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 سخن ناشر

ای نرد زیینرهدر عین تمام نقدهای وارد شده به کنکور، هنوز راه حلی عملی که در جمیع جوانب، بهترر از بر ک کوتراه و  

تمرکری و مآزمرون  کیرارشرد بره عنروان  یکنکور کارشنابر ژهیبه و را کنکور، موضوع نیهم .بؤاالت باشد؛ ارائه نشده ابت

 .کندیبرخوردار م یدو ندان تیهماز ا ،یبرابر

 یرعت از فضابمؤبسات زونازون، به  جادیآن با ا یرقابت یابت که فضا نیا یآزمون برابر نیهمراه با ا یهابیاز آب یکی

و منابع مرت ط با  هاها، دورهبربام آور کالس نهیهی که یابه زونه ؛شودیم یرقابت اقتصاد یبه فضا لیت د یمرقابت عل کی

 یرقابرت مرال اندیربراال، در م یلیابتعداد تحص نیکه در ع یانی. دانشجوشودیم خارج انیاز دانشجو یاریآزمون، از عهده بس

 یمرال یسراوم یکه در فضا یاجهیبه نت ای دهندیرا از دبت م ریدامه مسقدرت ا ،خود یهایستگیتمام شا نیدر ع ،یلیتحم

 .ابندییدبت نم دند،یربیبه آن م دیهمه با یبرا

 جرادیر، ااجررا شرده برر بسرتر وو کشرو یپرروهه آمروزد دانشرگاه نیترفرادرس به عنوان بیرگ یهااز اهداف و آرمان یکی

 یکرار برتایبوده ابت. ب انیدانشجو یزمان و بطح مال ا،یتقل از جغرافبه آموزد و دانش؛ مس کسانیو  یهمگان یدبترب

 سیبرا تردر ،نرهیکر  هی اریبسر ایو  گانیرا یو دانشگاه یتخصص ییدئویو یهاانتشار آموزد، آرمان نیا یفرادرس در رابتا

 داخل و خارج کشور بوده ابت. دیابات نیترمجرو

 نآرمرا رابرتای رد را خرود ای دیگررهر یکی از زرام( گرید گانیبه ده کتاو را کیکتاو )به همراه نید نیا گانیبا انتشار را ما

در  اشد؛بیمؤلف و مدرس فرادرس م فیو پژوهش و تأل سیدهه تدر کیبه  کیکتاو حاضر که حاصل نید .برداشتی  فرادرس

به عنوان ناشر، بره  فرادرس یزذارهیو برما یمال نیانتشار و فرود؛ با تأم یجا هب ،یبازو آماده فیتأل یباال یهانهیهی نیع

کتراو  کیرشرده  یحت ، یکرد که تا هر جا بتوان  یتالد خواه یین یبعد یها. ما در زامشودیمنتشر م گانیصورت کامالً را

 . یکن منتشر گانیکرده و به صورت را یآزادباز نه،یرا با پرداخت هی شتریو ب گریمرجع د

 لیررمیبررا ا تواننررد یمرر را دارنررد،حررا انتشررار کترراو خررود برره فرررادرس  یاربرره وازررذ لیررکرره تما ینیو ناشررر نیمررؤلف

ebooks@faradars.org گرانیرت رابره مردرس و ناشرر، بره صرو فیتأل نهیها را با پرداخت هیکتاو نی. ما اندیمکات ه  نما 

 هدیازر انین همچاشند. داشته ب یآزمون دبترب دی، به منابع مفیمستقل از بطح مال انیکرد تا همه دانشجو  یمنتشر خواه

rs.orgebooks@farada  لیمیا با که آن را  یشویخوشحال م د،یفرادرس داشته باش گانیرا یهادر خصوص کتاو یو نظر

 .دیینما مطرح 

 

 

 سازمان علمی آموزش فرادرس

 بزرگترین پلتفرم آموزش آنالین ایران

 dars.orgawww.farوب: 
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 منبع مطالعاتی تکمیلی مرتبط با این کتاب

 

 هاداده گاهیآموزش پا

رشته  انیابت که دانشجو یاز دروب یکیها داده گاهیپا
ه وعممج نیبگذرانند. در ا یدر مقطع کارشناب دیبا وتریکامپ

در  شود. بپسیم سیداده تدر گاهیدر پا هیاول  یابتدا مفاه
 سیتدر ERو در فصل بوم نمودار  یافصل دوم مدل رابطه

و  یستگو در انتها واب SQLو  یاشود. در ادامه ج ر رابطهیم
 نیشود. از ایم سیباده تدر اریبس یبه زبان یبازنرمال

ه ابتفاد ییشد نکنکور ار یبرا یتوان جهت آمادزیآموزد م
 کرد.

 یو معمار  یبا مفاه ییآموزد آشنا نیهدف از ا

 ی، معرفDBMSداده و نقش  گاهیپا ست یب ی ندبطح

نمودار   یو نحوه ترب یاداده خصوصا مدل رابطه یهامدل

ER داده ابت. گاهیپا یبازو نرمال 

 افکن ریش دیمهندس فرش مدرس:

 باعت 8 مدت زمان:

 

 / fvsft105faradars.org کلیک کنید –یی این آموزش دئویآموزش وجهت مشاهده 

 
 درباره مدرس 

افیار نرم شیزرا وتریکامپ یکارشناس ارشد مهندب رافکنیش دیمهندس فرش
دانشگاه تهران  کیوانفورماتیب یدکترا یابت و در حال حاضر دانشجو

 یزد دروس دانشگاهارائه و آمو نهینمونه در زم نیاز مدرب شانیهستند. ا
 اند.انتخاو شده

کنکور رشته  نهیکتاو در زم 3۰از  شیمشاور کنکور هستند و ب شانیا
ایشان در حال حاضر به عنوان یکی از برترین مدربین اند. نموده فیلأت وتریکامپ

یی از عنوان دربی را در قالب آموزد ویدئو ۰2 فرادرس از جهت کمیت و کیفیت دروس ارائه شده، نیدیک به
ها هیار دانشجوی برابر کشور قرار اند. این مجموعه دروس تا کنون مورد ابتفاده دهطریا فرادرس منتشر کرده

 .زرفته اند
 کلیک کنید. -لف کتاب مؤموزش های تدریسی و تالیفی توسط مشاهده همه آ
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 کتب رایگان دیگر از این مجموعه آموزشی

 

 )+( دیکن کیکل - C++ یبرنامه ساززبان  آموزش .1

 )+( دیکن کیکل - سی پالس پالسدر  ییگرایش آموزش .2

 )+( دیکن کیکل - نیها و ماشزبان هینظر آموزش  .3

 )+( دیکن کیکل -ها ساختمان داده آموزش .4

 )+( دیکن کیکل -عامل  ستمیس آموزش .5

 )+( دیکن کیکل - اطالعات یابیو باز رهیذخ آموزش .6

 

 برای دانلود رایگان این مجموعه کتب، به لینک زیر مراجعه کنید:

 

exam-engineering-faradars.org/computerhttp://   
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 :فرادرس، در ادامه آمده است یهاآموزش یموضوع یبنددسته
 

 –برنامه نویسی 

 کلیک )+( 

   

آموزش های دانشگاهی و 

   کلیک )+( –تخصصی 
هوش مصنوعی و یادگیری 

   کلیک )+( –ماشین 
مهندسی برق الکترونیک و 

   کلیک )+( –روباتیک 

 –دروس دانشگاهی 

 کلیک )+( 

   

  –ترک مباحث مش

   کلیک )+(
 –مهارت های دانشگاهی 

   کلیک )+(
 –نرم افزارهای تخصصی 

   کلیک )+(

کلیک  –   مهندسی نرم افزار

)+( 

   

 –نرم افزارهای عمومی 

   کلیک )+(
 –طراحی و توسعه وب 

   کلیک )+(
 –آموزش های عمومی 

   کلیک )+(
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 فهربت مطالب

 :  مفاهیم اولیه         1فصل  

 تعاریف اولیه

 های کاربردیهای ایجاد سیستمروش

 های ذخیره و بازیابی اطالعات لنس

 عناصر محیط پایگاه داده ها

 ساختارهای داده ای

 معماری پایگاه داده ها

 استقالل داده ای

 کاتالوگ سیستم

 تراکنش

 معماری سیستم پایگاه داده ها

 آزمون

 

  ER: مدل سازی داده ها با استفاده از مدل       2فصل  

  ERمفاهیم اساسی در مدل 

 ERمودار ن

 انواع مشترک

 درجه نوع ارتباط

 انواع تناظر

 دام های پیوندی

 EERروش 

 آزمون

 

 : مدل رابطه ای      3فصل  

 تعریف رابطه

 انواع کلید 

 قاعده جامعیت
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 آزمون

 ج ر رابطه ای :        4فصل  

 عملگرهای جبر رابطه ای

 و ضرب تقسیمپرتو ، مثال هایی برای عملگرهای گزینش،

 عملگر پیوند

 پایگاه داده دانشجو و درس

 پایگاه داده تهیه کننده و قطعه

 عملگر نیم پیوند

 عملگر نیم تفاضل

 ضریب گزینش عملگر پیوند

 عملگرهای فراپیوند

 دسته بندی عملگرها

 عملگر گروه بندی

 حساب رابطه ای

 آزمون
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   SQL: زبان رابطه ای        5فصل  

 SQL بطه ایزبان را

 SQLدستورهای 

 توابع جمعی

 مرتب سازی رکوردها

 LIKEعملگر 

  UNIONعملگر

 BETWEENعملگر 

 گروه بندی اطالعات

 SELECTدر دستور  HAVINGاستفاده از 

 پیوند رابطه ها

 پرسش های تودرتو

 قطعه -پایگاه داده تهیه کننده 

 پروژه -قطعه  –پایگاه داده تهیه کننده 

 یگاه داده بانکپا

 SQLمجوز در 

  (VIEW)دید 

 حاتتوضی - رویه های ذخیره شده –ساختارهای تصمیم  - متغیرها

 آزمون

 

 :  انواع وابستگی ها        6فصل 

 انواع وابستگی ها

 وابستگی تابعی

 وابستگی تابعی کامل 

 وابستگی با واسطه

 فواعد استنتاج آرمسترانگ

 دیدپیدا کردن کلید کان

 وابستگی چند مقداری 

 وابستگی پیوندی

 آزمون
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  :  نرمال تر سازی رابطه ها      7فصل  

 آنومالی

 صورتهای نرمال

 1NFرابطه 

 2NFرابطه 

 3NFرابطه 

 BCNFرابطه 

 4NFرابطه 

 5NFرابطه 

 بضوابط ریسانن برای تجزیه مطال

 قضیه هیث

 آزمون
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 فصل 1

 مفاهی  اولیه
 

 

 

موعره ای از فایل های اطالعاتی که به نوعی به ه  مرت ط هستند، تشکیل یک بانک اطالعاتی را می دهنرد .فایرل شرامل مج

 تی مری باشرد.رکوردها می باشد و رکورد مجموعه ای از فیلدهای به ه  مرت ط ابت و فیلد کو کترین جیء یک بانک اطالعا

امل ش، هر رکورد ود دارد مانند فایل دانشجویان که شامل  ندین رکورد ابتمثال در بانک اطالعاتی دانشگاه  ندین فایل وج

 بت.ااطالعات یک دانشجو می باشد که از  ند فیلد مانند شماره دانشجویی، نام، آدرس، معدل و.... تشکیل شده 

 تعاریف اولیه

 

 ازد.نمایش پدیده هاومفاهی  به صورت صوری و منابب برای برقراری ارت اط یا پرد داده

 داده پردازد شده می باشد. اطالع

 شناخت
الع نمایش نمادین جن ه هایی از بخشی از جهان واقع می باشد.به ع رارتی نروعی اطر

 بطح باالتر ابت.

پایگاه داده 

 ها

 

مترین کو به  مرت ط، با مجموعه ای از داده های ذخیره شده و پایا به صورت مجتمع 

به ر ترل متمرکی، مورد ابتفاده یک یا  ند کارب،تحت مدیریت یک بیست  کنیافیونگ

 . و اشتراکیهمیمانصورت 

 

 

داده همان مقدار واقعا ذخیره شده و اطالع معنای داده ابت. یعنی اطالع و داده با ه  فرق دارند. اطالع دارای خاصیت 

 و انتقال دهندزی دارد، در حالیکه داده این خواص را ندارد. یارت اط دهندز
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 ع و شناخت حاصل عملیاتی روی داده هستند ولی نوع عملیات الزم برای به دبت آوردن آنها متفاوت ابت. اطال

 

 منظور از پایایی داده ها، این ابت که پس از پایان اجرای برنامه کاربر، داده ها در بیست  باقی می مانند.
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 روش های ایجاد سیستم های کاربردی

 ان به دو رود ایجاد کرد:یک بیست  کاربردی را می تو

 روش فایلینگ)ناپایگاهی(  -1

د راحری و تولیردر رود فایلینگ)بنتی(، نیازهای اطالعاتی و پردازشی هر قسمت از محیط برآورده می شوند. مراحل اولیه ط

شرود. ی برای هر قسمت به طور کالبیک انجام شده و بعد از طراحی، مشخصات هر بیست  همراه با وظایف آنها مشخص مر

ان برطح براال و برای برنامه بازی از یک زب (FS)در این رود، برای ایجاد محیط ذخیره بازی اطالعات از یک بیست  فایل 

 بیست  کاربردی ایجاد می شود. یکابتفاده می شود و در نهایت برای هر قسمت، 

 معایب روش فایلینگ

 ازیعدم وجود محیط مجتمع ذخیره ب -1

 ترل متمرکی عدم وجود بیست  کن -2

 عدم وجود ضوابط ایمنی کارا -3

 ا هعدم امکان اشتراکی شدن داده  -4

 تکرار در ذخیره بازی اطالعات  -5

 صرف نامنابب امکانات بخت افیاری و نرم افیاریم -6

 ابسته بودن برنامه های کاربردی به محیط ذخیره بازی داده هاو -7

 حج  زیاد برنامه بازی -8        

 

 پایگاهی  روش  -2

طراحی  (integrated)در این رود نیازهای اطالعاتی تمامی قسمتها مورد مطالعه قرار می زیرد تا بتوان یک بیست  یکپار ه 

  می شوند و مشخصات بیست  یکپار ره تعیرین مری شرود. بررای بیسرت (SDM)کرد. داده های بازمان مدلسازی معنایی 

اربران هرر کرده می شود. طراحی پایگاه داده ها در بطوح الزم انجام می شودو ابتفا DBMSمدیریت متمرکی از یک یا  ند 

 قسمت، پایگاه داده های خود را تعریف می کنند و با آن کار می کنند.

اربران در واقع در رود پایگاهی یک محیط ذخیره بازی واحد، مجتمع واشتراکی، تحت کنتررل متمرکری وجرود دارد کره کر

 پایگاه خود را تعریف کرده و هر کاربر تصور می کند که پایگاه خود را دارد.  براباس نیاز خاص خود،

 

 بطور همیمان از بیست  ابتفاده می کنند. پایگاهی کاربران در رود

 

 ر رود پایگاهی نس ت به داده های ذخیره شده، تنوع و کثرت دید وجود دارد.د
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 ه ها کمتر و برنامه بازی آبانتر ابت.حج  برنام در رود پایگاهی نس ت به رود فایلینگ،

 

 (VLDB)و خیلری بریرگ  (LDB)پایگاه داده ها بر حسب تعداد رکوردهای آن، به دبته های کو ک، متوبط، بریرگ 

 تقسی  می شوند.
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 نسل های ذخیره و بازیابی اطالعات

 پنج نسل ذخیره و بازیابی اطالعات ع ارتند از:

 نسل فایلهای ساده ترتیبی -1

فایرل  کری و منطقریاین نسل از نوار به عنوان ربانه خارجی ابتفاده می شد. باختار فایلها ترتی ی بود و باختار فییی در

 داشرت امکراننیکسان بود. تنها رود پردازد فایلها، یکجا بود و نرم افیار وابطی برای مردیریت پرردازد فایلهرا وجرود 

ر داده ر در براختاخیره بازی داده ها در باالترین حد بود. هر نوع تغییراشتراکی کردن داده ها وجود نداشت و تکرار در ذ

 ی شد.ها یا ربانه ذخیره بازی موجب بروز تغییر در برنامه می شد و نسخه های متعددی از یک فایل نگهداری م

 AMنسل  -2

برنامره  ویابی ایجراد شرد (، نرم افیاری به نام شیوه هرای دبرتAccess Methodsدر این نسل یعنی شیوه های دبتیابی )

 کان دبتربیکاربر را از پرداختن به جن ه های فیییکی محیط ذخیره بازی مستقل کرد. ربانه این نسل دیسک بود و ام

 دند. شکدیگر جدا ترتی ی و مستقی  به رکوردها )نه فیلدها( وجود داشت و تا حدودی باختار فیییکی و منطقی فایلها از ی

  DMSنسل  -3

ن د و وابرط بریشنسل یعنی نسل بیست  مدیریت داده ها ، نرم افیار کاملتری نس ت به نرم افیار دبتیابی ایجاد در این 

 برنامه های کاربردی و فایلهای محیط فیییکی شد. در این نسل:

 ز داده های اشتراکی در برنامه ابتفاده شد.ا -1  

 س دهی به داده ها در بطح فیلد ممکن شد.آدر -2  

 مکان بازیابی براباس  ند کلید مهیازشت.ا -3  

 مییان افیونگی کاهش یافت. -4  

 رنامه های کاربردی در ق ال رشد فایلها مصون شدند.ب -5  

  DBMSنسل  -4

در ذخیره  در نسل  هارم، برنامه های کاربردی از ویژزی های محیط فیییکی ذخیره بازی مستقل شدند. کاهش افیونگی

ک ا و وجرود یرهریش برعت دبتیابی به داده ها، باال رفتن امنیت، امکران ابرتفاده اشرتراکی از داده بازی داده ها، افیا

 از دیگر ویژزی های این نسل می باشد. (Abstractive)محیط انتیاعی 

  KBSنسل  -5

 در این نسل یعنی نسل بانک معرفت)شناخت( به کمک مفاهی  هود مصنوعی و بیست  های خ ره، بیسرتمی طراحری

ایجاد شد  (KBS)شد که قادر به ابتنتاج منطقی از داده های ذخیره شده می باشد. در نسل پنج  بیست  بانک معرفت 

 د. که مسئولیت ذخیره بازی شناخت، تامین جامعیت و امنیت بانک و تامین نیازهای کاربران را بر عهده دار
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 که به طور صریح بیان شده باشند.  بانک معرفت، بانکی حاوی واقعیت های باده و قواعد عام ابت

 

 پایگاه بصیرت)شناخت( پویا و پایگاه داده ها ایستا می باشد.  

