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 چکیده 

________________________________________________________________________ 

 :دهیچک

گاه داده ها مجموعه ایست از داده های ذخیره شده و پایا ، به یپا

( ، بهم مرتبط و حتی االمکان با کمترین افزونگی  کپارچهیصورت مجتمع ) 

ه ( تحت مدیریت یک سیستم کنترل متمرکز مورد استفاده یک ) ذخیره بی روی

 یا چند کاربر .

در این مستند با در نظر گرفتن این تعریف نگاهی به پایگاه داده و عناصر 

تشکیل دهندۀ آن شده است ، انواع مدل سازی های معنایی مورد بحث قرار 

های محیط  گرفته و ابزار آن معرفی گردیده و با نگاهی اجمالی دیاگرام

 هایی مفروض ترسیم شده است .

محیط های انتزاعی یا مفهومی و پایگاه داده های آنها حوزۀ دیگری است 

که با بهره گیری از مباحث مطرح شده در آن معماری پایگاه داده ها را 

مورد بحث و بررسی قرار داده و پس از آن تعاریفی در خصوص سیستم های 

 ائه گردیده است .مدیریت پایگاه های داده ار

برای ترسیم ، مدل و پیاده سازی پایگاه داده ، آشنایی با مفاهیم اساسی 

مدل رابطه ای و یک زبان رابطه ای الزامی است که مبحث دیگری می باشدکه 

به آن پرداخته شده است و در نهایت بهره گیری از ابزار جبر رابطه ای 

هستند که در راستای معرفی  و مفاهیم وابستگی و نرمال سازی ، بخش هایی

 و پیاده سازی پایگاه داده به آنها پرداخته شده است .

با بهره گیری از مطالب مطرح شده عالوه بر آشنایی کلی با پایگاه داده 

، می توان پایگاه داده هایی بر مبنای خواسته های دلخواه را طراحی 

 نمود و آنها را به مرور بهینه تر کرد.
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 مقدمه –فصل اول 

_________________________________________________________________ 

 : مقدمه

ای از اطالعات ها )دادگان یا بانک اطالعاتی( به مجموعهپایگاه داده

معمواًل در ها های دادهشود. پایگاهبا ساختار منظم و سامانمند گفته می

ها قابل خواندن و دسترسی باشد ذخیره ها و رایانهقالبی که برای دستگاه

سازی اطالعات تنها روش موجود نیست و شوند. البته چنین شیوه ذخیرهمی

گردد. ها نیز استفاده میسازی ساده در پروندههای دیگری مانند ذخیرهشیوه

سازد وجود یک ها را مؤثر میدههای داها در پایگاهسازی دادهآنچه ذخیره

 ها است.سازی و روابط بین دادهساختار مفهومی برای ذخیره

ای سازمان یافته از اطالعات است.این واژه از پایگاه داده در اصل مجموعه

گیرد، اما کاربرد وسیع و عمومی نیز دارد، این دانش رایانه سرچشمه می

ی پایگاه داده )که تعاریف ای است که مرکز اروپایوسعت به اندازه

کند( شامل تعاریف غیر ای برای پایگاه داده ایجاد میخردمندانه

باشد. در این نوشتار به کاربردهای الکترونیکی برای پایگاه داده می

 شود.تکنیکی برای این اصطالح محدود می

ای از رکوردهای ذخیره یک تعریف ممکن این است که: پایگاه داده مجموعه

ای در رایانه با یک روش سیستماتیک )اصولی( مثل یک برنامه رایانهشده 

تواند به سؤاالت کاربر پاسخ دهد. برای ذخیره و بازیابی بهتر، است که می

ای یا رویدادها ای از اجزای دادههر رکورد معمواًل به صورت مجموعه

تبدیل  های بازیابی شده در هر پرسش به اطالعاتیگردد. بخشسازماندهی می

ای که برای شود که برای اتخاذ یک تصمیم کاربرد دارد. برنامه رایانهمی

شود را مدیر ای استفاده میهای دادهمدیریت و پرسش و پاسخ بین پایگاه

نامیم. خصوصیات و طراحی ( میDBMSاختصار )ای یا بهسیستم پایگاه داده

 شود.میای در علم اطالعات مطالعه های پایگاه دادهسیستم

ای از رکوردها مفهوم اصلی پایگاه داده این است که پایگاه داده مجموعه

هایی از یک شناخت است.نوعًا در یک پایگاه داده توصیف ساخت یافتهیا تکه

های نگه داری شده در پایگاه داده وجود دارد: این توصیف ای برای موجودیت

های داده و اشیا پایگاه با یک الگو یا مدل شناخته میشود. مدل توصیفی،

های متفاوتی برای سازماندهی این دهد. روشارتباط بین آنها را نشان می

های پایگاه داده گوییم. پرکاربردترین ها وجود دارد که به آنها مدلمدل

ای است که به طور عام شود، مدل رابطهمدلی که امروزه بسیار استفاده می

یش تمام اطالعاتی که به فرم جداول مرتبط شود: نمابه صورت زیر تعریف می

که هریک از سطرها و ستونها تشکیل شده است)تعریف حقیقی آن در علم 

ها به کمک مقادیر مشترک در شود(. در این مدل وابستگیریاضیات برسی می

های دیگری مثل مدل سلسله مراتب شود. مدلبیش از یک جدول نشان داده می

 دهند.ها را نشان میصریح تری ارتباطای به طور و مدل شبکه

ای از رکوردهای تر اصطالح پایگاه داده به صورت مجموعهدر مباحث تخصصی

هایی ای از دادهها مجموعهایشود. بسیاری از حرفهمرتبط با هم تعریف می
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ای یکتا استفاده میبا خصوصیات یکسان به منظور ایجاد یک پایگاه داده

 کنند.

کنند تقسیم بندی میهایی که استفاده میها بر اساس مدل DBMSمعمواًل 

ای به تعیین های دادهای و امثال آن. مدلشوند: ارتباطی، شیء گرا، شبکه

مند هستند. بخش قابل توجهی از های داده عالقهزبانهای دسترسی به پایگاه

، همباشد و به فاکتورهایی همچون اجراهای میمستقل از مدل DBMSمهندسی 

است.در این سطح افزاری وابستهزمانی، جامعیت و بازیافت از خطاهای سخت

 های بسیاری بین محصوالت وجود دارد.تفاوت

 مقدمه –فصل اول 

_________________________________________________________________ 

 : خچهیتار

ینده در برای کاهش مشکالت فزا 1960مفهوم پایگاه داده از دهه ی 

)معموال با تعداد زیادی  سسیستم های اطالعاتیطراحی، ساخت، و نگهداشت 

نهایی همزمان، و با تعداد زیادی داده ی مختلف (ایجاد شده است. کاربِر 

این مفهوم به همراه مفهوم سیستم های مدیریت پایگاه داده که دستکاری 

 موثر و کارا به پایگاه داده ها را ممکن می کند رشد کرده است. 

 گردد.باز می 1963اولین کاربردهای اصطالح پایگاه داده به ژوئن 

مسئولیت اجرایی یک طرح  System Development Corporationکه شرکت  یعنی زمانی

را بر عهده « ای مرکزیتوسعه و مدیریت محاسباتی یک پایگاه داده»به نام 

در اروپا  70گرفت. پایگاه داده به عنوان یک واژه واحد در اوایل دهه 

بانک های معتبر آمریکایی به کار رفت.)در خبر نامه 70و در اواخر دهه 

 کار رفت( واشینگتن پستدر روزنامه  1966ای یا در اوایل سال داده

شگامان گسترش یافت. از پی 60اولین سیستم مدیریت پایگاه داده در دهه 

باشد. مقاالت باخمن این را نشان داد که فرضیات این شاخه چارلز باخمن می

او کاربرد بسیار مؤثرتری برای دسترسی به وسایل ذخیره سازی را مهیا می

های منگنه و نوارهای کند. در آن زمانها پردازش داده بر پایه کارت

دو نوع مدل داده کند.مغناطیسی بود که پردازش سری اطالعات را مهیا می

ای شدکه ریشه موجب توسعه مدل شبکه CODASYLای در آن زمانها ایجاد شد:

 North American Rockwellدر نظریات باخمن داشت و مدل سلسله مراتبی که توسط 

 را تولید نمود. IMSمحصول IBMایجاد شد و بعدًا با اقباس از آن شرکت 

های موجود را ارائه شد.او مدل 1970در سال  E. F. Coddای توسط مدل رابطه

داد. برای مدتی نسبتًا طوالنی این مدل در مجامع مورد انتقاد قرار می

 DBASEعلمی مورد تأیید بود. اولین محصول موفق برای میکرو کامپیوترها 

ساخته شد. در جریان  PC-DOS/MS-DOSو  CP/Mعامل هایبودکه برای سیستم

های پایگاهی های مدل توزیع شده و ماشینپژوهش بر روی پایگاه 1980سال 

(database machines متمرکز شد، اما تأثیر کمی بر بازار گذاشت. در سال )

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86_%D9%BE%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86_%D9%BE%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=CODASYL&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/IBM
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های توجهات به طرف مدل شیء گرا جلب شد. این مدل جهت کنترل داده 1990

های خاص، مهندسی داده)شامل سادگی بر روی پایگاه دادههمرکب الزم بود و ب

 کرد.ای کار میهای چند رسانهافزار منابع( و دادهمهندسی نرم

( به وجود XMLال )امای رخ داد و پایگاه اکسنوآوری تازه 2000در سال 

ها است و کمک آمد. هدف این مدل از بین بردن تفاوت بین مستندات و داده

منابع اطالعاتی چه ساخت یافته باشند یا نه در کنار هم قرار  کند کهمی

 گیرند.

 

 

 

 مقدمه –فصل اول 

_________________________________________________________________ 

 : داده پایگاه هایمدل

 یشگردها .کندیم مشخص یمنطق سطح در را هاداده گاهیپا کاربران یکار یالگو 

 یاجراها یمنطق یهامدل از کی هر یبرا .دارد وجود یاداده یهامدل یبرا یمختلف

 یکیزیف انطباق در یمختلف کنترل سطوح و است یساز ادهیپ قابل یمختلف یکیزیف

 مدل ،یمراتب سلسله مدل تخت، مدل از عبارتند هامدل نیا کند،یم ایمه کاربران یبرا

 یامروز یهاداده گاهیپا تیریمد سامانه ارک اساس یارابطه مدل .یارابطه مدل و یاشبکه

 : از عبارتند داده گاهیپای ها مدلی کلی بند دسته .است

 هاداده گاهیپا یانتزاع یهامدل  -1

 یارابطه مدل  -2

 ها :داده پایگاه انتزاعی هایمدل

 کاری الگوی ای داده مدل خالصه طور به ای ها داده پایگاه انتزاعی مدل

مدل برای مختلفی شگردهای .کندمی مشخص منطقی سطح در را هاداده پایگاه کاربران

 مختلفی فیزیکی اجراهای منطقی هایمدل از کی هر برای .دارد وجود ایداده های

 کاربران برای فیزیکی انطباق در مختلفی کنترل سطوح و است سازی پیاده قابل

 تنها ایداده مدل کی .دارد اجرا بر موثری تأثیر مناسب انتخاب کی .کندمی مهیا

 که هاعملیات از ایمجموعه صورت به معموالً  بلکه نیست هاداده بندی ساختمان شیوه

  .شوندمی تعریف شود اجرا هاداده روی تواندمی

 : هاداده پایگاه یارابطه مدل

 پایگاه انتزاعی هایمدل انواع از ، یکی (The Relational Model) ایرابطه مدل

 توسط تحصیلی لهمقا کی در ایرابطه مدل .آنهاست ترینمعمول امروزه و هاداده

 مفاهیمی پایه بر که است ریاضی مدل کی مدل این .گشت ارائه 1970 سال در کاد ادگار

 .تاس شده ایجاد هامجموعه نظریه و ایگزاره منطق چون
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 : داده گاهیپا تیریمد سامانه

 کی ،(database management system- DBMSها )داده پایگاه سامانۀ مدیریت

 به است شده طراحی هاداده پایگاه مدیریت هدف با که است ایرایانه افزارنرم

 هاداده بندیشاخص و بازیابی و ذخیره به مربوط مسائل درگیر کاربر که ایگونه

 ها سازمان به بسته این.نماید می تمرکز پایگاه منطقی طراحی روی بر و شودنمی

 وسیله به مختلف کاربردهای برای را داده های پایگاه تیراح به تا دهد می اجازه

 پایگاه مدیریت سامانه .دهد توسعه دیگر متخصصان و (DBAS) داده پایگاه مدیر ی

 کی به همزمان طور به کاربر کاربردی مختلف های برنامه تا دهد می اجازه داده

 از است ممکن داده پایگاه مدیریت های سامانه .باشد داشته دسترسی داده پایگاه

 های برنامه از حمایت و توصیف در سهولت جهت داده پایگاه مختلف های مدل

 پایگاه اختصاصی زبان) شیی مدل ای ای رابطه مدل مانند(کنند استفاده کاربردی،

 و بازیابی همچنین و داده پایگاه کاربردی های برنامه که است زبانی داده،

 کنترل امکان داده پایگاه مدیریت سامانه کی .است نموده ساده را اطالعات ارائۀ

 و همزمانی کنترل مدیریت ها، داده تمامیت اجرای داده، به دسترسی برای

 و پشتیبان های فایل از آن بازگرداندن و شکست از پس داده، پایگاه بازیابی

 .آورد می فراهم را داده پایگاه امنیت حفظ همچنین
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  دوم فصل

 

  داده گاهیپا

 و

  آن طیمح یاصل عناصر
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 آن پایگاه داده ها و عناصر اصلی محیط –فصل دوم 

__________________________________________ 

 پایگاه داده ها : 

مجموعه ایست از داده های ذخیره شده و پایا ، به صورت مجتمع )  

 ( ، بهم مرتبط و حتی االمکان با کمترین  کپارچهی

افزونگی ) ذخیره بی رویه ( تحت مدیریت یک سیستم کنترل متمرکز مورد 

 ربر .استفاده یک یا چند کا

 عناصر سیستم پایگاهی :

 سخت افزار   -1 

 نرم افزار   -2

 کاربر  -3

 داده  -4

 سخت افزار :

 سخت افزار ذخیره سازی داده ها ) مثل دیسک مغناطیسی ( -1  

 سخت افزار پردازشگر ) کامپیوتر (  -2  

 سخت افزار ارتباطی ) شبکه ( –سخت افزار همرسانش  -3  

بانک اطالعاتی سخت افزار را انتخاب ) با توجه به حجم    

 می کنیم (

 سخت افزار ذخیره سازی داده ها ) مثل دیسک مغناطیسی ( :

دیسک رسانۀ ذخیره سازی اصلی است و نوار مغناطیسی    

 رسانۀ ذخیره سازی کمکی می باشد .

 سخت افزار پردازشگر ) کامپیوتر ( :  

می توان از برای ایجاد پایگاه داده ها                

 کامپیوتر های معمولی استفاده کرد و برای ایجاد پایگاه داده های 

خیلی بزرگ و  به ویژه توزیع شده ) پراکنده (  از نوع خاصی 

 از کامپیوتر ها  که موسوم  به ماشین  پایگاه داده 

میباشند و معماری خاص و قابلیتهای ویژه ای دارند استفاده 

 می شود.

 سخت افزار ارتباطی ) شبکه ( : –سانش سخت افزار همر  

منظور سخت افزار ارتباطی بین کامپیوتر و دستگاههای    

 جانبی و نیز بین کامپیوتر هاست که گاه به 
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داده گیری ( نیز می  –آن امکانات داده رسانی ) داده فرستی 

 گویند .

پایگاه داده ها و عناصر اصلی محیط آن  –فصل دوم 

__________________________________________ 

 تراکنش :

تراکنش به بیان ساده برنامه یا بخشی از یک برنامه است که عملی  

 ، معموال" تغییر دهنده در پایگاه داده انجام می دهد .

 ویژگی های تراکنش :

 Atomicityیکپارچگی    -1 

 Consistencyسازگاری  -2 

 Isolation انزوا  -3 

 انواع تراکنش :

 Abort     تراکنش با پایان نا موفق ) سقوط ( -1 

 Commit تراکنش با پایان موفق ) انجام ( -2 

 معماری :

منظور از معماری سیستم پایگاهی ، چندی و چونی اجزاء تشکیل  

دهندۀ سیستم و نیز پیکر بندی یا طرز ترکیب اجزاء سیستم و چگونگی 

 تعامل اجزاء با یکدیگر است .

د اقل یک پایگاه داده ، یک سیستم مدیریت پایگاه در این معماری ح

داده ها ، یک سیستم عامل ، یک کامپیوتر با دستگاههای جانبی و 

تعدادی برنامۀ کاربردی و کاربر ) برنامه ساز و نا برنامه ساز( وجود 

 دارند .

 انواع معماری :

 متمرکز -1 

سی یعنی موتور بانک اطالعاتی و برنامه ای که به آن دستر  

 . PC، مثل  هست همگی روی یک سیستم هستند

به عبارت دیگر : در این معماری یک پایگاه داده ها روی یک 

 سیستم و بدون ارتباط با سیستم کامپیوتری دیگر 

 ایجاد می شود.
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 نا متمرکز  -2

عنی موتور بانک اطالعاتی و برنامه ای که به آن دسترسی ی  

 هست همگی روی یک سیستم نیستند.

پایگاه داده ها و عناصر اصلی محیط آن  –صل دوم ف

__________________________________________ 

 انواع معماری :

 Client Server Database  معماری متمرکز -1 

است و شبیه شبکه نیست ، یعنی موتور بانک اطالعاتی  PCمثل یک 

تند و برنامه ای که به آن دسترسی دارد همگی روی یک سیستم هس

. 

 Client Serverخدمتگزار   –معماری مشتری  -2 

کاربرد این معماری معموال" وقتی است که تعداد کاربران و 

ترافیک و حجم داده ها روی یک سرور بسیار زیاد است و با 

توزیع آن روی چند سرور ، ترافیک روان شده و عملکرد آن برروی 

 سیستم متعادل می گردد و روان می شود.

 Server) از نظر فیزیکی چند     Distributedماری توزیع شده مع -3 

 وجود دارد ، ولی از نظر منطقی نه (

می باشد که از نظر فیزیکی و  Client Server DBترکیبی از 

جغرافیایی در چند نقطه قرار دارند و اطالعات بین سرورها 

 مبادله می شودو از لحاظ منطقی یک سرور دیده می شود.

   Parallel Processingاری با پردازش موازی معم -4 

در این حالت موتور پایگاه داده باید امکان اجرا روی چند 

CPU .به صورت موازی را داشته باشد 

 به صورتهای متقارن یا نا متقارن 

   Distributedترکیبی از چند    Multi Serverمعماری چند پایگاهی  -5 

لحاظ فیزیکی و هم به لحاظ  در معماری چند پایگاهی هم به  

در این مدل    منطقی چند پایگاه داریم ، مثل دولت الکترونیک 
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سرورها هم از لحاظ فیزیکی و هم از لحاظ منطقی می توانند به صورت جدا 

 وجود داشته باشند .

