم 
امكان پذير اس��ت كه هر چند در فايل پايگاه داده ذخيره می گردند اما فايل مس��تقلی محسوب نمی  شوند. در 

ادامه اين فصل با هر دو روش توليد ماكرو آشنا خواهيد شد.

2-1-5 ايجاد ماكرو

وقتی ماكرويی را ايجاد می كنيد بايد در مورد دو موضوع تصميم مناسبی اتخاذ كنيد :

الف( قرار اس��ت چه عمل يا اعمالی در قالب ماكرو انجام  ش��ود. ضمناً هر عمل چه آرگومان هايی داش��ته 
باشد و با چه شرطی اجرا گردد.

ب( ماكرو در صورت وقوع چه رويدادی اجرا گردد. 

در اين بخش، موضوع اول را با جزييات كامل مورد بررسی قرار خواهيم داد.

در زبانه Create و قاب Others روی دكمه زردرنگ Macro كليك كنيد.. 1
پنجره ای با سه ستون Arguments ،Action و Comment ظاهر می شود.. 2

1 . Embedded
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كاركرد هر ستون به صورت زير است :

الف( Action : فرمان انتخاب شده برای اجرا را نشان می دهد.

ب( Arguments : ب��ا انتخ��اب هر فرمان بايد مجموعه ای از آرگومان ه��ا را مقداردهی كنيد تا جزييات 
اجرای دستور مشخص شود.

ج( Comment : اين س��تون برای درج توضيحات در مورد فرمان درنظر گرفته ش��ده اما استفاده از آن 
اجباری نيست.

روی دكمه Show All Actions كليك كنيد تا همه فرمان ها در ليست Action قابل مشاهده باشند.. 3
در ستون Action كليك نموده و از ليست فرمان های موجود، گزينه OpenForm را انتخاب كنيد. . 4
5 . Action آرگومان ه��ای پيش فرض ظاهر می ش��ود و بايد با مراجع��ه به بخش ،Arguments در س��تون

Arguments كه در پايين پنجره قرار دارد، آرگومان ها را روی مقادير موردنظر تنظيم كنيد.

همان طور كه قباًل اش��اره كردم ه��ر فرمان، آرگومان های مخصوص به خ��ود دارد؛ برای مثال در فرمان 
بازكردن فرم، تعيين نام فرم الزامی است اما در مقداردهی آرگومان هايی مثل حالت داده ها و شرط جداسازی 

داده ها اجباری وجود ندارد.

برای مش��اهده نحوه كار ماكرو، در زبانه Desingn و قاب Tools روی دكمه Run كليك كنيد تا نتيجه . 6
اجرای ماكرو كه در اين مثال باز شدن فرم مشترياِن دارای شماره باالی 5 است ظاهر شود.
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روی آيكون ديسكت كليك نموده و با وارد كردن نام مناسب، ماكروی ساخته شده را ذخيره نماييد.. 7

اين ماكرو در قالب يك فايل مستقل ذخيره شده و در نوار پيمايش نشان داده می شود.. 8

يك روش س��ريع برای اجرا و آزمايش ماكرو اين اس��ت كه در نوار پيمايش روی نام ماكرو دوبار كليك 
كنيد.

3-1-5 فرمان های ماكرو

وقتی دكمه Show All Actions را فعال می كنيد همه فرمان های قابل اس��تفاده در ماكرو درون ليس��ت 
Action ديده می شوند. كاركرد تعدادی از اين فرمان ها در جدول صفحه ی بعد شرح داده شده  است:



149فصل پنجم: كار با ماكروها

كاركرداعمال ماكرو

ApplyFilter

روی داده ه��ای موجود در ج��دول، فرم يا گزارش، بر 
اساس يك معيار خاص عمل جداسازی يا مرتب سازی 

را انجام می دهد.

 FindNext, FindRecord, GoToControl, GoToPage,

 GoToRecord

امكان جابه جايی بي��ن كنترل ها، ركوردها و صفحات 
را فراهم می آورند.

OpenQuery, Run SQL, RunApp, RunMacro.پرس وجو، برنامه يا ماكروی ديگری را اجرا می كنند

CancelEvent, StopAllMacros, StopMacro
بدون خروج از محيط اكسس، اجرای ماكرو را متوقف 

می كنند.
TransferDatabase, TransferSharePoittList, Transfer-

Spreadsheet, TransferSQLDatabase, TransferText

امكان انتقال داده ها را ميان برنامه های مختلف فراهم 
می آورند.

Close, OpenDataAccesspage, OpenForm, Open-

Query, OpenReport, OpenTable, OpenView

برای باز و بس��ته كردن اشياء پايگاه داده و دستكاری 
داده ها كاربرد دارند.

SetValue, SetProperty
مق��دار يك فيلد يا كنترل و نيز ويژگی های كنترل را 

تنظيم می كنند.

 Echo, MsgBox.برای نشان دادن يك پيغام به كاربر استفاده می شوند

PrintOut.چاپ يك فرم، گزارش و ... را امكان پذير می كند

Beepبوق سيستم را به صدا در می آورد

Quit.برنامه اكسس را می بندد

4-1-5 ويرايش ماكرو

قصد داريم فرمان ديگری به ماكرو اضافه كنيم، تا پس از باز شدن فرم، آخرين ركورد نشان داده شود.
1 . Design در نوار پيمايش اكسس روی ماكرويی كه در بخش قبل ساختيد، راست كليك نموده و گزينه

View را انتخاب كنيد تا ماكرو در حالت ويرايش قرار گيرد.

در ستون Action و رديف دوم، فرمان GoToRecord را انتخاب نماييد.. 2
در بخش Argument، آرگومان Record را روی Last تنظيم كنيد.. 3
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4 . Arguments همه تنظيماتی كه روی آرگومان ها ايجاد می كنيد، به صورت خاكس��تری رنگ در ستون
نشان داده می شوند.

تغييرات ماكرو را ذخيره و با كليك روی دكمه Run آن را اجرا كنيد. . 5

 ،Run را فعال نماييد، با هربار كليك روی دكمه Single Step دكمه Design از زبانه Tools اگر در قاب 
فقط يك سطر از فرمان های ماكرو اجرا می شود.

می خواهيم بين دو فرمان موجود در ماكرو يك فرمان فيلتر كردن جديد اضافه كنيم. برای انجام اين كار :

روی فرمان دوم كليك كنيد تا انتخاب شود.. 1
در زبانه Design و قاب Rows روی دكمه Insert Rows كليك كنيد تا يك سطر خالی به باالی رديف . 2

انتخاب شده اضافه گردد.
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در س��تون Action دس��تور ApplyFilter را انتخاب نموده و در بخ��ش Argument Actions در كادر . 3
Where Conditions شرط موردنظر را وارد كنيد.

برای اين كه در فرم، فقط مش��تريان اس��تان اصفهان نشان داده ش��ود بايد عبارت SQL زير را در كادر . 4
Where Condition وارد كنيم.

Province=’اصفهان’

تغييرات ماكرو را ذخيره و با كليك روی دكمه Run آن را اجرا كنيد. . 5

2-5 استفاده از ماكروها در فرم ها

هنگام طراحی پايگاه داده، اجرای ماكرو را مش��روط به وقوع يك رويداد1 می كنند. باز شدن پايگاه داده، 
كلي��ك كردن روی يك دكمه، باز ش��دن يك گزارش، تغيير دادن محتوای ي��ك كنترل و ... نمونه ای از اين 
رويدادها هس��تند. همان طور كه قباًل اش��اره كردم شما می توانيد ماكرو را به صورت يك فايل مستقل ذخيره 

نموده و سپس آن را به يك رويداد نسبت دهيد؛ كاری كه در ادامه با آن آشنا خواهيد شد.

1-2-5 انتساب ماكرو به رويداد

در زبانه Forms روی دكمه Form Design كليك كنيد تا يك فرم خام در محيط طراحی باز شود.. 1
2 . Cancel روی فرم يك دكمه قرار داده و در صورت ظاهر ش��دن ويزارد تنظيم عمل كرد آن، روی دكمه

كليك كنيد تا ويزارد بسته شود.
در زبانه Design و قاب Tools، دكمه Property Sheet را فعال كنيد تا برگه تنظيم ويژگی های كنترل . 3

ظاهر شود.
روی دكمه كليك نموده و س��پس در زبانه Format از پنج��ره تنظيم ويژگی ها، ويژگی Caption را به . 4

عبارت »نمايش فرم مشتريان« تغيير دهيد.

1 . Event
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برای انتس��اب ماكرو به يكی از رويدادهای دكمه، به س��راغ زبانه Events رفته و منوی روبروی عبارت . 5
On Click را باز كنيد. 

ليس��ت ماكروهای ساخته ش��ده در پايگاه داده نشان داده می شود. روی نام ماكرويی كه در بخش قبل . 6
ساختيم كليك كنيد.

 On Click با انجام اين كار به اكسس اعالم كرديم كه اگر اين دكمه كليك شد )يا به بيان فنی تر، رويداد
اين كنترل به وقوع پيوست(، ماكروی انتخاب شده اجرا شود.

فرم را با نام Frm_Menu ذخيره نموده و آن را باز كنيد. با كليك روی دكمه، فرامين موجود در ماكرو . 7
اجرا می شود و فرم مشتريان با فيلترها و شرط هايی كه اعمال كرديم به نمايش در می آيد.

2-2-5 انواع رويدادها

فرم ه��ا، گزارش ه��ا و هر يك از كنترل ه��ا، رويدادهای مخصوص به خود دارند ك��ه البته تعدادی از اين 
رويدادها بين آن ها مشترك است. برای هر يك از اين اشياء، رويدادی كه بيش تر مورد استفاده قرار می گيرد 
به عنوان رويداد پيش فرض1 تعريف ش��ده؛ برای مثال، رويداد پيش فرض كنترل دكمه، On Click اس��ت اما 

در مورد گزارش، On Open رويداد پيش فرض محسوب می شود. 

رويدادهاي��ی كه بيش ترين كاربرد را در طراحی برنامه های پاي��گاه داده دارند را در جدول صفحه ی بعد 
مشاهده می كنيد.

1 . Default
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نامزمان وقوع رويدادكاربرد

On Clickكليك شدن كنترل يا فرماجرای فرمان های ماكرو

باز كردن، بس��تن، يا كمينه1  كردن فرم های 
ديگر و بيشينه 2كردن فرم جاری

هنگام باز ش��دن فرم قبل از نماي��ش ركوردها در 
On Openصفحه

نماي��ش اطالعاتی در مورد داده ها حين ورود 
به كنترل يا درخواست كلمه عبور از كاربر

پي��ش از اين كه مكان نما از كنترل قبلی به كنترل 
On Enterحاوی رويداد منتقل شود.

پيغام��ی را ب��رای تأيي��د تغييرات ص��ادر يا 
داده های وارد شده را اعتبارسنجی می كند.

هنگام��ی كه مكان نما يك ركورد يا كنترل را ترك 
Before Updateمی كند و قبل از ثبت تغييرات در پايگاه داده

بروزرس��انی داده ه��ا در كنترل ه��ا، فرم ها و 
گزارش ها. همچنين انتقال داده های جديد به 

ساير برنامه های كاربردی

پ��س از ثبت تغيير ركوردها در پايگاه داده يا خارج 
After Updateشدن مكان نما از كنترل

3-2-5 ايجاد ماكروی شرطی
يك��ی از ويژگی ه��ای ماكروها كه قدرت آن ها را در ايجاد برنامه ه��ای پايگاه داده افزايش می دهد، امكان 
ش��رطی كردن اجرای فرمان هاس��ت. برای مثال می توانيد اجرای هر يك از فرمان های موجود در ماكرو را به 
وقوع يك حالت خاص مشروط كنيد. می خواهيم در فرم Frm_Menu يك كادر تأييد1 قرار دهيم تا كاربر با 

تيك زدن آن نشان دهد تمايل به اعمال فرمان ApplyFilter در ماكرويی كه ساخته ايم دارد.
فرم Frm_Menu را در حالت طراحی باز كنيد.. 1
يك كنترل كادر تأييد روی آن قرار دهيد.. 2
با دوبار كليك روی برچسب، عبارت »اعمال فيلتر« را تايپ نماييد.. 3
روی كادر تأييد كليك نموده و در زبانه Other از برگه ويژگی ها، ويژگی Name را به ChkFilter تغيير . 4

دهيد.

1 . CheckBox
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فرم Frm_Menu را ذخيره كنيد و ببنديد.. 5
اين بار ماكرويی را كه در بخش های قبل ايجاد كرديم، در محيط طراحی باز كنيد.. 6
در زبانه Design و قاب Show/Hide روی دكمه Conditions كليك كنيد تا ستون Condition هم به . 7

ستون های قبلی اضافه شود.
در رديف فرمان ApplyFilter عبارت زير را در ستون Condition اضافه كنيد.. 8

[Forms]![Frm_Menu]![ChkFilter]=True

اين عبارت يك شرط است و اعالم می كند اگر كادر تأييد در فرم Frm_Menu تيك خورده است )مقدار 
آن True است( فرمان ApplyFilter را اجرا كند.

ماكرو را ذخيره نموده و آن را ببنديد.. 9

حال فرم Frm_Menu را باز و بدون تيك زدن گزينه »اعمال فيلتر« روی دكمه »نمايش فرم مشتريان« . 10
كليك كنيد. همان طور كه می بينيد چون كادر تأييد تيك نخورده و شرط نادرست است، فرمان مرتبط با آن 

اجرا نمی شود و مشتريان همه شهرها نشان داده می شوند.



155فصل پنجم: كار با ماكروها

نمونه هايی از شرط های قابل پياده سازی در ماكرو را در جدول زير مشاهده می كنيد.

شرطحالتی كه ماكروی مرتبط اجرا می شود

اگر مقدار فيلد Tilte در فرمی كه ماكرو را اجرا كرده تهی 
)IsNull)[Title]باشد.

چنان چه مقدار فيلد City در فرمی كه ماكرو را اجرا 
’تهران’=Cityنموده برابر با ‘تهران’ باشد

اگر مقدار فيلد City در فرم Frm_Customers برابر با 
’اصفهان’=Forms![Frm_Customers]!City‘اصفهان’ باشد

اگر فاكتور نمايش داده شده در فرم Frm_Factors در 
سال 1388 صادر شده باشد.

Forms![Frm_Factors]![Date] BETWEEN
#1388/01/01#AND#1388/12/29#

اگر فيلد City برابر با ‘تهران’ و تعداد نويسه های شماره 
AND LEN)[Tel](=8 ’تهران’=[City]تلفن برابر 8 باشد.

در كادر محاوره ای كه پيغام »تغييرات ذخيره شود؟« را 
1=)1,”تغييرات ذخيره شود؟»(MsgBoxنمايش می دهد، روی دكمه OK كليك كنيد.

 Tbl_Factors در جدول ID تعداد ورودی های فيلد
DCount)[ID],”Tbl_Factors”(>100بيش تر از 100 باشد.

4-2-5 ايجاد ماكروی تعبيه شده
در مباحث قبلی با روش ايجاد يك ماكرو به صورت فايل مس��تقل و انتس��اب آن به يك رويداد كنترل 
يا فرم آش��نا ش��ديد. در اين بخش روش توليد ماكروهای تعبيه شده را فرا می گيريد؛ ماكروهايی كه در نوار 

پيمايش به صورت يك شی ء مستقل نشان داده نمی شوند و جزيی از فايل پايگاه داده هستند.

يك��ی از كاربردهای مهم ماكروها، اعتبارس��نجی1 داده ه��ای ورودی در فرم های برنامه اس��ت تا از ثبت 
داده های غيرمعتبر در پايگاه داده جلوگيری گردد يا به كاربر هش��دار مناس��ب در مورد اشتباهات داده شود. 
به عنوان نمونه، تلفن های ش��هر تهران 8 رقمی اس��ت و اگر در فرم ورود اطالعات مشتريان، فيلد City برابر 
»تهران« باشد اما طول عبارت وارد شده در فيلد Tel، 8 نويسه نباشد بايد پيغام مناسبی روی فرم درج شود.

فرم Frm_Customers را در نمای طراحی باز كنيد.. 1
يك كادر متنی )Text Box( به پايين فرم اضافه نموده و برچسب آن را به عبارت »پيغام« تغيير دهيد.. 2

1 . Validation
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3 . txtMsg را به Name از برگه تنظيم ويژگی ها، ويژگی Other روی كادر متن��ی كلي��ك نموده و در زبانه
تغيير دهيد. 

4 . Before Update از برگ��ه ويژگی ها، روی عبارت Event كليك نموده و در زبانه Tel روی كادر متن��ی
كليك كنيد تا دكمه  ای كوچك در انتهای سطر اين رويداد ظاهر شود.

روی اين دكمه كليك نموده و در پنجره ظاهر ش��ده، گزينه Macro Builder را انتخاب و روی دكمه . 5
OK كليك كنيد.

پنجره ساخت ماكرو ظاهر می شود. دكمه های Show All Actions و Conditions را فعال كنيد.. 6
در س��تون Condition عبارت زير را وارد كنيد. به اين معنی كه در صورت مس��اوی بودن مقدار درون . 7

فيلد City با واژه »تهران« و هشت حرفی نبودن مقدار درون فيلد Tel، فرمان اجرا شود.

[City]=’تهران' And Len)[Tel](<>8
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در ستون Action عبارت SetValue را انتخاب كنيد. اين فرمان برای تغيير مقدار يك كنترل در حين . 8
اجرای برنامه كاربرد دارد.

به سراغ بخش Action Arguments برويد تا آرگومان های فرمان را هم تنظيم كنيم. 

درون كادر Item كليك و روی دكمه ای كه در انتهای آن ظاهر می شود كليك كنيد.. 9
پنجره Expression Builder كه حاوی ابزار الزم جهت ساخت عبارات مورد استفاده در محيط اكسس . 10

است ظاهر می شود.
از ستون سمت چپ، فرم موردنظر را انتخاب و در ستون وسط روی كنترل txtMsg كليك كنيد. . 11
دكمه Paste را بزنيد تا عبارت قابل فهم برای اكسس جهت شناسايی كنترل موردنظر شما ساخته شود. . 12

روی دكمه OK كليك كنيد تا اين پنجره بسته شود.

درون كادر Expression هم عبارت موردنظر برای نمايش در كادر پيغام را وارد كنيد. دقت داشته باشد . 13
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كه در اطراف اين عبارت، عالمت نقل قول قرار دهيد.

برای حالت صحيح بودن مقدار وارد ش��ده هم فرمان پاك كردن كادر متنی txtMsg را به ماكرو اضافه . 14
كنيد تا پيغام باقی مانده از درج قبلی، پاك شود.

ماكرو را ذخيره كنيد و پنجره طراحی را ببنديد. همان طور كه متوجه ش��ديد نيازی به تعيين نام برای . 15
ماكرو نيست چون در فرم ادغام و همراه با آن ذخيره می شود.

تغييرات ايجاد شده روی فرم را ذخيره نموده و آن را ببنديد.. 16
با دوبار كليك روی نام فرم در نوار پيمايش، فرم را در حالت ويرايش اطالعات باز كنيد.. 17
اگر در فيلد City، عبارت »تهران« وجود داش��ته باش��د و تعداد ارقام ش��ماره تلفن مخالف 8 باشد، به . 18

محض خروج مكان نما از فيلد Tel پيغام هشدار در كادر متنی ظاهر می شود.

اگر هنگام درج يك ركورد جديد، ابتدا يك تلفن 7 رقمی وارد و س��پس عبارت 
»تهران« را در فيلد City بنويسيم آيا پيغام خطا ظاهر می شود؟
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پاس��خ منفی اس��ت. ماكرو روی كادر متنی Tel نوش��ته ش��ده و هنگام خروج 
مكان نما از آن، شرط اجرای ماكرو بررسی می شود. چون فيلد City در آن لحظه 

خالی است طبق جدول :

شرطمقدار

‘تهران‘=[City]نادرست

Len)[Tel](<>8درست

نتيجه AND منطقی نادرست است و فرمان اجرا نخواهد شد.

برای تكميل كار بايد همين ماكرو را روی كادر متنی City هم بنويس��يد تا با به محض خروج مكان نما 
از هر كدام از فيلدها، اجرای ماكرو بررس��ی شود. در اين تمرين با روش ديگری برای ايجاد ماكروهای تعبيه 

شده آشنا خواهيد شد.

فرم Frm_Customers را در حالت طراحی قرار دهيد.. 1
 .2 Build راست كليك نموده و گزينه City اين بار به جای استفاده از برگه خصوصيات، روی كادر متنی 

Event را انتخاب كنيد.

گزينه Macro Builder را انتخاب و روی دكمه OK كليك كنيد.. 3

 در اين حالت، ماكرو روی رويداد پيش فرض كنترل نوشته می شود. با رويدادهای پيش فرض در مباحث 
قبل آشنا شديد؛ حاال اين نكته را هم يادبگيريد كه رويداد پيش فرض كادر متنی، Before Update است.

به اين ترتيب پنجره ماكرونويسی باز می شود و فرمان ها و آرگومان های موردنياز مانند تمرين قبل است.. 4

اگر به جای ش��ماره تلفن8 رقمی يك كلمه 8 حرفی وارد شود آيا ماكرو قادر به 
تشخيص خطا هست؟
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خير! چون در كد نوشته شده از تابع تعيين طول رشته استفاده شده و اين تابع 
تفاوتی ميان نويسه های حرفی و عددی قايل نيست. اگر بخواهيم صحت شماره 
تلفن وارد ش��ده را با دقت بيش تری مورد بررس��ی قرار دهيم بايد از ش��رط زير 

استفاده كنيم:

[Tel] LIKE “[2-8][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]”

در اين شرط مشخص كرده ايم كه شماره وارد شده بايد شامل 8 رقم باشد كه رقم اول فقط می تواند بين 
2 تا 8 و ساير رقم ها بين 0 تا 9 باشند.

ماكرونويس��ی مبحث پيشرفته ای است كه برای تسلط بر آن بايد به كتاب های نوشته شده در اين زمينه 
يا راهنمای نرم افزار اكس��س مراجعه كنيد. تس��لط بر اين ابزار می تواند شما را به يك كاربر حرفه ای اكسس 

تبديل كند.
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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 ver-

 sion 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.
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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 دهيد.. 1
ترجمه و تلفظ عباراتي را كه زير آن ها خط كشيده شده در فرهنگ لغات پيدا كنيد.. 2

موارد كاربرد ماكروها را نام ببريد.. 1
تفاوت ميان ماكروهای تعبيه شده با ماكروهای مستقل در چيست؟. 2
ماكروی مس��تقلی بنويس��يد تا شماره فاكتورهايی را نشان دهد كه در آن ها حداقل يك عنوان كتاب با . 3

تخفيف بيش تر از %40 فروخته شده باشد.
فرمی حاوی يك دكمه و يك كادر متنی برای ورود نام يك ش��هر ايجاد كنيد. س��پس ماكرويی تعبيه . 4

شده روی دكمه بسازيد تا با كليك شدن دكمه، نام مشتريان ساكن در شهر وارد شده ليست شود.
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فصل ششم : محافظت از پايگاه داده

محافظ��ت از فايل پايگاه داده به دليل ارزش داده هايی ك��ه در خود ذخيره می كند اهميت فوق العاده ای 
دارد. مش��كالت نرم افزاری و س��خت افزاری متنوعی وجود دارد كه ممكن است به اين فايل آسيب  رسانيده و 
همه يا بخشی از داده های موجود را غيرقابل دسترس نمايد. عالوه بر اين ممكن افرادی كه مجوز مشاهده يا 
تغيير داده های درون پايگاه داده را ندارند، وارد فايل شده و اطالعات آن را دست كاری يا از آن ها سوء استفاده 

كنند. از اين رو، آشنايی با اصول محافظت از پايگاه داده برای كاربران اكسس كاماًل ضروری است.

1-6 فشرده سازی و ترميم پايگاه داده

با افزايش ركوردها و اش��ياء موجود در پايگاه داده، ممكن اس��ت اشكاالتی در كار فايل اكسس بروز كند؛ 
حتی گاهی اوقات اتفاق س��اده ای مثل قطع برق در حين باز بودن پايگاه داده باعث می ش��ود بخش هايی از 
داده ها و اش��ياء درون آن در اجرای بعدی با مش��كالتی مواجه ش��وند. از اين رو برنامه اكس��س در هنگام باز 
كردن فايل پايگاه داده، عملياتی را برای حصول اطمينان از سالمت فايل به اجرا درمی آورد و در صورت وجود 

مشكل، برای رفع آن تالش می كند؛ هرچند هميشه قادر به رفع مشكل نيست.

حتی اگر هيچ اش��كال مهمی در پايگاه داده بروز نكرده باش��د، اس��تفاده معمول از فايل و درج و حذف 
ركوردها بر ساختار داخلی فايل اكسس تأثير می گذارد و هم نظم فيزيكی را كه در ابتدای ايجاد فايل وجود 
داشت به هم می ريزد و هم فضاهای بالاستفاده )حافظه هرز( درون فايل ايجاد می كند. از اين رو گاهی اوقات 
به نظر می رسد كارايی و سرعت كار پايگاه داده به نحو قابل مالحظه ای كاهش يافته است؛ مسأله ای كه اغلب 

از افزايش بيهوده حجم پايگاه داده ناشی می شود.
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همه اين مس��ايل باعث شده، طراحان اكس��س قابليتی به نام فشرده سازی و ترميم1 را در نرم افزار تعبيه 
كنند تا كاربران را برای غلبه بر خرابی ها يا كاهش كارايی ياری كند.

