یادآوری

مروری بر حل مسئله
ترینروشحلمسئلهدرهنگامنوشتنبرنامه،استفادهازالگوریتماستوروندنماجریانکاریالگوریتمرانمایشمیدهد.بررای


مرسوم
زیراستفادهمیکنیم.

ترسیمروندنماازنمادهای




شروعوپایانعملیاتورودیوخروجیمسیراجراشرط

مسئلة  :1الگوریتموروندنماییترسیمکنیدکهیکعدددریافتنماید،درصورتیکهزوجبود،آنعددرابهتوانسهبرساندونمایش
دهدودرصورتیکهعدددریافتیفردبود،مربعآنعددرانمایشدهد.
فلوچارت:

الگوریتم:
-0شروع
-1عدد()numberرادریافتکن.
-2اگر number%2==0بودnumber*number*number،رانمایشبدهدرغیراینصورتnumber*numberرانمرایش
بده
-3پایان
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مسئله :7
ندازیوتولیدمحتوایکدانشآموزرادریافرتکنرد،اگرر

سهدرسدانشفنی،نصبوراها

الگوریتموروندنماییترسیمنماییدکهنمرة
بود،پیغامنیازبهتالشبیشتر،اگربین12تا11بود،پیغامقابلقبولواگرباالتراز11برودپیغرام

پائینتراز12
معدلاینسهدرس 
خوبرانمایشدهد.
فلوچارت:

الگوریتم:
-0شروع
راهاندازی(.)nasb
-1دریافتنمرهسهدرستولیدمحتوا(،)tolidدانشفنی()daneshونصبو 
avg= (tolid+nasb+danesh)/3 -2
بیشتررانمایشبدهدرغیراینصورتبهمرحلة4برو.
-3اگر،avg<12پیغامنیازبهتالش 
-4اگرavg>=12 && avg<=16بود،پیغامقابلقبولرانمایشبدهدرغیراینصورتبهمرحلة5برو.
-5اگرavg>16 && avg<=20بود،پیغامخوبرانمایشبدهدرغیراینصورتپیغامخطارانشانبده.
-1پایان
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یادآوری

آنهاروندنماترسیمنمود .
افزارهایقدرتمندهستندکهمیتوانبا 


ازنرم
نرمافزارraptorوRFFlow
 نکته :

مروری بر زبان
اینزباناززبانهایسطحباالستوبهزبانانساننزدیکاست.

اینزباندرسال2000انتشاریافتواینزبانبرپایه.netframeworkاست.میشود.ایندستوردرکالسConsoleقراردارد.
متد)(WriteLineبراینمایشپیامدرصفحهخروجیاستفاده میشود.
برایتوقفومشاهدهپنجرهخروجی،ازمتد)(ReadKeyکهدرکالسکنسولقراردارداستفاده استبااینتفاوتکهپسازنمایش،خطجدیدیدرجنمینماید.

متد)(Writeهمانندمتد)(WriteLineمیشود.
برایایجادصدابافرکانسهایمختلف،ازمتد(مدتزمان،فرکانس)Beepاستفاده 

برایتغییررنگقلمنوشتهازدستورForegroundColorوبرایتغییررنگپسزمینهازدستورBackgroundColorازکرالسمیشود.
کنسولاستفاده 
توانازآنبرایرنگپسزمینهوقلمنوشته،استفادهکرد.


استکهمی
ConsoleColorجعبهرنگ11تاییدرزبانC#مثالConsole.BackgroundColor=ConsoleColor.black:
برایتعیینمختصاتمکاننمادرکنسولمیبایستازدستور)SetCursorPosition(left,rightاستفادهکرد.

میتواناستفادهکرد.
براینگهدارینامافراد،نشانیو...ازنوعدادةرشته( )string

میشود.
برایدریافتازمتد)(ReadLineکهدرکالسکنسولقراردارداستفاده استفادهمینمائیم.

برایاعدادصحیحازدادههایعددیصحیحint،short،byteوlong

نوعدادههایاعشاریشاملfloatوdoubleاست.

میشود.
ثابتها،عبارتconstقبلازناممتغیرنوشته 
درهنگامتعریف برایتبدیلنوعمتغیرمورداستفادهقرارمیگیرد.

متد)(Parse،میتواندمقداردرست()trueیانادرست()falseداشتهباشد.
-نوعدادهمنطقی) (bool

جامع یازدهم شبکه و نرمافزار رایانه
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مروری بر دستورات شرطی در زبان
اولویتعملگرهایمحاسباتیبهترتیبشاملقرینه(%/*،)-و-+هستند.

عملگرهایانتسابازسمتراستعبارتبهسمتچپعبارتمقداردهیمیشوندx=y=z=1.

عملگرهایافزایشی وکاهشیشامل++جهتافزایشو--جهتکاهشهستند.،بزرگترمساوی(=<)اند.

،کوچکترمساوی(=>)

،بزرگتر(<)

،کوچکتر(>)

عملگرهایمقایسهایشاملبرابری(==)،نامساوی(=!)

ازعملگرهایپرکاربردمنطقیمیتوانبه"و"(&&)"،یا"(││)"،نقیض"(!)اشارهکرد.

میشود.
برایتصمیمگیریوشرطازمتدهای)(if()else ،ifو)(switchاستفاده 

مثال:
برنامهایبنویسیدکهنامکاربرراسؤالنمایدویکپیامخوشامدگوییبهویاعالمکند.

-1
;using System
class Review
{
) ( static void Main
{
;) "Console.Write ("Your Name:
;) ( string userName = Console.ReadLine
;)" !Console.WriteLine ("Hi " + userName + " ,Welcom Back to C#
}
}
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. زبانسطحپائینراتشخیصدهدوانتخابنماید،زبانهاینمایشدادهشده
 برنامهایبنویسیدکهازلیست

-2
using System;
class Program
{
 static void Main ()
{
Console.WriteLine (" which of the following languages are in the low level language " );
Console.WriteLine (" a. Assembly");
Console.WriteLine (" b. C");
Console WriteLine (" c. C#");
Console.WriteLine (" d. JAVA");
Console.Write ("Select Answer (a Or b Or c Or d)? ");
string choice = Console.ReadLine( );
if (choice = = "a")
Console.WriteLine ("Bravo! Your Answer is correct");
else if ((choice = = "b") | | (choice = = "c") | | (choice = = "d"))
Console.WriteLine("Your Answer is incorrect");
else
Console.WriteLine ("ERROR");
}
}
،برنامه ایبنویسیدکهسنیکفردرابراساسسالازورودیدریافتکندوتشخیصدهدآیاسنواردشردهمعتبرراسرتیراخیرر

-3
پیغرام15ترا40برین،پیغرامجروان40ترا11بین،پیغامنوجوان11تا12بین،پیغامکودک،بود12سپساگرسنآنفردکمتراز

.پیغامکهنسالراچاپنماید،بود15میانسالواگرباالتراز
using System;
class Review
{
static void Main ( )
{
float age ;
string input ;
Console.Write ("Enter a age:" );
input = Console.ReadLine ( );
age = float.Parse(input);
if ( (age>=125) || (age<=0) )
Console.WriteLine ("Invalid Age!" );
else
{
Console.WriteLine ("Age is in valid range");
if (age>=0 && age<=12) Console.WriteLine("you are a child.");
else if (age>12 && age<=18) Console.WriteLine("you are a teenager.");
else if (age>18 && age<=40) Console.WriteLine("you are a young.");
else if (age>40 && age<=65) Console.WriteLine("you are a adult.");
else if (age>65) Console.WriteLine("you are a old.");
}
}
}

