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جلسه اول

مفاهیم بنیادی پایگاه داده ها
و عناصر اصلی محیط آن
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:مقدمه

اصطالح پایگاه داده ها یكي از رایج ترین اصطالحات در دانش و فن كامپیوتر است

ا شده، در این درس دانشجویان تنها با بخشي از مفاهیم بنیادي دانش وفن پایگاه داده ها آشن

.آگاهي پایه اي الزم را براي مطالعه بیشتر و یا كار در این زمینه كسب مي كنند



:مقدمه

.سیستم مدیریت پایگاه داده ها یكي از سیستم هاي ذخیره و بازیابي اطالعات است

:سیستم  ذخیره و بازیابي اطالعات در معناي عام

ه، هر سیستمي كه به كاربر برنامه ساز یا نابرنامه ساز امكان دهد تا اطالعات خود را ذخیر

.بازیابي و پردازش كند



:اطالع و دانش,داده

:داده▪

ه نمایش ذخیره شده اشیاء فیزیكي، چیزهاي مجرد، بوده ها، رویدادها یا چیزهاي قابل مشاهد
.كه در تصمیم سازي بكار مي آیند

:اطالع▪

.اطالع، داده پردازش شده است

:دانش▪

.دانش عبارتست از نمایش نمادین جنبه هایي از بخشي از خرد جهان واقع



پایگاه داده ها چیست؟

نه ,یكپارچه)پایگاه داده ها مجموعه اي است از داده هاي ذخیره شده و پایا، به صورت مجتمع 

ت مدیریت ، بهم مرتبط، با كمترین افزونگي، تح(لزوما فیزیكي، بلكه حداقل به طور منطقي

سیستم ”یك سیستم كنترل متمركز، مورد استفاده یك یا چند كاربر از یك یا بیش از یك 

.، به طور همزمان و اشتراكي مي باشد“كاربردي



:عناصر محیط پایگاه داده ها
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:انواع سخت افزارهاي محیط پایگاه داده

سخت افزار ذخیره سازي داده ها▪

سخت افزار پردازشگر▪

(ارتباط)سخت افزار همرساني ▪



:انواع نرم افزارهاي موجود در محیط پایگاه داده ها

(DBMS)سیستم مدیریت پایگاه داده ها ▪

DBMSبرنامه هاي كاربردي قابل اجرا در محیط ▪

رویه هاي ذخیره شده▪

نرم افزار شبكه▪



جلسه دوم

مدلسازی معنایی داده ها



:آنچه در اين جلسه مي خوانيد

مدلسازي معنایي داده ها-1

انواع روشهاي مدلسازي معنایي داده ها-2

ERمدلسازي با روش -3

تعریف موجودیت-4

قوانین تشخیص موجودیت-5

موجودیت مستقل و موجودیت وابسته-6

تعریف صفت-7

انواع صفت-8

تك مقداري و چند مقداري,مركب,صفت ساده-9

یا مشتق ( واقعي)ذخیره شده ,هیچ مقدار پذیر یا هیچ مقدارناپذیر,صفت شناسه یا ناشناسه-10

تعریف ارتباط-11



:مدلسازي معنایي داده ها

نایي داده هاي ذخیره شدني در پایگاه داده ها ابتدا باید در باالترین سطح انتزاع مدلسازي مع

.شوند

ز یعني ارائه مدلي از داده هاي محیط عملیاتي به كمك مجموعه اي امدلسازي معنایي داده ها 

با توجه به ,مفاهیم انتزاعي و مستقل از جنبه هاي مربوط به نمایش منطقي و فیزیكي داده ها

.معنایي كه كاربر براي داده ها قائل است



:انواع روشهاي مدلسازي معنایي داده ها

(ER: Entity Relationship)ارتباط -روش موجودیت▪

(UML: Unified Modeling Language)روش زبان عمومي مدلسازي ▪

(OMT: Object Modeling Technique)روش تكنیك مدلسازي شئ ▪



:ERمدلسازي با روش 

سه مفهوم  معنایي وجود دارد و داده ها به كمك همین سه مفهوم نمایش داده ERدر روش 
:مي شوند

موجودیت▪

(خصیصه)صفت ▪

ارتباط▪



:تعریف موجودیت

مفهوم كلي شئ، چیز، پدیده و به طور كلي هر آنچه كه مي خواهیم در موردش ,موجودیت

.اطالع داشته باشیم و شناخت خود را در موردش افزایش دهیم

: مثال
دانشكده: محیط عملیاتي

...استاد و ,درس,دانشجو: موجودیت



:قوانین تشخیص موجودیت

.موجودیت معموالً نمونه هایي متمایز از یكدیگر دارند▪

.موجودیت معموالً بیش از یك صفت دارد▪

.موجودیت معموالً یك نام با معناي مشخص دارد▪

.دارد( مفعولیت)یا حالت كنشپذیري ( فاعلیت)موجودیت معموالً حالت كنشگري ▪

.ارتباطهایي با موجودیتهاي دیگر دارد,موجودیت▪



:موجودیت مستقل و موجودیت وابسته

، موجودیتي است كه مستقل از هر موجودیت دیگر و به خودي(قوي)موجودیت مستقل ▪
.خود، در یك محیط مشخص مطرح باشد

موجودیتي است كه وجودش وابسته به یك نوع موجودیت، (ضعیف)موجودیت وابسته ▪
.دیگر است



:تعریف صفت

صفت در واقع خصیصه یا ویژگي یك نوع موجودیت است و هر نوع موجودیت مجموعه اي از
.هر صفت یك نام، یك نوع و یك معناي مشخص دارد. صفات دارد

: مثال

...استاد و ,درس,دانشجو: موجودیت

...تعداد واحد و ,شماره درس,نام درس: صفت



:انواع صفت

انواع 
صفت

ساده یا مركب

تك مقداري یا چندمقداري

شناسه یا ناشناسه

رهیچ مقدارپذیر یا هیچ مقدارناپذی

ذخیره شده یا مشتق



:تک مقداري و چند مقداري,مرکب,صفت ساده

(درس. )صفتي است كه مقدارش از لحاظ معنایي تجزیه نشدني و ساده باشدصفت ساده ▪

...(و نام استان و شهر: آدرس. )صفتي است كه از چند صفت ساده تشكیل شده استصفت مركب▪

امنه صفتي است كه براي یك نمونه از یك نوع موجودیت حداكثر یك مقدار از دصفت تك مقداري▪
(شماره درس. )مقادیر را مي گیرد

:  اهيمدرک دانشگ. )بیش از یك مقدار از دامنه مقادیر مي گیردصفتي است كهصفت چندمقداري ▪
(لیسانس و دكترا



:صفت شناسه یا ناشناسه

:صفت شناسه موجودیت كه گاه به آن كلید هم گفته مي شود، دو ویژگي دارد•

.حتي االمكان طول مقادیرش كوتاه است-2.یكتایي مقدار دارد-1

(شماره كارگزیني,شماره ملي: مانند)

.استناشناسههر صفتي كه شناسه نباشد 



:صفت هیچ مقدار پذیر یا هیچ مقدارناپذیر

(شماره تلفن. )باشد مي تواند مقدار نداشته باشدهیچ مقدارپذیراگر صفت ▪

(صفت شناسه. )صفتي است كه باید مقدار داشته باشدهیچ مقدارناپذیرصفت ▪



:و صفت مشتق( واقعي)صفت ذخیره شده 

. صفتي است كه مقادیرش در پایگاه داده ها ذخیره شده باشدذخیره شدهصفت ▪
(نام خانوادگي)

اصل یك صفتي است كه مقادیرش در پایگاه داده ها ذخیره نشده باشد، بلكه حمشتقصفت ▪
(معدل. )پردازش روي فقره هایي از داده هاي ذخیره شده باشد



:تعریف ارتباط

تگي بین بین دو یا بیش از دو نوع موجودیت است و ماهیتاً نوعي بس( تعامل)ارتباط اندركنش 
.  انواع موجودیتهاست

: مثال
.انتخاب مي كنددانشجو درس را 

.حذف مي كنددانشجو درس را 



جلسه سوم

ERنمودار 



:آنچه در اين جلسه مي خوانيد

ERنمودار -1

ERنمادهاي نمودار -2

وضع مشاركت در ارتباط-3
درجه ارتباط-4

چندي ارتباط-5



:ERنمودار 

، یعني نوع موجودیت، صفت و ارتباط ERنموداري است كه سه مفهوم اساسي مدل ERنمودار 
.نمایش داده مي شوند



:ERنمادهای نمودار 

موجودیت

موجودیت ضعیف

ارتباط

ارتباط با موجودیت ضعیف

مشاركت موجودیت در ارتباط



:ERنمادهای نمودار 

مشاركت الزامي

صفت

صفت شناسه اول

صفت شناسه دوم

صفت شناسه مركب

صفت چندمقداري



:ERنمادهای نمودار 

E1 R E2

E2E1

صفت مركب

قصفت مشت

چندي ارتباط

“زگونه اي است ا”ارتباط 

1

1

N

N

1

M

Nبه 1

1به 1

M بهN



:وضع مشارکت در ارتباط

وع مشاركت یك نوع موجودیت در یك نوع ارتباط را الزامي گویند، اگر تمام نمونه هاي آن ن
.در غیر این صورت مشاركت غیرالزامي است. موجودیت در آن نوع ارتباط شركت كنند

دانشجو انتخاب درس

نمایش مشاركت 
الزامي



:درجه ارتباط

.تعداد شركت كنندگان در یك ارتباط را درجه آن ارتباط مي گویند

دانشجودرساستاد

ترم نمره

سال آموزشي

انتخاب
ارتباط 
بین سه 
موجودیت



:چندی ارتباط

و نوع چندي یا ماهیت نوع ارتباط عبارتست از چگونگي تناظر بین دو مجموعه نمونه هاي آن د
.موجودیت

:انواع چندي ارتباط

1:1یك به یك    

N:1یك به چند   

N:Mچند به چند   



:مثال چندی ارتباط

دانشجودرس

ترم نمره

انتخاب
N

M

حذف

سال آموزشي

N 1



جلسه چهارم

ERمحدودیتهای روش 



:آنچه در اين جلسه مي خوانيد

(سه نوع دام) ERمشكالت روش -1
تجزیه و تركیب-2
تخصیص و تعمیم-3
تجمع-4
وراثت صفت-5
دسته بندي-6
مراحل مدلسازي معنایي داده ها-7
UMLروش مدلسازي -8

نمادها-9
خصوصیات كلي روش مدلسازي معنایي داده ها-10



ER:مشكالت روش 

:دام حلقه اي-1
یتي را هنگامي ایجاد مي شود كه با داشتن مثال سه ارتباط دو موجودیتي، وجود یك ارتباط سه موجود

.نتیجه بگیریم در وضعي كه این استنتاج درست نباشد

.را انتخاب كرده است yدرس  xدانشجوي •

.درس داده مي شود zتوسط استاد  yدرس •

.دهددرس مي  xبه دانشجوي  zاستاد •

:نتيجه نمي توان گرفت كه•

.گرفته است zرا با استاد  yدرس  xدانشجوي 



ER:مشكالت روش 

(:چتري)دام چند شاخه -2

و هریك از دیگر انواع Eاین نوع دام وقتي ایجاد مي شود كه بین یك نوع موجودیت 
Fال با مشاركت الزامي وجود داشته باشد، ولي ارتباط بین مثN:1ارتباط ... و F ،Gموجودیت 