 Mobile DB معماری موبایل  -6 

معماری موبایل در صورتی است که هم سرور ، هم کالینت   

 د به صورت سیار در آن فعالیت داشته باشند.بتوانن

 

پایگاه داده ها و عناصر اصلی محیط آن  –فصل دوم 

__________________________________________ 

*وقتی تعداد کاربران خیلی زیاد است و هم چنین میزان داده های قابل 

بی پردازش و حجم پایگاه داده ها بسیار باال باشد ، می توان از ترکی

 از معماری ها استفاده نمود .

*هر معماری که در آن قسمتی از پردازش را یک برنامه سیستم یا ماشین 

 انجام دهد و انجام قسمت دیگری از پردازش را از برنامه 

خدمتگزار نامیده می  –سیستم یا ماشین دیگر بخواهد ، معماری مشتری 

 شود .

 * از لحاظ امنیت :

 ا امواج بی سیم دارندپائین ترین امنیت ر - 

 باالترین امنیت را فیبر های نوری دارند  - 

 معماری مشتری خدمتگزار از نظر پیکر بندی سخت افزاری :

 معماری حول کامپیوتر بزرگ  -1  

 معماری حول شبکه  -2  

 خدمتگزار : –مزایای معماری مشتری 

 تقسیم پردازش  -1  

 کاهش ترافیک شبکه  -2  

 ایستگاههای کاراستقالل  -3  

 اشتراک داده ها -4  

 پایگاه داده های توزیع شده :
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مجموعه ای از داده های ذخیره شده ) با ویژگی های برشمرده   

 در تعریف پایگاه داده ها ( که منطقا" به یک 

سیستم تعلق دارند ، ولی در مانه های ) گره های کامپیوترها ( 

 ند .مختلف یا بیش از یک شبکه توزیع شده ا

که به هم مرتبط  Serverو  Clientبه عبارت دیگر : ترکیبی از چند 

 بوده و در قالب یک سیستم دیده می شوند .

 

پایگاه داده ها و عناصر اصلی محیط آن  –فصل دوم 

__________________________________________ 

 نرم افزار های موجود در محیط پایگاه داده ها :

( که خود در محیط  DBMSت پایگاه داده )  سیستم مدیری -1  

 یک سیستم عامل اجرا می شود.

اجرا می شوند .  DBMSبرنامه های کاربردی که در محیط  -2  

 این برنامه ها معموال" با یک زبان پایگاهی یا 

ک زبان برنامه سازی متعارف یا ترکیبی از هر دو نوشته می ی

 شود.

 دی استفاده می شوند:که در تولید سیستم کاربر یابزار

 رویه های ذخیره شده مثل ورود اطالعات ، ثبت ، حذف و... -1  

نرم افزار شبکه ، در صورتی که بنا باشد پایگاه داده  -2  

 ها در محیط شبکه مورد بهره برداری قرار گیرد.

 کاربر :

کاربر در معنای عام ، هر استفاده کننده از سیستم پایگاه   

 ر می گوئیم .داده ها را کارب

می توان کاربران را در یکی از دسته بندی های زیر قرار 

 داد:

 مدیران سیستم  -1   

 مدیر پایگاه داده ها -2   

 طراحان پایگاه داده ها -3   

 برنامه نویسان پایگاه داده ها -4   
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 کاربران نهایی  -5   

 داده :

 از :داده های ذخیره شده در یک سیستم پایگاهی عبارتند   

 داده های کاربران  -1   

 داده های سیستمی  -2   

 محیط عملیاتی :

محیط عملیاتی محیطی است که عملیات ذخیره و بازیابی   

 اطالعات در آن انجام می شود .
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  سوم فصل

 

  ها داده ییمعنا یمدلساز
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مدلسازی معنایی داده ها  –فصل سوم 

___________________________________________________ 

 : ERنمودار 

، یعني نوع موجودیت، صفت ERنموداري است كه سه مفهوم اساسي مدل 

 . شوندو ارتباط در آن نمایش داده مي

 سه مفهوم معنایی وجود دارد : ERدر روش 

نوع موجودیت ) و شاید درست تر باشد که بگوئیم نوع موجود یا  -1

 " هست " (

 صفت ) صفت ، خاصه یا خصیصه ( -2

 نوع ارتباط  -3

 نوع موجودیت :

نوع موجودیت عبارت است از مفهوم کلی " شیء" ، " چیز" ، " 

 پدیده " و بطور کلی هر آنچه که می خواهیم 

در موردش " اطالع " داشته باشیم . هر نوع موجودیت از نظر کاربر 

 ، نام و معنای مشخصی دارد.

 ه نوع موجودیت ، نوع شیء هم می گوئیم .* نکته : گاه ب

* نکته : هر نوع موجودیت ، نمونه ها ، یا مصادیقی در خرد جهان 

 واقع دارد.

 * موجودیت ، یعنی هر چیزی که الزم است برای آن اطالعات کسب شود.

 صفت یا خصیصه :

ویژگی یک نوع موجودیت است و هر نوع موجودیت مجموعه ای   

 صفات دارد.

ۀ تمام مجموعه های صفات انواع موجودیتهای مطرح را گاه مجموع

 مجموعه صفات خاصه محیط و یا فضای اطالعاتی 

 محیط می نامیم .

این فضای اطالعاتی باید به گونه ای باشد که پاسخگوی تمام 

 نیازهای اطالعاتی همۀ کاربران محیط باشد و باید به آسانی 

 هم رشد پذیر باشد .
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زی معنایی داده ها مدلسا –فصل سوم 

___________________________________________________ 

 می توان صفات را به صورت زیر رده بندی نمود :

 صفت تک مقداری  -1  

 صفت چند مقداری  -2  

 

 صفت تک مقداری : -1 

صفت تک مقداری ، صفتی است که برای یک نمونه از یک نوع 

 ز میدان مقادیر موجودیت ، حد اکثر یک مقدار ا

   را می گیرد.

به بیان دیگر : به ازای یک نام صفت ، حد اکثر یک مقدار 

 برای یک نمونه از موجودیت وجود دارد.

 درس . یك براي درس شماره مثل : 

    ا رکورد نوع دانشجو با صفات تک مقداری :ی

           

  STUD 

......................

.. 

STNAM

E 

STI

D 

 

  کورد نوع دانشجو با یک صفت مرکب تک مقداری :و یا ر

           

   STUD 

........................ STREET     

CITY    ZIP 

STNAME STID 

 نشانی 

 

 صفت چند مقداری :  -2 

صفتی است که برای حد اقل یک نمونه از نوع موجودیت ، بیش   

 از یک مقدار از میدان مقادیر را می گیرد .

بیان ساده تر : به ازای یک نام صفت ، چند مقدار برای  به  

 یک نمونه موجودیت وجود دارد.

 .استاد یك براي تحصیلي مدرك چند مثل : 
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   و یا رکورد انتخاب با صفت مرکب چند مقداری :

            

      STCOREC 

TR   YRYR   GRADE COID STID 

 صفت مرکب چند مقداری    

لسازی معنایی داده ها مد –فصل سوم 

___________________________________________________ 

 رده بندی صفات به صورت زیر است :

 صفات ساده  -1  

 صفات مرکب  -2  

 صفت ساده : 

صفت ساده صفتی است که مقدار آن از لحاظ معنایی ساده و یا   

 ( یا تجزیه نشدنی باشد . Atomicاتومیک )

 ان درس ، نام ، نام خانوادگی و ...مثل : عنو  

 صفت مرکب :  

صفت مرکب صفتی است که از چند صفت ساده تشکیل شده باشد ،   

 به گونه ای که تجزیه شدنی باشد . 

 مثل : آدرس و...  
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*اگر صقت هم مرکب باشد و هم در عین حال چند مقدار داشته باشد ، صفت 

 ی شود .پیچیده م

مدلسازی معنایی داده ها  –فصل سوم 

___________________________________________________ 

 رده بندی صفات به صورت زیر می باشد : 

 ساده یا تجزیه نشدنی  -1  

 مرکب یا تجزیه شدنی  -2  

 شناسه  -3  

 ناشناسه  -4  

 هیچمقدار پذیر یا  هیچمقدار نا پذیر -5  

 ه شده ) مشتق (ذخیر -6  

 تک مقداری یا چند مقداری  -7  
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*اگر صفت هم مرکب باشد و هم در عین حال چند مقدار داشته باشد 

 ، صفت پیچیده می شود.
 

*در مورد صفات ساده یا تجزیه نشدنی و مرکب یا تجزیه شدنی قبل 

 از این توضیحات کامل داده شده است .

 ساده یا تجزیه نشدنی : -1

صفتی است که مقدار آن از لحاظ معنایی ساده و یا صفت ساده   

 ( یا تجزیه نشدنی باشد . Atomicاتومیک )

 مثل : عنوان درس ، نام ، نام خانوادگی و ...  

 صفت مرکب یا تجزیه شدنی :  -2 

صفت مرکب صفتی است که از چند صفت ساده تشکیل شده باشد ،   

 به گونه ای که تجزیه شدنی باشد . 

 آدرس و... مثل :  

 شناسه : -3

صفت شناسه که به آن کلید هم گفته می شود ، دارای دو   

 ویژگی اصلی می باشد:

 یکتایی مقدار داشته باشد و خالی نباشد . -1   

 Not Null  

 حتی االمکان طول مقادیرش کوتاه باشد . -2   

 .دانشجو یك براي دانشجویي مثل : شماره  

داده ها  مدلسازی معنایی –فصل سوم 

___________________________________________________ 

 ناشناسه : -4

صفتی که شناسه نمی باشد می تواند ویژگی های صفت شناسه را  

 برخوردارنباشد .

به عبارت دیگر ناشناسه می تواند یکتایی مقدار نداشته  

 باشد و الزامی ندارد که طول مقادیرش کوتاه باشد .

 .باشد تكراري تواند مي دانشجو ود مثل: نام

 هیچمقدار پذیر یا  هیچمقدار نا پذیر : -5 

اگر مقدار یک صفت در یک یا بیش از یک نمونه از یک نوع   

 موجودیت برابر با " هیچمقدار " باشد ، آن صفت 

 هیچمقدار پذیر است .
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و اگر الزام برای داشتن مقدار ، برای آن صفت وجود داشته 

 فت را هیچمقدار ناپذیر می گویند.باشد ، آن ص

 براي ایمیل صفت كردن وارد است ممكن  :مثال هیچمقدار پذیر -

 .گرفته شود نظر در اختیاري دانشجو

کلیه صفاتی که به عنوان کلید تعریف   :مثال هیچمقدار ناپذیر -

 می شوند مثل کد دانشجو .

 ذخیره شده ) واقعی یا مبنا (و مشتق : -6 

شده ) واقعی یا مبنا ( صفتی است که مقادیرش صفت  ذخیره 

 در پایگاه داده ها  ذخیره شده  باشد و  البته 

میتواند هیچمقدار هم داشته باشد ، البته اگر شناسه نباشد 

. 

 .فرد براي ملي شماره مثل : 

صفت  مشتق صفتی است که  مقادیرش در  پایگاه داده ها  

 دازش روی ذخیره شده  نباشد ، بلکه حاصل یک پر

فقره هایی از داده های ذخیره شده باشند ، مثال" از یک 

 محاسبه به دست می آید .

 . كارنامه در شده ثبت نمرات روي از معدل محاسبه مثل: 

 صفت تک مقداری  یا چند مقداری :  -7

صفت تک مقداری ، صفتی است که برای یک نمونه از یک نوع 

 دان مقادیر موجودیت ، حد اکثر یک مقدار از می

 .درس یك براي درس شماره را می گیرد . مثل: 

صفت چند مقداری بیش از یک مقدار از میدان مقادیر را می 

 .استاد یك براي تحصیلي مدرك گیرد. مثل: چند

مدلسازی معنایی داده ها  –فصل سوم 

___________________________________________________ 

 ی :اهداف سیستم های بازیاب

 صرفه جوئی در حافظه  -1 

 افزایش سرعت عملیات  -2 

 افزایش خواندن و نوشتن  -3 

 خصوصیات کلی ارتباط عبارتند از :
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هر ارتباط یک نام دارد ، که معموال" کلمه یا عبارتی فعلی و  -1 

 نه اسمی است .

هر نوع ارتباط یک معنای مشخص دارد و این معنا با معنای هر  -2 

 دیگر متفاوت است . نوع ارتباط

 هر نوع ارتباط نمونه هایی دارد . -3 

 درجۀ نوع ارتباط :

تعداد شرکت کنندگان در یک نوع ارتباط را درجۀ آن ارتباط می  

 گوئیم .

ارتباط یک نوع موجودیت و خودش را ارتباط یگانی یا ارتباط 

 بازگشتی می گوئیم .

 زیر باشد : چندی یک نوع ارتباط می تواند یکی از حالت های

 1                       1         N 

                           1                 M                 N 

 

 تناظر یک به یک  -1 

 

 تناظر یک به چند -2 

 

 تناظر چند به چند  -3 

 

 و ... 

مدلسازی معنایی داده ها  –فصل سوم 

___________________________________________________ 

 مشارکت :

مشاركت یك نوع موجودیت در یك نوع ارتباط را الزامي گویند، اگر 

 هاي آن نوع موجودیت در آن نوع ارتباط تمام نمونه

  شركت كنند. در غیر این صورت مشاركت غیرالزامي است.

  : كلي ، الزامي مشاركت
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نظر  مورد ارتباط در بایستي ،نوع آن از موجودیت هاي نمونه تمام

 .كنند شركت

                 
 

 نمایش مشارکت الزامی 

 وام بعنوان مشتري یك "حتما بگیریم نظر در كه را وامي هر : مثال -

 .دارد گیرنده

 

 جزئي :  ، غیرالزامي مشاركت

 .كنند مي شركت مذكور ارتباط در موجودیتها نمونه از بعضي فقط

              
 

 نمایش مشارکت غیر الزامی         

 گرفتن وام ارتباط در حتما نیست الزم بانك مشتریان همه : مثال -

 . كنند شركت

 

اش بزرگتر از صفر باشد ، مشارکت الزامی است  Min* اگر رابطه ای 

 . )مشارکت الزامی را با دو خط نمایش می دهیم (

 اش صفر باشد ، مشارکت غیر الزامی است . Min* اگر رابطه ای 

ارتباط یک نوع موجودیت و خودش  –*ارتباط یگانی : ارتباط با خود 

 را ارتباط یگانی یا بازگشتی می گویند .

مدلسازی معنایی داده ها  –فصل سوم 

___________________________________________________ 

 : ERنمادهای مدل 
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مدلسازی معنایی داده ها  –ل سوم فص

___________________________________________________ 
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 دام ارتباطی چیست :

به وجود می آید ) رابطۀ بین  ERاستنتاجهای غلطی که از نمودار 

 موجودیت ها( دام ارتباطی گفته می شوند.

 انواع دام در ارتباطات کدامند :

 دام حلقه  -1 

 شاخه ) چتری (دام چند  -2 

 دام گسل ) شکاف ( -3 

 دام حلقه :

ارتباط دو موجودیتی  3دام حلقه زمانی است که با داشتن   

 موجودیتی را نتیجه بگیریم و  3وجود یک ارتباط 

 در حالتی که نتیجه گیری درست نباشد .

        

       

         

            

N M

N

M

M

N

 

 دام چند شاخه ) چتری ( :

و هریک از دیگر انواع  Eنوع موجودیت زمانی است که بین یک   

 با مشارکت  N:1ارتباط   Gو  Fموجودیت 

در مدل سازی  F,Gالزامی وجود داشته باشد ، ولی ارتباط بین مثال" 

 دیده نشده باشد .

     

       

           

        

1

NN

1
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مدلسازی معنایی داده ها  –فصل سوم 

___________________________________________________ 

 دام گسل ) شکاف ( :

  Eاین نوع دام وقتی ایجاد می شود که بین دو نوع موجودیت   

 و مشارکت  N:1یک ارتباط با چندی  Fو 

ارتباط  Gخود با نوع موجودیت   Fالزامی وجود داشته باشد ، ولی 

1:N . با مشارکت غیر الزامی داشته باشد 

           

     

   

          

1 N

N 1

 

 : EER  (Embedded Entity Relationship )با روش  مدل سازی

کم داشتهایی دارد . از جمله مفاهیمی مثل تجزیۀ شیء کل  ERروش 

 به اشیاء جزء و ترکیب اجزاء برای رسیدن به شیء 

کل ، تخصیص ، تعمیم ، وراثت صفت و تجمع ) گروه سازی ( که در 

 برخی روشهای دیگر از جمله در مدلسازی شیء گرا 

 جود دارد ، در این روش دیده نشده اند .و

وجود دارد مدل  (ER)موجودیت -برای حل مشکالتی که در مدل ارتباط

 ارائه شد. (EER)موجودیت -مترقی ارتباط

  برطرف گردیدندعبارتند از : EERكه در روش  ERمحدودیتهاي روش 

  (Decomposition)تجزیه  -1  

  (Composition)تركیب  -2  

  (Specialization)یص تخص -3  

  (Generalization)تعمیم  -4

  (Aggregation)تجمع  -5
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  (Inheritance)وراثت  -6

مدلسازی معنایی داده ها  –فصل سوم 

___________________________________________________ 

 :  (Decomposition)تجزیه  -1 

یل دهندۀ تجزیه یا جدا سازی ، یک شیء کل را به اجزاء تشک  

 آن تقسیم می کند .

 :  (Composition)تركیب  -2 

در این عمل با داشتن تعدادی نوع موجودیت ، یک نوع   

 موجودیت را بازشناسی می کنیم ، به نحوی که هریک 

 از موجودیت ها اجزای تشکیل دهندۀ موجودیت نهایی باشند . 

ر به عبارت دیگر : ترکیب مفهوم تجمیع را به صورت قوی ت

دارد ، در ترکیب هر کدام از اشیاء خارج از مجموعۀ ترکیب 

 معموال" قابل استفاده نیست .
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مدلسازی معنایی داده ها  –فصل سوم 

___________________________________________________ 

 :  (Specialization)تخصیص  -3 

تخصیص عبارت است از بازشناسی گونه های خاص یک شیء بر   

 اساس یک یا چند ضابطۀ مشخص .

 

Mother Board Monitor RAM Hard 

COMPUTER 

.  

.  

. 

.  

.  

. .  
.  
. 
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مدلسازی معنایی داده ها  –فصل سوم 

___________________________________________________ 

 :  (Generalization)تعمیم  -4 

تعمیم به این معناست که با داشتن زیر نوع های خاص ، صفات   

 مشترک بین آنها ) از جمله شناسه ( را در یک 
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 صفات برای یک زیر نوع موجودیت در نظر می گیریم .مجموعه 

 

 :   (Aggregation)تجمیع  -5

 چند دویا ا یافته كه تشكیل جدید موجودیت یك تجمیع یعنی ساختن

 .اند بوده هم درارتباط با كه موجودیتي

چند شیء از چند کالس مختلف با هم جمع شده و به عبارت دیگر : 

در تجمیع ، هر کدام از اشیاء ند. یک شیء از کالس جدید می ساز

 خارج از مجموعه تجمیع نیز قابل استفاده است .