»2337« :کد کتاب
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زردرابهالتیندریافتنمایدوسپسبراساسآننرامفارسریآنرنرگرانمرایشو،آبی،بنویسیدکهنامرنگ هایقرمز

برنامهای

-4
.رنگقلمنوشتهراهمرنگبارنگانتخابشدهدرآورد

using System;
class Review
{
static void Main ( )
{
string color;
Console.Writeline("enter color.");
color=Console.ReadLine();
switch(color)
{
case "Red":
Console.ForegroundColor=ConsoleColor.Red;
Console.WriteLine("Ghermez.");
break;
case "Blue":
Console.ForegroundColor=ConsoleColor.Blue;
Console.WriteLine("Abii.");
break;
case "Yellow":
Console.ForegroundColor=ConsoleColor.Yellow;
Console.WriteLine("Zard.");
break;
default:
Console.WriteLine("Color Error.");
break;
}
}
}
،باعر مریشرودترابراسراسمقردارایرنمتغیررswitch()واستفادهازدستورشرطیcolorدراینبرنامهبادریافتیکرشتهبانام



.حالتهایمختلفدرنظرگرفتهشود


1

پیادهسازی پایگاه داده

مقدمه :در گذشتههاي دور ،اطالعات بهصورت اسناد دست نوشته در بايگانيها نگهداري ميشدند .اين شيوه ذخيرهسازي اطالعات کند،
حجيم و دشوار بوده است از طرفي با گذر زمان حجم داده نگهداري اطالعات هر روز افزايش مييابد .براي رفع اين معضل در سيتلتم-
هاي جديد از مفاهيم جديد ذخيره و بازيابي اطالعات و پايگاه داده استفاده ميگردد.
برخي از مشکالتي که در صورت عدم استفاده از پايگاه داده بهوجود ميآيد موارد زير است:
 -1وجود دادههاي تکراري) (Redundancyو احتمال بروز افزونگي و اتالف حافظه وجود دارد.
 -2وجود تداخ ( )Conflictيا مغايرت در دادهها (احتمال بروز ناسازگاري دادهها(
 -3دشواري در بهروز رساني ()Update
تعريف سيتتم ذخيره و بازيابي :سيتتمي است که به کاربر امکان ميدهد تا دادهها و اطالعات خود را ذخيره ،بازيابي و پلرداز

نمايلد.

براي راهاندازي يک سيتتم ذخيره و بازيابي از مدلهاي دادهاي استفاده ميشود.
مدل دادهاي :شيوهاي که براي کنترل و دستيابي به دادهها و ارتباط بين آنها برقرار ميکنيم که به سه رو

زير وجود دارد:

 -1رابطهاي Relational Data Structure
 -2سلتله مراتبي Hierarchical Data Structure
 -3شبکهاي Network Data Structure
 نکته :مدل دادهاي رابطهاي رايجترين شيوه است.

مفاهيم پاية پايگاه دادة رابطهاي
 -1محيط عملياتي ) : (Operational Environmentمحيطي است که ميخواهيم يک سيتتم ذخيره و بازيابي (پايگاه داده) براساس
موجوديتهاي آن بهوجود آوريم همانند محيط عملياتي مدرسه ،کارخانه ،اداره و …
 -2موجوديت ) :(Entityهر مفهوم (شيء،شخص،مح و )...قرار گرفته در يک محيط عملياتي که ميخواهيم دربلاره آن اطالعلاتي را در
پايگاه داده ذخيره نماييم را موجوديت گويند .به عنوان مثال موجوديتهاي يک مدرسه را ميتوان مدير ،معلم ،دانلشآملوز ،درس ،ميلز،
کالس و … نام برد.
 نکته :در يک محيط عملياتي ممکن است موجوديتهاي مختلفي وجود داشته باشد ولي همگي آنها براي آن محليط عمليلاتي اهميلت
نداشته باشد .فقط موجوديتهايي اهميت دارند که ميخواهيم در مورد آنها اطالع داشته باشيم.
 -3ويژگيهاي(صفتهاي) موجوديت :صفاتي که هر موجوديت داراست در حقيقت ويژگيهايي هتتند که آن موجوديلت داراسلت نظيلر
نام ،نام خانوادگي ،نام پدر و …
 نکته :همه ويژگيهاي يک موجوديت اهميت ندارند فقط صفاتي مهماند که مرتبط با عنوان محيط عملياتي و پايگاه داده باشند.
مثال :محيط عملياتي مدرسه را درنظر بگيريد براي ثبت نام و انتخاب واحد ميخواهيم موجوديتها و ويژگيهايشان را درنظر بگيريم:
موجوديتها-1 :دانشآموز -2درس  -3معلم

جامع یازدهم شبکه و نرمافزار رایانه
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ويژگيهاي موجوديت دانشآموز:
 )1شماره دانشآموزي
 )5آدرس

 )2نام

 )3نامخانوادگي

 )6رشته تحصيلي

 )4تلفن

 )7معدل

ويژگي موجوديت درس )1 :شمارةدرس

 )2نام درس

 )3تعداد واحد

 )4ساعت کالس

 )5نام کالس

ويژگي موجوديت معلم )1 :شماره دبير

 )2نام

 )3نامخانوادگي

 )4تلفن

 )5آدرس

 -4صفت کليدي ) :(Primary Keyبه صفت يا مجموعهاي از چند صفت ،که سبب يکتايي و منحصربهفردي هر يلک از موجوديلتهلا
شوند ،صفت کليد گوييم که از طريق آن ميتوان به يک موجوديت مشخص دسترسي داشت.

مثال:

نام

شماره دانشآموزي

نامخانوادگي

صفت کليد ساده

نام پدر

تاريخ تولد معدل

صفت کليد ترکيبي

 -5ارتباط ) :(Relationshipدر هر محيط عملياتي معموالً بين موجوديتها ارتباط يا ارتباطهايي وجود دارد که قاب شناسايي و معرفلي
ميباشد به عنوان نمونه ارتباط موجوديت دانشآموز با موجوديت درسهاي ثبت نام شده يک رابطه چند به چند است.
 نکتة  :1در هر ارتباط موجوديتهايي شرکت ميکنند.
 نکتة  :2ارتباط نظير موجوديت ميتواند ويژگيهايي (صفات) براي خود داشته باشد.
 نکتة  :3در مدل دادهاي رابطهاي ارتباط بين موجوديتها از طريق صفت کليد صورت ميگيرد.
 -6ماهيت ارتباط ) : (Cardinalityتناظر بين موجوديتها ،را ماهيت ارتباط گويند که به سه نوع زير ميباشند:
 -1يک به يک ) : (1:1 one-to-oneيک نمونه از موجوديت اول فقط با يک نمونه از موجوديت دوم ارتباط دارد .نظير ارتباط سلرمربي
تيم با تيم مورد نظر ،مدير مدرسه با مدرسه و راننده با ماشين.
 -2يک به چند ) : (1:N one-to-manyيک نمونه از موجوديت اول با چندين نمونه از موجوديت دوم مرتبط است وللي بلر عکلن آن
صادق نميباشد ،نظير ارتباط سرمربي با بازيکنان تيم ،راننده با متافران ،رئين جمهور با مردم کشور و مدير مدرسه با دانشآموزان.
 -3چند به چند ) : (M:N many-to-manyيک نمونه از موجوديت اول با چندين نمونه از موجوديت دوم مرتبط است و برعکن .نظير
ارتباط دانشآموز با درس (هر دانشآموز چند درس اخذ ميکند و يک درس بهوسيله چند دانشآموز ثبتنام ميگردد) ،يا ارتبلاط بلين
هواداران و بازيکنان تيم و رابطه مترجم با کتاب.
 -7نمودار ( ERDارتباط بين موجوديت  :)Entity Relationship Diagramبراي نملايش دادن ارتبلاط بلين موجوديلتهلا و بيلان
عملکرد ارتباط ،از نمودار  ERDاستفاده ميشود .به عبارت بهتر نمودار  ERDيک مدل سازي معنايي از دادههاست.
اجزاء نمودار :ER
 )1موجوديتها  )2عملکرد ارتباط

