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متون درسى رشتٔه کامپيوتر گروه تحصيلى کامپيوتر، زمينٔه خدمات.
برنامه ريزى و نظارت ،  بررسى و  تصويب محتوا:کميسيون برنامه ريزى و تأليف کتاب هاى درسى 
آموزش   و  وزارت  کار   دانش  و  و  حرفه اى  فنى  آموزش هاى  و تأليف  برنامه ريزى  دفتر  کامپيوتر  رشتٔه 

پرورش. 
۱. پايگاه هاى اطالعاتى. الف. ايران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر برنامه ريزى و تأليف 

آموزش هاى فنى و حرفه اى و کار  دانش. ب. عنوان.
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شاخۀ آموزش فنى و حرفه اى



وزارت آموزش و پرورش  
سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى

برنامه ريزى محتوا و نظارت بر تأليف: دفتر برنامه ريزى و تأليف آموزش هاى فنى و حرفه اى و کاردانش
نام کتاب: بانک اطالعاتی ـ ٤٥١/٧
مؤلف: مهندس محمدرضا يمقانی

اعضاى کميسيون تخصصى: حميد احدى      ،      عليرضا جباريه     ،  سيد حميدرضا ضيايى     ،     هادى عابدى     ،   عسگر قندچى    ،
                                                   محمد مشاهرى فرد و مليحه طزرى

آماده سازى و نظارت بر چاپ و توزيع: ادارۀ کلّ  چاپ و توزيع کتاب هاى درسى  
                  تهران: خيابان ايرانشهر شمالى ـ ساختمان شمارۀ ٤ آموزش و پرورش (شهيد موسوى)
                    تلفن: ٩ـ٨٨٨٣١١٦١،دورنگار:٨٨٣٠٩٢٦٦،کدپستى: ١٥٨٤٧٤٧٣٥٩،

www.chap.sch.ir :وب سايت                                            
مدير امور فنی و چاپ: سّيد احمد حسينی

رسام: حسن عبداله زاده، فاطمه رئيسيان فيروزآباد
طراح جلد: طاهره حسن زاده
 صفحه آرا: شهرزاد قنبری
حروفچين: کبری اجابتی

مصحح: علی نجمی ، سيف الله بيک محمد دليوند
امور آماده سازی خبر: ناهيد خيام باشی

امور فنی رايانه ای: حميد ثابت کالچاهی، پيمان حبيب پور 
ناشر:    شرکت چاپ ونشر کتاب هاى درسى ايران: تهران ـ کيلومتر ١٧ جاّدۀ مخصوص کرج ـ خيابان ٦١   ( داروپخش ) 

ـ     ٣٧٥١٥           تلفن: ٥ ـ ٤٤٩٨٥١٦١، دورنگار: ٤٤٩٨٥١٦٠، صندوق پستى:  ١٣٩   
چاپخانه: شرکت چاپ ونشر کتاب هاى درسى ايران «سهامى خاص»

سال انتشار و نوبت چاپ: چاپ هفتم ١٣٩١
حقّ  چاپ محفوظ است.

ISBN    964-05-1508-8 شابک  ٨-١٥٠٨ -٠٥-٩٦٤    

همکاران محترم و دانش آموزان عزيز:
نشانى  بـه  کتاب  اين  محتواى  در بارۀ  را  خود  نظرات  و  پيشنهادات 
تهرانـ  صندوق پستى شمارۀ  ۴۸۷۴/۱۵  دفتر برنامه ريزى و تأليف آموزش هاى 

فنى و حرفه اى و کاردانش ، ارسال فرمايند.
info@tvoccd.sch.ir پيام نگار (ايميل) 
www.tvoccd.sch.ir وب گاه (وب سايت) 



شما عزيزان کوشش کنيد که از اين وابستگى بيرون آييد و احتياجات 
غافل  خودتان  ايمانى  انسانى  نيروى  از  سازيد،  برآورده  را  خودتان  کشور 

نباشيد و از اّتکاى به اجانب بپرهيزيد. 
                                                                             امام خمينى «قّدس سّره الّشريف»



۲ فصل اول: مفاهيم بانک اطالعاتى 
۲ ۱ــ۱ــ کليات   
۳ ۲ــ۱ــ مفاهيم مقدماتى در ذخيره و بازيابى   
۵ ۳ــ۱ــ عمليات روى رکوردها   
۷  (FS) ۴ــ۱ــ سيستم فايلينگ  
۸ ۵    ــ۱ــ پايگاه داده ها   
۹ ۶    ــ۱ــ سيستم مديريت پايگاه داده   
۱۲ ۷  ــ۱ــ مفاهيم پائه پايگاه دادٔه رابطه اى   
۱۸ ۸     ــ۱ــ قدم هاى طراحى بانک اطالعاتى   
۲۶ خودآزمايى   