با كليك روی دكمه آفيس2، منوی برنامه را باز كنيد.. 1
اشاره گر را روی گزينه Manage ببريد تا دستورات موجود در آن ظاهر شوند.. 2
روی عبارت Compact and Repair DataBase كليك كنيد.. 3
عمليات فشرده س��ازی و ترميم در عرض چند ثانيه انجام می ش��ود و ضمن رفع مش��كالت احتمالی در . 4

جداول، فرم ها و گزارش ها، حجم فايل اكسس نيز به نحو چشم گيری كاهش می يابد.

 توصيه می شود در بازه های زمانی منظم، اين عمليات را روی فايل اجرا كنيد.

2-6 پشتيبان گيری از پايگاه داده

پشتيبان گيری منظم از داده ها، يكی از مهم ترين وظايف كاربران رايانه محسوب می شود چراكه تهديدات 
نرم  افزاری و سخت افزاری فراوانی در كمين اطالعات موجود روی هاردديسك است. شايد فقط افرادی به اين 

اصل اعتقاد كامل داشته باشند كه يك بار فايل های حساس و ارزشمند خود را از دست داده باشند. 

ايجاد نس��خه های پشتيبان  از فايل ها برای همه اطالعاِت حساس امری كاماًل ضروری است و اهميت آن 
برای فايل های پايگاه داده بسيار بيش تر است؛ چراكه از دست دادن يك فايل اكسس ممكن است به از بين 

1 . Compact and Repair
2 . Office Button
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رفتن اطالعات حياتی يك شركت يا سازمان منجر شود. روش پشتيبان گيری از پايگاه داده در اكسس بسيار 
س��اده و سريع است و توصيه می شود برای پايگاه داده هايی كه تراكنش زيادی دارند، به صورت روزانه انجام 

شود.

روی دكمه آفيس كليك و از منوی Manage روی دستور Back Up Database كليك كنيد.. 1
پنجره ذخيره سازی ظاهر می شود و در بخش File name آن، نام پايگاه داده همراه با تاريخ جاری درج . 2

می شود.
محل ذخيره سازی را تعيين و روی دكمه Save كليك كنيد. . 3

 توصيه می ش��ود فايل ايجاد ش��ده را روی CD رايت كنيد يا در صورت اس��تفاده از شبكه، آن را به يكی 
ديگر از رايانه های موجود منتقل نماييد. در هر صورت، نگه داری نسخه های پشتيبان روی همان رايانه روش 
مناسبی نيست چون در صورت بروز مشكل سخت افزاری )مثل آسيب ديدن هاردديسك بر اثر نفوذ ويروس، 

ضربه يا آتش سوزی( فايل پشتيبان هم از بين خواهد رفت.

3-6 بررسی كارايی1 اجزاء پايگاه داده

ميزان كارايی، يكی از مس��ايلی است كه در طول عمر پايگاه داده بايد به صورت مداوم مورد بررسی قرار 
گيرد و در صورت نياز، اصالحاتی به خصوص در زمينه نمايه س��ازی2 جداول ايجاد گردد. در اكسس قابليتی 
وجود دارد كه كارايی پايگاه داده را بررسی نموده و به طراحان و كاربران در خصوص راه های بهبود عمل كرد 

مشاوره می دهد.

برنامه اكسس را باز و در صفحه شروع آن، گزينه Sample را انتخاب كنيد.. 1
روی عبارت Northwind كليك و در ستون سمت راست، محل ذخيره سازی فايل پايگاه داده را تعيين . 2

1 . Performance
2 . Indexing
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نماييد. 
با كليك روی دكمه Create فايل accdb.2007 Northwind س��اخته می  ش��ود كه مثالی از پايگاه داده . 3

يك شركت فعال در زمينه تجارت است.

در منوی Database Tools و قاب Analyze روی دستور Analyze Performance كليك كنيد تا پنجره . 4
انتخاب اجزاء ظاهر شود.

با كليك روی دكمه Select All همه اجزاء پايگاه داده را انتخاب و روی دكمه OK كليك كنيد.. 5

پس از چند لحظه، پنجره تحليل پايگاه داده نمايان می ش��ود. نتايج به دس��ت آمده از تحليل در قالب . 6
رديف های زير نشان داده می شوند :

)Recommendation( توصيه )الف

)Suggestion( پيشنهاد )ب

)Idea( نظر )ج

 )Fixed( اصالح شده )د
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ب��ا كلي��ك روی هر نتيجه، جزيي��ات آن در پايين پنجره ظاهر می ش��ود. برای م��واردی نظير توصيه ها 
می توانيد روی دكمه Optimize كليك كنيد تا تغييرات موردنياز در پايگاه داده اعمال ش��ود و آيكن نتيجه 

به حالت اصالح شده تغيير شكل دهد.

4-6 بررسی جدول ها

در ابتدای اين كتاب با روش های علمی موجود برای طراحی يك پايگاه داده اس��تاندارد و كارآمد آش��نا 
شديد. جالب است بدانيد در اكسس قابليتی پيش بينی شده كه با بررسی ساختار جداول و داده های ذخيره 

شده درون آن ها می تواند برای بهبود طراحی، پيشنهادهايی را ارايه كند.

پايگاه داده ای را كه در طول كتاب روی آن كار كرده ايم باز كنيد.. 1
در زبانه Database Tools و قاب Analyze روی دكمه Analyze Table كليك كنيد.. 2
ويزاردی ظاهر شد و نحوه تحليل  جداول را در . 3

 Next قالب يك مثال توضي��ح می دهد. روی دكمه
كليك نماييد.

پس از كلي��ك روی دومين دكم��ه Next، به . 4
پنجره انتخاب جدول می رس��يد. جدول مش��تريان 
 Next را انتخ��اب و روی دكمه )Tbl_Customers(

كليك كنيد.
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در پنج��ره بعد گزينه اول را انتخاب و روی دكمه Next كليك كنيد. اين گزينه، تصميم گيری در مورد . 5
ايجاد تغييرات در ساختار جدول را به ويزارد واگذار می كند.

ويزارد با بررسی جدول مشتريان به اين نتيجه رسيده كه نام استان ها در فيلد Province تكرار می شود. . 6
بنابراين پيش��نهاد می كند يك جدول مستقل ايجاد و نام استان ها با شناسه منحصربفرد در آن ذخيره شود. 

سپس در جدول مشتريان، به جای نام استان، شناسه متناظر درج شود.

با دوبار كليك روی نام جداول، اسامی موردنظر را به آن ها نسبت داده و روی دكمه Next كليك كنيد.. 7
در پنجره  بعد بايد كليد اصلی جداول فاقد كليد اصلی را تعيين و روی دكمه Next كليك نماييد. . 8
يكی از مراحل مهم در كار با اين ويزارد، اصالح اش��تباهات تايپی در ورود داده های فيلدی اس��ت كه . 9

از جدول اصلی جدا می ش��ود. برای مثال اگر دو مشتری از اس��تان »چهارمحال و بختياری« داشته باشيد و 
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اشتباهاً در يكی از ركوردها اشتباه تايپی وجود داشته باشد، پنجره زير ظاهر می شود كه ابتدا بايد با انتخاب 
گزينه Leave as is حالت صحيح را انتخاب و سپس ساير ركورد ها را با انتخاب نام استان از ليست بازشونده، 

تصحيح كنيد.

با كليك روی دكمه Next و نهايتاً Finish، دو جدول جديد س��اخته می شود. جدول قبلی هم با اضافه . 10
شدن عبارت _OLD در انتهای نام هم چنان در دسترس است.

5-6 مستندسازی1 پايگاه داده

هنگامی كه نرم افزاری را برای اس��تفاده در يك س��ازمان توليد می كنيد، س��فارش دهنده برنامه از ش��ما 
می خواهد تا مستندات آن را نيز همراه با فايل های اجرايی تحويل دهيد تا اگر در آينده، فرد ديگری بخواهد 
تغييراتی را در نرم افزار ايجاد كند، روش طراحی و پياده س��ازی به صورت كامل در اختيار او قرار داده ش��ود؛ 

اين كار باعث جلوگيری از سردرگمی توسعه دهنده نرم افزار خواهد شد.

در اكس��س برای مستندس��ازی پايگاه داده، يعنی مشخص كردن ويژگی های جداول، فرم ها، گزارش ها و 
... و نيز روابط ميان جداول روش سريعی پيش بينی شده است.

در زبانه Database Tools و قاب Analyze روی دكمه Database Documenter كليك كنيد.. 1
پنجره انتخاب عناصر پايگاه داده ظاهر می شود. هر عنصر زبانه ای دارد كه در آن می توانيد موارد دلخواه . 2

را تي��ك بزنيد. عالوه بر اين می توانيد با كلي��ك روی دكمه Select All همه عناصر موجود در پايگاه داده را 
انتخاب نماييد.

روی دكمه Options كليك كنيد. پنجره ای ظاهر می شود كه در آن امكان تنظيم جزييات وجود دارد. . 3
برای مثال با تيك زدن گزينه Relationships، روابط ميان جداول نيز در مستندات درج خواهد شد.

1 . Documentation
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در پنجره Documenter روی دكمه OK كليك كنيد تا مستندات پايگاه داده توليد شود. با كليك روی . 4
دكمه های پيمايش، همه صفحات آن را ببينيد.

فاي��ل توليد ش��ده را نمی توانيد در پايگاه داده ذخيره كني��د اما امكان چاپ يا تبديل آن به فرمت هايی . 5
مثل docx )برای اس��تفاده در Word(، pdf )برای نمايش در Adobe Acrobat( و نيز html )جهت مش��اهده 
در مرورگر اينترنتی( وجود دارد. Export كردن فايل توليد ش��ده از طريق كليك روی دكمه های موجود در 

قاب Data انجام می پذيرد.

با كليك روی دكمه قرمزرنگ Close Print Preview، مستندات ساخته شده را ببنديد.. 6
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6-6 قرار دادن رمز عبور1 برای پايگاه داده

تأمين امنيت پايگاه داده و جلوگيری از دسترسی های غيرمجاز به داده های درون آن از مهم ترين مباحث 
توليد برنامه های كاربردی محس��وب می ش��ود. در اكس��س برای تحقق اين مسأله دو راه حل پيش بينی شده 

است :

الف( قرار دادن رمزعبور روی فايل اكسس كه بيش تر در محيط های تك كاربره كاربرد دارد.

ب( تعيين س��طوح دسترسی به اطالعات در محيط هايی كه چند كاربر به صورت هم زمان از پايگاه داده 
استفاده می كنند.

در اين كتاب شما با روش اول آشنا خواهيد شد. در اين روش، كاربر برای باز كردن پايگاه داده بايد رمز 
عبور را وارد كند.

برنامه اكسس را باز كنيد. . 1
در منوی آفيس روی دستور Open كليك كنيد يا كليدهای ميان بر Ctrl+O را فشار دهيد.. 2
با محل ذخيره سازی پايگاه داده رفته و روی آن كليك كنيد.. 3
با كليك روی مثلث كنار دكمه Open، منوی آن را باز و دس��تور Open Exclusive را انتخاب كنيد تا . 4

پايگاه داده برای كاربرد انحصاری )در اين جا تنظيم رمز عبور( باز شود.

در زبانه و قاب Database Tools روی دكمه Encrypt with Password كليك كنيد.. 5

1 . Password
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رمز عبور و تأييد آن را وارد نموده و دكمه OK را بزنيد. از اين به بعد برای باز كردن فايل پايگاه داده، . 6
وارد كردن رمزعبور ضروری است.

در انتخ��اب رمز عبور، حتی االمكان از عبارات طوالنی، حاوی عدد و نويس��ه های غيرحرفی )مثل *، @، 
! و ...( اس��تفاده نماييد. از آن جا كه اغلب نرم افزارهای توليد ش��ده برای كشف رمز عبور فايل های اكسس در 
شناسايی نويسه های يونيكد1 )مثل حروف فارسی( ناتوان هستند، ورود عبارات فارسی باعث باال رفتن امنيت 

پايگاه داده می شود.

7 . Encrypt with دكمه ،Database Tools وقتی يك پايگاه داده دارای رمز عبور باش��د، در زبانه و ق��اب
Password به Decrypt Database تبديل می شود. با كليك روی اين دكمه و وارد كردن رمز فعلی می توانيد 

رمز عبور پايگاه داده را حذف كنيد. برای برداش��تن رمز عبور هم باز كردن فايل در حالت كاربرد انحصاری2 
ضروری است.

7-6 تنظيمات شروع به كار3 پايگاه داده

هنگامی كه يك فايل اكس��س را باز می كنيد، به صورت پيش فرض صفحه ای ظاهر می ش��ود كه حاوی 
منوه��ای برنامه و نوار پيمايش اس��ت؛ يعنی پاي��گاه داده در وضعيتی قرار دارد كه بيش تر مخصوص طراحی 
است. اما اگر بخواهيد پايگاه داده را تبديل به يك برنامه كاربردی نموده و در اختيار كاربرانی قرار دهيد كه 
فقط وظيفه ورود اطالعات و گزارش گيری را برعهده دارند بايد ش��روع به كاِر پايگاه داده را به گونه ای تنظيم 

كنيد كه در زمان باز شدن فايل، يك فرم ظاهر شود يا ماكرويی اجرا گردد. 

1 . Unicode
2 . Exclusive
3 . Startup
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روش معمول برای ش��روع به كار پايگاه داده، نمايش يك فرم با چند گزينه قابل انتخاب اس��ت تا كاربر 
دس��تورات موردنياز را اجرا و به صفحات دلخواه منتقل ش��ود. اين صفحه سوييچ بُرد1 )صفحه انتقال( ناميده 

می شود و با مراجعه به كتاب های مرجع اكسس می توانيد نحوه ايجاد آن را ياد بگيرد.

در اي��ن تمرين قص��د داريم يكی از فرم های برنامه را كه در بخش های قب��ل توليد كرديم به عنوان فرم 
شروع به كار پايگاه داده تنظيم كنيم.

در انتهای منوی آفيس روی دكمه Access Options كليك كنيد تا پنجره تنظيمات برنامه ظاهر شود.. 1

در ستون سمت چپ روی گزينه Current Database كليك كنيد.. 2

در كادر متنی Application Title عبارتی را وارد كنيد كه نشان دهنده كاركرد برنامه باشد.. 3

1 . Switch Board
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منوی Display Form را باز و فرمی را كه می خواهيد در زمان راه اندازی پايگاه داده نش��ان داده ش��ود . 4
انتخاب كنيد.

در اي��ن صفحه گزينه های متعددی ب��رای تعيين نحوه نمايش اجزاء صفحه وج��ود دارد. برای مثال با . 5
برداش��تن تي��ك گزين��ه Navigation Pane می توانيد نوار پيمايش را از ديد كارب��ر پنهان كنيد تا در حالت 

نمايش اوليه، قادر به تغيير طراحی جداول و فرم ها نباشد.

روی دكمه OK كليك كنيد. پيغامی ظاهر می ش��ود مبنی بر اين كه برای مش��اهده تغييرات، برنامه را . 6
بسته و فايل را مجدداًٌ باز كنيد.

از اين پس هنگام باز كردن فايل، فرم Frm_Menu نش��ان داده می ش��ود و عبارت وارد ش��ده در كادر . 7
Application Title جايگزين عبارت Access 2007 در باالی پنجره برنامه می شود.
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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 Pass-

word. 

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 sym-

bols. 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.

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

فشرده سازی و ترميم پايگاه داده چه ضرورتی دارد؟. 1
روش ايجاد نسخه پشتيبان از فايل اكسس را توضيح دهيد. آيا روش ديگری برای انجام اين كار وجود . 2

دارد؟
ي��ك پاي��گاه داده  برای ذخيره س��ازی اطالعات دانش آم��وزان، دروس و دبيران مدرس��ه ايجاد و در آن . 3

داده های آزمايش��ی وارد كنيد. سپس عمليات بررسی جداول، مستندسازی و قرار دادن رمز عبور را روی آن 
اجرا كنيد.

رمزعبورهای زير را از نظر قدرت، رتبه بندی كنيد.. 4
alireza89 )الف

alireza )ب
 ali*reza89)ج

reza )د
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SQL Server فصل هفتم : آشنايی با

ب��رای اف��رادی كه به دنيای برنامه نويس��ی و به خصوص تولي��د نرم افزارهای مبتنی بر پاي��گاه داده وارد 
می ش��وند، يادگيری كار با Access اولين گام محسوب می شود و نيازهای فنی آن ها را تا حد زيادی برطرف 
می كند اما برای توليد نرم افزارهای بزرگ، محدوديت های زيادی از لحاظ كارايی و امنيت دارد. اين جاس��ت 
 ،DB2 ،MySQL ،Oracle ،SQL Server كه برنامه نويس��ان بايد به س��راغ سيس��تم های قدرتمندتری مثل

PostgreSQL و ... بروند و كار با حداقل يكی از آن ها را ياد بگيرند. 

در ميان اين سيستم های مديريت پايگاه داده، SQL Server جايگاه ويژه ای دارد چون نسبت خوبی ميان 
س��ه شاخص س��ادگی، كارايی و قيمت آن برقرار است. در ادامه اين كتاب نحوه كار با جديدترين نسخه اين 

RDBMS قدرتمند را فرا می گيريد.
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SQL Server 7-1 و كاربرد آن

SQL Server يكی از رايج ترين سيس��تم های مديريت پايگاه داده رابطه ای اس��ت كه برای نخس��تين بار 

در س��ال 1989 ميالدی توس��ط شركت های سای بِيس1 و مايكروس��افت عرضه شد و در طول يك دهه و به 
خصوص زمانی كه شركت مايكروسافت به صورت مستقل مسؤوليت توسعه آن را بر عهده گرفت توانست در 
دنيای نرم افزار جايگاه قابل قبولی پيدا كند. اين سيس��تم بر اس��اس مدل سرويس دهنده – سرويس گيرنده2 
بنا شده كه در آن درخواست سرويس گيرنده برای سرويس دهنده ارسال می شود و پس از انجام پردازش های 

موردنياز روی داده ها، نتيجه برای سرويس گيرنده فرستاده می شود. 
به اين ترتيب ش��ما می توانيد برنامه های تحت ويندوز يا تحت وب خود را به اين سيس��تم متصل نموده 
و مديري��ت ذخيره و بازيابی داده  ها را برعهده SQL Server بگذاريد. قابليت های گس��ترده اين سيس��تم در 
پشتيبانی از مدل رابطه ای، تعريف سطوح امنيتی و خودكارسازی فعاليت ها باعث شده SQL Server به قلب 

تپنده طيف وسيعی از نرم افزارهای كاربردی و بزرگ در سطح دنيا تبديل شود. 
در يك بررس��ی اجمالی می توان موارد زير را به عنوان ويژگی های برجس��ته اين سيستم مديريت پايگاه 

داده برشمرد :
الف( توانايی كار با پايگاه  داده های حجيم تا حد صدها گيگابايت

ب( امكان دسترسی هم زمان هزاران كاربر به پايگاه داده
ج( سازگاری باال با سيستم عامل ها و محيط های برنامه نويسی گوناگون

د( برخورداری از سطوح امنيتی باال 
ه( ايجاد محيط يكپارچه برای مديريت پايگاه داده در نسخه های اخير

SQL Server در سير پيشرفت خود راهی طوالنی را پيموده و تغييرات زيادی در ظاهر، امكانات و كارايی 

آن ايجاد ش��ده است. شايد بتوان نسخه 2000 اين نرم افزار را از لحاظ تكميل سرويس های ذخيره و بازيابی 
اطالعات يك نقطه تكامل محس��وب نمود. شركت مايكروس��افت در نسخه های بعدی يعنی 2005 و 2008 
كوشيد عالوه بر ايجاد محيط يكپارچه برای مديريت پايگاه داده، سرويس های جديدی مانند، گزارش گيری3 
،تحليل4 ، اطالع رسانی5 و ... را در نرم افزار خود تعبيه كند و برای حفظ فاصله خود با رقبای سرسختی چون 

اوراكل6، يك گام بلند ديگر بردارد.

1 .Sybase
2 .Server-Client
3 . Reporting Service
4 . Analyze Service
5 . Notification Service
6 . Oracle



SQL Server 183فصل هفتم: آشنايی با

در اين كتاب ش��ما با قابليت ها و امكانات SQL Server 2008 آش��نا خواهيد ش��د. اين نس��خه در چهار 
ويرايش 1 به بازار عرضه شده كه اغلب آن ها بر روی Windiow Server قابل نصب هستند. اما اگر می خواهيد 
اين نرم افزار را روی سيس��تم عامل های غير س��رور مانند Windows XP نصب كنيد بايد به س��راغ ويرايش 

Developer برويد.

SQL Server مانن��د بس��ياری ديگر از سيس��تم های مديريت پايگاه داده رابط��ه ای از زبان پرس وجوی 

 IBM كه در اوايل دهه 80 ميالدی در آزمايشگاه های شركت SQL .اس��تفاده می كند )SQL( س��اختاريافته
متولد شد زبانی برای تعريف ساختارهای داده ای )مثل جداول( و نيز دست كاری داده ها )مانند عمليات درج( 
محسوب می شود و در سيستم های مديريت پايگاه داده مختلف، با تفاوت های جزيی قابل پياده سازی است. 

هرچند اغلب RDBMSها حاوی ابزارهايی برای توليد خودكار پرس وجو هس��تند اما تس��لط بر نگارش 
دستی دستورات SQL به شما برای ايجاد پايگاه داده های كارا و خوانا كمك زيادی خواهد كرد. 

Management Studio 2-7 آشنايی با

هنگامی كه نرم افزار  SQL Server 2008را به صورت كامل روی سيستم خود نصب می كنيد، سرويس ها 
و امكانات متعددی در اختيار ش��ما قرار می گيرد. در اين ميان، Management Studio به عنوان يك واس��ط 

گرافيكی2، امكان مديريت آسان اجزاء و داده  های موجود در پايگاه داده را فراهم می آورد. 

اهميت اين واس��ط گرافيكی به خصوص برای كاربران مبتدی زمانی مش��خص تر می ش��ود كه بدانند در 
برخی از سيس��تم های مديريت پايگاه داده امروزی، محيط يكپارچه ای برای مديريت همه سرويس ها و اجزا 
پاي��گاه داده وجود ندارد و هنوز هم بس��ياری از كارها با وارد كردن ك��د در خط فرمان يا انجام می گيرد؛ در 

حالی كه Management Studio محيط ساده اما كارآمدی را برای مديريت پايگاه داده فراهم آورده است.

1 . SQL Server Management نصب شده روی گزينه SQL Server 2008 در منوی شروع ويندوز، جايی كه
Studio كليك كنيد.

پنجره ورود به محيط برنامه ظاهر می ش��ود. اما قبل از كليك روی دكمه Connect بايد مش��خص كنيد . 2
قصد داريد به كدام س��رور و چه سرويس��ی از آن متصل ش��ويد. در منوی Server type، سرويس های نصب 
 Database ش��ده روی رايانه قابل انتخاب هس��تند. برای ورود به محيط ساخت و مديريت پايگاه داده، گزينه

Engine را انتخاب كنيد.

در ليس��ت بازشونده Server name می توانيد نام رايانه   ای را كه مشغول كار با آن هستيد انتخاب كنيد . 3

1 . Edition
2 .GUI )Graphic User Interface(
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يا اگر متصل به يك شبكه هستيد، با انتخاب گزينه <Browse for more…> به سراغ ساير رايانه هايی برويد 
كه SQL Server روی آن ها نصب شده است.

در ليس��ت Authentication كه روش اعتبارس��نجی و مجوز ورود كاربر را تعيين می كند دو گزينه زير . 4
را می بينيد:

  Windows Authentication : اعتبارس��نجی توسط خود ويندوز انجام می شود؛ يعنی فرض بر اين 

است كه كاربِر وارد شده به ويندوز، اجازه دسترسی به Management Studio را هم دارد.

  SQL Server Authentication : ب��ا انتخاب اين گزينه، كادرهای User name و Password فعال 

می شود و كاربر بايد نام كاربری و رمزعبور معتبری را برای ورود به محيط برنامه وارد كند.

تعيين روش اعتبارسنجی كاربران در هنگام نصب برنامه قابل تنظيم است.

روی دكمه Connect كليك كنيد تا اتصال به سرور برقرار و پنجره Management Studio ظاهر شود. . 5
اين پنجره دارای يك منو و نوار دسترس��ی س��ريع در باال و يك قاب مرورگر اش��ياء1 در س��مت چپ صفحه 

1 . Object Explorer
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اس��ت كه در آن اجزاء موجود در پايگاه داده درون يك نمودار درختی مرتب ش��ده اند و با باز كردن گره ها و 
راست كليك روی عناصر درون آن ها می توانيد دستورات موردنظر را اجرا كنيد.

6 . ،master پايگاه داده های سيس��تمی مثل ،System Databases را باز كني��د. در گره Databases گ��ره
model و ... قرار دارند كه غالباً خوِد SQL Server با آن ها س��ر و كار دارد. پايگاه داده هايی هم كه توس��ط 

كاربر ساخته می شود با آيكن يك استوانه زردرنگ در گره Databases قرار می گيرند.

پايگاه داده ReportServerTempDB را كه در صورت نصب سرويس گزارش گيری، در ليست پايگاه های . 7
داده ديده می ش��ود باز كنيد. همان طور كه در تصوير ب��اال می بينيد همه اجزاء پايگاه داده از جداول و نماها 
گرفته تا س��تون  ها و كليدها در قالب يك س��اختار درختی مرتب شده اند و شما با باز كردن گره ها می توانيد 

به همه بخش ها و امكانات پايگاه داده دسترسی داشته باشيد.

dbo راست كليك . 8 roles را باز نموده و روی جدول Tables برويد. گره ReportServer به سراغ پايگاه داده
كنيد. منويی حاوی چندين گزينه ظاهر می شود كه در ادامه با كار تعدادی از آن ها آشنا خواهيد شد.
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Design : جدول را در نمای طراحی باز می كند و امكان تغيير نام و نوع فيلدها فراهم می آيد.

