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  فصل اول

  مقدمه درس - 1

1-1-  DBMS١ 
DBMS  يكي از سيستمهاي ذخيره و بازيابي اطالعات است و يك نرم افزار مي باشد كه كليه دسترسي به داده ها

انجام ميشود. پايگاه دادهها تحت كنترل متمركز نرم افزاري به نام سيستم مديريت پايگاه دادههـا    DBMS از طريق
DBMS)اد و بهره برداري ميشوند. در حقيقت ) ايجDBMS .يك واسط ما بين دادهها و برنامه ميباشد  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نرم افزار واسط ذخيره و بازيابي اطالعات DBMS: 1-1شكل 

1-2- DBA٢  
  يك شخص و يا يك تيم مي باشد كه وظيفه ي طراحي و سياست گذاري پايگاه داده را بر عهده دارد.

1-3-  DBP٣   
را بـر عهـده    DBAتيم مي باشد كه وظيفه ي پياده سازي و تصميمات گرفته شـده توسـط   يك شخص و يا يك 

  دارد.

  تاريخچه -1-4
 گروه تقسيم بندي شوند:    3ميتوانند به  را سيستم هاي پايگاه داده اي

 ٤سيستمهاي پيش رابطه اي •
 سيستمهاي رابطه اي •
 ٥رابطه ايسيستمهاي پسا •

و  ٣را در نظر گرفت و از دسته ي سوم ميتوان مدل تابعي ٢و مدل شبكه اي ١بياز دسته ي اول ميتوان مدلهاي سلسله مرات
  را نام برد. ٤مدل شي گرا

                                                 
1 Data Base Management System (DBMS) 
2 Data Base Administrator (DBA) 
3 Data Base Programmer (DBP) 
4 Pre-rational 
5 Post relational 

 ها پايگاه داده
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  تذخيره سازي اطالعا 



 

 5صفحه                   شگاه آزاد اسالمي                                                                                                             دان 

  كارشناسي كامپيوتر اصول طراحي پايگاه داده هاجزوه درس 

  و عناصر اصلي محيط آن پايگاه داده ها -1-5

  تعريف پايگاه داده ها -1-5-1
بـا    نپايگاه داده ها مجموعه اي است از داده هاي ذخيره شده و پايا به صورت مجتمع به هم مرتبط ، حد اال مكـا 

يا چند كاربر ،بـه طـور همزمـان و     ستم كنترل متمركز مورد استفاده ي يكرين افزونگي ، تحت مديريت يك سيكمت
  اشتراكي.

در حالـت كلـي مـي تـوان      قبل از مبحث پايگاه داده از سيستم فايلينگ براي ذخيره و بازيابي اطالعات اسـتفاده مـي شـد.   
  سيستم فايلينگ را به صورت شكل زير در نظر گرفت:

  
  : نمايش ساده شده مشي فايلينگ1-2شكل 

  يلينگروش فاايرادات  -1-5-2
 روش فايلينگ ايراد اتي را داشت كه برخي از اين ايراد ها عبارتند از:

 عدم وجود محيط مجتمع ذخيره اطالعات و عدم وجود سيستم يك پارچه. •

                                                                                                                                                         
1 Hierarchical model 
2 Network model 
3 Functional  
4 Object oriented 
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 ازمان.عدم وجود سيستم كنترل متمركز روي كل داده هاي س •
 تكرار در ذخيره سازي اطالعات. •
 خطر بروز پديده نا مطلوب ناسازگاري داده ها. •
مصرف نا بهينه ي امكانات سخت افزاري و نرم افزاري ، حجم زياد برنامه سازي ، استفاده ي نـا بهينـه از    •

 مهارت و وقت تيمهاي برنامه سازي.
 اي جديد.دشواري در گسترش سيستم هاي كاربردي و ايجاد كاربرد ه •
  وابسته بودن برنامه هاي كاربردي به محيط ذخيره سازي داده ها •

 عناصر سيستم پايگاه داده -1-5-3

  عنصر تشكيل شده است: 4سيستم پايگاه داده از 
 سخت افزار •
 نرم افزار •
 كاربر •
 داده •

   سخت افزار:
  سيستم پايگاه داده، سه دسته سخت افزار وجود دارد: رد
  سخت افزار ذخيره سازي داده ها .1
  سخت افزار پردازش گر .2
 سخت افزار ارتباط  .3

 نوع معماري مختلف را ايجاد خواهد كرد: 6نحوه ي اتصال اين اجزا 
 ١معماري متمركز .1
 خدمتگذار-معماري مشتري .2
 ٢معماري توزيع شده .3
 ٣معماري با پردازش موازي .4
 ٤معماري چند پايگاهي .5
  ٥معماري موبايل .6