بین در این صورت نمي توان با داشتن ارتباط هاي دوگاني. ، در مدلسازي دیده نشده باشدGو 
E  وF  و بینE ،G  اطالع دو موجودیتي در مورد ارتباط بین نمونه هاي دو نوع ... و

اگر مدل ساز تصور كند كه چنین اطالعي را مي تواند به . را به دست آورد Gو  Fموجودیت
.دست آورد، دچار دام چند شاخه مي شود



(دام چند شاخه)ER:مشكالت روش 



ER:مشكالت روش 

(:گُسَل)دام شكاف -3

و مشاركت N:1، یك ارتباط باچندي Fو Eهنگامي ایجاد مي شود كه بین دو نوع موجودیت 
با مشاركت غیرالزامي N:1، ارتباط Gخود با نوع موجودیت Fالزامي وجود داشته باشد، ولي 

، نمي توان همه اطالعات دوموجودیتي Gو Fبه دلیل غیر الزامي بودن ارتباط بین . داشته باشد
.را بدست آوردGو Eدر مورد ارتباط بین نمونه هاي دو نوع موجودیت 



(دام شكاف)ER:مشكالت روش 



:برطرف گردیدندEERكه در روش ERمحدودیتهای روش 

تجزیه-1
تركیب-2
تخصیص-3
تعمیم-4
تجمع-5

وراثت صفت-6



:تجزیه

یئ كل ش. تجزیه یا جداسازي یعني یك شیئ كل را به اجزاء تشكیل دهنده آن تقسیم كنیم
ا صفات، ساختار و رفتار خود را دارد و هریك از اجزاء نیز صفات، ساختار و رفتار خاص خود ر

به . شیئ كل شامل اجزاء خود است و بین شیئ كل و اجزایش، ارتباط شمول وجود دارد. دارند
.گفته مي شود“ ...جزئي است از ”، ارتباط EERاین نوع ارتباط در 



:تركیب

یك نوع Ei(i=1 , 2 , …)تركیب، عكس عمل تجزیه است و در این عمل، با داشتن 
.ها اجزاء تشكیل  دهنده آن باشندEiرا بازشناسي مي كنیم به نحوي كه Eموجودیت 



:مثال تجزیه و تركیب

Mother Board

COMPUTER

.  .  .

.  .  .

.  .  .

Monitor Ram Hard



:تخصیص

طه تخصیص عبارتست از مشخص كردن گونه هاي خاص یك شیئ براساس یك یا چند ضاب
ان، انس: مشخص، مثال اگر شیئ موجود زنده را درنظر بگیریم، سه گونه خاص آن عبارتند از

هر یك نوع موجودیت مي تواند خود زیرنوع موجودیتهایي EERدر روش . حیوان و نبات
.وجود دارد“ ...گونه اي است از ”بین هر زیرنوع و زبرنوع ارتباط . داشته باشد



:تعمیم

شترک تعمیم، عكس عمل تخصیص است، به این معنا كه با داشتن زیرنوعهاي خاص، صفات م
.بین آنها را در یك مجموعه صفات براي یك زبرنوع موجودیت درنظر مي گیریم



:مثال تخصیص و تعمیم

دانشجو

دانشجوي دوره
دكترا

دانشجوي دوره
كارشناسي

دانشجوي دوره
كارشناسي ارشد

نام و نام 
خانوادگي

شماره

زيرنوعها

زبرنوع

.  .  ..  .  ..  .  .

.  .  .

صفات خاص صفات خاص صفات خاص

صفات مشترك

.

.

.



:وراثت چندگانه

با . دیك زیرنوع موجودیت، مي تواند در عین حال زیرنوع یك زبرنوع موجودیت دیگر هم باش
.نمایش دادEERاین ترتیب مي توان مفهوم وراثت چندگانه را در روش 



:مثال وراثت چندگانه

دانشجو

دانشجوي دوره روزانهدانشجوي دوره شبانه

دانشجوي دوره كارشناسي ارشددانشجوي دوره كارشناسي



:دسته بندی

رنوع، از ممكن است زبرنوعهاي این زی. یك زیرنوع مي تواند زیرنوع بیش از یك زبرنوع باشد
Uز نماد براي نمایش دسته، ا. گویند( طبقه)به این زیرنوع اصطالحا دسته . یك نوع نباشند
.استفاده مي شود



:مثال دسته بندی



:تجمع

یت، تجمع عبارتست از ساختن یك نوع موجودیت جدید با دیدن دو یا بیش از دو نوع موجود
در واقع . كه خود باهم در یك ارتباط شركت دارند، به صورت یك نوع موجودیت واحد

، مجموعه اي از موجودیتهاي مرتبط را باهم مجتمع كرده و به عنوان یك نوع موجودیت واحد
درنظر مي گیریم و این نوع موجودیت واحد خود مي تواند با نوع موجودیت دیگري ارتباط

.داشته باشد



:مثال تجمع

1E 2E
1R

kE

2R

3E



:مراحل مدل سازی معنایی  داده ها

مطالعه، تحلیل و شناخت محیط-1

يبرآورد خواسته ها و نیازهاي اطالعاتي و پردازشي همه كاربران و تشخیص محدودیتهاي معنای-2

بازشناسي انواع موجودیتهاي مطرح و تعیین وضع هریك-3

تعیین مجموعه صفات هر نوع موجودیت-4

بازشناسي انواع ارتباطات بین انواع موجودیتها، تشخیص نوع مشاركت و چندي ارتباط-5

ERرسم نمودار -6

.بدست مي آیدERفهرست كردن پرسشهایي كه پاسخ آنها از نمودار -7

.توارسي مدلسازي انجام شده تا اطمینان حاصل شود كه مدلسازي پاسخگوي نیاز كاربران اس-8



:UMLروش مدلسازي 

.در این روش از چند نمودار براي نمایش مدلسازي و طراحي نرم افزار استفاده مي شود

:مفاهیم اصلي در این مدلسازي
رده•
صفت•

بستگي•



EERو مفاهیم UMLتناظر بین مفاهیم 

EERمفهوم در  UMLمفهوم در 

نوع موجوديت رده

نمونه موجوديت شيئ

صفت صفت

ارتباط بستگي

نمونه ارتباط پيوند

ارتباط بازگشتي بستگي انعكاسي

نوع موجوديت ضعيف بستگي مقيد

صفت مركب ميدان ساختمند

صفت ارتباط صفت پيوند

چندي ارتباط چندي بستگي



:نمادها

:مي شودرده با یك مربع یا مستطیل نشان داده مي شود و به شكل زیر به سه قسمت تقسیم

نام رده

پردازشها

نام صفات



:نمادها

داده بستگي بين دو رده، به صورت يك خط متصل كننده دو رده نمايش
.مي شود و نام ارتباط روي خط نوشته مي شود

شيئ كل شيئ جزء

:تجمع به صورت زير نشان داده مي شود



:نکته

عالمت ستاره باشد، به maxاگر به جاي . نوشته مي شودmin…maxچندي بستگي به صورت •
.محدودیت نداردmaxاین معنا است كه مقدار 

صفت چندمقداري به صورت یك رده جداگانه نشان داده مي شود، ولي فاقد قسمت مربوط به •
.پردازش است

.گذاشته مي شود: نام میدان بعد از نام صفت نوشته مي شود و بین این دو نام عالمت •

 دهنده نوشته مي شود و این مربع با خط چین به خط نشان( مستطیل)صفت پیوندي در یك مربع •
.ي شودنام پیوند و نام صفات پیوند در دو قسمت از این مربع گذاشته م. بستگي متصل مي شود



:UMLنمایش صفت پیوند در 

پردازشها

نام صفت

نام رده

پردازشها

نام صفت

نام رده

نام بستگي

نام صفات

Min…max   نام بستگيmin…max



:خصوصیات کلي روش مدلسازي معنایي داده ها

گویایي•
صوري بودن •
سادگي مفاهیم•
قابلیت نمایش نموداري •
ایجاز•
جامع بودن مفاهیم•
قابلیت نمایش ساختار، حالت و رفتار نوع موجودیت•
گسترش پذیري•



جلسه پنجم

آشنایی با ساختار داده ها



:آنچه در اين جلسه مي خوانيد

پایگاه داده ها در محیط انتزاعي-1
سطوح محیط انتزاعي-2
گونه هاي موجود ساختار داده اي-3
مفهوم ساختار داده اي در سطوح مختلف پایگاه داده ها-4
ساختار داده اي رابطه اي-5
شماي پایگاه جدولي-6
عملیات در پایگاه جدولي-7
عملگرهاي جبر رابطه اي -8
برخي ویژگیهاي ساختار داده اي جدولي-9



:پایگاه داده ها در محیط انتزاعي

نمايشي از پايگاه داده ها در يك محيط ,در جلسات قبل ديديم كه مدل سازي معنايي داده ها
زيكي محيطي است فراتر از محيط فايلينگ منطقي و فايلينگ في,انتزاعي است كه اين محيط

تقل و است و مفاهيمي كه در اين محيط مطرح مي شوند بايد از جنبه هاي فايلينگ پايگاه مس
.ماهيتاً انتزاعي باشند

:مفهوم محيط انتزاعي مي تواند سطوحي داشته باشد

(مدل معنايي پايگاه داده ها)باالترين سطح انتزاع -1
(طراحي منطقي پايگاه داده ها)سطح انتزاعي پايين تر -2



:سطوح محیط انتزاعی

خرد جهان واقع

مدل معنايي پايگاه داده ها

:طرح منطقي پايگاه داده ها در

سطح خارجي

سطح ادراکي

زاعباالترين سطح انت

سطوح انتزاعي در

پايگاه داده ها
محيط انتزاعي



:طراحی منطقی پایگاه داده ها

براي ,(نمودارها)همانطور كه در مدلسازي داده ها نیاز به امكاناتي براي نمایش واقعیات بود 
طراحي منطقي پایگاه داده ها هم امكانات خاصي الزم است مانند یك مدل داده كه شامل 

مدل ساختار داده اي باشد تا طراحي منطقي پایگاه داده ها با استفاده از مفاهیم اساسي یك
.داده و در چارچوب ساختار داده آن مدل انجام شود



:ساختار داده

ساختار داده امكاني است براي نمایش نوع موجودیت ها و ارتباطهاي بین آنها در سطح 
.طراحي منطقي پایگاه داده ها

:نكته
.هر ساختار داده حداقل یك عنصر ساختاري اساسي دارد

دو عنصر اساسي ساختاري عنصري است كه به كمك آن نوع موجودیت یا نوع ارتباط یا هر
.نمایش داده مي شوند



:انواع ساختارهاي داده

(جدولي)ساختار داده اي رابطه اي -1
ساختار داده اي سلسله  مراتبي-2
ساختار داده اي شبكه اي-3

