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 استفاده از پايگاههاي داده -5ماژول 
  .آورد ميفراهم  ماژولعملي را در اين و به شكل تئوريآزمون  .باشد مي استفاده از پايگاههاي دادهمربوط به  5ماژولموجود در سرفصل 

  ماژولاهداف اين  
 داده هرا در يابد و توانايي استفاده از يك پايگا داده هكند تا مفهوم يك پايگا مياستفاده از پايگاههاي داده داوطلب را ملزم   5ماژول

  .را از خود نشان دهد
  :داوطلب قادر خواهد بود

 .كند ميشود و عمل  ميچگونه سازماندهي  ؛چيست داده هدريابد كه پايگا 
 .ي گوناگون مشاهده كندها را در حالت داده هايجاد كند و محتواي پايگا  ي ساده داده هيك پايگا 
 .نمايد ويرايشجدولي ايجاد نمايد، فيلدها و خصوصيات آنها را تعريف كند و  
ا اطالعات مشخصي يي را ايجاد كرده و اصالح نمايد تها را فيلتر كند؛ پرس و جو را مرتب كرده و آن  ميجدولي يا فر 

 .داده بازيابي كند را از يك پايگاه
، ويرايش  ي موجود در ركوردها را در آن وارد نمايدها دها و دادهايجاد كند تا ركور ميدريابد كه يك فرم چيست و فر 

 .يا حذف كند
 .يي را براي انتشار آماده نمايدها جاد كند و خروجياي  گزارشات عادي 

 
 جزئيات مرجع  عناوين  بخش

درك مفهوم -5.1
  داده  پايگاههاي

  .دادهدرك مفهوم پايگاه 5.1.1.1 مفاهيم كليدي - 5.1.1

  .تفاوت بين داده و اطالعاتدرك   5.1.1.2   
را در ارتباط با جداول،  داده هچگونگي سازماندهي يك پايگادرك 5.1.1.3   

  .ها ركوردها و فيلد
ي رزو ها سيستم: داده بزرگ يها برخي كاربردهاي معمول پايگاهدانستن 5.1.1.4   

 سوابق حسابهاي بانكي، ، ق دولتيسواب ، مايييي هواپها جا در شركت
  . جزئيات بيماران بيمارستان

سازماندهي  - 5.1.2 
   داده هپايگا

بايست حاوي  مي داده ههر جدولي در يك پايگا درك اين مطلب كه  5.1.2.1
  . باشد شيءي مربوط به يك ها داده

بايست حاوي تنها يك جزء از  ميهر فيلدي در يك جدول درك اينكه   5.1.2.2   
  .باشدداده 

 
  

 ، محتواي فيلد با يك نوع متناسبي از داده مطابقت دارد درك اينكه  5.1.2.3  
 / Date(تاريخ و زمان  ، )Number(عدد  ، (Text)متن : مثال

Time (خير  ، يا بله)Yes / No.(  
 ، سايز فيلد: ؛ ماننددر ارتباطندفيلدها با خصوصيات فيلد درك اينكه   5.1.2.4   

  .فرض فيلد ارزش پيش ، قالب فيلد
  .چيست) Primary Key(كليد اصلي  درك اينكه  5.1.2.5   
امكان دستيابي سريعتر  و چگونگي) Index(يك شاخص درك مفهوم 5.1.2.6   

  .كند ميرا فراهم  داده  هب
به  ، داده ههدف اصلي جداول مرتبط در يك پايگادرك اين مطلب كه  5.1.3.1  ها رابطه - 5.1.3 
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 جزئيات مرجع  عناوين  بخش
  .ستها رساندن تكرار دادهحداقل

فيلد واحد در يك جدول با فيلدي با وجود يك  ، يك رابطه ك اينكهدر  5.1.3.2   
  .شود ايجاد مي ، در جدولي ديگر

  .اهميت حفظ يكپارچگي روابط بين جداولدرك   5.1.3.3   
 اي ي حرفه داده پايگاههايداده،  دانستن اين مطلب كه متخصصان پايگاه 5.1.4.1 عملكرد -5.1.4 