 

مدلسازی معنایی داده ها  –فصل سوم 

___________________________________________________ 

 :   (Inheritance)وراثت  -6

 دانشجو

 دانشجوي دوره

دكترا

 دانشجوي دوره

كارشناسي

 دانشجوي دوره

كارشناسي ارشد

 نام و نام 

 شماره

 زیرنوعها

ز

ب

ر

ن

و

 ع

 مثال تخصیص و تعمیم

.  .  . .  .  . .  .  . 

.  .  . 

 صفات خاص صفات خاص صفات خاص

 صفات مشترك

. 

. 

. 
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 در خیلی از تعاریف وراثت معنایی شبیه به تعمیم دارد. 

 : وراثت چندگانه 

 

 مثالی دیگر از وراثت چند گانه :  -  

 

 * دسته بندی :

تواند زیرنوع بیش از یك زبرنوع باشد. ممكن است یك زیرنوع مي

زبرنوع هاي این زیرنوع، از یك نوع نباشند. به این زیرنوع اصطالحا" 

 شود.استفاده مي Uدسته )طبقه( گویند. براي نمایش دسته، از نماد 

 

سازی معنایی داده ها مدل –فصل سوم 

___________________________________________________ 

  *تجمع :

 دانشجو

 دانشجوي دوره روزانه دانشجوي دوره شبانه

 دانشجوي دوره كارشناسي ارشد دانشجوي دوره كارشناسي
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عبارتست از ساختن یک نوع موجودیت جدید ) نوع موجودیت مجتمع (  

با دیدن دو یا بیش از دو نوع موجودیت که با هم در یک ارتباط شرکت 

 دارند ، به صورت یک نوع موجودیت واحد .

 ریف تجمع و تجمیع را به یک صورت معنا می کنند .در خیلی از تعا

 

 مراحل مدل سازی معنایی :

 مطالعه ، تحلیل و شناخت محیط  -1 

برآورد خواسته ها و نیازهای اطالعاتی و پردازشی همۀ کاربران  -2

ذیربط محیط ) مهندسی نیازها( و تشخیص محدودیتهای معنایی و 

 قواعد فعالیتهای محیط 

انواع موجودیت های مطرح و تعیین وضع هر نوع بازشناسی  -3 

 موجودیت 

 تعیین مجموعه صفات هرنوع موجودیت و جنبه های هر صفت  -4 

بازشناسی انواع ارتباطات بین انواع موجودیتها و تشخیص  -5

الزامی بودن و یا نبودن مشارکت در آنها و تشخیص چندی هر 

 ارتباط 

 صورت واضح و خوانا به ER   ،EER  ،UMLرسم نمودار  -6 

 فهرست کردن پرسشهایی که پاسخ آنها از نمودار بدست می آید . -7 

وارسی مدلسازی انجام شده تا اطمینان حاصل شود که مدلسازی  -8 

 پاسخگوی نیازهای کاربران است .

 تبدیل مدل معنایی به مدل داده ای  -9 

 ساخت جداول و تعیین فیلدها -10 

 نرمال سازی  -11 

 برنامه نویسی -12 

 

 هر روش مدلسازی معنایی داده ها دارای خصوصیات زیر است :

صوری بودن )  –گسترش پذیری  –ایجاز  –سادگی مفاهیم  –گویایی 

 –جامع بودن مفاهیم  –قابلیت نمایش نموداری  –رسمی  بودن ( 

 قابلیت نمایش ساختار حالت ، رفتار و نوع موجودیت .

ایی داده ها مدلسازی معن –فصل سوم 

___________________________________________________ 
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مدلسازی معنایی داده ها  –فصل سوم 

___________________________________________________ 

 :   UMLروش مدل سازی 

UML = Unified Modeling Language  

- UML های نرم  یک زبان استاندارد برای ایجاد محصوالت وطرح

 ارائه شد(. 1999افزاری است)در سال 

یک استاندارد نوظهور برای مدل سازی محصوالت نرم افزاری به  -

 روش شیء گراست .

 اهدافی که دنبال می شود عبارتند از : -

 بصری سازی  -1

 ویژه سازی  -2

 ساخت  -3

مستند سازی یک سیستم یا محصول نرم افزاری پیچیده )  -4

 فشرده (

افزار وش از چند نمودار براي نمایش مدلسازي و طراحي نرمدر این ر

 شود.استفاده مي

 مفاهیم اصلي در این مدلسازي:

  (Class)رده یا کالس   -1

  (Attribute)صفت   -2

  (Association)بستگي یا پیوند   -3

 

 EERو مفاهیم  UMLتناظر بین مفاهیم 

 UMLمفهوم در  EERمفهوم در 

  هرد  نوع موجودیت

  شیئ  نمونه موجودیت

  صفت  صفت

  بستگي  ارتباط

  پیوند  نمونه ارتباط

  بستگي انعكاسي  ارتباط بازگشتي

  بستگي مقید  نوع موجودیت ضعیف

  میدان ساختمند  صفت مركب

  صفت پیوند  صفت ارتباط

  چندي بستگي  چندي ارتباط

مدلسازی معنایی داده ها  –فصل سوم 

___________________________________________________ 
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 :   UMLنمادهای 

 شود و به شكل زیر به سه رده با یك مربع یا مستطیل نشان داده مي

 شود.قسمت تقسیم مي

 

 كننده دو رده نمایش داده ميبستگي بین دو رده، به صورت یك خط متصل

 شود.شود و نام ارتباط روي خط نوشته مي

 

 چین شود و این مربع با خطر یك مربع )مستطیل( نوشته ميصفت پیوندي د

 شود. نام دهنده بستگي متصل ميبه خط نشان

 شود.پیوند و نام صفات پیوند در دو قسمت از این مربع گذاشته مي

 

 پردازش ها

 نام صفات
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مدلسازی معنایی داده ها  –فصل سوم 

___________________________________________________ 

 :  UMLاز فعالیت های یک دانشکده توسط مدل سازی بخشی 

 

 پردازشها

 نام صفت

 نام رده

 پردازشها

 نام صفت

 نام رده

 بستگي نام

 نام صفات

Min…max      نام بستگيmin…max 
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  چهارم فصل

 

 طیمح در ها داده گاهیپا

 یانتزاع

 

  



 

48 
 

پایگاه داده ها در محیط انتزاعی   –فصل چهارم 

_____________________________________________ 

 گونه های کالسیک ساختار داده ای عبارتند از :

 جدولی  –ساختار داده ای رابطه ای  -1 

 پدر فرزندی  –ساختار داده ای سلسله مراتبی  -2 

 ساختار داده ای شبکه ای  -3 

 Flat –ساختار داده ای تخت  -4 

 

 جدولی : –ساختار داده ای رابطه ای  -1

رابطه مفهومي ریاضي است. اما از دید كاربر، رابطه نمایشي 

 جدولي دارد .

 ار جدولي عبارتند از:مفاهیم ساخت

ستون   تاپل ( -سطر ) رکورد   جدول ) رابطه (

 فیلد( –) صفت 

 نکات مورد توجه در این ساختار عبارتند از : 

 نوع و طول ستونها بطور فرضی در نظر گرفته شده است . -1  

به جای شناسۀ جدول از کلید اصلی استفاده می  SQLدر  -2  

 شود.

  3- Not Null ون نمی تواند هیچمقدار داشته باشد.یعنی ست 

 جدولها درست پس از تعریف خالی هستند . -4  

تعریف این جدولها را به عهده گرفته،مشخصات  DBMSسیستم  -5  

 جدولها رادر جایی ثبت می کند.

 اي، جدول است.عنصر ساختاري اساسي در این ساختار داده

 عملیات در پایگاه جدولي:

  (Insert)درج  –

  (Delete)حذف  –

  (Update)بهنگام سازی  –

  (Select)بازیابی  –
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فصل چهارم – پایگاه داده ها در محیط انتزاعی  

_____________________________________________ 

 طراحی پایگاه دادۀ جدولی :

البته بسیار ساده  ERمثال : در این مثال قسمتی از نمودار  -

 ترسیم شده است :

 
 صفات هر نوع موجودیت با ستونهای جدول نشان داده می شوند:

STT دانشجو 

STDEID STMJR STDEG STNAME STID 
 

 معنا نام صفات

STID شماره دانشجویی 

STNAME نام دانشجو 

STDEG سطح دوره تحصیلی 

STMJR رشته تحصیلی 

STDEID  شماره گروه آموزشی

 دانشجو

 

    COT درس 

CODEID COTYPE CREDIT COTITLE COID 
 

 معنا نام صفات

COID شماره درس 

COTITLE عنوان درس 

CREDIT تعداد واحد 

COTYPE نوع درس 

CODEID 

 

شماره گروه آموزشی 

 ارائه کننده درس

 

    STCOT انتخاب واحد    

GRADE YRYR TR COID STID 
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پایگاه داده ها در محیط انتزاعی   –فصل چهارم 

_____________________________________________ 

 دستورات الزم برای ایجاد پایگاه داده های جدولی :

 ایجاد جدول دانشجو :  

 CREAT TABLE STT 

(STID  CHAR(8) NOT NULL, 

STNAME  CHAR(25), 

STDEG CHAR(12), 

STMJR CHAR(20), 

STDEID CHAR(4)), 

PRIMARY KEY STID; 

 : ایجاد جدول درس

 CREAT TABLE COT 

(COID  CHAR(6) NOT NULL, 

COTITLE  CHAR(16), 

CREDIT SMALLINT, 

COTYPE CHAR(1), 

CODEID CHAR(4)), 

PRIMARY KEY STID; 

 ایجاد جدول انتخاب واحد :

 CREAT TABLE STCOT 

(STID  CHAR(8) NOT NULL, 

COID   CHAR(6) NOT NULL, 

TR  CHAR(1), 

YRYR  CHAR(5), 

GRADE DECIMAL(2,2)), 

PRIMARY KEY (STID,COID); 

 

پایگاه داده ها در محیط انتزاعی   –فصل چهارم 

_____________________________________________ 
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 :  (Insert)درج  -1

 درج یک سطر در جدول مورد نظر :  

INSERT 

INTO  نام جدول 

VALUES ( مقادیر مختلف برای ستونهای جدول) 

 :مثال  -

INSERT 

INTO STT 

VALUES (‘7412077’,’ROHANI’,’BC’,’COMP’,’D222’) 

 :  (Delete)حذف  -2

 حذف یک یا چند سطر از جدول مورد نظر :  

DELETE 

FROM  نام جدول 

WHERE (شرط یا شرط ها) 

 مثال : حذف یک سطر : -

DELETE 

FROM COT 

WHERE COID=’COM777’; 

 مثال : حذف چند سطر : -

DELETE 

FROM STT 

WHERE STDEG=’MS’; 

 

پایگاه داده ها در محیط انتزاعی   –فصل چهارم 

_____________________________________________ 

 : (Update)بهنگام سازی  -3
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 بهنگام سازی یک یا چند سطر در جدول مورد نظر :

UPDATE نام جدول      

SET  (هرچی جدید) مقدار مورد نظر 

WHERE  ی مقدار قبل  (هرچی قدیم )  

 مثال : بهنگام سازی یک سطر : -

UPDATE COT 

SET COID = ‘COM303’ 

WHERE COID=’COM202’; 

 عوض می شود. COM303با  COM202با این دستور شمارۀ درس  

 مثال : بهنگام سازی چند سطر : -

UPDATE COT 

SET CREDIT = ‘1’ 

WHERE COTYPE=’LAB’ ( AND COID=’D111’) ; 

ین دستور تعداد واحد تمام درسهای آزمایشگاهی ) عملی ( با ا 

 )یک ( می شود. 1

 : (SELECT)بازیابی   -4

 بازیابی یک یا چند سطر از جدول مورد نظر :

SELECT هرچی      

FROM    نام جدول 

WHERE ( شرط یا شرط ها) 

 مثال: بازیابی شماره درسهای یک دانشجو : -

SELECT COID 

FROM STT 

WHERE STID=’77210666’; 

 مثال : بازیابی مشخصات کامل یک دانشجو : -

SELECT* عنی یعالمت ستاره یعنی تمام ستونها به عبارت دیگر

 مشخصات کامل دانشجوی موردنظر 

FROM STT 

WHERE STID=’77210666’; 

پایگاه داده ها در محیط انتزاعی   –فصل چهارم 

_____________________________________________ 

 تمرین :
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بازیابی نمرۀ یک دانشجو در یک درس ، در یک ترم از یک سال  

 تحصیلی :

SELECT GRADE  

FROM STCOT 

WHERE STID = ‘77210666’; 

AND 

COID=’COM333’ 

AND 

TR=’2’ 

AND 

YRYR=’78-79’; 

در درس   77210666با اجرای این دستور نمرۀ دانشجویی با شمارۀ 

 بازیابی می شود.  78-79رم دوم سال تحصیلی در ت COM333با شمارۀ 

 برخی از دستورات :

 -ایجاد رکورد

 درج

Insert ایجاد جدول Create 

 Drop حذف جدول Delete حذف رکورد

تغییر 

 رکورد)ویرایش(

Update تغییر جدول Alter 

 -بازیابی 

 گزارشگیری

Select شرط های گروهی Having 

-ارائۀ دسترسی

 مجوز

Grant بندی گروه Group by 

فیلدهای مورد  Revoke گرفتن دسترسی

 نظر

Order by   

*SQL  به حروف بزرگ و کوچک حساس نیست ، به اصطالحSensitive Case  نمی

 باشد.

 نمونه : SQLک دستور ی

Select  عبارات جبری  , توابع  , *. نام جدول  , * , نام جداول و فیلدها , 

……. 

From   نام جداول , join     انواع    Having  شرط های

 گروهی            

Where  شرط یا شرط ها    Order by   نام فیلدهای مورد

 نظر     
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Group by     گروه بندی : نام فیلدها    [Asc] or 

[Desc]       مرتب سازی 

پایگاه داده ها در محیط انتزاعی   –فصل چهارم 

_____________________________________________ 

 پدر فرزندی : –ساختار داده ای سلسله مراتبی  -2

 عناصر ساختاري اساسي: 

 فرزندي -نوع پیوند پدر -2  نوع ركورد -1

 رود.نوع ركورد براي نمایش نوع موجودیت به كار مي

فرزندي نمایش –ارتباط بین دو نوع موجودیت به وسیله پیوند پدر

 شود.داده مي

 

 باط چند به چند در ساختار سلسله مراتبی :روش های نمایش ارت

 طراحی دو نوع سلسله مراتب جداگانه -1 

STUD

STUD

. . . . . . . . . 

COID

COURSE

. .  . . TR YRYR GRADE

COID

COURSE

. . . . . . . . . 

STID

STUD

 . . . . TR YRYR GRADE
 

 طراحی دو نوع سلسله مراتب بهم پیوسته  -2 

 VPCL: ( VIRTUAL PARENT CHILD LINK TYPE) 
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STUD

STUD

. . . . . . . . . 

TR

COPTR

YRYR GRADE  .

COID

COURSE

. . . . . . . . . 

 .
STPTR

TR YRYR GRADE

 

داشته باشیم یعنی ساختار سلسله  CHILDو یا  PARENTهرجاکه 

 مراتبی ، یا پدر و فرزندی است .

پایگاه داده ها در محیط انتزاعی   –فصل چهارم 

_____________________________________________ 

 ساختار داده ای شبکه ای :  -3

 عناصر ساختاري اساسي:

) نوع ركورد براي نمایش نوع موجودیت   نوع ركورد -1

 رود. (مي به كار

بین N:1نوع مجموعه )نوع مجموعه براي نمایش ارتباط  -2

 رود. (دو )چند( نوع موجودیت به كارمي

 

 ( از سه جزء تشكیل شده است:(Codasyl)نوع مجموعه )مجموعه كوداسیل 

 نام مجموعه -1

 یك نوع ركورد مالك -2

 یك نوع ركورد عضو -3

 یش داده شده است:در شکل زیر یک نوع مجموعه کوداسیل نما 
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را انتخاب کرده اند  Com102مثال : مشخصات دانشجویانی که درس  -

: 

Get [Next] Course Where Coid=Com102; 

Do Until No More Tygr Under This Owner ; 

Get Next Tyger Under This Owner ;……….. 

Owner . بیانگر ساختار شبکه ای است 

ها در محیط انتزاعی  پایگاه داده  –فصل چهارم 

_____________________________________________ 

 نکته :

مالک یک نوع مجموعه می تواند مالک در نوع مجموعۀ دیگر  -1 

 باشد .

مالک یک نوع مجموعه می تواند عضو در نوع مجموعۀ دیگر  -2 

 باشد .

عضو یک نوع مجموعه می تواند مالک در نوع مجموعۀ دیگر  -3 

 د .باش

عضو یک نوع مجموعه می تواند عضو در نوع مجموعۀ دیگر  -4 

 باشد .

به این عضو ، عضو مشترک یا پیوند دهنده می گوئیم و در  

 به کار می آید . N:Nنمایش ارتباط با چندی 

 طرز نمایش ارتباط چند به چند : 

برای نمایش ارتباط چند به چند ، از یک رکورد پیوند دهنده 

 کنیم که عضو مشترک بین دو یا استفاده می 

 بیش از دو نوع مجموعه است .

 عملیات در پایگاه دادۀ شبکه ای :

 دستور بازیابی یک نمونه از یک نوع رکورد مالک  –

 دستور بازیابی نمونۀ بعدی از یک نوع رکورد مالک  –
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دستور بازیابی یک نمونه از یک نوع رکورد عضو با داشتن یک  –

 نمونۀ مالک 

یابی یک نمونه از یک نوع رکورد مالک از یک نوع دستور باز –

 مجموعه با داشتن یک نمونۀ عضو 

 دستور درج یک نمونه نوع رکورد مالک یا نوع رکورد عضو –

 دستور حذف یک نمونه نوع رکورد مالک یا نوع رکورد عضو –

دستور بهنگام سازی یک نمونه نوع رکورد مالک یا نوع رکورد  –

 عضو

( را دیدیم ، یعنی ساختار شبکه ای ،  )مالک OWNERهر جا که 

 یا مالک و عضو داریم .

 :  Flat –ساختار داده ای تخت  -4

این ساختار به صورت یک فایل متنی می باشد که هر خط فایل یک 

 رکورد محسوب می شود.

 به عنوان مثال : 

 کاراکتری . 1314کاراکتری یا  714فایل  

 

 

 

 

 

 

  پنجم فصل

 

 ها دهدا گاهیپا یمعمار
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معماری پایگاه داده ها   –فصل پنجم 

____________________________________________________ 

 سطحی : 3معماری 

سیستم های مدیریت پایگاه داده دارای معماری های یکسانی 

یکی از استانداردهایی است که  ANSI/SPARCنیستند. معماری سه سطحی 

ریت پایگاه داده را شکل می دهد. این امروزه اساس اکثر سیستم های مدی

 1975اولین بار در سال  ANSI/SPARCاستاندارد توسط گروه مطالعاتی 

 برای طراحی سیستم های مدیریت پایگاه داده پیشنهاد شد. 