                                                 
1 Centralized  
2 Distributed 
3 Parallel processing 
4 Multidatabase 
5 Mobile database system 
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 فصل دوم

  مدلسازي معنايي داده ها - 2
مدلسـازي  شـوند.  سازي معنـايي  انتزاع مدل خيره شدني در پايگاه داده ها ابتدا بايد در باالترين سطحداده هاي ذ
به كمك مفاهيمي مستقل از جنبه  ،يعني ارايه ي مدلي از محيط عملياتي با توجه به معناي داده ها معنايي داده ها

(مفهومي)  ١طراحي ادراكيمعنايي گاهي گاه به مدلسازي  هايي مربوط به نمايش منطقي و نمايش فيزيكي داده ها.
  گفته مي شود.

 ERمدل سازي با روش  -2-1

سه مفهوم معنايي وجود دارد و معناي داده هاي هر محيطي به كمك همـين سـه مفهـوم نمـايش      ER٢در روش 
  داده مي شود كه عبارتند از:

  نوع موجوديت •
  صفت  •
  نوع ارتباط •

  نوع موجوديت -2-1-1
 ”اطـالع “و بطور كلي هر آن چه كه مي خـواهيم در مـوردش    ”پديده“،  ”چيز“،  ”شي“عبارتست از مفهوم كلي 

هـر نـوع    داشته باشيم و شناخت خود را در موردش افزايش دهيم ، اعم از اينكه وجود فيزيكي يا ذهني داشته باشـد. 
  موجوديت از نظر كاربر نام و معناي مشخصي دارد.

 خور جهان واقع دارد. يا مصاديق در ٣: هر نوع موجوديت نمونه هانكته
 در نظر بگيريم. ابايد سه ضابطه ي زير را در تشخيص موجوديت ه 

  يك نوع موجوديت از يك محيط، معموالً نمونه هايي (بيش از يك نمونه) متمايز از يكديگر دارد. .1
  دارد. يك نوع موجوديت معموالً بيش از يك صفت دارد و كاربر به مجموعه اي از اطالعات در مورد آن نياز .2
   (مفعوليت) دارد.كنشگري (فاعليت) يا كنش پذيري  معموالً حالت .3

  (وابسته) باشد. ٥(مستقل) يا ضعيف ٤: يك نوع موجوديت ممكن است قوينكته
موجوديت قوي موجوديتي است كه مستقل از هر نوع موجوديت ديگـر باشـد و بـه خـودي خـود در       

 محيط مطرح است.
اگـر   وجودش وابسـته بـه يـك نـوع موجوديـت ديگـر اسـت.       موجوديت ضعيف موجوديتي است كه  

  موجوديت قوي از مدل معنايي حذف شود موجوديت ضعيف هم حذف ميشود.  
مدل سازي پايگاه داده بايـد بـا    ا:در يك محيط موجوديت هاي زيادي وجود دارد اما از بين اين موجوديت هنكته

راين اساسا قبل از مدل سازي بايد خواسته ها و نيازها به درسـتي  توجه به نيازهاي اطالعاتي كاربران انتخاب شود. بناب
 تحليل و برآورد شوند.

                                                 
1 Conceptual design 
2 Entity Relationship 
3 instance 
4 Strong 
5 Weak 



 

 8صفحه                   شگاه آزاد اسالمي                                                                                                             دان 

  كارشناسي كامپيوتر اصول طراحي پايگاه داده هاجزوه درس 

  با توجه به مطالبي كه گفته شد يك نوع موجوديت ، خصوصيات زير را خواهد داشت:
  نام •
  معناي مشخص •
  مجموعه اي از صفات  •
  مجموعه اي از نمونه ها •
  حالت كنش گري يا كنش پذيري •
  ع ديگرعدم وابستگي به يك نو •

  صفت -2-1-2
صفت در واقع خصيصه يا ويژگي يك نوع موجوديت است و هر نوع موجوديت مجموعه اي از صفات دارد كه حالت 

  مشخص دارد. معناي و يك نوع، يك  ناميا وضعيت آن را توصيف ميكند. هر صفت از نظر كاربر يك 
  آن. يك فقره اطالعات عبارت است از نام يك صفت و يك مقدار مطلوب منتسب به

  صفت ها را مي توان از چندين نظر رده بندي كرد:

 ساده يا مركب  -2-1-2-1

  صفت ساده صفتي است كه مقدار آن از لحاظ معنايي ساده يا اتميك يا تجزيه نشدني باشد.  
صفت مركب صفتي است كه از چندين صفت ساده تشكيل شده باشد، به صورتي كه تجزيه شدني باشد و اجـزاي  

 فات ساده باشند.حاصل از تجزيه خود ص

  اريتك مقداري يا چند مقد  -2-1-2-2
هر صفت ساده يا مركب مي تواند تك مقداري يا چند مقداري باشد صفت تك مقداري صفتي است كه براي نمونه 

  از يك موجوديت حداكثر يك مقدار مي تواند داشته باشد.
يك مقدار را مي تواند بگيـرد.  صفتي مي باشد كه براي حداقل يك نمونه از موجوديت بيش از  صفت چند مقداري

به عنوان مثال شماره ي دانشجويي صفت تك مقداري است ولي صفت مدرك تحصيلي اسـتاد صـفت چنـد مقـداري     
  است، چون هر استاد چندين مدرك تحصيلي مي تواند داشته باشد.

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  صفت شناسه يا نا شناسه -2-1-2-3
  باشد، صفت شناسه موجوديت ، صفتي است كه دو ويژگي را داشته

 صفت

  ساده مركب

  چند مقداري تك مقداري
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مقدار يكتايي داشته باشد ، يعني در هيچ دو نمونه از يك موجوديت مقدارش يكسان نباشد و آن صفت وجه  •
  تمايز ما بين موجوديت ها باشد. حداالمكان طول مقاديرش كوتاه باشد.

ه مـي  :يعني اينكه صفت ميتواند مقدار ناشناخته اي داشته باشد. يعني اينك Null valueهيچ مقدار پذير يا  •
توان مقدار صفت را مشخص نكرد، به عنوان مثال شماره تلفن براي دانشجو ممكن است دانشجو هيچ شماره 
ي تلفني نداشته باشد، بر عكس نام دانشجو نمي تواند اين وضعيت را داشته باشد، يعني اينكه دانشجو بايـد  

  حتما نام مشخص داشته باشد.

2-1-2-4-  Derived شدهيا مشتق يا ذخيره  
صـفت مشـتق صـفتي اسـت كـه در       ره شده صفتي است كه مقدارش در پايگاه داده ذخيره شده باشد.صفت ذخي

پايگاه داده ذخيره شده نباشد، بلكه بتوان مقدار آن را از ساير صفات محاسبه كرد، به عنوان مثال سن بـراي دانشـجو   
  را از طريق تاريخ تولد محاسبه كنيم.صفت مشتق ميباشد چون در پايگاه داده ذخيره نميشود و مي توانيم مقدار آن 

  با توجه به آنچه كه گفته شده هر صفت جنبه هاي زير را خواهد داشت:
  نام •
  معنا •
  دامنه مقادير •
  نوع مقدار •
  واحد مقدار •
  يك يا چند محدوديت ناظر به صفت •
  طول مقدار •
  كد نمايش مقدار •

  نوع ارتباط -2-1-3
) و  =<1nموجوديـت(  nما بين  ١ارتباط عبارتست از تعاملمعموال ما بين موجوديت ها ارتباطاتي وجود دارد نوع 

  .ماهيتا نوعي بستگي بين انواع موجوديت ها مي باشد
هر نوع ارتباط يك معناي مشخص دارد و با يك نام بيان مي شود، همچنين مي توان گفت نوع ارتباط عملي است 

نوان مثال در جمالت زيـر افعـال بيـان كننـده ي     به ع است و يا خواهد بود. ،كه بين انواع موجوديت هاي جاري بوده
  :مي باشد اارتباط ما بين موجوديت ه

  .مي كند انتخابدانشجو درس را 
  .مي كند تدريساستاد درس را 

  .و مثالهاي ديگر... 

 ERنمودار  -2-1-4

، يعني نوع موجوديت، صفت و نوع ارتبـاط نمـايش داده مـي    ERنموداري است كه در آن سه مفهوم اساسي مدل 
  وند.ش

  را نشان مي دهد. EERو  ERجدول زير نمادهاي رسم نمدار 

                                                 
1 Interaction $ 
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  نماد معنا
   نوع موجوديت

   نوع موجوديت ضعيف

   نوع ارتباط

   نوع ارتباط موجوديت ضعيف با قوي

مشاركت نوع موجوديت در نوع 
  ارتباط

  
  مشاركت الزامي

  
   صفت

   صفت شناسه اول

   صفت شناسه دوم (در صورت وجود)

   ت شناسه مركب (دو صفتي )صف

   صفت چند مقداري

  صفت مركب
  

صفت مشتق (مجازي يا محاسبه
  شدني)

 

 Rچندي ارتباط 

  
 E1 is a E2ارتباط گونه اي است از... 
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ما بين دو موجوديت ممكن است بيش از يك ارتباط باشد به عنوان مثال دانشـجو درس را انتخـاب و حـذف مـي     
كردن دو ارتباط ما بين دانشجو و درس ما باشد عالوه بر اين ارتباطـات ديگـري هـم مـي توانـد       كند. انتخاب و حذف

  وجود داشته باشد.مثال زير را مي توان براي اين دو ارتباط رسم كرد.

