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  اھداف اين درس

احي ھا و اصول مدلسازي و طر در اين درس به بخشي از مفاھیم مبنايي دانش و تكنولوژي پايگاه داده
ھا و  با مدلسازي معنايي داده. شود پايگاه داده وعناصر اصلي محیط آن معرفي مي. شود آن پرداخته مي

سیستم مديريت پايگاه . شود ھا بیان مي سطوح معماريھاي پايگاه داده. شويم محیط انتزاعي آشنا مي
ايگاھي و مفاھیم به انواع معماريھاي سیستم پ. شود و اجزاء آن شرح داده مي) DBMS(ھا  داده

اي وھمچنین با ديدھاي  به عنوان يك زبان رابطه SQLبا زبان . شود اي پرداخته مي اساسي مدل رابطه
ھا به روش باال به پايین و طراحي فیزيكي را  شويم و در نھايت طراحي پايگاه داده اي آشنا مي رابطه

  .خواھیم ديد

   

  ھا مفاھیم پايگاه داده

  ترين اصطالحات در دانش و فن كامپیوتر است ا يكي از رايجھ اصطالح پايگاه داده

  .ھاي ذخیره و بازيابي اطالعات است ھا يكي از سیستم سیستم مديريت پايگاه داده

  :ذخیره و بازيابي اطالعات در معناي عام  سیستم-١

ه، بازيابي و ساز امكان دھد تا اطالعات خود را ذخیر ساز يا نابرنامه ھر سیستمي كه به كاربر برنامه
  .پردازش كند

  ھا ھاي تكنولوژيكي سیستم مديريت پايگاه داده رده -٢

  سیستم فايلینگ -١

  ھا سیستم مديريت داده -٢

  ھا داده  سیستم مديريت پايگاه -٣

  شناخت  سیستم مديريت پايگاه -۴

  گرا ھاي شئ سیستم مديريت پايگاه داده -۵

  ھا سیستم ھوشمند مديريت پايگاه داده -۶

  ھا سیستم معنايي مديريت پايگاه داده -٧

  ھاي زمانبند سیستم مديريت پايگاه داده -٨

  ساختمند و ناساختمند ھاي نیم سیستم مديريت پايگاه داده -٩

  ھاي بي درنگ سیستم مديريت پايگاه داده -١٠

  كاوي و كشف شناخت سیستم داده -١١

  سیستم مديريت چند پايگاھي -١٢

  ائيسیستم اطالعات اجر -١٣

  ھا سیستم فعال مديريت پايگاه داده -١۴

  اي رابطه-ھاي شیئ سیستم مديريت پايگاه داده -١۵
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  داده- ٣

ھا، رويدادھا يا چیزھاي قابل  شده اشیاء فیزيكي، چیزھاي مجرد، پديده نمايش ذخیره -تعريف اول
  .آيند سازي به كارمي مشاھده كه در تصمیم

  ھا اي از پديده ھر مجموعه -تعريف دوم

دھي شده  ھاي خام كه معناي اندكي دارند مگر اينكه به صورت منطقي سازمان پديده - تعريف سوم
  باشند

  ANSIتعريف داده از ديدگاه 

ھا به طورصوري و مناسب براي برقراري ارتباط، تفسیر يا  ھا، مفاھیم يا شناخته نمايش واقعیتھا، پديده
  پردازش توسط انسان يا ھر امكان خودكار

  .يشي اعم از كاراكتري يا كمیتھاي قیاسي كه معنايي به آن قابل انتساب باشدھر نما

  تعريف اطالع- ۴

  رود گیري بكار مي شود كه توسط يك فرد يا سازمان براي تصمیم اي اطالق مي اطالع به داده

  .شده است اطالع، داده پردازش

  كند مياي كه شناختي را منتقل  يافته  اطالع عبارت است از داده سازمان

  تعريف دانش- ۵

  ھايي از بخشي از خرد جھان واقع دانش عبارتست از نمايش نمادين جنبه

  ھا تعريف پايگاه داده- ۶

نه لزوما فیزيكي، بلكه ) (يكپارچه(ھاي ذخیره شده و پايا، به صورت مجتمع اي است از داده مجموعه
يت يك سیستم كنترل متمركز، مورد ، بھم مرتبط، با كمترين افزونگي، تحت مدير)حداقل به طور منطقي