ANSI/SPARC : مخفف 

American National Standards Institute, Standards Planning And Requirements Committee 

  . است

سه سطح مجزا را برای توصیف داده در یک پایگاه  ANSI/SPARCمعماری 

 داده تعیین می کند: 

 (External Levelسطح )دیدنمای ( خارجی) -1

 (Conceptual Levelسطح )دیدنمای ( ادراکی ) -2

 (Internal Levelسطح )دیدنمای ( داخلی) -3
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فصل پنجم – معماری پایگاه داده ها  

____________________________________________________ 

هدف معماری سه سطحی این است که امکاناتی را فراهم کند تا کاربران 

بتوانند با دیدگاه های شخصی خود به داده موردنیاز دسترسی پیدا کنند. 

یعنی هر کاربری بتواند به داده مشترک دسترسی پیدا کند اما دید خاص 

 خود را داشته باشد. 

گر فاصله بین سطح داخلی از سطح خارجی داللت بر این دارد که از طرف دی

کاربر نیازی به دانستن جزئیات فیزکی داده ذخیره شده در پایگاه داده 

 ندارد. 

این تفکیک سطح اجازه تغییر ساختار ذخیره سازی پایگاه داده را بدون 

یگر تاثیر روی دیدهای کاربران می دهد. الزمه این استقالل سطوح از همد

 است به نحوی که تغییرات روی یک سطح روی بقیه تاثیر نگذارد. 

 اجزای پایگاه داده عبارتند از :

دید  –دید خارجی  –زبان داده های فرعی  –زبان میزبان  -کاربر

 سیستم های  –فایلهای فیزیکی  –دید داخلی  –ادراکی 

 مدیر پایگاه داده ها  –مدیریت پایگاه داده ها 
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الیه را براي پایگاه داده پیشنهاد  3یك معماري  ANSIتي گروه مطالعا

 میدهد : 

 

معماری پایگاه داده ها   –فصل پنجم 

____________________________________________________ 

 (:External levelسطح )دیدنمای ( خارجی) -1

سطح خارجی دید کاربر از داده های ذخیره شده در پایگاه داده 

( قسمتی از پایگاه داده است که User viewاز دید کاربر ) است. منظور

کاربر با آن سروکار دارد. یعنی مجموعه ای از صفات خاصه موجودیت 

هائی است که در اختیار کاربر قرار داده می شود. هر کاربر دیدگاه 

 های خاص خود را از پایگاه داده می تواند داشته باشد. 

باشد و نشان دهندۀ محدوده ای از  این دید جزئی است و جامع نمی

پایگاه داده ها است که به نیازهای اطالعاتی یک کاربر خاص پاسخ می 

 دهد . 

به مجموع دید تمام كاربران، سطح خارجي بانك اطالعات گفته  –

 میشود.

به كاربر نزدیك است و با مشاهده داده ها توسط كاربر سر و  –

 كار دارد.
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ده هاي ذخیره شده در پایگاه دید یك كاربر خاص نسبت به دا –

داده است. )هر كاربر به بخشي از داده هاي پایگاه داده نیاز 

دارد. بنابراین از كاربري به كاربر دیگر میتواند متفاوت 

 است(

 جزئي است.)چندین دید خارجي داریم( –

دید هر کاربر باید تعریف شود. به تعریف و شرح دید کاربر شمای 

( می گویند. برای تعریف شمای خارجی از یک External Schemaخارجی )

مدل داده استفاده می شود که معموال همان است که در سطح ادراکی 

 بکار رفته است. 

به عبارت دیگر : به وصف یا تعریف دید خارجی شمای خارجی می گوئیم 

، نوعی برنامه که کاربر سطح خارجی می نویسد و حاوی دستورات تعریف 

 کنترل آنها در همان سطح خارجی است .داده ها و گاه 

شمای خارجی به سیستم داده می شود و هم در کاتالوگ آن نگهداری می 

 گردد .

 

معماری پایگاه داده ها   –فصل پنجم 

____________________________________________________ 

 (:Conceptual Levelادراکی ) سطح )دیدنمای ( -2

های که درپایگاه داده ذخیره  سطح ادراکی کل داده

میشوندوارتباط مابین آنهارا شرح می دهد. یعنی داده هائی درباره 

انواع موجودیت ها و ارتباط آنها در محیط عملیاتی را توصیف می 

 کند. 
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سطح ادراکی دید طراح پایگاه داده از داده های ذخیره شده در 

ه واقعا هستند پایگاه داده است. داده های دنیای واقعی آنطور ک

 توسط طراح پایگاده داده مدل می شوند. 

 دید ادراكي نمایشي انتزاعي از كل بانك اطالعاتي است.  –

 شده است.هاي ذخیرهها نسبت به دادهدید طراح پایگاه داده –

 دیدي كامل نسبت به محتویات كل پایگاه داده است. –

 جامع است. ) تنها یك دیدگاه ادراكي داریم( –

سطح ادراکی ازیک ساختاریا مدل داده استفاده می شود  برای تعریف

( نامیده می شود. شمای ادراکی کلیه Conceptual Schemaکه شمای ادراکی)

داده ها و ارتباط بین آنها را توصیف می کند. عالوه بر این رویه 

 های شناسائی و قیدهای جامعیت را نیز دربر می گیرد. 

ادراکی می گوئیم که حاوی دستورات  به وصف یا شرح دید ادراکی شمای

 تعریف داده ها و کنترل داده هاست .

شمای ادراکی هم به سیستم داده می شود و هم در کاتالوگ آن نگهداری 

 می گردد .

 

معماری پایگاه داده ها   –فصل پنجم 

____________________________________________________ 

 (:Internal Levelسطح )دیدنمای ( داخلی) -3
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و نیز طراح پایگاه داده است در سطحی  DBMSسطح داخلی دید 

پائین تر از سطح ادراکی ، نسبت به کل داده های ذخیره شدنی در 

 پایگاه داده ها .

این دید در سطح فایلینگ منطقی ) و گاه مجازی ( پایگاه داده ها 

 مطرح است .

 طرح میشود.این دید در سطح فیزیكي و محیط ذخیره سازي م –

تر از سطح ادراكي در این سطح به داده ها با دیدي سطح پایین –

 نگاه میكنیم.

در این دید مسائلي مانند شكل ذخیره شدن داده ها روي دیسك،  –

 شاخص گذاري، رمزنگاري و ... مطرح است. 

 

( گفته می Internal Schemaبه شرح یا تعریف دید داخلی ، شمای داخلی )

و تا حدی با دخالت طراح  DBMSنامه است که خود شود که نوعی بر

پایگاه داده ها تولید می شود که شرح یا وصف فایلینگ منطقی پایگاه 

 داده است که در واقع همان سطح داخلی است .
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معماری پایگاه داده ها   –فصل پنجم 

____________________________________________________ 

 : Host Language (HL) –زبان میزبان 

برنامه نویسان، برنامه های کاربردی را با استفاده از یک زبان  

پیاده سازی می کنند. زبان سطح  Visial C و Visual basic ،Java های سطح باال نظیر

باالئی که عالوه بر داشتن امکانات گوناگون دارای دستوراتی برای تعریف 

  .نامیده می شوند (host language) و کار با داده هستند زبان میزبان

که مختص عملیات ذخیره و   (host language)زیرمجموعه ای از زبان میزبان 

 (Data Sub Language) بازیابی اطالعات از پایگاه داده است زبان فرعی داده

  .نام دارد

از  DBMSبیشتر باشد آن  DBMSهرچه تعداد زبانهای میزبان مورد پذیرش 

 تر است ، زیرا :این نظر مطلوب 

 تنوع کاربر ها امکان پذیر می شود . -1 

 تنوع کاربران تأمین می شود. -2 

هزینۀ سازمان کاهش می یابد ، زیرا نیازی به آموزش افراد  -3 

 برای کسب مهارت برنامه سازی به زیان خاصی نیست .

 سیستم انعطاف پذیر می شود. -4 

 : Data Sub Language (DSL) –زبان دادۀ فرعی 

 دسته دستور تشکیل شده است : 3این زبان از  

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

 مثل : تعریف داده ها  

  Data Manipulate Language (DML)دستورات عملیات برروی داده ها  -2 

  Insert- Delete – Update – Selectمثل :   

  Data Control Language (DCL)ده ها دستورات کنترل دا -3 

 Format- Input Maskمثل :   
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معماری پایگاه داده ها   –فصل پنجم 

____________________________________________________ 

 : Data Definition Language (DDL)دستورات تعریف داده ها 

ا می دهند. این دستورات امکان تعریف یا توصیف اشیای پایگاه داده ر

ساختار ركوردها، تعریف فیلدها، محل فایل ها و شیوه ذخیره سازی داده 

  .انجام می پذیرد DDL ها در بانك به وسیله احكام

 : Data Manipulate Language (DML)دستورات عملیات برروی داده ها 

 این دستورات عملیات پردازشی و دستکاری اشیای پایگاه داده مانند

Insert ،Select ،Update را پشتیبانی می کنند.  

DML   به عنوان زبان پرس و جو هم شناخته می شود واغلب دارای قابلیت

انجام محاسبات ریاضی و آماری است كه عملیات گزارش گیری از پایگاه 

  .داده را آسان تر می کند

 : Data Control Language (DCL)دستورات کنترل داده ها 

ستورات امکان تعیین نوع استراتژی های دستیابی، این د            

  تعریف شاخص ها ومرتب سازی داده های پایگاه داده را میدهند.

 :وجود دارد DSL دو دسته زبان

کاربر داده ای که نیاز دارد و نحوه دریافت  (Procedural) رویه ای •

  .آن را تعیین می کند

کاربر تعیین می کند چه  (Declarative) یا (nonprocedural) غیررویه ای •

   .داده ای مورد نیاز است ولی نحوه حصول آن را بیان نمی کند

خاص خود را دارد به عبارت دیگر هر مدل داده  DSL هر سیستم پایگاه داده

خاص که توسط اغلب سیستم های فعلی  DSL زبان فرعی خاص دارد. یک

  .ه ای استیک زبان غیر روی SQL .است SQL پستیبانی می شود

هر سطح  یخاص خود را دارند. شما DSL سطوح داخلی، ادراکی و خارجی هریک

  .مربوطه نوشته می شود DSL توسط

زبان دادۀ فرعی از نظر نیاز به زبان میزبان یا عدم نیاز به آن به 

 دو رده تقسیم می شود:

 Independed Data Sub Language (IDSL) –مستقل یا خودکفا  -1 

 مستقل زبانی است که نیاز به زبان میزبان ندارد . زبان  

 Embeded Data Sub Language (EDSL) –ادغام شدنی یا وابسته   -2 
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زبان ادغام شدنی زبانی است که دستورهایش ) به نحوی ( در 

 متن برنامه ای به زبان میزبان به کار می روند و 

 مستقال" قابل استفاده نیستند .

 

 

 

 

 

 ششم فصل

 

  ها داده گاهیپا تیریمد ستمیس
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سیستم مدیریت پایگاه داده ها   –فصل ششم 

_______________________________________________ 

 : DBMS -تعریف سیستم مدیریت پایگاه داده ها

سیستم مدیریت پایگاه داده ها یکی از انواع نرم افزار های واسط  

 عات و محیط بین محیط فیزیکی ذخیره و بازیابی اطال

منطقی برنامه سازی است ، این نرم افزار به کاربر برنامه ساز امکان 

 می دهد تا :

 پایگاه داده های خود را تعریف و ایجاد کند . -1 

 در پایگاه داده های خود عملیات انجام دهد . -2 

 روی پایگاه داده خود تا حدی کنترل داشته باشد . -3 

DBMS : و نمای بیرونی 

ن نرم افزار از نمای بیرونی از دو واحد اصلی تشکیل شده است ای 

: 

 برنامه های کاربردی  –پرسش ها  –واحد پردازشگر  -1  

 واحد ایجاد و مدیریت اده های ذخیره شده  -2  

 

DBMS : و نمای درونی 

 الیه تشکیل شده است : 3نرم افزار از  

 ها ( الیۀ هسته ) کنترل یا موتور پایگاه داده -1  

 الیۀ مدیریت محیط پایگاه داده ها -2  

 الیۀ تسهیالت نرم افزاری ) ابزارها ( -3  
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سیستم مدیریت پایگاه داده ها   –فصل ششم 

_______________________________________________ 

 متا داده ها : –کاتالوگ سیستم و دیکشنری داده ها 

اطالعات بیشتری است ،  کاتالوگ سیستم و دیکشنری داده ها حاوی 

 دیکشنری داده ها معموال" جزئی از خود سیستم 

 است و به دو صورت فعال و غیر فعال تولید می شود . 

دیکشنری فعال آن است که  هربار که پایگاه داده ها مورد دستیابی قرار 

 می گیرد  واحد هایی از سیستم بسته به نوع درخواست 

براساس اطالعات موجود در آن ، درخواست  کاربر آن را وارسی می کنند و

 کاربر نهایتا" انجام می شود.

اما دیکشنری غیر فعال فقط توسط طراح ، کاربران مجاز پایگاه داه ها و 

نیز تیم مدیریت پایگاه داده ها استفاده می شود تا اطالعاتی از آن به 

 دست آورند و خود سیستم از آن استفاده نمی کند.

ده ها برای مستند سازی فرآیند طراحی پایگاه داده ها نیز از دیکشنری دا

استفاده می شود ، به این ترتیب که مستندات نتایج هر مرحله از طراحی 

و تصمیمات اتخاذ شده در هر مرحله در دیکشنری داده ها ذخیره می شود ، 

 این کار به خود کارسازی فرآیند طراحی کمک می کند .

است و حاوی اطالعاتی  DBMS" یک قسمت درونی از دیکشنری داده ها معموال

 گاه داده ها مربوط میشود.یاست که مستقیما" به پا

ساختن داده های مورد نظر کاربران به دو روش مستقیم و غیر مستقیم انجام 

 می شود.
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سیستم مدیریت پایگاه داده ها   –فصل ششم 

_______________________________________________ 

ساختار و محتوای کاتالوگ داده ها در سیستم های مختلف با هم یکسان 

 نیست ، اما بطور کلی اطالعات زیر در آنها نگهداری میشود :

 شماهای خارجی  - 

 شماهای ادراکی  - 

 شماهای داخلی  - 

 رویه های مربوط به تبدیالت بین سه سطح معماری  - 

شده ) فایل ها ، رسانه ها شرح ساختار فیزیکی داده های ذخیره  - 

)... ، 

 مشخصات کاربران و حقوق دستیابی آنها به داده های ذخیره شده  - 

مشخصات برنامه های کاربردی تولید شده و ارتباط آنها با  - 

 درخواست های کاربران 

مشخصات پایانه های متصل به سیستم و یا کامپیوترهای مشتری و  - 

 ایستگاههای کاری 

 ارتباط بین برنامه های کاربردی و داده های ذخیره شده  - 

قواعد مربوط به کنترل صحت و دقت داده های ذخیره شده در  - 

 پایگاه داده ها

 ضوابط کنترل ایمنی داده ها - 

 مشخصات پیکر بندی سخت افزاری سیستم و رسانه های ذخیره سازی  - 

ده ها ، عملیات اطالعات متنوع آماری در مورد پایگاه دا - 

 کاربران ، فرکانس اجرای تراکنشها و تعداد دستیابی به اشیاء 

 ذخیره شده 

 توابع تعریف شده توسط کاربران  -
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  هفتم فصل

 

  یا رابطه زبان کی با ییآشنا
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آشنایی با یک زبان رابطه ای    –فصل هفتم 

________________________________________________ 

 ( : Domainدامنه ) 

 مجموعۀ تمام مقادیر ممکن صفت است . 

 :(Relation ) رابطه 

 زیر مجموعه ای از ضرب دکارتی چند دامنه است . 

 ( : Tupleزوج مرتب ) تاپل 

 ارتباط مجموعه ای از مقادیر در یک رابطه است . 

 هر سطر یک جدول معادل یک تاپل است . 

 رف یک صفت است .هریک از ستونهای یک جدول مع 

 :  ( Key)کلید 

کلید یک رابطۀ غیر تکراری است ، در مدل رابطه ای کلید مجموعه ای  

 از صفت هاست .

 اگر کلید رابطه ای تعریف شود : 

 کلید تکراری وارد رابطه ) جدول ( نشود . -1  

 ( برای کلید وارد نشود . Nullمقدار تهی )  -2  

 انواع کلید :

 ( Super Key )ابرکلید  -1 

  ( Candidate Key ) کلید کاندید -2 

 ( Primary Key )کلید اصلی  -3 

 ( Alternative Key , Secondary Key )بدیل  –کلید دیگر  -4 

 ( Foreign Key ) کلید خارجی  -5 

آشنایی با یک زبان رابطه ای    –فصل هفتم 

________________________________________________ 

 : ( Super Key )ابرکلید  -1
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ابرکلیدهر زیر مجموعه ازمجموعه عنوان رابطه که یکتایی   

 مقداردرگسترده )بدنه ( رابطه داشته باشد ، می باشد.

 ا : ی  

هر ترکیبی از صفتها که خاصیت کلید داشته باشد و کمینه نیست 

 . یعنی زیر مجموعه ای از آن هم ممکن است کلید باشد .

 :  ( Candidate Key )ندید کلید کا -2

کلید کاندید هر زیر مجموعه عنوان رابطه که دو خاصیت زیر را   

 داشته باشد است :

 یکتایی مقدار داشته باشد -1   

 کاهش ناپذیری داشته باشد -2   

عنی اگر یکی از عناصر این مجموعه را حذف کنیم ، زیر مجموعۀ ی  

 ندارد.باقیمانده دیگر خاصیت یکتایی مقدار 

 ا :ی  

یک رابطه ممکن  –هر ترکیبی از صفت هاست که کلید کمینه باشد   

 است چند کلید کاندید داشته باشد .

 : ( Primary Key )کلید اصلی  -3

کلید اصلی یکی از کلید های کاندید رابطه است که طراح انتخاب   

 می کند و به سیستم معرفی می کند .

 ا : ی  

ید اصلی یکی از کلید های کاندید است که به بیانی دیگر کل  

 توسط مدیر بانک اطالعاتی انتخاب شده است .

 کلید اصلی دارای ویژگی های زیر است :  

 از نظر کاربر شناسۀ معمول نوع موجودیت باشد -1   

 طول کوتاه تر داشته باشد -2   

*میدانی که مقادیر آن کلید اصلی یک رابطه باشند میدان اصلی   

 م داردنا

آشنایی با یک زبان رابطه ای    –فصل هفتم 

________________________________________________ 

 : ( Alternative Key , Secondary Key )بدیل   -کلید دیگر -4
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هر کلید کاندید غیر از کلید اصلی ، کلید دیگر )بدیل ( نام   

 دارد .