 

 FSهرا از نسرل  DMSها کمتر ابت و در نسل  DMSها از نسل  DBMSمییان وابستگی برنامه ها به داده ها در نسل 

 ها کمتر ابت.

 

 

 

 عناصر محیط پایگاه داده ها 

 ط پایگاه داده ها ع ارتند از:عناصر  هارزانه محی

 ه شده(رویه های ذخیر -رنامه های کاربردی ب -رم افیار ش کهن -DBMS) نرم افزار -1  

 پردازشگر( -رت اطیا -)ذخیره بازی سخت افزار -2  

 میشگی )منظ ( (ه -) موردی )نامنظ (کاربر -3  

 داده  -4  

 

ی نه کمکی برادیسک ابت. همچنین از نوار مغناطیسی ه  به عنوان ربا تذکر: اصلی ترین بخت افیار ذخیره بازی داده ها،

 ابتفاده می شود.  Backupتهیه 

 

 به هر ابتفاده کننده از بیست  پایگاه داده ها، کاربر می زویند. 

 

طریا منو، هدایت کاربر منظ  یا نامنظ  خود بر دو نوع برنامه باز و نابرنامه باز تقسی  می شوند. کاربر نابرنامه باز از 

 می شود. کاربر برنامه باز می تواند بیستمی یا کاربردی باشد.

 

بیست ، برنامره هرای ایجراد و برنامه باز کاربردی، برنامه های بهره برداری از پایگاه داده ها را می نویسد و برنامه باز 

 کنترل پایگاه داده ها را می نویسد.

http://faradars.org/computer-engineering-exam-books-free-download?utm_medium=referral&utm_source=farabooks&utm_campaign=book-database-pdf


 17  هاپایگاه داده

   exam-engineering-http://faradars.org/computer دانلود رایگان مجموعه کتب ارشد کامپیوتر

 

 

وجود دارد که به هر دو نوع کاربر برنامه باز کاربردی و کاربر نابرنامه  (End–user)یانی یک نوع کاربر نیی به نام کاربر پا

 باز زفته می شود.
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 ساختارهای داده ای

 

ابری یرک ابت. در واقع طراحی منطقی پایگاه داده ها به کمرک مفراهی  اب (DS)یک مدل داده ای شامل یک باختار داده 

ی ایش داده هراداده ای آن مدل انجام می زیرد. باختار داده ای امکانی ابت بررای نمر مدل داده ای و در  ار  وو باختار

 موجودیت ها و انواع ارت اطات بین آنها.

 

 عناصر تشکیل دهنده هر مدل

 باختار داده ای  -1  

 ایگاه داده ها پامکانات عملیات در  -2  

 ل جامعیت پایگاه داده ها امکانات کنتر -3  

 

 های داده ای انواع ساختار

 مدل های داده ای بر پایه رکورد بر به نوع می باشند:

 (RDS)رابطه ای  -1  

  (HDS)بلسله مرات ی  -2  

  (NDS)ش که ای  -3  

 

 (  (ER , Semantic , Functionalتذکر: مدلهای داده ای بر پایه شیء ع ارتند از: 

 

 ت.بخشی از مفهوم مدل داده ای اب مفهوم باختار داده ای

 

 ساختار رابطه ای 

 دارای ویژزی های زیر می باشد: ، (RDS)باختار رابطه ای 

  نای تئوریک قوی دارد. )تامین کننده محیط انتیاعی به طور کامل(م -1

 بودن محیط )مانند یک فایل ترتی ی باده( مسطح -2

 دارای نمایش باده از نظر کاربر -3

 دول(اختاری ابابی )جدارای فقط یک عنصر ب -4
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  N, N:M:1 ,1:1امکان نمایش ارت اطات  -5

 زیابی باده بودن منطا و دبتور با -6

 رای رویه پابخگوی قرینه برای پربشهای قرینهدا -7
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 ساختار سلسله مراتبی 

و عنصرر دای برای طراحی منطقی پایگراه داده هرا مری باشرد کره  ، قدیمی ترین باختار داده (HDS)باختار بلسله مرات ی

 .  (PCL)فرزندی  –بی دارد: نوع رکورد و نوع پیوند پدرابا

هد. در این درا نمایش می  N :1یک مسیر درخت، پیوند پدر فرزندی وجود دارد که ارت اط پشت بره  در بین هر دو رکورد 

 شرکت دارد. PCLباختار، هر رکورد فرزند، تنها یک رکورد پدر دارد، یعنی در یک نوع 

 

 سلسله مراتبی عبارتند از:ویژگی های ساختار 

 م نای ریاضی ندارد. -1

 . N   :1منابب برای ارت اط  -2

 اختار رابطه ای را ندارد.ببادزی نمایش  -3

 در آن مشکل ابت. N : Mنمایش ارت اط  -4

 از ریشه انجام شود. جستجو حتماٌ باید -5

 نداشتن تقارن باختار جدولی. -6

 داشتن تعدادی محدودیت جامعیت. -7

 شکل بودن دبتور بازیابی در آن نس ت به باختار جدولی. م -8

 بیشتر از دو. نمایش ارت اط با درجه -9

 

 

 مجموعه ای منظ  از نمونه های یک یا  ند نوع بلسله مراتب می باشد. پایگاه داده بلسله مرات ی،

 

 :می توانبرای نمایش ارت اط  ند به  ند بین دو نوع موجودیت،  ، HDSدر 

 سله مراتب جدا طراحی کرد.دو نوع بل -1       

 و نوع بلسله مراتب به ه  مرتب طراحی کرد.د -2       

 تب طراحی کرد.یک نوع بلسله مرا -3       

 

 یک نوع رکورد می تواند  ند نوع رکورد فرزند داشته باشد.،  HDSدر 
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نمرایش  فرزنددبا فیلدهایی در نوع رکرورد  Fو Eوجودیت بین دو نوع م N:1با  ندی  R، صفات نوع ارت اط  HDSدر 

 داده می شوند.
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 ساختار شبکه ای 

نرام  IDMSپیشنهاد شد و اولین بیست  مردیریت پایگراه داده ای شر که ای  DBGTباختار ش که ای )پلکس( توبط زروه 

 ر زرره فرزنردهابت. در باختار ش که  دارد. این بیست  زاهی به نام کودابیل نامیده می شود. ش که، نوعی زراف جهت دار

 می تواند بیش از یک زره پدر داشته باشد، بنابراین زسترد یافته باختار بلسله مرات ی ابت. 

 باختار ش که ای از دو عنصر تشکیل شده ابت:

 نوع رکورد -1  

 نوع مجموعه )مجموعه کودابیلی( -2  

 

 مجموعه کودابیلی از به جیء تشکیل شده ابت:    

 نام مجموعه     -1

 یک نوع رکورد مالک    -2

 یک نوع رکورد عضو  -3

 

 درج مالک، بدون عضو، ممکن نمی باشد و درج یک عضو بدون وجود مالک ممکن نمی باشد.

 

 با حذف مالک، اعضای آن نیی حذف می شوند.

 

 ویژگی های ساختار شبکه ای 

 تقارن دارد. -1

 م نای ریاضی ندارد. -2

 باختار رابطه ای را ندارد.بادزی  -3

 ت ذخیره بازی.عدم آنومالی در عملیا -4

 هر نوع ارت اطی را می تواند نمایش دهد.  نیست و N:1فقط مخصوص نمایش ارت اطات  -5

 مکان ناباززاری داده ها در آن کمتر از بلسله مرات ی ابت.ا -6

 قواعد جامعیت ذاتی دارد. -7

 اره زرها( دارد.صالح اشفیونکاری )به علت ایجاد و ا -8

 ارد.دبتور بازیابی پیچیده تری د -9

 ویه جستجوی رکورد در آن نس ت به باختارهای دیگر پیچیده تر ابت.ر -1۰
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 صل وحدت عملگر در یک عمل واحد مانند درج رعایت نمی شود.ا -11
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 جموعه دیگر باشد.می تواند عضو یا مالک در نوع منوع رکورد مالک یک نوع مجموعه، ،  NDSدر  

 

 nحرداقل در یک نوع ارت اط شرکت داشرته باشرند،  نوع موجودیت و احیانا دارای صفات  ند مقداری، nازر  NDSدر 

 الزم ابت.  (NDB)مجموعه کودابیلی برای طراحی پایگاه داده ش که ای

 

 در نمونه مجموعه مدل ش که ای بر خالف مجموعه ریاضی: 

 عنصر وجود دارد.  حداقل یک -1        

 ک عنصر وجود دارد که از نظر نوع با عناصر دیگر فرق دارد. ی -2        

 ین بعضی از عناصر نوعی نظ  وجود دارد.ب -3        

 

رکورد پیوند دهنده  صفت داشته باشد، aنوع موجودیت در یک نوع ارت اط شرکت داشته باشند و این نوع ارت اط  nازر 

 فیلد در بطح پیاده بازی ابت. n+aای دار ، NDSدر 

 

نمرایش  عضدوبا فیلدهایی در نروع رکرورد  Fو Eبین دو نوع موجودیت  N:1با  ندی  R، صفات نوع ارت اط  NDSدر 

 داده می شوند.

 

 مفهوم نظ  مطرح نیست.  ، RDSفقط در  

 

 ابت.باختار بلسله مرات ی تقارن ندارد، اما باختار ش که ای دارای تقارن   

 

 می باشد.2 برابر  NDSو  HDSو در  1برابر  RDSتعداد عناصر باختاری ابابی در  

 

 ، جستجو در پایگاه داده ها به صورت اتوماتیک)خودکار( ابت. RDSفقط در  

 

ام به ترتیب زمان پیدایش آنها به نر DBMSرابطه ای، بلسله مرات ی و ش که ای، به دبته  با توجه به به نوع باختار

 ابت. OODBMSوجود دارد. بعد از آنها  RDBMSو   NDBMS , HDBMSهای
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 معماری پایگاه داده ها

 

 رتند از: پیشنهاد شد، یک معماری به بطحی می باشد. این بطوح ع ا ANSIمعماری ابتاندارد پایگاه داده ها که توبط 

  (External Level)بطح خارجی  -1

  (Conceputual  Level)بطح ادراکی یا مفهومی  -2

  (Internal  Level)بطح داخلی  -3

 تذکر: به دو بطح خارجی و ادراکی، بطوح انتیاعی می زویند.

 شکل زیر معماری پایگاه داده ها را با همه اجزاء آن نمایش می دهد: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HL+DSL HL+DSL HL+DSL 

1کاربر  2کاربر    

   

      i  کاربر

   

1خارجی دید  2دید خارجی    

   

دید خارجی   i 

   
  ادراکیدید 

   

 دید داخلی

   

D 

B 

M 

S 

OS 

 فایل

1 

 فایل

2 

 فایل

K 

   

 سطح خارجی

 سطح ادراکی

 سطح داخلی

 

 داده های ذخیره شده

 سطوح انتزاعی

D 

B 

A   
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 شرح اجزای معماری پایگاه داده ها

 (Conceptual View)دید ادارکی   -1

یرد دنمری بینرد.  دید، پنجره ای ابت که از آن کاربر می تواند محدوده پایگاه خود را ب یند و خارج از این محردوده،  یریی

اتی ر محریط عملیرادارکی، دید طراح نس ت به داده های ذخیره شده در پایگاه ابت که در برزیرنده تمام نیازهای کراربران د

 نتیاعی مطرح ابت، بر یک باختار داده ای مشخص بنا شده ابت.می باشد. دید ادراکی  ون در یک محیط ا

 :  شمای ادراکی

 تعریرف داده به توصیف و شرح دید ادارکی، شمای ادراکی می زویند. در واقع شمای ادراکی برنامه ای ابت شامل دبرتورات

 ها و کنترل داده ها )نه دبتورات عملیات بر روی داده ها(. 

 

 (External View)دید خارجی  -2

 دید خارجی، دید کاربر نس ت به داده های ذخیره شده در پایگاه داده ها می باشد. این دید:

 یک دید جامع نمی باشد. -1

 راحی و تعریف می شود.روی دید ادراکی ط -2

 در بطح انتیاعی مطرح ابت. -3

 می شود. تنی بر همان باختار داده ای می باشد که دید ادراکی بر اباس آن طراحی م -4

 

 دید خارجی تامین کننده اشتراک داده ای در یک بیست  پایگاهی ابت.

 

بیستمی که باختار داده ای در بطح خارجی و بطح ادراکری آن یکسران ن اشرد را دو براختاره مری زوینرد. )مرثالٌ 

 باختار داده ای در بطح خارجی و بلسله مرات ی در بطح ادراکی(

 

دو جدولی هستند، اما دید خارجی یک جدول مجرازی ابرت، یعنری داده ذخیرره شرده  دید ادراکی و دید خارجی هر

 خاص خود را ندارد.

 

 یک کاربر می تواند  ند دید خارجی داشته باشد.

 

 همیشه بطور پیش فرض مجاز به انجام عمل بازیابی ابت. کاربر خارجی پس از تعریف دید خود،

http://faradars.org/computer-engineering-exam-books-free-download?utm_medium=referral&utm_source=farabooks&utm_campaign=book-database-pdf


 27  هاپایگاه داده

   exam-engineering-http://faradars.org/computer دانلود رایگان مجموعه کتب ارشد کامپیوتر

 

 شمای خارجی: 

عریف داده جی، شمای خارجی می زویند. در واقع شمای خارجی برنامه ای ابت حاوی دبتورات تبه وصف یا تعریف دید خار

 ها و زاه کنترل داده ها. 
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 (Internal View)دید داخلی  -3

 و طراح پایگاه داده ها نس ت به داده های ذخیره شده را دید داخلی می زویند. DBMSدید      

 

 ان وه در دید داخلی وجود دارد.تعاریف ایندکس های ان وه و غیر  

 

 شمای داخلی: 

نرواع اتولیرد مری شرود.  DBMSبه تعریف دید داخلی، شمای داخلی می زویند. در واقع نوعی برنامه ابت کره توبرط خرود 

  رکوردها در شمای داخلی تعریف می شوند و شامل دبتورهای الزم جهت ایجاد فایلها و کنترل آنها می باشد.

 

 کاربر-4

 هر ابتفاده کننده از پایگاه داده ها را کاربر می نامند. کاربر می تواند موردی یا همیشگی باشد.     

 کاربر موردی معموال برنامه باز ابت. 

 

 (HL : Host Language)زبان میزبان  -5

 ، ... باشد.  ، ایدا C ، زبان مییبان می تواند یکی از زبانهای برنامه بازی  ون پابکال      

 

DBMS   ای که تعدادHL  های مورد پذیرد آن زیاد ابت، مطلوبتر ابت،  ون موجب تنوع کاربردهرا و کراربران مری

 شود.