  
  : دو نوع ارتباط بين دو نوع موجوديت2-1شكل 

  

   خصوصيت نوع ارتباط -2-1-5

  خصوصيت كلي: -2-1-5-1
  هر ارتباط يك نام دارد. .1
  يك معناي مشخص دارد و اين معنا با معناي هر ارتباط ديگر متفاوت است. هر ارتباط .2
  هر ارتباط نمونه هايي دارد. .3

  وضعيت مشاركت در ارتباط -2-1-5-2
مشاركت يك نوع موجوديت و يك نوع ارتباط ممكن است الزامي يا اختياري باشد. مشاركت يك نـوع موجوديـت   

ي آن موجوديت در آن نوع ارتباط شركت كنند، در غير ايـن صـورت   در يك ارتباط را الزامي گوييم اگر تمام نمونه ها
  مشاركت اختياري خواهد بود. شكل زير الزامي بودن هر دو موجوديت را در انتخاب ارتباط نشان مي دهد.

  
  

  : نمايش مشاركت الزامي2-2شكل 
  

بـا يـك عبـارت     معموالً : هر نوع موجوديت شركت كننده در يك ارتباط يك نقش مشخص را ايفا ميكند كهنكته
  فعلي بيان مي شود، اين نقش در واقع همان تاثير عملي است كه انجام مي دهد. 

  ابه نوع موجوديتنوع ارتباط مث  -2-1-6
در حالت كلي مي توان گفت ارتباط خود نوعي موجوديت مي باشد چون الزمه ي موجود ارتباط وجود حداقل يك 

  ط را نوعي موجوديت ضعيف در نظر گرفت.موجوديت مي باشد پس منطقا مي توان ارتبا

 درس انتخاب دانشجو
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: چون ارتباط خود نوعي موجوديت مي باشد بنابراين مي تواند شامل صفت يا صفاتي باشد گـاهي بـه صـفت    نكته
 مي گويند. ١ارتباط صفت توصيفي

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : ارتباط مي تواند صفت (صفات) داشته باشد2-3شكل 
  

  درجه ارتباط  -2-1-7
  ننده در ارتباط را درجه ي ارتباط گويند. جدول زير انواع درجات را نشان مي دهد.تعداد موجوديتهاي شركت ك

تعداد شركت 
  كنندگان

  درجه

  فارسي  التين

1  unary يگاني  
2 binary  دو گاني  
3 ternary  سه گاني  

... 

...
  ...
  

N n-ary چند گاني  
د يعني در حقيقت نحوه ي ارتباط يك نمونه ارتباط يك موجوديت با خودش نشان داده مي شو 1در ارتباط درجه 

از موجوديت با نمونه هاي ديگر از همان موجوديت بررسي ميشود. به اين گونه ارتباطات ارتباط با خـود يـا بازگشـتي    
  مي گويند. در مثال زير يك نمونه ارتباط با خود را مي بينيم.

 مي باشند. 1 در اين شكل ارتباط پيش نياز و هم نياز از نوع ارتباط درجه
 

                                                 
1 Descriptive attribute 

 درس انتخاب دانشجو

 حذف

 ترم سال آموزشي  نمره

 ترم نوع

 سال آموزشي
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  : دو نوع ارتباط يك نوع موجوديت با خودش2-4شكل 

 
است و درس با نمونـه هـاي ديگـر درس     1چون در ارتباط فقط يك موجوديت دخالت دارد (درس) ارتباط درجه 

  مي تواند هم نياز يا پيش نياز باشد.
  