ندید است که برای *کلید فرعی یکی دیگر از کلید های کا   

 برخی از کاربرد ها انتخاب می شود .

 : ( Foreign Key )کلید خارجی  -5

کلید خارجی ارتباط یک فیلد اصلی از یک جدول با یک فیلد   

 اصلی دیگر از جدول دیگر راانجام می دهد .

کلید خارجی برای نمایش ارتباطات بین انواع موجودیت ها و در نتیجه  

 آنها به کار می رود.بین نمونه های 

صفتی است در یک رابطه که در رابطه دیگری کلید اصلی ) یا فرعی (  

 است و برای برقراری ارتباط بین دو رابطه استفاده 

 می شود.

 جامعیت :

 جامعیت دامنه ای : -1 

یعنی تمام صفات در تمامی رابطه ها از نوع دامنۀ خود باشند   

. 

 جامعیت درون رابطه ای : -2 

یعنی هر رابطه به تنهایی صحیح باشد ، مثال" عضو تکراری   

 نداشته باشد ، کلید هایش درست باشند 

و مقداری که به کلید خارجی داده می شوند در جدول دیگر وجود   

 داشته باشد .

 تصویر ادراکی بخشی از بانک اطالعات دانشگاه در مدل رابطه ای :

 

 

 

 

 

 

 

Stud ( S# , Sname , City , Avg , Clg# )                      

دانشکده ، معدل کل ، شهر، محل ارۀ جدول دانشجو       )شم

 تولد ، نام ، شماره ( دانشجو

Prof ( Pname , Office , Esp , Degree , Clg# )      جدول

      استاد    

شماره دانشکده ، مدرک تحصیلی ، تخصص ، دفتر کار ، نام (  )

 استاد

Crs ( C# , Cname , Unit , Clg# )       جدول

 درس         

) شماره دانشکده ، ارائه دهنده ، تعداد واحد ، نام ، شماره 

 ( درس 

Sec ( Sec# , C# , S# , Term , Pname , Score )     جدول انتخاب

 واحد

نمره ، نام استاد ، ترم ، شماره دانشجو ، شماره درس ، ) 

 شماره گروه ( گروه درس 

Clg ( Clg# , Clgnam , City , Pname )       جدول
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بان رابطه ای   آشنایی با یک ز –فصل هفتم 

________________________________________________ 

 : SQLآشنایی با دستورات زبان رابطه ای 

 دستور ایجاد جدول : -

 Create Table  نام جدول  

 دستور حذف جدول : -

 Drop Table  نام جدول [ Restrict | Cascade] 

 دستور ایجاد و حذف دید : -

Create View نام ویو   

Drop View نام ویو 

 ارائۀ مجوز دسترسی : -

 GRANT  Select , Insert ,…  عملیات  On  نام جدول 

  To    نام مورد نظر برای دادن مجوز دسترسی 

  With Grant Option        تعیین دسترسی ها 

 گرفتن مجوز دسترسی : - 

 Revoke  Select , Insert ,…  عملیات  On  نام جدول 

  From  نام مورد نظر برای گرفتن مجوز دسترسی 

 بازیابی : -

 Select   نام ستونها 

  From   نام جدول 

   Where    شرط یا شرطها 

 مرتب کردن : -

 Select   نام ستونها 

  From   نام جدول 

Order by     نام ستون یا شمارۀ ستون Desc  نزولی

ای   Asc صعودی    

 نام گذاری : -

 Select  ستون  نام  As  نام دلخواه 

  From   نام جدول 

آشنایی با یک زبان رابطه ای    –فصل هفتم 

________________________________________________ 

 توایع جمعی ) گروهی ( :  - 
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  Count    تعداد مقادیر اسکالر در یک ستون  –شمارنده

 را به دست می دهد .

  Sum   دیر اسکالر در یک ستون حاصل جمع مقا -حاصل جمع

 را به دست می دهد .

AVG    میانگین مقادیر اسکالر در یک ستون  -میانگین

 را به دست می دهد .

MAX    مهین مقادیر اسکالر در یک  -بیشترین مقدار

 ستون را به دست می دهد .

MIN    کهین مقادیر اسکالر در یک ستون  -کمترین مقدار

 را به دست می دهد .

 

تابع  باید قید شود .  Distinctگزینۀ  Countته : در تابع * نک 

Distinct (*)   صورت خاصی از تابعCount  است و 

در آن مجاز نیست . این تابع تمام سطرهای  Distinctنوشتن گزینۀ 

 جدول را می شمارد و حتی اگر سط تکراری وجود 

 داشته باشد . پس این تابع ، تابع سطر شمار است .

 چیزهای جدول را می شمرد : تمام -

 Select Count (*) 

  From  نام جدول 

 کل تعداد درس ها ) تکراری ها را هم می شمرد ( : - 

Select Count (*) 

  From COT; 

 کد های درس تکراری را نمی شمرد : - 

 Select Count (Distinct COId) 

  From STCOT 

  (DISTINCT  مقادیر تکراری را نیاورد) 
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آشنایی با یک زبان رابطه ای    –فصل هفتم 

________________________________________________ 

در آنها قبول شده  78110555تعداد درس هایی که دانشجو با شمارۀ 

 است را بدهید :

Select Count (Distinct COID) 

  From STCOT 

   Where STID = ‘78110555 ‘ 

    AND  

    Grade >10 ; 

را بدهید )  79-78تعداد دانشجویان ثبت نام کرده در ترم اول 

 تکراری ها را یک بار می شمرد ( :

Select Count (Distinct STID) 

  From STCOT 

   Where TR = ‘ 1 ‘ 

    AND  

    YRYR = ‘78-79’ ; 

بی معناست و  Distinctقید گزینۀ  MINو  MAX* نکته : در توابع 

 ادیده می گیرد .سیستم آن را ن

 باالترین و پائین ترین نمره : -

 Select Min (Grade) , Max (Grade) 

  From  نام جدول 

چیست   80-79در ترم دوم  Com222مهین و کهین مقدار نمرۀ در درس  -

 ؟

Select MIN ( Grade) , MAX ( Grade) 

  From STCOT 

   Where TR = ‘ 2 ‘ 

    AND  

    YRYR = ‘79-80 ; 
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     AND 

     COID = ‘Com222’ 

آشنایی با یک زبان رابطه ای    –فصل هفتم 

________________________________________________ 

مقادیر ستون باید عادی باشد  نوع  AVGو  SUMتوابع  نکته : در  *

تکراری ستون منظور نمی شود .   مقادیر  DISTINCT. در صورت قید 

 نیازی به تصریح ندارد و گزینه پیش نهاده است . ALLدر عوض با 

می توان یک شرط ساده یا تعدادی شرط به کمک  Where*در فراکرد 

 داد . ANDو  ORعملگرهای بولی 

می توان عملکرد فقط گزینش ) جبری ( ،   Select* نکته : با دستور 

 یا فقط عملکرد پرتو ) جبری ( را هم برنامه سازی کرد :

 لگر گزینش ) جبری ( :عملکرد عم

Select STID , STNAME , STDEG , STMJR , STDEID 

From STT 

Where STDEID=’D222’ 

با این دستور مشخصات کامل ) سط کامل : تاپل ( دانشجویان گروه 

 بازیابی می شود . D222آموزشی 

* نکته : می توان به جای نوشتن نام تمام ستونهای جدول از عالمت 

 ده کرد :ستاره استفا

Select STT.* 

From STT 

Where STDEID=’D222’ 

 عملکرد عملگر پرتو ) جبری ( :

Select STID  

From STT ; 

این دستور بدون شرط بوده و شماره و نام دانشجویان را تماما" 

 نشان می دهد .

میتوان جدول جواب رابرحسب مقادیریک  Order byبا استفاده ازامکان 

 نظم )مرتب ( کرد :یا بیش ازیک ستون م

Select COID , CREDIT 

From COT 

Order by CREDIT Desc ; 
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با این دستور جدول جواب حاوی شماره و تعداد واحد تمام درسها 

بازیابی می شود . نظم  creditمرتب شده بطور نزولی ، حسب مقادیر 

درخواست می شود و گزینه پیش نهاده )  Ascیا  Descبا دو گزینۀ 

 است .Asc(  پیش فرض

* نکته : می توان به جای ذکر نام ستون نظم ، شمارۀ مکانی آن 

 آورد . Selectرا در لیست نام ستون ها بعد از 

Select COID , CREDIT 

From COT 

Order by 2 ; 

آشنایی با یک زبان رابطه ای    –فصل هفتم 

________________________________________________ 

NOTLIKE & LIKE : 

 جستجو بر اساس کاراکتر یا کاراکترهای خاص : -

Select * 

  From  نام جدول 

   Where  فیلد مورد نظر Like ‘%y’( ا حالتهای دیگری ) ; 

  Like    یعنی هر چه که شبیه است 

  Not Like   یعنی هر چه که شبیه نیست 

 نشانگر چند کاراکتر است  %عالمت   

 کاراکتر است  عالمت * نشانگر چندین  

 نشانگر یک کاراکتر است   -و  ?عالمت   

 yمشخصات استادانی را بدهید که نام آنها مختوم به کاراکتر  - 

 باشد :

Select * 

  From PROF 

   Where PRNAME like ‘%y’; 

شروع شده باشد  ARمشخصات استادانی را بدهید که نام آنها با  -

: 

Select * 

  From PROF 

   Where PRNAME like ‘AR%’; 
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 ZADمشخصات استادانی را بدهید که در نام آنها رشته کاراکتری  -

 وجود داشته باشد :

Select * 

  From PROF 

   Where PRNAME like ‘%ZAD%’; 

مشخصات استادانی را بدهید که نام آنها هشت کاراکتری بوده و  -

 باشد : BAکاراکتر سوم و چهارم در آنها 

Select * 

  From PROF 

   Where PRNAME like ‘--BA----’; 

هم استفاده   Not Like* نکته : می توان در تمام این پرسش ها از 

 کرد .

آشنایی با یک زبان رابطه ای    –فصل هفتم 

________________________________________________ 

 :  Is Null -وجود هیچمقدار

 هیچمقدار در یک ستون را تست کرد .وجود  Is Nullمی توان با امکان 

 مقادیر خالی : - 

Select  نام ستونهای جدول 

  From  نام جدول 

   Where  شرط یا شرطها and  نام ستون   شرط Is Null 

 مقادیر غیر خالی : -

Select  نام ستونهای جدول 

  From  نام جدول 

   Where  شرط یا شرطها and  نام ستون    شرط Is Not Null  

     (or (Not( نام ستونIs Null((( 

 مثال :  - 

در ترم  Soc333شمارۀ دانشجویانی را بدهید که نمرۀ آنها در   

 هنوز اعالم نشده است : 79-78دوم 

 Select STID  

  From STCOT 



 

81 
 

   Where COID = ‘ Soc333 ‘ 

    And  

    TR= ‘2 ‘ 

    And  

    YRYR = ‘ 78-79 ‘ 

    And  

    Grade Is Null ; 

 صورت نایی این امکان هم وجود دارد ، به این ترتیب که :  

 Column-name Is Not Null 

 NOT ( Column-name Is Null )  

 

آشنایی با یک زبان رابطه ای    –فصل هفتم 

________________________________________________ 

UNION & UNION ALL : 

جدولی است که سطر های تکراری ندارد ، اگر  UNIONحاصل عملکرد  

 استفاده شود ، سیستم دیگر  ALLاز گزینۀ 

 سطر های تکراری را در صورت وجود حذف نمی کند .

 آوردن تمام مقادیر: - 

Select  هرچی 

  From  نام جدول 

   Where  شرط یا شرطها  

   Union [ALL]    

(Union تکراری ها یکبار می آیند  - Union All تکراری ها  

 (هر چند بار که هستند می آیند 

 Select  هرچی 

  From  نام جدول 

   Where  شرط یا شرطها  

 مثال : -

شمارۀ دانشجویانی را بدهید که یا دورۀ کارشناسی ارشد 

 ثبت نام کرده باشند : com777باشند و یا در درس 
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Select STID 

  From STT 

   Where STDEG = ‘ MS ‘  

   Union [ALL]    

 Select STID  

  From STCOT 

   Where COID = ‘ Com777 ‘   

باید نوع   Select* نکته : دو رابطه حاصل از اجرای دو دستور  

 سازگار باشند.

* نکته : جایی که عملوند ها ) رابطه ها یا جدول ها ( دارای  

 دامنه ها و تعداد ستون ها همنوع و یکسان باشند.

آشنایی با یک زبان رابطه ای    –تم فصل هف

________________________________________________ 

 : Group Byگروه بندی 

گروه بندی می کند و تعدادش را می شمرد و شرط تعداد را اجرا  -

 می کند :

Select  هرچی که در گروه بندی می آید 

  From  نام جدول 

Group by نیم هرچی که گروه بندی می ک  

 مثال :  - 

 Select COID , AVG ( Grade ) As Avggr 

  From STCOT 

   Group by COID ; 

منطقا" گروه  COIDرا برحسب مقادیر ستون  STCOTاین دستور جدول  

 بندی می کند .

 مثال :  -

را برحسب سطح دورۀ تحصیلی  ‘ D222 ‘دانشجویان گروه آموزشی  

 گروه بندی کنید :

Select STDEG 

  From STT 

   Where STDEID = ‘ D222 ‘ 

    Group by STEDG 
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HAVING : 

" با این امکان می توان شرط ناظر به گروه سطرها اعالن کرد، معموال 

HAVING  باGroup By : می آید 

 مثال :  -

 10کمتر از  79-78شمارۀ درسهایی را بدهید که در ترم دوم  

 د :دانشجو در آنها ثبت نام کرده باشن

Select STCOT,COID 

  From STCOT 

   Where TR = ‘ 2 ‘ 

    And  

    YRYR = ‘ 78-79 ‘ 

    Group By COID 

    Grade Is Null ; 

                                    Having Count(*) < 10   (Having Count(*) > هرشرطی که می

 (خواهیم 

ای    آشنایی با یک زبان رابطه –فصل هفتم 

________________________________________________ 

 عملگر پیوند :

عملگر پیوند یک امکان برای مراجعه به بیش از یک جدول برای  

 پاسخ به پرسش ها می باشد :

 مثال : - 

را انتخاب کرده  Soc333نام دانشجویانی را بدهید که درس   

 اند :

Select STT.SNAME 

  From STT,STCOT 

   Where STT.STID = STCOT.STID 

    And  

    STCOT.COID= ‘ Soc333 ‘ 
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را به شرط تشاوی  STCOTو  STTبا این دستور سیستم سطر های دو جدول 

 در آنها پیوند می زند و آنگاه با  STIDمقدار 

 توجه به شرط داده شدۀ دیگر پاسخ پرسش را به دست می آورد .

و جدول را با هم پیوند کرد و نیز می توان * نکته : می توان بیش از د

 یک جدول را با خودش پیوند کرد .

 مثال : -

 شمارۀ جفت دانشجویان از یک گروه آموزشی را بدهید :  

Select FTAB.STID , STAB.STID 

  From STT FTAB , STT STAB 

   Where FTAB.STDEID = STAB.STDEID 

    And  

    FTAB.STID <  STAB.STID ; 

 

آشنایی با یک زبان رابطه ای    –فصل هفتم 

________________________________________________ 

 پرسش فرعی ) زیر پرسش ( :

پرسش فرعی : نوعی پرسش است که در درون پرسشی دیگر ) پرسش  -

 بیرونی ( نوشته می شود.

 مثال : -

ب کرده را انتخا Soc333نام دانشجویانی را بدهید که درس   

 اند :

Select STNAME 

  From STT 

   Where STT.STID = STCOT.STID 

    And  

    STCOT.COID= ‘ Soc333 ‘ 

 مثال : -
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نام دانشجویانی را بدهید که حد اقل یک درس آزمایشگاهی )   

 عملی ( را انتخاب باشند :

Select STT.STNAME 

            From STT 

        Where STT.STID IN 

      ( SELECT STCOT.STID 

    From STCOT 

               WHERE STCOT.COID IN  

                                                                     (SELECT COT.COID 

         FROM COT 

       WHER COT.COTYPE = ‘P’((; 

 حل مثال در حالتی دیگر :  -

یانی را بدهید که حد اقل یک درس آزمایشگاهی ) نام دانشجو  

 عملی ( را انتخاب باشند :

Select STNAME 

            From STT , STCOT , COT 

        Where STT.STID = STCOT.STID 

     AND COT.COID = STCOT.COID 

    AND COT.COTYPE = ‘P’ ; 

آشنایی با یک زبان رابطه ای    –فصل هفتم 

________________________________________________ 

 مثال : -

  78110555هم رشته با دانشجوی شمارۀ   نام دانشجویان  

 رابدهید :

Select STNAME 

  From STT 

   Where STMJR= (SELECT STMJR  

From STT 

Where STID = ‘ 78110555 ‘) 

 مثال : -

از متوسط قیمت عنوان کتابهایی را بدهید که قیمت آنها   

 موجود در پایگاه داده ها کمتر باشد :

Select BKTITLE 



 

86 
 

  From BOOK 

   Where BKPRICE < ( Select AVG ( BKPRICE) 

                 From BOOK) 

 : NOT EXISTSو  EXISTSسوروجودی 

وجود  SQLسور وجودی از امکانات حساب رابطه ای است و در  

 وجود ندارد. SQLدر  FOR ALLدارد.سور وجودی 

Select  هرچی 

  From هرچی 

Where  ستون مورد نظر in ( Select ………)   ای    = ا ی

 <  >   عملگر     

ای    Where Exists ( Select ………) ای  Where NotExists ( Select ………)  

 مثال : -

را انتخاب کرده  SOC333نام دانشجویانی را بدهید که درس   

 باشند :

Select STNAME 

  From STT 

   Where EXISTS < ( Select * 

      From STCOT 

       Where STCOT.STID=STT.STID 

        AND 

        COID= ‘ SOC333 ‘) ; 

آشنایی با یک زبان رابطه ای    –فصل هفتم 

________________________________________________ 

ورد جداولی می تواند معنا پیدا کند * نکته : گزارش گیری گروهی در م

فیلدهای رکورد های آن جداول مقادیر  مشترک داشته باشند ، تا بتوان 

 بر اساس آن فیلد یا فیلد ها گروه بندی انجام داد .

فیلد هایی می توانند قرار گیرند که یا براساس   Select* در جلوی دستور 

ها دارای مقادیر عددی آنها گروه بندی انجام می شود و یا آن فیلد 

هستند که محاسبات توسط توابع روی آنها انجام می شوند ، بقیۀ فیلدها 

 به عنوان شرط می توانند استفاده شوند .