Select Top 1000 Rows : اين دستور، فضای سمت راست مرورگر اشياء را به دو بخش تقسيم می كند. 

در قسمت باال، پرس وجوی موردنياز برای استخراج هزار رديف اول جدول نوشته می شود و در قسمت پايين، 
ركوردهای اس��تخراج شده درون يك شبكه1 نشان داده می شوند. دقت داشته باشيد كه در اين حالت امكان 

تغيير ركوردها وجود ندارد.

1 . Grid
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Edit Top 200 Rows : دويس��ت رديف اول جدول را درون يك ش��بكه نمايش می دهد و امكان تغيير 

اطالع��ات رك��ورد را فراهم می آورد. وقتی فيلدی را تغيير می دهيد يك عالمت تعجب قرمز رنگ در كنار آن 
ظاهر می شود؛ به اين معنی كه مقدار فيلد تغيير كرده اما هنوز تغييرات در پايگاه داده ثبت نشده است.

با زدن كليد Enter يا كليك كردن درون يكی از رديف های ديگر )به شرط همخوانی مقادير وارد شده با 
ضوابط جدول( تغييرات ثبت می شوند. فشار دادن كليد Esc هم باعث لغو تغييرات خواهد شد.

Rename : امكان تغيير نام جداول را فراهم می آورد.

Delete : چنان چه محدوديتی برای حذف جدول وجود نداشته باشد، آن را حذف می كند.

 Management همان طور كه مش��اهده كرديد با اجرای هر دستور، زبانه جديدی در بخش ميانی پنجره
Studio ظاهر می شود كه با كليك روی عالمت ضرب دِر انتهای قاب می توانيد آن زبانه را ببنديد. 

در SQL Server برای اجرای اغلب دستورات، دو روش وجود دارد كه اولی استفاده از منوها و ويزاردهای 
موجود در نرم افزار و ديگری كدنويس��ی در محيط Management Studio اس��ت. هر چند ممكن است روش 
كدنويس��ی در نگاه اول پيچيده و زمان بر به نظر برس��د، اما تس��لط بر آن برای برنامه نويسان حرفه ای كاماًل 

ضروری  است زيرا :
الف( امكان دسترسی به همه گزينه ها و تنظيمات اجرای دستور را فراهم می آورد.

ب( دستورات را با سرعت بيش تری اجرا می  كند.
ج( برای توليد رويه های ذخيره شده1، تراكنش ها2 و برخی ديگر از اجزاء پايگاه داده تنها راه موجود است.

برای نوشتن كدهای SQL در محيط Management Studio به روش زير عمل كنيد:
1 . New در نوار منوه��ای برنامه روی دكمه

Query كليك نماييد.

1 . Stored Procedures
2 . Transactions
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زبانه جديدی به قاب ميانی برنامه اضافه می شود كه حاوی صفحه سفيدی برای كدنويسی است.. 2

كد زير را در صفحه وارد كنيد.. 3

USE master
GO

SELECT * FROM spt_values

  عب��ارت USE پاي��گاه داده ای را ك��ه می خواهيد با آن كار كنيد مش��خص می كن��د. در اين تمرين 
می خواهيم با پايگاه داده master كه هم راه با Management Studio نصب می شود كار كنيم. اگر در 
 USE نوار تعيين پايگاه داده فعلی، پايگاه داده موردنظر انتخاب ش��ده باشد ديگر نيازی به استفاده از دستور

نيست.

  عبارت go دستورات SQL را از هم جدا می كند و صرفاً برای افزايش خوانايی كدها استفاده می شود.

  عبارت SELECT همه ركوردهای جدول spt_values را برمی گرداند.

  كلمه های كليدی با رنگ آبی نشان داده می شوند و اين مسأله به شما كمك می كند سريع تر متوجه 

اشتباهات تايپی خود شويد.

  هن��گام تاي��پ ن��ام پاي��گاه داده يا 

ج��دول، به صورت خودكار ليس��تی 
ظاهر می شود و موارد مشابه با حروف تايپ 
ش��ده را نش��ان می ده��د. ب��ه اين ليس��ت 
IntelliSense گفته می شود و كمك زيادی 

به تايپ س��ريع دس��تورات می كند. با فشار 
دادن كلي��د Enter می توانيد عبارت انتخاب 
ش��ده را وارد صفحه كنيد. يك روش سريع 
برای ظاهر كردن اين ليس��ت، نگه داش��تن 
كليد Ctrl و فشار دادن دكمه Space است.
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روی عالمت قرمز رنگ تعجب )دكمه Execute( كليك كنيد تا كد اجرا و نتيجه در قاب نتايج نش��ان . 4
داده ش��ود. اين قاب دو زبانه دارد كه ركوردهای اس��تخراج ش��ده در زبانه Results و درون يك شبكه نشان 
داده می ش��وند. قاب Messages هم حاوی پيغام های سيستم در مورد اجرای دستور است و در مورد دستور 

SELECT، تعداد ركوردهای بازيابی شده را نشان می دهد.

يكی از كلمات كليدی را طوری تغيير دهيد كه از نظر اماليی اشتباه شود. اين بار با كليك روی دكمه . 5
اجرا، در زبانه Messages يك پيغام قرمزرنگ ظاهر می شود كه اعالم می كند دستور وارد شده نادرست است. 

عبارت را تصحيح نموده و كد زير را در ادامه پرس وجوی قبلی تايپ كنيد.. 6
GO

SELECT * FROM spt_values WHERE type=’P’ AND number<=256

روی دكمه اجرا كليك كنيد. در قاب نتايج، دو شبكه نشان داده می شود كه حاوی نتايج دو پرس وجوی . 7
موجود در صفحه است. همان طور كه در تصوير می بينيد واژه type آبی رنگ شده و نشان می دهد جزو كلمات 
رزرو شده SQL است. توصيه می شود اين كلمات را درون كروشه قرار دهيد تا مشكلی برای اجرای پرس وجو 

ايجاد نكنند.
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اش��اره گر را ب��ه ابتدای يكی از خطوط )بي��ن نوار زردرنگ و ابتدای پرس وج��و( ببريد و كليك كنيد تا . 8
دس��تور انتخاب ش��ود. حاال روی دكمه اجرا كليك كنيد. همان طور كه می بينيد از ميان دستورهای موجود 
در صفحه، فقط كد انتخاب شده اجرا می شود. اين روش راهی سريع برای اجرای يك يا چند دستور از ميان 

كدهای نوشته شده است.

در نوار منوی برنامه روی آيكن ديسكت كليك كنيد. محل ذخيره سازی و نام پرس وجو را وارد كرده و . 9
روی دكمه Save كليك كنيد. كد نوش��ته ش��ده با پسوند sql ذخيره می شود و می توانيد در ادامه كار از آن 

استفاده كنيد.
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به صورت پيش فرض در س��مت چپ پنجره، قاب مرورگر اش��ياء و در سمت راست قاب خصوصيات1 قرار 
دارد. اگر سنجاق2 باالی اين قاب ها به حالت عمودی باشد، قاب در جای خود ثابت می شود اما اگر با كليك 
روی اين سنجاق آن را به حالت افقی در بياوريد، قاب فقط در حالتی كه اشاره گر روی آن قرار داشته باشد 

نمايان است و پس از كنار رفتن اشاره گر تبديل به يك دكمه در نوار كناری صفحه خواهد شد. 

با قرار گرفتن اشاره گر روی دكمه، قاب مجدداً ظاهر می شود.

3-7 ايجاد پايگاه داده و جداول

اگر اصول طراحی پايگاه داده را فرا گرفته باش��يد، پياده س��ازی آن كه ش��امل ايجاد پايگاه داده، ساخت 
جداول و برقراری روابط ميان آن ها می ش��ود كار چندان دش��واری نيست. در اين بخش با نحوه ايجاد پايگاه 

داده و جداول به دو روش متفاوت آشنا خواهيد شد.

1-3-7 استفاده از واسط گرافيكی

در مرورگر اشياء روی گره Databases راست كليك نموده و گزينه New Database را انتخاب كنيد.. 1

2 . OK نام موردنظ��ر را وارد و روی دكمه Database name در پنج��ره ای كه ظاهر می ش��ود درون كادر
كليك كنيد تا پايگاه داده خام ساخته شود.

1 . Properties Pane
2 . Pin
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3 . Tables گره پايگاه داده  س��اخته شده را باز و روی گره
راس��ت كليك كنيد. ب��ا انتخاب گزين��ه New Table، پنجره 

ميانی برنامه در حالت طراحی جدول قرار می گيرد.

    

نام ستون، نوع داده  ای و امكان تهی بودن را برای فيلد اول تعيين و اين كار را برای همه فيلدها تكرار . 4
كنيد. تنظيم كليد اصلی هم با انتخاب فيلد و كليك روی آيكن كليد انجام می شود.
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با كليك روی آيكن ديسكت و تعيين نام برای جدول آن را ذخيره كنيد.. 5

جدول به گره Tables پايگاه داده اضافه می ش��ود و در س��اختار درختی می توانيد كليدها، خصوصيات . 6
ستون ها و ساير اجزاء جدول را يك جا مشاهده كنيد.

 با استفاده از واسط گرافيكی، جدول tbl_Customers را ايجاد كنيد.

SQL 2-3-7 استفاده از كدهای

در نوار منوی برنامه روی دكمه New Query كليك كنيد.. 1
كد زير را در قاب پرس وجو وارد نماييد.. 2

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 كد :

  دستور CREATE TABLE برای ايجاد جدول به كار می رود و بعد از آن بايد نام جدول قيد شود.

  نام فيلدها، نوع داده  ای آن ها و پذيرش يا عدم پذيرش مقادير تهی بايد برای همه فيلدها مشخص 
شود. مشخصات هر فيلد با عالمت كاما از فيلد بعدی جدا می شود و مجموعه اين مشخصات بايد درون يك 

جفت پرانتز قرار گيرند.

  عبارت )IDENTITY)a,b مش��خص می كند كه اين فيلد از نوع شناس��ه  است و به صورت خودكار 
توليد می شود. ضمناً شناسه های اين فيلد از عدد a شروع شده و هربار معادل b اضافه می شوند.

  عبارت PRIMARY KEY تعيين می كند كه اين فيلد كليد اصلی است.

  اگر نام فيلدها ش��بيه به كلمات رزرو ش��ده SQL اس��ت بايد نام فيلد را درون كروش��ه قرار دهيد؛ 
مانند Date در كد باال. 

3 . Command)s( completed روی دكمه اجرا كليك كنيد تا جدول س��اخته ش��ود. ظاهر ش��دن پيغام
successfully نشان دهنده اجرای موفقيت آميز دستور است.

روی گ��ره Table از پاي��گاه داده Publisher راس��ت كليك نموده و گزين��ه Refresh را انتخاب كنيد تا . 4
جدول ساخته شده ظاهر شود.

مجدداً كد را اجرا كنيد.. 5

يك پيغام خطا ظاهر می شود و اعالم می كند كه جدولی با همين نام در پايگاه داده وجود دارد.. 6

قصد داريم در جدولی كه ساخته ايم تغييری ايجاد كنيم تا يك فيلد جديد به آن اضافه شود. كد  درج . 7
شده در صفحه ی بعد را در قاب پرس وجو وارد و اجرا كنيد.



SQL Server 195فصل هفتم: آشنايی با

use Publisher
go
ALTER TABLE Tbl_Factors
ADD NewColumn int NULL

بررسی كد :

  دستور ALTER برای ايجاد تغيير در اجزاء پايگاه داده به كار می رود.

  برای اضافه كردن يك فيلد جديد، بايد پس از دس��تور ADD نام س��تون و س��پس نوع داده ای آن 
را قيد كنيد.

برای حذف يكی از فيلدهای جدول بايد از قطعه كد زير استفاده كنيد.. 8
use Publisher
go
ALTER TABLE Tbl_Factors
DROP COLUMN NewColumn

بررسی كد :

  دستور DROP برای حذف اجزاء پايگاه داده به كار می رود.

  برای حذف كردن يك فيلد ، بايد پس از دستور DROP COLUMN نام ستون را درج كنيد.

SQL Server 3-3-7 انواع داده ای در

 SQL Server همان طور كه مش��اهده كرديد هنگام اس��تفاده از واس��ط گرافيكی، روش س��اخت جداول
تفاوت چندانی با اكسس ندارد، اما انواع داده ای در محيط اين دو نرم افزار تاحدی متفاوت از هم هستند. در 

ادامه، انواع داده ای در SQL Server 2008 و كاربرد هر يك را بررسی می كنيم.

char : برای ذخيره سازی رشته هايی با طول ثابت به كار می رود. برای مثال )char)6 عبارتی 6 حرفی را 

 ’aaa’ را در آن ذخيره كنيد، س��مت راست رشته با فواصل خالی به شكل ‘aaa’ ذخيره می كند و اگر رش��ته
پر می شود.

nchar : ش��بيه به char اس��ت با اين تفاوت كه نويس��ه های يونيكد را هم ذخيره می كند. بنابراين برای 

ذخيره سازی عبارات فارسی با طول ثابت بايد از اين نوع داده ای استفاده كنيد. n از كلمه national به معنی 
»ملی« گرفته ش��ده و نش��ان دهنده امكان ذخيره سازی زبان مليت های مختلف است. دقت داشته باشيد كه 
nchar در مقايس��ه با char حجم بيش تری را اش��غال می كند بنابراين اگر رشته فقط حاوی حروف انگليسی 

است، استفاده از انواع داده ای غير national ارجحيت دارد. 
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varchar : مانند char برای ذخيره س��ازی عبارات متنی كاربرد دارد با اين تفاوت كه طول فيلد متغير 

است؛ يعنی اگر فيلدی را به صورت  )varchar)50تعريف كنيد حداكثر 50 نويسه را ذخيره می كند با اين حال 
عبارتی مثل ’aaa‘ فقط 3 نويسه را اشغال خواهد كرد.

nvarchar : كاركرد آن شبيه به varchar است اما نويسه های يونيكد را هم ذخيره می كند. 

 حداكثر طول قابل تعريف برای اين چهار نوع داده ای،8000 نويسه  است و برای طول های بيش  تر از اين 
nvarchar)MAX( استفاده كنيد مانند MAX بايد به جای عدد، از عبارت

text و ntext : ب��رای نگ��ه داری داده های متنی با طول بيش تر از 8000 نويس��ه كاربرد دارد اما با توجه 

ب��ه اين كه در نس��خه های بع��دی SQL Server حذف خواهد ش��د، توصيه می ش��ود از )varchar)MAX و 
)nvarchar)MAX استفاده نماييد.

اعداد صحيح : چهار نوع داده ای زير برای نگه داری مقادير عددی صحيح وجود دارد.

محدودهنوع داده ای

tinyint255 0 تا

smallint32767 32768- تا

int2147483647 2147483648- تا

bigint263-1 263- تا

real و float : اين دو نوع داده ای، اعداد اعشاری را ذخيره می كنند.

bit : مقدار 0 را برای False و 1 را برای True ذخيره می كند.

 time، date، smalldatetime، datetime، datetime2: هري��ك محدوده ای از تاريخ و زمان را با دقت 

خاصی به صورتی كه در جدول بعد نشان داده شده است، پوشش می دهند.
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نوع داده ای قالب محدوده دقت

time hh:mm:ss[.nnnnnnn]  تا 00:00:00.0000000
23:59:59.9999999

100 nanoseconds

date YYYY-MM-DD تا 9999-12-31 0001-01-01 1 day

smalldatetime YYYY-MM-DD 
hh:mm:ss تا 2079-06-06 1900-01-01 1 minute

datetime YYYY-MM-DD 
hh:mm:ss[.nnn] تا 9999-12-31 1753-01-01 0.00333 second

datetime2 
YYYY-MM-DD 

hh:mm:ss[.nnnnnnn] 
 تا 00:00:00.0000000 0001-01-01
23:59:59.9999999 9999-12-31

100 nanoseconds

binary و varbinary : داده های دودويی1 )صفر و يك( را ذخيره می كند. 

 ن��وع داده ای image ه��م ب��رای داده های باينری طراحی ش��ده و می توان تصاوي��ر را درون آن ذخيره 
كرد. اما اين نوع داده ای در نس��خه های بعدی SQL Server حذف خواهد ش��د بنابراين توصيه می ش��ود از 

varbinary)MAX( استفاده كنيد.

money و smallmoney : برای نگه داری مقادير پولی مناسب است.

 uniqueidentifier : ي��ك از ان��واع داده ای اس��ت كه برای ذخي��ره يك شناس��ه منحصربفرد جهانی2

 به كار می رود. اين شناسه با توجه به مشخصات نرم افزاری و سخت افزاری سيستم توليد می شود و برای همه 
رايانه های موجود در شبكه منحصربفرد است مانند :

bf5a2c6f-b0d9-4837-9375-f1f443e23f4b

4-7 يكپارچگی داده ها

يكپارچگی داده ها3 كه در برخی منابع از آن به عنوان »جامعيت پايگاه داده« ياد می ش��ود يعنی اين كه 
داده ها در هر لحظه از حيات پايگاه داده، س��ازگاری و اعتبار داشته باشند. اين مسأله مستلزم آن است كه با 

1 . Binary
2 .  Global Unique Identifier (GUI)
3 .  Data Integrity
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اعمال برخی محدوديت ها روی پايگاه داده، كيفيت  داده های درون آن را تضمين كنيم.
برای مثال اگر در جدول اطالعات دانشجويان، دانشجويی با شماره 89012140 وجود داشته باشد پايگاه 
داده نبايد اجازه دهد دانش��جوی ديگری با همين ش��ماره در جدول ثبت ش��ود. همچنين اگر يكی از نمرات 
دانش��جو به اشتباه باالتر از 20 ثبت شده باش��د می توانيم نتيجه گيری كنيم كه پايگاه داده در اعتبارسنجی 

داده های ورودی دچار ضعف است و نمی تواند صحت داده های جداول را تضمين كند.

1-4-7 انواع يكپارچگی

در هنگام طراحی جداول بايد مش��خص كنيد كه اوالً برای هر س��تون چه مقاديری معتبر اس��ت و ثانياً 
چگون��ه می خواهيد پايگاه داده را ملزم به حفظ اعتبار و يكپارچگی داده ها كنيد. حفظ يكپارچگی داده ها در 

چهار زمينه زير قابل بررسی است :

الف( يكپارچگی موجوديتی1: پايگاه داده را ملزم می كند هر رديف از جدول، يك فيلد )يا مجموعه ای از 
فيلدهای( منحصربفرد داشته باشد. مثاًل شماره كتاب در جدول كتاب ها منحصربفرد باشد.

ب( يكپارچگی دامنه ای2: با تعيين نوع داده ای برای فيلد و محدود كردن قالب يا محدوده مقادير باعث 
تضمين داده های وارد ش��ده به جدول می ش��ود. برای مثال پايگاه داده را از پذيرش مقدار منفی برای تعداد 

كتاب های فروخته شده منع می كند.

ج( يكپارچگ�ی ارجاعی3: وقتی جدولی از طريق كلي��د خارجی با جدول اصلی رابطه دارد، نبايد در آن 
رديفی وجود داش��ته باش��د كه كليد آن در جدول اصلی، حذف يا عوض شده باشد. برای مثال اگر در جدول 

جزييات فاكتور، فروشی با شماره فاكتور 101 وجود دارد، در جدول فاكتورها، اين شماره موجود باشد.

1 . Entity Entegrity
2 .  Domain Integrity
3 .  Referential Integrity
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د( يكپارچگ�ی تعري�ِف كاربر1: طراح با تعريف برخی قواعد در محي��ط پايگاه داده، يكپارچگی داده ها را 
تعريف می كند؛ مثاًل اگر قيمت كتابی كم تر از 2000 تومان باشد، تخفيف بيش تر از %20 برای آن غيرمجاز 

است.

2-4-7 روش های پياده سازی

در SQL Server ب��رای حف��ظ يكپارچگی پاي��گاه داده و تضمين صحت و س��ازگاری داده ها، روش های 
متنوعی پيش بينی شده است كه از جمله آن ها می توان به موارد زير اشاره كرد:

الف( محدوديت ها2: با اس��تفاده از محدوديت ها )كه گاهی قيد هم گفته می ش��وند( می توانيد سيستم 
 SQL مديري��ت پاي��گاه داده را ملزم كنيد در ورود داده ها، محدوديت های موردنظر ش��ما را اعمال نمايد. در

Server محدوديت های زير قابل پياده سازی هستند :

NOT NULL : هنگام تعريف جدول مشخص می كند كه فيلد حتماً بايد حاوی مقدار باشد.

كليد اصلی : فيلد يا فيلدهايی كه تبديل به كليد اصلی ش��ده اند نبايد مقادير تكراری يا NULL داش��ته 
باشند.

 كليد خارجی : ارتباط ميان ركوردهای يك جدول را با ركورد متناظر در جدول اصلی حفظ می كند.

محدودي�ت يكتاي�ی3: محدوديت يكتايی مانن��د كليد اصلی عمل می كند يعن��ی از تكرار يك مقدار در 
فيلدهای مش��ابه از دو ركورد جلوگي��ری می كند و می تواند مورد ارجاع كليد خارجی واقع ش��ود، اما مقدار 

NULL را هم می پذيرد و می توان بيش  از يك محدوديت يكتايی را روی يك جدول اعمال كرد.

محدوديت های وارسی4: مقدار يك ورودی را بررسی و در صورت مطابقت با محدوديت تعريف شده روی 
فيلد، به آن اجازه ذخيره سازی در پايگاه داده می دهد.

  مثال : می خواهيم جدول جزييات فروش را با استفاده از كدهای SQL ايجاد كنيم. در اين جدول:

الف( فيلدهای FactorID و BookID به صورت مشترك كليد اصلی هستند. 

ب( فيلد FactorID با فيلد ID از جدول فاكتورها در ارتباط است.

1 .  User Defined
2 . Constraints
3 .  UNIQUE Constraints
4 .  Check Constraints
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ج( بايد محدوديتی تعريف كنيم كه درصد تخفيف بين صفر تا هفتاد درصد باشد.

جدول فوق به روش زير قابل پياده سازی است:

در نوار منوی Management Studio روی دكمه New Query كليك كنيد. . 1
كد زير را در قاب پرس وجو وارد و آن را اجرا كنيد.. 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(
(

3 . Refresh راس��ت كليك و گزينه Tables روی گره
را انتخاب نماييد.

گره ه��ای Keys ،Columns و Constraints را باز . 4
كنيد. همان طور ك��ه می بينيد محدوديت های موردنظر 

ايجاد شده اند.
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بررسی كد :

  برای ايجاد يك محدوديت ابتدا بايد كليدواژه CONSTRAINT ، سپس نام محدوديت و بعد نوع 
آن را قيد كنيد. در ادامه هم پارامترها يا كليدواژه های خاص هر محدوديت درج می شود.

  هنگام ايجاد كليد خارجی بايد مشخص كنيد كه تغيير يا حذف مقدار فيلد در جدول اصلی، روی 
جدول مرتبط چه تأثيری می گذارد. برای مثال درحالت آبش��اری يا CASCASE با تغيير ش��ماره فاكتور در 
جدول فاكتورها، شماره فاكتور در ركورهای مرتبط با اين فاكتور در جدول جزييات فاكتور هم تغيير خواهد 
ك��رد؛ در غير اين ص��ورت در جدول جزييات فاكتور، ركوردهايی خواهيم داش��ت كه به هيچ فاكتوری وصل 

نيستند و اين باعث از بين رفتن يكپارچگی داده ها خواهد شد.

ب( قواعد1 : ش��ما می توانيد برای س��ازگاری داده  ها، قواعدی را ايجاد و آن ها را به فيلدها نسبت دهيد. 
انجام اين كار توسط محدوديت های وارسی نيز امكان پذير است كه البته اين كار مزيت هايی دارد چرا كه :

  برخالف محدوديت های وارسی، به هر فيلد فقط می توان يك قاعده نسبت داد. 
  محدوديت های وارسی جزيی از ساختار جدول هستند اما قواعد جدای از جدول ذخيره می شوند.

  قواعد در نسخه های بعدی SQL Server وجود نخواهند داشت.

ج( پيش فرض ه�ا2 : فيلده��ا را می توان به گونه ای تنظيم كرد كه هن��گام درج ركورد جديد، اگر كاربر 
داده ای برای آن فيلد وارد نكند، مقدار پيش فرض در فيلد ثبت شود. برای تنظيم مقدار پيش فرض :

جدول مش��تريان را در حالت طراحی باز كنيد. اين كار با راس��ت كليك روی نام جدول و انتخاب گزينه . 1
Design انجام می شود.

1 . Rule
2 . Defaults
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2 . Defaul Values روبروی خصوصيت ،Column Properties كليك نموده و در قاب Province درون فيلد
or Binding نام يكی از استان ها را به فارسی درج كنيد.

يك حرف N به نشانه غيرانگليسی بودن اين عبارت جلوی كلمه وارد شده ظاهر می گردد.. 3
تغييرات را ذخيره كنيد.. 4

از اين پس چنان چه استانی را به عنوان محل سكونت مشتری وارد نكنيد، به صورت پيش فرض مقدار . 5
وارد شده در فيلد ذخيره می شود. 