  
  
  
  
  
  
  

  : ارتباط بين سه موجوديت2-5شكل 
  ."مي كند انتخاب،  prرا با استاد  c، درس  stدانشجوي "معني اين ارتباط چنين است: 

 چندي ارتباط -2-1-8

  را داشته باشد.مي تواند يكي از حاالت زير چندي  يك ارتباط از نظر
 ١يك به يك .1
 ٢يك به چند .2
  ٣چند به چند .3

  اين سه گونه تناظر را بصورت زير نمايش مي دهيم: ERدر نمودار 

  
  

  نشان مي دهند. Bو  Aتناظر را مابين دو مجموعه شكلهاي زير حالت هاي مختلف اين 

                                                 
1 one-to-one 
2 one-to-many 
3 many-to-many 

 استاد درس دانشجو

 ترم نوع انتخاب

 سال آموزشي
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مي تواند به يكي از صـورت هـاي زيـر    چندي ارتباط از نظر  Fو  Eرا داشته باشيم ارتباط  Fو Eاگر دو موجوديت 
  باشد.
 .)one-to-one( دارد و بر عكسارتباط   Fحد اكثر با يك نمونه از Eحالت يك نمونه از اين در •

  
 

  
ارتبـاط  E فقط با يـك نمونـه از     Fاز  دارد و هر نمونه ارتباط Fبا چند نمونه از Eمونه از يك ن اين حالتدر  •

 .)one-to-many( دارد

  
  

  
-many-to(ارتبـاط دارد  Eبا چند نمونـه از   Fاما هر نمونه از  Fبا يك نمونه از  Eحالت هر نمونه از اين در  •

one(. 
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-many( ارتبـاط دارد  Eبا چند نمونـه از   Fو هر نمونه از  Fونه از با چند نم Eدر حالت چهارم هر نمونه از  •

to-many(. 
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  مثال:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

  : نمايش چندي ارتباط2-6شكل 
در مثال قبل ارتباط حذف از نوع يك به چند مي باشد و مفهوم آن است كه هر دانشجو مـي توانـد يـك درس را    

دانشجو حذف مي شود. همچنين شركت استاد در مديريت گروه آموزشي اختياري حذف كند و هر درس توسط چند 
  مي باشد اما هر گروه آموزشي بايد توسط يك استاد مديريت شود (الزامي).

نوع ارتباط براساس قواعد جاري در خرد جهان واقع موسوم به قواعد فعاليت هـا تشـخيص داده مـي شـود      چندي
يك ارتباط از يـك سيسـتم بـه يـك     . ممكن است چندي يستم تشخيص مي دهيمرا براساس قوانين سچندي يعني 

  .متفاوت باشد سيستم ديگر كامالً

 ارتباط ١حد -2-1-9

جفت عدد صحيح به صـورت  يك ارتباط براساس حد اين روش روش ديگري براي نمايش چندي ارتباط مي باشد 
)max,min( در آن: نشان داده مي شود كه  

0≤Min≤Max        ,        1≤Max  
 و حـداكثر در   minبايـد حـداقل در    Eاز موجوديت  eمعناي اين دو عدد اين است كه در هر لحظه هر نمونه ي 

Max  نمونه از ارتباطR اگر  .شركت داشته باشدmin=0  باشد يعني مشاركت غير الزامي و اگرmin>0    باشـد يعنـي
يك به يك بودن، يك به چند و چند به چنـد بـودن را   مشاركت الزامي است. از طريق اين اعداد مي توان حتي حالت 

 نيز تشخيص داد. اين روش نمايش دقيقتر از روش قبل مي باشد.
 

                                                 
1 Cardinality 

 درس انتخاب دانشجو

 حذف

 ترم سال آموزشي  نمره

1 N 

N M

  گروه آموزشي مديريت استاد

 تدريس

1 N 

N M

 عضويت

1 1 

DEID PRID 
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  : نمايش حد ارتباط2-7شكل 

  
  (بسيار ساده شده) مدلسازي معنايي داده هاي دانشكدهمثال: 

  
  ش دانشكده (بسيار ساده شده) پايگاه داده آموز ER: بخشي از نمودار 2-8شكل 

  
 با توجه به آنچه كه گفته شد هر نوع ارتباط خصوصيات زير را دارد:

  نام •
  معنا •
  نمونه ها •
  حداقل يك شركت كننده •
  درجه •
  وضعيت مشاركت شركت كننده ها در ارتباط  •

  گروه آموزشي مديريت استاد

 (1,N) (N,1) تدريس

(1,1) (0,1) 

DEID PRID 
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 چندي •

  نوع موجوديت ضعيف -2-1-10
و  Eن ديگر مـابين  به بيا .باشد Fضعيف است اگر وجودش وابسته به يك نوع موجوديت ديگر مانند  Eموجوديت 

F به گونه اي كه اگر  ،وابستگي وجودي برقرار استF  حذف شودE بايد توجه داشـت كـه هـر     .نيز حذف خواهد شد
چند موجوديت ضعيف شناسه ندارد اما يك صفت مميـزه دارد كـه بـه آن كليـد جزيـي نيـز گفتـه مـي شـود ، نـوع           