 )3ماهيت ارتباط

 )4ويژگيهاي موجوديت

اشکال مورد استفاده در نمودار ER

عملکرد

ارتباط بين موجوديتها

ويژگي موجوديت

موجوديت
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 نکتة  :1موجوديتها از جنن اسم هتتند نظير دانشآموز و درس ،ولي ويژگيهاي موجوديت همان صفات قابل شناسلايي موجوديلت
است نظير نام ،معدل و … اما عملکرد ارتباط از جنن فع يا مصدر است که ارتباط بين دو موجوديت را بيان ميکند به عنوان نمونه بين
موجوديت درس و دبير عملکرد تدرين کردن وجود دارد .از عملکرد ميتوان به اخذ کردن ،عضو شدن و ارائه کردن اشاره کرد.
 نکتة  :2ماهيت ارتباط روي خطوط متص بين موجوديتها در دو طرف شک لوزي ذکر ميگردد.
 نکتة  :3در نمودار  ERDبراي مشخص کردن صفت کليد از زير خط استفاده نماييد.
مثال:

پايگاه دادهها ) :(DataBaseيکي از انواع دستگاههاي ذخيلره و بازيلابي اطالعلات اسلت کله بلراي سلرعت بخشليدن در سلازماندهي
ذخيرهسازي و بازيابي اطالعات توسط کاربر مورد استفاده قرار ميگيرد به عبارت ديگلر بله مجموعلهاي يکپارچله از دادههلا بلا حلداق
ناسازگاري و افزونگي که تحت کنترل يک سيتتم متمرکز و يک مدل دادهاي اسلتاندارد ملديريت مليشلوند ،پايگلاه دادهاي يلا بانلک
اطالعاتي ميگويند .اين سيتتم داراي ويژگي زير ميباشد:
 -1افزونگي (تکرار در ذخيرهسازي) و ناسازگاري در آن حداق شده است.
 -2طراحي بهصورت يکپارچه و با مديريت متمرکز صورت ميگيرد.
 -3استفاده بهتر از حافظه و کاهش حجم دادهها
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 نکتة  :1با ترکيب دست آوردهاي شبکهاي ،پايگاه داده ميتواند به وسيلة چند کاربر و همزمان استفاده شود.
 نکتة  :2سيتتم مديريت پايگاه داده ،يکي از سيتتمهاي توسعه يافتة ذخيره و بازيابي اطالعاتي است.
سيتتم مديريت پايگاه داده ) :(DBMSنرمافزاري جامع است که بانک اطالعاتي و تمامي فاي هاي آن در اختيار اين نرمافزار قدرتمنلد
قرار ميگيرد که وظيفه نظارت و کنترل همه عمليات (ذخيرهسازي ،بازيابي ،امنيت) را بر عهده دارد .به عبارت بهتر کلاربران درخواسلت
خود را به اين نرمافزار ارسال ميکنند و در صورت تأييد ،کارخواسته شده انجام ميگيرد .نرمافزارهايي نظيلر  Access ،Sql ،Oracleو
… از اين گروهاند.

مفاهيم مقدماتي در ذخيره و بازيابي
 -1فيلد ) :(Fieldقطعه دادهاي است که ويژگي يا صفت خاصي را در مورد يک شيء بيان ميکند به عبارت ديگر فيلد همان صفتهاي
يک موجوديت در محيط عملياتي ميباشد نظير نام ،نام خانوادگي،کد دانشآموزي و  ...هر فيلد از سه جزء بهوجود آمده است:
 )1نام فيلد  )2نوع فيلد
مثال:

 )3مقدار فيلد

نام

نامخانوادگي

معدل

 نام فيلد

امير

احمدي

12/5

 مقدار فيلد

رضا

حتيني

11

رشتهاي

رشتهاي

 نوع فيلد

عددي

 -2رکورد ) :(Recordبه مجموعهاي از چند فيلد مرتبط ،رکورد گويند.
مثال :رکورد دانشآموز يک کالس
نام

نامخانوادگي

نام پدر

سال تولد معدل

علي

حتيني

امين

1373

16

 رکورد1

رضا

اميني

اکبر

1374

15/5

 رکورد2

فيلدها
-3جدول ) :(Tableمجموعهاي از رکوردهاي مرتبط به هم ،جدول را بهوجود ميآورند .در پايگاه داده هر جلدول نملاد يلک موجوديلت
ميباشد
مثال :جدول دانشآموزان کالس کامپيوتر که براي نگهداري اطالعات موجوديت دانش آموز به کار رفته است.
نام

نامخانوادگي

نام پدر

سال تولد معدل

رکورد1

عليرضا

اميدي

احمد

1371

17

رکورد 2

امير

محتني

رضا

1372

14/23

رکورد  n

اميرعلي

احمدي

اکبر

1371

15/25

جدول

11
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ايجاد پايگاه داده
براي ايجاد پايگاه داده از نرمافزار  Accessمجموعه  Office 2016استفاده ميکنيم .با اجراي برنامه صفحه خو آملدگويي بله شلک
زير ظاهر ميشود.

براي ايجاد پايگاه داده جديد بر روي گزينة  Blank desktop databaseکليک ميکنيم تا کادر زير ظاهر شود.

با کليک بر روي دکمه  Createپايگاه داده جديد ايجاد ميشود و بهطور پيشفلر
 Datasheetايجاد و ظاهر ميشود.

جلدول  table1در آن بلهصلورت زيلر در نملاي
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براي ايجاد جدول ميتوان از زبانه  Createاز بخش  Tablesگزينه  Tableو  Table Designرا مورد استفاده قرار داد.

با انتخاب  Table Designکاربر ميتواند يک جدول جديد براي خود طراحي و بهوجود آورد.