  ، به طور ھمزمان و اشتراكي”سیستم كاربردي“استفاده يك يا چند كاربر از يك يا بیش از يك 

  :براي ايجاد يك سیستم كاربردي دو راھكار وجود دارد

  راھكار سنتي يا مشي فايلینگ -١

  پايگاھي) مشي(راھكار  -٢

    

   

  مراحل كلي كار در مشي فايلینگ- ٧

  حلیل و بررسي نیازھاي اطالعاتي و پردازشي ھر قسمت به طور جداگانهت -

  اجراي مراحل كالسیك اولیه الزم براي طراحي و تولید يك سیستم كاربردي -

  تعیین مشخصات ھر سیستم و وظايف آن -
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  طراحي تعدادي فايل -

  ھاي ايجاد، كنترل و پردازش فايل اي از برنامه نوشتن مجموعه -

  افزاري مشخص افزاري و نرم ز يك پیكربندي سختاستفاده ا -

  انجام تستھاي الزم و تنظیم سیستم كاربردي -

ايجاد يك سیستم كاربردي براي ھر قسمت و برپايي محیط فیزيكي ذخیره و بازيابي اطالعات و  -
  .برداري از آن خاص ھمان قسمت سیستم بھره

  معايب مشي فايلینگ- ٨

  سازي اطالعات و عدم وجود سیستم يكپارچه هعدم وجود محیط مجتمع ذخیر -١

  ھا عدم وجود سیستم كنترل متمركز روي كل داده -٢

  افزونگي -٣

  عدم وجود ضوابط ايمني كارا و مطمئن -۴

  ھا خطر بروز پديده ناسازگاري داده -۵

  ھا عدم امكان اشتراكي شدن داده -۶

  افزاري افزاري و نرم مصرف نابھینه امكانات سخت -٧

  سازي م زياد برنامهحج -٨

  ھا سازي داده ھاي كاربردي به محیط ذخیره وابستگي برنامه -٩
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  مراحل كلي كار در مشي پايگاھي- ٩

  بررسي و تحلیل نیازھاي پردازشي و اطالعاتي ھمه قسمتھا توسط يك گروه -

  كاربردي و وظايف آن) يكپارچه(تعیین مشخصات جامع  -

  افزاري نرم-افزاري ختانتخاب يك يا چند پیكربندي س -

  DBMSاستفاده از يك يا چند  -

  ھا در سطوح الزم طراحي پايگاه داده -

  ھاي ايجاد و كنترل پايگاه داده اي از برنامه تولید مجموعه -

  سازي و مشترك بین كاربران ايجاد محیط واحد و مجتمع ذخیره -

  طراحي و تولید واسطھاي كاربرپسند مورد نیاز -

  تعريف پايگاه داده ھر قسمت توسط كاربر مربوطه -

  ھاي عملیات در پايگاه داده طراحي برنامه -

  برداري واقعي از سیستم پس از تستھاي الزم بھره -
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  ھا عناصر محیط پايگاه داده-١٠

  داده -۴            كاربر -٣         افزار نرم -٢      افزار سخت -١

پایگاه 
داده ھا

سیستم

مدیریت

پایگاه

داده ھاي  داده ھا
:ذخیره شده

مجموعھ اي 
از فایلھا

سیستم عامل

  

  حیط پايگاه دادهافزارھاي م انواع سخت-١١

  ھا سازي داده افزار ذخیره سخت 

  افزار پردازشگر سخت 

  افزار ارتباطي سخت 

  ھا افزارھاي موجود در محیط پايگاه داده انواع نرم-١٢

  )DBMS(ھا  سیستم مديريت پايگاه داده 

  DBMSھاي كاربردي قابل اجرا در محیط  برنامه 

  شده ھاي ذخیره رويه 

  افزار شبكه نرم 

   

   

  ھا دلسازي معنايي دادهم

  ھا مدلسازي معنايي داده-١

  .ھا ابتدا بايد در باالترين سطح انتزاع مدلسازي معنايي شوند شدني در پايگاه داده ھاي ذخیره داده
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  ھا انواع روشھاي مدلسازي معنايي داده-٢