د( تريگرها1 : تريگر قطعه كدی اس��ت كه در پايگاه داده اجرا می ش��ود؛ عمل خاصی را انجام می دهد يا 
ش��رطی را بررس��ی می كند. فرض كنيد می خواهيد محدوديتی را روی پايگاه داده اعمال كنيد تا كتاب هايی 
ك��ه كم ت��ر از 2000 تومان قيمت دارن��د با تخفيف بيش تر از %20 فروخته نش��وند. اين كار با اس��تفاده از 
محدوديت های وارس��ی امكان پذير نيست چون قيمت كتاب ها در جدول كتاب ها و ميزان تخفيف در جدول 

جزييات فروش ذخيره می شود و محدوديت وارسی را تنها می توان روی فيلدهای يك جدول اعمال كرد.

برای انجام اين كار و نيز پياده س��ازی محدوديت های وارسی پيچيده، استفاده از تريگرها بهترين انتخاب 
ممكن است.

در مثال اين بخش، با استفاده از كدهای SQL جدول جزييات فروش را ايجاد و محدوديت هايی را روی 
آن ايجاد كرديم. حاال قصد داريم روش ايجاد يك محدوديت )از نوع كليد خارجی( را با اس��تفاده از واس��ط 
گرافيك��ی توضيح دهيم. در اين تمرين می خواهيم فيلد ش��ماره كت��اب را در جدول جزييات فاكتور به فيلد 

1 . Trigger
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شماره كتاب در جدول كتاب ها مرتبط كنيم تا با تغيير احتمالی شماره كتاب در جدول كتاب ها، اين شماره 
در جدول جزييات فروش هم تغيير كند. همچنين با روش س��اخت نمودار پايگاه داده و ايجاد كليد خارجی 

روی آن آشنا خواهيد شد.
در ج��دول Tbl_FactorDetails روی گره Keys راس��ت كليك نم��وده و گزينه New Foreign Key را . 1

انتخاب كنيد تا پنجره زير ظاهر شود.

روی رديف Tables And Columns Specifications كليك كنيد تا دكمه  انتهای سطر ظاهر شود. روی . 2
اين دكمه كليك كنيد تا پنجره تعيين جداول و ستون ها نمايان شود.

در ليست Primary key table جدول Tbl_Books و فيلد ID را انتخاب كنيد.. 3
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در ليس��ت Foreign key table، جدول Tbl_FactorDetails به صورت پيش فرض انتخاب ش��ده است . 4
چون روی گره Keys اين جدول راس��ت كليك كرديم. در ليس��ت فيلدها BookID را انتخاب و در رديفی كه 

FactorID قرار دارد گزينه <None> را انتخاب كنيد تا حذف شود.

روی دكمه OK كليك كنيد تا به پنجره قبلی برگرديد. نام كليد خارجی به صورت خودكار تغيير كرده . 5
است تا نشان دهنده جداول موجود در رابطه باشد.

گ��ره INSERT And UPDATE Specification را ب��از و Delete Rule و Update Rule را روی حالت . 6
CASCADE تنظيم كنيد. 

 روی دكمه Close كليك و سپس در نوار منوی برنامه روی آيكن ديسكت كليك كنيد. پيغام زير از شما 
می پرسد كه آيا می خواهيد تغييرات را روی دو جدول ذخيره كنيد.
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با كليك روی دكمه Yes، محدوديت ايجاد شده در پايگاه داده ذخيره می شود. . 7

روی گ��ره Databse Diagram راس��ت كليك و گزين��ه New Databse Diagram را انتخاب كنيد. در . 8
صورت ظاهر شدن پيغام، آن را تأييد كنيد.

با كليك روی دكمه Add، چهار جدول پايگاه داده را به نمودار اضافه كنيد.. 9

ب��ا كليك روی ن��ام جداول و جابه جا كردن آن ه��ا، نمودار را منظم كنيد. روابط��ی كه در مراحل قبل . 10
ساختيد روی نمودار نشان داده می شود.

روی فيلد ID از جدول مش��تريان كليك نموده و اش��اره گر را روی فيلد CustomerID از جدول فاكتور . 11
بكشيد و رها كنيد. پنجره ايجاد رابطه كه در همين تمرين با آن آشنا شديد ظاهر می شود.

12 . Management رابطه را ايجاد و تغييرات را ذخيره سازی كنيد. همان طور كه مشاهده كرديد در نرم افزار
Studio برای انجام هر كار چندين راه پيش بينی شده و اين از مزايای قابل توجه محيط های ويژوال است.

5-7 آشنايی با تراكنش ها1

يك تراكنش مجموعه ای از دستورات است كه تغييری را در پايگاه داده ايجاد می كند. نكته مهم در مورد 
تراكنش اين اس��ت كه مجموعه دستورات موجود در آن يا به صورت كامل اجرا می شود يا هيچ كدام از آن ها 

به اجرا در نمی آيد تا در نهايت سازگاری داده ها محفوظ بماند. 

1 . Transactions
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فرض كنيد در يك دس��تگاه خودپرداز، دس��تور انتقال مبلغی را از حس��اب خود به حساب ديگری صادر 
كرده ايد. اگر عمليات اول كه كسر مبلغ از حساب شماست اجرا شود اما بنا به داليلی عمليات وازير به حساب 
مقصد صورت نگيرد، در عمل چه اتفاقی می افتد؟ پاس��خ روش��ن است؛ پايگاه داده در وضعيت ناسازگار قرار 

می گيرد و صحت داده های موجود در آن از بين می رود. 

برای غلبه بر چنين مشكلی، مجموعه دستورات را درون يك تراكنش قرار می دهند تا در صورت اجرای 
موفق همه دس��تورات، عمل تثبيت )COMMIT( صورت گيرد و در غير اين صورت همه تغييرات برگردانده 

)ROLLBACK( شود. الگوی ايجاد يك تراكنش به صورت زير است.

BEGIN TRAN نام تراكنش
مبلغ را از موجودی حساب اول كم كن

مبلغ را به موجودی حساب دوم اضافه كن
نام تراكنش COMMIT TRAN در صورت عدم وقوع خطا

 نام تراكنش ROLLBACK TRAN در صورت بروز خطا

ف��رض كنيد، Table1 نام جدولی اس��ت كه فقط يك فيل��د دارد. نتيجه اجرای 
تراكنش زير چيست؟ 

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 اين كه در نگاه اول به نظر می رس��د اع��داد 1 و 2 و 3 در جدول درج 
ش��ده اند و بايد برگردانده ش��وند اما فقط عدد 3 برگردانده می شود چون دستور 
ROLLBACK TRAN، همه دستورات پيش از خود را تا دستور BEGIN TRAN كه نام تراكنش مشابهی 

دارد لغو می كند. بنابراين اعداد 1 و 2 در جدول درج نمی شوند.
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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 per-
formed, 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 دهيد.. 1
چهار ويژگی تراكنش ها را توضيح دهيد؟. 2
ترجمه و تلفظ عباراتي را كه زير آن ها خط كشيده شده در فرهنگ لغات پيدا كنيد.. 3
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مشخصات سيستم پايگاه داده SQL Server را توضيح دهيد.. 1
تسلط بر كدنويسی در محيط Management Studio چه ضرورتی دارد؟. 2
جدول مش��تريان را با اس��تفاده از كدهای SQL توليد كنيد. در اين جدول، شماره مشتری كليد اصلی . 3

است و ضمناً شماره مشتری در جدول فاكتورها به آن ارجاع دارد.
انواع يكپارچگی را با ذكر مثال شرح دهيد.. 4
استفاده از محدوديت ها به جای قواعد چه مزايايی دارد؟. 5
كد زير چه مقاديری را برمی گرداند ؟. 6

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 : پرس وجوهای جدول

در فصل س��وم با نحوه نگارش پرس وجوهای محاس��باتی و عملياتی آشنا شديد و برخی جنبه های كار با 
دستور SELECT را در قالب مثال های كاربردی مشاهده كرديد. در اين فصل قصد داريم نحوه عملكرد اين 
دستور بسيار مهم را با ذكر جزييات بيش تر و برشمردن دستورات قابل اعمال در آن مورد بررسی قرار دهيم. 

SELECT 1-8 آشنايی با اجزاء يك دستور

SELECT يك دستور فوق العاده قوی برای بازيابی1 داده ها از يك يا چند جدول پايگاه داده است. عالوه 

ب��ر اين می تواند در حي��ن بازيابی داد ه ها، آن ها را مرتب نموده يا محاس��باتی روی آن ها انجام دهد. نگارش 
خالصه شده اين دستور به صورت زير 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
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بررسی كد :

  SELECT: اجباری – به SQL Server اعالم می كند دستور بازيابی اطالعات در حال اجراست.

  [ALL | DISTINCT[ : اختي��اری – All همه رديف ها را بر می گرداند اما DISTINCT رديف های 
غير تكراری را بازيابی می كند.

  TOP : اختياری - برای جداسازی بخشی از داده ها به صورت تعداد مشخصی از رديف ها يا درصدی 
از آن ها كاربرد دارد.

  * : اختياری - تمام ستون های جدول را برمی گرداند. بدون استفاده از عالمت ستاره بايد نام تك تك 
ستون ها را ذكر كنيد.

  column_name: اختياری - در صورت عدم اس��تفاده از عالمت ستاره بايد نام ستون های موردنظر 
را قيد كنيد. توصيه می ش��ود در ابتدای نام س��تون، نام جدول را نيز قيد كرده و اين دو عبارت را با نقطه از 

Tbl_Books.ID هم جدا كنيد. مانند

  AS : اختياری – با اس��تفاده از اين عبارت می توانيد نام سرس��تون ها را تغيير دهيد و در واقع برای 
آن ها نام مستعار1 تعيين كنيد.

  FROM table_name | view_name | alias_name : اجباری - مشخص می كند كه اطالعات از 
كدام جدول يا نما2 )ديدگاه( بازيابی می شوند. امكان استفاده از نام مستعار آن ها هم وجود دارد.

  WHERE filter_criteria : اختي��اری - اگ��ر می خواهيد فقط رديف هاي��ی را بازيابی كنيد كه با 
معيارهای3 خاصی تطابق دارند بايد معيار موردنظر را جلوی عبارت WHERE بنويسيد.

  ORDER BY ordering_criteria : اختياری – برای مرتب س��ازی داده ها از اين عبارت4 استفاده 
می شود.

  مثال 1 : ساده ترين حالت استفاده از دستور انتخاب را برای برگرداندن مشخصات كتاب ها بنويسيد.

SELECT * FROM Tbl_Books

1 . Alias
2 . View
3 . Criteria
4 . Clause
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  مثال 2 : پرس وجويی بنويس��يد كه عنوان كتاب ها و نام نويسندگان را استخراج نموده و برای اين 
ستون ها نام مستعار ايجاد كند. اين پرس وجو را در محيط Management Studio نوشته و اجرا كنيد.

دقت داش��ته باش��يد كه اس��تفاده از عبارت AS اختياری اس��ت و لذا نگارش كد فوق به صورت زير هم 
صحيح است :

SELECT Title ‘عنوان کتاب’, Author ‘نویسنده’ FROM Tbl_Books

  مثال 3 : پرس وجويی بنويسيد كه ليست نويسندگان را بدون تكرار نام آن ها استخراج كند.

SELECT DISTINCT Author FROM Tbl_Books

در صورت عدم اس��تفاده از عبارت DISTINCT، نام هر نويس��نده به تعداد كتاب هايی كه نوش��ته تكرار 
می شود.

  مثال 4 : ميانگين قيمت كتاب ها را محاسبه كنيد.
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  مثال 5 : پرس وجويی بنويسيد كه زمان و تاريخ جاری را برگرداند.

در بررسی اجزاء دستور SELECT مشاهده كرديد كه امكان تعيين نام مستعار برای ستون ها وجود دارد. 
اين كار كه برای افزايش خوانايی كد و گوياتر شدن نتايج انجام می گيرد، در مورد جداول هم قابل پياده سازی 
است. با بهره گيری از اين قابليت می توانيد به جای درج نام كامل جدول، از يك نام كوتاه استفاده كنيد. برای 

نمونه می توانيد با استفاده از پرس وجوی زير به جدول كتاب ها نام مستعار b را تخصيص دهيد :

SELECT b.Title , b.Price 
FROM Tbl_Books b  يا  FROM Tbl_Books AS b
WHERE b.Price > 50000

اين كار در هنگام ايجاد پرس وجوهای تركيبی كه در آن ها جداولی با فيلدهای هم نام وجود دارند به شما 
كمك زيادی در خالصه نويسی پرس وجو خواهد كرد.

نكته مهم ديگر در مورد دستور SELECT امكان ايجاد پرس وجوهای تودرتو1 است. به اين معنی كه يك 
دستور SELECT می تواند بر روی نتايج حاصل از اجرای يك دستور SELECT ديگر اجرا شود. فرض كنيد 

می خواهيم نام كتاب هايی را به دست آوريم كه قيمت آن ها از ميانگين قيمت كل كتاب ها بيش تر است.

SELECT Title FROM Tbl_Books

WHERE Price >

)SELECT AVG)Price( FROM Tbl_Books(
بررسی كد : 

  دس��تور SELECT دوم كه درون پرانتز قرار گرفته، ميانگين قيمت كتاب های موجود در جدول را 
محاسبه می كند. اين دستور حتماً بايد درون پرانتز قرار گيرد.

  دستور SELECT اول با درنظر گرفتن ميانگين قيمت  كتاب ها، عناوينی را برمی گرداند كه قيمتی 
بيش تر از قيمت ميانگين دارند. 

1 . Nested
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Filters 2-8 اصول انجام

برای فيلتر كردن نتايج، يعنی جداسازی بخشی از ركوردها كه با يك معيار خاص تطابق دارند از عبارت 
WHERE اس��تفاده می ش��ود كه در تركيب ب��ا عمل گرهای رياضی و منطقی می توان��د دا ده ها را به صورتی 

كه مدنظر كاربر اس��ت جداس��ازی نمايد. با توجه به توضيح روش های Filtering در فصل س��وم، از تكرار آن 
صرف نظر می كنيم.

3-8 اصول كار با عمل گرها

در فصل س��وم با كاركرد عمل گرهای مقايس��ه ای و منطقی آش��نا ش��ديد. اين بخش ضمن معرفی ساير 
عمل گرهای موجود در SQL، نحوه كار آن ها را در قالب چندين مثال توضيح می دهد.

1-3-8 عمل گرهای توضيح1

هنگام نوشتن كدهای SQL می توانيد توضيحاتی را در مورد دستورات، درون كدها بگنجانيد. اين كار در 
هنگام ايجاد پرس وجوهای پيچيده كاماًل ضروری است تا اگر فرد ديگری در آينده به كدها رجوع كرد بتواند 

با صرف كم ترين وقت ممكن، بر روش كار آن ها تسلط پيدا كند.

برای نوش��تن توضيحات چند خط��ی بايد عبارت های موردنظر را درون جف��ت عالمت های /* و */ قرار 
دهيد اما اگر توضيحات شما تك خطی است، استفاده از عمل گر – كفايت می كند. اين توضيحات در محيط 
Management Studio به رنگ سبز در می آيند و SQL Server هنگام بررسی كد، آن ها را ناديده می گيرد.

1 . Comment Operators
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2-3-8 عمل گرهای محاسباتی

عمل گرهای زير برای انجام محاس��بات رياضی در كده��ای SQL به كار می روند. تنها نكته قابل ذكر در 
مورد آن ها، توجه به هماهنگی انواع داده های هنگام استفاده از عمل گرهايی مثل تقسيم است.

مثال برای اعداد صحيحعمل كردعمل گر

26 + 10 = 36جمع +
26 – 10 = 16تفريق-
26 * 10 = 260ضرب*
26 / 10 = 2تقسيم/

26 % 10 = 2محاسبه باقيمانده%
+10 = 10مثبت+
-10 = -10منفی-

: پرس وجوي��ی   1 مث�ال    
بنويسيد كه حاصل تقسيم يك عدد 
صحيح و يك عدد اعشاری را بر عدد 
صحيح و نيز باقی مانده يك تقس��يم 

را نشان دهد.

  مثال 2 : پرس وجويی بنويسيد كه قيمت كتاب ها را پس از اعمال %25 تخفيف نشان دهد.
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  مثال 3 : پرس وجويی بنويس��يد تا مش��خصات كتاب هايی را برگرداند كه ش��ماره آن ها به 3 ختم 
می شود.

3-3-8 عمل گرهای بيتی

گاهی اوقات استفاده از داده های دودويی برای ذخيره سازی اطالعات از نظر كارايی و حجم پايين بهترين 
انتخاب اس��ت. برای مثال عددی دودويی مانند 1011100110 می تواند مش��خص كند كه يك كاربر به ده 
س��ؤال »بله« يا »خير« چه پاس��خ هايی داده اس��ت. در جدول زير نحوه رفتار عمل گرهای بيتی را مش��اهده 

می كنيد.

كاركردعمل گر

اگر هر دو بيت يك باشند، يك برمی گرداند و در غير اين صورت صفر&

اگر هر دو بيت صفر باشند، صفر برمی گرداند و در غير اين صورت يك|

اگر بيت ها مثل هم باشند صفر برمی گرداند و در غير اين صورت يك^

بيت ها را معكوس می كند~

  مثال 1 : حاصل اجرای پرس وجوی  SELECT 7 ^ 12 چيست؟
0000 0111
0000 1100
---------------
0000 1011

بنابراين عدد 11 برگردانده می شود.
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4-8 مرتب سازی داده ها
وقتی دستور بازيابی داده ها را روی جدولی اجرا می كنيد، در بيش تر موارد الزم است ركوردهای استخراج 
ش��ده را بر اس��اس يكی از فيلدها مرتب نماييد. اين كار با استفاده از عبارت ORDER BY كه يكی از اجزاء 
اختياری دستور SELECT است انجام می شود. با استفاده از اين عبارت می توانيد ركوردهای بازگشتی را بر 
اس��اس يك يا چند فيلد به صورت صعودی1 يا نزولی2 مرتب كنيد. برای مرتب س��ازی صعودی بايد كليدواژه 

ASC را پس از نام فيلد درج نماييد. عبارت DESC هم برای مرتب سازی نزولی كاربرد دارد.

  مثال 1 : پرس وجويی بنويس��يد كه نام كتاب ها را به صورت صعودی مرتب كند. اين پرس وجو را 
در محيط Management Studio وارد و اجرا كنيد.

 دس��تور ORDER BY به صورت پيش فرض داده ها را به ش��كل صعودی مرتب می كند، بنابراين حذف 
عبارت ASC تأثيری در نتايج مثال قبل ندارد.

معيار مرتب س��ازی حروف كد اس��كی3 آن هاست بنابراين حروف انگليس��ی جلوتر از حروف فارسی قرار 
می گيرند.

1 . Ascending
2 . Descending
3 . ASCII
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  مث�ال 2 : پرس وجوي��ی بنويس��يد كه داده های جدول كتاب را بر حس��ب ن��ام كتاب ها به صورت 
صعودی مرتب كند. در صورت يكسان بودن نام چند كتاب، كتابی كه قيمت بيش تری دارد در ليست نتايج 

باالتر نشان داده شود.

GROUP BY 5-8 كار با

در فصل س��وم هنگام معرفی توابع تجمعی با كاركرد عبارت GROUP BY آشنا شديد. اين عبارت برای 
گروه بندی تعدادی از رديف های جدول و خالصه سازی اطالعات آن ها كاربرد دارد. 

  مثال 1 : پرس وجويی بنويسيد كه نشان دهد در جدول كتاب ها از نويسنده ای با نام »سعيد برزگر« 
چند اثر وجود دارد.
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  مثال 2 : پرس وجو را به گونه ای تغيير دهيد كه مش��خص ش��ود هر نويس��نده، چند اثر در جدول 
كتاب ها دارد و نتايج حاصل بر حسب تعداد اثر به صورت نزولی مرتب شود.

دستور GROUP BY به شما امكان می دهد روی تك تك ركوردهای يك جدول، عمليات موردنظر مثل 
شمارش، محاسبه ميانگين و ... را انجام دهيد و در واقع اطالعات را بر حسب يك فيلد خالصه كنيد. 
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  مثال 3 : پر س وجويی بنويسيد كه نشان دهد در ميان كتاب هايی كه شماره آن ها كم تر از 1220 
است، هر نويسنده چند اثر دارد.

  مثال 4 : پرس وجوی مثال قبل را به گونه ای تغيير دهيد كه فقط اس��امی نويس��ندگانی را نمايش 
دهد كه بيش از يك اثر دارند.
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همان طور كه در مثال قبل مش��اهده كرديد برای جداس��ازی داده ها در جدول اصلی می توان از عبارت 
WHERE اس��تفاده كرد اما هنگامی كه می خواهيد ش��رطی را روی نتايج حاصل از گروه بندی اعمال كنيد، 

حتماً بايد از عبارت HAVING اس��تفاده نماييد. اين نكته را هم به ياد داش��ته باش��يد كه در ش��رط جلوی 
HAVING اس��تفاده از اس��امی مستعار فيلدها مجاز نيست و مثاًل در صورت اس��تفاده از نام مستعار Cnt با 

پيغام خطا مواجه خواهيد شد.

NULL 6-8 كار با

هن��گام طراحی جدول می توانيد برخ��ی از فيلدها را طوری تنظيم كنيد كه مق��دار NULL را بپذيرند. 
NULL مش��خص می كند كه مقدار فيلد »نامش��خص« اس��ت و معن��ی »خالی بودن« يا »صف��ر بودن« را 

نمی دهد. در مورد فيلدی با مقدار NULL می توانيم اين قضاوت را داش��ته باش��يم كه مقدار آن قرار است در 
آينده مشخص شود.

ش��ايد اين سؤال برای ش��ما پيش بيايد كه وجود مقدار NULL در طراحی پايگاه داده چه مزيتی دارد؟ 
پاس��خ بسيار ساده اس��ت. فرض كنيد اگر مجبور بوديد در يك فيلد عددی به جای مقدار NULL عدد صفر 
را قرار دهيد، مش��خص نبود كه آيا صفر نش��ان دهنده عدم وجود مقدار است يا مشخص می كند واقعاً مقدار 

صفر درج شده است.

  مثال 1 : پرس وجويی بنويسيد تا ركوردهايی از جدول مشتريان را برگرداند كه كدپستی آن ها وارد 
نشده اما استان محل سكونت آن ها مشخص است.
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7-8 دستكاری نويسه ها

وقت��ی SQL Server را روی ي��ك رايانه نصب می كنيد می توانيد تعيين نمايي��د كه برنامه در مواجهه با 
حروف انگليس��ی، حساس به متن1 باشد يا بين حروف بزرگ و كوچك تفاوتی قايل نشود. برای مثال ممكن 
است نام كتاب اكسس در جدول كتاب ها به صورت Access ،access و يا ACCESS ذخيره شده باشد. حال 
اگر پرس وجوی زير را برای بازيابی كتاب های اكس��س در يك سيس��تم مديريت پايگاه داده حساس به متن 

بنويسيد تنها مواردی كه از نظر بزرگی و كوچكی حروف با شرط تطابق دارند برگردانده می شوند.
SELECT * FROM Tbl_Books
WHERE Title=’Access’

حال با استفاده از توابع دستكاری نويسه ها، پرس وجو را به گونه ای تغيير می دهيم كه نوع حروف از نظر 
بزرگی و كوچكی، خللی در اجرای صحيح پرس وجو و بازيابی كامل نتايج ايجاد نكند.

SELECT * FROM Tbl_Books

WHERE UPPER)Title( =’ACCESS’

و يا

SELECT * FROM Tbl_Books

WHERE LOWER)Title( =’access’

بنابراين توابع UPPER و LOWER نتايج حاصل از پرس وجو را به صورت موقت تبديل به حروف بزرگ 
و كوچك می كنند تا عمل مقايسه با دقت بيش تری انجام گيرد.

DATETIME 8-8 دستكاری

در فصل قبل با روش ايجاد فيلدهايی آشنا شديد كه داده هايی از نوع تاريخ و زمان ذخيره می كنند. هر 
كدام از اين انواع داده ای برحس��ب حجمی كه اش��غال می كنند، محدوده ای از تاريخ و زمان را با دقت خاصی 
پوش��ش می دهند. در SQL Server برای كار با اين انواع داده  ای توابعی پيش بينی شده كه می توانند بخشی 
از تاري��خ ي��ا زمان را جدا نموده و يا مقدار آن را افزايش يا كاهش دهن��د. در ادامه تعدادی از اين توابع را با 

ذكر مثال بررسی خواهيم كرد.

()GETDATE : تاريخ ميالدی جاری را برمی گرداند.

DATEPART(datepart, date) : آرگوم��ان date ي��ك تاري��خ ميالدی را می گيرد و بس��ته به اين كه 

1 . Case-Sensitive
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آرگومان datepart چگونه مقداردهی ش��ده باش��د، يك عدد صحيح به عنوان نتيجه تابع برگردانده می شود. 
اين عدد صحيح نشان دهنده يكی از اجزاء تاريخ مانند »شماره روز« است و می تواند مقادير زير را بپذيرد.

خروجی تابعمقدار آرگومانخروجی تابعمقدار آرگومان

yearسالweekشماره هفته
monthشماره ترتيبی ماهweekdayشماره روز در هفته

dayروزdayofyearشماره ترتيبی روز در سال
hourساعتminuteدقيقه

secondثانيهmillisecondميلی ثانيه

  مثال 1 : پرس وجويی بنويسيد كه مشخص كند چند روز به پايان سال جاری باقی مانده است.

SELECT 365 - DATEPART)DAYOFYEAR, GETDATE)((

  مثال 2 : سومين روز ماه May سال 2010، چندمين روز هفته است؟

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

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

اين پرس وجو عدد 2 را برمی گرداند به اين معنی كه در تقويم ميالدی، دومين روز هفته )سه شنبه( است.

DATEADD(datepart, number, date) : اين تابع تاريخی را كه به عنوان آرگومان date داده ش��ده، 

به ميزان number و برحسب واحد مشخص شده در آرگومان datepart جلو می برد. مقادير datepart همانند 
جدول قبل است.