۲۷ فصل دوم: مقدمات بانک اطالعاتى اکسس  ۲۰۰٧ 
۲۷ ۱ــ۲ــ راه اندازى نرم افزار اکسس    
۲۷ ۲ــ۲ــ محيط کار، منوها و ابزارهاى محيط   
۲۹ ۳ــ۲ــ انواع اشياء و اجزاى پايگاه داده   
۳۷ ۴ــ۲ــ ايجاد يک پايگاه داده در نرم افزار اکسس   
۳۸ ۵    ــ۲ــ بستن پايگاه داده   
۳۸ ۶    ــ۲ــ باز کردن پايگاه دادٔه موجود   
۴۰ خودآزمايى   

فهرست



۴۱ فصل سوم: ايجاد و کار با جدول ها 
۴۳  Design ۱ــ۳ــ ايجاد جدول در نماى  
۵۲ ۲ــ۳ــ ايجاد جدول به وسيلٔه قالب های آماده   
۵۴  Datasheet ۳ــ۳ــ ايجاد جدول به وسيلٔه نماى  
۵۷  Link Table و Import Table ۴ــ۳ــ ايجاد جدول به وسيلٔه  
۶۱ ۵    ــ۳ــ ورود داده ها به جدول ها   
۶۴ ۶  ــ۳ــ مرتب   سازى و فيلتر کردن داده ها   
۶۵ ۷ــ۳ــ حذف و اضافه ستون ها   
۶۶ ۸     ــ۳ــ ايجاد ارتباط بين جدول ها   
۷۰ خودآزمايى   

۷۱ فصل چهارم: ايجاد و کار با فرم ها 
۷۲ ۱ــ۴ــ مفاهيم اولئه فرم و اشياى آن   
۷۴ ۲ــ۴ــ ايجاد فرم   
۸۰ ۳ــ۴ــ افزودن رکورد در فرم   
۸۱ ۴ــ۴ــ ويرايش فرم ها   
۸۴ ۵    ــ  ۴  ــ تغيير طراحى فرم    
۸۸  (Sub Form)  ۶ ــ ۴ ــ ايجاد فرم جزئيات در فرم اصلى  
۹۰ خودآزمايى   

۹۱ فصل پنجم: ايجاد و کار با پرس   و جوها 
۹۲  Simple Query Wizard ـ    ۵    ــ ايجاد پرس   و جو به وسيلٔه ۱ـ  
۹۳  Design View ـ    ۵    ــ ايجاد پرس   و جو به وسيلٔه ۲ـ  
۹۳ ـ     ۵     ــ استفاده از جدول در پرس    و جو  ۳ـ  

ـ     ۵     ــ انتخاب فيلدهاى جدول ها / پرس و جوهاى اضافه شدٔه مورد نياز  ۴ـ  
۹۴             پرس  و جوى جديد 



۹۶ ۵    ــ     ۵     ــ حذف فيلد از پرس   و جو   
۹۷ ـ     ۵    ــ مرتب  سازى نتيجٔه پرس   و جو  ۶  ـ  
۹۸ ـ    ۵    ــ معيارها در پرس   و جو  ۷ـ  
۹۹ ـ     ۵    ــ استفاده از تاريخ در معيارها  ۸      ـ  
۱۰۳ ـ    ۵    ــ فيلدهاى محاسباتى  ۹ـ  
۱۰۷  (Aggregate توابع) ـ    ۵    ــ فيلدهاى محاسباتى تجمعى ۱۰ـ  
۱۰۹  Action Query ـ    ۵    ــ پرس   و جوهاى عملياتى ۱۱ـ  
۱۱۳  CrossTab ـ    ۵    ــ ايجاد پرس   و جوى ۱۲ـ  
۱۱۴  SQL ـ    ۵    ــ زبان پرس   و جوى ساخت يافتٔه ۱۳ـ  
۱۲۷ خودآزمايى   

۱۲۸ فصل ششم: ايجاد و کار با گزارش ها 
۱۳۰  AutoReports ۱ــ۶     ــ ايجاد گزارش ساده به وسيلٔه  
۱۳۲  Report Wizard ۲ــ۶     ــ ايجاد گزارش به وسيلٔه  
۱۴۲ خودآزمايى   

 ۱۴۳ فصل هفتم: نرمال سازى 
 ۱۴۴ ١ــ۷ــ ويژگى هاى رابطه   
۱۴۴ ۲ــ۷ــ وابستگى تابعى   
۱۴۶ ۳ــ۷ــ وابستگى تابعى کامل   
۱۴۷ ۴ــ۷ــ شرح آنومالى ها   
۱۴۸ ۵    ــ۷ــ سطوح نرمال   
۱۵۵ خودآزمايى   