 

 بیشتر شود، نیاز حافظه ای بیست  بیشتر می شود. DBMSمورد پذیرد  HLهر  ه تعداد  

 

 (DSL : Data Sub Language)زبان داده ای فرعی  -6

 :سمت تقسی  می شوددبتورهای این زبان به به ق

  (DDL)دبتورات تعریف داده ها  -1       

  (DCL)دبتورات کنترل داده ها  -2       

  (DML)ها  دبتورات عملیات روی داده -3       
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 DSL  .می تواند ه  مستقل و ه  ادغام شدنی باشد(I/E . DSL)   

        1- IDSL   )مستقل از زبان مییبان( 

        2- EDSL )ادغام شده با زبان مییبان( 

 

 

در برنامه به زبان مییبان نوشرته مری  DSLادغام می تواند صریح یا ضمنی باشد. در حالت ادغام صریح، عین دبتورات 

محریط  به صورت توابع فرا خوانده می شروند. در حالرت ادغرام صرریح، DSLشود و در حالت ادغام ضمنی، دبتورهای 

 بت و به دو کامپایلر نیاز دارد.برنامه بازی دو زبانی ا

 

 DSL  بهتر ابت از نظر برنامه بازی کامل باشد، یعنی تمام باختهای اصلی یک زبان برنامه بازی متعرارف را داشرته

ی برا امکانرات را نمی توان دیگر یک زبان داده ای فرعی در نظر زرفت و یک زبان برنامه براز DSLباشد. در این حالت 

 ، پیوند قوی دارد. HLبا  DSLیپایگاهی ابت یعن

 

 الیامی نیست. )برنامه بازی(الیامی ابت، اما کمال محاب ه ای، کمال باختاری ابتاندارد، DSLبرای یک  

 

 نیست. HLدر اینصورت اصال نیازی به ادغام آن در  از نظر محاب ه ای کامل باشد، DSLهر زاه  

 

 DSL .بهتر ابت کامپایلری باشد نه مفسری 

 

 زمانی کارایی دارد که نرخ پربش های موردی پایین و نرخ پربش های عادی باال باشد.کامپایلری، DSLبیستمی با 

 

 زبان رویه ای و نارویه ای

در زبران  وصریفی دارد.زبان ها می توانند رویه ای و یانارویه ای باشند. زبان رویه ای حالت دبتوری و زبان نارویه ای حالرت ت

بتربری بره الگوریت  د رنامه باز رویه ای برای انجام عمل مورد نظرد می نویسد، اما در زبان نارویه ای برنامه بازرویه ای، ب

 ند.کا مشخص نمی داده را مشخص نمی کند. مثالٌ در هنگام بازیابی فقط می زوید  ه داده ای را می خواهد و رود بازیابی ر

 

 های کاربردی و تسهیل افیایش تعداد کاربران پایانی می شود. زبان نارویه ای باعث به ود تولید برنامه

 

 اتوماتیک ابت. جستجو در پایگاه داده ها،نارویه ای ابت،  DSLوقتی از نظر کاربر برنامه باز،  
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  (DBMS)اده ها دسیستم مدیریت پایگاه  -7

 DBMSاشرد. بیابی و محیط منطقی برنامه بازی می این بیست  یکی از نرم افیارهای وابط بین محیط فیییکی ذخیره و باز

 .به برنامه باز امکان می دهد تا پایگاه داده های خود را تعریف کرده و در آن عملیات خود را انجام دهد

 

 ها ع ارتند از:  DBMSعوامل موثر در دبته بندی 

ای، محیط بخت افیاری و محیط ، نوع باختار داده،  نوع معماریDSLقیمت، نوع کاربرد،  بیست  فایل ، نوع و ماهیت        

 .بیست  عامل

 

 

 

 از نمای بیرونی از دو واحد تشکیل شده ابت:  DBMSنرم افیار  

 های کاربردی ها و برنامهاحد پردازشگر پربشو -1          

 های ذخیره شدهاحد ایجاد و مدیریت دادهو -2          

 

 

  

 درونی از به الیه تشکیل شده ابت: از نمای  DBMSنرم افیار 

 هسته           -1      

 تسهیالت نرم افیاری     -2      

 ها      ایگاه دادهپمدیریت محیط  -3      
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 را در نظر زرفت. DBMSباید امکانات در طراحی بطح ادراکی و بطح خارجی پایگاه داده ها، 

 

 

 

 

 

 DBMS ابتراتژی دبتیابی به رکوردهای فایل  یست و فرمرت از  ه فایل هایی تشکیل شده،  می داند پایگاه داده ها

 هر نوع رکورد داخلی  گونه ابت.

 

 

 

 

 ع ارتند از: DBMSبربار)فیونکاری( در دالیل ایجاد  

 لیوم اعمال قواعد جامعیت -1         

 ت بین بطوحلیوم انجام ت دیال -2         

 ل ضوابط ایمنیلیوم اعما -3         

 

 

 

 

 

  (DBA)مدیر پایگاه داده ها  -8

مدیر پایگاه داده ها فردی ابت متخصص در پایگاه داده ها، با مسئولیت علمی و فنی که همراه با یک تی  تخصصی کرار مری 

  کند.
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 ع ارت ابت از: DBAوظایف تی  

 مشارکت در : –الف 

 یت بازمان تفهی  نقش داده به مدیر -1

 ایای تکنولوهی پایگاه داده ها تفهی  می -2

 صمی  زیری در مورد ابتفاده یا عدم ابتفاده از تکنولوهی پایگاه داده هات -3

 و پیکربندی بخت افیاری و نرم افیاری الزم  DBMSانتخاو  -4

 

 تصمیم گیری در مورد: –ب 

 پایگاه داده ها  تعیین معماری بیست  -1

 ایییمهای اجرتانتخاو و انتساو اعضاء  -2

 زبان برنامه بازی مورد نیاز -3

 شخصات باختار بطح داخلی پایگاه داده ها و تعیین باختار فایلهای منابب م -4

 یییکی(فنوشتن شمای داخلی )طراحی  -5

 اده ها  گونگی رشد دادن پایگاه د -6

 هی مجدد پایگاه داده ها گونگی بازماند -7

  گونگی ترمی  پایگاه داده ها -8

 

 ی :طراح –ج 

 اکی پایگاه داده ها )طراحی منطقی(بطح ادر -1 

 وابطهای کاربری -2 

 برنامه های کاربردی  -3 

 

 نظارت بر : -د

 عیین دیدهای خارجی و نوشتن  شماهای خارجی        ت -1

 وارد کردن داده ها  -2

 هیه مستندات الزم                                          ت -3

 ام شونده در پایگاه داده ها عملیات انج -4
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 استقالل داده ای 

ی داف تکنولروهوابسته ن ودن برنامه های کاربردی به داده های ذخیره شده را ابتقالل داده ای می نامنرد کره مهمتررین اهر

جی در در برطح خرار پایگاه داده ها می باشد. به ع ارتی ابتقالل داده ای ع ارت ابت از تاثیر ناپذیری برنامه های کراربردی

 ق ال رشد پایگاه داده ها و تغییر در باختار داده های عملیاتی ابت.

 

 ابتقالل داده ای بر دو نوع ابت:

 استقالل داده ای فیزیکی  -1

 فیییکی. –مصونیت دیدهای کاربران و برنامه های کاربردی در ق ال تغییرات در بطح داخلی     

 

 استقالل داده ای منطقی  -2

 مصونیت دیدهای کاربران و برنامه های کاربردی در ق ال تغییرات در بطح ادراکی.     

 

 ابتقالل داده ای فیییکی کامال تامین ابت، ولی ابتقالل داده ای منطقی کامال تامین نیست.های جدید، DBMSدر 

 

ای ادراکی، که این تغییرر دارای دو تغییر در بطح ادراکی یعنی تغییر در طراحی منطقی پایگاه داده ها و تغییر در شم

 وجه ابت: رشد پایگاه در بطح ادراکی و بازماندهی مجدد پایگاه در بطح ادراکی.

 

 
معت ر ماندن شمای خرارجی پرس از ابتقالل داده ای ابت که الزمه تامین آن، از میایای مه  تکنولوهی پایگاه داده ها،

 .تغییرات در شمای ادراکی و شمای داخلی ابت
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 کاتالوگ سیستم 

ه ده هرای ذخیررکاتالوگ بیست  حاوی داده هایی ابت در مورد داده های ذخیره شده در پایگاه داده های کراربر. بره ایرن دا

 شده، متا داده می زویند. 

 

 متا داده از دید کاربر خارجی پنهان ابت.

 

 شمای ادراکی و خارجی در کاتالوگ بیست  نگهداری می شود. 
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 تویات کاتالوگ در بیست  های مختلف یکسان نیست ولی بطور کلی شامل اطالعات زیر می باشد: مح

 شماهای خارجی، ادراکی، داخلی -1

 ضوابط کنترل ایمنی داده ها  -2

 فیاری بیست  مشخصات پیکربندی بخت ا -3

 کی داده های ذخیره شدهشرح بازمان فییی -4

 نها به داده ها یابی آمشخصات کاربران و حقوق دبت -5

 مشخصات برنامه های کاربردی  -6

 ه بیست  بمشخصات پایانه های متصل  -7

 قواعد جامعیت  -8

 رت اط بین برنامه های کاربردی و داده های ذخیره شدها -9

 ن توابع تعریف شده توبط کاربرا -1۰

 

 

 لوگ ذخیره می شود.تعریف شاخص ها و تعریف جدول های مجازی در کاتاتعریف جدول های م نا، 

 

 مورد ابتفاده قرار می زیرد. DBAدیکشنری فعال توبط 

 

 

 برای ایجاد کاتالوگ ابتفاده می شود. DDLاز دبتورات  

 

 ( ابتفاده می شود. Insert   ،Delete  ،Update)مانند  DMLبرای تغییر محتوای کاتالوگ از دبتورات  

 

 الل از داده می شود.ابتفاده از کاتالوگ باعث افیایش ابتق 

 

 ابتفاده از کاتالوگ، تغییری در برعت ذخیره یا بازیابی اطالعات نمی زذارد. 

 

 مقادیر داده های درون جداول، در کاتالوگ بیست  ذخیره نمی شود. 
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 (TRANSACTION)تراکنش 

ا موفرا یرنرد. پایران یرک ترراکنش تراکنش به برنامه ای زفته می شود که یک کاربر در محیط بانک اطالعراتی اجررا مری ک

(commit)  ابت و یا ناموفا(abort). 

DBMS  ه بربر روی هر تراکنش کنترل هایی را انجام می دهد تا جامعیت بانک اطالعاتی تضمین شود. ایرن کنترلهراACID 

 می باشند. Durabilityو Isolationو  Consistencyو Atomicityمعروف می باشند که به ترتیب معرف 

 (Atomicity)یکپارچگی  -1

ت . این خاصیبه این معنی ابت که یا تمام دبتورات یک تراکنش انجام می شود یا هیچکدام از دبتورات اجرا نمی شوند

 به همه یا هیچ موبوم ابت.)مثال تراکنش انتقال م لغی از یک حساو به حساو دیگر (

 (Consistency)همخوانی  -2

 ی اجرا شود بانک را از حالتی صحیح به حالتی صحیح دیگر منتقل می کند.یعنی هر تراکنش ازر به تنهای

 (Isolation)انزوا  -3

 می شوند. یعنی اثر تراکنش های همروند روی یکدیگر  نان باشد که ظاهرا هر کدام به طور مجیا و در انیوا انجام

 (Durability)پایائی  -4

فی از برین می ربند ماندنی ابت و به طرور تصراد (commit)حله انجام به این معنی ابت که اثر تراکنش هایی که به مر

همچرون آترش نمی رود. مثال در تراکنش انتقال پول از حسابی به حساو دیگر ، بعد از واریی م لغ تحت هریچ شررایطی )

 بوزی( اثر عمل انجام شده از بین نمی رود.

 زمان انجام عمل و نوع عمل را ذخیره می کند.شنابه تراکنش،، بیست  مدیریت پایگاه داده ها در فایل ث ت تراکنش ها، 

 تراکنش های هم روند

را در  Bو  Aراکنش را رعایت نکنند و به طور ه  روند اجرا شوند. به طور نمونه دو تراصل بریالیتی تراکنش ها می توانند 

تواننرد بره  . این اعمال در اجرای هر  رونرد مریرا انجام می دهند b2و  b1دو عمل  Bو  a2و  a1دو عمل  Aنظر بگیرید که 

 ترتیب زیر انجام زیرند:

 Bتراکنش 
تراکنش 

A 
 زمان

- a1 1t 
b1 - 

2t 
- a2 3t 

b2  
4t 
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 میمانی( کتاو اینجانب برربی شده ابت. تذکر: م حث ه  روندی در درس بیست  های عامل )بخش ه

اده رس پایگراه ددتذکر: برای جلوزیری از دخالت تراکنش ها در اجرای یکدیگر، می توان از قفل ابتفاده کرد. م حث قفل در 

 پیشرفته در مقطع کارشنابی ارشد برربی می شود.
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 ها معماری سیستم پایگاه داده

وتر برا ، یرک بیسرت  عامرل و یرک کرامپی DBMSهرا، یرک ل یرک پایگراه دادهنحوه ترکیب اجیای بیستمی، شامل حرداق

 زویند. ها میدبتگاههای جان ی و تعدادی کاربر را، معماری بیست  پایگاه داده

 ها ع ارتند از:انواع معماری

 معماری متمرکز-1

 یگری ارت اط ندارد.یوتری دشود و به بیست  کامپت  کامپیوتری ایجاد میها روی یک بیسیک پایگاه داده

 

 معماری مشتری خدمتگزار -2

شین و قسمتی دیگر توبط ماشین دیگر قسمتی از پردازد توبط یک ما (Client-Server)در معماری مشتری خدمتگیار 

های شوند و برنامهیذخیره م clientها در بایت ها بطور منطقی تقسی  شده ابت. داده شود. یعنی مسئولیتانجام می

 شوند. اجرا می serverدی در بایت کاربر

 

 :(C/S  DB)  مشتری خدمتگزار انواع معماری

  (MC/S  DB)ک خدمتگیارمعماری  ند مشتری/ی -الف   

 (C/MS  DB) متگیارمعماری یک مشتری/ ند خد -و   

 (MC/MS  DB)خدمتگیار معماری  ند مشتری/ ند -ج   

 

 ماری متمرکز خدمتگزار نسبت به مع -مزایای معماری مشتری

   تقسی  پردازد   -الف    

 ها    اشتراک داده -و   

 کاهش ترافیک ش که  -ج   

 ابتقالل ایستگاههای کاری  -د  

 

 معماری توزیع شده-3

های توزیع شده شود. پایگاه دادهها و ش که معماری توزیع شده حاصل میاز ترکیب دو تکنولوهی پایگاه داده این معماری

(DDB) گاه واحدی ای از  ند پایگاه دادة به  مرت ط و توزیع شده روی یک ش که که از نظر کاربران، پاینی مجموعهیع

 ابت.
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  ، یک شمای ادارکی برابری وجود دارد. DDBدر معماری 

 

  الیامی ابت.، وجود یک طرح واحد توزیع داده ها، DDBدر معماری 

 ای وجود پایگاه توزیع شده در آن محیط نیست.صرف وجود ش که در یک محیط، به معنتذکر: 

 

 معایب معماری توزیع شده  مزایای معماری توزیع شده 

 ها             شتراک دادها -1

 رت اطات               اکاهش هیینه  -2

 ها    بتیابی بهتر به دادهد -3

 سهیل زسترد بیست         ت -4

 ل های از قبتفاده از پایگاه دادها -5

 موجود          

 اززاری با بازمانهای جدیدب -6

                                    هیینه باال  -1

 صرف حافظه بیشتر م -2

    ده بازی                       پیچیدزی پیا -3

 یچیدزی طراحی بیست  پ -4

وجود تهدیردهای برالقوه بررای امنیرت  – 5

 بیست 

 

 

 

 

 موازی معماری با پردازش-4

های موازی قادر به شود. بیست نوع زسترد یافته معماری توزیع شده ابت که برای دبتیابی پذیری باال طراحی می

 باشند.اجرای موازی تعداد زیادی تراکنش در ثانیه می

 

 مدل های ممکن برای معماری موازی

 معماری با حافظه اصلی مشترک -الف   

 معماری با دیسک مشترک -و   

 معماری بی اجیا مشترک -ج   

 

 مزایای معماری موازی با دیسک های مشترک

 کاهش مصرف حافظه جان ی -الف   

 تسهیل زسترد بیست  -و   

 تسهیل تحمل خرابی -ج   
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 آزمون

 
 

  پرونده ای است؟ ( باعث کدام مزیت در سیستم بانک اطالعات نسبت به سیستم(Integrationیکپارچگی -1

(IT-  89دولتی) 