  )ER(ارتباط  -روش موجوديت

  )UML(روش زبان عمومي مدلسازي 

  )OMT(روش تكنیك مدلسازي شیئي 

  ERسه مفھوم معنايي موجود در روش - ٣

نوع موجودیت

  ارتباطصفت

  تعريف موجوديت- ۴

خواھیم در موردش اطالع داشته باشیم و  مفھوم كلي شیئ، چیز، پديده و به طور كلي ھر آنچه كه مي
  .شناخت خود را در موردش افزايش دھیم

  سه ضابطه در رابطه با تشخیص يك نوع موجوديت- ۵

  .يكديگر دارندھايي متمايز از  معموال نمونه -١

  .اي از اطالعات در مورد آن نیاز دارد معموال بیش از يك صفت دارد و كاربر به مجموعه -٢

  .دارد) مفعولیت(يا حالت كنشپذيري ) فاعلیت(معموال حالت كنشگري  -٣

  موجوديت مستقل و وابسته- ۶

ي خود، در يك ، موجوديتي است كه مستقل از ھر موجوديت ديگر و به خود)قوي(موجوديت مستقل 
   .محیط مشخص مطرح باشد

  .، موجوديتي است كه وجودش وابسته به يك نوع موجوديت ديگر است)ضعیف(موجوديت وابسته 

  تعريف صفت- ٧

ھر صفت يك . اي از صفات دارد خصیصه يا ويژگي يك نوع موجوديت است و ھر نوع موجوديت مجموعه
  .نام، يك نوع و يك معناي مشخص دارد

  تانواع صف- ٨

  ساده يا مركب

  مقداري يا چندمقداري تك

  شناسه يا ناشناسه موجوديت
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  مقدارپذير يا ناپذير ھیچ

  شده يا مشتق ذخیره

  .نشدني يا اتمیك است مقدار صفت ساده از لحاظ معنايي تجزيه

  .صفت مركب از چند صفت ساده تشكیل شده است

ديت حداكثر يك مقدار از دامنه مقادير مقداري، صفتي است كه براي يك نمونه از يك نوع موجو صفت تك
  گیرد را مي

  .گیرد صفت چندمقداري بیش از يك مقدار از دامنه مقادير مي

  :شود، دو ويژگي دارد صفت شناسه موجوديت كه گاه به آن كلید ھم گفته مي

  .يكتايي مقدار دارد -١

  .حتي االمكان طول مقاديرش كوتاه است -٢

  صفت ھیچ مقدارپذير

  .نشده يعني مقدار ناشناخته، مقدار غیرقابل اعمال، مقدار تعريف ھیچ مقدار

مقدار باشد، آن صفت  اگر مقدار يك صفت در يك يا بیش از يك نمونه از يك نوع موجوديت، برابر با ھیچ
  .مقدارپذير است ھیچ

  شده و مشتق صفت ذخیره

  .باشدھا ذخیره شده  شده صفتي است كه مقاديرش در پايگاه داده صفت ذخیره

ھا ذخیره نشده باشد، بلكه حاصل يك پردازش  صفت مشتق، صفتي است كه مقاديرش در پايگاه داده
  .ھاي ذخیره شده باشد ھايي از داده روي فقره

  .موجوديتھا است-تعامل بین دو يا بیش از دو نوع موجوديت است و ماھیت آن نوعي بستگي بین نوع

  خصوصیات نوع ارتباط

  ام داردھر ارتباط يك ن -١

  .ھر ارتباط يك معناي مشخص دارد و اين معنا با معناي ھر ارتباط ديگر متفاوت است -٢

  .ھايي دارد ھر ارتباط نمونه -٣

  ERنمودار 

، يعني نوع موجوديت، صفت و ارتباط نمايش داده ERنموداري است كه سه مفھوم اساسي مدل 
  شوند مي

  نوع موجوديت
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  )وابسته(ضعیف نوع موجوديت 

  

  نوع ارتباط

  

  نوع ارتباط موجوديت ضعیف با قوي

  

  مشاركت نوع موجوديت در نوع ارتباط

  

  مشارکت الزامی

  

  صفت

  

  صفت شناسه اول

  

  )در صورت وجود(صفت شناسه دوم 
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  )مثال دو صفتی(صفت شناسه مرکب 

  

  صفت چند مقداری

  

  صفت مرکب

  

  )محاسبه شدنی(صفت مشتق 

  

  چندي ارتباط

  