ساختار داده اي جعبه اي-4
ساختار داده اي هايپرگرافي-5
ساختار داده اي ليستهاي وارون-6



(:جدولی)آشنایی با ساختار دادۀ رابطه ای 

پایگاه داده اي جدولي مجموعه اي است از تعدادي جدول و هر جدول یك نام و حداقل یك 
.ستون با نام و نوع داده مشخص دارد كه جدول همان عنصر ساختاري اساسي است

:مفاهیم اصلي ساختار جدولي عبارتند از

جدول-1
سطر-2

ستون-3



:شِماي پایگاه داده جدولي

ساختهاي منطقي طراحي شده و نوعي( توصیف)شِماي پایگاه داده ها عبارتست از تعریف 
در"عملیات در داده ها"، كه "كنترل داده ها"و "تعریف داده ها"برنامه است شامل دستورات 

.آن وجود ندارد
:مثال

Create table student

(id char(8) not null,

name char(20),

Family char(20) )

Primary key id;

id name family

… … …

name

id

family

student



:عملیات در پایگاه جدولي

(INSERT)درج -1

(DELETE)حذف -2

(UPDATE)بهنگام سازي -3

(SELECT)بازیابي -4



:درج

Insert 

Into student

Values (‘9625320’,’ali’,’Ahmadi’);

id name family

9625320 ali Ahmadi



:حذف

Delete

From student

Where id=‘9625320’;

id name family



:بهنگام سازی

Update student

Set id=‘9825320’

Where id=‘9625320’;

id name family

9825320 ali Ahmadi



:بازیابی

Select *

From student

Where name=‘ali’;

(:restrict)عملگر گزینش یا تحدید •
.این عملگر تعدادي سطر از یك جدول را بازیابي مي كند

(:project)عملگر پرتو •
.این عملگر تعدادي ستون از یك جدول را بازیابي مي كند

:natural join))عملگر پیوند طبیعي •
.این عملگر دو جدول را به هم پیوند مي زند



:برخي ویژگیهاي ساختار داده اي جدولي

.از نظر كاربر نمایش ساده اي دارد-1
.محیطش منطقاً مسطح است-2
.تنها عنصر ساختاري اساسي آن جدول است-3
.همه چیز با فقره داده هاي ساده نمایش داده مي شود-4
.ارتباطات با چندیهاي مختلف در آن قابل نمایش است-5
.منطق بازیابي آن ساده است-6
.ساختار منطقي دستور بازیابي آن ساده است-7
.براي پرسشهاي قرینه، رویه پاسخگوي قرینه دارد-8
.مبناي تئوریك قوي دارد-9

.تقارن دارد-10

.افزونگي ناشي از ماهیت ساختار داده دارد-11

.را دارد( وضع غیر عادي و نامطلوب)در عملیات ذخیره سازي كمترین آنومالي ,به شرط انجام طراحي درست-12

.قواعد جامعیت ذاتي ندارد-13



جلسه ششم

آشنایی با ساختار داده ها



:آنچه در اين جلسه مي خوانيد

آشنایي  با ساختار دادۀ سلسله مراتبي-1
عملیات در پایگاه دادۀ سلسله مراتبي-2
برخي ویژگي هاي ساختار دادۀ سلسله مراتبي-3
آشنایي با ساختار دادۀ شبكه اي-4
عملیات در ساختار دادۀ شبكه اي-5
برخي ویژگي هاي ساختار دادۀ شبكه اي-6

چرا از ساختار داده استفاده مي شود؟-7



:ساختار دادۀ سلسله مراتبي

ك پايگاه داده سلسله مراتبي مجموعه اي است منطقاً منظم از نمونه هاي متمايز يك يا بيش از ي
.سلسله مراتب

.اين ساختار قديمي ترين ساختار داده براي طراحي منطقي پايگاه داده ها است

.سلسله مراتب در اساس نوعي درخت است

:اين ساختار دو عنصر ساختاري اساسي دارد

براي نمايش موجوديت: ركورد-1
براي نمايش ارتباط دو موجوديت: فرزندي–پيوند پدر -2

Id Name ...

student

Id Name …

course

Id Name …

course



:مثال ساختار دادۀ سلسله مراتبي

TY V

U PM

N



:عملیات در پایگاه دادۀ سلسله مراتبی

بازیابي یك ركورد-1
بازیابي ركورد بعدي-2
بازیابي یك فرزند از یك پدر بالفاصله-3
بازیابي فرزند بعدي از پدر-4
درج یك فرزند زیر یك پدر-5
حذف یك فرزند از یك پدر-6

بهنگام سازي یك یا چند فرزند از یك پدر-7



:برخي ویژگیهاي ساختار دادۀ سلسله  مراتبي

.سادگي نمایش ساختار جدولي را ندارد-1

.مبناي ریاضي ندارد-2

.دو عنصر ساختاري اساسي دارد-3

.براي نمایش ارتباط یك به چند مناسب است-4

.نمایش ارتباط چند به چند در آن دشوار است-5

.ساخت منطقي رویه بازیابي آن به سادگي منطق رویه بازیابي در ساختار جدولي نیست-6

.سادگي عملیات ذخیره سازي ساختار دادۀ جدولي را ندارد-7

.تقارن ساختار جدولي را ندارد-8

.تعدادي قاعده جامعیت ذاتي دارد-9

.در مواقعي كه در ذخیره سازي نمونه هاي فرزند، افزونگي پدید آید، پایگاه در معرض ناسازگاري قرار مي گیرد-10



:ساختار دادۀ شبكه اي

.پایگاه دادۀ شبكه اي مجموعه اي است منطقاً منظم از یك یا چند مجموعه
.ساختار داده اي شبكه اي نوعي گراف جهت دار است و گره هایش به كمك یالهایي بهم وصل هستند

این ساختار را مي توان گسترش یافته ساختار سلسله مراتبي دانست به این معنا كه هر گره فرزند
.مي تواند بیش از یك گره پدر داشته باشد

:اين ساختار دو عنصر ساختاري اساسي دارد

براي نمايش موجوديت:ركورد-1
براي نمايش(: كوداسيل)مجموعه -2

ارتباط دو موجوديت 

Id Name ...

student

Id Name …

course

مالك

عضو

مجموعه یا كوداسیل انتخاب درس



:مثال ساختار دادۀ شبكه اي

:در اين ساختار مجموعه از سه قسمت تشكيل مي شود
نام مجموعه-1
ركورد مالك-2
ركورد عضو-3

:در اين ساختار
.مالك مي تواند مالك مجموعه ديگر باشد-1
.مالك مي تواند عضو مجموعه ديگر باشد-2
.عضو مي تواند مالك مجموعه ديگر باشد-3
.عضو مي تواند عضو مجموعه ديگر باشد-4
.مجموعه مي تواند يك مالك و چندين عضو داشته باشد-5

A

B

C

E

G

F

D

H



:عملیات در پایگاه دادۀ شبکه ای

بازیابي یك ركورد مالك-1
بازیابي ركورد بعدي ركورد مالك -2
بازیابي ركورد عضو با داشتن مالك-3
بازیابي ركورد بعدي ركورد عضو با داشتن مالك-4
درج یك ركورد مالك یا عضو-5
حذف یك ركورد مالك یا عضو-6

بهنگام سازي یك ركورد مالك یا عضو-7



:برخي ویژگیهاي ساختار دادۀ شبكه اي

.سادگي ظاهري ساختار داده اي جدولي را ندارد-1

.مبناي ریاضي ندارد-2

.دو عنصر ساختاري اساسي دارد-3

.یعني مي توان ارتباط با چندیهاي دیگر را هم نشان داد,نیست“ یك به چند”ماهیتاً براي نمایش ارتباطات -4

.ساخت منطقي دستور بازیابي آن پیچیده تر از ساختارهاي دیگر است-5

.مثل ساختار داده اي جدولي تقارن دارد-6

.قواعد جامعیت ذاتي دارد-7

.به علت حجم زیاد اشاره گرها، ایجاد یا اصالح آنها مي تواند سبب بروز فزونكاري در سیستم شود-8

.بعضي آنومالیهاي مدل سلسله  مراتبي در عملیات ذخیره سازي را ندارد-9



:چرا ساختار داده

.تأمین كننده محیط پایگاه داده ها است-1

.كنترل داده و دستورهاي عملیات در داده ها است,مبناي طراحي دستورات تعریف داده-2
.مبناي طراحي سیستم مدیریت است-3
.ضابطه اي است براي مقایسه سیستمهاي مدیریت و نیز ارزیابي آنها-4
.مبنایي است براي ایجاد و گسترش تكنیكهاي طراحي پایگاه داده ها-5
.ا استمبناي تقسیم بندي و برنامه ریزي موضوعات آموزش دانش و تكنولوژي پایگاه داده ه-6
.مبناي پژوهش در دانش و تكنولوژي پایگاه داده ها است-7



جلسه هفتم

معماری پایگاه داده ها



:آنچه در اين جلسه مي خوانيد

ANSIمعماري پیشنهادي -1

(مفهومي)دید ادراكي -2

دید خارجي-3

دید داخلي-4

زبان میزبان-5

DBMSنقش افزایش تعداد  زبانهاي میزبان مورد پذیرش -6

زبان داده اي فرعي-7

براي سه سطح معماري پایگاه داده هاDSLدستورهاي -8

تقسیم بندي زبان داده اي فرعي از نظر نیاز به زبان میزبان-9

ویژگیهاي زبان داده اي فرعي-10



:معماري پایگاه داده ها

ساده شده معماري سه سطحي( نماي)دید 

سطح خارجي
سطوح انتزاعي

(فرا فایلي) سطح ادراکي
(مفهومي)

سطح داخلي

...



:اجزای معماری پایگاه داده ها

كاربر-1
زبان میزبان-2
زبان داده اي فرعي-3
دید خارجي-4
(مفهومي)دید ادراكي -5
دید داخلي-6
فایلهاي فیزیكي-7
سیستم مدیریت پایگاه داده ها-8
مدیر پایگاه داده ها-9



:هامعماري پایگاه داده اجزای 

1کاربر  2کاربر 

1دید خارجي  2دید خارجي 

iکاربر 

دید داخلي

(مفهومي)دید ادراکي 

1فایل  2فایل  فایل 
K

jدید خارجي 

OS

D

B

M

S

D

B

A

سطح خارجي
سطوح 
انتزاعي

سطح ادراکي

سطح داخلي

يسطح فيزیک

...

...