 ( بهولت کار برای کاربر نهایی2               (Redundancy)( کاهش تکرار اطالعات1     

 ( تغییر دیسک حاوی بانک اطالعاتی4( برعت بیشتر در دبتربی به اطالعات                 3     

 

 یکپار گی در بیست  بانک اطالعات، باعث کاهش تکرار اطالعات می شود. (1-1

 

 (89دولتی  – IT) د مزیت سیستم پرونده ای بر سیستم بانک اطالعاتی است؟کدام مور -2

 ( امنیت فیییکی اطالعات، بیشتر2( بهولت پابخ به بئواالت پیش بینی نشده             1

 ( باززاری اطالعات، بیشتر4( بهولت دبتربی همیمان به اطالعات                  3

 

 ای بر بیست  بانک اطالعاتی، بیشتر بودن امنیت فیییکی اطالعات می باشد. از مییت های بیست  پرونده (2-2

 

 

 دام مورد زیر می تواند از معایب سیستم بانک اطالعاتی نسبت به سیستم پرونده ای باشد؟ک -3

 (IT –  88دولتی) 

 ( کاهش امنیت اطالعات2( کاهش همیمانی عملیات                                1

 (Redundancy)( افیایش تکرار اطالعات4یش زمان اجراء برنامه های کاربردی               ( افیا3

 در بیست  بانک اطالعاتی  ون اطالعات به اشتراک زذاشته می شوند، امنیت اطالعات کاهش می یابد. (3-2
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 (27؟ )دولتی نمی شوندمحسوب  DBMSدام یک از امکانات زیر جزء عناصر تشکیل دهنده ک -4

 ( امکان پردازد زبان ط یعی برای کار با پایگاه1    

  DSL( امکان کار با داده ها به کمک یک 2    

 پایگاه (Integrity)( امکان تامین جامعیت و بی نقصی 3    

 ( امکان تامین ایمنی پایگاه4    

 

 نمی باشد. BMSDامکان پردازد زبان ط یعی برای کار با پایگاه، جیء عناصر تشکیل دهنده  (4-1

 

 

 

 (89دولتی  – ITدام مورد باعث عدم برقراری استقالل داده منطقی است؟ )ک -5

 ( تغییر محتوای داده ها در بطح منطقی2( تغییر محتوای داده ها در بطح فیییکی             1    

 اطالعاتی( تغییر دیسک حاوی بانک 4( تغییر باختمان داده ها در بطح منطقی             3    

 تغییر باختمان داده ها در بطح منطقی، باعث عدم برقراری ابتقالل داده منطقی می باشد. (3-5
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 فصل 2

 ERمدل 

 

 

 

 

 

زی شروند. از تریاع، مدلسراداده های ذخیره شده در پایگاه )داده های عملیاتی یا داده های پایا(، ابتدا باید در باالترین بطح ان

 را نام برد.  ER:(Entity  Relationship)ارت اط  -ی توان رود موجودیتروشهای مدلسازی معنایی م

 

 ERمفاهیم اساسی در مدل 

 نوع موجودیت، صفت و نوع ارت اط وجود دارد.، به مفهوم ابابی ERدر مدل 

 

  (Entity type)نوع موجودیت 

کره   اعر  از اینمورد آن اطالع داشته باشیبه مفهوم کلی شییء، نوع موجودیت می زویند. در واقع هر  ییی که بخواهی  در 

 ،دانشرجو، درس بطور نمونه انواع موجودیت ها در محیط عملیراتی دانشرکده ع ارتنرد از:وجود فیییکی یا ذهنی داشته باشد. 

  .ابتاد، کارمند، زروه آموزشی و ...

 

 انواع موجودیت 

 موجودیت قوی )مستقل( -1

ط ت دیگر، در یک محیط مشخص مطرح باشد. ماننرد موجودیرت درس در محریموجودیتی که مستقل از هر نوع موجودی

 عملیاتی دانشگاه.
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 موجودیت ضعیف )وابسته( -2

ده بررای ماننرد موجودیرت عضرو خرانوا اما شنابه ندارد.موجودیتی که وجودد وابسته به یک نوع موجودیت دیگر ابت، 

 تاد.موجودیت کارمند یا موجودیت اثر منتشره برای موجودیت اب

 .باشد E1الیاماٌ نمونه ای از  E2ابت، ازر هر نمونه از  E1زیر نوع موجودیت  E2می زویی  نوع موجودیت 
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 صفت 

 ویژزی یک نوع موجودیت را صفت موجودیت می زویند. هر موجودیت دارای مجموعه ای از صفات ابت. 

 

 تقسیم بندی صفات 

 صفت را می توان از  ند نظر تقسی  بندی کرد: 

  (Composition)یا مرکب  (Single)ساده  -1

( و صرفتی صفتی که مقدار آن از لحاظ معنایی اتومیک یا تجییه نشدنی باشد را صفت باده می زویند)مانند صفت درس

 که از  ند صفت باده تشکیل شده باشد را مرکب می زویند. 

 

 .. می باشد..ه دارای اجیا نام شهر، نام خیابان و تذکر: صفت مرکب تجییه شدنی به صفات باده ابت. مانند صفت آدرس ک

 

ازر نیازی به اجیاء تشکیل دهنده صفت مرکب ن اشد آنرا به صورت یک صفت باده در نظر می زیرری . یعنری مفهروم 

 .تجییه پذیری نس ی ابت نه مطلا

 

 تک مقداری یا چند مقداری  -2

باشری .  اکثر یک مقدار برای یک نمونه از موجودیت، داشرتهصفت تک مقداری صفتی ابت که به ازای یک نام صفت، حد

رای نرد مقردار بر مانند شماره دانشجویی که نمی تواند بیش از یک مقدار داشته باشد و ازر بتوان به ازاء یک نام صفت، 

ت ابرتاد دییک نمونه از موجودیت داشته باشی ، آن صفت را  ند مقداری می زویی . مانند مدرک دانشگاهی برای موجو

ی نشکده که مرکه می تواند دارای مقادیری برای لیسانس، فوق لیسانس و دکتری باشد. یا شماره تلفن برای موجودیت دا

 تواند  ند مقدار داشته باشد.

 

تلفرن یرک صرفت   -صفت مرک ی که دارای  ند مقدار ابت را صفت پیچیده )مختلط( می زویند. صفت مرکرب آدرس

وو می شود.  ون یک شخص می تواند  ند آدرس داشته باشد و در هرر آدرس بریش از یرک محس (complex)پیچیده 

 شماره تلفن.
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  (Derived)یا مشتق  (Stored)ذخیره شده  -3

ه ایگاه ذخیررصفتی که مقادیرد در پایگاه داده ها ذخیره شده باشد صفت ذخیره شده نام دارد. صفتی که مقادیرد در پ

 اب ه روی داده های ذخیره شده بدبت آید را صفت مشتا می زویند.نشده باشد و از طریا مح

ا هرصفت معدل دانشجو یک صفت مشتا ابت  ون مستقیماٌ در پایگاه ذخیره نشده ابت و از طریا یکسرری محابر ه 

 روی داده های موجود در پایگاه داده ها، حاصل می شود.

 

 شناسه )کلید( -4

 ه دارای دو ویژزی یکتایی مقدار و کوتاه بودن طول مقادیر می باشد.صفت شنابه موجودیت، صفتی ابت ک    

 

 مقدار هیچ پذیر  -5

فن د شماره تلمقدار یک صفت برای برخی از نمونه های یک نوع موجودیت می تواند تعریف نشده )مقدار هیچ( باشد. مانن

، یرا م نشرده ابرتر ترم جاری که تا حاال اعالیک نمونه کارمند که در پایگاه داده موجود نیست، یا نام ابتاد یک درس د

 نمره دانشجویان که تا پایان ترم مقداری ندارد.

 معنا،صفت و محدودیت میدانی. بعضی از جن ه های صفت، لیوما از میدان آن ناشی می شوند.مانند: نوع،

 

 نوع ارتباط

ودد( کره دارای دیت )و یا بین یک نوع موجودیت با خبین دو یا بیش از دو نوع موجو (interaction)نوع ارت اط یعنی تعامل 

 یک معنای مشخص ابت و با یک نام بیان می شود. نوع ارت اط حالت خاصی از نوع موجودیت ابت. 

 به طور مثال، دو نوع ارت اط حذف و انتخاو بین موجودیتهای دانشجو و درس وجود دارد:

 می کند.         حذفدانشجو درس را  -1

 می کند. انتخاوو درس را دانشج -2

 

 یک نوع ارت اط، حداقل یک شرکت کننده و همیشه یک معنا دارد.

 

 .   N>=0در این صورت : باشد، Rتعداد صفات نوع ارت اط  Nیعنی ازر  یک نوع ارت اط می تواند صفت نداشته باشد.

 

 کاهش می یابد. ری مدلسازی انجام شده،انعطاف پذیضعیف را با صفت  ند مقداری نمایش دهی ، ازر نوع موجودیت 
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  ERنمودار 

ت، صفت و نوع )نوع موجودی ERاین نمودار مدل کلی پایگاه داده ها در باالترین بطح انتیاع ابت که به مفهوم ابابی مدل 

 ارت اط( توبط نمادهایی، نمایش داده می شود. 

 نماد معنا

 موجودیت

 

 

 نوع ارتباط

 

 

 ر ارتباطمشارکت موجودیت د

 

 

 صفت

 

 

 صفت شناسه

 

 

 صفت چند مقداری

 

 

 صفت مرکب

 

 

 

 

 صفت مشتق

 

 

 

 مشارکت الزامی

 

 

 موجودیت ضعیف)وابسته(

 

 

 نوع ارتباط با موجودیت ضعیف
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   E2   IS-A "گونه ای اسدت از ...  "ارتباط 

E1 

 

 

 مثال

 : ای دانشجو و درس را مشخص می کندزیر نوع ارت اط انتخاو بین موجودیته ERنمودار 

 

  

 

 

 

 

 

 

         د.         نمودار باال را  نین می خوانی :  دانشجو درس را انتخاو می کند. و یا  درس توبط دانشجو انتخاو می شو

  
 مثال

 صفت بابقه تدریس برای ابتاد،  ند مقداری ابت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مثال 

 نتخراو،می تواند تک مقداری یا  ند مقداری باشد. در شکل زیر، ا فت باشد. صفت نوع ارت اط ،نوع ارت اط می تواند دارای ص

 می باشد. "بال آموزشی، ترم و نمره"صفت نوع ارت اط با به صفت 

 

   درس
   شماره درس

 نام درس

   دانشجو   انتخاب

   شماره دانشجویی

 نام دانشجو

   

E1 E2 

 نام

 شماره درس

   استاد

   سابقه تدریس

 شماره
 ترم سال آموزشی

   دانشجو

   

   درس   انتخاب

   شماره   سال آموزشی   شماره

      

   ترم   نمره
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 انواع مشارکت

 می )ناکامل( غیر الیا -2لیامی )کامل(    ا -1مشارکت بر دو نوع ابت:   

 نند، در غیرکر یک ارت اط را الیامی زویند، ازر همه نمونه های آن موجودیت در آن ارت اط شرکت مشارکت یک موجودیت د

 اینصورت مشارکت غیر الیامی ابت. 

 شکل زیر معرف مشارکت الیامی بین دانشجو و درس در رابطه انتخاو ابت:

 

 

 

 

 همه دانشجویان دربی را حذف نمی کنند.مشارکت بین دانشجو و درس در رابطه حذف الیامی نمی باشد  ون لیوماٌ 

 

نوع ارت اط نیی خود نوعی موجودیت ابت )موجودیت ضعیف(، بنابراین می تواند دارای صفاتی باشرد کره معمروالٌ فاقرد 

 صفت کلید ابت. مثالٌ ارت اط انتخاو دارای صفاتی  ون ترم، نمره و بال آموزشی می باشد.

 

 ک نوع موجودیت قوی، دارای صفت نمی باشد.ارت اط یک نوع موجودیت ضعیف با ی

 

 مشارکت در نوع الیامی ابت. در مشارکت نوع موجودیت ضعیف در نوع ارت اط شنابا،

 

 درجه نوع ارتباط

 تعداد شرکت کنندزان در یک ارت اط را درجه) ندی( آن ارت اط زویند. 

 مثال  

 ابت:  ( Ternary)ارت اط زیر از درجه به زانی 

 

 

 

 

 

 انتخاو می کند.    prرا با ابتاد  cدرس  stنای این ارت اط : دانشجوی مع

  

   دانشجو   انتخاب   درس

   درس

   دانشجو   استاد   انتخاب
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 ابت. R، همان نرخ کاردینالیتی  R ندی نوع ارت اط 

   

  ندی نوع ارت اط در وضع مشارکت نوع موجودیت ها در ارت اط تاثیر ندارد.
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 انواع تناظر 

 انواع تناظر ع ارتند از:

 (N:M ند به  ند ) -3             (N:1)یک به  ند -2 (         1:1یک به یک ) -1  

 

 ارت اط دارد و برعکس. R2حداکثر با یک نمونه از  R1، یک نمونه از  R2با  R1در ارت اط یک به یک موجودیت 

 

 R2ارت راط دارد ولری یرک نمونره از  R2با تعدادی از نمونره هرای  R1، یک نمونه از  R2با  R1در ارت اط یک به  ند 

 ارت اط دارد. R1حداکثر با یک نمونه از 

 

 

  ارت اط دارد و برعکس. R2با تعدادی از نمونه های  R1، یک نمونه از  R2با  R1در ارت اط  ند به  ند 

 

 مثال 

ط ابت، یعنی یک دانشجو یک درس را حذف می کند ولی یک درس ممکن ابرت توبر N  :1تناظر بین موجودیت های زیر 

 شود.  ند دانشجو حذف

 

N                           1 
 

 

 
 

 مثال 

ه آموزشری یک ابتاد می تواند فقط مدیر یک زروه آموزشی باشد و هرر زررویعنی ابت.  1:1ارت اط بین موجودیت های زیر 

 فقط یک مدیر دارد.

 

1                           1 
 

   
 مثال 

   دانشجو   حذف   درس

   استاد   مدیریت   گروه آموزشی
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مری  ک درس توبط  ند دانشجو می تواند انتخاو شرود و یرک دانشرجوابت، یعنی ی N :Mارت اط بین موجودیت های زیر 

 تواند  ند درس را انتخاو کند.

 

M                           N 
 

 

 

 مثال 

قط در یک زروه ابتاد عضویت دارند و هر ابتاد ف Nابت. یعنی در هر زروه اموزشی،  N:1ارت اط بین زروه آموزشی و ابتاد 

 :آموزشی عضو می باشد

 

 

 

 

 

 مثال 

یک ابتاد ابرت. اثرر  اثر داشته باشد و هر اثر متعلا به Nابت. یعنی هر ابتاد می تواند  N:1ارت اط بین ابتاد و اثر منتشره 

 منتشره یک موجودیت ضعیف ابت.

 

 

 

 

 

در  Fصفتی از  باشد. همچنین N:1باید E   بهF  ندی نوع ارت اط شنابا از بوی  ، Fنس ت به  Eبا فرض ضعیف بودن 

 ، باید کلید باشد. Eمجموعه صفات 

 مثال 

 ابت : N:Mارت اط پیشنیازی بین موجودیت درس 

 

 

 

 درس   انتخاب   دانشجو

   درس

   پیش نیاز

یتعضو   گروه آموزشی    N   1   استاد   

   شماره   شماره

   N   1   اثر منتشره   دارد   استاد

PUBID   PID 
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 N                      M           
 

           یک درس می تواند پیش نیاز  ند درس باشد.                                                         

 

 مثال 

 ابت: N:1ارت اط زیر تناظر 

 

 

 

 

   N   1   فصل از کتاب   IS-A PART OF   کتاب

BID   
CN   
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 مثال 

 مربوط به شرکت بانکداری ERنمودار 

 

  
 

 

 

 را به ارث نمی برد. E1هیچ صفتی از  E2، در این صورت   ’E1 E2  ‘IS-A-PART-OF ازر 
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   (Connection traps)دام های پیوندی 

ام هرای دربت معنای ارت اطات ناشی مری شرود. ، دامهای پیوندی ابت که از درک ناد ERیکی از معایب مدلسازی به رود 

 پیوندی رایج ع ارتند از: 

   (Fan trap)دام یک  ندی) ند شاخه(  -1  

  (Chasm trap)دام شکاف)زسل(  -2  

 تذکر: یک دام به نام دام پیوندی حلقه ای وجود دارد که در این کتاو برربی نشده ابت.