۱۵۶ فصل هشتم: مطالعۀ موردى 
۱۵۷   Children ـ      ۸     ــ اطالعات کودکان ۱ـ  
۱۵۷   Parents ـ     ۸    ــ اطالعات والدين ۲ـ  
۱۵۷ ـ     ۸     ــ تحليل  ۳ـ  
۱۵٩ ـ     ۸     ــ استاندارد نام گذارى اشياء بانک  ۴ـ  
۱۵٩ ـ     ۸    ــ ايجاد پايگاه داده  ۵  ـ  
۱۵٩ ـ     ۸     ــ ايجاد جدول ها  ۶    ـ  
۱۶۰ ـ     ۸     ــ اصالح طراحى جدول ها  ۷ـ  
۱۶۳ ۸  ــ     ۸     ــ نماى Datasheet جدول   
۱۶۳ ۹ــ     ۸     ــ استفاده از فرم ها   
۱۶۵  Relationship ۱۰ــ     ۸     ــ روابط  
۱۶۵ ـ     ۸     ــ افزودن جدول ديگر  ۱۱ـ  
۱۶۹   Queries ـ     ۸      ــ پرس     وجوها ۱۲ـ  
۱۷۱  Reports ـ     ۸     ــ گزارش ها ۱۳ـ  
۱۷۶ ـ     ۸     ــ اضافه شدن نيازهاى جديد  ۱۴ـ  
۱۷۸  Booking ـ     ۸     ــ طراحى منطقى جدول رزرو ۱۵ـ  
۱۷۹  Booking ـ     ۸     ــ طراحى منطقى فرم رزرو ۱۶ـ  
۱۸۰  Booking ـ     ۸     ــ ايجاد جدول رزرو ۱۷ـ  
۱۸۱  FormBooking ـ     ۸    ــ ايجاد فرم رزرو ۱۸ـ  

۱۸۶ پروژه هاى نمونه   
۱۸۷   Access ضميمه ۱: ميانبرهاى صفحه کليد در  
۱۸۹ ضميمه ۲: واژه نامٔه تشريحى   
۱۹۲   Access ضميمه ۳: مرجع سريع  
۱۹۹ منابع   



مقدمه
گسترش دانش بشرى، توليد «اطالعات» در حوزه هاى مختلف و نياز به استفادٔه کارآمد از آن، 
محافل علمى، دانشگاهى و فنى را بر آن داشته است که با دقت و تأمل بيشتر و با روش هاى سريع و 
مناسب از اطالعات استفاده نمايند. امروزه نرم افزارهاى مختلف با توانايى هاى متفاوت براى  مديريت 

داده ها ايجاد شده اند و استفاده مى شوند.
در اين کتاب مفاهيم عام سيستم هاى ذخيره و بازيابى، فايلينگ و بانک اطالعاتى در فصل هاى 
۱ و ۷ بيان شده است و در فصل هاى۲ تا ۶    و   ۸ اين مفاهيم با استفاده از نرم افزار مديريت بانک اطالعاتى 
اکسس۲۰۰۳ به کار گرفته شده است. پيشنهاد مى شود قبل از انجام کار عملى، مفهوم يا مفهوم هاى مورد 
نياز به دقت بيان گردد تا هنرجو بداند «چرا» و براى رسيدن به چه «هدفى» مى بايد از بانک اطالعاتى 

استفاده کند.
مناسب است با يادآورى مطالب مربوط به فايلينگ در کتاب برنامه سازى ۳، تفاوت فايلينگ 
نمونه،  اطالعاتى  بانک  يک  ايجاد  مراحل   ،۸ فصل  در  گردد.  شناسايى  درستى  به  اطالعاتى  بانک  با 

راهنمايى و توضيح داده شده است.
کتاب هاى  در  استفاده  حاضر، قابليت  کتاب  آموزشى  مطالب  و  مفاهيم  است  به ذکر  الزم 
برنامه سازى   (۳) و بسته هاى نرم افزارى (۳) را دارا مى باشد.هدف اين کتاب يادگيرى دقيق مفاهيم اولئه 
بانک اطالعاتى و کاربست آن در نرم افزار اکسس۲۰۰۳است.بنابراين هرگونه سهل انگارى در انتقال 

مفاهيم و تکئه صرف بر انجام عمليات،هنرجو را از اهداف اين کتاب دور مى سازد.
در پايان، از معلمان محترم، دانش آموزان گرامى و تمامى خوانندگان ارجمند که مؤلف را از 

راهنمايى هاى خويش بهره مند مى سازند، سپاسگزارى مى کنم.
مؤلف