  .گويند كنندگان در يك ارتباط را درجه آن ارتباط مي شركتتعداد 
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  .ھاي آن دو نوع موجوديت چندي يا ماھیت نوع ارتباط عبارتست از چگونگي تناظر بین دو مجموعه نمونه

  1:1    يك به يك

  N:1   يك به چند

  N:M   چند به چند

  نمايش چندي ارتباط
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  دانشكدهھاي  مدلسازي بسیار ساده شده داده: مثال 

موجوديتھاي . كنیم ھاي اين محیط را رسم مي ممكن براي قسمتي از داده ERبخشي از يك نمودار 
  :مطرح عبارتند از 

  گروه آموزشي*                       استاد*                        درس*                       دانشجو*

  : تمرين 

   ...)ساده، مركب، تك مقداري، چند مقداري (فت را مشخص كنید مجموعھ صفات ھر نوع موجودیت و وضع ھر ص .١
   )در صورت لزوم(الزامي بودن یا نبودن مشاركت در ھر نوع ارتباط را در نمودار نشان دھید  .٢
  .ھر جا الزم شد، صفات انواع ارتباط را تعیین كنید .٣
  .چندي ھر ارتباط را مشخص كنید .۴
  .ا بھ آن اضافھ كنیدانواع دیگري از موجودیتھا و ارتباطاتت ر .۵
  .تواند بھ آنھا پاسخ دھد را فھرست كنید ھایي كھ این نمودار مي) پرس و جو(مجموعھ پرسش  .۶
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  اي مدل رابطه

  اي بخشھاي اساسي مدل داده

  بخش ساختاري -١

اي اصلي و مفاھیم  دھنده عناصر ساختاري مدل است كه ھمان ساختار داده بخش ساختاري، نشان
  .مرتبط با آن است

  )پردازشي(بخش عملیاتي  -٢

  .شود بخش عملیاتي، مجموعه امكاناتي است كه به وسیله آنھا عملیات مورد نظر كاربر انجام مي

  بخش جامعیتي - ٣

اي از قواعد و محدوديتھاي جامعیتي تشكیل شده است كه به وسیله آنھا  بخش جامعیتي، از مجموعه
  .ھا را كنترل و تضمین كند ت و سازگاري دادهتواند صحت، دق سیستم مديريت پايگاه داده مي

  تعريف رابطه

  :از دو قسمت تشكیل شده است R، نه لزوما متمايز، رابطه Dnتا  D1میدان  nبا فرض وجود 

نام  Diنام يك صفت است و ھر  Aiكه در آن ھر  Ai:Diصفت به صورت  nاي نامدار از  مجموعه: سرآيند -١
  میدان صفت

عنصر ھريك  nاي است از  مجموعه      خود tبه نحوي كه  tتاپل  mاي است از  موعهمج): بدنه(پیكر  -٢
  .مقداري است از نوع میدان viكه در آن  Ai:viبه صورت 

  گويند را كاردينالیتي رابطه مي mو مقدار ) ھمان تعداد صفات(را درجه  nمقدار 



١۵ 
 

  تناظر بین مفاھیم رابطه اي و مفاھیم جدولي

  :ین مفاھیم رابطه اي و مفاھیم جدولي را نشان مي دھد جدول زير تناظر ب

 مفھوم جدولي مفھوم تئوريک
 جدول رابطه
 سطر تاپل

 ستون صفت
 مجموعه مقادير ستون میدان
 تعداد ستونھا درجه

 تعدادسطرھا کاردينالیتي

  ويژگیھاي رابطه

  رابطه تاپل تکراري ندارد -١

  تاپلھا نظم ندارند -٢

  ظم مكاني ندارندصفات رابطه ن -٣

  .مقداري ھستند تمام صفات تك -۴

  انواع رابطه

  .شده متناظر دارد ھاي ذخیره و داده  ھاي ديگر مشتق نیست استقالل وجودي دارد و از رابطه: مبنا -١

  .شود با يك نام به سیستم معرفي مي: نامدار -٢

  .شود مي ھاي مبنا تعريف اي بر حسب رابطه به كمك يك عبارت رابطه: مشتق -٣

  .آيد اي به دست مي ھاي نامدار و به وسیله يك عبارت رابطه اي از رابطه از مجموعه: عبارتي -۴