(:مفهومي)دید ادراکي 

.دید طراح پایگاه داده ها نسبت به داده هاي ذخیره  شدني در پایگاه داده ها است-1

.است و در برگیرنده تمام نیازهاي كاربران است( سرتاسري)جامع -2

.تدر یك محیط انتزاعي مطرح است بنابراین مبتني بر یك ساختار داده مشخص اس-3

.با استفاده از عناصر ساختاري اساسي همان ساختار داده طراحي مي شود-4

. باید پس از طراحي توصیف شود-5

.شِماي ادراكي به سیستم داده مي شود و در كاتالوگ سیستم نگهداري مي شود-6



(:مفهومي)مثال دید ادراکي 

student

Create table student

Id char(20), Name char(20), Family char(20)

Id Name Family



:دید خارجي

.شده در پایگاه داده استدید كاربر خاص نسبت به داده هاي ذخیره -1

.و نشان دهنده محدوده اي از پایگاه داده ها كه به نیازهاي داده اي یك كاربر خاص پاسخ مي دهدجزئي است-2

.در سطح انتزاعي مطرح است و مبتني بر یك ساختار داده مشخص-3

.روي دید ادراكي طراحي و تعریف مي شود-4

ل تعریف دید خارجي را شِماي خارجي گفته و شماي خارجي نوعي برنامه است حاوي دستورات تعریف و كنتر-5
.داده ها در سطح خارجي كه توسط كاربر این سطح نوشته مي شود

.به تعریف مجموعه دیدهاي خارجي كاربر، سطح خارجي گفته مي شود-6

.هر كاربر مي تواند تعدادي دید داشته باشد-7

.چند كاربر مي توانند در یك دید مشترک باشند-8



:دید داخلي

و طراح پایگاه داده ها است و در مرحله طراحي ( سیستم مدیریت پایگاه داده ها)DBMSدید -1
.فیزیكي است و در سطحي پایین تر از سطح ادراكي، نسبت به كل داده هاي ذخیره شده است

.در سطح فایلینگ منطقي مطرح است-2

ي مبتني بر یك ساختار فایل است كه با نظر و دخالت طراح پایگاه طراحي مي شود و به طراح-3
.فیزیكي معروف است

.در سطح داخلي پایگاه داده ها، فایل هاي منطقي پایگاه داده ها تعریف مي شود-4

تولید مي شود و شرح فایلینگ منطقي DBMSشِماي داخلي نوعي برنامه است كه توسط خود -5
. پایگاه داده است



شرح اجزاي دیگر



:زبان میزبان

را ... اسمبلي و ,سي,پاسكال,پي ال وان,فرترن,یكي از زبانهاي برنامه نویسي مانند كوبول
.زبان میزبان مي گویند

:نكته
هر چه تعداد زبانهاي

مورد پذيرش سيستم 

مديريت بيشتر باشد 

.آن سيستم مطلوب تر است
تنوع 
كاربرد

تنوع 
كاربر

انعطاف پذيري
بيشتر

كاهش هزينه سازمان

افزایش تعداد

زبانهاي ميزبان مورد 
DBMSپذیرش  



:زبان داده اي فرعي

:این زبان از سه دسته دستور تشكیل شده است

Data Definition Language (DDL)دستورات تعریف داده ها -1

Data Manipulation Language (DML)دستورات عملیات روي داده ها -2

Data Control Language (DCL)دستورات كنترل داده ها -3



:یزبانتقسیم بندي زبان داده اي فرعي از نظر نیاز به زبان م

:زبان داده اي فرعي از نظر نیاز یا عدم نیاز به زبان میزبان به دو رده تقسیم مي شود

(:  I.DSL)مستقل -1
يعني با در واقع يك زبان پرس وجو است. به زبان ميزبان نياز ندارد و به صورت تعاملي استفاده مي شود

.حذف و بهنگام سازي را تنظيم كند,درج,دستوراتش مي تواند پرسشهايي براي انجام عمليات بازيابي

(:  E.DSL)ادغام شدني -2
.دستورهايش در متن برنامه اي به زبان ميزبان به كار مي رود و مستقالً قابل استفاده نيست

:نكته

(I/E.DSL.)زبان داده اي فرعي ممكن است هم مستقل و هم ادغام شدني باشد



:برخي ویژگیهاي زبان داده اي فرعي

.تعداد دستورهایش باید كم باشد-1

.دستورهایش باید شبیه زبان طبیعي باشد-2

.یادگیري و استفاده آن باید ساده باشد-3

.در طراحي آن باید اصل وحدت دستور رعایت شود-4

.دستورهایش باید مبتني بر عناصر ساختاري اساسي ساختار داده اي طراحي شوند-5

.باشند( ناروشمند)بهتر است نارویه اي -6

.مي تواند كامپایلري یا مفسري باشد-7

.بهتر است از نظر ساختاري كامل باشد-8

.باید از نظر برنامه سازي و محاسباتي كامل باشد-9

.زبان باید از نظر تعداد دستورهاي كنترل داده ها و عملكرد هردستور، غني و قوي باشد-10

.باید از نظر انواع داده اي و به ویژه انواع داده اي انتزاعي و انواع داده اي پیچیده غني باشد-11

.باشد( دو راه و روشي)باید مبتني براصل دو اسلوبي -12



جلسه هشتم

سیستم مدیریت پایگاه داده ها

Database Management System



:آنچه در اين جلسه مي خوانيد

(DBMS)سیستم مدیریت پایگاه داده ها -1

به كاربر مي دهدDBMSامكاناتي كه -2

ا رده بندي سیستم هاي مدیریت پایگاه داده ه-3

از نماي بیرونيDBMSاجزاي -4

DBMS( ساده  شده)نماي بیروني -5

از نماي درونيDBMSاجزاي -6

واحدهاي الیه هسته-7

واحدهاي الیه مدیریت محیط پایگاه داده ها-8

ساختار یك سیستم پایگاهي-9

جایگاه سیستم مدیریت پایگاه داده ها-10



(:DBMS)سیستم مدیریت پایگاه داده ها 

منطقي یكي از انواع نرم افزارهاي واسط بین محیط فیزیكي ذخیره و بازیابي اطالعات و محیط
:كه به كاربر امكان مي دهد تابرنامه سازي است

.پایگاه داده هاي خود را تعریف كند-1

.در پایگاه داده هاي خود عملیات انجام دهد-2

.روي پایگاه داده هاي خود تا حدي كنترل داشته باشد-3



:رده بندي سیستم هاي مدیریت پایگاه داده ها

از نظر نوع مدل داده-1

از نظر محیط سخت افزاري-2

از نظر رده كامپیوتر-3

از نظر محیط سیستم عامل-4

از نظر معماري سیستم پایگاه داده ها-5

خدمتگزار–از نظر معماري مشتري -6
از نظر زبان-7

از نظر زبان داده اي فرعي-8

از نظر ماهیت زبان داده اي فرعي-9

از نظر سیستم فایل-10

از نظر نوع كاربرد-11

از نظر قیمت-12
از نظر طرز برپایي-13
از نظر واسط كاربر-14
از نظر رفتار در قبال رویداها-15
از نظر متدولوژي زبان پایگاهي-16
از نظر بهینه سازي پرسش-17
از نظر تراكنش-18
از نظر نوع پردازش–19
ااز نظر رسانه ذخیره سازي پایگاه داده ه-20
ااز نظر قابلیت تعامل بین سیستمه-21
از نظر پردازش داده هاي زمانمند-22
از نظر نسل تكنولوژي-23



:رده بندي سیستم هاي مدیریت پایگاه داده ها

:نوع ساختار داده اياز نظر 

سیستم رابطه اي•

سیستم سلسله مراتبي•

سیستم شبكه اي•

بجز اینها•



:رده بندي سیستم هاي مدیریت پایگاه داده ها

:محیط سخت افزارياز نظر 

وابسته به یك محیط خاص•

ناوابسته به یك محیط خاص•



:رده بندي سیستم هاي مدیریت پایگاه داده ها

:رده كامپیوتراز نظر 

(Personal Computer)خاص محیط كامپیوترهاي شخصي •

(Mini Computer)خاص محیط كامپیوترهاي متوسط •

(Main Computer)خاص محیط كامپیوترهاي بزرگ •

(Super Computer)خاص محیط كامپیوترهاي خیلي بزرگ •

شونده در چند رده كامپیوتراجرا•



:رده بندي سیستم هاي مدیریت پایگاه داده ها

:محیط سیستم عاملاز نظر 

وابسته به یك سیستم عامل خاص•

اجرا شونده در محیط چند سیستم عامل•



:رده بندي سیستم هاي مدیریت پایگاه داده ها

:نوع معماري سیستم پایگاه داده هااز نظر 

با توان ایجاد پایگاه متمركز•

با توان ایجاد پایگاه نامتمركز•



:رده بندي سیستم هاي مدیریت پایگاه داده ها

:خدمتگزار-معماري مشترياز نظر 

یك خدمتگزار–با توان ایجاد معماري چند مشتري •

چند خدمتگزار–ایجاد معماري چند مشتري با توان •



:رده بندي سیستم هاي مدیریت پایگاه داده ها

:زباناز نظر 

SQLسیستم داراي •

SQLسیستم فاقد •

Structured Query Language



:رده بندي سیستم هاي مدیریت پایگاه داده ها

:نوع زبان داده اي فرعياز نظر 

I.DSLداراي •

E.DSLداراي •

E/I.DSLداراي •



:رده بندي سیستم هاي مدیریت پایگاه داده ها

:ماهیت زبان داده اي فرعياز نظر 

با زبان رویّه اي•

با زبان نارویّه اي•

.برنامه ساز خودش رویّه یا روش انجام كار مورد نظر را مشخص مي كند, زباني است كه در برنامه سازي با آن, زبان رویّه اي



