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مقدمه

امروزه استفاده از ابزارهاي فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش و يادگيري به معناي توليد دانش 
توسط فراگير، به روز نمودن اطالعات و منابع تدريس و تسهيل کننده ارتباطات براي فراگيران است. 
تبادل اطالعات و دانش نوين نزديکي ملت ها را موجب گرديده و همين امر در آينده نزديک تغييرات 

اساسي در دانش و فناوري بوجود مي  آورد.
بسياري از کشورهاي در حال توسعه جهت زندگي در جامعه اطالعاتي؛ به دليل پاسخگو نبودن 
روش هاي سنتي آموزش به نياز فراگيران، تغيير در برنامه ريزي آموزشي را در سرلوحه کار خود قرار 
داده اند. بنياد ICDL جمهوري اسالمي ايران نيز توسعه و به روز شدن سواد ديجيتال را الزامي دانسته 
و تالش نموده با طراحي و اجراي دوره هاي استاندارد و متنوع آموزشي، انتشار نرم افزار و تأليف کتب 

آموزشي مبتني بر مفاهيم ICDL جهت رسيدن به اهداف زير گام هاي اساسي بردارد:
  ترويج و توسعه سواد رايانه اي در بين اقشار جامعه

  افزايش و بهبود بهره وري کارمندان
  تسهيل عضويت همه افراد در جامعه اطالعاتي

  گسترش توليد علم از طريق توسعه جنبش نرم افزاري
اميد است صاحب نظران با ارائه ديدگاه هاي خود ما را در استمرار و ارتقاء فعاليت ها ياري نمايند.

                                                         عليرضا سلطاني فرد
                                                         مدیر اجرائي بنياد ICDL جمهوري اسالمي ایران
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در این فصل می آموزید:
           پایگاه داده چیست؟

           جدول 
           داده 

           تفاوت میان داده و اطالعات
           انواع داده ها

فـصل اول
مفاهیم پایگاه داده 



 پایگاه داده چیست؟
يک پايگاه داده به صورت يک مجموعۀ سازماندهی شده از داده ها )اطالعات( تعريف می شود. پيش 
از اين، در ساده ترين حالت، يک برگ کاغذ که به ستون ها و رديف ها تقسيم شده يا يک جدول در 
برنامۀ واژه پرداز مايکروسافت يا Excel، يک پايگاه دادۀ ساده در نظر گرفته می شد. پايگاه های داده با 

يک جدول، کاربرد بسيار محدودی دارند و نمی توان از آن ها برای کار استفاده کرد.
امروزه يک پايگاه داده مجموعه ای از آيتم ها مثل جدول ها، فرم ها، Query ها )پرسجوها( و گزارش ها 
 Query است. پايگاه داده می تواند داده ها را به صورت سازمان يافته در چندين جدول ذخيره کند؛ از
برای يافتن اطالعات خاصی با توجه به معيار وارد شده استفاده نمايد، گزارش های تفصيلی )الکترونيکی 

يا چاپی( توليد کند، محاسبات و بسياری کارهای ديگر را انجام دهد.

 کاربرد پایگاه داده 
از پايگاه داده برای گروه بندی و قالب بندی داده ها و سپس استخراج اطالعات از اين داده ها استفاده 

می شود. چند نمونه از کاربردهای پايگاه داده عبارتند از:
- ليست تلفن ها

- پايگاه دادۀ مجرمان، که پليس از آن برای رديابی مجرمان سابقه دار استفاده می کند.
- اسناد بيمار که، در يک پايگاه داده در سيستم پزشکی نگهداری می شود.

- مشخصات مالياتی، که در يک پايگاه دادۀ دولتی نگهداری می شود.

 پایگاه دادۀ رابطه ای 
برخالف پايگاه دادۀ تک جدولی، پايگاه دادۀ رابطه ای می تواند داده ها را در چند جدول ذخيره و 
استفاده کند. پايگاه دادۀ رابطه ای با استفاده از چند جدول، از تکرار غير ضروری داده ها جلوگيری 
می کند. مثاًل در هنگام استفاده از يک پايگاه دادۀ بزرگ برای ذخيرۀ اطالعات مشتريان، مثل آدرس 
آن ها، ممکن است بسياری از افراد ثبت شده در پايگاه داده در يک خيابان زندگی کنند و بخش های 
مشابه ديگری در آدرس های آن ها وجود داشته باشد. به جای ذخيرۀ چند بارۀ نام خيابان، کشور، 
استان و غيره، اين اطالعات در يک جدول جداگانه ذخيره می شود. با اضافه کردن يک مشتری جديد 

به پايگاه داده تنها کافيست شمارۀ خانه ثبت گردد.