 مثال : -
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 Select PID , Sum (TIN) As Sum IN , Sum ( Tout) As Sum OUT –Sum ( Test) As Mojodi 

 From Anbar; 

 Group By PID; 

 مثال : -

 نت وضعیت یک دانشجو با شرایط انتخاب دلخواه :پری 

 Select Stt.*,Cot.*,Stcot.*,Asnad.*,Sum(Bedehkari) As Sum Bed , Sum (Bestankari)  

As Sum Bes , Sum Bes-Sum Bed As Mandeh 

From Stt , Stcot , Cot , Asnad 

Where Stt.Stid = Stcot.Stid  

And Cot.Coid = Stcot.Coid  

And Stt.Stid = Asnad.Stid 

And Stt.Stid = ‘890202’  

And Tr = ‘2’ 

And YrYr = ’90-91’ 

And Data Between ‘901101’ 

And ‘910431’; 

مصرفی آن بسیار  Cpuو  Ram* این کد خیلی گران است ، چراکه  

 باالست و توصیه نمی شود و اگر با 

Inner Join . نوشته شود مناسب است 
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  هشتم فصل

 

 یا رابطه جبر
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جبر رابطه ای    –فصل هشتم 

__________________________________________________________ 

 جبر رابطه ای :

جبر رابطه ای که قوی ترین مبنای تئوریک مدل رابطه ای است از  

 دو قسمت تشکیل شده است :

است و آن رابطه  نوع داده در جبر رابطه ای فقط و فقط یک چیز -1 

 است .

منظور این است که ورودی و خروجی تمامی عملگرها رابطه ها   

 هستند .

 عملگرها : -2 

( و پرتو  𝝈با عالمت Selectعملگرهای ساده ، شامل گزینش )  -1  

 (Project  با عالمت⊓  ) 

عملگر های مجموعه ای شامل اجتماع ، اشتراک و تفاضل )  -2  

 ( - ، ∩ ، ∪مت های به ترتیب با عال

 ( شامل : joinعملگر های پیوند )  -3  

 ×ضرب دکارتی    –

  θ (Teta join )×  یشرط وندیپ –

 ( Natural join)  ∞ یعیطب وندیپ  –

 ( Semi join)  ∝ وندیپ مین –

  با ینیگزیجا و ρعملگر های دیگر شامل نامگذاری با عالمت  -4

  ÷ عالمت با میتقس و ←  عالمت

.  شوند یم میتقس یاضاف و یاصل ۀدست دو به اه عملگر*

 نیگزیجا یاصل یعملگرها بیترک با توان یم را یاضاف یعملگرها

 ، دارند را کار کردن تر ساده و یکمک حالت نیبنابرا و کرد

  کرد نیگزیجا تفاضل با ریز فرمول با توان یم را اشتراک" مثال

: 

               A ∩ B = A-(A-B) 
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 ، است کرده یساز ادهیپ را یا رابطه جبر که SQL نزبا در*   

   شده اضافه  یفراوان  یاضاف یها عملگر هم باز

 یم نشان تیواقع نیا( .  ها داده شمارش یبرا Count"  مثال) 

  در ها داده یرو ممکن اتیعمل ۀهم که دهد

 قابل یسادگ به ، یاصل یعملگرها با ژهیو به ، یا رابطه جبر

 . ستین انجام

جبر رابطه ای    –فصل هشتم 

__________________________________________________________ 

جبر رابطه ای یک زبان پرس و جو است که عملیات روی پایگاه داده را 

 توسط نمادهایی به صورت فرمولی بیان می کند. 

  Selectionگزینش  –

 Projectionپرتو  –

 Set Unionاجتماع  –

 Set Intersectionاشتراک  –

 ferenceSet Difتفاضل  –

 Cartesian Productضرب دکارتی  –

 Joinپیوند –

 Divisionتقسیم  –

 
 مثال کاربردی

( عملیات روی پایگاه داده را به صورت Relational Algebraجبر رابطه ای )

 فرمول بیان می کند.جبر رابطه ای توسط 

Codd ای زبان های پرس وجوی پایگاه داده ارائه شد.عملگرهای به عنوان مبن

 جبررابطه ای توسط نمادهائی نمایش داده می شوند. 

 تعریف شد عبارتند از: Coddشش عملگر مبنائی جبر رابطه ای که توسط 

• Selection: σ 

• Projection: ⊓ 

• Cartesian Product: × 

• Set union:  

• Set difference: –  

• Rename:  

اکثر عملگرهای دیگر توسط این عملگرها تعریف می شوند. مهمترین آنها 

 عبارتند از: 

http://www.hpkclasses.ir/Courses/DataBase/db0700.html#a1
http://www.hpkclasses.ir/Courses/DataBase/db0700.html#a7
http://www.hpkclasses.ir/Courses/DataBase/db0700.html#a5
http://www.hpkclasses.ir/Courses/DataBase/db0700.html#a3
http://www.hpkclasses.ir/Courses/DataBase/db0700.html#a9
http://www.hpkclasses.ir/Courses/DataBase/db0700.html#a8
http://www.hpkclasses.ir/Courses/DataBase/db0700.html#a10
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• Set Intersection:  

• Division: ÷ 

• Natural Join:  

هر عملگرجبر رابطه ای روی یک یا دو رابطه به عنوان ورودی عمل کرده و 

 یک رابطه جدید را به عنوان نتیجه تولید می کنند. 

جبر رابطه ای    –هشتم فصل 

__________________________________________________________ 

 Selection ( Restrict)   (σ : )  –گزینش ، تحدید یا انتخاب  -

( یک عملگر یکتائی است که Selectionعملگر گزینش یا انتخاب )

ه سطرهائی از یک جدول یا رابطه را انتخاب می کند. فرم کلی آن ب

 صورت زیر است: 

σشرط(R)  

  ( Restrict  نام جدول  Where    شرط یا شرط ها ) تعدادی سطر را     

 انتخاب می کند       

که  Rرابطه ای است شامل سطرهایی از رابطه  Selectionخروجی عملگر 

 شرط موردنظر در آنها برقرار بوده است. 

لیه است اما درجه کاردینالیتی جدول حاصل کمتر یا مساوی جدول او

 آنها تفاوت نمی کند. 

( و Or) ( ،And) ، ، ،< ،> ، شرط می تواند توسط عالئم = ،

(~Not.ساخته شود ) 

نام جدول جلوی عالمت گزینش در پرانتز و شرط انخاب زیرآن می آیدو 

 همۀ ستون های آن جدول در خروجی می آید .

 مثال :  -

ه شهر آن کلمۀ " یزد " را نشان تمام ستون های جدول دانشجو ک  

 است : 4می دهد و شمارۀ دانشکدۀ آن 

 : جبر رابطه ای دستور  
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 σ  City= "یزد" ⋀    Clg#= 4 (Stud) 

 خروجی : 

Clg# Avg City Sname S# 

 73120504 کمانی زدی 17.56 4

 

 :  SQLدستور 

Select * هرچی     

From    نام جدول 

Where ( شرط یا شرط ها) 

جبر رابطه ای    –ل هشتم فص

__________________________________________________________ 

 ( : ⊓)  Projection  ( Project )–پرتو یا پروژه  -

( عملگر یکتائی که ستون هائی از یک Projectionعملگر پروژه )

 رابطه را انتخاب می کند. شکل کلی آن به صورت زیر است: 

⊓ a1,…,an(R) 

 ( Project   نام جدول   Over     تعدادی ستون را انتخاب می

) نام ستون یا ستون ها (      )کند       

a1,…,na  مجموعه از اسامی صفات خاصه است که از رابطهR  انتخاب می

است  Rشوند. نتیجه عمل پروژه جدولی شامل کلیه تاپل های رابطه 

 که محدود به مجموعه صفات مشخص شده است. 

ر در جدول حاصل سطرهایی مشابه هم باشند با هم ترکیب می شوند اگ

و سطرهای تکراری حذف می شوند. معموال یک کلید کاندید را نگه می 

داریم تا کاردینالیتی حفظ شود. درجه جدول حاصل کمتر یا مساوی 

 جدول اولیه است. 

پرتو ستون هایی از جدول را انتخاب می کند و هیچگونه شرطی اعمال 

نمی شود . چون خروجی یک رابطه است و رابطه از تئوری مجموعه ها 

پیروی می کند و در مجموعه عضو تکراری معنی ندارد ، بنابراین 

سطرهای تکراری خروجی پرتو حذف می شوند . نام جدول جلو عالمت پرتو 

 در پرانتز و ستون های انتخاب شده زیر آن می آید .
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 مثال :  -

دانشجو ، نام دانشجو و کد دانشکده از جدول ستون های شماره   

 دانشجو  :

 : جبر رابطه ای دستور  

 ⊓ S# , Sname , Clg# (Stud) 
 خروجی : 

Clg# Sname S# 

 71133848 محمدی 10

 72130502 وکیلی  10
 

 :  SQLدستور 

Select   * ا   ی     ( S# , Sname , Clg# )         

From  Stud ا  ی ول نام جد       ای  ;   Project Stud 

Where ( شرط یا شرط ها)              Over ( S# , Sname , Clg# )         

جبر رابطه ای    –فصل هشتم 

__________________________________________________________ 

 مثال :  -

 شهرهای مختلف محل تولد دانشجویان :   

 ⊓ City (Stud) 

 خروجی : 

City 

 تهران 

 اصفهان 

 مشهد

 تبریز

 مثال :  -

ستون های شماره دانشجویی ، نام ، کد دانشکده و میانگین   

 است : 15دانشجویانی که معدل آنها باالی 

 1) ⊓ S# , Sname , Clg# , Avg (σ Avg > 15 (Stud)) 
 ا دستور معادل :ی 

        2) σ Avg > 15 ( ⊓ S# , Sname , Clg# , Avg (Stud)) 
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با توجه به اینکه دستورات از داخلی ترین دستور شروع به اجرا می 

شوند و هرچه جستجوهای اول ، جدول جستجوی بعدی را کوچکتر کند ، 

هم از نظر حافظۀ اشغالی و هم از نظر زمان مصرفی بهینه تر است ، 

را از مجموعۀ  15که ابتدا کلیۀ معدل های  1بنابراین دستور شماره 

شجویان مجزا می کند و سپس ستون های خواسته شده را نمایش کلیۀ دان

 می باشد . 2میدهد بهینه تر از دستور شمارۀ 

 خروجی : 

 

Clg# Avg Sname S# 

 71133848 محمدی 17.24 10

 72203305 علینقی  16.42 1

 74182532 جوادی 16.8 5

 73166801 احمدی 15.44 5

 73120504 کمانی 17.56 4

جبر رابطه ای    –فصل هشتم 

__________________________________________________________ 

 عملگر های مجموعه ای :

عملگرهای اجتماع ، اشتراک و تفاضل همان معنای خود در تئوری 

مجموعه ها را حفظ کرده اند . ورودی هرکدام دو رابطه و خروجی 

باشند ،   ( Same Arity )آنها یک ابطه است . روابط ورودی باید همتا 

 یعنی 

تعدا صفتهای دو رابطه ) ستونهای دو جدول ( مساوی باشد  -1  

. 

 صفتها به ترتیب دارای دامنه های یکسان باشند . -3  

 ( : ∪)  Set Union -اجتماع  -

( یک عملگر دوتائی است که مشابه عمل Unionعملگر اجتماع )

. فرم کلی آن به صورت زیر اجتماع در تئوری مجموعه ها عمل می کند

 است: 

R  ∪ S  
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و  Rجدولی است شامل کلیه تاپل های رابطه  Sو  Rاجتماع دو رابطه 

 . Sرابطه 

دو رابطه ای که روی آنها عمل اجتماع انجام می شود باید 

( باشند، یعنی باید دارای مجموعه صفات خاصه یکسان Compatibleهمساز)

 باشند. 

 

تی نمیکنداماکاردینالیتی آن برابربامجموع درجه جدول حاصل تفاو

 سطرهای هردو جدول منهای سطرهای مشترک است. 

جبر رابطه ای    –فصل هشتم 

__________________________________________________________ 

 مثال : لیست نام همۀ افرادیکه در دانشکده ها هستند : -

انشجو . بنابراین باید نام حل : این افراد یا استاد هستند ، یا د

دانشجویان و نیز نام اساتید را جداگانه لیست و سپس با هم اجتماع 

  کرد ) اسامی تکراری حذف خواهد شد ( .

 : جبر رابطه ای دستور 

 ⊓ Sname (Stud) ∪ ⊓ Pname (Prof) 

 خروجی : 

 name  ابوطالبی

 احمدی   حسنی 

 جوادی   قربانی 

 محمدی   مفتون 

 وکیلی   قیان صاد

 جالی   کرمی



 

96 
 

 اخوان  صدری

 

 :  SQLدستور 

SELECT   Sname As Asami   

FROM    Stud Union ( Or Union All ) 

SELECT   Pname As Ostad   

FROM    Prof Union ( Or Union All ) 

 

 

 

 

 

جبر رابطه ای    –فصل هشتم 

__________________________________________________________ 

 ( : ∩ ) Intersection –اشتراک  -

( بر اساس عمل اشتراک مجموعه ها می Intersectionعملگراشتراک )

 باشد. فرم کلی آن به صورت زیر است: 

R ∩ S 

جدولی است شامل کلیه تاپل  Sو  Rجدول حاصل از اشتراک دو رابطه 

 هایی که در هر دو جدول وجود دارد. 

ی آنها عمل اشتراک انجام می شود باید همساز دو رابطه ای که رو

 باشند.
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 مثال : لیست اسامی دانشجویان و اساتید همنام : -

حل : کافیست اشتراک اسامی دانشجویان و اساتید را پیدا کنیم ، 

 یعنی :

                : جبر رابطه ای دستور 

 Intersect    اشتراک 

 ⊓ Sname (Stud) ∩ ⊓ Pname (Prof) 

 کاتی که در رابطه با عملگر های مجموعه ای قابل ذکر است :ن

این عملگرها را  معموال" نمی توان با عملگر های دیگر  -  

 جایگزین کرد ، مثال" نمی توان آنچه  را " اجتماع " 

 به دست می آورد ، از طریق دیگری پیدا کرد .

عملگر های مجموعه ای به تنهایی از توان محاسباتی کافی  -

برخوردار نیستند . مثال" نمی توانیم نام و مدرک تحصیلی 

اساتیدی که مسئولیت ندارند را  لیست کنیم ، زیرا در جدول  

دانشکده  مدرک تحصیلی ذکر نشده و اصوال"درجبر رابطه ای 

 توان محاسباتی در ترکیب انواع عملگر ها نهفته است  .

جابه  عبارت دیگر ترتیب جداول ورودی فقط در تفاضل مهم است ، به

 :جایی پذیری برخی از رابطه ها به شرح زیر است 

 x-y ≠ y-x     ولی     x ∩ y = y ∩ x     و    x ∪ y = y ∪ x  

جبر رابطه ای    –فصل هشتم 

__________________________________________________________ 

 ( : -)  Difference –تفاضل  -

( یک عملگر دو تائی است و مشابه عمل Differenceعملگر تفاضل )

 تفاضل در تئوری مجموعه ها است. فرم کلی آن به صورت زیر است: 

R - S 
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هست  Rجدولی است که شامل کلیه تاپل هایی است که در  Sو  Rتفاضل 

مقایسه  Sبا کلیه سطرهای رابطه  Rنیست. سطر اول رابطه  Sولی در 

 ود در جدول حاصل قرار می گیرد. نب Sمی شود هر کدام که در رابطه 

دو رابطه ای که روی آنها عمل تفاضل انجام می شود باید همساز 

 باشند.

 

منهای سطرهای  Rکاردینالیتی جدول حاصل برابر کاردینالیتی رابطه 

 مشابه است. درجه آنها تفاوتی نمی کند. 

 مثال : لیست نام اساتیدی که رئیس دانشکده نیستند : -

دا نام اساتید را پیدا می کنیم و سپس نام رؤسای دانشکده حل : ابت

 ها را از آن تفریق می کنیم ، یعنی :

 منها       : جبر رابطه ای دستور 

Except        

 ⊓ Pname (Prof)  - ⊓ Pname (Clg) 
 خروجی : 

Pname 

 قربانی 

 مفتون 

 صادقیان 

 کرمی

 صدری

جبر رابطه ای    –فصل هشتم 

__________________________________________________________ 

 عملگرهای پیوند :

این عملگر ها بسیار قدرتمند و پر کار هستند . در استفاده 

از آنها باید دقت کرد ، زیرا بعضا" بسیار گران تمام می شوند . 
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) زمان و فضای زیادی می گیرند ( و نوعا" می توان آنها را با 

ن نمود ، یعنی پرس و جو ها را می توان به روش های یکدیگر جایگزی

  مختلف پاسخ گفت .

 (:  ×)  Cartesian Product  ( Times )–ضرب دکارتی 

( عملگری است که روی دو جدول کار Cartesian Productضرب دکارتی )

یک رکورد برای هر جفت رکورد  می کند و جدول جدیدی را می دهد که

 ارد. فرم کلی آن به صورت زیر است: ممکن از هر دو جدول د

R × S  

به این صورت ترکیب  Sبا کلیه رکوردها رابطه  Rرکوردهای های رابطه 

در  Sدر کنار اولین سطر رابطه  Rمی شوند که اولین سطر از رابطه 

اضافه  Sجدول حاصل قرار می گیرد و به همین ترتیب تا آخرین سطر 

 تکرار می شود.  Rهای دیگر رابطه می شود. همین عمل مجددا برای سطر

 
 در جدول حاصل ، احتمال تکرار شدن ستون ها وجود دارد. 

درجه جدول حاصل برابر مجموع درجات دو جدول و کاردینالیتی آن 

 برابر حاصل ضرب کاردینالیتی دو رابطه می باشد. 

ضرب دکارتی در جبر رابطه ای متفاوت از آنچه درتئوری مجموعه است 

 می شود.  تعریف

ضرب دکارتی یکی از گرانترین عملگر های بانک رابطه ای است و باید 

 حتی االمکان از آن پرهیز کرد .

   Crs × Clgمثال :  -

در ضرب دکارتی ستون ها با هم جمع می شوند و سطرها در هم ضرب  

 می شوند، به عبارت دیگر :

سطرها و  ستون ها برابر با جمع ستونهای دو جدول هستند -  

 برابر با حاصلضرب سطر های دو جدول هستند.

 *ضرب دکارتی جابجائی پذیری دارد. 
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جبر رابطه ای    –فصل هشتم 

__________________________________________________________ 

 :   ( Teta Join )پیوند شرطی 

 θاین عملگر ، زیر مجموعه ای از ضرب دکارتی است که شرط 

 ی آن اعمال شده باشد . ستون روی سطر ها

 های خروجی معادل ستون های ضرب دکارتی است .

 مثال :  -

 نام و شمارۀ دروسی که توسط استاد قربانی ارائه شده است :

 حل :  

نام و شمارۀ  دروس در جدول " درس" آمده است . این جدول 

 با جدول " استاد" ارتباط ندارد ) هیچکدام 

ندارد ( . اما با جدول" گروه درس" کلید خارجی در دیگری 

 ارتباط دارد . 