 چندی  –دام یک 

مرودار باشد. در ن ود که ارت اطی بین  ند نوع موجودیت وجود داشته باشد، اما مسیر ارت اطی م ه این دام وقتی ایجاد می ش

ER  ممکن نمی باشد. "در  ه زروهی ابتاد شیرافکن عضویت دارد؟"زیر یافتن پابخ بئوال 

 

       N        1     1    N 
 

 

 اد نشود: مدل بازی را به صورت زیر باید اصالح کرد تا  نین دامی ایج

 

          N            1   N      1 
 

 

 

 دام شکاف 

یرن اام ابت. در این دام وقتی ایجاد می شود که مشارکت یک موجودیت در یک ارت اط الیامی ن اشد. نمودار زیر معرف این د

ایرن  ینکه ابتادی. )با فرض اپابخ داد "درس پایگاه داده ها در کدام زروه آموزشی ارائه می شود"حالت نمی توان به بئوال 

 درس را ارائه ندهد.(

 

          N             1   N      1 
 

 

 

 برای رفع مشکل دام پیوندی، مدلسازی را به رود زیر انجام می دهی .

 

          N            1   N      1 

یگروه آموزش   درس   استاد    

   دانشکده

   استاد

   دارد   استاد   گروه آموزشی   دارد

   وابسته است به   دانشکده   استاد   دارد   گروه آموزشی

   عضویت دارد   گروه آموزشی   درس   می کند تدریس   استاد

   ارائه می کند

   عضویت دارد   تدریس
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                                            1                                   N 

  EER  (Extended ER )روش 

 روشی ابت که در آن می توان از مفاهی  زیر که در مدلسازی شیء زرا وجود دارد، ابتفاده کرد. ، EERرود 

 تجزیه و ترکیب  -1

ثرالی از معمل تجییه را ترکیب می نامنرد. شرکل زیرر جدابازی یک شییء کل به اجیاء تشکیل دهنده آن را تجییه و عکس 

 تجییه و ترکیب ابت: 

 

 

 

 

 تخصیص و تعمیم  -2

 تخصیص یعنی مشخص کردن انواع خاص یک موجودیت ابت. مثالی از تخصیص برای موجودیت دانشجو: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن شرماره و می باشد که صفاتی  و "دانشجوی کاردانی، کارشنابی و کارشنابی ارشد"موجودیت دانشجو دارای به زیر نوع 

 نام در همه آنها وجود دارد.)صفات مشترک( 

. تعمی  یعنی تشخیص حداقل صفت شنابه مشترک بین حرداقل دو نروع موجودیرت و تعمیم عکس عمل تخصیص است

 انتساو آن صفت به یک نوع موجودیت جدید ابت. مثال زیر معرف تعمی  ابت.

 صفات مشترک

 

 

   کامپیوتر

   مانیتور   هارد

   دانشجو

   کارشناسی ارشد   کارشناسی   کاردانی

 نام و نام خانوادگی

 شماره

   دانشجو

   کارشناسی ارشد   کارشناسی   کاردانی

 شماره نام و نام خانوادگی
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 ر نظر زرفترهدتعمی  با داشتن زیر نوعهای خاص، صفات مشترک بین آنها را در یک مجموعه صفات برای نوع ارشد  تذکر: در

 و آنها را برای هر زیر نوع تکرار نمی کنی .

 

 نمایش داده می شود. تجزیهبا تکنیک  ’IS-A-PART-OF‘و ارت اط  تخصیصبا تکنیک  ’IS-A‘ارت اط  

 

 . n>=2نوع موجویت باشد، در این صورت  nتعمی   حاصل Eازر نوع موجویت  

 

 . N>=2تعداد زیر نوع ها در تخصیص کامل باشد، در این صورت  Nازر  

 

 یک شرط الزم ابت. n>=1 نوع موجویت، nدر تعمی  این  نوع موجودیت باشد، nتعداد صفات مشترک بین  Nازر 

 

  (Multiple inheritance)وراثت چندگانه  -3

و جودیرت دانشرجزیر نوع می تواند، متعلا به  ند موجودیت باشد. در مثال زیر، نوع دانشجوی کاردانی ه  متعلا بره مو یک

 می باشد و ه  متعلا به دانشجوی روزانه و ه  دانشجوی ش انه: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تجمیع  -4

تفاده مری زمرانی از تجمیرع ابررفرت. می توان دو یا بیش از دو موجودیت مرت ط را به صورت یک موجودیت واحد در نظر ز

 در مثال زیر تجمیع نمایش داده شده ابت.کنی  که بخواهی  ارت اطی را بین ارت اط ها بیان کنی . 

 

   دانشجو

   کارشناسی ارشد   کارشناسی   کاردانی

   شبانه   روزانه
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 از تکنیک تجمیع وقتی استفاده می کنیم که بخواهیم:

  اط را کاهش دهی .درجه یک نوع ارت  -1   

 خی از برنامه ها افیایش دهی .را برای بر کارایی بیست  پایگاهی -2   

 ک نوع ارت اط با یک نوع ارت اط دیگر را در مدلسازی منظور کنی .ی -3   

 

 از تجمیع برای نمایش ارت اط بین حداقل یک نوع موجویت با یک نوع ارت اط دیگر ابتفاده می شود.

 

 انند متمایی ن اشند.می تو دو نوع موجودیت مجتمع شونده در تکنیک تجمیع باشند، E2و E1ازر 

 

 

 می توانند در تمام صفات مشترک باشند. دو نوع موجودیت مجتمع شونده در تکنیک تجمیع باشند، E2و E1ازر 

 

در این صورت بین آنها باید حرداقل یرک نروع  دو نوع موجودیت مجتمع شونده در تکنیک تجمیع باشند، E2و E1ازر 

 ارت اط وجود داشته باشد.

 

 .n>=1آنگاه  تعداد نوع موجویت های مجتمع شونده باشد، nتجمیع ، ازر  در تکنیک

 

 وابستگی پیوندی قابل نمایش نیست.زسترد یافته،  ERدر رود 

 

 زسترد یافته، بعضی از محدودیت های خرد جهان واقع، قابل نمایش نیستند. ERدر رود 
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 آزمون

 
 

 

وجود دارد. حال اگر بخواهیم این رابطه سه تایی  A,B,Cودیت های بطه سه تایی زیر بین موجفرض کنید که را -1

زیر دقیقا معادل با ایدن  (ERD)ابطه ر-را با رابطه های دودویی نمایش دهیم، کدام یک از نمودارهای موجودیت

 (88دولتی  -IT)  رابطه سه تایی می باشد؟
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ودیرت بایرد یرک موج با رابطه های دودویی نمایش دهری ،  را A,B,Cازر بخواهی  رابطه به تایی بین موجودیت های  (3-1

 باید: Eاضافه کنی . برای این که رابطه به تایی حفظ شود، موجودیت  Eجدید مانند 

 ا موجودیت های ق لی ارت اط کامل و اج اری داشته باشد. )ارت اطی دو خطه =(ب -الف       

 به  ند داشته باشند. ت اط یکیک ار Eبا موجودیت  A,B,Cموجودیت های  -و       
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 منتخبی از عناوین آموزشی منتشر شده بر روی فرادرس

 نویسیبرنامه

 مدت زمان تقریبی عنوان آموزش

 باعت 3 کلیک کنید )+( - م انی برنامه نویسی

 باعت 13 کلیک کنید )+( - C برنامه نویسی

 باعت C 2۰++ آموزد برنامه نویسی

 باعت 14 کلیک کنید )+( - بی شارپ برنامه نویسی کاربردی

 باعت 14 کلیک کنید )+( - آموزد جامع شی زرایی در بی شارپ

 باعت 23 کلیک کنید )+( - برنامه نویسی جاوا

 باعت 28 کلیک کنید )+( - PHP آموزد برنامه نویسی

 باعت 7 کلیک کنید )+( - (CodeIgniter) کدایگنایتر PHP آموزد فریمورک

 باعت 7 کلیک کنید )+( - jQuery آموزد ابکریپت برنامه نویسی

 باعت 13 کلیک کنید )+( - (Visual Basic.NET) آموزد ویژوال بیسیک دات نت

 باعت 16 کلیک کنید )+( - (Visual Basic.NET) ی ویژوال بیسیک دات نتآموزد تکمیل

 باعت 4 کلیک کنید )+( - VB.Net آموزد برنامه نویسی با رود به الیه به زبان

 باعت 16 کلیک کنید )+( - Small Basic برنامه نویسی ابمال بیسیک یا

 باعت 2 کلیک کنید )+( - آموزد باخت بازی باده در ویژوال بیسیک

 باعت 11 کلیک کنید )+( - SQL Server آموزد کاربردی

 باعت 2 کلیک کنید )+( - C# در LINQ to SQL آموزد آشنایی با

 باعت 4 کلیک کنید )+( - آموزد برنامه نویسی با رود به الیه به زبان بی شارپ

 باعت 1 کلیک کنید )+( - آموزد برنامه نویسی تحت ش که با بی شارپ در قالب پروهه

 باعت 3 کلیک کنید )+( - در دات نت Cryptography آموزد
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 )ادامه از صفحه قبل( نویسیبرنامه

 مدت زمان تقریبی عنوان آموزش

 باعت 4 آموزد قفل نرم افیاری در بی شارپ از طریا رجیستری

 باعت 13 کلیک کنید )+( - ها در اندرویدآموزد باخت اپلیکیشن کتاو و کار با داده

 باعت 14 کلیک کنید )+( - ر اندرویدآموزد ارت اط با دیتابیس بمت برور د

 باعت 16 کلیک کنید )+( - آموزد باخت روبات و کنترل آن با اندروید

 - آموزد باخت اپلیکیشن دیکشنری صوتی دو زبانه با قابلیت تشخیص صوت کاربر

 کلیک کنید )+(

 باعت 7

 باعت 9 )+( کلیک کنید - آموزد مدیریت بانک اطالعاتی اوراکل

 باعت 7 کلیک کنید )+( - آموزد مدیریت بانک اطالعاتی اوراکل پیشرفته

 باعت 1 در لینوکس 12cوزد راه اندازی اوراکل آم

 باعت 3 کلیک کنید )+( -  آموزد دیتازارد در اوراکل

 باعت 9 کلیک کنید )+( - برنامه نویسی متلب

 باعت 14 کلیک کنید )+( - متلب برای علوم و مهندبی

 باعت 7 کلیک کنید )+( - برنامه نویسی متلب پیشرفته

 باعت 8 کلیک کنید )+( - در متلب (GUI) طراحی رابط های زرافیکی

 باعت 7 کلیک کنید )+( - RStudioافیار و نرم Rآموزد برنامه نویسی 

 باعت 5 (+) کلیک کنید - RStudio افیارو نرم R آموزد تکمیلی برنامه نویسی

 باعت 2۰ کلیک کنید )+( - 1آموزد برنامه نویسی پایتون 

 باعت 5 کلیک کنید )+( - 2زد برنامه نویسی پایتون آمو

 باعت 16 (+) کلیک کنید - OpenGL آموزد زرافیک کامپیوتری با
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 ها و برورهاراه اندازی و مدیریت وبسایت

 ریبیمدت زمان تق عنوان فرادرس

 باعت 28 کلیک کنید )+( - PHP آموزد برنامه نویسی

 باعت 7 د )+(کلیک کنی - (CodeIgniter) کدایگنایتر PHP آموزد فریمورک

 باعت 3 کلیک کنید )+( -  HTML آموزد طراحی وو با

 باعت 5 ک کنید )+(کلی -  CSS آموزد طراحی وو با

 باعت 4 لیک کنید )+(ک -کلیک کنید   - CSS و HTML آموزد پروهه محور

 باعت 9 کلیک کنید )+( -  (JavaScript) آموزد جاوا ابکریپت

 باعت 1 کلیک کنید )+( -  cPanel آموزد کار با

 باعت 1 کلیک کنید )+( -کلیک کنید   -  DirectAdmin آموزد مدیریت هابت با

 باعت 7 کلیک کنید )+( -  راه اندازی بایت و کار با وردپرس

کلیک کنید  -  Easy Digital Downloads روشگاه دیجیتال با وردپرس وراه اندازی ف

)+( 

 باعت 1

 باعت 1 کلیک کنید )+( -  آموزد راه اندازی بایت شخصی با وردپرس

 باعت 2 کلیک کنید )+( -آموزد ترجمه قالب وردپرس  

 تباع 2 کلیک کنید )+( -  آموزد راه اندازی بایت خ ری با وردپرس
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 علوم کامپیوتر

 مدت زمان تقریبی عنوان آموزش

 باعت 1۰ کلیک کنید )+( -ها باختمان داده

 باعت 2۰ کلیک کنید )+( - (ارشد کنکور تست –ها )مرور موزد باختمان دادهآ

 باعت 9 کلیک کنید )+( -ها ها و ماشینآموزد نظریه زبان

 باعت 8 کلیک کنید )+( - (ارشد کنکور تست –ها و ماشین )مرور آموزد نظریه زبان

 باعت 11 کنید )+( کلیک - آموزد بیست  های عامل

 باعت 12 کلیک کنید )+( - آموزد بیست  عامل )مرور اجمالی و تست کنکور(

 باعت 8 کلیک کنید )+( -ها دادهآموزد پایگاه 

 باعت 5 کلیک کنید )+( - (ارشد کنکور تست –ها )مرور آموزد پایگاه داده

 باعت 1۰ کلیک کنید )+( - آموزد طراحی و پیاده بازی زبان های برنامه بازی

 - (ارشد کنکور تست –آموزد طراحی و پیاده بازی زبان های برنامه بازی )مرور 

 نید )+(کلیک ک

 باعت 12

 باعت 4 کلیک کنید )+( - آموزد رود های حل روابط باززشتی

 باعت 2 کلیک کنید )+( - ی  و حل در طراحی الگوریت آموزد رود تقس

 باعت 8 کلیک کنید )+( - آموزد ذخیره و بازیابی اطالعات

 باعت 16 کلیک کنید )+( - آموزد باختمان زسسته با رویکرد حل مساله

 باعت 1۰ کلیک کنید )+( - آموزد جامع مدارهای منطقی

 باعت 2۰ کلیک کنید )+( - آموزد معماری کامپیوتر با رویکرد حل مسأله

 کلیک - آموزد باختمان زسسته )مرور و حل تست های کنکور کارشنابی ارشد(

 کنید )+(

 باعت 12

 باعت 8 کلیک کنید )+( - طراحی الگوریت آموزد 

 باعت 19 کلیک کنید )+( - 1آموزد ش که های کامپیوتری 
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 )ادامه از صفحه قبل( علوم کامپیوتر

 یمدت زمان تقریب عنوان آموزش

 باعت 14 کلیک کنید )+( - آموزد نظریه زراف و کاربردها

 تباع 1۰ کلیک کنید )+( - (Network+) آموزد نتورک پالس

 باعت 3 کلیک کنید )+( - Rational Roseافیار با نرم UML آموزد مدل بازی

 باعت 3 کنید )+(کلیک  - آموزد پردازد ویدئو

 باعت 16 کلیک کنید )+( - پردازد تصویر در متلب

 باعت 1۰ کلیک کنید )+( - OpenCV تصویر با آموزد پردازد

 

 

 هوش مصنوعی

 مدت زمان تقریبی عنوان آموزش

 باعت 14 کلیک کنید )+( - الگوریت  هنتیک در متلب

 باعت 1۰ کلیک کنید )+( - در متلب PSO الگوریت 

 باعت 2 کلیک کنید )+( - زسسته باینری (PSO) الگوریت  ازدحام ذرات

 باعت 1 کلیک کنید )+( - در متلب PSO ترکیب الگوریت  هنتیک و

 باعت 2 کلیک کنید )+( - حل مسأله فروشنده دوره زرد با ابتفاده از الگوریت  هنتیک

 باعت 6 کلیک کنید )+( - الگوریت  مور گان در متلب

 باعت 13 کلیک کنید )+( - الگوریت  رقابت ابتعماری در متلب

با ابتفاده از الگوریت  های فرا ابتکاری و  ANFIS طراحی بیست  های فازی عص ی یا

 کلیک کنید )+( - تکاملی

 باعت 2

 باعت 2 کلیک کنید )+( - در متلب Cultural Algorithm الگوریت  فرهنگی یا
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 )ادامه از صفحه قبل( هوش مصنوعی