نام فيلد نامي است از حروف التين و  spaceکه براي دسترسي به فيلد استفاده ميشود .همچنين نوع فيلد نوع دادهاي است کله در فيللد
ميتواند قرار بگيرد .در محيط  Accessنوع فيلد به شک هاي زير است:
 -1نوع  :ShortTextنوع داده پيشفر

فيلدها در  Accessميباشد اين نوع ترکيبي از حروف و ارقام است که حداکثر تا  255نويته

را شام ميشود .نظير نام ،نامخانوادگي و …
 -2نوع  :LongTextاين نوع ترکيبي از حروف و ارقام است که حداکثر تا يک  GBنويته را ميتواند در خود ذخيره نمايد .نظيلر فيللد
آدرس و...
 -3نوع  :Numberانواع اعداد را مي پذيرد که شام اعداد صحيح و اعشاري مميزدار و ساير اعداد بخش  Generalميباشد.
 نکته :طول عدد ،صحيح و اعشاري بودن عدد از طريق مشخصه  Field sizeمعين ميگردد.
 -4نوع :AutoNumberدر هنگام ايجاد رکورد جديد Access ،بهطور خودکار عدد صحيح منحصر بهفرد را براي آن جدول ،توليد و به
اين فيلد انتتاب ميدهد .اين فيلد به دو شيوه ميتواند اعداد منحصر بهفرد را دريافت نمايد.
الف)  :Incrementعدد منحصر بهفرد بهطور سريال توليد ميشود و براي هر رکورد نتبت به رکورد قب بيشتر ميگردد.
ب)  :Randomعدد منحصر بهفرد بهطور تصادفي توليد ميشود.
 نکته :هر جدول مي بايتت داراي يک فيلد کليد اصلي باشد در صورتي که از فيلدهاي جدول يعني صلفات موجوديلت ملرتبط نتلوانيم
کليد را مشخص کنيم ايجاد فيلد جديدي از نوع  AutoNumberبه عنوان فيلد کليد اصلي ميتواند مفيد باشد.
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 :Date/Time -5براي نگهداري ساعت و تاريخ ميالدي و يا ترکيبي از آنها استفاده ميگردد.
 نکته :نوع  Date/Timeبراي تاريخهاي التين ميباشد براي آنکه تاريخ شمتي را اعالم کنيد بايد از نلوع  ShortTextنلوع فيللد را
تعيين نماييد.
 :Currency -6براي نگهداري مقادير پولي به کار ميرود و ميتواند بهطور خودکلار عالملت  $داشلته و محل هلاي عالملت جداسلاز
هزارتايي «کاما» را نگهداري کند.
 :Yes/No -7براي نگهداري مقادير دو ارزشي  On/Off ،Yes/No ،True/Falseو يا ديگر مقادير به کار ميرود.
 :OLE Object -8اين نوع از دادهها ميتواند صدا ،تصوير ،ويديو ،نمودار و يا ديگر اشياء را در برگيرد.
 :Hyperlink -1نوعي است که به آدرس وب سايت (منبع اينترنتي) متص ميشود.
 :Attachment-11اين نوع داده به شما امکان ميدهد تا پروندههاي خارجي را به پايگاه داده  Accessضميمه نماييد.
 :Lookup Wizard-11دادهها را از يک فهرست تايپ شده و يا ساير جداول نمايش ميدهد.
ویژگیهای ( )Propertiesفيلد
 :Field size -1اندازة نوع فيلد  ShortTextرا به تعداد مشخصي نويته (يک تا  255نويته) محدود ميکند و يا نوع فيلد Number
را به يک دامنه اعداد محدود ميکند.
 نکتة  :1فيلدهاي نوع  ShortTextبه طور پيشفر

داراي طول  255نويته ميباشد.

 نکتة  :2اين بخش فقط براي دادههايي با نوع  Number ،ShortTextو  AutoNumberميباشد.
 نکتة  Field size :3ميتواند براي مقادير نوع  Numberمقادير زير را دريافت نمايد.
نوع داده

محدوده اعداد

مقادير ويژگي
Byte

صحيح

Integer
Long Integer
Single
Double

اعشاري

Replication ID
Decimal

تعداد ارقام اعشار

 1تا 255

-

 -32768تا 32767

-

 -2147483648تا 2147483647

-

 -3/4*1138تا 3/4*1138

7

 -1/717*11318تا 1/717*11318

15

- -1/111*1127تا 1/111*1127

15
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 :Format -2قالب نمايش دادهها را در نماي  Data Sheetمشخص ميکند.
 نکتة  :1اين مشخصه براي تمام نوع دادهها به کار ميرود.
 نکتة  :2اين مشخصه نحوة ذخيره شدن داده را در جدول و يا بر نحوة شرکت مقدار علددي ذخيلره شلدة آن در محاسلبات تلأثيري
ندارد.
قالبهاي عددي (نوع :)Number
Format
General

توضيح
عدد ورودي را به همان صورتي کله وارد شلده اسلت نملايش
ميدهد (قالب پيشفر

Currency

عدد قالببنديشده
7345.937

عدد ورودي
7345.937

)

از کاما به عنوان جداساز هزارتايي استفاده ميکند و عالمت ارز
را نمايش ميدهد .در هنگام نمايش اعداد منفي آنها را داخل

$137,932.75
)$(-453,269.70

137932.75
-453269.7

پرانتز نمايش ميدهد.
Fixed

حللداق يللک رقللم را نملايش ملليدهللد و مقللدار پلليشفللر

7,493,456.349

7493456.3
49

73965.30%

739.653

 Decimal Place=2است.
Percent

عدد وارد شده را در  111ضرب مي کند و عالمت درصد را به
انتهللاي آن اضللافه ملليکنللد .مقللدار پلليشفللر

Decimal

 Place=2است.
Scientific

اعداد را بهصورت نماد علملي تلوان  11و بلا نملاد  Eنملايش

7.3495E+2

734.95

ميدهد.
Standard

ارقام هزارگان را جدا ميکند (با دو رقم اعشار)

324,793.197

324793.19
7

قالبهای تاریخ  /زمان )(Date/Time
Format

توضيح

مقدار قالببنديشده

General Date

براي نمايش تاريخ بدون زمان و يا زمان بدون تاريخ به کار ميرود

7/4/99 4:33:10 AM

Long Date

روز ،هفته و ماه بهصورت متني در قالب تاريخ کام نمايش مييابد.

Tuesday ,july 4,2016

Medium Date

ماه بهصورت مخفف رشتهاي بدون روز هفته نمايش مييابد.

Short Date

تاريخ بهصورت عددي با عالمت جداکننده ” “/نمايش مييابد.

Long Time

 AMيا PMثانيه:دقيقه:ساعت

Medium
Time
Short Time

 AMيا PMدقيقه:ساعت
دقيقه:ساعت (در قالب  24ساعتي)

04-jul-99
7/4/99
8:35:17 PM
8:35 PM
20:35
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 :Decimal places -3تعداد ارقام سمت راست نقطه اعشار را تعريف ميکند .اين مشخصه در نوع دادههلاي Currencyو Number
اعشاري نظير  Decimal ،Double،Singleاستفاده ميشود .توجه کنيلد در صلورتي کله ويژگلي  Formatمقلدار خلالي و يلا مقلدار
 Generalباشد تنظيمات اين ويژگي تاثير ندارد ولي در ساير موارد ميتوان  Formatتعيين شده را تغيير داد.
 :Input Mask -4قالبي است که تعيين ميکند داده در زمان ورود اطالعات به چه شکلي دريافت شود .مثالً براي تلفن موباي تعريلف
 0###-#######نمونه داده  0912-1234567را دريافت ميکند .يعني ابتداي آن صفر و پن از چهارمين رقم ،عالمت للل قلرار گيلرد
وکالً  11رقم باشد.
قالبها و مقادير مشخصه :Input Mask
کاربر ميتواند در هنگام ورود اطالعات شک ورودي دريافت هر فيلد را از طريق عبارتهلاي مجلاز در مشخصله  Input Maskمعلين
کند.
توضيحات

کاراکتر
0

رقم (صفر تا  1و عالمت ] [+يا ] [-مجاز نيتت).