  مثال 3 : پرس وجويی بنويسيد كه نشان دهد 50 روز بعد چه تاريخی است.
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DATEDIFF(datepart, startdate, enddate) : برای محاس��به تع��داد فواصل زمانی ميان دو تاريخ 

 enddate شروع بازه و startdate ،مشخص كننده واحد موردنظر datepart .می توانيد از اين تابع استفاده كنيد
انتهای بازه زمانی است. آرگومان  datepart اين تابع هم از جدول قبل تبعيت می كند.

  مث�ال 4 : مجموع فروش يك انتش��ارات در بازه زمان��ی 2009-06-17 تا 2010-08-11 مبلغ صد 
ميليون ريال است. ميانگين فروش روزانه را محاسبه كنيد.

  مثال 5 : پرس وجوی زير چه عددی را برمی گرداند؟

SELECT DATEDIFF)year, ‘2009-12-31 23:59:59.9999999’ 

, ‘2010-01-01 00:00:00.0000000’(; 

پاس�خ : با وج��ود اين كه تفاوت دو تاريخ فوق تنها 0.0000001 ثانيه اس��ت اما اين تابع عدد يك را به 
عنوان فاصله زمانی اين دو تاريخ بر حسب سال محاسبه خواهد كرد.

Metadata 9-8 پرس وجوی

ِمتاديتا يعنی داده هايی در مورد داده ها و پرس وجوهايی اين دست به جای آن  كه داده های درون پايگاه 
داده را برگرداند، اطالعاتی را پيرامون پايگاه داده و اش��ياء درون آن در اختيار كاربر قرار می دهد. برای مثال 
با اجرای يكی از اين توابع می توانيد طول س��تونی را به دس��ت آوريد كه داده ها درون آن ذخيره شده اند. در 

ادامه كاربرد تعدادی از توابع را همراه با ذكر مثال بررسی می كنيم.

COL_LENGHT( ‘table’ , ‘column’ ) : طول س��تون مش��خص ش��ده از جدول را بر حس��ب بايت 
برمی گرداند.

  مثال : پرس وجوی بنويسيد كه طول ستون عنوان كتاب را از جدول كتاب ها به دست آورد.

SELECT COL_LENGTH)‘Tbl_Books’,’Title’(
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OBJECT_ID( ‘object’ ) : هر ش��ی  ء درون پايگاه داده يك شناسه1 منحصربفرد دارد كه مقدار آن با 

اين تابع به دست می آيد.

  مثال : شناسه جدول كتاب ها را در پايگاه داده Publisher به دست آوريد.

DB_ID( ‘database name’ ) : شناسه پايگاه داده را استخراج می كند.

COL_NAME( table_id, column_id ) : نام ستونی از جدول را برمی گرداند كه شناسه آن به عنوان 

آرگومان table_id وارد شده است.  

  مثال : با استفاده از اين تابع، نام سومين ستون از جدول مشتريان را به دست بياوريد.

COLUMNPROPERTY( table_id, ‘column_name’, ‘property’ ) : بس��ته ب��ه مقدار آرگومان 

property ، مقدار متناظر با يكی از ويژگی های س��تون را برمی گرداند. برای نمونه AllowsNULL مش��خص 

می كند كه آيا ستون، مقادير NULL را می پذيرد.

1 . Identifier (ID)
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  مثال : نتيجه اجرای پرس وجوی زير چيست؟ 

SELECT COLUMNPROPERTY)OBJECT_ID)‘Tbl_Factors’(,’ID’,’AllowsNull’(

از آن ج��ا كه س��تون ID از جدول فاكتورها مقدار NULL نمی پذي��رد، خروجی اين پرس وجو عدد صفر 
است.  

 ،property بسته به مقدار آرگومان :  DATABASEPROPERTY( ‘database name’ ,’property’ )

مقدار متناظر با يكی از ويژگی های پايگاه داده را برمی گرداند. برای نمونه IsOffline مشخص می كند كه آيا 
پايگاه داده در حالت آف الين قرار دارد يا خير. در اين حالت امكان تغيير اشياء و داده های آن وجود ندارد.

  مثال : آف الين بودن پايگاه داده Publisher را بررسی كنيد.

چنان چه نتيجه اجرای اين پرس وجوی زير عدد يك باشد، پايگاه داده در حالت آف الين است. 

SELECT DATABASEPROPERTY)‘Publisher’ , ‘IsOffline’(

OBJECTPROPERTY( id , ‘property’ ) : با توجه به مقدار آرگومان property، يكی از ويژگی های 

شيئی را كه شناسه آن وارد شده بررسی می كند. 

  مثال : آيا شيئی با نام Tbl_Books در پايگاه داده Publisher وجود دارد؟ آيا از نوع جدول است؟

پاسخ : پرس وجوی زير را اجرا و نتيجه اجرا را با جدول نتايج مقايسه می كنيم. 

SELECT OBJECTPROPERTY)OBJECT_ID)‘Tbl_Books’( , ‘IsTable’(

معنینتيجه

NULL.چنين شيئی در پايگاه داده وجود ندارد

اين شی ء در پايگاه داده وجود دارد اما جدول نيست.0

شیء موردنظر از نوع جدول است.1
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TOP 10-8 كار با

گاهی اوقات الزم اس��ت هنگام اجرای دستور SELECT تنها بخشی از داده های بازيابی شده را مشاهده 
نماييد. برای مثال هنگامی كه در يكی از وب س��ايت های جس��تجو مانند گوگل1، عبارتی را جستجو می كنيد 
ممكن اس��ت هزاران نتيجه برای نمايش وجود داشته باش��د اما نمايش يك باره آن ها ضرورت چندانی ندارد 
چون صرف نظر از ايجاد مش��كالت فنی مانند مش��غول ش��دن بيش از حد پايگاه داده، ممكن اس��ت نتيجه 
موردنظر كاربر در ميان چند گزينه اول باش��د. در چنين ش��رايطی، تنها بخشی از نتايج نشان داده می شود و 

نمايش ادامه آن ها مشروط به درخواست كاربر است. 

برای پياده س��ازی چنين حالت هايی، در كنار دستور SELECT از عبارت TOP استفاده می شود كه قادر 
است »تعداد« يا »درصد« مشخصی از سطرهای جدول را برگرداند. نگارش اين عبارت به يكی از دو صورت 

زير است :

SELECT TOP n Column_name FROM Table_name

SELECT TOP n Percent Column_name FROM Table_name

  مثال 1 : پرس وجويی بنويس��يد كه عنوان و قيمت 10 كتاب را كه دارای باالترين قيمت هس��تند 
نشان دهد. 

SELECT TOP 10 Title, Price FROM Tbl_Books 

ORDER BY Price DESC

  مثال 2 : برای انجام يك نظرسنجی به اطالعات %20 درصد از مشتريان استان تهران نياز داريم. 
پرس وجويی بنويسيد كه اين داده ها را استخراج كند.

SELECT TOP 20 PERCENT * FROM Tbl_Customers

WHERE Province=’تهران’

Ranking 11-8 اجرای

در SQL Server توابعی برای رتبه بندی داده های يك جدول وجود دارد كه هر كدام از آن ها با بررس��ی 
فيلدهای يك ركورد و مقايسه آن ها با مقادير فيلدهای ساير ركوردها، به روش خاصی يك رتبه را به ركورد 

نسبت می دهند. 

1 . www.google.com
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يك مثال قابل درك از رتبه بندی، نمراتی اس��ت كه در مدرس��ه به دانش آموزان اختصاص داده می شود. 
نمره دانش آموز می تواند عددی بين صفر تا بيس��ت باش��د اما اگر قرار باش��د دانش آموزان را در چهار دسته 
»قوی، خوب، متوسط و ضعيف« قرار دهند به عنوان نمونه بايد نمرات 16 تا 20 در يك دسته قرار گيرند.

برای اعمال رتبه بندی روی داده ها، چهار تابع وجود دارد كه با هم آن ها را بررسی می كنيم.

( )RANK : ركوردها را بر مبنای يكی از فيلدها دسته بندی می كند و به ركوردهای موجود در هر دسته، 

بر اساس فيلد ديگری يك رتبه اختصاص می دهد.

  مثال : قصد داريم تعدادی كتاب را برای يك مش��تری ارس��ال كنيم. مشتری از ما خواسته اگر از 
چند كتاب با عنوان های مش��ابه وجود دارد، كتابی ارس��ال ش��ود كه قيمت كم تر و صفحات بيش تری دارد. 

پرس وجويی بنويسيد كه اولويت انتخاب كتاب ها را مشخص كند.

SELECT *

,RANK)( OVER )PARTITION BY Title ORDER BY Price ASC, Pages DESC( AS ‘اولويت’
FROM Tbl_Books

ORDER BY Price

بررسی كد :

  به جدول كتاب ها فيلد جديدی به نام Pages اضافه شده كه تعداد صفحات كتاب را نشان می دهد.

  برای ايجاد يك س��تون جديد به عنوان »رتبه« يا »اولويت«، تابع RANK)( و كليدواژه OVER را 
پس از نام ستون ها قرار می دهيم.

 ) Title عمل دس��ته بندی ركوردها را بر اس��اس يك فيلد ) در اين جا PARTITION BY عبارت  
انجام می دهد.

  عبارت ORDER BY نحوه اختصاص رتبه به ركوردهای دس��ته بندی شده را مشخص می كند كه 
در اين جا اولويت با قيمت كم تر و تعداد صفحات بيش تر است.

با اجرای كد، نتيجه صفحه ی بعد ظاهر می شود.
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برای كتاب های موجود در جدول، بر اساس نام كتاب ها دسته بندی به صورت زير انجام می شود و سپس 
بر اساس معيارهای مرتب سازی رتبه بندی صورت می گيرد.

دسته 4
....

دسته 3
فتوشاپ

دسته 2
اينترنت

دسته 1

Access 2007

رتبه 1
قيمت 65000 قيمت 78000 

صفحات 250

قيمت 65000 قيمت 85000 رتبه 2
صفحات 200

قيمت 70000 رتبه 3

...

( )DENSE_RANK : هنگام��ی كه تابع RANK اقدام به رتبه بندی ركوردها می كند، در صورت وجود 

 DENSE_RANK مقادير يكسان در فيلد، ميان رتبه ها شكاف1 به وجود می آيد. اما در رتبه بندی توسط تابع
اين شكاف ها وجود ندارند.

1 . Gap
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  مث�ال 1 : پرس  وج��وی زير را در Management Studio اجرا و نحوه كار دو تابع را با هم مقايس��ه 
كنيد.

SELECT Title, Price,

 RANK)( OVER )ORDER BY Price( AS ‘Rank’,

 DENSE_RANK)( OVER )ORDER BY Price( AS ‘Dense Rank’

FROM Tbl_Books

در تصوي��ر فوق به س��طرهای 2 و 3 دق��ت كنيد. وقتی تابع RANK به دو قيمت مش��ابه 35000 ريال 
رس��يده، به هر دو ركورد، رتبه 2 اختصاص داده اما برای قيمت بعدی رتبه 4 را منظور كرده اس��ت و به اين 
ترتيب در رتبه 3 دچار شكاف است. در عوض تابع DENSE_RANK رتبه ها را پشت سرهم و بدون شكاف 

تخصيص می دهد.

  مث�ال 2 : در ج��دول كتاب ها، چهار كتاب 50000 ريالی و ي��ك كتاب 60000 ريالی وجود دارد. 
توابع RANK و DENSE_RANK به صورت صعودی چه رتبه ای را به آن ها اختصاص می دهند؟

تابعقيمت               6000050000500005000050000

51111RANK

21111DENSE_RANK
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NTILE ( n ) : عدد n را دريافت نموده و ركوردها را به n دس��ته تقس��يم می كند. س��پس شماره دسته 

هر ركورد را برمی گرداند.

  مثال : پرس وجوی زير را روی جدول كتاب ها اجرا می كنيم. چه نتيجه ای به دست می آيد؟

SELECT Title, Price,

 NTILE)4( OVER )ORDER BY Price( AS ‘Quartile’

FROM Tbl_Books

كتاب ها از لحاظ قيمت به چهار دسته تقسيم می شوند و هر كتاب در يكی از اين دسته ها قرار می گيرد.

( )ROW_NUMBER : به هر ركورد يك شماره ترتيبی اختصاص می دهد. در صورت استفاده از عبارت 

PARTITION BY ركوردها را دس��ته بندی نموده و برای هر دس��ته يك ش��ماره ترتيبی در نظر می گيرد. 

شماره های ترتيبی از يك شروع می شوند.
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  مثال 1 : پرس وجويی بنويسيد كه بر اساس ترتيب نزولی قيمت كتاب ها، به هر ركورد يك شماره 
ترتيبی اختصاص دهد.

  مثال 2 : س��تونی ايجاد كنيد كه به كتاب های هر نويس��نده به ترتيب صعودی عنوان كتاب ها يك 
شماره ترتيبی اختصاص دهد.
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CASE 12-8 كار با عبارت

تابع CASE يك مقدار را با چند ش��رط تطبيق می دهد و بس��ته به حالت هايی كه برای آن تعريف شده، 
 SELECT به تنهايی كاربرد ندارد بلكه بخشی از يك عبارت IF برخالف CASE .مقدار خاصی را برمی گرداند

يا UPDATE محسوب می شود.

اين تابع به دو شكل ساده1 و جستجويی2 مورد استفاده قرار می گيرد.

الف( حالت س�اده : در اين حالت تابع CASE يك عبارت را با مجموعه ای از عبارات س��اده مقايس��ه و 
نتيجه را مشخص می كند. شكل كلی حالت ساده به صورت زير 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 كد :

  هنگام اجرای تابع، مقدار value ارزيابی می شود و در صورت تطبيق با هر يك از expression ها، 
result_expression متناظر برگردانده می شود.

  در صورت عدم تطبيق با هيچ كدام از expression ها، عبارت else_result_expression برگردانده 
می شود كه البته درج عبارت ELSE.. اجباری نيست.

  مثال :  پرس وجويی بنويسيد كه اطالعات فاكتورها را استخراج نموده و به جای درج تاريخ فاكتور 
به صورت زير عمل كند :

اگر فاكتور در فصل بهار صادر ش��ده، نام فارسی ماه را بنويسد در غير اين صورت عبارت »ساير ماه ها« را 
قيد كند.

SELECT ID, MonthDescription =

CASE SUBSTRING)[DATE],6,2(

1 . Simple
2 . Searched
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WHEN ‘01’ THEN ‘فروردين’
WHEN ‘02’ THEN ‘ارديبهشت’
WHEN ‘03’ THEN ‘خرداد’

ELSE ساير ماه ها’
END,
CustomerID

FROM Tbl_Factors

بررسی كد :

 start را می گيرد و از نويس��ه ای كه در آرگومان s رش��ته SUBSTRING) s , start , length( تابع  
مشخص شده به تعداد length نويسه جدا می كند. بنابراين: 

خروجی مقدار )SUBSTRING )‘1388/02/15’ , 6 , 2 رش��ته ’02‘ اس��ت. پيش از اين توضيح دادم كه 
يكی از روش های موجود برای ذخيره سازی تاريخ های غيرميالدی، نگه داری آن ها به صورت رشته است. 

  عبارت های WHEN بخش جدا ش��ده از تاريخ را با مقادير رش��ته ای مقايس��ه می كند و در صورت 
تطبيق، مقدار پس از THEN را برمی گرداند.

  در ص��ورت عدم تطبي��ق مقادير موجود در ش��رط ها، مقدار موجود در عب��ارت ELSE برگردانده 
می شود.

ب( حالت جس�تجويی: در اين روش كه از انعطاف پذيری بيش تری برخوردار اس��ت، به جای استفاده از 
يك مقايسه ساده می توانيم در هر عبارت WHEN يك مقايسه داشته باشيم. 

شكل كلی حالت جستجويی به صورت زير 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 كد :

  هنگام اجرای تابع، هر يك از boolean_expression ها بررسی می شوند و در صورت درست بودن 
شرط مقدار result_expression متناظر برگردانده می شود.

  در صورت عدم تطبيق با هيچ كدام از expression ها، عبارت else_result_expression برگردانده 
می شود و مجدداًٌ تأكيد می شود كه درج عبارت ELSE.. اجباری نيست.

  مث�ال : پرس وجويی بنويس��د كه اطالعات كتاب ها را اس��تخراج نموده و ب��ه جای قيمت كتاب ها 
عباراتی به صورت زير درج كند :

قيمت باالی 150000: گران
قيمت بين 80000 تا 150000 : مناسب

قيمت زير 80000 : ارزان
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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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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_ex-
pression 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_re-
sult_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_ex-
pression is any valid Boolean expression.

متن باال را مطالعه كرده و در مورد آن توضيح دهيد.. 1

ترجمه و تلفظ عباراتي را كه زير آن ها خط كشيده شده در فرهنگ لغات پيدا كنيد.. 2

    [ ...n ] 

     [ 

    ELSE else_result_expression 

     ] 
END
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كتاب هايی كه قيمت آن ها كم تر از 50000 ريال است، ارزان و بقيه گران محسوب می شوند. پرس وجويی . 3
بنويس��يد كه نش��ان دهد پس از اعمال %10 تخفيف روی قيمت كتاب ها، چند عنوان جزو كتاب های ارزان 

قرار می گيرند.

پرس وجويی بنويسيد كه قيمت كتاب ها را پس از اعمال %23 درصد تخفيف به صورت زير گرد كند :. 4

روش گرد كردنمقدار سه رقم سمت راست
به سمت باال500 و بيش تر
به سمت پايينكمتر از 500

در پرسش نامه ای كه حاوی ده سؤال بله-خير است، پاسخ ها به صورت اعداد دودويی نگه داری می شوند. . 5
برای نمونه عدد 1101111111 نشان می دهد پاسخ همه پرسش ها به جز سؤال سوم، بله است. اگر بخواهيم 
با نوش��تن يك پرس وجو، تعداد پاس��خ های مثبت به سؤال پنجم را استخراج كنيم، شما چه روشی پيشنهاد 

می كنيد؟ 



مديريت پايگاه داده 240

بدون استفاده از توابع SQL، نام كتابی را قيمت آن از بقيه كتاب ها بيش تر است استخراج كنيد. . 6

پرس وجويی بنويسيد كه نشان دهد در هر فاكتور، چند نسخه كتاب خريداری شده است.. 7

در پايگاه داده ای كه تاريخ صدور فاكتور به صورت ميالدی ذخيره می شود، ميانگين فروش كتاب را در . 8
روزهای يكشنبه سال 2010 استخراج نماييد.

پرس وجويی بنويسيد كه ميزان فروش كتاب ها در نيمه اول سال 89 را رتبه بندی نموده و نام كتاب و . 9
رتبه آن را نشان دهد.

پرس وجويی بنويسيد كه شماره كتاب را همراه با يك ستون جديد با عنوان »ميزان فروش« نشان داده . 10
و ستون جديد را به صورت زير مقداردهی كند :

محتوای فيلد »ميزان فروش«تعداد نسخه های فروخته شده
پرفروش1000 و بيش تر

متوسطبين 500 و 1000
كم فروش500 و كمتر
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Join فصل نهم : كار با

در مباح��ث مربوط به طراحی پايگاه داده به اين نتيجه رس��يديم كه برای ايجاد يك پايگاه داده كارآمد 
بايد داده ها را درون چند جدول توزيع نماييم تا قواعد نرمال س��ازی به ش��كل مطلوبی رعايت ش��ود. اين كار 
باعث می ش��ود هنگام بازيابی داده ها مجبور شويم داده های دو يا چند جدول را با هم تركيب كنيم تا نتيجه 

موردنظر به دست آيد. 

اين كار با اس��تفاده از دس��تور JOIN يا الحاق انجام می ش��ود و اين فصل تماماً به بررس��ی اين قابليت 
پركاربرد SQL Server اختصاص دارد.

(CROSS) 1-9 الحاق متقاطع

الحاق كردن دو يا چند جدول در SQL Server كه با اس��تفاده از دس��تور JOIN انجام می ش��ود از يك 
عملي��ات رياضی به نام »ضرب دكارتی« تبعيت می كند. برای آش��نايی ب��ا اين مفهوم رياضی فرض كنيد دو 

مجموعه زير را داريم :

A={a1 , a2 , a3} , B={b1 , b2}

حاصل ضرب دكارتی A و B را به شكل  تعريف می كنيم و بنابراين :

A x B = { )a1,b1( , )a2,b2( , )a2,b1( , )a2,b2( , )a3,b1( , )a3,b2(}

يعنی با استفاده از اين عمل همه تركيب های دوتايی از اعضای دو مجموعه ايجاد می شود به گونه ای كه 
در زوج مرتب های توليد شده، عضو اول از مجموعه A و عضو دوم از مجموعه B است.
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حال تصور كنيد جدول A حاوی اطالعات سه فاكتور و جدول B حاوی اطالعات دو مشتری باشد.

با اس��تفاده از دس��تور CROSS JOIN اين دو جدول )رابطه( در هم ضرب دكارتی می ش��وند؛ يعنی هر 
ركورد از جدول A كنار هر ركورد از جدول B قرار می گيرد و مجموعاً شش ركورد جديد تشكيل می شود.

ش��ايد اين س��ؤال برای  ش��ما پيش بيايد كه انجام اين كار چه فايده ای دارد؟ اگر ادامه مطلب را با دقت 
بخوانيد پاسخ پرسش خود را دريافت خواهيد كرد.

در ج��دول C ك��ه از CROSS JOIN دو ج��دول A و B به دس��ت آم��ده، ركوردهايی را ك��ه در آن ها 
CustomerID جدول A و CustomerID جدول B برابر هستند جدا كنيد.
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اكنون می توانيد ببينيد كه اس��تفاده از الحاق چه مزيتی دارد. ما در جدول A فقط »ش��ماره مشتری« را 
داشتيم اما با تركيب آن با جدول B و ايجاد جدول C به »نام مشتری« هم دسترسی پيدا كرده ايم. 

هنگام نرمال س��ازی جداول، داده هايی را كه زياد تكرار می ش��وند درون جدول مجزايی قرار می دهيم و 
در جدول اصلی فقط شناس��ه آن ها را قيد می كنيم. مثاًل در جدول مش��تريان، استان محل سكونت مشتری 
با عدد10 مش��خص می ش��ود و در جدول اس��تان ها تعيين می كنيم كه مثاًل منظور از عدد 10 استان تهران 
است. بدون استفاده از عمل گرهای JOIN نمی توانيم گزارشی تهيه كنيم كه نام شهر محل سكونت مشتری 

را بنويسد نه شناسه آن را.

حالت كلی نگارش يك الحاق متقاطع به صورت زير 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 1 : ميان جداول فاكتورها و مشتريان يك الحاق CROSS ايجاد كنيد.
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  مثال 2 : پرس وجوی مثال قبل را با استفاده از نام های مستعار برای جداول خالصه كنيد.

SELECT f.ID AS ‘شماره فاکتور’, 

       f.CustomerID AS ‘شماره مشتری – جدول فاکتورها’, 

       f.[Date] AS ‘تاریخ فاکتور’, 

       c.ID AS ‘شماره مشتری – جدول مشتریان’, 

       c.Name AS نام مشتری’

FROM   Tbl_Factors f CROSS JOIN Tbl_Customers c

ORDER BY f.ID

  مثال 3 : پرس وجوی مثال قبل را به گونه ای تغيير دهيد كه ش��ماره فاكتور، نام مش��تری و تاريخ 
فاكتور را نشان دهد.

در اين قطعه كد، با اس��تفاده از عبارت WHERE توانستيم عمل جداسازی ركوردهای موردنظر را انجام 
دهيم.
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(INNER) 2-9 الحاق درونی

رايج ترين نوع الحاق، INNER JOIN است و عمل كرد آن شباهت زيادی به الحاق متقاطِع حاوی عبارت 
WHERE دارد. الحاق درونی فقط رديف هايی را برمی گرداند كه در شرط قيد شده درون الحاق صدق كنند.

شكل كلی اين الحاق به صورت زير است :

SELECT columns_name FROM table_1 INNER JOIN table_2

ON conditions

  بعد از كليدواژه ON می توانيد يك يا چند شرط را برای جداسازی ركوردهای موردنظر قرار دهيد.

  امكان ايجاد اتصال درونی بين بيش از دو جدول هم وجود دارد.

  مثال 1 : پرس وجويی بنويس��يد كه با برقراری الحاق درونی ميان جداول فاكتورها  و مش��تريان، 
شماره فاكتور، تاريخ فاكتور و نام مشتری را بازيابی كند.

SELECT f.ID AS ‘شماره فاکتور’, 

       f.[Date] AS ‘تاریخ فاکتور’, 

  c.Name AS ‘نام مشتری’

FROM   Tbl_Factors f INNER JOIN Tbl_Customers c

ON f.CustomerID = c.ID

ORDER BY f.ID

  مث�ال 2 : پرس وجويی بنويس��يد كه با برق��راری الحاق درونی ميان ج��داول جزييات فاكتورها و 
كتاب ها، نشان دهد كه در هر رديف فاكتور شماره 5 چه كتاب هايی خريداری شده است.

SELECT b.Title

FROM   Tbl_Books b INNER JOIN Tbl_FactorDetails f 

ON b.ID = f.BookID

WHERE f.FactorID = 5

بررسی كد :

  در جدول كتاب ها، هر كتاب دارای شماره )ID( و عنوان )Title( است.
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 در جدول جزييات فروش، در هر ركورد ش��ماره فاكتور )FactorID( ، شماره كتاب )BookID( و ... 
درج شده است.

 الحاق درونی ميان دو جدول با شرط برابر بودن شماره كتاب در جدول كتاب ها با شماره كتاب در 
جدول جزييات فروش اجرا می شود.