 مدت زمان تقریبی عنوان آموزش

 باعت 4 کلیک کنید )+( - در متلب Simulated Annealing ش یه بازی ت رید یا

 باعت 2 کلیک کنید )+( - در متلب Tabu Search جستجوی ممنوع یا

 باعت 1 کلیک کنید )+( - در متلب Firefly Algorithm الگوریت  کرم شب تاو یا

 باعت 2 یک کنید )+(کل - در متلب BBO بهینه بازی م تنی بر جغرافیای زیستی یا

 باعت 2 کلیک کنید )+( - در متلب Harmony Search جستجوی هارمونی یا

 باعت 3 کلیک کنید )+( - در متلب Artificial Bee Colony کلونی زن ور مصنوعی یا

 باعت 2 کلیک کنید )+( - در متلب Bees Algorithm الگوریت  زن ورها یا

 باعت 1 کلیک کنید )+( - الگوریت  تکامل تفاضلی

 باعت 2 ید )+(کلیک کن - در متلب IWO الگوریت  بهینه بازی علف هرز مهاج  یا

 باعت 1 کلیک کنید )+( - TLBO الگوریت  بهینه بازی م تنی بر و یادزیری یا

 باعت 4 کلیک کنید )+( - در متلب SFLA الگوریت  بهینه بازی جهش قورباغه یا

 باعت 19 کلیک کنید )+( - بهینه بازی  ند هدفه در متلب

 باعت 9 کلیک کنید )+( - بهینه بازی مقید در متلب

 باعت 28 کلیک کنید )+( - ش که های عص ی مصنوعی در متلب

 باعت 9 کلیک کنید )+( - آموزد کاربردی ش که های عص ی مصنوعی

 باعت 3 کلیک کنید )+( - آموزد ابتفاده از ش که عص ی مصنوعی با نروبولوشن

 باعت 4 ک کنید )+(کلی - در متلب GMDH ش که عص ی

 باعت 3 کلیک کنید )+( - ش که های عص ی زازی به همراه پیاده بازی عملی در متلب

 باعت 3 کلیک کنید )+( - در متلب LVQ ط قه بندی و بازشنابی الگو با ش که های عص ی

 باعت 8 کلیک کنید )+( - بازی الگوریت  های تکاملی و فراابتکاری در بی شارپآموزد پیاده 
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 آمار و داده کاوی

 مدت زمان تقریبی عنوان آموزش

 باعت 88 کلیک کنید )+( - زنجینه فرادرس های یادزیری ماشین و داده کاوی

 باعت 71 کلیک کنید )+( - زنجینه فرادرس های محاب ات هوشمند

 باعت 24 کلیک کنید )+( -آموزد یادزیری ماشین 

 باعت 24 کلیک کنید )+( - در متلب Data Mining داده کاوی یا

 باعت 2 کلیک کنید )+( - RapidMiner آموزد داده کاوی در

 باعت 17 کلیک کنید )+( - آموزد وو کاوی

 باعت 28 کلیک کنید )+( - لبش که های عص ی مصنوعی در مت

 باعت 9 کلیک کنید )+( - آموزد کاربردی ش که های عص ی مصنوعی

 باعت 4 کلیک کنید )+( - در متلب GMDH ش که عص ی

 باعت 3 کلیک کنید )+( - ش که های عص ی زازی به همراه پیاده بازی عملی در متلب

 باعت 3 کلیک کنید )+( - در متلب LVQ ط قه بندی و بازشنابی الگو با ش که های عص ی

 باعت 3 کلیک کنید )+( - بتکاریخوشه بندی با ابتفاده از الگوریت  های تکاملی و فراا

 باعت 2 کلیک کنید )+( - Classifier تخمین خطای کالبیفایر یا

 باعت 2 کلیک کنید )+( - Feature Selection انتخاو ویژزی یا

 باعت 4 کلیک کنید )+( - انتخاو ویژزی با ابتفاده از الگوریت  های فرا ابتکاری و تکاملی

کلیک کنید  - کاهش تعداد رنگ تصاویر با ابتفاده از رود های خوشه بندی هوشمند

)+( 

 باعت 1

 باعت 4 کلیک کنید )+( - آموزد پردازد بیگنال های واقعی در متلب

 باعت 9 کلیک کنید )+( - Data Fusion م انی و کاربردهای راه رد تلفیا داده یا

 باعت 13 کلیک کنید )+( - آمار و احتمال مهندبی
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 باعت 3 (کلیک کنید )+ - SPSS های فرض مربوط به میانگین جامعه نرمال درآزمون

 )ادامه از صفحه قبل( آمار و داده کاوی

 مدت زمان تقریبی عنوان آموزش

 باعت 2 کلیک کنید )+( - آموزد محاب ات آماری در اکسل

 باعت 5 کلیک کنید )+( - آموزد کنترل کیفیت آماری

 باعت 2 کلیک کنید )+( - SPSS آموزد کنترل کیفیت آماری با

 باعت 7 کلیک کنید )+( - Amos آموزد مدل بازی معادالت باختاری با

 باعت 4 کلیک کنید )+( - SASافیار تجییه و تحلیل اطالعات با نرم

 

 

 دسی برقمهن

 مدت زمان تقریبی عنوان آموزش

 باعت 7 کلیک کنید )+( - Verilog طراحی دیجیتال با ابتفاده از وریلوگ یا

 باعت 1۰ کلیک کنید )+( - آموزد جامع مدارهای منطقی

 باعت 4 کلیک کنید )+( - طراحی و پیاده بازی مدارات منطقیآموزد مروری 

 باعت 4 کلیک کنید )+( - CodevisionAVRافیار و نرم AVR آموزد میکروکنترلر

 باعت 4 )+(کلیک کنید  - CodevisionAVRافیار و نرم AVRآموزد تکمیلی میکروکنترلر 

 باعت 6 کلیک کنید )+( - Keyence و Omron های باخت شرکت هایPLC آشنایی با

 باعت 9 کلیک کنید )+( - CCS با کامپایلر PIC میکروکنترلر

 باعت 3 کلیک کنید )+( - Proteus اآموزد تحلیل و طراحی مدارات الکترونیکی ب

 (PSpice) آموزد ش یه بازی و تحلیل مدارهای الکتریکی و الکترونیکی با پی ابپایس

 کنید )+( کلیک -

 باعت 3

 باعت 3 کلیک کنید )+( - ADS آموزد مقدماتی

 باعت 2 کلیک کنید )+( - ADSافیار آموزد تکمیلی آنالیی مدار با نرم
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 )ادامه از صفحه قبل( سی برقمهند

 مدت زمان تقریبی عنوان آموزش

 باعت 2 کلیک کنید )+( - OrCAD مدارات الکتریکی با تحلیل ریاضیآموزد 

 باعت 2 کلیک کنید )+( - Orcad Capture آموزد ش یه بازی مدارات الکترونیکی با

 باعت 8 کلیک کنید )+( -  (Arduinoآموزد برنامه نویسی آردوینو ) 

 باعت 7 کلیک کنید )+( - (Arduino) آموزد تکمیلی برنامه نویسی آردوینو

 باعت 7 کلیک کنید )+( - Altium Designer افیارمدار  اپی به کمک نرم آموزد طراحی برد

 باعت 5 کلیک کنید )+( - آموزد م انی ربات های برنامه پذیر

 باعت 16 کلیک کنید )+( - آموزد باخت روبات و کنترل آن با اندروید

 باعت 9 کلیک کنید )+( - 1رهای الکتریکی آموزد مدا

 باعت 11 کلیک کنید )+( - 2آموزد مدارهای الکتریکی 

 باعت 1۰ کلیک کنید )+( - زد بیست  های کنترل خطیآمو

 باعت 13 کلیک کنید )+( - 1آموزد مکاترونیک کاربردی 

 باعت 3 کلیک کنید )+( - احث منتخب(آموزد کامسول )م 

 باعت 3 کلیک کنید )+( -ها آموزد بینماتیک مستقی  و معکوس ربات

 باعت 27 کلیک کنید )+( - ها و بیست  هاآموزد تجییه و تحلیل بیگنال

 - و داده های مکانیآموزد متلب با نگرد تحلیل آماری، تحلیل بری های زمانی 

 کلیک کنید )+(

 باعت 8

 باعت 4 کلیک کنید )+( - افیار متلبپردازد بیگنال های دیجیتال با ابتفاده از نرم

 باعت 4 کلیک کنید )+( - ش یه بازی بیست  با بیمیولینک

 باعت 11 کلیک کنید )+( - ت  های قدرت در بیمولینک و متلبآموزد بیس

 - متلبافیار آنالیی پایداری و کنترل بیست  های قدرت با ابتفاده از جع ه ابیارهای نرم

 کلیک کنید )+(

 باعت 2

 باعت 3 کلیک کنید )+( - در ش یه بازی بیست  های قدرت SimPowerSystems آشنایی با
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 )ادامه از صفحه قبل( مهندسی برق

 مدت زمان تقریبی عنوان آموزش

 SimPowerSystem و Simulink ش یه بازی ماشین های الکتریکی در تول اکس های

 کلیک کنید )+( - افیار متلبدر نرم

 باعت 4

 باعت 8 کلیک کنید )+( - بیمولینک و متلب در بازی ش یه –آموزد الکترونیک قدرت 

کلیک  - آموزد ش یه بازی عملکرد انواع ماشین های الکتریکی در بیمولینک متلب

 کنید )+(

 باعت 1۰

 باعت 4 کلیک کنید )+( - ربرنامه های پابخگویی با

 باعت 21 کلیک کنید )+( - برای تحلیل بیست  های قدرت ETAP افیار آموزد نرم

 باعت 5 کلیک کنید )+( - برای حل مسائل بازار برق GAMSافیار آموزد مقدماتی نرم

 باعت 2 کلیک کنید )+( - GAMS ینگ اقتصادی( درآموزد پخش بار اقتصادی )دیسپا 

 باعت 2 کلیک کنید )+( - کاربرد فازی در بیست  های قدرت

 باعت 5 کلیک کنید )+( - HFSSافیار آموزد نرم

 باعت 1 کلیک کنید )+( - HFSSافیار طراحی آنتن مایکروابتریپ به کمک نرم

 باعت 1 کلیک کنید )+( - HFSS با SIW آموزد طراحی و ش یه بازی آنتن های

کلیک کنید  - CST رربی کامل آنتن های مایکروابتریپ و طراحی آن توبطآموزد ب

)+( 

 باعت 3

 Empirical Mode Decomposition آموزد تجییه بیگنال به مولفه های مود ذاتی یا

 کلیک کنید )+( -

 دقیقه 4۰

 باعت 3 کلیک کنید )+( - نمونه برداری و بازبازی اطالعات در بیست  های کنترل دیجیتال

 باعت 1 کلیک کنید )+( - برربی پابخ ورودی پله در شنابایی فرآیندهای صنعتی

و ش که فازی  ARX مدل بازی و شنابایی بیست  های دینامیکی با ابتفاده از مدل

 کلیک کنید )+( - ANFIS عص ی

 باعت 1

 باعت 2 کلیک کنید )+( - با منطا فازی PID طراحی و تنظی  ضرایب کنترل کننده

 باعت 2 کلیک کنید )+( - آموزد کنترل بیست   هار تانک
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 فصل 3

 مدل رابطه ای
 

 

 

برت کره موجرب ، کاد مدل رابطه ای را معرفی کرد. باختار داده ای در مدل رابطه ای، مفهوم ریاضی رابطه ا197۰در بال 

مین داده ای تا قوی شدن انتیاع در این مدل شده ابت. مفهوم مدل داده ای زسترده تر از مفهوم باختار داده ای ابت. مدل

 عملیاتی و جامعیتی تشکیل شده ابت. ، بخش باختاری 3داده ها می باشد و از کننده محیط انتیاعی پایگاه 

 تعریف رابطه

 رابطه را از دو منظر تعریف می کنی .

 تعریف رابطه از نظر کاد 

 ی باشد.از ضرو کارتیین آنها م ای، زیر مجموعه nsتا1sمجموعه nتعریف شده روی  R رابطه

 مثال

 زیر تعریف شده ابت: روی به مجموعه  Student (S1,S2,S3)رابطه 

S1 = {شماره }  ,  S2 = {نام }  ,  S3 = {نمره } 

 که نمایش جدولی آن به صورت زیر ابت: 

S3 S2 S1 

14 Ali 120 
20 Reza 198 

 

 میدان

مفهروم  کراد، از یک صفت از آن مقردار مری زیرنرد. از نظررمیدان، مجموعه ای ابت نامدار از مقادیر همنوع که یک یا بیش 

 یایای میدان ع ارتند از:مزسترد یافته مفهوم نوع داده ابت. میدان،

  ی پربش هاامکانی برای کنترل مقدار -1
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 ی پربش هاامکانی برای کنترل معنای -2

 مکانی برای تسریع پابخدهی به برخی از پربش هاا -3

 تر شدن شمای پایگاه داده ها. امکانی برای باده  -4

 همنوع هستند.در مدل رابطه ای هر دو صفت ه  میدان، 

 

 تعریف رابطه از نظر دیت 

 نه لیوماٌ متمایی، رابطه از دو قسمت تشکیل شده ابت:    Dn , … ,D2 , D1میدان   nبا فرض وجود

 : مجموعه ابامی صفات خاصه (Heading)عنوان  -1   

 : مجموعه ای از تاپل ها (Body)بدنه  -2   

 مجموعه ای متغیر در زمان.عنوان رابطه مجموعه ای ابت ثابت در زمان اما بدنه رابطه، 

 

 درجه همان تعداد صفات و کاردینالیتی همان تعداد بطرها می باشد.

 

 تناظر بین مفاهی  رابطه ای و مفاهی  جدول:  

     ا          = بتون ، درجه = تعداد بتونها ، کاردینالیتی= تعداد بطره رابطه = جدول،  تاپل = بطر ، صفت         

 متناظری نداری .تذکر: برای مفهوم کلید،          

 

 اما رابطه می تواند اصال صفت نداشته باشد.جدول باید حداقل یک بتون داشته باشد،

 

 وجود هیچمقدار در جدول مجاز ابت و در رابطه مجاز نیست.

 

 عنصر باختاری ابابی در مدل رابطه ای ابت.رابطه، 

 

 کاردینالیتی عنوان و کاردینالیتی بدنه رابطه بیرزتر یا مساوی صفر ابت.

 

 مثال 

 کنید. درجه و کاردینالیتی رابطه را بیان، که در زیر نشان داده شده، مجموعه عنوان، مجموعه بدنه Rدر رابطه 

C B A 
c1 b1 a1 
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c2 b2 a2 
 

 ابت. 2و کاردینالیتی آن  3بطر ابت، بنابراین درجه رابطه  2صفت خاصه و 3دارای  R (A,B,C) : رابطهحل

  R  :                                                                            HR = {A,B,C} مجموعه عنوان رابطه

 R                             :                    BR = {{ a1 , b1 , c1 } , {a2 , b2 , c2 } }و مجموعه بدنه رابطه
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 خواص رابطه

 یک رابطه دارای خواص زیر ابت:

  تاپل تکراری ندارد. -1

ابطره وجرود یک مجموعه دارای عناصر تکراری نمی باشد و  ون تاپلها، عناصر مجموعه پیکر هستند، تاپرل تکرراری در ر

 ندارد.

 

 ارند.تاپلها نظم ند -2

 عناصر مجموعه دارای نظ  نمی باشند و  ون تاپلها، عناصر مجموعه پیکر هستند، نظ  ندارند.

 

 . )از  پ به رابت(صفات رابطه نظم ندارند  -3

 عناصر مجموعه دارای نظ  نمی باشند و  ون صفات، عناصر مجموعه عنوان هستند، دارای نظ  نمی باشند.

 

 ک( هستند.دنی)اتومیمقادیر تمام صفات، تجزیه نش -4

ناپرذیری  صفت اتومیک، صفتی ابت که ازر آن را به اجیایی تجییه کنی ، اجیای حاصل بری معنرا باشرند. ال تره تجییره

وز تشرکیل رمفهومی نس ی ابت و بستگی به کاربردهای خاص دارد. مثالٌ صفت تاریخ می تواند از به جریء برال، مراه و 

 کاربرد با معنا و در کاربردی دیگر بی معنا باشند.شود که این اجیاء ممکن ابت در یک 

 مثال 

 91-1/90بال ابت و مرثالٌ بره صرورت –معرف ترمTY تجییه شدنی ابت. در واقع   R(ID,NAME,TY)در رابطه  TYصفت 

   تشکیل شده ابت.  91-90و بال 1نمایش داده می شود. که از دو قسمت ترم 

 

 

ات رابطه از طریا نام آنها دبتربی می شود، در حالیکه برتونهای جردول نظر  صفات رابطه نظ  ندارند، یعنی به صف

 دارند، یعنی به بتونهای جدول از طریا مکان آنها دبتربی می شود.

 

 مدل رابطه ای در نمایش داده های پیچیده مشکل دارد. به دلیل خاصیت تک مقداری بودن صفات رابطه،

 

اشند، در این صورت درجه یک رابطه با تعداد میدان های آن رابطه برابر ابت، و ازرر ازر در رابطه ای میدان ها مجیا ب 

 درجه از تعداد میدان ها بیرزتر ابت.میدان ها مجیا ن اشند، 
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 از مفاهی  فایلینگ، در مدل رابطه ای مطرح نیست. "نشانی و اشاره زرنظ ، "مفاهیمی مانند 
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 انواع کلید 

 :انواع کلید ع ارتند از

 ( C.K )کاندید کلید
 هر زیر مجموعه از مجموعه عنوان که دارای خاصیت یکتایی مقردار و کراهش

 ناپذیری باشد. 