9

رقم يا خالي (ورود اطالعات ضروري نيتت وعالمت مثبت يا منفي مجازنيتت).

#

رقم يا فضاي خالي (ورود اطالع ضروري نيتت .در زمان ويلرايش عالملت  Spaceبلهصلورت فضلاي خلالي
نمايش داده ميشود ولي در زمان ذخيرهسازي حذف ميگردد .عالمت مثبت و منفي مجاز است).

L

حروف (فارسي از الف تا ي و انگليتي از  Aتا  .Zورود اطالع ضروري است).

?

حروف (فارسي از الف تا ي و انگليتي از  Aتا  .Zورود اطالع ضروري نيتت).

A

حروف يا رقم (ورود اطالع ضروري است).

a

حروف يا رقم (ورود اطالع ضروري نيتت).

&

هر کاراکتري و يا فضاي خالي (ورود اطالع ضروري است).

C

هر کاراکتري و يا فضاي خالي (ورود اطالع ضروري نيتت).

;: ,. - /

جداساز (براي مح رقم هزارگان،تاريخ ،زمان و استفاده از کاراکترهاي جداساز استاندارد در محيط ويندوز).

<

باعث ميشود تمام کاراکترها به حروف کوچک تبدي شوند.

>

باعث ميشود تمام کاراکترها به حروف بزرگ تبدي شوند.

!

\

باعث ميشود ،عبارت از راست به چپ نمايش يابد .کاراکترهايي که در اين فيلد تايپ مليشلوند ،فيللد را از
چپ به راست پر ميکنند .اين عالمت در هر جايي از عبارت ميتواند قرار گيرد.
باعث ميشود کاراکترها بهصورت کلاراکتر ثابلت نملايش داده شلوند (ملثالً  \Aبلهصلورت  Aنملايش داده
ميشود).
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مثال :در زير براي فيلدي خاص قالبهاي مختلف را اعمال نمودهايم .
مثالهاي

مثالهاي

غيرمجاز

مجاز

شرح قالب
ALI

AHMAD

12ALI

AMIR3

ALI3

ALI53

75

748MK

ALI37

57623

7abmn

379

+53ab

+762ab

+763

-57xm

-435d

7440mp

mnAB7b

ABmn7b

ABrp7M

MRef53

Emdr4n

EHdr4

قالب ورودي

 3حرف يا رقم اجباري  2 حرف اجباري

LLAAA

 2حرف يا رقم اختياري  3 رقم اجباري

 2حرف اجباري  1 رقم اجباري  دو رقم يا خالي  رقم ،فضا يا عالمت

 1کارکتر کوچک اختياري  1 رقم اجباري  دو حرف کوچک اجباري  2حرف بزرگ اجباري

000aa

#990LL

>LL<LL0a

09350935-6321

7452123
0935-

 7رقم اجباري  خط تيره شروع قالب 0935

\\0\9\3\50000000

5691473
Num:5

Num:75
Num:36

 2رقم اجباري  عالمت  :شروع قالب Num

\N\u\m:00

 :Caption -5برچتبي است که بهجاي نام فيلد ،در جدولها ،فرمها و گزار ها نمايش داده ميشود.
 :Default Value -6مقدار پيشفرضي است که در زمان ايجاد رکورد جديد اگر مقداري به فيلد مربوطه اختصلاص داده نشلده باشلد
در آن ذخيره ميشود .اين مشخصه براي دادههاي نوع  Memoو  AutoNumberکاربرد ندارد.
 :Validation Rule -7شرطي است که دادههاي وارد شده را محدود ميکند .مثالً اينکه دادة وارد شده نمرها

بين صفر تا  21باشد.

 :Validation Text -8متني است که در زمان عدم احراز شرايط  Validation Ruleبه عنلوان پيغلام خطلا يلا اخطلار نملايش داده
ميشود.
 :Required -1مشخص ميکند در زمان ورود داده ،آن فيلد نميتواند خالي رها شود بلکه حتماً بايد مقداري به آن نتبت داده شود.
 :Allow Zero Length -11مشخص ميکند آيا ميتوان مقدار خالي يعني "" را به فيلد نتبت داد يا خير.
 :Indexed -11بازيافت داده از فيلد را تتريع ميکند .در صورتي که مقدار اين ويژگي برابر با  yesباشد معين ميکند مقدار تکلراري
در آن فيلد مجاز است يا خير.
 نکته :فيلدهاي کليد اصلي بهطور پيشفر

 Indexedشان داراي مقدار  yesهتت.