 جدول چیست؟
از جدول ها برای ذخيره کردن داده با يک قالب سازمان يافته استفاده می شود. همان طور که پيش 
از اين گفتيم، اين جدول ها از نظر رديف ها )رکوردها( و ستون ها )فيلدها( شبيه به جدول های برنامۀ 

Word و Excel هستند.
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 رکورد )ردیف( 
رکورد به داده های وارد شده در يک رديف )سطر( از جدول گفته می شود. تمام داده های وارد شده 
در يک رديف، متعلق به يک فرد يا آيتم می باشند. يک رکورد معموالً شامل: شمارۀ شناسايی منحصر 
بفرد )ID Number(، نام، توضيحات، به همراه ساير اطالعات مرتبط می باشد. با واردکردن هر رکورد 

جديد، يک رديف )سطر( جديد اضافه می شود.

 فیلد )ستون( 
از هر ستون )که قباًل با نام فيلد شناخته  شد( برای تعيين اينکه چه اطالعاتی بايد در آن ستون 
وارد گردد استفاده می شود. مثاًل يـک ستون بـا عنوان Street، محلی را مشخص می کند که در هنگام 

ايجاد يک رکورد جديد بايد از آن برای وارد کردن نام خيابان استفاده شود.

               

                                               
                                   

                                

Database Table                                             
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 داده چیست؟
داده، اطالعات وارد شده در جدول های يک پايگاه داده است. شرکت های بزرگ، کوچک و افراد هر 
روز از پايگاه داده استفاده می کنند، بدون آنکه افراد متوجه استفاده از آن شوند. حتی يک امر ساده 
مثل وارد کردن مشخصات تماس در بخش Contact )تماس( يا Address Book  يک برنامۀ ارسال 
ايميل مانند  Outlook Microsoft يا Outlook Express مستلزم وارد کردن داده در يک پايگاه 

داده می باشد.
بـه ترتيب حروف الفبا )اسامی/ آدرس ها( يا اعداد )تاريخ ها / واحد  داده های وارد شـده معمـوالً 
پول( نمايش داده می شوند. اما برنامۀ Access قادر است ساير اشکال داده، مثل لينک وب سايت ها، 
نيز  را  )فايل ها و عکس ها(  فايل های ضميمه  نيز  سندهای ساخته شده در ساير بسته ها )OLE( و 

ذخيره کند.
داده ها را می توان به صورت دستی از طريق صفحه کليد وارد کرد، از برنامه های ديگر در پايگاه داده 

قرار داد، به منابع بيرون داده ها پيوند ايجاد کرد و حتی داده ها را از طريق ايميل جمع آوری نمود.

 تفاوت میان داده و اطالعات
داده:

- واقعيت ها و آمار مورد استفاده به عنوان مرجع يا تجزيه تحليل
- اعداد، حروف، عالئم، عکس ها و غيره که می توان توسط کامپيوتر آن ها را پردازش کرد.

- برای استخراج مفهوم از داده ها، بايد داده ها توسط انسان يا دستگاه تفسير و تحليل شوند.
اطالعات:

 - اطالعات تفسير داده ها است.
- داده ها برای ايجاد مفهوم پردازش شده اند.

 انواع داده
انواع داده، مشخص می کنند که چه نوع داده ای در هر فيلد )ستون( جدول وارد می شود. مثاًل اگر 
12يا قيمت 1.59 در فيلدی که به طور پيش فرض روی متن تنظيم شده وارد  june 2007 تاريخ

گردد، حروف وارد شده بدون تغيير باقی می مانند.

                                                                            
اما، اگر نوع داده روی يک واحد پول يا تاريخ تنظيم شده باشد داده های عددی وارد شده به طور 

خودکار با فرمت مناسب برای واحد پول يا تاريخ / ساعت قالب بندی می شوند.
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چند دليل خاص برای انتخاب نوع صحيح داده در هنگام ايجاد جدول وجود دارد. مثاًل تنظيم نوع 
داده بر روی گزينۀ تاريخ موجب می شود تا تمام ورودی های اين فيلد به شيوۀ مشخص شده قالب بندی 
و ذخيره شوند. اين بدان معناست که Query هايی که برای يافتن اطالعات با معيار جستجوی تاريخ 
ساخته می شوند، تمام داده ها را در بر می گيرند. به همين ترتيب نوع دادۀ اعداد بايد نوع عددی باشد، 

در غير اينصورت جستجوی Query ها، گزارش ها و محاسبات نتيجۀ مطلوبی نخواهد داشت.
 