 یکی از کلیدهای کاندید که توبط طراح پایگاه داده انتخاو می شود.  ( P.K )اصلی کلید

 .هر کلید کاندید غیر از کلید اصلی ( A.K )بدیل کلید

 F.K )کلید خارجی 

) 

  R1کره در R2، هر زیرر مجموعره از صرفات  R2 , R1 دو رابطهفرض وجود با 

 لیوما متمایی نیستند( R2و R1ابت. ) R2کلید کاندید باشد، کلید خارجی 

 ( S.K )کلید سوپر
اشرته هر ترکی ی از ابامی صفات رابطه که در هیچ دو تاپل، مقدار یکسرانی ند

 باشد.

( C.K : Condidate Key )      ( P.K : Primary Key )         ( A.K : Alternate Key )   

( F.K :  Foreign Key )          ( S.K : Super Key ) 
 

یری مری تروان فقط یک کلید کاندید داشته باشد، در تعریف کلید خارجی به جای کلید کاندید از کلیرد اصرلی ن R1تذکر: ازر

 ابتفاده کرد.

 نکاتی در رابطه با کلید کاندید

 کلید کاندید می تواند باده یا مرکب باشد. -1

 ابطه ممکن ابت بیش از یک کلید کاندید داشته باشد.ر -2

 لید کاندید امکانی ابت برای ارجاع به یک تاپل در رابطه .ک -3

 لیدهای کاندید یک رابطه ممکن ابت صفت مشترک داشته باشند.ک -4

 نام دارد. (ALL KEY ) فات رابطه حاصل می شود، تمام کلیدای که کلید کاندید آن از ترکیب تمام ص رابطه -5

 ر شمای ادراکی، کلیدهای کاندید باید معرفی شوند. د -6

 ید می توان هیچمقدار داشته باشد.کلید کاند -7

 ر رابطه ای حتماٌ کلید اصلی دارد،  ون هر رابطه حداقل یک کلید کاندید دارد.ه -8

 ابت. N-1برابر  باشد، تعداد کلیدهای بدیل Nبرابر  Rابطه ازر تعداد کلیدهای کاندید ر -9

 ابت.   nبرابر  nداکثر تعداد کلیدهای کاندید باده یک رابطه درجه ح -1۰

nبرابر  nکثر تعداد کلیدهای کاندید یک رابطه درجه حدا -11

n
C










2

 ابت.

حداکثر دارای  ، nیک رابطه با درجه  -12
)!(!

!

mnm

n


)1( صفتی ابت. mکلید کاندید   m 

برابر  nصفتی دوبدو و ناهمپوشای یک رابطه درجه  Nحداکثر تعداد کلیدهای کاندید  -13








N

n
 ابت. 
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 ید کاندید نیست.لید کاندید کاهش ناپذیر ابت. یعنی ازر یکی از عناصر کلید حذف شود، باقیمانده لیوماٌ کلک -14
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 نکاتی در رابطه با کلید خارجی

 لید خارجی می تواند مقدار تکراری داشته باشد.ک -1

 داشته باشد. (Null)ی کلید خارجی می تواند مقدار ته -2

 لید خارجی برای نمایش ارت اطات بین انواع موجودیت ها بکار می رود.ک -3

 باشد. کلید کاندید در  همان رابطهیگر، می تواند با نام د ،کلید خارجی یک رابطه -4

 رابطه ای غیر از آن رابطه باشد. کلید کاندید درمی تواند با نام دیگر،  ،کلید خارجی یک رابطه -5

 ابطه باشد.کلید کاندید در هر تعداد رمی تواند با هر نام،  ،کلید خارجی یک رابطه -6

 ، کلید خارجی نیست بلکه یک صفت مشترک نیی می تواند یک ارت اط ایجرادمایش ارت اط بین دو موجودیتتنها امکان ن -7

 کند. 

 ز معایب کلید خارجی می توان بروز افیونگی و فیونکاری بیست  به خاطر کنترل جامعیت را نام برد.ا -8

 ت افیایش می یابد.کار الزم برای کنترل جامعی ر کلید خارجی، با افیایش افیونگی،د -9

 ارجی و کلید بدیل ممکن ابت در رابطه ای وجود نداشته باشند.کلید خ -1۰

 کلید خارجی لیوما جیء تشکیل دهنده کلید کاندید نیست.، N:1شان دهنده نوع ارت اط با  ندی ندر رابطه  -11

 اشد.کلید خارجی باده می تواند وجود داشته ب nحداکثر  اده،و با یک کلید کاندید ب nدر یک رابطه با درجه  -12

 عداد کلید خارجی یک رابطه می تواند صفر باشد.ت -13

12حداکثر  ،nرابطه با درجه  -14 n .کلید خارجی دارد 

 

 نکاتی در رابطه با سوپرکلید 

 یک بوپر کلید ابت. هر کلید کاندید، -1

 شامل حداقل یک کلید کاندید ابت. ر بوپر کلید)ابر کلید(،ه -2

 ر کلید دارای خاصیت یکتایی مقدار ابت.بوپ -3

 فات با بوپر کلید وابستگی تابعی دارند.همه ص -4

 بوپر کلید، کاهش پذیر ابت. -5

 توان هیچمقدار داشته باشد. بوپر کلید می -6

R ،RHGعنوان رابطه RHازر -7 وit وjt  دو تاپل دلخرواه متمرایی ازR باشرند و)()( GtGt ji  ،  در اینصرورتG 

 ابت. Rبوپر کلید 

12حداکثر  ،nرابطه با درجه  -8 n .بوپر کلید دارد 

223با دو کلید کاندید باده، دارای  ،nرابطه با درجه  -9  n لید ابت.بوپر ک 

knnدارایکلید کاندید باده، kو تعداد  nیک رابطه با درجه  -1۰   بوپر کلید دارد. 22
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 مثال 

 کلیدهای کاندید هستند.  ند بوپر کلید را نام ب رید. (B,D) و Aصفات  ، R(A,B,C,D,E,F,G)در رابطه 

 حل: 

CBDFG , BDEF , ABCD 

 

 ت که مقادیرد حداقل در یک رابطه، کلید اصلی باشند.میدانی اب میدان اصلی،

 

 مثال 

 کلید های کاندید و خارجی را در رابطه های زیر مشخص کنید.

  ST )شماره زروه آموزشی، رشته تحصیلی،بطوح دوره تحصیلی ، نام دانشجو ، شماره دانشجویی(

  CTعنوان درس ، شماره درس() شماره زروه آموزشی ارائه کننده درس ، نوع درس ، تعداد واحد ، 

 SCTشماره درس ، شماره دانشجویی(.......... )  

 :  کلید کاندید حل:

 . SCTو ترکیب شماره درس و شماره دانشجو در   CTو شماره درس در   STشماره دانشجویی در 

 ندید در نظر زرفت.کلید کا CTتذکر: ازر عنوان هیچ دو درس یکسان ن اشد آنگاه می توان عنوان درس را نیی در 

 : کلید خارجی

 کلید اصلی ابت.   STکلید خارجی ابت،  ون همین صفت در  SCTشماره دانشجویی در 

 کلید اصلی ابت.                          CTکلید خارجی ابت،  ون همین صفت در  SCT شماره درس در

 

 مثال 

 خارجی وجود دارد. رابطه پیشنیازی تمام کلید ابت و در این رابطه دو کلید

  PTشماره درس(  ,)شماره درس پیشنیاز 

 

 مثال 

 مفروض ابت: s,p,spقطعه با به جدول  -بانک تهیه کننده

S  (s# , sname , status , city) 

P  (p# , pname , color , weight , city) 

SP(s# , p# , qty) 

قطعه و در رابطه بوم اطالعات میریان تولیرد از هرر قطعره توبرط  در رابطه اول اطالعات تهیه کننده، در رابطه دوم اطالعات

  تهیه کنندزان نگهداری می شود. 
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 حل:

 .spدر رابطه  #s#,pو ترکیب صفات  pدر رابطه  #pو صفت  sدر رابطه  #sکلید اصلی : صفت 

 کلید اصلی ابت.  s  کلید خارجی ابت  ون در رابطه   spدر رابطه  #sصفت کلید خارجی: 

 کلید اصلی ابت. p  کلید خارجی ابت،  ون در رابطه  spدر رابطه  #pت صف

 

 مثال 

 در دو رابطه زیر کلیدهای کاندید و خارجی را تعیین کنید.

 DEPTشماره دپارتمان( ,نام دپارتمان  ,تلفن   ,) شماره مدیر دپارتمان

 PROFشماره مدرس( , نام مدرس  ,) شماره دپارتمان مدرس 

 حل: 

 . PROFو شماره مدرس در  DEPTای کاندید:  شماره دپارتمان درکلید ه

 کلید اصلی ابت.  PROF کلید خارجی ابت  ون در DEPTکلیدهای خارجی:  شماره مدیر دپارتمان در

 کلید اصلی ابت.  DEPTکلید خارجی ابت  ون در PROF شماره دپارتمان مدرس در

 س ابت.الزم به ذکر ابت که مدیر دپارتمان خود یک مدر

 

 مثال 

 ود:صفت شماره دپارتمان باعث ایجاد ارت اط بین دو رابطه زیر می باشد، در حالیکه کلید خارجی محسوو نمی ش

 CT) شماره دپارتمان و ... و نام درس و شماره درس(

 PT) شماره دپارتمان و ... و نام مدرس و شماره مدرس(

 

 قواعد جامعیت

واملی  رون عرت، دقت و باززاری داده های ذخیره شده در پایگاه در تمرام لحظرات. برروز جامعیت پایگاه داده ها یعنی صح

فریاری افیار و نررم اشت اه در ورود اطالعات، اشت اه در برنامه های کاربردی، وجود افیونگی کنترل نشده و خرابی های بخت ا

 نوع است: 3قواعد جامعیت بر موجب نقض جامعیت می شوند. 

 ی قاعده میدان -1

 ابت(  2۰تا  ۰قاعده مشخص کننده مقادیر مجاز یک میدان )مثالٌ مقادیر میدان نمره اعداد از      

 قواعد خاص        -2

تعریرف  به کاربر امکران DBMSقواعد جامعیت خاص)کاربردی(، قواعدی هستند که توبط کاربر، مجاز تعریف می شوند. 

بربرد و  (DA)باید مورد تاییرد مردیر داده هرا، خاص یک محیط عملیاتیاین قواعد جامعیت را می دهد. مجموعه قواعد 

 آنها را در طراحی و پیاده بازی منظور نماید. DBA بپس 
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 قواعد خاص بر سه نوع می باشند: 

 : قاعده بیان کننده نوع صفت  قاعده صفتی -الف

 مثالً صفت نام دانشجویی از نوع کاراکتر ابت.      

 طه ای قاعده بیان کننده مقادیر مجاز یک متغیر راب : قاعده رابطه ای -ب

 مثالً در رابطه درس، درس عملی از زروه آموزشی خاصی نمی تواند بیشتر از دو واحد داشته باشد. 

  . :  قاعده ناظر به  ند متغیر رابطه ای مرت ط با ه قاعده پایگاهی -ج

ا مردرس بر"مدرس این محدودیت وجود داشرته باشرد کره  –درس –مثالً در رابطه های دانشجو،درس، مدرس و دانشجو

 "مرت ه فوق لیسانس به باال ن اید دربی از دوره کاردانی را تدریس کند.

 ابتفاده می شود. ( Assertion )تذکر: در بیست  های موجود برای معرفی این قواعد از مکانیس  اظهار      

 

 قواعد عام  -3

ی خراص به داده هرا عدی که توبط هر بیست  رابطه ای در پایگاه رابطه ای اعمال می شوند وقواعد عام )متا قواعد(، قوا     

 بر دو نوع می باشند:و  وابسته نیستند

 هیچ جیء تشکیل دهنده کلید اصلی ن اید تهی باشد. قاعده جامعیت موجودیتی:  -الف     

 ود نداشته باشد.تواند در رابطه مرجع وجمقدار کلید خارجی یک رابطه نمی  قاعده جامعیت ارجاعی : -و    

 مقدار هیچ، بالنک یا صفر نیست و می تواند به عنوان عملوند در عملیات محاب اتی ابتفاده شود.

 

 از مفهوم مقدار هیچ در مدل رابطه ای باید اجتناو کرد.

 

می تواند مقدار هیچ داشته باشرد  کلید خارجی باشد، در اینصورت یا R2بر ط ا قاعده جامعیت ارجاعی، ازر صفتی در 

 وجود داشته باشد.(R1) یا باید حتماً مقداری داشته باشد که در رابطه مرجع 

 

 محدودیت های میدانی، صفتی، موجودیتی و ارجاعی را محدودیت های باختاری می زویند. 

 

 قاعده جامعیت موجودیتی در مدل رابطه ای را می توان ذاتی مدل دانست. 
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 دل رابطه ای، معرفی کلید خارجی برای کنترل جامعیت پایگاه داده ها الزم ابت.در م

 راههای اعمال قواعد جامعیت

 معرفی کلید اصلی           -1

 معرفی کلید خارجی         -2

 معرفی میدان و مقادیر آن -3

 معرفی وابستگی های تابعی  -4

 اعالم هیچ مقدار ناپذیری صفت  -5

 دیت ها در شمای پایگاهاعالن محدو -6

 

 

 

 

 

از یک میدان مقردار ، R2صفت از  K2و R1صفت از  K1مفروضند. ازر  N2با درجه  R2و رابطه  N1با درجه  R1رابطه 

  N1+N2-(K1+K2)+1برابر ابت با:مجموع میدان های متمایی که این دو رابطه روی آنها تعریف شده اند،  بگیرند،
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 آزمون

 
 

 (86ک از گزاره های زیر در مدل رابطه ای صحیح است؟ )دولتیکدام ی -1

 های یک رابطه مه  ابت. (Tuple)( ترتیب  ند تایی1

 یک رابطه مه  ابت. (Attributes)( ترتیب خصیصه های2

 ابت. (Foreign key)( هر رابطه دارای کلید خارجی3

 ابت. (Candidate key)( هر رابطه حداقل دارای یک نامید کلیدی4

 ابت. )Candidate key(هر رابطه حداقل دارای یک نامید کلیدی (4-1

 می دانی  که:       

 های یک رابطه مه  نمی باشد. ترتیب  ند تایی -الف  

 صیصه های یک رابطه مه  نمی باشد.ترتیب خ -و  

 ای کلید خارجی نمی باشد.هر رابطه دار -ج  

 

 (90ه کدام یک از موارد زیر ضروری است؟ )دولتی صلی یک رابطه توجه بابرای تعیین کلید  -2

 ( مقادیر ابر کلیدهای رابطه                        1    

 ( عملیات مورد نیاز روی رابطه2    

 ( معنی خصیصه های رابطه در دنیای خارج       3    

 ( مقادیر خصیصه های رابطه در زمان بار کردن رابطه4    

 ت.برای تعیین کلید اصلی یک رابطه، توجه به معنی خصیصه های رابطه در دنیای خارج ضروری اب (3-2

 

 کلید خارجی باشد؟ می تواند rرا در نظر بگیرید. کدام زیر مجموعه از صفات  sو  rرابطه های  -3
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 (90)دولتی   

)D:R,D:R,D:R(r 332211  

)D:R,D:R,D:R(s 443322  

 

   1 )2R             2 )3R                  3 )21 R,R                     4 )32 R,R 

 کلید اصلی ابت. Sباشد،  ون در  rمی تواند کلید خارجی رابطه  2Rصفت  (4-3

 

 

 

 

 (88ابطه ای صحیح است؟ )دولتی ردر مدل  (Foreign Key)کلید خارجی کدام عبارت در مورد  -4

 های همان رابطه ابت. (Candidate Key)( کلید خارجی یکی از 1

 باشد.( Alternate Key( کلید خارجی بایستی کلید اصلی رابطه دیگری باشد. )ن اید 2

 باشد. (Simple Attribute)( کلید خارجی بایستی خصیصه باده 3

 همان رابطه باشد. Candidate Keyکلید خارجی یک رابطه می تواند متناظر با مقادیر ( 4

 

 کلید خارجی یک رابطه می تواند متناظر با مقادیر کلید کاندید همان رابطه باشد.  (4-4
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 فصل 4

 ج ر رابطه ای
 

 

 

او رابطه ای ه ای و یا حساند از امکانات ج ر رابطها انجام دهد می توه کاربر برای اینکه بتواند عملیات خود را روی پایگاه داد

منری ال ضروابط ایکه جیئی از مدل رابطه ای هستند، ابتفاده کند. از موارد کاربرد ج ر رابطه ای می توان تعریف حیطه اعمر

ج رر  .نام برردرا  پایگاه داده ها ، تعریف حیطه عملیات کنترل همروندی تراکنش ها  و تعریف ضوابط جامعیت پایگاه داده ها

 مرک یرک ع رارترابطه ای، از نظر رابطه ای کامل ابت،  ون می توان هر رابطه معت ر از مجموعه رابطه های ممکن را به ک

 ون حاصل عملکرد هر یک از عملگرهرای ج رر رابطره ای، ج ر رابطه ای بسته ابت، ج ر رابطه ای بیان کرد.