واقع شناسه ي نوع موجوديت ضعيف تركيب شناسـه ي  در  .موجوديت ضعيف از نوع موجوديت قوي شناسه مي گيرد
موجوديت قوي و صفت مميزه ي موجوديت ضعيف است. همچنين موجوديت ضعيف خود مي تواند موجوديت ضعيف 

موجوديت قوي آن ميباشد، همچنين يـك موجوديـت    E1موجوديت ضعيف و E2ديگر نيز داشته باشد، در شكل زير 
  را دارد. R2ارتباط  E2كه با  وجود دارد، E3قوي ديگر با نام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : ارتباط موجوديت ضعيف با موجوديت قوي2-9شكل 

  نكات مهم در مورد نوع موجوديت ضعيف عبارتست از:
  است اما مي تواند بيشتر هم باشد. 2درجه ي ارتباط معموال  •
يـت ضـعيف   و از طـرف موجود  1است از طرف موجوديـت قـوي چنـدي     Nبه  1چندي ارتباط هميشه  •

  .Nچندي 
  موجوديت ضعيف از خود شناسه ندارد بلكه يك صفت مميزه دارد. •
  مشاركت نوع موجوديت ضعيف در ارتباط هميشه الزامي است. •

  ارتباط به مثابه نوع موجوديت ضعيف -2-1-11
 3ميتوانيم يك ارتباط را به صورت يك موجوديت ضعيف هم در نظر بگيـريم، بـه عنـوان مثـال ارتبـاط درجـه ي      

مـي تـوان بـا يـك      ،كه قبال توضيح داده شد و با سه موجوديت دانشجو، درس و استاد در ارتبـاط مـي باشـد    انتخاب
  موجوديت ضعيف به صورت زير نشان داد.

  
  
  
  
  

E1 E3 

E2 

R1 R2 

 درس دانشجو

 استاد

 انتخاب
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  : ارتباط به صورت نوع موجوديت ضعيف2-10شكل 

 تجزيه و تركيب -2-1-12

شي كل شامل اجزاي خود  م كنيم.تجزيه يا جدا سازي يعني يك شي كل را به اجزاي تشكيل دهنده ي آن تقسي
جزيـي اسـت   "ارتبـاط   EERاين نـوع ارتبـاط در روش    .وجود دارد ١ا بين شي كل و اجزايش ارتباط شمولاست و م

  گفته ميشود. "٢از....
 نماد زير براي نمايش ارتباط موجوديت كل و نوع موجوديت جز استفاده مي شود.

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  زيه و تركيب را مي بينيد.در زير يك نمونه از يك تج: مثال
  

  
  : مثال تجزيه و تركيب2-11شكل 

  تخصيص و تعميم -2-1-13
تخصيص عبارتست از بازشناسي گونه هاي خاص يك شي براساس يك ضابطه ي مشخص. مي گوييم بين هر زير 

سـت از  ي خاصـي ا  به بيان ديگر هر زير نوع گونـه  وجود دارد. " ٥...هست يك"آن ارتباط  ٤و زبر نوع ٣نوع موجوديت
  حداقل يك زبر نوع.

                                                 
1 contentment 
2 IS-A PART-OF 
3 Subentity type 
4 Superentity type 
5 IS-A 

 نوع موجوديت كل

 جزءنوع موجوديت
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زبر نوع مجموعه اي از صفات دارد كه بين تمام زير نوع هاي آن مشترك است و بنابر اين ، هر زير نوع، صفات زبر 
  نوع خود را به ارث مي برد. به عالوه هر زير نوع ، صفات خاص خود را دارد.

هـاي خـاص ، صـفات مشـترك بـين آنهـا       است ، به اين معنا كه با داشتن زيـر نوع  عمل تخصيصتعميم ، عكس 
گيريم، طبعاً اين مجموعـه صـفات   (ازجمله شناسه) را در يك مجموعه صفات براي يك زبر نوع موجوديت در نظر مي 

  مشترك جدا شده را ، ديگر براي هر زير نوع تكرار نمي كنيم.
اشـيم كـه داراي صـفات    از اين خاصيت زماني استفاده خواهيم كرد كه در سيسـتم چنـدين موجوديـت داشـته ب    

مشتركي باشند در اين حالت يك زبر نوع ايجاد كرده و صـفات مشـترك را بـراي آن در نظـر مـي گيـريم و بقيـه ي        
  موجوديت ها را به عنوان زير نوع آن در نظر مي گيريم. در اين زير نوع ها ديگر صفات مشترك لحاظ نخواهد شد.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : مثال تخصيص2-12شكل 