 نهايتاً با استفاده از عبارت WHERE، ركوردهايی جدا می شوند كه شماره فاكتور آن ها برابر 5 است.

  مثال 3 : پرس وجويی بنويسيد كه نشان دهد هر كتاب توسط چه مشتريانی خريداری شده است.

مطابق تصوير زير، پرس وجوی موردنظر بايد روی چهار جدول پايگاه داده اجرا ش��ود تا نتيجه نهايی به 
دست آيد زيرا :

  شماره كتاب های فروخته شده در جدول جزييات فاكتور قرار دارد.

  نام كتاب های فروخته شده در جدول كتاب ها نگه داری می شود.

  شماره مشتری از طريق جدول فاكتورها قابل بازيابی است.

  نام مشتری در جدول مشتريان ذخيره شده است.
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به همين دليل بايد سه بار عمل الحاق درونی صورت گيرد. 

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

  مثال 4 : پرس وجويی مثال قبل را طوری تغيير دهيد كه اين اطالعات فقط برای مشتريان ساكن 
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

  مثال 5 : شماره كتاب هايی را پيدا كنيد كه در بهار 88 فروش داشته اند.

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 كد :

  Tbl_FactorDetails و جزييات فروش كتاب ها در جدول Tbl_Factors تاريخ فاكتورها در جدول  
نگه داری می شود بنابراين بايد اين دو جدول را با شرط برابر بودن شماره فاكتورها الحاق درونی بزنيم.

  با استفاده از عبارت WHERE بايد فروش هايی را كه در فصل بهار بوده از آن ها جدا كنيم. 
  عبارت DISTINIC هم از تكرار شماره های كتاب جلوگيری می كند.
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  مثال 6 : نام كتاب هايی را پيدا كنيد كه در بهار 88 فروش نداشته اند.

در مثال قبل شماره كتاب هايی را كه در اين بازه فروش داشته اند پيدا كرديم، حال می توانيم پرس وجويی 
را روی پرس وجوی قبلی بنويسيم تا به نتيجه دلخواه برسيم.

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 كد :

  دستور انتخاب كه درون پرانتز قرار گرفته همان مثال قبل است و شماره كتاب هايی را برمی گرداند 
كه در بهار 88 فروش داشته اند.

  يك عبارت انتخاب جديد روی اين نتايج می نويسيم تا عنوان كتاب هايی را استخراج كند كه شماره 
آن ها در نتايج پرس وجوی دوم وجود ندارد. عبارت NOT IN وجود نداش��تن يك مقدار را در مجموعه ای از 

مقادير بررسی می كند.

(OUTER) 3-9 الحاق بيرونی

گاهی اوقات الزم اس��ت پرس وج��و را اجرا كنيم كه صرف نظر از انطب��اق ركوردها در جداول موجود در 
الحاق، تمام ركوردهای يك يا چند جدول را برگرداند.

دو جدول مشتريان و فاكتورها را درنظر بگيريد. چنان چه پرس وجويی از نوع الحاق درونی را روی آن ها 
اجرا كنيم، تنها نام آن دس��ته از مش��تريان جزو نتايج قرار می گيرد كه حداقل يك فاكتور برای آن ها صادر 

شده باشد.
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اگر بخواهيم در اين پرس وجو نام مش��تريانی هم كه هيچ فاكتوری برای آن ها صادر نش��ده وجود داشته 
باش��د، راه حل چيس��ت؟ اين كار با استفاده از الحاق بيرونی انجام می گيرد. سه نوع الحاق بيرونی وجود دارد 

كه عبارتند از :
الف( الحاق بيرونی چپ1

ب( الحاق بيرونی راست2
ج( الحاق بيرونی كامل3

در الحاق بيرونی چپ كه با عبارت LEFT OUTER JOIN يا به ش��كل مختصرتر LEFT JOIN نوش��ته 
می شود، همه سطرهای جدول سمت چپ الحاق در نتايج ظاهر می شوند و فيلدهايی از جدول سمت راست 

الحاق كه مقداری برای آن ها وجود ندارد با NULL مقداردهی می شوند.

برای روشن تر شدن مسأله، در پرس وجويی كه ابتدای اين بخش توضيح داديم، الحاق درونی را به الحاق 
بيرونی چپ تبديل و آن را اجرا كنيد تا نتيجه زير حاصل شود.

1 . LEFT OUTER JOIN
2 . RIGHT OUTER JOIN
3 . FULL OUTER JOIN
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 )Tbl_Customers همان طور كه می بينيد تمامی ركوردهای موجود در جدول س��مت چپ الحاق )يعنی
در نتيج��ه نهاي��ی وجود دارند. از آن جا كه برای تعدادی از مش��تری ها هيچ فاكتوری صادر نش��ده و ركورد 
 NULL وجود ندارد، فيلدهای ركورد فاكتور با )Tbl_Factors متناظری در جدول سمت راست الحاق )يعنی

مقداردهی شده است.

اگ��ر در پرس وجوی قبل، محل قرارگيری دو جدول را نس��بت به عبارت الحاق 
تغيير دهيم و در عوض از الحاق خارجی راس��ت اس��تفاده كنيم، چه تغييری در 

نتيجه پرس وجو ايجاد می شود؟ 

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

هيچ تغييری ايجاد نمی شود زيرا در الحاق بيرونی راست، همه ركوردهای موجود 
در جدول س��مت راست الحاق )يعنی Tbl_Customers( برگردانده می شود و به 
ج��ای فيلدهايی از جدول س��مت چپ الحاق كه مقدار متناظری برای آن ه��ا وجود ندارد، NULL قرار داده 

می شود.
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در پايگاه داده ای كه از ابتدای كتاب با آن كار كرده ايم، بين جدول فاكتورها و مشتريان يك رابطه  برقرار 
نموديم. درهنگام ايجاد اين رابطه، گزينه Enforce Foreign Key Constraint را روی Yes تنظيم كرديم تا 

اجازه ورود فاكتورهايی را ندهد كه شماره مشتری آن ها نامعتبر است.
برای مش��اهده اثر الحاق خارجی كامل، ابتدا به روش زير محدوديت اعمال ش��ده را برداريد و ش��ماره 

مشتری برخی فاكتورها را به شماره هايی تغيير دهيد كه در جدول مشتريان وجود ندارند.
گره Tables را باز نموده و به سراغ جدول Tbl_Factors برويد.. 1
گره Keys را باز نموده و روی كليد خارجی FK_Tbl_Factors_Tbl_Customers راست كليك كنيد. . 2

گزينه Modify را انتخاب نماييد.. 3
در پنجره ای كه ظاهر می شود گزينه Enforce Foreign Key Constraint را روی No تنظيم كنيد.. 4
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روی دكمه Close كليك و سپس تغييرات را ذخيره كنيد.. 5
جدول فاكتورها را در حالت ويرايش باز نماييد.. 6
در تعدادی از ركوردها، شماره مشتريان را به شماره ای تغيير دهيد كه در جدول مشتريان وجود ندارد.. 7

پرس وجوی زير را در محيط Management Studio نوشته و اجرا كنيد.. 8
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همان طور كه مش��اهده می كنيد، در الحاق بيرونی كامل، همه ركوردها از جداول س��مت چپ و راس��ت 
 NULL ،الحاق در نتيجه ظاهر می ش��وند و هر جا ركورد متناظری از جدول ديگری وجود نداش��ته باش��د

گذاشته می شود. 

برای نمونه در پرس وجوی قبل، برای دو فاكتور آخر، مش��تری با ش��ماره 13 يا 14 وجود ندارد بنابراين 
مقدار NULL به جای مش��خصات مشتری قرار می گيرد. به همين ترتيب برای مشتريانی كه هيچ فاكتوری 

برای آن ها صادر نشده، در فيلدهای جدول فاكتورها مقدار NULL نمايش داده می شود.

  مثال : پرس وجوی زير چه نتايجی را برمی گرداند؟

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

 Tbl_Factors از آن جا كه الحاق بيرونی راس��ت اس��تفاده ش��ده و در س��مت راس��ت اين الحاق، جدول
Tbl_ قرار دارد همه فاكتورهای موجود برگردانده می ش��وند و چنان چه ش��ماره مش��ترِی متناظر در جدول

Customers وجود نداشته باشد، فيلدها با NULL مقداردهی می شوند.
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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 مذكور را مطالعه كرده و در مورد انواع الحاق توضيح دهيد.. 1
ترجمه و تلفظ عباراتي را كه زير آن ها خط كشيده شده در فرهنگ لغات پيدا كنيد.. 2
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انواع الحاق ها و تفاوت  ميان آن ها را توضيح دهيد.. 3

پرس وجويی بنويس��يد كه عنوان و نام نويس��ندگان كتاب هايی را كه در پاييز 88 بيش تر از 200 نسخه . 4
از آن ها فروخته شده برگرداند.

نام مشتريانی را به دست آوريد كه فاكتورهايی با مجموع خريد بيش تر از 1000000 ريال دارند. . 5

پرس وجوی زير چه مقاديری را برمی گرداند؟. 6

SELECT DISTINCT)b.ID( FROM Tbl_Books b

RIGHT OUTER JOIN Tbl_FactorDetails fd

ON b.ID=fd.BookID

اگر از الحاق بيرونی چپ استفاده شود، چه تغييری در نتايج خروجی ايجاد خواهد شد.
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فصل دهم : كار با زيرپرس وجوها1

زيرپرس وج��و در واقع يك پرس وجو اس��ت كه درون يك عب��ارت UPDATE ،INSERT ،SELECT يا 
DELETE و يا درون يك زيرپرس وجوی ديگر نوشته می شود و توانايی پرس وجو را برای انجام كار موردنظر، 

به نحو چشم گيری افزايش می دهد. 

در مثال های فصول قبل بدون آن كه نامی از زيرپرس وجوها برده شود، با كاركرد آن ها آشنا شديد اما در 
اين فصل قصد داريم انواع زيرپرس وجوها را به صورت دسته بندی شده و با جزييات بيش تری بررسی كنيم.

1- 10 زيرپرس وجوهای تك مقداری2

Scalar Subquery ها كه زيرپرس وجوهای تك مقداری هم ناميده می ش��وند يكی از انواع زيرپرس وجوها 

 WHERE ، SELECT به شمار می روند كه فقط يك مقدار را برمی گردانند و می توانند در عبارت هايی مانند
و CASE مورداس��تفاده ق��رار گيرند. مقدار حاصل از اجرای اين زيرپرس وجوها كه معموالً توس��ط يك تابع 
تجمعی )مانند جمع، ميانگين و ...( برگردانده می ش��ود حاوی يك رديف و يك س��تون اس��ت. به اين ترتيب 
می تواني��د با ايج��اد پرس وجوهای تودرتو3 از همه قابليت ه��ای SQL Server جهت ايجاد كدهای پيچيده و 

بازيابی نتايج دلخواه بهره ببريد.

در ادامه نمونه هايی از كاربرد زيرپرس وجوهای Scalar را بررس��ی خواهيم كرد. توجه داش��ته باشيد كه 
زيرپرس وجوها بايد درون پرانتز قرار داده شوند تا از پرس وجوی اصلی متمايز گردند.

1 . Subqueries
2 . Scalar or Single Value
3 . Nested
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 SELECT درون يك عبارت Scalar با اس��تفاده از يك زيرپرس وج��وی : SELECT ال�ف( عبارت های
می توانيد فيلدهای موردنظر از يك يا چند جدول را اس��تخراج نموده و حالت الحاق جداول را پياده س��ازی 

كنيد.

  مثال 1 : پرس وجويی بنويس��يد كه عنوان، نام نويس��نده و قيمت هر كتاب را اس��تخراج نموده و 
ميانگين قيمت كتاب هايی با اين عنوان را محاسبه كند.

  مثال 2 : پرس وجويی بنويس��يد كه ش��ماره فاكتور و تاريخ صدور را از جدول فاكتورها استخراج و 
همراه با نام مشتری نمايش دهد. توجه داشته باشيد كه نام مشتری در جدول مشتريان نگه داری می شود و 

در جدول فاكتورها صرفاً شماره مشتری موجود است.
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ب( عبارت های WHERE : گاهی اوقات الزم می ش��ود نتيجه زيرپرس وجو در قسمت شرط يك عبارت 
ديگر مورد استفاده قرار گيرد.

  مثال 3 : برای استخراج مشخصات كتاب هايی كه قيمت آن ها از ميانگين قيمت كتاب های موجود 
در جدول پايين تر است يك پرس وجو طراحی كنيد.

SELECT * FROM Tbl_Books

WHERE Price < )SELECT AVG)Price(FROM Tbl_Books(

ج( عبارت های CASE : در درس های قبل با عملكرد عبارت CASE آشنا شديد. اين عبارت يك مقدار 
را مورد ارزيابی قرار می دهد و بس��ته به نتيجه ارزيابی، مقدار مش��خص شده را برمی گرداند. با استفاده از اين 
عبارت به عنوان يك زيرپرس وجوی Scalar می توانيد با بررسی يك شرط، مقدار دلخواه را در ستون جديدی 

درج نماييد.

  مثال 4 : پرس وجويی بنويسد كه نام كتاب ها و قيمت آن ها را استخراج نموده و اگر حاصل تقسيم 
قيمت بر تعداد صفحات بيش تر از 230 ريال بود، كتاب را »گران« و در غيراين صورت »ارزان« اعالم كند.
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2- 10 زيرپرس وجوهای چندمقداری1

زيرپرس وجوهای Multi-Valued برخالف زيرپرس وجوهای Scalar می توانند چندين مقدار را برگردانند. 
غالباً اين مقادير بايد توسط يك عمل گر مورد بررسی قرار گيرند تا نتيجه نهايی حاصل شود. زيرپرس وجوهای 
چند مقداری می توانند با عمل گرهای ALL/ANY ،IN و يا EXISTS به كار روند. در ادامه مروری مختصر بر 
تركيب اين نوع پرس وجوها با عمل گرهای فوق خواهيم كرد. توجه داشته باشيد كه بسياری از پرس وجوهای 

حاوی Multi-Value Subquery را می توان به وسيله الحاق درونی هم پياده سازی نمود.

الف( اس�تفاده از IN : با اس��تفاده از عمل گر IN و يك زيرپرس وجوی چندمقداری می توانيد وجود يك 
مقدار را در مجموعه ای از مقادير كه توس��ط زيرپرس وجو برگردانده می ش��وند بررسی كنيد. شكل كلی اين 

عبارت به صورت زير است :

SELECT … FROM … WHERE expression IN )SELECT … FROM …(

  مثال 1 : نام كتاب هايی را استخراج كنيد كه حداقل يك بار با تخفيف بيش تر از 30 درصد فروخته 
شده  اند.

SELECT b.Title FROM Tbl_Books b

WHERE b.ID IN

)SELECT BookID FROM Tbl_FactorDetails fd WHERE Discount>30(

بررسی كد : 

  زيرپرس جويی كه درون پرانتز قرار گرفته، شماره كتاب هايی را از جدول جزييات فاكتور استخراج 
می كند كه حداقل يك بار با تخفيف بيش تر از 30 درصد فروخته شده اند.

  پرس وجوی اصلی، عنوان كتاب هايی را به دس��ت می آورد كه شماره آن ها در اين مجموعه موجود 
است.

  مث�ال 2 : مثال قبل را به گون��ه ای تغيير دهيد تا نام كتاب هايی را برگرداند كه هيچ گاه با تخفيف 
بيش تر از 30 درصد فروخته نشده  اند.

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 1 : با استفاده از عمل گر IN، نام مشتريانی را به دست آوريد كه حداقل در يكی از خريدهای 
خود تخفيف بيش  از 30 درصد دريافت كرده اند.

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 كد :

  زيرپرس وجوی دوم، شماره فاكتورهايی را استخراج می كند كه در آن ها خريدی با تخفيف بيش تر 
از 30 درصد انجام شده باشد.

  زيرپرس وجوی اول، شماره مشتريانی را به دست می آورد كه فاكتوری با يكی از شماره های حاصل 
از اجرای زيرپرس وجوی اول در جدول فاكتورها دارند.

  پرس وج��وی اصل��ی، نام مش��تريانی را برمی گرداند كه ش��ماره آن ها در نتيج��ه حاصل از اجرای 
زيرپرس وجوی اول وجود دارد.

ب( اس�تفاده از عمل گره�ای ALL/ANY : اين دو عمل گر ي��ك مقدار را با مجموعه ای از مقادير كه در 
قالب يك ستون توسط زيرپرس وجو برگردانده شده اند مقايسه می كند. برای مقايسه مقادير می توانيد از همه 
عمل گرهای مقايسه ای مانند < > ، > ، = ، < و ... استفاده كنيد. برای مثال عبارت های زير را در نظر بگيريد :

n > ANY )1,5,14( 

n > ALL )1,5,14(

مقدار عبارت اول صحيح اس��ت اگر n حداقل از يكی از مقادير درون پرانتز بزرگ تر باش��د بنابراين اگر به 
جای N عدد 4 قرار گيرد، مقدار عبارت صحيح خواهد بود. دقت داش��ته باش��يد كه به جای ANY می توانيد 

از SOME هم استفاده كنيد.

مقدار عبارت دوم در صورتی صحيح است كه n از همه مقادير درون پرانتز بزرگ تر باشد.

  مثال 1 : درستی يا تادرستی عبارت  های زير را بررسی كنيد.

4 = ANY )1,2,3(

4 < > ALL )1,2,3(
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عبارت اول نادرس��ت اس��ت چون عدد 4 با هيچ يك از مقادير درون پرانتز برابر نيست. اما عبارت دوم به 
همين دليل كه ذكر شد صحيح است. 

  مثال 2 : پرس وجوی زير چه كاری انجام می دهد؟ آن را با استفاده از عمل گر IN بازنويسی كنيد.

SELECT b.Title FROM Tbl_Books b

WHERE b.ID = ANY

)SELECT BookID FROM Tbl_FactorDetails fd WHERE fd.Discount>25(

اين پرس وجو عنوان كتاب هايی را برمی گرداند كه با تخفيف حداقل يك بار با تخفيف بيش تر از 25 درصد 
فروخته شده اند. استفاده از عمل گر IN پرس وجو را به صورت زير درمی آورد.

SELECT b.Title FROM Tbl_Books b

WHERE b.ID IN

)SELECT BookID FROM Tbl_FactorDetails fd WHERE fd.Discount>25(

  مثال 3 : پرس وجوی زير چه نتايجی برمی گرداند؟ آن را با استفاده از عمل گر IN بازنويسی كنيد.

SELECT b.Title FROM Tbl_Books b

WHERE b.ID <> ALL

)SELECT BookID FROM Tbl_FactorDetails fd WHERE fd.Discount>25(

اين پرس وجو عنوان كتاب هايی را اس��تخراج می كند كه تاكنون با تخفيف بيش تر از 25 درصد فروخته 
نشده اند. اين پرس وجو را می توان به صورت زير بازنويسی 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 4 : ف��رض كنيد در جدول جزييات فاكتورها، كتاب های ش��ماره 1210، 1215 و 1208 با 
تخفيف بيش تر از 45 درصد فروخته شده اند. با اين فرض، پرس وجوی زير چه مقاديری را برمی گرداند؟

SELECT b.Title FROM Tbl_Books b

WHERE b.ID > ANY
)SELECT DISTINCT)BookID( FROM Tbl_FactorDetails WHERE Discount>=45(
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زيرپرس وج��و، ج��دول زير را برمی گرداند، بنابراي��ن پرس وجوی اصلی، عناوين كتاب هايی را اس��تخراج 
می كند كه ش��ماره آن ها از حداقل يكی از ش��ماره های زير بيش تر باشد. بنابراين عنوان كتاب هايی با شماره 

بيش تر از 1208 برگردانده می شود.

1208
1210
1215

ج( استفاده از EXISTS : اين عمل گر بررسی می كند كه آيا يك زيرپرس وجو رديفی را برگردانده است 
يا خير و شكل كلی آن به صورت زير است.

WHERE [NOT] EXISTS )Subquery(

  مثال 1 : ش��ماره و نام مش��تريانی را اس��تخراج كنيد كه حداقل يك فاكتور برای آن ها صادر شده 
است.

SELECT c.ID,c.Name FROM Tbl_Customers c

WHERE EXISTS

)SELECT * FROM Tbl_Factors f WHERE f.CustomerID=c.ID(

  مثال 2 : پرس وجويی بنويسيد تا مشتريانی را كه هيچ فاكتوری برای آن ها صادر نشده حذف كند.

DELETE FROM Tbl_Customers

WHERE NOT EXISTS

)SELECT * FROM Tbl_Factors WHERE 
Tbl_Factors.CustomerID=Tbl_Customers.ID(

  مثال 3 : پرس وجوی زير چه نتايجی را برمی گرداند؟ آن را با اس��تفاده از عمل گر IN بازنويس��ی 
كنيد.

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 كتاب هايی را بازيابی می كند كه حداقل يك بار با تخفيف بيش تر از 40 درصد فروخته ش��ده اند. 
روش پياده سازی اين پرس وجو با استفاده از عمل گر IN به صورت زير است.

SELECT DISTINCT)b.Title( FROM Tbl_Books b

WHERE b.ID IN

)SELECT fd.BookID FROM Tbl_FactorDetails fd WHERE Discount>40(

ش��ايد با مشاهده مثال های فوق، اين پرسش برای ش��ما پيش بيايد كه وقتی پياده سازی يك پرس وجو 
با اس��تفاده از چند عمل گر )مثاًل ANY/ALL ،IN و EXISTS( يا دستورات JOIN امكان پذير است، كاربرد 
كدام يك اولويت دارد؟ اين س��ؤال پاسخ مفصلی دارد اما اگر بخواهيم پاسخی در حد و اندازه اين كتاب ارايه 
كني��م، باي��د بگوييم كه در پايگاه  داده هاي��ی كه حجم اطالعات بااليی دارند، س��رعت اجرای يك پرس وجو 
 JOIN ًفوق العاده مهم است و تفاوت اين دستورات و عمل گرها در سرعت اجرای پرس  وجو نهفته است. غالبا

نسبت به زيرپرس وجو سريع تر عمل می كند و ضمناً كارايی EXISTS از IN و ANY/ALL بيش تر است.

3- 10 زيرپرس وجوهای مستقل و همبسته1

در دو بخش  قبل زيرپرس وجوها را بس��ته به تعداد رديف هايی كه برمی گردانند به دو دس��ته تك مقداری 
و چندمقداری تقس��يم بندی كرديم. حال می خواهيم دس��ته بندی جديد را معرفی كنيم كه به وابستگی يك 
زيرپرس وجو به پرس وجوی اصلی برمی گردد. از اين منظر زيرپرس وجوها به دو دس��ته مس��تقل و همبسته2 

تقسيم بندی می شوند.

در مثال ه��ای قبلی مش��اهده كرديد كه ي��ك زيرپرس وجو، مقاديری را ب��رای پرس وجوی اصلی فراهم 
می آورد. اگر زيرپرس وجو برای بازيابی مقادير، وابسته به پرس وجوی اصلی نباشد »مستقل« ناميده می شود 

اما چنان چه به رديفی از پرس وجوی اصلی رجوع داشته باشد يك زيرپرس وجوی همبسته است. 

به دو پرس وجوی زير توجه كنيد. 

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(

پرس وجوی اول ش��ماره فاكتورهايی را برمی گرداند كه ميزان تخفيف در آن ها، بيش ترين تخفيفی است 
كه در جدول جزييات فروش وجود دارد. همان طور كه مش��اهده می كنيد، زيرپرس وجوی درون پرانتز فقط 
يك بار اجرا می ش��ود و بيش تري��ن مقدار تخفيف را در اختيار پرس وجوی اصلی ق��رار می دهد؛ بنابراين يك 

زيرپرس وجوی Self-Contained است.

اما در مورد نمونه دوم وضع كمی متفاوت است؛ اين پرس وجو بررسی می كند كه در هر فاكتور بيش ترين 
مقدار تخفيف چه عددی اس��ت. در اين حالت زيرپرس وجو بايد يك ش��ماره فاكتور را دريافت نموده و هربار 
بيش ترين مقدار تخفيف را در ميان ركوردهای آن فاكتور پيدا كند. بنابراين زيرپرس وجو نمی تواند مس��تقل 

از پرس وجوی اصلی اجرا گردد و لذا يك زيرپرس وجوی Correlated يا همبسته است. 

زيرپرس وجوی همبس��ته ممكن است برای هر رديفی كه توسط پرس وجوی اصلی فرستاده می شود يك 
بار اجرا شود و به همين دليل، گاهی آن ها را زيرپرس وجوهای تكرارشونده1 هم می نامند. يك عبارت حاوی 

زيرپرس وجوی همبسته به صورت زير اجرا می شود:

پرس وجوی اصلی يك ركورد را بازيابی نموده و آن را به زيرپرس وجو می فرستد.. 1
زيرپرس وجو بر اساس مقادير دريافت شده اجرا می گردد.. 2
زيرپرس وج��و نتيجه حاصل ش��ده را برای پرس وجوی اصلی می فرس��تد تا از آن ب��رای اتمام پردازش . 3

استفاده كند.
اين روند آن قدر تكرار می شود تا همه نتايج مورد نياز از پايگاه 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 al-
lowed.

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 زيرپرس وجوها توضيح دهيد.. 1
ترجمه و تلفظ عباراتي را كه زير آن ها خط كشيده شده در فرهنگ لغات پيدا كنيد.. 2
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تفاوت زيرپرس وجوهای تك مقداری و چند مقداری را با ذكر مثال توضيح دهيد.. 3

پرس وجويی بنويسيد كه شماره و نام هر كتاب را استخراج نموده و در ستونی با عنوان »مجموع فروش . 4
بهار 89«، درآمد حاصل از فروش آن كتاب را در بهار 89 نشان دهد.