:رده بندي سیستم هاي مدیریت پایگاه داده ها

:سیستم فایلاز نظر 

خودكفا•

وابسته به سیستم فایل محیط سیستم عامل•



:رده بندي سیستم هاي مدیریت پایگاه داده ها

:نوع كاربرداز نظر 

تك منظوره•

همه منظوره•



:رده بندي سیستم هاي مدیریت پایگاه داده ها

:قیمتاز نظر 

از حدود ده هزار دالر تا صد هزار دالر و گاه بیشتر•



:رده بندي سیستم هاي مدیریت پایگاه داده ها

:طرز برپایياز نظر 

با محدودیت برپایي یكپارچه•

داراي امكان برپایي گزینشي•



:رده بندي سیستم هاي مدیریت پایگاه داده ها

:واسط كاربراز نظر 

با واسط زباني•

با واسط غیر زباني•

با هر دو واسط•



:رده بندي سیستم هاي مدیریت پایگاه داده ها

:رفتار در قبال رویدادهااز نظر 

سیستم مدیریت فعال•

سیستم مدیریت غیر فعال•



:رده بندي سیستم هاي مدیریت پایگاه داده ها

:متدولوژي زباناز نظر 

بدون متدولوژي شئ گرایي•

داراي متدولوژي شئ گرایي•



:رده بندي سیستم هاي مدیریت پایگاه داده ها

:بهینه  سازي پرسشاز نظر 

داراي بهینه سازي متعارف•

...داراي بهینه سازي مبتني بر قاعده، معنایي و •



:رده بندي سیستم هاي مدیریت پایگاه داده ها

:نوع تراكنشاز نظر 

پذیرنده تراكنشهاي ساده و تك سطحي•

...(زنجیره اي و ,مثالً تودرتو)پذیرنده تراكنشهاي با مدل پیشرفته •



:رده بندي سیستم هاي مدیریت پایگاه داده ها

:نوع پردازشاز نظر 

با قابلیت پردازش بي درنگ•

فاقد این قابلیت•



:رده بندي سیستم هاي مدیریت پایگاه داده ها

:رسانه ذخیره سازي پایگاه داده هااز نظر 

با قابلیت ایجاد پایگاه داده هاي مقیم در حافظه•

فاقد این قابلیت•



:رده بندي سیستم هاي مدیریت پایگاه داده ها

:قابلیت تعامل بین سیستمهااز نظر 

فاقد این قابلیت•

(با سیستمهاي همگن و ناهمگن یا فقط همگن)داراي قابلیت تعامل •



:رده بندي سیستم هاي مدیریت پایگاه داده ها

:پردازش داده هاي زمانمنداز نظر 

(سیستم معمولي)فاقد جنبه هاي یك سیستم مدیریت زماني •

سیستم مدیریت پایگاه داده هاي زماني•



:رده بندي سیستم هاي مدیریت پایگاه داده ها

:نسل تكنولوژیكاز نظر 

نسل سیستمهاي پیش رابطه اي•

نسل سیستمهاي رابطه اي•

(شيء گرا و شيء رابطه اي)نسل سیستمهاي پسا رابطه اي •



:اجزای سیستم مدیریت پایگاه داده ها

:است( نما)سیستم مدیریت پایگاه داده ها شامل دو دید 

نماي بیروني-1

نماي دروني-2



(:نمای بیرونی)سیستم مدیریت پایگاه داده ها 

سیستم مدیریت پایگاه داده ها از نماي 

:بیروني از دو واحد اصلي تشكیل شده است

واحد پردازشگر پرسش ها و برنامه هاي كاربردي-1

واحد ایجاد و مدیریت داده هاي ذخیره شده-2

پرسشها/ برنامه هاي كاربردي

ذخيره شدهداده هايواحد دستيابي به 

واحد پردازشگر برنامه كاربردي و پرسشها

داده هاي
ذخيره شده مَتا داده

كاربر

داده هاسيستم مديريت پايگاه

DB



(:نمای درونی)سیستم مدیریت پایگاه داده ها 

:تسیستم مدیریت پایگاه داده ها از نماي دروني از سه الیه تشكیل شده اس

(سیستم كنترل یا موتور پایگاه داده ها)الیه هسته -1

الیه مدیریت محیط پایگاه داده ها-2

(ابزارها)الیه تسهیالت نرم افزاري -3



:واحدهای الیه هسته

واحد دریافت درخواست كاربر و وارسي هاي اولیه-1

واحد تولید شِماها-2

DMLپیش كامپایلرها براي -3

(DMLپردازنده )كامپایلرها -4

پردازشگر پرسش و بهینه ساز پرسش-5

واحد مدیریت سطح داخلي-6

واحد مدیریت بافر-7

واحد مدیریت فضاي دیسك-8

واحد ناظر زمان اجرا-9

واحد مدیریت همروندي تراكنش ها-10

واحد مدیریت انتقال داده ها-11

واحد مدیریت كاتالوگ-12



:واحدهای الیه مدیریت محیط پایگاه داده ها

واحد كنترل جامعیت پایگاه داده ها-1

پایگاه داده ها( بازسازي)واحد ترمیم -2

واحد ایمني و حفاظت پایگاه داده ها-3

واحد تولید نسخه هاي پشتیبان-4

واحد تولید فایلهاي ثبت تراكنشها-5



:ساختار سیستم پایگاهي

مدير فضاي ديسك

مدير فايلينگ منطقي

مدير بافر کامپایلر
DDL

مدیر
ترميم

مدیر
تراکنشها

و
قفلها

. . . . . . .

. . . . . .

واحد پردازشگر پرسشها

فرمانهاي زبان پایگاهي

UFI CLI واسطAPها DMLواسط  DDL

شاخصها

ذخيره شدهداده هاي

مَتاداده ها فایل
ثبت

تراکنشها

واحد مدیریت داده هاي ذخيره شده

مدیر پایگاه داده ها

DBMS

کاربر موردي سازکاربر نابرنامه هاAPبرنامه ساز 



:پیوتريجایگاه سیستم مدیریت پایگاه داده ها در یک سیستم کام

سخت افزار

برنامه هاي كاربردي

ابزارهاي توليد برنامه هاي كاربردي

DBMS

سيستم عامل



:براي هر برنامه کاربرديDBMSیک 
درخواست كاربر

سیستم عامل

APiAP1

DBMSiDBMS1

AM

DB1 DB2

 . . . . .  . . . . . .



:املبراي چند برنامه کاربردي تحت کنترل سیستم عDBMSیک 

APiAP1

DB

 . . . . .  . . . . . .

AM

DBMS

سيستم عامل

درخواست كاربر



:DBMSل یک سیستم مدیریت براي چند برنامه کاربردي با اجراي تحت کنتر

APiAP1

DB

 . . . . .  . . . . . .

DBMS

درخواست كاربر

AM

سيستم عامل



:حالتها یا اسلوبهاي عملیاتي,روشها

:به طور كلي سه اسلوب عملیاتي وجود دارد•

اسلوب یكجا-1

اسلوب برخط-2

اسلوب تعاملي-3



(:مَتا داده ها)کاتالوگ سیستم و دیكشنري داده ها 

حاوي داده هایي است در مورد داده هاي ذخیره شده در پایگاه داده هاي كاربر و 
.این داده ها به مَتاداده ها موسومند

ید دیكشنري داده ها معموالً جزئي از خود سیستم است و به دو صورت فعال و غیرفعال تول
.مي شود



:اطالعاتي که در دیكشنري داده ها نگهداري مي شود

شماهاي خارجي•

شماي ادراكي•

شماي داخلي•

اريرویه هاي مربوط به تبدیالت بین سه سطح معم•

شرح ساختار فیزیكي داده هاي ذخیره شده•

مشخصات و حقوق دستیابي كاربران به داده ها•

باط مشخصات برنامه هاي كاربردي تولید شده و ارت•
آنها با درخواستهاي كاربران

مشخصات پایانه هاي متصل به سیستم•

ارتباط بین برنامه هاي كاربردي و داده هاي •
ذخیره شده

قواعد جامعیت•

ضوابط كنترل ایمني داده ها•

مشخصات پیكربندي سخت افزاري سیستم و•
رسانه هاي ذخیره سازي

اطالعات متنوع آماري پایگاه داده و كاربران•

توابع تعریف شده توسط كاربران•



:دیكشنري داده ها و استفاده کنندگان آن

بهينه ساز
پرس و جو

/كامپايلر
پيش كامپايلر

زيرسيستمهاي ايمني
و مجازشماري

برنامه سازان سيستميكاربران پاياني

دیکشنري داده ها

برنامه كاربردي
مولد گزارش

زيرسيستم جامعيت
پايگاه داده ها

زيرسيستم و
ترميم پايگاه داده ها

تيم مديريت پايگاه داده هابرنامه سازان كاربردي



:موارد مهم دیگر در سیستم مدیریت پایگاه داده ها

مشخصات كلي سیستم-1
تسهیالت و جنبه هاي دیگر سیستم-2
پارامترهاي مربوط به معماري پایگاه داده ها-3
اي فعليپارامترهاي مربوط به زبان داده -4
محورهاي اصلي مقایسه سیستمهاي مدیریت-5
طرز مطالعه سیستم مدیریت-6
رویه هاي مستند براي كاربران-7
هزینه ها-8
روش ارزیابي-9
...



جلسه نهم

مدیر پایگاه داده ها

مزایا و معایب سیستم پایگاهی



:آنچه در اين جلسه مي خوانيد

مدیر پایگاه داده ها-1
برخي از مسئولیتهاي تیم مدیریت پایگاه داده-2
سرمایه هاي سازمان در مدیریت نوین-3
مزایا و معایب سیستم پایگاهي تك كاربري-4
مزایا و معایب سیستم پایگاهي چند كاربري-5
شرایط استفاده از تكنولوژي پایگاه داده ها-6

كاربردهاي جدید تكنولوژي پایگاه داده ها-7



:مدیر پایگاه داده ها

فردي است متخصص در پایگاه داده ها و با مسئولیت علمي، فني و نیز اداري در محدوده 
.وظایفي كه عهده دار است

. ي گوینداین مدیر همراه با یك تیم تخصصي كار مي كند كه به آن تیم مدیریت پایگاه داده ها م
د هر یك از اعضاي این تیم مسئولیت خاصي دارد و در حیطۀ اختیارات و وظایفش مي توان

.سرپرست یك تیم اجرایي باشد



:داده هابرخي از مسئولیتهاي اصلي در تیم مدیریت پایگاه

مدیر پایگاه داده ها▪

مدیر داده ها▪

توسعه–مدیر امور پژوهش ▪

مدیر سیستمهاي كاربردي▪

مسئول تیمهاي برنامه سازي▪

مسئول ایمني و حفاظت سیستم پایگاهي▪

DBMSمسئول كنترل كارایي ▪

مسئول كنترل كارایي سیستم پایگاهي▪

مسئول نظارت بر عملیات روي پایگاه داده ها▪

مسئول تماس با كاربران زیرمحیطهاي سازمان▪

مسئول تنظیم مستندات و وضع استانده ها▪



:در مدیریت نوین سازمانها، هر سازمان داراي پنج سرمایه است

سخت افزار▪

نرم افزار▪

داده▪

بودجه▪

تخصص▪



:مزایا و معایب سیستم پایگاهي

,ه هانوع سیستم مدیریت پایگاه داد:  مزایاي این تكنولوژي بستگي به عواملي از جمله

.معماري سیستم پایگاهي و ماهیت كاربردها دارد

.مزایا و معایب سیستم پایگاهي را از نظر نوع كاربري مي توان بررسي كرد



:مزایا و معایب سیستم پایگاهي تک کاربري

:مزایا
.هر بخش از سازمان، داده هاي خود را نگهداري و پردازش مي كند▪

.با استفاده از كامپیوترهاي شخصي، حجم داده هاي سیستم مركزي كاهش مي آید▪

و پایگاه داده هاي ایجادشده روي كامپیوترهاي شخصي معموال كوچك و مدلسازي، طراحي▪
.پیاده سازي آنها ساده است

.كار با این سیستمها و برنامه سازي در محیط آنها ساده است▪

یستمهاي با پیشرفت كامپیوترهاي شخصي، این سیستمها مي توانند بسیاري از كارهاي س▪
.كامپیوتري بزرگ را انجام دهند



:مزایا و معایب سیستم پایگاهي تک کاربري

:معایب
.وجود تعداد زیادي سیستم پایگاهي كوچك در یك سازمان باعث بروز افزونگي، ناسازگاري داده ها و ناایمني آنها مي شود▪

محدودیتهاي سخت افزاري سبب محدودیت اندازه فایلها و نیز محدودیت سرعت پردازش باعث محدود شدن حجم پایگاه داده ها ▪
.مي شود