 دانشجو

دوره  دانشجو
 كارشناسي

دوره  دانشجو
 كارشناسي ارشد

دوره  دانشجو
 دكترا

 زبر نوع

 زير نوعها

 شماره

نام و نام 
 خانوادگي
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  : مثال تعميم2-13شكل 

  دسته بندي -2-1-14
گفته مي شـود و   )طبقه(ممكن است زبر نوع ها يك زبر نوع از يك نوع نباشند. به اين زبر نوع ها اصطالحا دسته 

  به صورت شكل زير نشان داده مي شود. ،استفاده مي شود U براي نمايش آن از نماد
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  : دسته بندي2-14شكل 

 
ا نشان مي دهد. در اين مثال دارنـده ي حسـاب از  اجتمـاع كارمنـد و دانشـجو      مثال زير نمونه اي از اين حالت ر

  تشكيل شده است يعني دارنده ي حساب يا كارمند است يا دانشجو.

  
  : مثال دسته بندي2-15شكل 

  تجمع -2-1-15
موجوديت كه با هم در يك ارتباط شـركت دارنـد، بـه     2يا بيش از  2عبارتست از ساختار يك موجوديت جديد با 

  رت يك نوع موجوديت واحد. به عنوان مثال شكل زير عمل تجمع را نشان مي دهد.صو
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  : نمايش تجمع2-16شكل 

  
  : مثال تجمع2-17شكل 
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 )silberschots(مثالي از كتاب  يك موسسه بانكي ER: مثالي از نمودار 2-18شكل 

  جعه كنيد.مرا A: براي فهم نمادهاي استفاده شده در اين نمودار به ضميمه توجه
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 silberschotsمثالي از كتاب  online bookstore: 2-19شكل 

  را مدل مي كند.  onlineرا در نظر بگيريد كه يك كتابفروشي  2-19: شكل تمرين
و ديسك فشرده را به مجموعه خود اضافه كند. ي وسيقم كاستدر نظر بگيريد كه كتابفروشي مي خواهد  .1

ارائـه شـوند.   وسيقي هاي يكسان ممكن است در شكل كاستها يا ديسكهاي فشرده، با قيمتهاي متفاوت م
 shopping-basketرا براي مدل كردن اين مـوارد اضـافي تغييـر دهيـد، از اثـرات آن روي       ERنمودار 

  صرفنظر شود.
ممكن است  shopping-basketرا براي عموميت دادن به منظور مدل كردن حالتي كه  ERحاال نمودار  .2

  شامل هر تركيبي از كتابها، كاستهاي موسيقي، يا ديسكهاي فشرده باشد تغيير دهيد.
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  دانشكده (از كتاب مرجع جزوه) EER: بخشي از نمودار 2-20شكل 
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  دانشكده (از كتاب مرجع جزوه) EER: بخشي از نمودار 2-20شكل 
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  فصل سوم

  اي مفاهيم اساسي مدل رابطه - 3

  فتعاري -3-1
 ١دامنه

اي است از مقادير كه  يك يا بيش از  ) است. از نظر رياضي، مجموعهattributeاي از مقادير ممكن صفت ( مجموعه
  يك صفت از آن مقدار مي گيرند.

  ٢رابطه
 nاز درجه  R، و مي گوييم رابطه  S1×S2 ×S3 ×… ×Snاي از ضرب كارتزين  رابطه عبارت است از زيرمجموعه

  و ... ميدان يا دامنه ناميده مي شود. S1  ،S2  ،S3هر يك از  است.
  ٣تاپل

  را تاپل گويند.اي از مقادير در يك رابطه  ارتباط مجموعه
  اي و مفاهيم جدولي تناظر بين مفاهيم رابطه

  در جدول زير اين تناظر نشان داده شده است.
 مفهوم تئوريك مفهوم جدولي

 رابطه جدول
 تاپل سطر
 صفت ستون

 ميدان قادير ستونمجموعه م
 درجه تعداد ستونها
 كارديناليتي تعداد سطرها

 ويژگيهاي رابطه -3-2

 رابطه تاپل تكراري ندارد. :1ويژگي  •
 : زيرا بدنه رابطه مجموعه اي است و مجموعه نمي تواند عضو تكراري داشته باشد.دليل
 تاپل نظم ندارند. :2ويژگي  •

  الت كلي، فاقد نظم است.: بدنه رابطه مجموعه است و مجموعه در حدليل
 صفات رابطه نظم مكاني ندارند (از چپ به راست). :3ويژگي  •