پرس وجويی طراحی كنيد كه شماره هر فاكتور و مجموع بهای اقالم موجود در آن را محاسبه نموده و . 5
در ستونی جديد، مقدار به دست آمده را به صورت زير ارزيابی كند :

دسته بهای فاكتور

دسته 1000003 ريال و كم تر 
دسته 2بين 100000 ريال و 200000 ريال

دسته 2000001 ريال و بيش تر

نام نويسندگانی را برگردانيد كه مجموع فروش حداقل يكی از كتاب های آن ها بيش تر از 1000 نسخه . 6
باشد.

تفاوت زيرپرس وجوهای مستقل و همبسته را با ذكر مثال شرح دهيد.. 7
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فصل يازدهم : كار با جداول

داده های موجود درون يك پايگاه داده در جداول ذخيره سازی می شوند؛ از اين رو آشنايی با دستورات و 
قابليت ه��ای SQL Server برای بازيابی اطالعات از جداول و به كارگيری آن ها در هنگام نگارش پرس وجوها 

كاماًل ضروری است.

گاهی اوقات الزم اس��ت برای نگارش پرس وجوهای پيچيده، ج��داول موقتی را درون پرس وجو ايجاد يا 
داده ه��ای حاصل از الحاق جداول را درون نما نگ��ه داری كنيم. در اين فصل با مجموعه ای از مفاهيم مرتبط 
با جداول آش��نا خواهيد ش��د كه توانايی ش��ما را در بازيابی نتايج موردنظر از پايگاه داده به نحو چشم گيری 

افزايش می دهد.

1- 11 جدول مشتق شده1

جداول مشتق شده مجموعه نتايجی هستند كه در پرس وجو مانند يك جدول مورد استفاده قرار می گيرند. 
گاه��ی اوقات برای ن��گارش پرس وجوهای پيچيده بايد مجموعه ای از نتاي��ج را درون يك جدول قرار داده و 
س��پس عمليات موردنظر را روی آن  جدول اجرا كنيد. يك راه حل ابتدايی برای انجام اين كار، توليد جداول 
موقت2 است؛ اما تعدد مراحل به كارگيری اين روش )شامل ايجاد جدول موقت، وارد كردن داده ها درون آن، 
بازيابی نتايج موردنظر و نهايتاً حذف جدول موقت( باعث محبوبيت Derived Table ها گرديده است چراكه 
جدول مشتق شده به سادگی و در يك مرحله مورد استفاده قرار می گيرد و ضمناً سرعت اجرای باالتری دارد.

1 . Derived Table
2 . Temporary Tables
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می خواهيم مجموع كتاب های خريداری شده توسط مشتريان را بررسی و دسته بندی زير را ايجاد نماييم 
و در ادامه تعيين كنيم كه در هر دسته چند مشتری وجود دارد.

دستهمجموع كتاب های خريداری شده

Aبيش تر از 100 جلد

Bبين 50 تا 100 جلد

Cكم تر از 50 جلد

برای ايجاد اين پرس وجوی نس��بتاً پيچيده ابتدا بايد پرس وجويی بنويسيم كه مشخص كند هر مشتری 
چند جلد خريداری كرده 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 كردن يك عبارت CASE، دسته ای را كه هر مشتری به آن تعلق دارد مشخص می كنيم.

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

اكنون می خواهيم روی اين جدول عملياتی انجام دهيم تا تعداد مش��تری های هر دس��ته به دس��ت آيد. 
برای انجام اين كار پرس وجوی فوق را درون پرانتز قرار داده و به اين ترتيب آن را به يك جدول مشتق شده 

تبديل می كنيم. سپس با افزودن تابع تجمعی COUNT، نتيجه موردنظر را استخراج می كنيم.

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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1 Common Table Expression 2- 11 كار با

 ،SELECT را می توانيد به صورت مجموعه ای موقت از نتايج تصور كنيد كه درون يك عبارت CTE يك
UPDATE ،INSERT و DELETE تعريف می شود. يك CTE از اين منظر كه به صورت يك شیء در پايگاه 

داده ذخيره نمی ش��ود و طول عمر آن محدود به زمان اجرای پرس وجو اس��ت مانند جدول مشتق شده است 
اما برخالف Derived Table می تواند به خود ارجاع داشته باشد.

CTE می تواند در موارد زير مورد استفاده واقع شود:

  ساخت پرس وجوهای بازگشتی2
  جايگزينی با نما وقتی استفاده معمول از نما3 موردنياز نباشد.

  گروه بندی داده ها بر اساس ستونی كه از يك زيرپرس وجو مشتق شده است.
  رجوع چندباره به جدول نتايج در همان عبارت

اس��تفاده از CTE مزيت هايی دارد كه از جمله آن ها افزايش خوانايی و س��ادگی نگه داشت پرس وجوهای 
پيچيده اس��ت. در اين حالت پرس وجو به چند قطعه مجزا و س��اده تبديل می ش��ود و ضمناً می توان از اين 

قطعات برای ساخت پرس وجوهای پيچيده تر استفاده نمود.

شكل كلی نگارش CTE به صورت زير است.
WITH expression_name [ ) column_name [,...n] ( ]
AS
( CTE_query_definition )

 CTE پس از تعريف می تواند به شكل زير مانند يك جدول يا نما مورد مراجعه قرار گيرد.
SELECT <column_list>
FROM expression_name;

  مثال 1 :پرس وجوی دسته بندی مشتريان را كه در بخش قبل با كمك جدول مشتق شده پياده سازی 
كرديم، با استفاده از CTE بازنويسی كنيد.

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

  مثال 2 : با استفاده از CTE پرس وجويی بنويسيد كه درآمد حاصل از فروش كتاب شماره 1210 
را در بهار 89 نشان دهد.

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 كد :

  درون TotalSale_CTE با ايجاد س��ه الحاق ميان جداول زير مجموع فروش همه كتاب ها در بازه 
زمانی موردنظر محاسبه و با عبرات TotalPrice نام گذاری شده است.

جدول كتاب ها برای استخراج قيمت كتاب

جدول فاكتورها برای بررسی تاريخ فروش

جدول جزييات فروش برای محاسبه ميزان تخفيف و تعداد نسخه های فروخته شده

  پرس وجوی SELECT با مراجعه به اين جدول موقت، فروش كتاب شماره 1210 را برمی گرداند.

3- 11 كار با نماها1

1-3-11 معرفی نما

View كه »نما« يا »ديدگاه« هم گفته می شود، يك جدول مجازی است كه در قالب يك پرس وجو درون 

پايگاه داده ذخيره می شود و داده های موجود در يك يا چند جدول را به شكلی قابل فهم در معرض ديد كاربر 
پايگاه داده قرار می دهد. توجه داشته باشيد كه درون نما هيچ داده ای وجود ندارد؛ فقط پرس وجوی سازنده 
نما در پايگاه داده ذخيره شده و هنگام بازشدن نما، داده ها را از جداول استخراج می كند و نمايش می دهد. 

ايجاد نما در يك پايگاه داده غالباً به دو دليل زير انجام می پذيريد :

الف( افزايش امنيت : گاهی اوقات مش��اهده اطالعات همه س��طرها يا س��تون های يك جدول توس��ط 
كاربران مجاز نيس��ت. در اين حالت نمايی از جدول س��اخته می ش��ود كه فاقد س��تون ها يا سطرهای حاوی 
اطالعات حس��اس است و به اين ترتيب كاربر فقط به بخشی از اطالعات دسترسی خواهد داشت. برای مثال 
ش��ما می توانيد از جدول مش��تريان نمايی بسازيد كه فاقد فيلد »شماره تلفن« باشد و ضمناً مشتريان ساكن 

»تهران« را نشان ندهد. 

1 . Views
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ب( افزايش خوانايی داده ها : در بخش  های مربوط به طراحی پايگاه داده مشاهده نموديد كه داده ها بايد 
در چند جدول توزيع شوند تا بتوان ذخيره و بازيابی اطالعات را با سرعت و صحت مناسبی انجام داد. از اين 
رو در تعدادی از جداول، مقادير برخی س��تون ها به صورت ارجاعی نگه داری می ش��وند. اگر بخواهيد داده ها 
را در معرض ديد يك كاربر معمولی قرار دهيد يا آن ها را در گزارش��ی چاپ كنيد بايد اين مقادير ارجاعی را 

به مقادير قابل فهم تبديل نماييد. نما، كارامدترين ابزار موجود در SQL Server برای انجام اين كار است.

ب��رای نمونه با تركيب جدول جزييات فاكتورها با ج��دول كتاب ها و ايجاد يك نما می توانيم بفهميم كه 
كتابی كه فروخته ش��ده و فقط ش��ماره آن در جدول جزييات فاكتور درج شده، چه عنوانی دارد و قيمت آن 

چه قدر است.
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حتی می توان يك فيلد محاسباتی نيز به نما اضافه كرد تا مثاًل مجموعه مبلغ هر رديف از فاكتور را نشان 
ده��د. ضمناً با توجه به اين كه نام كتاب در نما وجود دارد می توانيم ش��ماره كتاب را از مجموعه س��تون ها 

حذف كنيم.

نما را می توان با اس��تفاده از واس��ط گرافيكی SQL Server يا كدنويس��ی ايجاد كرد. در ادامه با هر دوی 
اين روش ها آشنا خواهيد شد.

Management Studio 2-3-11 ايجاد نما در

برای ايجاد نمای »مجموع رديف های فاكتور« كه در بخش قبل با س��اختار آن آش��نا شديد به روش زير 
عمل نماييد:

در قاب مرورگر اشياء، گره پايگاه داده را باز كنيد.. 1
روی گره Views راست كليك نموده و گزينه New View را انتخاب نماييد.. 2

در پنج��ره Add Table، ج��دول Tbl_Books را انتخاب و روی دكم��ه Add كليك كنيد. همين كار را . 3
برای جدول Tbl_FactorDetails هم انجام دهيد تا وارد محيط طراحی شود.
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در قاب نمودار1، فيلدهای Quantity ،FactorID و Discount را از جدول جزييات فاكتورها و فيلدهای . 4
Title و Price را از جدول كتاب ها تيك بزنيد.

در آخرين رديف قاب معيارها2 و س��تون Column، فرمول زير را برای محاس��به مجموع هر سطر وارد . 5
كنيد.

)100-Discount(*.01*Price*Quantity

در ستون Alias، عبارت TotalSum را به عنوان نام مستعار ستون درج كنيد.. 6

1 . Diagram Pane
2 . Criteria Pane
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در ن��وار منوی Management Studio روی عالم��ت قرمزرنگ تعجب كليك كنيد تا پرس وجوی توليد . 7
شده اجرا شود.

در قاب SQL، پرس وجوی ايجاد شده را می بينيد و قاب نتايج1، محتويات نما را نشان می دهد.. 8

اگر پرس وجو، داده های موردنظر را برمی گرداند، در نوار منو روی آيكن ديس��كت كليك و نامی را برای . 9
نما وارد كنيد. با كليك روی دكمه OK، نما در پايگاه داده ذخيره می شود.

گره View از پايگاه داده Publisher را باز كنيد. . 10
روی نمای س��اخته ش��ده راست كليك كنيد. منويی ش��بيه به آن چه با راست كليك روی جداول ظاهر . 11

می ش��ود را می بينيد؛ معنی گزينه های ظاهر ش��ده اين اس��ت كه ش��ما با يك جدول جديد مواجه هستيد؛ 
جدولی مجازی كه در قالب يك پرس وجو درون پايگاه داده ذخيره شده است.

3-3-11 ساخت نما با كدنويسی

همانند ساير اشياء SQL Server، برای ساخت نماها هم می توانيد از كدهای SQL استفاده كنيد. نگارش 
عمومی برای ايجاد يك نما به صورت زير است :

CREATE VIEW view_name AS

SELECT column_name)s(

FROM table_name or view_name

WHERE condition

  مثال 1 :نمايی بسازيد كه مشخصات فاكتورهای صادر شده در سال 1388 را ذخيره كند. 

1 . Result Pane
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كد زير را در محيط Management Studio وارد و آن را اجرا می  كنيم.

CREATE VIEW View_Factors_Year_88
AS

SELECT * FROM Tbl_Factors

WHERE [Date] BETWEEN ‘1388/01/01’ AND ‘1388/12/29’

ظاهر ش��دن پيغام Command)s( completed successfully. در قاب نتايج نشان می دهد كه پرس وجو 
با موفقيت اجرا و نما ساخته شده است.

  مثال 2 : با استفاده از نمای View_TotalSum كه در بخش قبل ساختيم، مبلغ كل هر فاكتور را 
استخراج و در يك نمای ديگر ذخيره كنيد.

CREATE VIEW View_FactorsSum
AS

SELECT FactorID , SUM)TotalSum( AS FinalSum FROM View_TotalSum

GROUP BY FactorID

با راس��ت كليك روی گره Views و انتخاب گزينه 
Refresh، نمای س��اخته شده ظاهر می گردد. روی آن 

  Select Top 1000 Rowsراس��ت كليك نموده و گزينه
را انتخاب كنيد. محتويات نما ظاهر می شود.

4-11 توابع Inline تعريف شده توسط كاربر

توابع تعريف ش��ده توس��ط كاربر1 توابعی هستند كه تعدادی پارامتر را دريافت نموده و پس از انجام يك 
عمليات )مانند محاس��به يك مقدار يا جداس��ازی بخشی از ركوردها( نتيجه را برمی گردانند. چنان چه نتيجه 
برگشت داده شده يك جدول باشد، تابع از نوع Inline )درون برنامه ای( است. توابع Inline از لحاظ ساختاری 

مانند نماها هستند با اين تفاوت كه می توانند پارامترهايی را به عنوان ورودی بپذيرند. 
فرض كنيد می خواهيم نمايی بس��ازيم كه همه فاكتورهای صادر شده برای مشتری شماره 4 را در خود 

جای دهد. اين نما به شكل زير تعريف می شود :
CREATE VIEW View_Factors_Customer4
AS

1 . User-defined Functions
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SELECT * FROM Tbl_Factors

WHERE CustomerID=4

در اين حالت هرگاه بخواهيد فاكتورهای صادر ش��ده برای مشتری ديگری را در قالب يك نما برگردانيد 
بايد تعريف نما را تغيير داده و شماره مشتری موردنظر را جايگزين عدد 4 كنيد. خوشبختانه SQL Server به 
شما امكان می دهد با ايجاد يك تابع Inline، شماره مشتری را در قالب يك پارامتر برای تابع تعريف نماييد.

شكل كلی تعريف تايع Inline به صورت زير است :

CREATE FUNCTION function_name

)parameters list(

RETURNS TABLE
AS
RETURN
)expression(

برای تعريف نمای توضيح داده شده در ابتدای بخش:

دستور زير را در محيط Management Studio وارد و آن را اجرا كنيد:. 1

CREATE FUNCTION fn_CustomersFactors

)@cid int(

RETURNS TABLE
AS
RETURN

)SELECT * FROM Tbl_Factors

WHERE CustomerID=@cid(

ظاهر شدن عبارت Command)s( completed successfully. در قاب Massages نشان می دهد دستور . 2
با موفقيت اجرا شده است.

 .	 ،Programmbility در قاب مرورگر اشياء، گره های 
Functions و Table-valued Functions را ب��از نمايي��د. 

همان طور كه مشاهده می كنيد، تابع ايجاد شده است.

پرس وجوی صفحهی بعد را نوشته و آن را اجرا كنيد.. 4
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می خواهي��م تابع را ب��ه گونه ای تغيير دهيم كه بتواند فاكتورهای صادر ش��ده بعد از يك تاريخ خاص را 
 SQL ه��م برگردان��د. برای انجام اين كار بايد يك پارامتر ديگر به تابع اضافه كنيم. برای تعريف پارامترها در

Server يك قاعده كلی به صورت زير وجود دارد.

@ParameterName DataType

كد زير را وارد و آن را اجرا كنيد. در فصل  7 يادگرفتيد كه برای ايجاد تغيير در اش��ياء پايگاه داده بايد . 5
از كليدواژه ALTER استفاده نماييد.

ALTER FUNCTION fn_CustomersFactors
)
@cid int,
@startdate char)10(
(
RETURNS TABLE
AS
RETURN
)SELECT * FROM Tbl_Factors
WHERE CustomerID=@cid AND [Date]>@startdate
(

اين بار برای اجرای تابع بايد از دو پارامتر »شماره مشتری« و »تاريخ  شروع فاكتورها« استفاده كنيد. . 6
پرس وجوی زير را اجرا كنيد تا نتايجی شبيه به آن چه در تصوير وجود دارد را ببينيد.
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توابع Inline تعريف شده توسط كاربر تنها يك نوع از توابع موجود در SQL Server هستند. برای مثال 
تابع استخراج تاريخ جاری )) (GETDATE( يا محاسبه ميانگين )) (AVG( اتواع ديگری از توابع هستند كه 
چون همراه با SQL Server عرضه می ش��وند، توابع سيس��تمی1 نام دارند. شما می توانيد برای انجام عمليات 
موردنظ��ر روی داده های درون جداول، توابع موردنظر خود را ايجاد كنيد. اين توابع كه »توابع تعريف ش��ده 
توسط كاربر2« نام دارند برای مثال می توانند شماره مشتری و يك بازه زمانی را به صورت پارامتری دريافت 
نموده و مجموع خريد مش��تری را به عنوان خروجی برگردانند. نكته مهم در مورد همه توابع اين اس��ت كه 
اگرچه می توانند چندين ورودی داش��ته باش��ند اما فقط امكان برگرداندن يك خروجی را دارند. اين خروجی 

می تواند يك عدد، يك رشته يا يك جدول باشد اما در صورت فقط يكی است.

استفاده از توابع مزايای زير را دارد:

  امكان برنامه نويسی ماژوالر3 را فراهم می آورند؛ به اين معنی كه يك بار تابع را می سازيد و در پايگاه 
داده ذخيره می كنيد اما می توانيد از آن به دفعات در برنامه استفاده كنيد. 

  اجرای برنامه س��ريع تر می ش��ود؛ چون تابع يك بار كامپايل و در پايگاه داده ذخيره می ش��ود و در 
اجراهای بعدی نيازی به كامپايل مجدد كد تابع نيست.

  ترافيك شبكه كاهش می يابد؛ اگر برنامه تحت شبكه اجرا شود و از توابع استفاده نكنيد، هربار بايد 
مجموعه ای از ركوردها را از سرويس دهنده4 خوانده و روی رايانه سرويس گيرنده5 پردازش كنيد تا به 
نتيج��ه موردنظر برس��يد. اما تابع عم��ل پردازش را روی س��رويس دهنده انجام داده و فق��ط نتيجه را برای 

سرويس گيرنده ارسال می كند.

APPLY 5-11 كار با

عمل گر APPLY به شما امكان می دهد يك تابع Inline را برای هر رديف برگردانده شده توسط جدول 
موجود در پرس وجو فراخوانی كنيد. برای به كار گيری اين عمل گر، پرس وجويی ايجاد می شود كه در سمت 
راس��ت APLLY يك تابع Inline قرار دارد و در س��مت چپ آن يك جدول قرار گرفته اس��ت؛ به ازای هر 
رديفی كه از جدول استخراج می شود، مقدار تابع ارزيابی شده و برای توليد خروجی نهايی مورد استفاده قرار 
می گيرد. مجموعه ستون هايی كه در خروجی نهايی ديده  می شوند، شامل ستون های جدول و نيز ستون های 

1 . System Functions
2 . User-defined Functions
3 . Modular
4 . Server
5 . Client
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برگردانده شده توسط تابع Inline هستند. 

عمل گر APPLY به دو صورت زير مورد استفاده قرار می گيرد :

  CROSS APPLY : اي��ن عمل گر فق��ط رديف هايی را از جدول برمی گرداند كه مجموعه نتايجی را 
برای تابع Inline توليد می كنند.

  OUTER APPLY : اي��ن عمل گر هم��ه رديف های جدول را برمی گرداند، چه آن هايی كه منجر به 
برگش��ت نتيجه از تابع می شوند و چه آن هايی كه برای تابع، خروجی توليد نمی كنند. در حالت دوم، 

به جای خروجی تابع مقدار NULL در فيلدهای قرار داده می شود.

برای درك بهتر نحوه كار اين عمل گر ابتدا تابعی ايجاد می كنيم 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 APPLY مشخصات مشتريان را استخراج و جزييات فاكتورهای صادر شده 
برای آن ها را هم نمايش می دهيم. 

SELECT * FROM Tbl_Customers c

CROSS APPLY
fn_GetCustomerFactors)c.ID(

ORDER BY c.Name

در واقع به ازای هر مش��تری، تابع تعريف ش��ده، جزييات فاكتورهای مربوط به وی را استخراج می كند و 
به اين ترتيب نام هر مشتری به تعداد فاكتورهای صادر شده برای وی تكرار می شود.
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اكنون پرس وجوی قبل را با استفاده از عمل گر OUTER APPLY بازنويسی و اجرا كنيد. 

SELECT * FROM Tbl_Customers c
OUTER APPLY
fn_GetCustomerFactors)c.ID(
ORDER BY c.Name

در اين حالت عالوه بر مش��تريانی كه برای آن ها فاكتور صادر شده، مشخصات مشتريان فاقد فاكتور هم 
در نتيجه نهايی ظاهر می ش��ود. بديهی اس��ت كه در فيلدهای فاكتور اين مش��تريان مقدار NULL قرار داده 

می شود. 



291فصل يازدهم: كار با جداول

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 data-
base 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 دهيد.. 1
مزيت CTEها نسبت به نماها چيست؟. 2
ترجمه و تلفظ عباراتي را كه زير آن ها خط كشيده شده در فرهنگ لغات پيدا كنيد.. 3
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جدول مشتق شده را با ذكر مثال توضيح دهيد.. 1

با اس��تفاده از جدول مشتق شده پرس وجويی بنويسيد كه فاكتورها را به صورت زير دسته بندی نموده . 2
و نهايتاً نشان دهد در هر دسته چند فاكتور قرار دارد؟

دستهتعداد نسخه های خريداری شده در فاكتور

30C و كمتر
Bبين 30 و 100
Aبيش تر از 100

يك CTE بسازيد كه پرس وجوی مثال قبل را پياده سازی كند. سپس يك عبارت SELECT بنويسيد . 4
كه نشان دهد فاكتور شماره 10 در كدام دسته قرار دارد.

با اس��تفاده از كدهای SQL، نمايی بسازيد كه مشخصات فاكتور، نام مشتری و مجموع فاكتور را نشان . 5
دهد. سپس پرس وجويی طراحی كنيد كه مشخصات فاكتورهای سال 89 را از اين نما برگرداند.

يك تابع Inline ايجاد كنيد تا نام نويسنده را دريافت نموده و مشخصات كتاب هايی از اين نويسنده را . 6
برگرداند كه بيش تر از 1000 نسخه از آن ها فروش رفته است.

تفاوت Cross Apply و Outer Apply را توضيح دهيد.. 7
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فصل دوازدهم : كار با عمل گرهای مجموعه ای

در فصول ابتدايی اين كتاب آموختيد كه پايگاه داده های رابطه ای از قوانين جبر رابطه ای پيروی می كنند 
بنابراين می توان روابطی مانند اجتماع، تفاضل و اشتراك را برای جداول )كه مجموعه ای از داده ها محسوب 
می شوند( تعريف نمود. در اين فصل با سه عمل گر INTERSECT ،UNION و EXCEPT كه روابط مذكور 

را پياده سازی می كنند آشنا خواهيد شد.

UNION 1-12 كار با

عمل گر اجتماع يا UNIION به شما امكان می دهد مجموعه نتايج حاصل از اجرای دو يا چند پرس وجو 
را با هم تركيب نموده و يك مجموعه واحد ايجاد كنيد؛ مش��روط به اين كه نوع داده ای و تعداد س��تون ها با 

هم تطابق داشته باشد.
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فرض كنيد دو جدول زير درون يك پايگاه داده تعريف شده باشد:

Table_1
Column_CColumn_BColumn_A

floatnvarchar)15(int

1205محمد اكبری12,5
1208سعيد رضايی14,75

Table_2
Column_FColumn_EColumn_D

floatnvarchar)15(int
1210رضا صالحی15,25
1212محسن بيانی18,25
1205محمد اكبری12,5

حاصل اجرای دستور UNION، مجموعه ای از نتايج به صورت زير است :
SELECT * FROM Table 1
UNION
SELECT * FROM Table 2

Column_CColumn_BColumn_A
1205محمد اكبری12,5
1208سعيد رضايی14,75
1210رضا صالحی15,25
1212محسن بيانی18,25

در واق��ع عمل گ��ر UNION نتاي��ج پرس وجويی را كه بعد از كلي��دواژه UNION ق��رار گرفته به نتايج 
حاص��ل از پرس وجوی اول اضاف��ه می كند اما موارد تكراری را حذف خواهد نمود. اگر می خواهيد ركوردهای 
تكراری در مجموعه نتايج وجود داشته باشد بايد از UNION ALL استفاده كنيد. دقت داشته باشيد كه نام 

سرستون های نتايج، از نام ستون های پرس وجوی اول گرفته می شود.
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 اگر بخواهيم كار عمل گر UNION را با JOIN مقايسه كنيم به اين نتيجه می رسيم كه JOIN، جداول را 
به صورت افقی با هم تركيب می كند يعنی معموالً تعداد ستون ها افزايش می يابد اما UNION باعث تركيب 

عمودی نتايج شده و تعداد رديف را اضافه خواهد كرد.