گامهای تبدیل نمودار  ERبه جدول :هر موجوديت متتق در نمودار  ERبه يک جدول مجزا تبدي ميشلود بلهطلوريکله صلفات
موجوديت به فيلدهاي جدول ايجاد شده تبدي خواهد شد .ميخواهيم نمودار  ERزير را به جدول تبدي نماييم.
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در بانک اطالعاتي  myschool.accdbقرار ميگيريم جدول جديدي از طريق شليوه  Design Viewبلراي ملدير هنرسلتان بلهوجلود
ميآوريم.
فيلم مربوط به اين جدول جديد (فايل )access_1
تبدي موجوديتهايي که ارتباط  1:1دارند در پايگاه داده :موجوديتهايي که ارتباط 1:1دارند به يک جدول تبدي مليشلوند.بنلابراين
ميتوان دو موجوديت هنرستان و مدير هنرستان را در يک جدول ساماندهي کرد
فيلم تغيير ساختار جدول و  ( propertiesفايلهاي )access_2,access_3
کليد خارجي (:)Foreign Keyکليد خارجي به فيلدي از جدول گفته ميشود که بهصورت منحصربهفرد و يکتا به رکلوردي در جلدول
ديگر اشاره ميکند و آنرا از ساير رکوردها متمايز مي کند به عبارت ديگر کليد خارجي کليد اصلي جدول اول است که به جلدول ديگلر
اضافه شده است که ارتباط بين دو جدول از طريق آن صورت ميگيرد.
 نکتة  :1مقدار فيلد کليد خارجي ميتواند خالي باشد.
 نکتة  :2مقدار فيلد کليد خارجي ميتواند تکراري باشد.
تبدي موجوديتهايي که ارتباط  1:Nدارند در پايگاه داده و ارتباط بين آنها :موجوديتهايي که ارتباط  1:Nدارند ،کليد اصلي جلدول
طرف يک به جدول طرف  Nاضافه ميشود اين کليد در جدول طرف  Nبه عنوان کليد خارجي محتوب ميگلردد .آنگلاه بلراي ايجلاد
ارتباط بين جدولها الزم است بين آنها يکپارچگي صورت گيرد.
ايجاد ارتباط بين جدولها و کنترل يکپارچگي ارتباطها ) : (Referential Integrityهدف از يکپارچگي اين است که وقتي عملياتي در
يک قتمت از بانک صورت گيرد به طور خودکار و موازي در تمام جاهايي که الزم است همان عمليات صلورت گيلرد تلا ناسلازگاري و
تناقض بهوجود نيايد .به عنوان نمونه اگر مقدار فيلد کليد اصلي در جدول اصلي تغيير يابد مقدار فيلد کليد خارجي در جدول جزييات به
طور خودکار بروزرساني شود و يا به عنوان نمونه هنگام حذف رکورد از جدولي کله ارتبلاط يلک بله چنلد بلا جلدولي ديگلر دارد بايلد
رکوردهاي جدول جزييات نيز حذف گردد چرا که در غير اينصورت چون اطالعات اصللي ) (Msaterحلذف شلده اسلت رکوردهلاي
جدول دوم ) (detailبالتکليف ميماند.
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شرايط ايجاد يکپارچگي در بانک
 -1جدولهاي مرتبط با هم در يک بانک اطالعاتي قرارداشته باشند.
 -2فيلدهاي برقرار کننده در هر جدول ،نوع دادهاي ) (Data Typeيکتاني داشته باشد.
 -3فيلدي که بين دو جدول ارتباط برقرار کرده در جدول اصلي ) (Masterکليد اصلي ) (Primary keyباشد يا انلدين آن منحصلر
بهفرد ) (Uniqueباشد.
چند پيشگيري مهم به منظور حفظ يکپارچگي در بانکها:
 -1نميتوانيم در فيلد کليد خارجي (کليد اصلي جدول پدر که به جدول فرزند اضافه شده) مقداري وارد کنيم که در جدول پدر موجلود
نباشد.
 -2نميتوانيم از جدول پدر رکوردي را حذف کنيم که رکور دهاي مشابه آن در جدول فرزنلد وجلود داشلته باشلند مگلر اينکله گزينله
 Cascade Delete Related Recordsرا هنگام ايجاد ارتباط انتخاب کرده باشيم که در اين صورت با حذف رکورد در جلدول پلدر
تمام رکوردهاي مرتبط به آن در جدول فرزند به طور خودکار حذف ميشوند.
 -3در صورتي که رکوردهاي متناظري در جدول پدر و فرزند وجود داشته باشد نميتوانيم فيلد کليد اصلي در جدول پدر را تغيير دهليم
مگر اينکه گزينه  Cascade Update Related Fieldsرا هنگام ايجاد ارتباط انتخاب کرده باشيم که در اين صورت بلا تغييلرات در
مقدار فيلد کليد اصلي در جدول پدر تمام فيلدهاي مرتبط در جدول فرزند به طور خودکار بروزرساني ميشوند.
نحوة ايجاد رابطه:
 -1از نوار ابزار Database Toolsآيکن (

( را انتخاب کنيد تا پنجره  Show Tableظاهر گردد .از طريق پنجره فوق جدول-

هايي که مي خواهيم با هم ارتباط داشته باشند را با دو بارکليک کردن انتخاب ميکنيم .آنگاه از فيلدهاي ملورد نظلر جلدول اول (کليلد
اصلي) به فيلد متناظر (کليد خارجي) در جدول دوم ،درگ ميکنيم تا ارتباط برقرار شود .در ايلن صلورت پنجلره Edit relationship
ظاهر شده تا نوع رابطه را معين ميکنيم.
در پنجره  Edit Relationگزينههاي زير قرار دارد:
 -1انتخاب گزينه  Enforce Referential integrityسبب بهوجود آمدن رابطه  1:Nميشود.
 -2انتخاب گزينه  Cascade Update Relatedسبب ميشود که با تغيير کليد اصلي تمام مقاديرکليدهاي خارجي جداول ديگر تغيير
کنند.
 -3انتخاب گزينة  Cascade Delete Related Recordsسبب مي شود که در صلورت حلذف رکلوردي شلام کليلد اصللي ،تملام
رکوردهايي که شام فيلدهاي متناظر با آن هتتند حذف ميشوند.
 نکتة  :1اگر در پنجره هيچ گزينهاي انتخاب نشود رابطه به شک ( 1:1يک به يک) خواهد بود.
 نکتة  :2در رابطه  1:1يک رکورد از جدول اول به يک رکورد از جدول دوم مرتبط است .براي ارتباط ميبايتت فيلدهاي ارتبلاطي در
دو جدول ،فيلد کليد اصلي باشند.
 نکتة  :3در رابطه  1:Nيک رکورد از جدول اول با چند رکورد از جدول دوم مرتبط است .به جدول طرف  1جدول والد ) (Parentو
به جدول طرف  Nفرزند ) (Childگويند .براي ارتباط صحيح ميبايتت فيلد ربطدهنده در جدول طرف ( 1والد) کليد اصلي باشلد وللي
فيلد طرف ( nفرزند) فيلد کليد خارجي است .فيلد کليد خارجي ميتواند مقادير تکراري داشته باشد ولي کليد اصلي خير.
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 نکتة  :4رابطه  M:Nدر حقيقت وجود ندارد و اين رابطه از طريق دو رابطه  1:Nشبيهسازي ميگردد براي ايلن هلدف جلدول واسلط
بهوجود ميآيد که در اين جدول حداق دو فيلد کليد اصلي جدولهاي طرف  Mو  Nقرار دارد.
 نکتة  :5در هنگام ارتباط و در نوع ارتباط يک به چند ،فيلد کليد اصلي جدول «يک» به جدول طرف «چند» اضلافه مليشلود اگلر در
جدول دوم فيلد کليد خارجي همنام با فيلد کليد اصلي در جدول اول نباشد خطايي رخ نميدهد ولي اگر همنوع نباشلد پيلام خطلاي زيلر
ظاهر ميگردد.
Relationship must be on the same number of fields with the same data types.
فيلم مربوط به اين بخش (ساخت ارتباط يک به چند و چند به چند) ( فايلهاي )access_4,access_5