  : سرآيند رابطه مجموعه است و مجموعه در حالت كلي فاقد نظم است.دليل
 تك مقداري هستند. ،تمامي صفات :4ويژگي  •

  : اين ويژگي دليل نظري ندارد.دليل
  

                                                 
1 Domain 
2 Relation 
3 Tuple 
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نوع ارتباط با مفهوم رابطه نمايش داده مـي شـوند و در نتيجـه هـم نمونـه      اي هم نوع موجوديت و هم  : در مدل رابطهنكته
  شوند. موجوديت و هم نمونه ارتباط ، با مفهوم تاپل نشان داده مي

 اي كليد در مدل رابطه -3-3

 چند مفهوم در بحث كليد وجود دارد كه عبارتند از:
  ١ابر كليد •
  ٢كليد كانديد •
  ٣كليد اصلي •
  ٤كليد ديگر •
  ٥كليد خارجي •

 ليدابر ك -3-3-1

هـر  هر زير مجموعه از مجموعه عنوان رابطه كه يكتايي مقدار در گستره (بدنه) رابطه داشته باشد. به بيان ديگـر،  
  تركيبي از اسامي صفات رابطه كه در هيچ دو تاپل مقدار يكسان نداشته باشد.

  كليد كانديد -3-3-2
  كليد كانديد رابطه است:هر زير مجموعه از مجموعه عنوان رابطه كه دو خاصيت زير را داشته باشد، 

  يكتايي مقدار .1
كاهش ناپذيري. يعني اگر يكي از عناصر از مجموعه را حذف كنيم زير مجموعه بـاقي مانـده ديگـر     .2

  خاصيت يكتايي مقدار نداشته باشد.
  هاي رابطه است. ابر كليدزير مجموعه  كليد كانديدنيست، اما هر  كليد كانديدلزوماً  : هر ابر كليدنكته

 صليكليد ا -3-3-3

  .شوديكي از كليدهاي كانديد رابطه كه طراح انتخاب مي كند و به سيستم معرفي مي 
  ظابطه هاي انتخاب عبارتند از:

  از نظر كاربر، شناسه معمول نوع موجوديت باشد. -1
  طول كوتاهتر داشته باشد. -2

  كليد ديگر -3-3-4
  هر كليد كانديد، غير از كليد اصلي، كليد ديگر (بديل) نام دارد.

  يكليد خارج -3-3-5
كـه هـر مقـدار     R2(نه لزوماً متمايز) را در نظر مي گيريم. هر زير مجموعـه از صـفات رابطـه     R2و  R1دو رابطه 

 است. R2برابر باشد، كليد خارجي در رابطه  R1معلومش با يك مقدار از كليد كانديد 

                                                 
1 Super Key (S.K.) 
2 Candidate Key (C.K.) 
3 Primary Key (P.K.) 
4 Alternate Key (A.K.) 
5 Foreign Key (F.K.) 
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همنام بـا كليـد كانديـد    ، و معموالً صفت (صفات) كليد خارجي بايد هم ميدان با صفت (صفات) كليد كانديد باشد
 استفاده كنيم. ١است ولي گاه الزم مي شود از مكانيزم دگرنامي

 اي قواعد جامعيت در مدل رابطه -3-4

يعنـي   هاي ذخيره شده در پايگاه در تمـام لحظـات.   پايگاه داده ها يعني : صحت، دقت و سازگاري داده ٢جامعيت
  صحت داده ها و پردازشها و پي روي از مقررات سيستم.

  ر مدل رابطه اي سه نوع جامعيت مورد تاكيد قرار مي گيردد
  ٣جامعيت دامنه -1
  ٤اي جامعيت درون رابطه -2
  ٥جامعيت ارجاع -3

 جامعيت دامنه  -3-4-1

  تمامي صفات در تمامي رابطه ها از نوع دامنه خود باشند.

  اي جامعيت درون رابطه -3-4-2
كليدهايش درست باشند و كليـدها داراي   مثالً عضو تكراري نداشته باشد و يعني هر رابطه به تنهايي صحيح باشد.

  ) يا تكراري نباشند.Nullمقدار تهي (

  جامعيت ارجاع -3-4-3
مثالً كليد خارجي يك رابطـه حتمـاً در رابطـه ديگـر كليـد باشـد و        يعني كليد خارجي درست تعريف شده باشد.

  مقداري كه به كليد خارجي داده مي شود در جدول ديگر وجود داشته باشد.

                                                 
1 Renaming 
2 Integrity 
3 Domain Integrity 
4 Intra-relation Integrity 
5 Referential Integrity 