  .كنند ميجاد اي طراحي ورا 
داري داده و بازيابي نگه ، داده وارد كردن دانستن اين موضوع كه 5.1.4.2   

  .شوند مياطالعات توسط كاربران انجام 
ي مشخصي را براي ها داده  هدسترسي ب ، داده هبداند كه مدير يك پايگا  5.1.4.3   

  .كند ميكاربران مربوطه فراهم 
پس از  داده هيك پايگا بازيابي مسئول داده هبداند كه مدير يك پايگا  5.1.4.4   

  .باشد مياشكاالت اساسي در آن  برطرف كنندهخرابي آن يا 
استفاده از برنامه -5.2

  كاربردي 
كار با  - 5.2.1

  داده  پايگاههاي
  .داده هي كاربردي پايگا رنامهباز كردن يا بستن ب  5.2.1.1

  . داده هپايگابا زكردن ويا بستن 5.2.1.2   
  .در مكاني بر روي درايو آنذخيره جديد و  اي داده هپايگاايجاد كردن   5.2.1.3   
 . بوط به برنامه كاربرديرمنوار ابزارهاي نمايش دادن و يا مخفي كردن  5.2.1.4   

  . )Ribbon(نوار اندازه اصلي بازگرداندن  كوچك كردن و به
  .افزار نرم helpاستفاده از تابع 5.2.1.5   
  .فرم يا گزارش ، پرس و جو ، يك جدولباز كردن؛ ذخيره كردن و بستن   5.2.2.1  وظايف معمولي - 5.2.2 
  . فرم يا گزارش ، پرس و جو ، در يك جدول ي نمايشهاحالتتغيير 5.2.2.2   
  .فرم يا يك گزارش ، پرس و جو ، يك جدولحذف   5.2.2.3   
  .يا يك فرم ، پرس و جو ، بين ركوردهاي يك جدولحركت 5.2.2.4   
فرم يا  ، در خروجي يك جدولمرتب كردن صعودي يا نزولي ركوردها   5.2.2.5   

  .پرس و جو از لحاظ عددي يا الفبايي
  .در يك جدول اضافه  و يا حذف ركوردهايي  5.3.1.1  ركوردها - 5.3.1 جداول-5.3

  .يك ركوردي ها داده، اصالح يا حذف  اضافه  5.3.1.2   
ي  آن و مشخص كردن فيلدها با نوع دادهنامگذاري ايجاد جدول و 5.3.2.1  طراحي - 5.3.2 

تاريخ و زمان  ، )Number(عدد  ، (Text)متن : مثالً ،مناسب آنها
)Date/Time (خير  ، يا بله)Yes/No.(  

بندي تاريخ و  قالب ، بندي عدد قالب ، فيلداندازه : خصوصيات فيلد تنظيم  5.3.2.2   
  . فرض ارزش پيش ، زمان

  .واحد پول ، تاريخ و زمان ، براي عدد ايجاد قانون اعتبار بخشي  5.3.2.3   
  .يا خصوصيات فيلد در يك جدول ها تايج تغيير نوع دادهدرك ن 5.3.2.4   
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 جزئيات مرجع  عناوين  بخش
  .تنظيم يك فيلد به عنوان كليد اصلي 5.3.2.5   
يا بدون مجاز بودن  1ن تكرارهمراه با مجاز بود( گذاري فيلد  شاخص  5.3.2.6   

  .تكرار
  .جدول موجودفيلدي را به يك اضافه نمودن   5.3.2.7   
  .پهناي ستونهاي يك جدولتغيير 5.3.2.8   

عدد يا تاريخي مشخص در يك  ، از فرمان جستجو براي كلمهاستفاده   5.4.1.1  اصلي عمليات -5.4.1  بازيابي اطالعات-5.4
  .فيلد

  . براي يك جدول يا فرمبكارگيري فيلتر 5.4.1.2   
  .فيلتر از يك جدول يا فرمحذف   5.4.1.3   
يك پرس و جو جهت استخراج و تجزيه و تحليل داده به درك اينكه 5.4.2.1   ها پرس و جو-5.4.2 