ايجاد و کار با پرسوجوها
پرسوجوها ابزاري هتتند که براي جتتجو ،مشاهده ،ويرايش و بههنگامسازي دادههاي موجلود در جلدول بله کلار مليرود .در حقيقلت
پرس وجو درخواستي براي دريافت دادهها و اطالعات از جدول يا جدولهاي يک پايگاه داده است .خروجي اين درخواست مليتوانلد بله
شک نمودار ،نتايج و يا دستورات  SQLباشد .اين ابزار در پايگاه داده کارهاي زير را انجام ميدهد:
 به عنوان يک فيلتر عم نمايد و داده درخواستي شما را نمايش دهد. اطالعات موردنظر شما را از چندين جدول استخراج ميکند و در جدول جديد قرار ميدهد. عمليات محاسباتي رياضي را بر روي فيلدها انجام ميدهد. عمليات مرتبسازي و جتتجو را در جدولها انجام ميدهد. رکوردهايي را به جدول اضافه و يا حذف نمايد. به عنوان يک منبع رکورد براي فرمها و گزار ها استفاده ميشود.ايجاد پرس و جو با استفاده از :Wizard
گزينه  => Query Desginگروه => Queryزبانه Create
در کادر ظاهر شده گزينه  Simple Query Wizardرا انتخاب نماييد و سپن  Okنماييلد .از فهرسلت کشلويي Tables/Queries
جدول موردنظرتان را انتخاب کرده سپن از ناحيه  Available Fieldsفيلدهاي موردنظرتان که ميخواهيد در پرسوجو لحاظ شلود را
از طريق دکمههاي > و >> به ناحيه  Selected Fieldsمنتق ميکنيم سپن روي دکمه  Nextکليک ميکنيم و در کادر بعدي پلن از
وارد کردن نام پرسوجو بر روي دکمه  Finishکليک ميکنيم.
فيلم مربوط به اين بخش(ايجاد پرسوجو با استفاده از ( )Wizardفايل )access_6
ايجاد پرسوجو با استفاده از  :Design Viewابزاري است که کلاربران را قلادر مليسلازد پلرسوجوهلاي قبللي را ويلرايش کننلد يلا
پرسوجوي جديدي را با انتخاب جدولها و فيلدها بهوجود آورند.
گزينه  => Query Designگروه  => Queryزبانه Create
از طريق کادر  show Tableکاربر ميتواند براي پرسوجوي جديد جدولها و يا پرسوجوهاي مورد نيلاز خلود را انتخلاب نملوده و بلا
فشردن دکمه  Addآنها را به بخش بااليي کادر  select queryاضافه نمايد .کادر  select queryداراي دو بخش است:
الف) نيمه بااليي :بخش قرارگيري جدولها يا پرسوجوهاي انتخاب شده که براي پرسوجوي جديد استفاده ميگردد.
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ب) نيمه پاييني :بخش تعيين فيلدهايي که ميخواهيم در خروجي پرسوجو مشاهده شوند ميباشد .اين قتمت داراي زير بخشهاي زيلر
ميباشد:
 :Fields )1از جدول نيمه بااليي فيلدهايي که مورد نياز در خروجي پرسوجو ميباشد در اين قتمت قرار ميگيرد.
 :Table )2بخشي است که کاربر نام جدولي که قرار است فيلد مورد نظر از آن جدول انتخاب شود را معين ميکند.
 :Sort )3ترتيب نمايش رکوردهلا را بلر اسلاس فيللد ملورد نظلر بله شلک صلعودي ) (Ascendingو نزوللي ) (Descendingو يلا
) (No sortedمعين ميکند.
 :Show )4نمايش يا عدم نمايش فيلد در اجراي پرسوجو را معين ميکند.
 :Criteria )5معيار و شرطي را براي فيلد مورد نظر در پرسوجو در نظر ميگيرد تا فقط رکوردهايي که داراي شرط مورد نظر باشلد را
نشان دهد.
 :Or )6هرگاه چند شرط و عبارت که ميخواهند با هم اجرا شوند در اين قتمت مابقي معيار شرط ذکر ميگردد.
جدول عملگرهاي شرطي مورد استفاده در Criteria
تعريف

عملگر
>

<

=>

=<

=

><

AND

Or

Like

Between

In

Is Null

Not

بزرگتر از

شرح مثال

مثال
>10

هرگاه مقدار فيلد بزرگتر از  11باشد رکلورد مربوطله بازيلابي
ميگردد.

کوچکتر از

<20

هرگاه مقدار فيلد کوچک تر از  21باشد رکورد مربوطه بازيلابي
ميگردد.

بزرگتر يا متاوي

>=15

هرگاه مقدار فيلد بزرگتر يا متاوي  21باشلد رکلورد مربوطله
بازيابي ميگردد.

کوچکتر يا متاوي

<=12

هرگاه مقدار فيلد کوچکتر يا متاوي  12باشد رکلورد مربوطله
بازيابي ميگردد.

متاوي

=’ امير’

هرگاه مقدار فيلد برابر با رشته امير باشد رکورد مربوطه بازيابي
ميگردد.

نامتاوي

"<>"REZA

هرگاه مقدار فيلد برابر با رشته  REZAنباشد رکلورد مربوطله
بازيابي ميگردد.

و (شرطها بايد درست باشند)

>=10 AND <=15

هرگاه فيلد مورد نظر بزرگتر متاوي  11و کوچلکتلر متلاوي
 15باشد رکورد مربوطه بازيابي ميگردد.

يا (حداق يکي از شرطها بايد

""ALI" or "REZA

درست باشد)
Likeشبيه يا مانند "قالب"

هرگاه فيلد مورد نظلر مقلدار

برابلر  ALIيلا  REZAباشلد

رکورد مربوطه بازيابي ميگردد.
"*Like "ALI

تمام رکوردهايي را بازيابي ميکند که نامشلان بلا  ALIشلروع
ميشود.

between Aبين دو مقدار

Between 10 And 16

And B
در(،...مقدار،2مقدارIn )1

هرگاه فيلد مورد نظلر مقلادر

بلين  11تلا  15باشلد رکلورد

بازيابي ميگردد.
)"In("ALI" , "REZA

هرگاه فيلد مورد نظلر مقلدار

برابلر  ALIيلا  REZAباشلد

رکورد مربوطه بازيابي ميگردد.
پوچبودن مقدار فيلد رشتهاي را

Name Is Null

مشخص ميکند
شرط را عکن ميکند

تمام رکوردهلايي را کله مقلدار نلام آنهلا تهلي باشلد بازيلابي
ميشود.

"Not name="REZA

هرگاه فيلد مورد نظلر مقلدار
مربوطه بازيابي ميگردد.

برابلر  REZAنباشلد رکلورد
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 نکتة  :1عملگر * در قالب براي هر رشته دلخواه که نميدانيم به کار ميرود (بهجاي چند حرف) و عملگرد ? براي هر کاراکتر دلخلواه
که نميدانيم به کار ميرود.
 نکتة  :2عملکرد عملگر  Inمشابه عملگر  Orميباشد.
فيلم مربوط به اين بخش(ايجاد پرس و جو با استفاده از ( )Query Designفايل )access_7
زبان پرسوجوی ساخت یافتة  ،SQL :SQLزبان ايجاد پرسوجو در پايگاه دادههاست که ميتوان از آن براي ايجاد ،تغيير سلاختار،
بهروزرساني دادهها و بازيابي دادههاي يک پايگاه داده استفاده کرد به عبارت ديگر اين زبان بله شلما امکلان ارتبلاط بلا پايگلاه داده را
ميدهد ،غالب پايگاههاي داده رابطهاي نظير  Accessاز اين زبان پشتيباني ميکنند.تمام کارهايي که از طريق رابطکلاربري پايگلاه داده
توسط شما انجام ميگرفت ،از طريق دستورات  SQLنيز ممکن است .براي آنکه بتوانيم در قتمت کدنويتي  SQLقرار گيريم ميتوانيم
در بخش  Query Designکادر  Show Tableرا با زدن  Cancelببنديم سپن از نوار ابزار گزينة  SQL Viewرا انتخاب کنليم يلا
در قتمت باال ( Queryدر هنگام طراحي پنجره  )Designراست کليک کنيم آنگاه از منوي ظاهر شده گزينه  SQL viewرا انتخلاب
کنيم .در اينصورت پنجره دستورات  SQLمشاهده ميشود.
دستتور  :Selectبراي انتخاب و استخراج رکوردها از يک يا چند جدول استفاده ميگردد .همچنين ميتوان اين فرمان را در فرمانهلاي
ديگر نيز استفاده کرد شک کلي اين فرمان به صورت زير ميباشد:
نام جدول  ,… FROMنام فيلد .2نام جدول  ,نام فيلد .1نام جدول SELECT
مثال:

SELECT Name, family FROM student

نام و نامخانوادگي تمامي دانشآموزان جدول  Studentرا بازيابي ميکند.
* :هرگاه بخواهيم تمامي فيلدهاي جدول در فرمان  SELECTلحاظ شوند بهجاي نام فيلدها از * استفاده ميکنيم.
مثال:

SELECT * FROM student

تمامي فيلدهاي رکوردهاي دانشآموزان را نمايش و بازيابي ميکند.
پارامتر  :Distinctاز بين مقدارهاي تکراري فقط يک نمونه را باز ميگرداند.
SELECT Distinct Name FROM student
نام رکوردهايي از جدول  studentرا نشان ميدهد بهطوري که اگر نام براي چندين رکورد يکتان باشد فقط يک نمونه از آن را بازيابي
ميکند.
SELECT Distinct Name, family FROM student
نام و نام خانوادگي رکوردهايي از جدول  studentرا نشان ميدهد بهطوري که اگر نام و نام خانوادگي براي چندين رکورد يکتان باشد
فقط يک نمونه از آن را بازيابي ميکند.
 نکته :هرگاه در فرمان  SELECTفيلدهاي انتخابي بخواهند از جدول هاي مختلف در نظر گرفته شوند به شک زير قب از نلام فيللد
نام فيلد .1نام جدول

ميبايتت نام جدول ذکرشود.
پارامتر  :WHEREتمام رکوردهايي که داراي شرايط ذکر شده ميباشد بازيابي ميکند.
مثال:

شرط WHERE

SELECT * FROM student WHERE Average >=12

تمام رکوردهايي را بازيابي ميکند که معدل شان بزرگتر متاوي  12باشد.
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"رضا"=SELECT name , family, Average FROM student WHERE Name

نام ،نام خانوادگي و معدل تمام رکوردهايي را بازيابي ميکند که نام آنها “رضا” باشد.
 نکتة  :1در هنگام به کار بردن شرط ميتوان از عملگرهاي  ANDو  orنيز استفاده کرد.
مثال::
"امين"=" Or nameعلي"=SELECT name, family, Average FROM student WHERE name
تمام رکوردهايي را بازيابي ميکند که نامشان “علي” يا “امين” باشد.
توجه :مثال فوق را مي توان از طريق عملگر  Inنيز نوشت.
)" امين" ",علي"( SELECT name, family, Average FROM student WHERE name In
مثال:
SELECT name, family, Average FROM student WHERE name Is Null
تمام رکوردهايي را بازيابي ميکند که نامشان تهي باشند و مقداري در آن قرار نداشته باشد.
مثال:
SELECT name, family, Average FROM student WHERE name Is Not Null
تمام رکوردهايي را بازيابي ميکند که نامشان داراي مقدار باشند (تهي نباشند) .
مثال:
SELECT name, family, Average FROM student WHERE Average>=12 And Average<=15
تمام رکوردهايي را بازيابي ميکند که معدل شان بزرگتر متاوي  12و کوچکتر متاوي  15باشد.
توجه :مثال فوق را ميتوان از طريق عملگر  betweenنيز نوشت.
SELECT name,family, Average FROM student WHERE Average between 12 and 15
 نکتة  :2در هنگام به کار بردن شرط ميتوان از عملگر  Likeو کاراکترهاي جايگزين * و ? استفاده کرد.
مثال:
"* علي" SELECT name, family, Average FROM student WHERE name Like
تمام رکوردهايي را بازيابي ميکند که نامشان با “علي” آغاز گردد.
مثال:
" علي *" SELECT name, family, Average FROM student WHERE name Like
تمام رکوردهايي را بازيابي ميکند که نامشان به “علي” ختم گردد.
مثال:
"*علي*" SELECT name, family, Average FROM student WHERE name Like
تمام رکوردهايي را بازيابي ميکند که در نامشان “علي” قرار داشته باشد (هرجاي نامشان ،چه ابتدا چه انتها چه وسط نامشان).
مثال:
"*علي*" SELECT name, family, Average FROM student WHERE not name Like
تمام رکوردهايي را بازيابي ميکند که در نامشان “علي” قرار نداشته باشد (هرجاي نامشان ،چه ابتدا چه انتها چه وسط نامشان).
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توسعة برنامهسازی و پایگاه داده

پودمان  :1پیادهسازی پایگاه داده
 کانون فرهنگی آموزش 

پارامتر  :ORDER BYاين پارامتر براي مرتبسازي رکوردهاي جدول به کار ميرود.
 ASC … ,يا  Descنام فيلد .2نام جدول ASC ,يا  Descنام فيلد .1نام جدول ORDER BY
 :ASCمرتبسازي بهصورت صعودي است يعني از مقدار کمتر به مقدار بيشتر مرتب ميکند.
 :DESCمرتبسازي بهصورت نزولي است يعني از مقدار بيشتر به مقدار کمتر مرتب ميکند.
 نکتة  :1اگر  ORDER BYذکر نشود رکوردها بدون هيچ ترتيب خاصي و براساس همان ترتيب ورود اطالعات نمايش داده ميشوند.
 نکتة  :2هرگاه حالت مرتبسازي ذکر نگردد مرتبسازي بهصورت صعودي است.
 نکتة  :3هرگاه در پارامتر  ORDER BYدو يا چند فيلد براي مرتبسازي ذکر گردد ترتيب مرتبسازي براساس قرارگيري فيلدها
از چپ به راست است .يعني ابتدا فيلدهاي براساس اولين فيلد ذکر شده مرتب ميشوند در صورتي که دو رکورد با هم يک مقدار داشته
باشند مرتبسازي براساس فيلدهاي بعدي صورت ميگيرد.
مثال:
SELECT name, family Average FROM student ORDER BY name, Average DESC
تمام رکوردهاي جدول دانشآموز را براساس نامشان بهصورت صعودي مرتب ميکند در صورتي کله دو رکلورد همنلام باشلد براسلاس
معدلشان بهصورت نزولي مرتب ميگردد.
ويژگي :(Aliases) ASهرگاه بخواهيم براي يک ستون بهجاي نام فيلد يا نتيجه يک عبارت ،نام متتعار جديد را به کار ببريم از عبارت
 ASبه شک زير بهره ميگيريم.
نام جديد  ASنام فيلد يا عبارت
مثال:
 FROM studentمعدل  , Average ASفاميلي  , family ASنام SELECT name AS
 نکتة  :5در هنگام استفاده از فرمان  SELECTميتوانيد عبارتهاي محاسباتي را به کار ببريد.
مثال:

SELECT name, family, vb, access, network, (vb+access+network) /3 FROM class

توجه کنيد ستون ميانگين نمرات با عنوان  expr1005نمايش داده ميشود.
; FROM classميانگين SELECT name, family, vb, access, network, (vb+access+network) /3 AS
پارامتر  :GROUP BYرکوردهايي بازيابي ميشوند که در چند فيلد مشترک هتتند نام ايلن فيللدها در جللوي  GROUP BYقلرار
ميگيرند.
…  ,نام فيلدها GROUP BY
مثال:

SELECT name FROM class GROUP BY name