پس می توان از پیوند شرطی این دو جدول استفاده کرد ، و 

 دستورالزم را به صورت زیر نوشت : 

⊓ Cname , Crs.C# (Crs Pname="قربانی " × ∧  Crs.C#=Sec.C# Sec ) 

 همۀ ستون های درس و انتخاب واحد 

 خروجی :

Cname C# 

شبیه 

 سازی

10172 

 :  SQLدستور 

Select Crs.C# , Cname   

From  Crs,Sec 

Sec.C#  = Crs.C# 

این راه حل بسیار گران است ، زیرا جدول بزرگی شامل همۀ 

 ترکیبهای ممکن سطری و ستونی دو جدول تشکیل میگردد 

و سپس بخش کوچکی از آن به عنوان خروجی انتخاب و بقیه دور 

 ریخته می شود .
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مشکل را می توان با استفاده از پیوند طبیعی و دستور این 

 جایگزینی حل کرد .

جبر رابطه ای    –فصل هشتم 

__________________________________________________________ 

 ( :  ) Join –پیوند  طبیعی 

( یک عملگر دوتائی است که به صورت زیر Natural Joinپیوند طبیعی )

 : نوشته می شود

R  S 

      (( 1نام جدول   Join Using ( 2نام جدول فیلد مشترک/ ستون مشترک  دو  (

 جدول را به هم پیوند می زند

 Rنتیجه پیوند طبیعی رابطه ای است شامل کلیه ترکیبات تاپل های 

 است که صفات خاصه مشترک آنها برابر است.  Sو 

تیجه ضرب پیوند دو رابطه زیر مجموعه ای از ضرب دکارتی است. ن

 دکارتی بدون هیچ شرطی است و ممکن است اطالع 

جدیدی را ندهد. ولی عملگر پیوند با استفاده از کلید خارجی دو 

 رابطه را با هم ترکیب کرده و با حذف سطرهائی از ضرب 

 دکارتی اطالع معنی داری را از ترکیب جداول می دهد. 

صفت خاصه مشترکی  دو رابطه که در پیوند شرکت می کنند باید دارای

 باشند. 

که به ترتیب حاوی مشخصات وام ها و  Borrowerو  Loanجدول  :مثال -

 وام گیرنده ها هستند را درنظر بگیرید. 

 

است. پیوند جداول  Loan_noکلید خارجی فیلد  Borrowerدر جدول  :مثال -

Loan  وBorrower  اسامی وام 

 . گیرنده ها و مقدار وام آنها را می دهد
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وقتی عمل پیوند روی دو رابطه انجام می شود بعضی داده ها از دست 

 می روند. بعضی وقت ها این داده ها اطالعات 

( جداول را به نحوی ترکیب Outer Joinمفیدی را دارند. پیوند خارجی )

 می کند که داده های مورد نظر در جدول 

 نتیجه باقی بمانند. 

د سه نوع پیوند خارجی وجود بسته به اطالعاتی که حفظ می شو

 دارد: 

Left Outer Join • 

Right Outer Join • 

Full Outer Join • 

جبر رابطه ای    –فصل هشتم 

__________________________________________________________ 

Left Outer Join : 

است که  Sو  Rنتیجه پیوند چپ مجموعه کلیه تاپل های رابطه 

که برای  Rمشترک آنها یکسان است بعالوه تاپل هایی در صفات خاصه 

ندارد. برای این تاپل ها در صفات  Sصفت خاصه مشترک همنظیری در 

 قرارداده می شود.  Nullاضافه می شوند مقدار  Sخاصه ای که از 

 پیوند چپ به صورت زیر نوشته می شود:

R   S 

به صورت زیر می  Borrowerو  Loanمثال : پیوند خارجی چپ دو جدول  -

 شود:

 

 پیوند چپ با استفاده ازپیوند طبیعی و اجتماع بدست می آید:

R S = S ∪ (R S) 

Right Outer Join : 

که کلیه  پیوند راست مشابه پیوند چپ است بااین تفاوت

 مقادیررابطه سمت راست عملگر پیوند در نتیجه ظاهر می شود. 
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R S 

به صورت زیر  Borrowerو  Loanدو جدول مثال : پیوند خارجی راست  -

 می شود: 

 

 پیوند چپ با استفاده ازپیوند طبیعی و اجتماع بدست می آید:

 R S = R ∪ (R S) 

جبر رابطه ای    –فصل هشتم 

__________________________________________________________ 

Full Outer Join : 

ه پیوند خارجی پیوند خارجی پیوند خارجی کامل یا به طور خالص

چپ و راست را با هم ترکیب می کند. نتیجه پیوند کامل خارجی مجموعه 

است که صفات خاصه مشترک آنها برابر  Sو  Rکلیه ترکیبات تاپل های 

 Sکه در  Rنیستند و تاپلهای  Rکه در  Sاست بعالوه تاپل هائی در 

 وجود ندارند. 

 صورت زیر نوشته می شود:به  Sو  Rپیوند خارجی دو رابطه 

R S 

به صورت زیر می  Borrowerو  Loanمثال : پیوند خارجی دو جدول  -

 شود: 

 

 پیوند خارجی کامل با اجتماع پیوند چپ و پیوند راست بدست می آید:

R  S = (R  S) ∪ (R  S) 

R  S = R ∪ S ∪ (R  S)  

 (: Natural Joinپیوند طبیعی ) 
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لگرهای اصلی جبر رابطه ای نیست ولی از پیوند طبیعی از عم

معروفترین و کارآمد ترین آنهاست . این پیوند مشابه پیوند شرطی 

 است ، با تفاوتهای زیر : 

خودبخود شرط " تساوی " روی همۀ ستون های همنام دو جدول اعمال  -1

می شود ، یعنی فقط سطر هائی از دو جدول انتخاب می شوند که همۀ 

ام آن دو جدول مقادیر مساوی داشته باشند . در ستون های همن

صورتیکه دو جدول ستون همنان نداشته باشند ، نتیجۀ پیوند طبیعی 

 معادل ضرب دکارتی است .

ستون های تکراری فقط یکبار در خروجی ظاهر می شوند . از  -2

آنجائیکه فقط مقادیر مساوی آنها انتخاب می شود نیازی به تکرار 

 ( نیست . #sec.cگذاری ) مثال" ستون یا نقطه 

هیچگاه جدول ترکیبی را تشکیل نمی  SQLنرم افزار هایی شبیه  -3

دهند تا سطر های همتراز را جدا کنند ، بلکه با استفاده از روش 

هایی مانند مرتب کردن و شاخص گذاری کار را بسیار ساده می کنند 

ان و فضای آن . نتیجه اینکه پیوند طبیعی عملگر گرانی نیست و زم

 قابل مقایسه با شرب دکارتی نمی باشد .

جبر رابطه ای    –فصل هشتم 

__________________________________________________________ 

مثال : همان مثال پیوند شرطی را تکرا می کنیم ، نام و شمارۀ  -

 دروسی را که توسط استاد " قربانی " ارائه شده است :

شمارۀ دروس استاد قربانی را از جدول " گروه درس " حل : ابتدا 

انتخاب می کنیم ، سپس شماره و نام همۀ درس ها را از جدول " 

درس " جدا می کنیم ، آنگاه آنها را پیوند طبیعی می دهیم ، به 

 صورت زیر:

(⊓ C# 𝜎 Pname="قربانی " (Sec)) ∞ (⊓ C#.Cname (Crs))  

 :  SQLدستور 

FROM  Crs inner join Sec on Crs.C# = Sec.C# 

Where Pname = " قربانی " 

 مثال : مشخصات کامل رؤسای دانشکده ها : -

(⊓ Pname (Clg)) ∞ Prof  
 خروجی :

Clg# Degree Esp Office Pname 

 حسنی 2 ریاضی دکتری 1
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 جاللی 5 برق دکتری 7

اشرفی  8 شیمی  دکتری 5

 زاده
 

 ( :Semi-Joinنیم پیوند ) 

ین عملگر مشابه پیوند طبیعی است با این تفاوت که فقط ا  

 ستون های جدول اول را می دهد .

 77سال  1مثال : مشخصات کامل دروسی را ارائه دهید که در ترم  -

 ارائه شده است : 1توسط دانشکده با کد 

(𝜎 Clg#=1(Crs)) ∝ (𝜎 Term=771(Sec)) 

جدول درس باید اول  *چون ستون های جدول اول را می خواهیم ، پس

 باشد .

 :  SQLدستور 

Select Crs.* 

FROM  Crs inner join Sec on Crs.C# = Sec.C# 

Where Clg#=1 And Term=771 

*Times  ،inner join  وunion  جابجایی پذیری دارند وSemi join  جابه جایی

    (x∝y ≠ y∝x) پذیری ندارد .

جبر رابطه ای    –فصل هشتم 

__________________________________________________________ 

 ( :  ) Rename –تغییر نام 

( یک عملگر یکتائی است که برای Renameعملگر تغییر نام )

 تغییر نام صفات خاصه یک رابطه یا نام خود 

 رابطه استفاده می شود. تغییر نام به صورت نوشته می شود: 

  A (B) 

است با نام جدید  Bهمان رابطه  Bوی رابطه نتیجه عمل تغییر نام ر

A  به بیان دیگر رابطهB  را بهA  .تغییر نام می دهد 

مثال : نام اساتیدی را که دفتر کارشان مشترک است را پیدا کنید  -

: 

⊓ Prof.Office=Prof.Office × ∧  Prof.Pname≠P.Pname (   p (⊓Pname.Office(Prof)) 
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 :  SQLدستور 

Select Prof.* 

FROM  Prof As P 

Where Prof.Office=P.Office And Prof.Pname < > P.Pname 

 جایگزینی  : 

، جدول حاصل از دستورات ذخیره می شود  ←جایگزینی با عالمت   

 تا در ادامه مورد استفاده قرار گیرد .

اگر دستوری طوالنی باشد می توان با استفاده از جایگزینی ، آن را  

 حله نوشت .در چند مر

 ای ندارد . SQLجایگزینی معادل  

 مثال : مشخصات دروسی که توسط استاد قربانی ارائه شده است : - 

Temp ← (⊓ C# 𝜎 Pname="قربانی " (Sec))  

Temp ∞ Crs 

قرار می دهد   Tempکد درس هایی که استادش استاد قربانی است را در  

 و آن را با درس پیوند می زند.

جبر رابطه ای    –فصل هشتم 

__________________________________________________________ 

 ( :  ÷)  Division –تقسیم 

( روی دو رابطه انجام می شود. فرم کلی Divisionعملگر تقسیم )

 آن به صورت زیر است: 

R ÷ S 

رابطه ای است شامل کلیه تاپل  Sبر رابطه  Rحاصل تقسیم رابطه 

 نیز وجود دارد.  Sای صفات خاصه مشترک در رابطه بر Rهائی از 

 نیست.  Sاضافه می شود که در  Rدر جدول حاصل صفات خاصه ای از 
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 عمل تقسیم توسط عملگر های مبنائی به صورت زیر شبیه سازی می شود:

T := ⊓  a1,...,an(R) × S 

U := T - R 

V := ⊓  a1,...,an(U) 

W := ⊓  a1,...,an(R) – V 

د عملگر تقسیم زمانی است که بخواهیم همۀ حالتهای یک کاربر

 اتفاق را بررسی کنیم ، مثل :

 دانشجویانی که همۀ درس های استاد تبریزی را  گرفته اند -  

 اساتیدی که در همۀ دفاتر کار کرده اند -  

 درس هایی که توسط همۀ دانشکده ها ارائه می شوند -  

ر است همۀ رویدادهای یک و.... به عبارت دیگر وقتی قرا  

 موضوع بررسی شود .

در تقسیم ستون های مشترک حذف می گردد و سطر های مشترک   

 نگه داشته می شوند .

جبر رابطه ای    –فصل هشتم 

__________________________________________________________ 

 :   مثال های کاربردی

 ر بگیرید:مثال : بانک رابطه های زیر را درنظ -

Branch (Branch_Name, Branch_City, Assets) 

Customer (Customer_Name, Customer_Street, Customer_City) 

Account (Account_Number, Branch_Name, Balance) 
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Loan (Loan_Number, Branch_Name, Amount) 

Depositor (Customer_Name, Account_Number) 

Borrower (Customer_Name, Loan_Number) 

بیشتر است را پیدا  1200کلیه شماره وام هائی که مقدارشان از  : 1سوال

 کنید.

⊓  Loan_Number(σamount > 1200 (Loan)) 

 کلیه مشتریانی که یک وام، یک حساب یا هردو را پیدا کنید. : 2سوال

⊓  Customer_Name (Borrower) ∪ ⊓  Customer_Name (Depositor) 

کلیه مشتریانی که یک وام و یک حساب در بانک دارند را پیدا  : 3سوال

 کنید..

⊓  Customer_Name (Borrower) ∩ ⊓  Customer_Name (Depositor) 

دارند را  Perryridgeاسامی کلیه مشتریانی که یک وام در شعبه  : 4سوال

 پیدا کنید.. 

⊓  Customer_Name (σbranch_Name="Perryridge"(Borrower  Loan)) 

اسامی کلیه مشتریانی که یا حساب دارند یا وام گرفته اند )ولی  : 5سوال

 نه هردو( را پیدا کنید.

⊓ Customer_Name((σ Account_Number Is Null Or Loan_Number Is Null(Depositor

Borrower)) 

دارند ولی  Perryridgeاسامی کلیه مشتریانی که یک وام در شعبه  : 6سوال

 حسابی در هیچ شعبه ندارند را پیدا کنید.. هیچ

⊓ Customer_Name(σbranch_Name="Perryridge"(Borrower Loan))–⊓ 

Customer_Name(Depositor) 

جبر رابطه ای    –فصل هشتم 

__________________________________________________________ 

 بهینه سازی پرس و جو :
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تر از بعضی دیگر هستند و باید از آنها بعضی از عملگر ها گران  

پرهیز کرد ، استفاده بهینه از عملگر ها به صرفه جویی در زمان و فضا 

 منجر می گردد .

 مثال : -

( 771) کد  1377واحدی که در نیمسال اول سال  4مشخصات دروس  

 ارائه شده اند :

 حل : 

ه درس " واحد درس در جدول " درس " و نیمسال آن در جدول " گرو 

و  σ،  ∝آمده ، پس به این دو جدول نیاز داریم ، فقط با استفاده از 

 به این سؤال پاسخ می دهیم : ⊓

 دستور غلط :

 σ Unit = 4 ∧ Term=771 (Crs∝ Sec) 

حذف می  Termاین دستور غلط است زیرا پس از عمل نیم پیوند صفت  

 شرط گذاشت . شود) چون مربوط به جدول دوم است ( و نمیتوان روی آن

 : 1دستور 

 σ Unit = 4 (Crs∝ (σ Term=771 (Sec)) 

 : 2دستور 

 (σ Unit = 4 (Crs)) ∝(  Term=771 (Sec)) 

 : 3دستور 

 σ Unit = 4 (Crs) ∝( σ Term=771 (⊓ C#.Term (Sec))) 

 : 4دستور 

 σ Unit = 4 (Crs) ∝⊓ C# ( σ Term=771(Sec)) 

شوند و بهترین دستور ، دستور  دستورات فوق به ترتیب بهینه تر می

 می باشد . 4شماره 

جبر رابطه ای    –فصل هشتم 

__________________________________________________________ 

 قواعد بهینه سازی پرس و جو :
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قواعد کامال" مشخصی در مدل رابطه ای برای بهینه سازی پرس و جو  

 وجود دارد که به شرح زیر می باشد :

 گزینش و پرتو –الف  

 گزینش را هرچه ممکن است زودتر انجام دهید . -1  

 شرط های ترکیبی را به شرط های متوالی تبدیل کنید . -2  

جایگزین  1p σ (  σ2p  (e)) با را 2p ∧ 1p σ  (e)  مثال" می توان   

 کرد .

 پرتو را زود انجام دهید ) ولی دیرتر از گزینش ( . -3  

 مثال : -

شکده هائی که در تهران واقع هستند و رؤسای آنها دکتری دان

 ندارند.

 حل : 

 یم پاسخ ⊓و  σ، ∞نیاز داریم . با استفاده از  Profو  Clg مشخصا" به جداول

 سیرئ یلیتحص مدارک است الزم چون ، ستین یکاف وندیپ مین)  میده

 ( . دیایب یخروج در هم دانشکده

 دستور گران :

⊓ ... 𝜎 City="تهران " ∧ Degree≠ "دکتری" (Prof∞Clg)  

این پاسخ بسیار گران است و غیر منطقی است ، زیرابا بخش کوچکی 

کارداریم در حالیکه کل جداول را باهم پیوند  Profو  Clgاز جدول 

 طبیعی داده ایم .

 دستور بهینه :

𝜎 City="تهران " (Clg) ∞ ⊓ Degree.Pname 𝜎 Degree≠ "دکتری" (Prof)  

 عملگر های دیگر: – ب 

در پیوند ابتدا جداول کوچکتر را مورد بررسی قرار می دهیم 

، سپس جداول بزرگتر ، با توجه داشتن به این مطلب که شرایط 

 داخلی تر در اولویت اجرا قرار دارند .

جبر رابطه ای    –فصل هشتم 

__________________________________________________________ 
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 وز در آوردن داده ها :به ر

 :اضافه کردن داده به جدول  –الف 

افزودن یک یا چند سط به جدول در جبر رابطه ای با استفاده 

 درس میبخواه اگر" مثال ، است انجام قابل ← و ∪از عملگر های 

 یواحد 3 که"  یاطالعات بانک"  نام با ، C101 ۀشمار با را یدیجد

 را شود یم ارائه 10 کد با وتریمپکا یمهندس ۀدانشکد توسط و است

 : میسیبنو نیچن میتوان یم ، میکن اضافه crs جدول به

Crs ← Crs ∪ {(“C101,”  {(10, 3, “  یاطالعات بانک

 : جدول از داده حذف -ب

 و ندارد یدیجد عملگر به ازین یا رابطه جبر در زین عمل نیا

 ممکن دستور کی با.  است انجام قابل ینیگزیجا و تفاضل دستورات با

. )  ردینگ صورت یحذف ای و شود حذف جدول از سطر چند ای کی است

 (دارد دستور به یبستگ

Good_Stud ← Good_Stud – 𝜎 Avg<18  (Good_Stud) 

 تغییر داده های جدول : –ج  

با این عمل نه سطری به جدول افزوده می گردد و نه از آن حذف 

 جود تغییر می کند .می شود ، بلکه داده های سطرهای مو

تغییر داده های جدول نیز نیاز به دستور جدیدی در جبر رابطه ای 

ندارد. می توان با دستورهای گزینش و جایگزینی این عمل را انجام 

 داد .