  .نام و مشتق است كه حاصل اجراي يك پرسش مشخص است بي: نتیجه پرسش -۵

  .اي عبارتي است كه به طور مستقیم و كارا ذخیره شده است رابطه: مشتق -۶

  )دامنه(میدان 

در مدل . گیرند اي است از مقادير كه يك يا بیش از يك صفت از آن مقدار مي ، مجموعهاز نظر رياضي
  :اي، اين مجموعه رابطه

  .نامدار است-

  .مقاديرش نوع مشخص دارند-

  .مقاديرش فرمت مشخص دارند-

  مزاياي میدان

  .شود ھا مي تر شدن شماي پايگاه داده ترشدن و كوتاه سبب ساده       .١

  .ھا است براي كنترل مقداري عملیات در پايگاه دادهامكاني        .٢



١۶ 
 

  .امكاني است براي كنترل معنايي درخواستھا       .٣

  .كند پاسخگويي به بعضي پرسشھا را آسان مي       .۴

ھاي موجود در سیستم مديريت پايگاه  توان امكانات و جنبه با استفاده از مفھوم میدان مي       .۵
  .اي افزود ھاي رابطه ستم مديريت پايگاه دادهگرا را به سی ھاي شیئ داده

  رابطه نرمال و غیر نرمال

  :رابطه نرمال 

مقادير ھیچیک از میدانھايش ، يک مقدار رابطه اي با کاردينالیتي بزرگتر از يک   که  رابطه اي است
   نباشد

  :رابطه غیر نرمال 

  اي ھستند  طهرابطه اي است که در آن مقادير حداقل يک صفت ، خود مقادير راب

  ) اي که حداقل يک صفت چند مقداري داشته باشد ٢_رابطه(

  دلیل لزوم نرمال بودن رابطه

  )تر جدول با سطرھاي ساده(سادگي در نمايش ظاھري رابطه  -١

  )DDLو  DMLبويژه ( DSLسادگي دستورات  -٢

  ھا سادگي در اجراي عملیات در پايگاه داده -٣

  معايب رابطه نرمال

  .تواند فیزيكي ھم باشد ديده افزونگي كه ميبروز پ -١

  .تر شدن كلید رابطه طوالني -٢

  .ھاي پیچیده عدم امكان نمايش داده -٣

  .دشواري در نمايش طبیعي مفھوم سلسله مراتب -۴

  .دشواري در نمايش مفھوم وراثت -۵

  مزايا و معايب رابطه غیرنرمال

  :مزايا

  كاھش میزان افزونگي -١

  دكوتاه شدن كلی -٢

  ھاي پیچیده امكان نمايش داده -٣

  مراتب و مفھوم وراثت دشواري كمتر در نمايش مفھوم سلسله -۴

  افزايش سرعت عملیاتي سیستم در بازيابي اطالعات -۵



١٧ 
 

  عدم نیاز به نرمالترسازي رابطه -۶

  :معايب

  پیچیدگي -١

  عدم تقارن صفات -٢

  اي کلید در مدل رابطه

١.        super key  / ابر کلید  

٢.        candidate key  /کلید کانديد  

٣.        primary key  /کلید اصلي  

۴.       alternate key  /کلید بديل  

۵.         foreign key  /کلید خارجي  

  ابر كلید

  .ھر زيرمجموعه از مجموعه عنوان رابطه كه يكتايي مقدار در گستره رابطه داشته باشد

  كلید كانديد

  :ه عنوان رابطه كه دو خاصیت زير را داشته باشد كلید كانديد رابطه استھر زيرمجموعه از مجموع

  يكتايي مقدار -١

  ناپذيري كاھش -٢

  كلید اصلي

  .شود كند و به سیستم معرفي مي يكي از كلیدھاي كانديد رابطه كه طراح انتخاب مي

  :ھاي انتخاب ضابطه

  .از نظر كاربر، شناسه معمول نوع موجوديت باشد -١

  .كوتاھتر داشته باشدطول  -٢

  )بديل(كلید ديگر 

  .ھر كلید كانديد، غیر از كلید اصلي، كلید ديگر نام دارد

  كلید خارجي

كه ھر مقدار معلومش با يك  R2ھر زيرمجموعه از صفات رابطه . گیريم را در نظر مي R2و  R1دورابطه 
  .است R2برابر باشد، كلید خارجي در رابطه  R1مقدار از كلید كانديد 

  .رود كار مي كلید خارجي براي نمايش ارتباطات بین انواع موجوديتھا به