.خود سیستم نمي تواند قوي و كارا باشد▪

.میزان ایمني و حفاظت در آنها ضعیف است▪

.امكانات تولید نسخه پشتیبان در آنها معموال كم است▪

.اشتراكي كردن آنها مشكالت تكنیكي جدي دارد▪

.اِعمال مجموعه واحدي از استانده ها در كل سازمان ناممكن است▪

.معموال كاربر این محیط مهارت كافي در مدلسازي و طراحي بهینه پایگاه داده ها ندارد▪

.ایجاد یك سیستم جامع و یكپارچه، براساس این سیستمها، دشوار و پرهزینه است▪



:مزایا و معایب سیستم پایگاهي چند کاربري

:مزایا
اشتراک داده ها▪

كاهش افزونگي▪

ده هاتعدّد و تسهیل شیوه هاي دستیابي به دا▪

اجتناب از ناسازگاري داده ها▪

تأمین همروندي بهتر▪

تسهیل پردازش تراكنشها▪

تضمین جامعیت داده ها▪

حفظ محرمانگي داده ها▪

امكان اعمال استانده ها▪

تعدد زبانها▪

كاهش حجم برنامه ها▪

تنوع كاربران▪

تسریع در دریافت پاسخ پرسشها▪

...استفاده بهتر از سخت افزار و ▪



:مزایا و معایب سیستم پایگاهي چند کاربري

:معایب
هزینه باالي نرم افزار و سخت افزار▪

هزینه بیشتر براي برنامه سازي▪

هزینه باال براي انجام مهندسي دوباره▪

كُند شدن اجراي بعضي از برنامه هاي ▪
كاربردي

خطر آسیب پذیري داده ها▪

یشتر تأثیرات گسترده تر خرابیها و دشواري ب▪
ترمیم آنها

پیچیده بودن سیستم و نیاز به تخصص▪
بیشتر



:شرایط استفاده از تكنولوژي پایگاه داده ها

بكارگیري ,از دیدگاه تكنیكي و كاربردي چنانچه شرایط زیر برقرار باشد
:تكنولوژي پایگاه داده ها در سازمان توصیه مي شود

نیاز به ایجاد یك سیستم یكپارچه اطالعاتي▪

حجم زیاد داده هاي سازمان و رشد پویاي آن▪

تغییرات مداوم در داده هاي ذخیره شده▪

باال بودن بسامد درخواستهاي كاربران▪

نیاز به اِعمال كنترل متمركز و دقیق روي كل داده ها▪

وجود ارتباطات پیچیده بین داده ها▪

زیاد بودن میزان داده هاي مشترک بین▪
برنامه هاي كاربردي

مدنظر بودن صحت، دقت و سازگاري ▪
داده ها

زیاد بودن گزارشها▪
رخطنیاز به انجام پردازشهاي تحلیلي ب▪
انش نیاز به سیستم داده كاوي و كشف د▪

در سازمان



:کاربردهاي جدید تكنولوژي پایگاه داده ها

سیستم پشتیبان تصمیم▪

سیستم داده كاوي چندرسانه اي▪

سیستم انبارش داده ها▪

حیطه هاي فضایي و جغرافیایي▪

پایگاه داده هاي شخصي و همراه▪

سیستم پایگاه داده ها در شبكه جهاني ▪
اطالع رساني

سیستم اطالعات اجرایي▪

سیستم اطالعات طراحي▪

ديسیستم پردازش تحلیلي برخط چندبع▪

▪...



جلسه دهم

مفاهیم اساسی مدل داده رابطه ای



:آنچه در اين جلسه مي خوانيد

تعریف رابطه-1
چكیده و درجه و كاردینالیتي رابطه-2
تناظر بین مفاهیم رابطه اي و اصطالحات-3

جدولي
ویژگیهاي رابطه-4
انواع رابطه-5
(دامنه)میدان -6
مزایاي میدان-7
رابطه نرمال و غیرنرمال-8
مزایا و معایب رابطه نرمال و غیر نرمال-9

انواع كلید در مدل رابطه اي-10
قواعد جامعیت در مدل رابطه اي و انواع آن-11
بخشهاي مدل داده در مدل داده رابطه اي-12
مزایا و معایب مدل رابطه اي-13
كاتالوگ در مدل رابطه اي-14



:تعریف رابطه

:هر رابطه از دو مجموعه تشكیل شده است
(:سَرآیند)عنوان -1

نام یك Aiكه Di:Ai>(i=1,2,3,…,n )>عنصر به صورت nمجموعه اي است نامدار از 
.نام میدان صفت استDiصفت و 

{<D1:A1>,<D2:A2>,…,<Dn:An>}

(:پیكر)بدنه -2
هر یك مجموعه اي از سه تایي هاي مرتب به صورت ,مجموعه اي است از تعدادي عنصر

<Di:Ai:vij>(i,j=1,2,3,…,n) كهvij یك مقدار براي صفتAiاست.

(v)مقدار صفت    (A)نام صفت 

نام خانوادگي  احمدي
دانشجویي. ش 961077521



:چكیده و درجه و کاردینالیتي رابطه

:چكیده رابطه
.چكیده رابطه مي گویند,به نام و مجموعه صفات رابطه

R(A1,A2,…,An)

(:آریتي رابطه)درجه رابطه 
.به تعداد صفات یك رابطه درجه رابطه مي گویند

:كاردینالیتي رابطه
.رابطه را كاردینالیتي مي گویند( تاپلها)تعداد سطرهاي 



:تناظر بین مفاهیم رابطه اي و اصطالحات جدولي

اصطالح جدولي مفهوم رابطه اي

جدول رابطه

سطر تاپل

ستون صفت

مجموعه مقادیر ستون میدان

تعداد ستونها (آریتي)درجه 

تعداد سطرها كاردینالیتي

نام نام خانوادگي شماره دانشجویي شماره ملي

علي احمدي 951204486 0994253214

محمد حیدري 975632147 0661584365

ریحانه محمدزاده 982536488 0855686222



:ویژگیهاي رابطه

.رابطه تاپل تكراري ندارد-1

.تاپلها نظم ندارند-2

.صفات رابطه نظم مكاني ندارند-3

.تمام صفات رابطه تك مقداري هستند-4



:انواع رابطه

:رابطه نامدار▪
.رابطه اي است با یك نام مشخص

:رابطه مبنا▪
.رابطه اي نامدار كه استقالل وجودي دارد

:رابطه مجازي▪
.تنوعي رابطۀ نامدار كه مشتق از رابطه هاي دیگر اس

:رابطه لحظه اي▪
.نوعي رابطۀ نامدار و مشتق كه مجازي نیست

:رابطه مشتق▪
رابطه اي كه به كمك یك عبارت رابطه اي تعریف 

.مي شود

:رابطه عبارتي▪
. آیدنوعي رابطه كه با یك عبارت رابطه اي بدست مي

:رابطه نتیجه پرسش▪
حاصل اجراي یك پرسش ,رابطه اي بي نام و مشتق

.مشخص

:رابطه بینابیني▪
حاصل ارزیابي یك عبارت ,رابطه اي بي نام و مشتق

.درون یك عبارت بزرگتر

:رابطه موقت▪
رابطه اي نامدار كه استقالل وجودي دارد ولي داده 

.هایش پایدار نیستند



(:دامنه)میدان 

.میدان مجموعه اي است نامدار و متناهي از مقادیر همنوع و شناخته شده

:نكته

براي تعریف و ایجاد یك رابطه منطقاً باید ,چون رابطه روي تعدادي میدان تعریف مي شود
.ابتدا میدانهایش را تعریف كنیم



:مزایاي میدان

.سبب ساده تر شدن و كوتاه تر شدن شِماي پایگاه داده ها مي شود-1
.تغییر در شِماي پایگاه را تسهیل مي كند-2
.امكاني است براي كنترل مقداري عملیات در پایگاه داده ها-3
(.پرسشها)امكاني است براي كنترل معنایي درخواستها -4
.پاسخگویي به برخي از پرسشها را آسان مي كند-5
.دگرنامي صفات را تسهیل مي كند-6
.اِعمال قواعد جامعیت را تسهیل مي كند-7
ایگاه با استفاده از مفهوم میدان مي توان امكانات و جنبه هاي موجود در سیستم مدیریت پ-8

.داده هاي شئ گرا را به سیستم مدیریت پایگاه داده هاي رابطه اي افزود



:رابطه نرمال و غیرنرمال

:رابطه نرمال
.رابطه اي است كه تمام صفات آن تك مقداري باشند

:رابطه غیرنرمال
.چند مقداري داشته باشد( ساده یا مركب)رابطه اي است كه حداقل یك صفت 



:مزایا و معایب رابطه نرمال

:مزایاي رابطه نرمال

.سادگي در نمایش ظاهري رابطه-1
.سادگي دستورات-2
سادگي در اجراي عملیات -3

.در پایگاه داده ها

:معایب رابطه نرمال

.بروز پدیده افزونگي-1
.طوالني تر شدن كلید رابطه-2
.دشواري در نمایش داده هاي پیچیده-3
.دشواري در نمایش طبیعي مفهوم سلسله مراتب-4
.دشواري در نمایش مفهوم ارث بري-5



:مزایا و معایب رابطه غیرنرمال

:مزایاي رابطه غیرنرمال

.كاهش میزان افزونگي-1
.كوتاه شدن كلید-2
.امكان نمایش داده هاي پیچیده-3
.يدشواري كمتر در مفهوم سلسله مراتب و ارث بر-4
.افزایش سرعت بازیابي در بعضي از پرسشها-5
.عدم نیاز به نرمالترسازي رابطه-6

:معایب رابطه غیرنرمال

.پیچیدگي-1
.عدم تقارن صفات-2



:انواع كلید در مدل رابطه ای

(:اَبَر كلید)سوپر كلید -1
.هر زیر مجموعه از عنوان رابطه كه یكتایي مقدار داشته باشد

:كلید كاندید-2
.هر زیر مجموعه از عنوان رابطه كه خاصیت یكتایي مقدار و كاهش ناپذیري داشته باشد

:كلید اصلي-3
ولش كوتاه یكي از كایدهاي كاندید كه از نظر كاربر رایج بوده و مقادیرش معلوم بوده و تغییر نكند و ط

.باشد
(:دیگر)كلید بَدیل -4

.هر كلید كاندید غیر از كلید اصلي
:كلید خارجي-5

(ودیتهابراي نمایش ارتباط بین موج. )در دو رابطه هر زیرمجموعه از صفات كه مقادیرشان برابر باشند



:قواعد جامعیت در مدل رابطه اي

دقت و اعتبار داده هاي ذخیره شده در پایگاه ,سازگاري,جامعیت پایگاه داده ها یعني صحت
.در تمام لحظات

:عوامل نقض جامعیت
.اشتباه در وارد كردن داده ها

.اشتباه در برنامه هاي كاربردي
.وجود افزونگي كنترل نشده

.وارد كردن تراكنشها به گونه اي كه داده نامعتبر ایجاد شود
.خرابیهاي سخت افزاري و نرم افزاري



:انواع قواعد جامعیت در مدل رابطه اي

(:قواعد خاص)قواعد كاربري ▪

.قواعدي هستند كه توسط كاربر مجاز تعریف مي شوند,این قواعد

(:قواعد عام)مَتا قواعد ▪

ه اي قواعدي هستند كه باید توسط هر سیستم رابطه اي در هر پایگاه داده هاي رابط,این قواعد
.  اِعمال شوند