مناسب  که عالمت  باشد  گونه ای  به  بايد  فيلد همچنين  تنظيمات    
به  را  داده ها  ورود  و  دهد  نمايش  را  تاريخ  مناسب  قالب بندی  و  پول  واحد 

حروف، عالئم و فاصله گذاری های خاصی محدود کند. 
 

 کاربردهای متداول یک پایگاه داده در مقیاس بزرگ
اين کاربردها عبارتند از:

سيستم های رزرو خطوط هواپيمایی:
اين سيستم ها دارای پايگـاه داده ای از تمـام صندلی ها در تمـام پروازهـای موجـود می باشند که امکان 

رزرو سريع مسافران برای مقصدهای مختلف را فراهم می کند.
اسناد دولتی:

دولت ها در سراسر جهان چندين پايگاه دادۀ بزرگ دارند تا بتوانند به درستی عمل کنند. اسناد مالياتی، 
اسناد مربوط به جرايم و امنيت اجتماعی همگی نيازمند سيستم های پيچيدۀ پايگاه داده هستند.    
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اسناد حساب های بانکی:
بانک ها نياز به پايگاه های دادۀ بسيار قابل اعتماد دارند تا بتوانند حساب های مشتريان و گزارش نقل 

و انتقاالت را نگهداری و پيگيری کنند.
مشخصات بيماران بيمارستان:

اسناد پزشکی، امروزه در حال انتقال به يک سيستم پايگاه داده هستند. اين سيستم موجب می شود 
تا هرگاه به درمان نياز داريد سابقۀ پزشکی شما سريعاً قابل دسترسی باشد.

 هر جدول در پایگاه داده باید تنها حاوی داده های مربوط به یک موضوع باشد
يک پايگاه داده ممکن است حاوی جدول های بسياری باشد. يک جدول بايد تنها رکوردهای مربوط 
به يک موضوع خاص را دربر بگيرد. مثاًل ممکن است يک جدول با نام مشتريان داشته باشيد که حاوی 
اطالعات مربوط به مشتريان شما باشد و يک جدول نيز با نام سفارشات داشته باشيد. شما می توانيد 
با ايجاد يک رابطه و مرتبط کردن هر مشتری به سفارشات مربوط به همان مشتری، دو جدول را به 

هم ارتباط دهيد.
 

 هر فیلد جدول باید تنها حاوی یک جزء داده باشد
هر فيلد بايد حاوی کوچکترين جزء داده باشد. مثاًل اگر نام فردی را ذخيره می کنيد، بايد برای 
نام او از يک فيلد و برای نام خانوادگی او از يک فيلد ديگر استفاده کنيد. اين بدان دليل است تا بعداً 
بتوانيد داده ها را براساس نام خانوادگی طبقه بندی کنيد. به همين ترتيب بايد يک آدرس را نيز به 
کوچک ترين اجزای ممکن تقسيم کنيد تا بتوانيد آدرس ها را براساس استان / ناحيه، کدپستی يا حتی 

کشور جستجو نماييد.

 طراحان پایگاه داده، مدیران پایگاه داده و کاربران پایگاه داده
گروه های مختلفی پايگاه های داده را طراحی، نگهداری و استفاده می کنند.

طراحان پایگاه داده: 
اين افراد متخصصان بسيار ماهر با دانش گسترده ای از نحوۀ کار پايگاه داده، عملکرد کلی و جزئيات 

برنامه نويسی آن می باشند.
مدیران پایگاه داده: 

اين گروه از افراد کارهای روزانۀ پايگاه داده را انجام می دهند تا اطمينان يابند که داده ها از امنيت 
کافی برخوردارند. اين افراد به کاربران پايگاه داده، پشتيبانی فنی ارائه می دهند. امکان دسترسی به 
داده های خاصی را در سطوح مختلف برای کاربران مختلف فراهم می کنند. در صورت بروز مشکل 
در کامپيوتر، مديران پايگاه داده، مسئوليت بازيابی عملکردهای معمول پايگاه داده را بر عهده دارند.

کاربران پایگاه داده: 
کاربران مسئوليت ورود منظم و روزانۀ داده ها، نگهداری داده ها و بازيابی اطالعات را بر عهده دارند.
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