  مث�ال 1 :  ف��رض كنيد پاي��گاه داده  ديگری با ن��ام Publisher2 روی SQL Server وجود دارد كه 
س��اختار جداول موجود در آن ش��بيه به پايگاه داده Publiser است اما اطالعات يك مؤسسه انتشاراتی ديگر 

در آن درج شده است. نتيجه اجرای پرس وجوی زير چيست؟

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 قيمت كتاب های موج��ود در پايگاه داده Publisher2 در ادام��ه كتاب های پايگاه داده 
Publisher نشان داده می شود.

  مثال 2 : فيلد Author را از دستور انتخاب اول حذف و پرس وجو را اجرا كنيد. نتيجه چيست؟

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 پرس وجو، خطای زير ظاهر می ش��ود؛ به اين معنی كه تعداد س��تون های دو پرس وجويی كه در 
اجتماع مشاركت دارند، برابر نيست.

All queries combined using a UNION, INTERSECT or EXCEPT operator must have an 

equal number of expressions in their target lists.

  مثال 3 : پرس وجوی زير چه نتايجی را برمی گرداند؟

SELECT ID, Title FROM Tbl_Books 
UNION

SELECT BookID, Quantity FROM Tbl_FactorDetails

اجرای اين پرس وجو با وقوع خطا مواجه می ش��ود چون فيلد Title از نوع رش��ته و فيلد Quantity از نوع 
عددی است. در تعريف عمل گر اجتماع تأكيد كرديم كه نوع داده ای ستون ها بايد با هم مطابقت داشته باشد.

INTERSECT 2-12 كار با

عمل گر اشتراك، تنها ركوردهايی را برمی گرداند كه در هر دو پرس وجو وجود دارند و ضمناً موارد تكراری 
را حذف خواهد كرد. برای جلوگيری از حذف موارد تكراری می توانيد از INTERSET ALL استفاده نماييد.

  مثال 1 : خروجی اجرای پرس وجوی زير چيست؟

SELECT * FROM Tbl_Factors

WHERE [Date] <= ‘1388/09/30’
INTERSECT

SELECT * FROM Tbl_Factors

WHERE [Date] >= ‘1388/04/01’

پرس وجوی اول، فاكتورهای صادر شده قبل از زمستان 88 را برمی گرداند و پرس وجوی دوم فاكتورهای 
بعد از بهار همان سال را استخراج خواهد كرد. نتيجه اشتراك اين دو نتيجه، فاكتورهايی است كه در تابستان 

و پاييز 88 صادر شده است.
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  مث�ال 2 : پايگاه داده Publisher2 برای ش��ماره گذاری كتاب های خود از ش��ماره هايی متفاوت از 
پايگاه داده Publisher استفاده كرده است؛ با اين حال كتاب های مشتركی در اين دو پايگاه داده وجود دارد. 

ابا اين فرض نتيجه اجرای پرس وجوی زير چيست؟

SELECT * FROM Publisher.dbo.Tbl_Books
INTERSECT

SELECT * FROM Publisher2.dbo.Tbl_Books

هيچ ركوردی برگردانده نمی شود چون علی رغم وجود كتاب هايی با مشخصات يك سان، شماره كتاب ها 
متفاوت است و لذا هيچ ركورد مشتركی وجود ندارد.  

  مثال 3 : پرس وجوی مثال قبل را به گونه ای تغيير دهيد كه كتاب های مش��ابه در دو پايگاه 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 كتاب  از فيلدهای موجود در ركوردها، كتاب های مشترك استخراج می شود.

  مثال 4 : نام مشتريانی را به دست آوريد كه برای آن ها حداقل يك فاكتور صادر شده است.

SELECT ID FROM Tbl_Customers
INTERSECT

SELECT CustomerID FROM Tbl_Factors

EXCEPT 3-12 كار با

با اس��تفاده از اين عمل گر می توانيد ركوردهای يكتايی را اس��تخراج كنيد كه در پرس وجوی سمت چپ 
EXCEPT وجود دارند اما جزو نتايج پرس وجوی س��مت راس��ت آن نيستند. در اين عمل  گر، ضرورتی ندارد 

فيلدهای دو پرس وجو نوع داده ای يكسان باشند اما بايد امكان مقايسه آن ها وجود داشته باشد.
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  مثال 1 : نتيجه اجرای پرس وجوی زير چيست؟
SELECT * FROM Tbl_Factors
WHERE [Date] <= ‘1388/09/30’
EXCEPT
SELECT * FROM Tbl_Factors
WHERE [Date] >= ‘1388/07/01’

مش��خصات فاكتورهايی برگردانده می ش��ود كه قبل از زمستان 88 صادر شده اند اما در فاكتورهای پاييز 
88 و پس از آن وجود ندارد. بنابراين فاكتورهای قبل از پاييز 88 استخراج خواهد شد.

  مثال 2 : شماره مشتريانی را به دست آوريد كه برای آن ها هيچ فاكتوری صادر نشده است.
SELECT ID FROM Tbl_Customers
EXCEPT
SELECT CustomerID FROM Tbl_Factors

اين پرس وجو ش��ماره همه مشتريان را برمی گرداند به جز مشتريانی كه شماره آن ها در جدول فاكتورها 
وجود دارد.

  مثال 3 : عمل گرهای INTERSECT ،UNION ALL ،UNION و EXCEPT را روی نمودار ون1 
نشان دهيد.

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 INTER-
SECT 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> ) }
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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 deter-
mined based on the same rules for combining expressions. For more information, see Preci-
sion, 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.

متن باال را مطالعه كرده و در مورد دو عمل گر INTERSECT و EXCEPT توضيح دهيد.. 1

ترجمه و تلفظ عباراتي را كه زير آن ها خط كشيده شده در فرهنگ لغات پيدا كنيد.. 2
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پرس وجوی زير چه نتايجی را برمی گرداند؟. 1

SELECT * FROM Tbl_Books

UNION ALL 

SELECT * FROM Tbl_Books

با اس��تفاده از عملگر INTERSECT، پرس وجويی بنويس��يد تا مش��خصات كتاب هايی را برگرداند كه . 2
حداقل يك نسخه از آن ها فروخته شده است.

با اس��تفاده از عملگر EXCEPT، پرس وجويی بنويسيد تا مشخصات كتاب هايی را برگرداند كه حداقل . 3
يك بار بدون هيچ تخفيفی به فروش رفته اند.
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فصل سيزدهم : تغيير داده ها

طراح��ی و پياده س��ازی يك پاي��گاه داده جنبه های متنوعی دارد كه برخی از آن ها س��اده و برخی ديگر 
پيچيده هس��تند. همه اين جنبه ها در كنار يك ديگری باعث می ش��وند فرايند ذخيره سازی داده ها و بازيابی 

آن ها با سرعت، صحت و امنيت بااليی انجام گيرد. 

در اي��ن ميان، چهار عمليات اصلی ش��امل بازيابی1، بروزرس��انی2، درج3 و ح��ذف4 داده ها وجود دارد كه 
پركاربردترين دستورات در طول حيات يك پايگاه داده به شمار می روند. در فصول گذشته، عمليات بازيابی 

به صورت مفصل و با ذكر جزييات بررسی كرديم و اينك نوبت به سه عمليات بعدی رسيده است.

1 . Select or Retrieve
2 . Update
3 . Insert
4 . Delete
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1-13 ورود داده ها

وارد كردن داده های جديد در جدول با استفاده از دستور درج يا INSERT انجام می شود كه شكل كلی 
آن به صورت زير است :

INSERT INTO table_name (field_1, filed_2 ,…, field_n) 
VALUES )value_1 ,value_2 ,…, value_n(

چنان چه ترتيب و تعداد مقادير موردنظر برای درج در جدول متناسب با فيلدهای جدول باشد می توانيد 
از نگارش خالصه تر دستور درج استفاده كنيد:

INSERT INTO table_name VALUES )value_1 ,value_2 ,…, value_n(

  مثال 1 : پرس وجويی بنويسيد كه اطالعات كامل يك كتاب جديد را در جدول كتاب ها درج كند. 
اين پرس وجو را در محيط Management Studio نوشته و اجرا كنيد.

INSERT INTO Tbl_Books VALUES)1240,’85000,220,‘مبانی پایگاه داده‘,محمد رحیمی(

بررسی كد :

  از آن جا كه می خواهيم مقادير همه فيلدها را وارد كنيم، اس��تفاده از نگارش خالصه جايز اس��ت و 
نيازی به ذكر نام فيلدها نيست.

  مقادير رشته ای بايد درون عالمت نقل قول1  قرار بگيرند.

در صورت اجرای موفقيت آميز پرس وجو، عبارت  row)s( affected 1در قاب پيغام ها ظاهر می ش��ود. به 
اين معنی كه اين پر س وجو روی يك رديف تأثير گذاشته است.

  مثال 2 : پرس  وجوی مثال قبل را مجدداً اجرا كنيد. چه اتفاقی می افتد؟

پيغ��ام خطای زير ظاهر می ش��ود و اعالم می كند كه جدول دارای محدوديت كليد اصلی اس��ت و چون 
شماره كتاب يك بار در جدول درج شده و امكان درج تكراری كليد اصلی وجود ندارد، عمليات 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
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  مثال 3 : پرس  وجويی بنويسيد كه شماره و نام يك كتاب را درج كند.

INSERT INTO Tbl_Books)ID,Title( 

VALUES)1227,’اصول طراحی کامپایلر’(

  مث�ال 4 : پرس وجويی بنويس��يد ك��ه اطالعات يك كتاب را درج نموده و ش��ماره كتاب را برابر با 
»شماره آخرين كتاب موجود در جدول به عالوه يك« قرار دهد.

INSERT INTO Tbl_Books

VALUES))SELECT MAX)ID(+1 FROM Tbl_Books(,’رضا کریمی’,

‘Visual Basic.NET 2010’,130000,520(

بررسی كد :

  عب��ارت SELECT MAX)ID(+1 FROM Tbl_Books بزرگ تري��ن ش��ماره موجود در جدول را 
استخراج و آن را به عالوه يك می كند. اين عدد جايگزين شماره كتاب می شود.

اگر نام نويسنده را از پرس وجوی فوق حذف كنيم چه اتفاقی می افتد؟

عملي��ات درج انجام نمی گي��رد چون وقتی از فيلدها ن��ام نمی بريم بايد تعداد و 
ترتيب فيلدها متناسب با تعريف فيلدهای جدول باشد.

اگ��ر پرس وجوی مثال 3 را مج��دداً اجرا كنيم، آيا عملي��ات درج با موفقيت به 
انجام می رسد؟

 

بله، چون عبارتMAX)ID(+1  هربار يك ش��ماره كتاب جديد توليد می كند و 
محدوديت كليد اصلی مانع از درج ركورد نخواهد شد.
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  مثال 4 : اطالعات يك ركورد جديد را در جدول فاكتورها ثبت كنيد.

INSERT INTO Tbl_Factors
VALUES)12,’1389/02/31’(

بررسی كد:

  در جدول فاكتورها، شماره فاكتور به صورت خودكار توليد می شود و بنابراين نيازی نيست مقداری 
برای آن درنظر گرفته شود.

  دقت داش��ته باش��يد كه جدول فاكتورها از طريق فيلد ش��ماره مشتری به جدول مشتريان مرتبط 
اس��ت و ويژگی Enforce Foreign key ارتباط1، روی Yes تنظيم شده است. بنابراين نمی توانيد هنگام درج 

فاكتور، شماره  ای را به عنوان شماره مشتری تعيين كنيد كه در جدول مشتريان وجود ندارد.

  مثال 5 : فاكتوری با شماره مشتری نامعتبر در جدول فاكتورها وارد و پيغام ظاهر شده را بررسی 
كنيد.

INSERT INTO Tbl_Factors

VALUES))SELECT MAX)ID(+1 FROM Tbl_Customers(,’1389/02/31’(

ش��ماره ای كه قصد درج آن را در جدول فاكتورها داريم، از بزرگ ترين ش��ماره ای كه برای مش��تريان در 
جدول Tbl_Customers وارد ش��ده، يك واحد بزرگ  تر اس��ت و بنابراين نامعتبر محسوب می شود. با اجرای 
پرس وجوی فوق، پيغام خطای زير ظاهر می ش��ود. اين پيغام اعالم می كند به دليل تعارض ركورد وارد ش��ده 

با محدوديت ناشی از كليد خارجی، درج ركورد امكان پذير نيست.

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 6 : مشخصات سه كتاب را در قالب يك پرس وجو وارد پايگاه داده كنيد.

INSERT INTO Tbl_Books

1 . Relationship
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VALUES

)1229,’Excel 2010’ , ‘120000,320,‘حمید ریاحی(,

)1230,’Word 2010’ , ‘115000,280,‘مجتبی حسینی(,

)1231,’Access 2010’ , 105000,260,‘علی کرمی(

  مثال 7 : در نمايی كه برای نگه داری فاكتورهای س��ال 88 ايجاد كرديم، مش��خصات يك فاكتور 
جديد را وارد كنيد.

INSERT INTO View_Factors_Year_88

VALUES )4,’1388/02/15’(

فاكتور وارد ش��ده درون نما، در واقع درون جدول مرتبط درج ش��ده اس��ت، چون اصوالً نماها فاقد داده 
هستند. به اين نكته مهم دقت داشته باشيد كه چنان چه يك نما حاصل الحاق دو يا چند جدول باشد، امكان 

درج در آن وجود ندارد چون عماًل بايد ركوردهای همه جداول تحت تأثير قرار بگيرند.

 Publisher2 مثال 8 : پرس وجويی بنويسيد كه ركوردهای موجود در جدول كتاب ها از پايگاه داده  
را خوانده و در جدول كتاب های پايگاه داده Publisher درج كند.

INSERT INTO Publisher.dbo.Tbl_Books

SELECT * FROM Publisher2.dbo.Tbl_Books

2-13 به روز رسانی داده ها

بروزرسانی داده ها يعنی تغيير يك يا چند فيلد از ركوردهايی كه قباًل وارد جدول شده اند. برای انجام اين 
كار از دستور UPDATE استفاده می شود كه شكل كلی آن به صورت زير است:

UPDATE table_name SET field_1=new_value_1, field_2=new_value_2,…, field_n=new_

value_n WHERE condition

  مثال 1 : پرس وجويی بنويس��يد كه نام نويسنده كتاب ش��ماره 1205 را به »سعيد غالمی« تغيير 
دهد.

UPDATE Tbl_Books SET Author=’سعید غالمی’

WHERE ID=1205
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ظاهر شدن پيغام row)s( affected 1 نشان می دهد بروزرسانی با موفقيت انجام شده است. اگر به جای 
اين عبارت، row)s( affected 0 ظاهر شود به اين معنی است كه كتابی با اين شماره در جدول وجود ندارد.

  مث�ال 2 : قيم��ت  همه كتاب های موجود در جدول كتاب ها را ك��ه حجم آن ها باالی 350 صفحه 
است، ده درصد كاهش دهيد.

UPDATE Tbl_Books SET Price=Price*0.9

WHERE Pages>=350

  مث�ال 3 : پرس وجويی بنويس��يد كه قيمت كتاب  های موج��ود در پايگاه داده را با توجه به جدول 
زير تغيير دهد.

ميزان تغييرنسبت قيمت به صفحات

پانزده درصد افزايشكم تر از 180 ريال
پنج درصد افزايشبين 180 ريال و 210 ريال

ده درصد كاهشبيش تر از 210 ريال

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 4 : پرس وجويی بنويسيد كه يك ستون با نام TotalSale از نوع Smallint به جدول كتاب ها 
اضافه كند و مقدار آن را برابر با مجموع فروش هر كتاب قرار دهد. سپس پرس وجويی بنويسيد كه مشخصات 

5 كتاب پرفروش را استخراج نمايد.

ALTER TABLE Tbl_Books ADD TotalSale smallint 
GO

UPDATE Tbl_Books SET TotalSale= 
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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

ORDER BY TotalSale DESC
بررسی كد :

 Smallint و نوع  داده ای TotalSale پرس وجوی اول، ساختار جدول را تغيير داده و يك ستون با نام  
ايجاد می كند.

  پرس وجوی دوم با استفاده از يك زيرپرس وجوی همبسته، جمع فروش را در اين فيلد قرار می دهد.

  س��ومين پرس وجو هم ركوردها را برحس��ب آمار فروش به صورت نزولی مرتب می كند و 5 ركورد 
اول را برمی گرداند.

  مث�ال 5 : ي��ك تابع Inline طراحی كنيد كه به كمك آن بتوان مش��خصات تعدادی از كتاب های 
پرفروش موجود در پايگاه داده را اس��تخراج كرد. س��پس با اس��تفاده از آن، قيمت پنج كتاب پرفروش را به 

ميزان ده درصد كاهش دهيد.

-- 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 كد :

  تابع تعريف شده، مقدار @count را دريافت نموده و به تعداد آن، كتاب هايی را كه دارای بيش ترين 
فروش بوده  اند در قالب يك جدول برمی گرداند.

  پرس وجوی بروزرس��انی، قيمت كتاب هايی را كه شماره آن ها توسط تابع برگردانده شده به ميزان 
ده درصد كاهش می دهد.

3-13 حذف داده ها

ح��ذف ركوردها با اس��تفاده از عب��ارت DELETE انجام می گيرد كه س��اختار س��اده ای دارد اما اگر در 
به كارگيری آن دقت كافی نداش��ته باشيد می تواند به داده های شما آسيب  جدی وارد كند؛ چون برگرداندن 
داده های حذف ش��ده تنها با استفاده از فايل پش��تيبان امكان پذير است و در هر صورت داده هايی كه بعد از 

تهيه فايل پشتيبان وارد پايگاه داده نموده يا تغيير داده ايد از دست خواهند رفت.

ساختار دستور DELETE به صورت زير است :
DELETE FROM table_name WHERE condition

  مثال 1 : پرس وجويی برای حذف مشخصات مشتری شماره 10 بنويسيد.

DELETE FROM Tbl_Customers WHERE ID=10

دقت داش��ته باشيد كه هنگام برقراری روابط ميان جداول، روش حذف ركوردهای مرتبط را روی حالت 
آبشاری يا CASCADE تنظيم كرديم و از آن جا كه جدول فاكتورها از شماره مشتری به عنوان كليد خارجی 
استفاده می كند بنابراين با اجرای پر س وجوی فوق، فاكتورهای مرتبط با اين مشتری هم از جدول فاكتورها 
حذف می شوند. عالوه بر اين چون جدول جزييات فاكتورها از شماره فاكتور به عنوان كليد خارجی استفاده 
می كند ركوردهای فاكتورهای حذف ش��ده هم مشمول دس��تور DELETE می شوند. بنابراين با يك دستور 

DELETE سه جدول مرتبط تحت تأثير قرار می گيرند. 
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 No Action در جداول مرتبط روی حالت DELETE مثال 2 : فرض كنيد نحوه رفتار با دس��تور  
تنظيم ش��ده؛ يعنی حذف يك ركورد از جدول روی جداول مرتبط تأثيری ندارد. دستور DELETE را برای 

مشتری شماره 10 به گونه ای بنويسيد عماًل حذف آبشاری اتفاق بيفتد.

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 كد:

  كد را درون به يك تراكنش تبديل می كنيم تا همه دستورات با هم اجرا شوند.

  ابتدا ركوردها را از جدول جزييات فاكتورها، س��پس از جدول فاكتورها و نهايتاً از جدول مشتريان 
حذف می كنيم.

OUTPUT 4-13 كار با عبارت های

 UPDATE ،INSERT امكان دسترس��ی به ركوردهايی را كه توس��ط دستورات ،OUTPUT عبارت  های
و DELETE تحت تأثير قرار گرفته اند فراهم می آورند. اين عبارت می تواند با دو كليدواژه زير به كار رود :

  deleted : برای نش��ان دادن مقاديری كه توس��ط دس��تور حذف يا بروزرسانی، حذف شده اند به كار 
می رود؛ با استفاده از اين كليدواژه مقادير قبلی فيلدها نشان داده می شود.

  inserted : برای نمايش مقاديری كه توس��ط دس��تور درج يا بروزرسانی وارد جدول شده اند كاربرد 
دارد. استفاده از اين كليدواژه منجر به نمايش مقادير فعلی فيلدها خواهد شد. 

در واق��ع deleted و inserted دو ج��دول مجازی هس��تند كه ركوردهای تحت تأثي��ر قرار گرفته پس از 
اجرای پرس وجو را نگه داری می كنند. 

  مثال 1 : مش��خصات يكی از مش��تريان را به صورت تصادفی حذف نموده و نام مشتری حذف شده 
را نمايش دهيد.

  مث�ال 2 : مش��خصات يك مش��تری را در پاي��گاه داده درج كنيد و مقادير درج ش��ده را از جدول 
inserted برگردانيد.
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توجه داشته باشيد كه عبارت OUTPUT بايد قبل كليدواژه VALUES نوشته شود.

  مثال 3 : پرس وجويی بنويس��يد كه به ابتدای ش��ماره تلفن مشتريان ساكن شهر تهران عدد 021 
را اضافه نموده و ركوردها را قبل و بعد از بروز شدن نمايش دهد.

 عبارت OUTPUT بايد قبل از كليدواژه WHERE قرار گيرد؛ در غير اين صورت پرس وجو با خطا مواجه 
خواهد شد.
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در صورت استفاده از عبارت *.OUTPUT inserted چه نتايجی ظاهر می شود؟

در ج��دول اول هم ش��ماره ها با پيش ش��ماره 021 نش��ان داده می ش��وند چون 
inserted مقادير را پس از درج نمايش می دهد.

  مثال 4 :  اگر قيمت كتاب شماره 1218 مقدار 120000 ريال باشد، پرس وجوی زير چه مقاديری 
را برمی گرداند؟

UPDATE Tbl_Books SET Price=Price*1.5
OUTPUT deleted.Price AS LastPrice, 
inserted.Price AS CurrentPrice
WHERE ID=1218

از جدول deleted مقدار 120000 ريال و از جدول inserted مقدار 180000 ريال برگردانده خواهد شد.

  مثال 5 : پرس وجويی بنويسيد كه مشخصات يك فاكتور را به صورت زير وارد جدول كند :

فاكتور برای مشتری شماره 5 به تاريخ 1389/03/15
تخفيفتعداد شماره كتاب

12052015
1206105
12081525
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برای درج جزييات فاكتور در جدول Tbl_FactorDetails نيازمند درج ش��ماره فاكتور هستيم و از آن جا 
كه در جدول فاكتورها، شماره به صورت خودكار توليد می شود بايد ابتدا شماره تخصيص داده شده به فاكتور 

را استخراج نموده و از آن در ثبت اقالم فاكتور استفاده كنيم.

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

DROP TABLE TempTable
بررسی كد:

  ابتدا يك جدول تك ستونی با نام TempTable ايجاد می كنيم كه تنها حاوی ستون ID است تا از 
آن برای نگه داری شماره فاكتور استخراج شده استفاده نماييم.

  فاكتور را با مشخصات ذكر شده در جدول فاكتورها درج می كنيم و مقدار inserted.ID را كه حاوی 
شماره توليد شده برای فاكتور است با دستور INTO به درون جدول TempTable می بريم.

  در جدول جزييات فاكتور، مقادير موردنظر را درج و به جای شماره فاكتور، يك زيرپرس وجو تعريف 
می كنيم كه شماره فاكتور را از جدول موقت بخواند و در جدول جزييات فاكتور درج كند.

  در پايان جدول ساخته شده را حذف می كنيم. 
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OUTPUT Clause

Returns information from, or expressions based on, each row affected by an INSERT, UP-
DATE, DELETE, or MERGE statement. These results can be returned to the processing ap-
plication for use in such things as confirmation messages, archiving, and other such applica-
tion 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. Col-
umns 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. Col-
umns 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.

متن باال را مطالعه كرده و در مورد OUTPUT Clause توضيح دهيد.. 1

ترجمه و تلفظ عباراتي را كه زير آن ها خط كشيده شده در فرهنگ لغات پيدا كنيد.. 2
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1 .Tbl_Books_ ساخته و جدول Publisher_New پرس وجويی بنويسيد كه يك پايگاه داده جديد با نام
 Publisher را در آن ايج��اد نمايد. س��پس همه ركوردهای موجود در ج��دول كتاب ها را از پايگاه داده New

درون جدول ساخته شده درج نمايد.

يك نما حاوی فاكتورهای سال 89 ايجاد كنيد. سپس پری وجويی بنويسيد تا فاكتور جديدی به تاريخ . 2
1388/12/11 در آن درج كند. آيا عمليات درج موفقيت آميز است؟

پرس وجويی بنويس��يد كه يك س��تون جديد با نام TotalSum به جدول فاكتورها اضافه نموده و در آن . 3
جمع فاكتور را ذخيره كند.

يك تابع Inline تعريف كنيد كه عدد n و تاريخ d را دريافت نموده و مشخصات n فاكتوری را كه دارای . 4
بيش ترين جمع مبلغ هستند و بعد از تاريخ d صادر شده اند از جدول تمرين قبل برگرداند.

ستونی با نام explain به جدول كتاب ها اضافه كنيد و مقدار آن را برابر با عبارت زير قرار دهيد :. 5

كتاب }عنوان كتاب{ كه توس��ط }نام نويس��نده{ تأليف گرديده با قيمت }قيمت به تومان{ تومان به . 6
فروش می رسد.

در م��ورد دس��تور TRANCATE TABLE و تفاوت آن با دس��تور DELETE مطالب��ی را از راهنمای . 7
Management Studio استخراج كنيد. 

اگر قيمت كتاب شماره 1210، صدهزار ريال باشد نتيجه اجرای پرس وجوی زير چيست؟. 8

UPDATE Tbl_Books SET Price=Price*1.2

OUTPUT inserted.Price - deleted.Price

WHERE ID=1210
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