(:قواعد خاص)انواع قواعد کاربري 

:محدودیت میداني▪
.نوع و مقادیر آنرا مشخص مي كند

(:ستوني)محدودیت صفتي ▪
.نوع و مقادیر آنرا مشخص مي كند

:محدودیت رابطه اي▪
.مقادیر مجاز یك رابطه را مشخص مي كند

:محدودیت پایگاهي▪
.ناظر است به دو یا بیش از دو متغییر رابطه اي كه به نحوي با هم ارتباط معنایي دارند



:انواع مَتا قواعد

(:قاعده جامعیت موجودیتي)1Cقاعده ▪
.هیچ جزء تشكیل دهنده كلید اصلي نمي تواند هیچ مقدار پذیر باشد

(:قاعده جامعیت ارجاعي)2Cقاعده ▪
آن صفت در آن رابطه مي تواند مقدار نداشته ,اگر یك صفت در یك رابطه كلید خارجي باشد

در غیر اینصورت حتماً باید ,باشد به شرطي كه جزء تشكیل دهنده كلید آن رابطه نباشد
.مقداري داشته باشد كه در رابطه مرجع وجود داشته باشد



:بخشهاي مدل داده در مدل داده رابطه اي

مدل رابطه اي یك مدل داده كامل است زیرا هر سه بخش اساسي مدل داده به شرح زیر را 
:دارد

:بخش ساختاري▪

هیچمقدار و ,كاردینالیتي,درجه,میدان,صفت,تاپل: رابطه و عناصر ساختاري اش یعني
.كلیدها

(:پردازشي)بخش برزشي ▪
.امكانات جبر رابطه اي و حساب رابطه اي

:بخش جامعیتي▪

.C2و قاعده C1قاعده ,قواعد جامعیت كاربري▪



:مزایاي مدل رابطه اي

.نمایش ساده-1

.مبناي ریاضي دارد-2

.تامین كننده استقالل داده اي است-3

.یك عنصر ساختاري اساسي به نام رابطه دارد-4

.كامل است-5

.عدم نیاز به مفهوم كالسیك نظم-6

.براي بهترسازي طراحي، ابزار طراحي بهتر دارد-7

8-...



:معایب مدل رابطه اي

.دشواري در نمایش داده هاي پیچیده-1

... .دشواري در نمایش مفاهیمي مانند وراثت، تعمیم و -2

.نداشتن قواعد جامعیت ذاتي-3

.عدم امكان مدلسازي رفتار اشیاء-4

.فقدان اكمال برنامه سازي و اكمال محاسباتي-5

.دشواري در یافتن كلید كاندید-6

.جدا بودن داده ها از روشها-7

.مشكالت ناشي از وجود مفهوم هیچ مقدار-8

9-...



:کاتالوگ در مدل رابطه اي

.كاتالوگ حاوي داده هایي است در مورد داده هاي ذخیره شده در پایگاه داده ها

:معموالً در سیستمهاي رابطه اي دو نوع كاتالوگ ایجاد مي شود

كاتالوگ كاربر

DBAكاتالوگ 

:اطالعاتي كه در كاتالوگ نگهداري مي شوند به شرح زیر مي باشند

میدان▪

رابطه▪

صفت▪

دید▪

قواعد جامعیت▪

كاتالوگ حاوي داده هایي است در مورد ▪
.داده هاي ذخیره شده در پایگاه داده ها

برتوابع و رویه هاي تعریف شده توسط كار▪

رهاناهاي تعریف شده توسط كاربر▪

كاربر▪

شاخص و ساختارهاي مرتبط با آن▪

ضوابط ایمني▪

پرسشها▪

برنامه هاي كاربردي▪



جلسه یازدهم

:جبر رابطه ای

عملیات در پایگاه دادۀ رابطه ای



:آنچه در اين جلسه مي خوانيد

عملیات در پایگاه دادۀ رابطه اي-1
جبر رابطه اي-2
عملگرهاي معمولي و خاص-3
عملگر اجتماع-4
عملگر اشتراک-5
عملگر تفاضل-6
عملگر ضرب-7

(تحدید)عملگر گزینش -8
عملگر پَرتو معمولي-9

عملگر پَرتو گسترش یافته-10
عملگر پیوند-11
عملگر تقسیم-12

مثالهایي از كاربرد عملگرها-13
كاربردهاي جبر رابطه اي-14
حساب رابطه اي-15



:عملیات در پایگاه دادۀ رابطه اي

نظور براي این م. براي انجام عملیات در پایگاه دادۀ رابطه اي به عملگرهاي ریاضي نیاز داریم
:دو امكان وجود دارد

جبر رابطه اي-1

حساب رابطه اي-2



:جبر رابطه اي

گرها به براي عملیات در پایگاه دادۀ رابطه اي از یكسري عملگرها استفاده مي شود كه این عمل
:دو دسته زیر تقسیم مي شوند

:عملگرهاي معمولي-1
ضرب كارتزینتفاضلاشتراکاجتماع

:عملگرهاي خاص-2
تقسیمپیوندپَرتو(تحدید)گزینش 



عملگرهای معمولی



:عملگر اجتماع

R1  union  R2

نام نام خانوادگي

علي احمدي

محمد حیدري

نام نام خانوادگي

ریحانه غفاري

R1

R2

نام نام خانوادگي

علي احمدي

محمد حیدري

ریحانه غفاري

R1  U R2



:عملگر اشتراک

R1  intersect  R2

نام نام خانوادگي

علي احمدي

محمد حیدري

نام نام خانوادگي

ریحانه غفاري

محمد حیدري

R1

R2

نام نام خانوادگي

محمد R1     R2حیدري

U



:عملگر تفاضل

R1  minus  R2

نام نام خانوادگي

علي احمدي

محمد حیدري

نام نام خانوادگي

محمد حیدري

R1

R2

نام نام خانوادگي

علي احمدي
R1  - R2



:عملگر ضرب

R1  product  R2

R1  times  R2

نام نام خانوادگي

علي احمدي

نام نام خانوادگي

محمد حیدري

R1

R2

R1  × R2
(  محمد,علي)
(حیدري,احمدي)



عملگرهای خاص



(:تحدید)عملگر گزینش 

:این عملگر تك عملوندي است و به صورتهاي زیر نوشته مي شود
▪R  where  شرط

▪ restrict  R  where  شرط

▪σp (R)

▪σشرط (R)

:عملكرد
.را برمي گرداندRاز رابطه ( سطرهایي)تاپلهایي 



(:تحدید)مثال عملگر گزینش 

R  where  شرط

student  where  id=‘76124444’

id نام نام خانوادگي

76124444 علي احمدي

76258698 محمد حیدري

نتیجه

id نام نام خانوادگي

76124444 علي احمدي

student

student  where  محمد‘=نام’

نتیجه

id نام نام خانوادگي

76258698 محمد حیدري



(:تحدید)مثال عملگر گزینش 

σشرط (R)

σ<id=‘76124444’> (student)

id نام نام خانوادگي

76124444 علي احمدي

76258698 محمد حیدري

نتیجه

id نام نام خانوادگي

76124444 علي احمدي

student

σ<محمد‘=نام’> (student)

نتیجه

id نام نام خانوادگي

76258698 محمد حیدري



:عملگر پَرتو

پرتو معمولي▪

پرتو گسترش یافته▪



(:پَرتو معمولي)عملگر پَرتو 

:این عملگر تك عملوندي است و به صورتهاي زیر نوشته مي شود

▪ project  R  over(A1,A2,…,Ai)

▪П<A1,A2,…,Ai> (R) :عملكرد
.را برمي گرداند( سطرها,از همه تاپلها)Rمقادیر صفاتي از رابطه 



(:پَرتو معمولي)مثال عملگر پَرتو 

project  R  over(A1,A2,…,Ai)

Project  student  over(id)

id نام نام خانوادگي

76124444 علي احمدي

76258698 محمد حیدري

نتیجه

id

76124444

76258698

student

Project  student  over(نام خانوادگي,نام)

نتیجه

نام نام خانوادگي

علي احمدي

محمد حيدري



(:پَرتو معمولي)مثال عملگر پَرتو 

П<A1,A2,…,Ai> (R)

П<id> (student)

id نام نام خانوادگي

76124444 علي احمدي

76258698 محمد حیدري

نتیجه

id

76124444

76258698

student

П<نام خانوادگي,نام> (student)

نتیجه

نام نام خانوادگي

علي احمدي

محمد حيدري



(:پَرتو گسترش یافته)عملگر پَرتو 

از توابع حسابي استفاده ,این عملگر امكان مي دهد تا در لیست صفات پرتو
.شود

:شكل كلي این عملگر به صورت زیر است

П<F1,F2,…,Fi> (R)

:عملكرد
مانند پرتو معمولي



(:پَرتو گسترش یافته)مثال عملگر پَرتو 

П<F1,F2,…,Fi> (R)

П< نمره×0.1+نمره > (student)

id نام نمره

76124444 علي 18

76258698 محمد 17

نتیجه

نمره

19.8

18.7

student



:عملگر پیوند

:این عملگر دو عملوندي است و به صورتهاي زیر نوشته مي شود

▪R1        R2

▪R1 join  R2

▪R1  θ-join  R2

▪R1      شرط R2
:عملكرد

و رابطه جواب رابطه اي است كه هر تاپل رابطه جواب از پیوند هر د
.بدست مي آیدR2و R1تاپل حائز شرط پیوند از دو رابطه 



:مثال عملگر پیوند

R1        R2

student       كُددرس s=كُددرسc  course  

id نام نام خانوادگي sكُد درس

76124444 علي احمدي D222

76258698 محمد حیدري D444

student

cكُد درس نام درس تعداد واحد نوع درس

D222 ریاضي 3 تئوري

D333 كامپیوتر 3 عملي

course

نتیجه

Id نام نام خانوادگي كُد درس نام درس تعداد واحد نوع درس

76124444 علي احمدي D222 ریاضي 3 تئوري



:عملگر تقسیم

:این عملگر دو عملوندي است و به صورتهاي زیر نوشته مي شود

R1  divide  by  R2

:عملكرد
به ازاي تمام ,tR1به شرطي كه تاپل tحاصل شامل تاپلهایي مثل 

.وجود داشته باشدR1در tR2تاپلهاي 



:مثالهایي از کاربرد عملگرها

▪П<id>  (student)  union  П<نام درس> (course) 

▪П<id>  (student)  intersect  П<نام درس> (course) 

▪П<id>  (student)  minus  П<نام درس> (course) 

▪ …



:کاربردهاي جبر رابطه اي

بازیابي داده ها-1

ذخیره سازي داده ها-2

تعریف انواع رابطه هاي مشتق-3

تعریف قواعد براي كنترل پایگاه داده ها-4

تعریف داده ها به عنوان حیطه بعضي عملیات كنترل همروندي تراكنشها-5

ضابطه تشخیص كامل بودن زبانهاي رابطه اي-6



:حساب رابطه اي

حساب رابطه اي با جبر . حساب رابطه اي است,دسته دوم از امكانات انجام عملیات در رابطه ها
یعني براي هر عبارت جبر رابطه اي، یك عبارت معادل در حساب ,رابطه اي منطقاً معادل است