  .رود مي كار
شرط استفاده از  با ،جدولي داراي ناميك پرس و جوي يك ايجاد 5.4.2.2   

  .جوي معين و جست
جست شرط با استفاده از  ،ايجاد يك پرس و جوي دو جدولي داراي نام 5.4.2.3   

  .و جوي معين
 : ها رگبا استفاده از يكي از عملاضافه كردن معياري به پرس و جو  5.4.2.4   

 < ،)يا مساوي كوچكتر(  >= ،)كوچكتر( > ،)نابرابر(  <> ،)تساوي=(
  ) بزرگ تر يا مساوي (  <= ،)بزرگتر(

 ي ها اضافه كردن معياري به پرس و جو با استفاده از يكي از عملگر  5.4.2.5   
  .NOT  ,  OR  ,  AND :منطقي

  .يك پرس و جودر  –، ؟ يا  ٪يا * ،  استفاده از يك كاراكتر عمومي 5.4.2.6   
  .شرطاصالح يا حذف  ، اضافه كردن: يك پرس و جوويرايش 5.4.2.7   
كردن مخفي يا ظاهر  ، منتقل ، حذف ، اضافه: يك پرس و جوويرايش 5.4.2.8   

  .فيلد
  .يك پرس و جواجراي 5.4.2.9   

اشياء-5.5
)Objects(  

  . رود ميكه يك فرم جهت نمايش و نگهداري ركوردها به كار ك ايندر  5.5.1.1  ها فرم -5.5.1

  .مفرايجاد و نامگذاري   5.5.1.2   
  .از يك فرم براي وارد كردن ركوردهاي جديداستفاده 5.5.1.3   
  .از يك فرم براي حذف ركوردها استفادهاستفاده 5.5.1.4   
اصالح يا حذف داده در يك  ، از يك فرم براي اضافه كردناستفاده   5.5.1.5   

  .ركورد
  .در سر صفحات يا پا صفحات يك فرم اضافه و يا تغيير متن  5.5.1.6   

استخراج  ، ها گزارش- 5.6.1 هاخروجي-5.6
  ها داده

از يك جدول  شده يك گزارش براي چاپ اطالعات انتخابدرك اينكه 5.6.1.1
  .شود مييا پرس و جو استفاده 

  .گزارشي بر اساس يك جدول يا پرس و جوايجاد و نامگذاري 5.6.1.2   

                                                            
1 Duplicates allowed 



 

  ۶۶٩٧٢٩١١: فاکس     ۶۶۴٨٨١۵٢- ۴: خيابان برادران مظفر، طبقه زيرين يسنما فلسطين  تلفن  -خيابان طالقانی -تهران
 www.iranicdl.ir: سايت  وب    info@iranicdl.ir: پست الکترونيک 

Page of 4 

 جزئيات مرجع  عناوين  بخش
  .بندي گزارش در يك صفحهفيلدهاي داده و عناوين تغيير چيدمان 5.6.1.3   
 ، Sumتوسط  ، بندي شده  لدهاي معيني در يك گزارش گروهيفارائه   5.6.1.4   

Minimum ، Maximum ، Average  ياCount ،  در نقاط
  . انفصال مناسب

  .گزارشن موجود در سر صفحات و پا صفحات مترا ايجاد يا اصالح 5.6.1.5   
 ، صفحه گستردهخروجي پرس و جو در  ، يك جدولصدور اطالعات   5.6.1.6   

  .مكاني روي درايوروي  را بهxml يا قالب ) txt.وcsv.(متن 
فرم، پرس و  ، يك جدول) عمودي يا افقي(تغيير جهت چرخش كاغذ   5.6.2.1  چاپ كردن  - 5.6.2 

  .غذتغيير اندازه كا. گزارش ،جوها
  .انتخابي و يا كل جدول )هاي(ركورد،ك صفحهچاپ ي 5.6.2.2   
 Form)با استفاده از چاپ تمام ركوردها يا صفحات معيني فرم   5.6.2.3   

layout).   
  .نتايج يك پرس و جوچاپ   5.6.2.4   
   .گزارش چاپ صفحات معين يك گزارش و يا چاپ كامل 5.6.2.5   

  