 مثال : -

 افزودن یک واحد به همۀ دروس : 

 𝜎 Unit ← Unit+1 (Crs) 

 مثال :  -

 " در جدول دانشجو :تغییر نام " باختران " به " کرمانشاه  

 𝜎 City ← " کرمانشاه" (𝜎 City = " باختران" (Stud)) 

جبر رابطه ای    –فصل هشتم 

__________________________________________________________ 
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 : مهم نکات

 : دارند ییجا جابه که ییعملگرها*  

 ∞ ، Join ، Inner Join وندیپ -  

 ×  Time یدکارت ضرب -  

  ∪ اجتماع -  

 ∩ اشتراک -  

 : ندارند ییجا به جا که ییعملگرها*  

   "- " ،  "÷  "، " ∝  (Semi Join یم را اول جدول یستونها فقط که 

 "( آورد

   (Semi Join معادل Left Join ستین ) 

 : ندارند یا SQL معادل که ییعملگرها*  

  یگذاریجا و میتقس -  

 :  میتقس در*  

 یم ینگهدار مشترک یسطرها و شوند یم حذف مشترک یستونها -

  شوند

 روند یم کار به اتفاق کی یحالتها ۀهم یبررس یبرا -

 : یدکارت ضرب در*  

 شوند یم جمع هم با جدول دو یستونها -  

  شوند یم ضرب هم در جدول دو یسطرها -  

  است گران اریبس یدکارت ضرب -  

 

جبر رابطه ای    –فصل هشتم 

__________________________________________________________ 

 : وندیپ در*  

  میریگ یم دوم را کوچک جدول و اول را بزرگ جدول -  
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 شود یم پردازش کوچک جدول ابتدا -  

 . است برنامه یخروج ردیگ یم قرار Select برابر در آنچه*  

 : معادل یکدها*  

 ⊓ ≡ Project  آورد یم را ستونها ۀهم          𝜎 ≡ Restrict ≡ Select     ۀهم 

آورد یم را سطرها  

 : برقراری های تساو*  

 a∞ b = b ∞ a 

a∞ ( b ∞ c ) = ( a ∞ b ) ∞ c 

 : است مهم ریز نکات وندیپ مین با رابطه در* 

 وندیپ از کمتر مراتب بهی خروجی ها سطر تعداد است ممکن -1

ی ها سطر ، ستون چند تنرف کنار با رایز ، باشدی عیطب

 . شوندی م حذف و ندیآی م دیپدی تکرار

 جداول بیترت ، گریدی وندیپی ها عملگر ازی برخ برخالف -2 

 . است مهم وندیپ مین دری ورود

 : A ∩ B =A- ( A-B ) اثبات*  

 A = { 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 } 

 B = { 2  , 4 , 6 , 8 , 9 , 10 } 

   A ∩ B = { 2  , 4 , 6 , 8 } : می دانیم  

 A – B = { 1 , 3 , 5 , 7 }  : از طرفی داریم 

  &  A – ( A-B ) = { 2  , 4 , 6 , 8 } 

 A ∩ B =A- ( A-B )  : پس در نتیجه   
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   نهم فصل

 

   یساز نرمال و یوابستگ
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وابسگی و نرمال سازی    –فصل نهم 

____________________________________________________ 

 ( : Data Redundancyافزونگی داده ها ) 

افزونگی یعنی تکرار بی رویۀ داده ها ) بزرگ بودن متوسط اندازۀ  

رکورد( در بانک اطالعات رابطه ای ، تکرار داده ها ، تنها راه برقراری 

 ارتباط بین جداول است و از آن به عنوان کلید خارجی یاد می شود .

از این ، بی رویه است و افزونگی نام دارد . در برقراری  تکرار بیش

در هر دو جدول ضرورت  #cتکرار کلیدی مانند  secو  crsارتباط بین جداول 

 دارد ، اما بیش از آن بی مورد است .

به بیان ساده تر : افزونگی یعنی ذخیرۀ بی رویۀ تکراری داده ها 

 ندارد . برروی هارد ) نه در رم ( ، جایی که لزومی

 *افزونگی باعث بی نظمی می شود .

 : Functional Dependency) )وابستگی تابعی 

 مفاهیم از وابستگی تئوری . دارند تنگاتنگ ارتباط وابستگی و افزونگی

 صورت به را اطالعات بانک ، نویسندگان از بعضی جائیکه تا است بانک اطالعات عمده

  . دان کرده تعریف "و وابستگی ها داده "

،  ( functional dependency )تابعی  وابستگی مانند ، دارد مختلف انواع وابستگی

 multi – value )  چند مقداری  وابستگی و ( join dependency ) پیوندی وابستگی

dependency). 

 : یتابع یوابستگ فیتعر

 یوابستگ آنگاه ، باشند R یشما در صفت مجموعه دو B و A اگر

 ر مقدا هر یازا به ، R در ها رابطه تمام یبرا اگر است رقرارب A→B یتابع

A مقدار کی فقط B میباش داشته . 

 تعریف :

A→B کامل یتابع یوابستگ را Full Functional Dependency) ای ( FFD میگوئ یم 

 . نباشد وابسته A از ( Proper Subset ) محض مجموعه ریز چیه به B اگر

 تعریف :
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 ابر را A آنگاه A→B  میباش داشته R در B یصفتها تمام یبرا اگر

 نوع از یوابستگ نیا اگر.  دهندیم شینما A→R صورت به و نامند یم R دیکل

FFD آنگاه ، باشد A دیکاند دیکل R است . 

وابسگی و نرمال سازی    –فصل نهم 

____________________________________________________ 

  : فیتعر

 یتابع یوابستگ نیا . A→B همواره آنگاه باشد A از یا مجموعه ریز B اگر

 . مینام یم (Trivial FD )یهیبد را

  : مثال -

 : شود یم مشاهده ریز یتابع یوابستگ Sec جدول در

(Sec#,C#, S#,Term)  → Pname   

 : میدار رایز ستین FFD نوع از یوابستگ نیا

 

(Sec#,C#,Term)  → Pnam          

 : اریز استFFD نوع از ریاخ یتگوابس

 

 است ارائه قابل متفاوت استاد بادو x درس از i گروه ، مختلف دوترم در

 کی مختلف یها گروه یبرا مختلف دیاسات "معموال بزرگ دانشگاه کی در زین و

 نام (sec#,c#,term)  یها مجموعه ریز از چکدامیه پس ، شود یم نییتع درس

 . دهد ینم را استاد

 :  یعنی

  

(Sec#,C#)  → Pname  

(Sec#,Term)  → Pname 

(C#,Term)  → Pname 
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  دیکل ، صفت مجموعه نیا پس (S#, Score) → (Sec#,C#,Term)  نکهیا هب توجه با

Sec صفت مجموعه گرید عبارت به.  تینس (Sec#,C#,Term) چون ستین دیکل 

 یدیکل تیخاص ، صفتها یمعن به توجه . کند ینم مشخص را او ونمره دانشجو

 .  کند یم مشخص را آنها

 ترم کی در دانشجو کی رایز است دیکاند دیکل (S#,C#,Term)  صفت مجموعه

 . کند نام ثبت درس کی از گروه دو در تواند ینم

 

وابسگی و نرمال سازی    –فصل نهم 

____________________________________________________ 

 یوابستگ از یتعداد . میباش مطلع آن یها یوابستگ همه از دیبا اتاطالع بانک کی در

 به هم را ها یوابستگ ریسا دیبا یول هستند یشناسائ و فهم قابل ها صفت نیب یها

 یها یوابستگ مینابتو است ممکن میباش داشته یوابستگ یتعداد گاه هر . آورد دست

 زنند ینم یا تازه حرف که را اآنه از یبعض ای و میآور دست به آنها از زین یگرید

 . میکن حذف

 : میدار دیکن فرض : مثال -

 

R = ( S,T,U,V,W ) 

F={ S → T , V → SW , T→U } 

 

 جهینت و آورد دست به زین را ریز یتابع یها یوابستگ توان یم "امنطق آنگاه

 : است R  دیکاند دیکل V  که گرفت

 

S → U   ( S → T, T→U    رایز  ) 

V → S    

V → W    

V → T   ( V → S, S→T    رایز  ) 

V → U  ( V → S, S→U    رایز  ) 

* کلید کاندید یعنی ، بقیۀ فیلد ها به ازای آن دارای یک مقدار 

 باشند .

 : وابستگي پوششي مجموعه فیتعر
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 تمام مجموعه آنگاه باشد یتابع یها یوابستگ از مجموعه کی  F اگر

 و مینام یم F  یپوشش مجموعه را شود یم منتج نآ از که یتابع یها یوابستگ

 .میده یم شینما + F با

 : (FD Diagram)نمودار وابستگی تابعی 

 توان یم ، باشد گسترده آنها یوابستگ و ادیز بانک در ها صفت تعداد گاه هر

  . کرد کمک اطالعات بانک آن بهتر فهم به یوابستگ نمودار رسم با

 ها صفت یباال در دهند یم نشان را یاصل دیکل به یبستگوا که ییکانهایپ "معموال

 یوابستگ نهیبه مجموعه دیبا ابتدا . شوند یم دهیکش آنها ریز کانهایپ ریسا و

 . میکن مبادرت یوابستگ نمودار رسم به آنگاه و میآور دست به را ها

وابسگی و نرمال سازی    –فصل نهم 

____________________________________________________ 

 نرمال سازی :

نرمال سازی در عمل یعنی پیروی از یک سری فرم های نرمال که  

 منجر به تجزیه جداول می شوند .

 در نرمال سازی قدم های زیر برداشته می شود :

از جداول موجود یا لیست های خروجی یا مشخصات سیستم شروع می  -1 

 شود .

 گی ها شناسائی می شود .داده ها و ارتباط ها و وابست -2 

 ترجیحا" نمودار وابستگی رسم می شود . -3 

جداول قدم به قدم به فرم های نرمال تا سطح الزم تبدیل می  -4 

 شود .

 :  1NFرابطۀ 

است ، اگر و فقط اگر هر صفت آن در هر تاپل تک  1NFرابطه ای  

 مقداری باشد ، به بیان دیگر صفت چند مقداری 

 نداشته باشد .

 یا :

 همۀ کلید های آن تعریف شده باشند . -1  

تمام صفتهای آن به کلید اصلی وابستگی تابعی داشته  -2  

 باشند .

 نباشند ،( Nested Domain ) صفتهای آن از دامنۀ تو در تو  -3  

 صفت چند مقداری نداشته باشد  . یعنی
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 مثال : -

 Prof ( Prid , Prname , Degree , ….) 

  Degree فت چند مقداری است ، پس جدول صProf  1به این ترتیبNF 

باید آن را بشکنیم و به این ترتیب  1NFنیست ، برای تبدیل آن به 

 عمل کنیم :

Degree Pname Prid 

Arshad 1001 صدری 

Dr 1001 صدری 

Arshad 1002 کرمی 

 تبدیل می شود به :

Degree Prid  Pname Prid 

Arshad 1001  1001 صدری 

Dr 1001  1002 کرمی 

وابسگی و نرمال سازی    –فصل نهم 

____________________________________________________ 

مشخصات کلی بانک اطالعاتی ثبت نام یک دانشگاه در زیر آمده است ، این  

 بانک را طراحی و نرمال سازی کنید :

روس نیز کد درس ها غیر تکراری است و نام و تعداد واحد د -1

 مشخص است .

هر دانشکده درس های مشخصی ارائه می کند و مسئول دانشکده و  -2

 شهر آن مشخص است . دروس همنام در 

 دانشکده های مختلف واحد متفاوتی دارند.

هر درس در چند گروه در زمان و مکان مشخص توسط یک استاد  -3

 ارائه می شود و شماره گروه در درسها و نیمسال 

 تلف تکرار می گردد .های مخ

دانشجویان در گروه های مختلف ثبت نام می کنند و نمره می 

 گیرند.

 حل :

 الف : جداول مقدماتی :

 با را آن مقدماتی جداول ابتدا بانک این کلی مشخصات از استفاده با 
 بانک  طراحی از تا کنون آنچه به توجه

 صفات گرفتن  معنای نظر در با همچنین . کنیم می تعیین ایم آموخته اطالعات

  تعریف را  آنها تابعی های وابستگی ،
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 اکتفا آنها شناسه به و کند ینم تغییر و اساتید دانشجویان جدول . میکنیم

 . نمائیم می

 

 Crs = ( C# , Cname , Unit , Clg # ) 

 F1 = { C# → Cname , Unit , Clg# , ( Cname , Unit ) → 𝑐𝑙𝑔# } 

  

 Clg = ( Clg# , Clgname , City , Pname ) 

 F2 = { Clg# , → Clgname , City , Pname } 

 

 Sec = ( C# , Sec# , S# , Pname , Term , Score , Time , Place ) 

 F3 = { ( S# , C# , Term) → Sec# , Score , ( Sec# , C# , Term ) → 𝑝𝑛𝑎𝑚𝑒 , 𝑡𝑖𝑚𝑒 , 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒 } 

 

نرمال سازی   وابسگی و  –فصل نهم 

____________________________________________________ 

 ب : کلید های کاندید :

هر کدام دارای یک کلید کاندید هستند که همان  Clg  و Crs* جداول  

 کلید اصلی است .

 را پیدا می کنیم : Sec* کلید جدول 

 کلید اول :

 ( S# , C# , Term ) + = ( S# , C# , Term , Sec# , Score )   

            = ( S# , C# , Term , Sec# , Score , Pname , Time , Place )   

 است . Secکلید کاندید اول جدول  ( S# , C# , Term )در نتیجه  

 کلید دوم : 

( S# , C# , Term ) + = ( Sec# , C# , Term , Pname , Time , Place )   

 , #S )را به این مجموعه افزود که  #S با توجه به کلید اول ، باید

Sec# , C# , Term )  به دست می آید ، این کلید 

همان کلید اول به دست می آید که  #Secدیگر کمینه نیست و با حذف 

 تنها کلید کاندید و کلید اصلی جدول است .

 پ : رسم نمودار وابستگی :



 

121 
 

 Crs : 

C# Cname , unit Clg#

 
 Clg : 

 

 Sec : 

Sec# pname score times# , c# , term place

 
  دانشگاه نام ثبت اطالعات بانک یتابع ینموداروابستگ

 : یساز نرمال:  ت

 یصفتها ۀهم و دارند یاصل دیکل رایز ، هستند 1NF در جدول سه نیا 

 . است وابسته یاصل دیکل به هرکدام

وابسگی و نرمال سازی    –فصل نهم 

____________________________________________________ 

 : 2NFرابطۀ 

 است ، اگر و فقط اگر  2NFرابطه ای  

 باشد . 1NFاوال" 

دوما" تمام صفات غیر کلید) یعنی خود کلید نباشد و یا جزء 

 تشکیل دهندۀ کلید هم نباشد ( با کلید اصلی 

 وابستگی تابعی تام داشته باشد .

اصلی بطور کاهش  به عبارت دیگر : هر صفت غیر کلید با کلید 

 ناپذیر وابسته باشد .

 یا : 

های کلیداصلی وابستگی نداشته  صفتهای آن به زیرمجموعه 

 (Partial Ependency))باشند)وابستگی جزئی یا قسمتی

 : Secو  Crs  ،Clgجدول  3از 

Crs : 
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C# Cname , unit Clg#

 
1NF  & 2NF 

 

 Clg : 

 

1NF  & 2NF 

 Sec : 

Sec# pname score times# , c# , term place

 

1NF  

به بخشی   Pnameو  Place  ،Timeصفت  3نیست ، زیرا  2NFدر  secتنها جدول 

 از کلید اصلی وابسته اند .

وابسگی و نرمال سازی    –فصل نهم 

____________________________________________________ 

 :  2NFبه  1NFالگوریتم تبدیل 

را که ایجاد وابستگی جزئی کرده است با هر بخش از کلید اصلی  -1 

 همۀ وابسته های آن کنار هم بگذار

 کل کلید اصلی را با صفت های باقیمانده کنار هم بگذار -2 

 اضافه کن  2صفت های کلیدی را به عنوان کلید خارجی به مورد  -3 

تجزیه  Gradeو  Enrollبه دو جدول  Secبا استفاده از الگوریتم باال جدول 

 شود : می

Crs : 
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C# Cname , unit Clg#

 
 

 Clg : 

 

 

 Enroll : 

pname timeSec#, c# , term place
 

 

 Grade : 

Sec# scoreS#, c# , term
 

 2NF به 1NF از دانشگاه نام ثبت اطالعات بانک لیتبد مراحل

وابسگی و نرمال سازی    –فصل نهم 

____________________________________________________ 

 : 3NFرابطۀ 

 است ، اگر و فقط اگر  3NFرابطه ای  

 باشد . 2NFاوال" 

دوما" هر صفت غیر کلید با کلید اصلی وابستگی تابعی بی 

 واسطه داشته باشد .

 ا :ی 

 وابستگی انتقالی ) وابستگی صفت های غیر کلیدی ( نداشته باشد. 

ط یک کلید کاندید در این تعریف فرض بر این است که رابطه فق 

 دارد که همان کلید اصلی می باشد .
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 : 3NFبه  2NFالگوریتم تبدیل 

صفتی را که وابستگی انتقالی ایجاد کرده است ، با همۀ  -1 

 وابسته های آن کنار هم بگذار

 کلید اصلی را با صفتهای باقیمانده کنار هم بگذار -2 

 اضافه کن  2صفت های کلیدی را به عنوان کلید خارجی به  -3 

Crs-pres :     Crs1: 

  
C# Cname , unit

 

 Clg : 

 

 Enroll : 

pname timeSec#, c# , term place
 

 Grade : 

Sec# scoreS#, c# , term
 

 3NF به 2NF از دانشگاه نام ثبت اطالعات بانک لیتبد مراحل

وابسگی و نرمال سازی    –فصل نهم 

____________________________________________________ 

شرط زیر را داشته باشند دچار مشکل می  3با جداولی که هر  3NFجدول 

 شوند :

 جدول دارای حد اقل دو کلید کاندید باشد. -1 

 این کلید های کاندید ترکیبی باشند. -2 

این کلید های کاندید ترکیبی ، صفت های مشترکی داشته باشند  -3 

. 

 :مثال  - 

جدول " دانشجو" در یک مؤسسه کوچک که دانشجوی همنام ندارد ) در  

 این صورت هم شماره دانشجویی کلید کاندید 

 است و هم نام دانشجو ( :
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 Stud ( S# , Sname , Addredd , Avg ) 

 Candidate Key ( S# ) 

 Candidate Key ( Sname ) 

 وابستگی ها : 

 S# → Stud 

 Sname  → Stud 

 : BCNF رابطۀ

است ، اگر و فقط اگر در آن هر دترمینان کلید  BCNFرابطه ای  

 کاندید باشد .

 یا : 

است که ستون های آن فقط و فقط به کلید های  BCNFجدولی در  

 کاندیدش وابستگی تابعی داشته باشند .

 :  4NFرابطۀ 

است در صورتیکه اگر وابستگی چند مقداری غیر  4NFدر  Rرابطۀ  

 وجود داشته باشد ،  Rدر   A            Bجزئی 

 است . Rابر کلید  Aآنگاه 

 : 5NFرابطۀ 

است ، اگر تمام وابستگی های پیوندی آن ناشی از  5NFرابطه ای  

 کلید های کاندیدش باشد .

 یا :  

به عبارت دیگر : اگر و تنها اگر فقط به کلید های کاندیدش  

 وابستگی پیوندی داشته باشد.
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