.  رابطه اي وجود دارد و برعكس

.تفاوت آنها این است كه جبر رابطه اي، دستوري است، اما حساب رابطه اي توصیفي است



:حساب رابطه اي

:  حساب تاپلي▪

هاي در این حساب مفهوم مهمي به نام متغیر تاپلي وجود دارد كه تنها مقادیر مجازش، تاپل

.رابطه هستند

:حساب میداني▪

در این حساب یك. در این حساب، متغیر میداني وجود دارد كه از یك میدان مقدار مي گیرد

.شرط اضافي به نام شرط عضویت وجود دارد



جلسه دوازدهم

SQLزبان 



:آنچه در اين جلسه مي خوانيد

SQLدستورات زبان -1

انواع داده ها-2

دستورات تعریف داده ها-3

دستورات اعطاي مجوز-4

دستورات پردازش داده ها-5

SQLبرخي از توابع در -6

استفاده از توابع در دستورات-7

نوشتن ماژول و رویهدستورات-8

دستورات كنترل جامعیت-9

دستورات كنترل تراكنشها-10



:SQLزبان 

SQLیك زبان رابطه اي است و از جمله امكانات مهم آن مي توان به موارد زیر اشاره كرد:

دستورات تعریف داده ها▪
دستورات اعطاي مجوز▪
دستورات پردازش داده ها▪
دستورات پردازش داده ها به طور ▪

ادغام شدني

دستورات نوشتن ماژول و رویه▪
دستورات كنترل جامعیت▪
دستورات كنترل تراكنشها▪



:انواع داده ها

▪ CHARACTER [(length)]

▪ INTEGER

▪ DECIMAL [(precision[,scale])]

▪ SMALLINT

▪ DOUBLE PRECISION

▪ REAL

▪ FLOAT  [(precision)]

▪ NUMERIC [(precision[,scale])]



:دستورات تعریف داده ها

:دستور تعریف جدول▪
create  table  نام جدول …

:دستور حذف جدول▪
drop table  نام جدول



:دستورات اعطاي مجوز

.ه مي شودداده یا گرفت( كاربراني)با این دستورات حق انجام یك یا بیش از یك عمل به كاربر 

:دستورات اعطاي مجوز▪

grant  …

revoke  …

:دستورات لغو مجوز▪

deny …



:دستورات پردازش داده ها

دستور بازیابي▪

SELECT [ALL | DISTINCT] نام صفات

FROM نام جدول

[WHERE  شرطها]

[GROUP BY column(s)]

[HAVING شرطها]



:SQLبرخي از توابع در 

▪COUNT :تعداد مقادیر اسكالر را به دست مي دهد.

▪SUM :حاصل جمع مقادیر اسكالر در یك ستون را به دست مي دهد.

▪AVG :میانگین مقادیر اسكالر در یك ستون را به دست مي دهد.

▪MAX :بیشترین مقدار اسكالر در یك ستون را به دست مي دهد.

▪MIN :كمترین مقدار اسكالر در یك ستون را به دست مي دهد.



:مثال استفاده از توابع در دستور بازیابي

SELECT MIN(GRADE) , MAX(GRADE) FROM STUDENT

WHERE TR=‘2’  AND  YRYR=’78-79’  AND  COID=‘COM222’;

.بازیابي مي كندSTUDENTرا از جدول 79-80در ترم دوم COM222باالترین و پایین ترین نمره در درس 



:دستورات پردازش داده ها

:دستور درج▪
INSERT  INTO  نام جدول Values(مقادير);

:دستور حذف▪
DELETE FROM  نام جدول [WHERE شرطها]

:دستور بروزرساني▪
UPDATE  نام جدول SET تغييرات [WHERE شرطها]



:دستورات نوشتن ماژول و رویه

(:زیر برنامه)دستور نوشتن رویه ▪

create procedure  نام رويه …

:دستور نوشتن تابع▪

create function  نام تابع … 



:دستورات کنترل جامعیت

:دستورات اعالن محدودیت میداني و صفتي▪
create  domain  نام دامنه نوع داده …

:دستور مكانیسم اظهار▪
create assertion  نام قید check شرطها

:دستور مكانیسم رهانا▪
create trigger  نام …



:دستورات کنترل تراکنشها

:براي كنترل جنبه هایي از تراكنش دستورهاي زیر وجود دارند

set transaction

commit

rollback



جلسه سیزدهم

نرمالترسازی رابطه ها



:آنچه در اين جلسه مي خوانيد

نرمالترسازي رابطه ها-1

آنومالي در عملیات ذخیره سازي-2

نرمال( فرمهاي)صورتهاي -3

وابستگي تابعي-4

(كامل)وابستگي تابعي تام -5

(بدیهي)وابستگي تابعي نامهم -6

وابستگي تابعي چندمقداري-7

1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 5NFروابط -8

مزایاي نرمالترسازي-9

معایب نرمالترسازي-10



:چرا نرمالترسازي رابطه ها

درج، حذف و )یك رابطه، هرچند نرمال، بازهم ممكن است در عملیات ذخیره سازي 

.مشكالتي داشته باشد( بهنگام سازي

رابطه اي است كه تمام صفات آن تك مقداري باشند: رابطه نرمال



:چرا نرمالترسازي رابطه ها

شماره دانشجویي شماره درس نام دانشجو مقطع نمره

78010222 Com111 St1 لیسانس 10

78010222 Mat120 St1 لیسانس 7

78010222 Art302 St1 لیسانس 12

77020111 Com111 St2 فوق لیسانس 13

77020111 Com115 St2 فوق لیسانس 9

77010333 Com111 St3 لیسانس ?

78020444 Mat122 St4 فوق لیسانس 16

78020444 phy444 st4 فوق لیسانس 11

<78020777,st7,لیسانس> :در عمل درج
<7701033,com111,?> :در عمل حذف
<78010222> :در بهنگام سازي

آنومالي



:در عملیات ذخیره سازي( وضع غیر عادي)آنومالي 

(كه منطقا باید قابل انجام باشد)عدم امكان انجام یك عمل ▪

بروز پیامد بد پس از انجام یك عمل▪

بروز فزونكاري در سیستم در انجام یك عمل▪



:نرمال( فرمهاي)صورتهاي 

(  1NF: First Normal Form)صورت نرمال نخست ▪

(2NF: Second  Normal Form)صورت نرمال دوم ▪

3NF: Thrid)صورت نرمال سوم ▪ Normal Form)

(BCNF: Boyce-Codd  Normal Form)كاد -صورت نرمال بایس▪

(4NF: Fourth  Normal Form)صورت نرمال چهارم ▪

(5NF: Fifth  Normal Form)صورت نرمال پنجم ▪

(6NF: Sixth  Normal Form)صورت نرمال ششم ▪

(DKNF: Domain-Key  Normal Form)كلیدي -صورت نرمال میدان▪

(RUNF: Restriction-Union  Normal Form)اجتماع -صورت نرمال تحدید▪



:1NFرابطه 

فت است كه هر صفت خاصه آن در هر تاپل، تك مقداري باشد، به بیان دیگر، ص1NFرابطه اي 
.چندمقداري نداشته باشد



:وابستگي تابعي

با Bمي گوییم . باشندRدو زیرمجموعه دلخواه از عنوان Bو Aیك متغیر رابطه اي و Rفرض كنید كه 
Aوابستگي تابعي دارد و چنین نمایش مي دهیم :A       B        

.متناظر باشدBفقط یك مقدار A، به هر مقدار Rاگر و فقط اگر در هر میدان ممكن از متغیر رابطه اي 

Student (stID,stName,stLevel,stMajoring)

stID stName

stID stLevel

stID stMajoring



(:کامل)وابستگي تابعي تام 

وابستگي تابعي Xبا Yباشند، مي گوییم Rدو زیرمجموعه از مجموعه عنوان رابطه Yو Xاگر 
X       Y:   تام دارد و چنین نشان مي دهیم

وابستگي تابعي Xولي با هیچ زیرمجموعه اي از . وابستگي داشته باشدXبا Yاگر و فقط اگر 
.نداشته باشد

⇒



:2NFرابطه 

تگي باشد و ثانیاً تمام صفات غیركلید با كلید اصلي وابس1NFاست كه اوالً 2NFرابطه اي 
اهش ناپذیر به عبارت دیگر هر صفت غیركلید با كلید اصلي بطور ك. تابعي تام داشته باشند

.وابسته باشد



:3NFرابطه 

باشد و هر صفت غیركلید با كلید اصلي، وابستگي تابعي2NFاست كه 3NFرابطه اي 
.بي واسطه داشته باشد



(:BCNF)کاد -صورت نرمال بایس

:تعریف اول▪

 شده و غیر صوري این تعریف ساده. است كه در آن هر دترمینان، كلید كاندید باشدBCNFرابطه اي 
. است

تعریف دوم▪
تعریف سوم▪
تعریف چهارم▪

:یادآوري
.دترمینان استAمي گوییم ,باشدA      Bاگر R(A,B,…)در رابطه 



(:بدیهي)وابستگي تابعي نامهم 

یك وابستگي تابعي A      B: ، در این صورتB ⊆ A: داشته باشیمR(A,B,C,…)اگر در 
.نامهم است

یك وابستگي نامهم A       Bباشد، در این صورت Aزیرمجموعه اي از Bبه بیان دیگر اگر 
.است



:وابستگي تابعي چندمقداري

:تعریف اول•

وابستگي تابعي Xبا Yمي گوییم كه Zو X ،Yبا صفات ساده یا مركب R(X,Y,Z)در رابطه 
X            Y: چندمقداري دارد و چنین نمایش مي دهیم

.متناظر باشندY، مجموعه اي از مقادیر Xاگر به یك مقدار 

تعریف دوم▪



:4NFرابطه 

ه باشد و در آن وابستگي تابعي چند مقداري مهم وجود نداشتBCNFاست كه 4NFرابطه اي 
.باشد



:5NFرابطه 

در . داست كه تمام وابستگیهاي پیوندي آن ناشي از كلیدهاي كاندید آن باش5NFرابطه اي 
:نتیجه

Rپیدا كنیم كه در همه پرتوهایش كلید كاندید Rاگر بتوانیم یك وابستگي پیوندي در رابطه 

.نیست5NFوجود نداشته باشد، رابطه 



:مزایاي نرمالترسازي

ارائه یك طراحي بهتر و واضح تر با كمترین اختالط اطالعات▪

كاهش بعضي انواع افزونگي▪

كاهش بعضي آنومالیها▪

تسهیل اعمال بعضي قواعد جامعیت▪



:معایب نرمالترسازي

بروز فزونكاري در سیستم در عمل بازیابي▪

ایجاد نوعي افزونگي از نوع افزونگي در سطح ادراكي▪

.د باشدزمانگیر بودن فرآیند نرمالترسازي به ویژه اگر محیط عملیاتي بزرگ و تعداد رابطه ها زیا▪

تصمیم گیري دشوار در اثر تعدد تجزیه ها▪

و پیوندي ممكن وابستگي بین مجموعه صفات یك خردجهان، وابستگیهاي به جز وابستگي تابعي▪
ابطه ها باشد و بنابراین سبب مطرح شدن قواعد جامعیت دیگر و نیز ضوابط دیگري براي تجزیه ر

. . . شود و 



پایان