 یک رابطه ابت.

 

 عملگرهای جبر رابطه ای 

 

 هدف نوع استفاده عالمت عملگر نام

  )R(COND گزینش
را بر می زرداند کره در شررط  Rرکوردهایی از رابطه 

COND .صدق می کنند 

  )R(listAttribute پرتو
  Rرابطه جدیدی شامل صفات رابطه 

 ی()با حذف رکوردهای تکرار

 اجتماع

(UNION) 
 BA  شامل رکوردهایی که درA  یاB .یا هر دو وجود دارند 

 اشتراک

(INTERSECT) 
 BA  شامل رکوردهایی که درA  و درB .وجود دارند 

BA - تفاضل   شامل رکوردهایی کره درA  وجرود دارنرد ولری درB 
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(MINUS) .وجود ندارند 

 تقسیم

( DIVIDE ) 
 BA  

 Bکه شامل همره رکوردهرای  Aشامل رکوردهایی از 

 باشد.

 تزینرضرب کا

(TIMES ) 
 BA ترکیب های ممکن دو رابطه  کلیهA  وB 

 پیوند

( JOIN ) 
  یا A  B 

 رابطه ای شامل همه فیلدهای دو رابطه با شرط برابری

 فیلد مشترک آنها

 

 پرتو عملگرهای گزینش و  

  ند مثال می زنی .،  "پرتوینش و زی"برای آشنایی با نحوه عملکرد عملگرهای 

 مثال 

 . A(2snsname(که در زیر آورده شده ابت، مطلوو ابت، حاصل  Aبا توجه رابطه 

S# SNAME CITY 

S1 SN1 C1 

S2 SN2 C2 

S3 SN3 C3 

 حل: 

 ابت برابر ابت با: sn2آنها برابر  snameحاصل زیینش بطرهایی که صفت 

 

S# SNAME CITY 

S2 SN2 C2 

 

 مثال 

 : A(sname(که در زیر آورده شده ابت، مطلوو ابت، حاصل  Aبا توجه رابطه 

S# SNAME CITY 

110 ALI HAMEDAN 

120 SARA TEHRAN 

130 ALI KERMAN 

 حل: 

 برابر ابت با: snameحاصل پرتو روی بتون 

 

SNAME 

ALI 
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SARA 

 بطر تکراری حذف می شود. و،تذکر: در نتیجه عملگر پرت

   

 مثال 

 باشند، در  ه صورت داری : R(H)دو مجموعه از صفات رابطه ، 2Lو 1Lازر

)())(( 121 RR LLL    

21حل: در صورتی که : LL . 
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 مثال 

وجرود داشرته باشرد و   Rمجموعه ای از صفات باشد که در مسند عملگر زیینش  RHAمفروض ابت. ازر  R(H)رابطه 

RHB   مجموعه صفات پرتوی ازR : باشد. در  ه صورت داری 

))(())(( RR BAAB     

 .BAحل: در صورتی که :

   
 

 باشد، داری :      Rز رابطه ، مسند زیینش ا qو  pبا فرض اینکه  

))(()(^ RR qpqp    

))(())(( RR pqqp    

)))((()(^^ RR rqprqp    

 

RRباشد،آنگاه :   Rکاردینالیتی رابطه  RCازر CC  وجود  Rکلید کاندید رابطه  . ال ته ازر در صفات پرتو، )(

RRگاه : آنداشته باشد،  CC  )(. 

 

  MINUSو  UNION ، INTERSECTعملگرهای 

 Type)باید از نظرر نروع براززار دو رابطه ای که در عملگرهای اجتماع، اشتراک و تفاضل ابتفاده می شود،

Compatible)   باشند، یعنی درجه دو رابطه یکسان بوده و همچنین میدان هایی که روی آنهرا تعریرف شرده

 یکسان باشند.اند،

 انجام می شود. MINUSو عمل حذف تاپل با عملگر  UNIONعمل درج تاپل با عملگر 

 

 مثال 

BAو  BA  ،BAمفروض هستند. مطلوو ابت: Bو  Aدو رابطه   

A  B 

S# SNAME CITY  S# SNAME CITY 

S1 SN1 C1  S1 SN1 C1 

S2 SN2 C2  S3 SN3 C3 

 حل: 

 A  B   A  B   A- B 

S# SNAME CITY  S# SNAME CITY  S# SNAME CITY 
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S1 SN1 C1  S1 SN1 C1  S2 SN2 C2 

S2 SN2 C2         

S3 SN3 C3         

 

 

 
 

)()(                                            تساوی مقابل برقرار ابت:   TSRTSR    

 

)()()(تساوی مقابل برقرار ابت:                               TRSRTSR   

 

                                     تساوی مقابل برقرار ابت: 

)()()( 2121 RRR CCCORC     

 ورت زیر نیی بیان شود:که می تواند به ص       

)   WHERE(R NION )C  WHERE(R )  R      WHERE(R 2121 CUCOC   

 

                                     تساوی های زیر برقرار هستند: 

)()()( 2121 RRR CCCANDC    

)()()( 2121 RRRR aXaXaX      

)()()( 2121 RRRR aXaXaX      

)()()( 2121 RRRR aXaXaX     

))(()( RRR CCNOT    

 

 

  TIMESو  DIVIDEعملگرهای 

 ترکیب می شود.  R2با تمام تاپلهای  R1، هر تاپل  R2و  R1برای ضرو دو رابطه 

 مثال 

 .   R1 و  R2مطلوو ابت حاصل ضرو 

R1  R2 
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A  B 

A1  B1 

A2  B2 

A3   

21ترکیب می شود.  2Rبا تمام تاپلهای  1Rحل: هر تاپل  RR   : برابر ابت با 

B A 

B1 A1 
B2 A1 
B1 A2 
B2 A2 
B1 A3 
B2 A3 

 

 مثال 

 .A,B,C بر هر یک از رابطه های  Rمطلوو ابت حاصل تقسی  

C  B  A  R 

P#  P#  P#  P# S# 

P1  P2  P1  P1 S1 

  P3  P2  P2 S1 

    P3  P3 S1 

      P1 S2 

      P2 S2 

      P2 S3 

      P2 S4 

      P3 S4 

 حل:

CR         BR    AR    

S#  S#  S# 

S1  S1  S1 

S2  S4   

امل مری شررا  P#، که شامل شماره تهیه کنندزانی ابت که همه  S#حاصل در تمام تقسی  های باال، جدولی ابت با بتون 

ARشوند. به طور نمونه جواو   ،  1برابرS  1ابت،  ون تنهاS  3قطعات  همهابت که,P2,P1P .را تهیه کرده ابت 

 
 مثال 

http://faradars.org/computer-engineering-exam-books-free-download?utm_medium=referral&utm_source=farabooks&utm_campaign=book-database-pdf


 94  هاپایگاه داده

 

   

   http://faradars.org/computer-engineering-exam وتردانلود رایگان مجموعه کتب ارشد کامپی

         

21مطلوو حاصل  RR . 

 

R1 A B C R2 C 

 

A1 

A1 

A2 

A3 

A3 

B1 

B1 

B2 

B1 

B1 

C1 

C3 

C2 

C1 

C3 

 

C1 

C3 

 

 

 

 حل: 

A B 

A1 

A3 

B1 

B1 

 را شامل می شوند. C3 و C1یعنی  Cهمه فیلدهای  (A3,B1)و  (A1,B1)زوج 

 

 مثال 

21حاصل ابت مطلوو RR   . 

R1  R2 

A B C  B C 

A1 B1 C1  B1 C1 

A1 B2 C2  B2 C2 

A1 B2 C3    

A2 B1 C1    

A2 B3 C2    

 : Aحل: حاصل تقسی  جدولی ابت با بتون 

A 

A1 

 

 مثال 

21حاصل  ابت مطلوو RR   . 

 

R1  R2 

A B C  B 

1 5 9  5 

2 6 1  6 

3 5 2   

1 6 9   
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 :  Cو  Aحل: حاصل تقسی  جدولی ابت با بتونهای 

A C 

1 9 

 
 

 

 : و  و با عملگرهای  عمل ش یه بازی 

)))((()()(),( ABAAYBYXA xxx    

 

 مثال 

 معادلی برای مجموعه ع ارات زیر پیدا کنید.

21

12

1

))((

)(

TTT

ATBT

AT

C

C







 

 BAحل:  

 

 

 ABTIMESBDIVIDEA )( 

XBDIVIDEBTIMESAازر  )( وYBTIMESBDIVIDEA )( ، 

YXدر این صورت:          

 

)(ازر   BAR HA   ،  آنگاهAR . 

 

 عملگر پیوند 

نش کررده و هستند را زریی join دو رابطه، ابتدا دو رابطه را ضرو کرده و بپس بطرهایی که دارای شرط joinبرای محاب ه 

، عملگری ابت که از به عملگر(در نهایت بتونهای تکراری را توبط عملگر پرتو حذف می کنی . یعنی پیوند) ,, 

 تشکیل شده ابت.

 مثال 

 . SPو  Sمطلوو ابت حاصل پیوند دو رابطه 

SP  S 
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QTY P# S#  SNAME S# 

100 20 1  ALI 1 

250 30 1  SARA 2 

50 20 2  OMID 3 

80 30 3    

  :حل: ابتدا حاصل ضرو دو رابطه را بدبت می آوری

QTY P# SP.S# SNAME S.S# 

100 20 1 ALI 1 
250 30 1 ALI 1 
50 20 2 ALI 1 
80 30 3 ALI 1 

100 20 1 SARA 2 

250 30 1 SARA 2 

50 20 2 SARA 2 

80 30 3 SARA 2 

100 20 1 OMID 3 

250 30 1 OMID 3 

50 20 2 OMID 3 

80 30 3 OMID 3 

 

 برابر نمی باشد را حذف می کنی :آنها با یکدیگر  #Sحال بطرهایی که 

 

QTY P# SP.S# SNAME S.S# 

100 20 1 ALI 1 
250 30 1 ALI 1 
50 20 2 SARA 2 

80 30 3 OMID 3 

 

 را حذف می کنی : #Sو در نهایت یکی از بتون های 

 

QTY P# SNAME S# 

100 20 ALI 1 
250 30 ALI 1 
50 20 SARA 2 

80 30 OMID 3 

 

 مثال 
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 سید.معادل دبتورات زیر را بنوی ،"قطعه –تهیه کننده "ه به پایگاه با توج

)(#.#. SPST SSPSS      

)(,#,,#. TQTYPSNAMESS  

 حل:

SPJOINS SSPSS #.#.   

 
 مثال 

R1 حاوی اطالعات زیر باشند،   R2و  R1ازر   R2 ند بطر خواهد داشت؟  

R1   R2  

A B  A C 

1 2  1 3 

2 3  3 6 

3 4  3 5 

4 5    

 ، باید دارای مقدار یکسان باشند:  Aبتون مشترک دو رابطه یعنی حل: 

 

A B C 

1 2 3 

3 4 6 

3 4 5 

 

 مثال 

R1 حاوی اطالعات زیر باشند،   R2و  R1ازر   R2 ند بطر خواهد داشت؟  

R1    R2   

A B C  A B D 

1 2 3  2 3 7 

2 3 4  2 3 8 

3 4 5  4 5 9 

4 5 6     

 

 ، باید دارای مقدار یکسان باشند:  Bو  Aبتون های مشترک دو رابطه یعنی حل: 

A B C D 

2 3 4 7 

2 3 4 8 

4 5 6 9 
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 تساوی های زیر برقرار ابت: 

AJOINBBJOINA   

)()( CJOINBJOINACJOINBJOINA   

 

BAاشتراکی نداشته باشند )،  Bو  Aدو رابطه  مجموعه عنوانازر   HH :آنگاه ،)  

ABDIVIDEBJOINA )(  

 

BAازر   HH  :آنگاه ،  BTIMESABJOINA  

 

BAازر   HH  :آنگاه ، BINTERSECTABJOINA  

 

BAازر  باززار باشند، -، نوع Bو Aازر رابطه های    : آنگاهABJOINA  

 

 باشند و با این فرض که صفت پیوند هیچمقدار ندارند: Rپرتو از رابطه   iR  )n,…1,2i=( ،nازر 

nRJOINJOINRJOINRR ...21  

 نیی ابتفاده کرد. "یا  یا  "از  ازر فرض باال ن اشد، می توان به جای       

 

RHVUباشند بره نحروی کره Rدو زیر مجموعه از عنوان رابطه  Vو Uفرض می کنی    در ایرن .

][][صورت:  VRJOINURR 

 

 مثال 

 تساوی زیر برقرار ابت؟ ر  ه صورت،د

)()()( 2121 SJOINRSJOINR LCLCLL     

21فقط زیر مجموعه ای از  ، Cحل: در شرط پیوند  LL  .قید شده باشد 
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 مثال 

321پیوند   با توجه به به رابطه زیر، RJOINRJOINR روی  ه صفاتی انجام می شود؟ 

 کشیده شده ابت.()در زیر کلید هر رابطه خط 

),,(1 DCAR    ,   ),,(2 EBAR    , ),,,(3 GDFBR  

 می باشد. A,B,Dحل: پیوند روی صفات 

 

مجموعه عملگرهای م نایی یک مجموعه کامل می باشند و هر عملگرر دیگرر را مری تروان برحسرب آنهرا بیران کررد:  

},,,,{   

 

 مثال 

 عملگر اشتراک را به کمک عملگر م نایی بیان کنید.

 حل: 

)( BAABA   

 ال ته می توان عملگر اشتراک را به کمک عملگر تفریا و اجتماع نیی بیان کرد: 

)]()[()( ABBABABA    

 

 مثال 

 تقسی  را به کمک عملگرهای م نایی بیان کنید. عملگر

 حل: 

])[)][((][)(),( YABYAYAXBXYA   
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 پایگاه داده دانشجو و درس

 این پایگاه داده از به رابطه تشکیل شده ابت:

1- S (SID , SNAME , SDEG , SMJR , SDEID) 

 جدول دانشجو)شماره دانشجو،نام دانشجو،بطح دوره تحصیلی،رشته تحصیلی ،شماره زروه آموزشی دانشجو(     

 

2- C(CID , CTITLE , CREDIT , CTYPE , CDEID) 

 جدول درس)شماره درس ، عنوان درس ، تعداد واحد ، نوع درس،شماره زروه آموزشی ارائه کننده درس (

 

3- SC( SID,CID ,TR , GRADE)  

 رس )شماره دانشجو ، شماره درس، ترم ،نمره(د -جدول دانشجو

 حال با توجه به این به جدول، به پرس و جوهای زیر پابخ می دهی :

 آنها را انتخاو کرده ابت. 123ایی که دانشجو با شماره شماره دربه -1

)]SCS([ '123'SIDCID    

 آنها را انتخاو نکرده ابت. 123نام دربهایی که دانشجو با شماره  -2

]C)]SC()C([[ '123'SIDCIDCIDCTITLE    

 شند.ابرا ، انتخاو کرده  123شماره  ینام دانشجویانی که حداقل تمام دربهای انتخاو شده توبط دانشجو -3

]S))]SC(()SC([[ '123'SIDCIDCID,SIDSNAME    

 

 نام دانشجویان و نام دربهایی که متعلا به یک زروه آموزد هستند. -4

)CS(CTITLE,SNAME   

 ه باشد.دانشجو، درس را انتخاو نکرد، شماره دانشجویان و شماره درس ها به صورت جفت به طوریکه در هر جفت -5

)SC()CS( CID,SIDCID,SID   

 می باشد.( قسی متناظر با ابتفاده از عملگر ت،  "تمام")وجود کلمه دانشجویان انتخاو کرده باشند. تمامی که نام دربهای -6

]C))S()SC([( SIDCID,SIDCTITLE   
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 پایگاه داده تهیه کننده و قطعه

 پایگاه داده ای تهیه کننده و قطعه دارای به جدول ابت:

S    ( S#  , SNAME ,  STATUS , CITY ) 

P    ( P#  , PNAME , COLOR , WEIGHT , CITY ) 

SP ( S#  ,  P# , QTY) 

ه مییان تولیرد قطعرات توبرط تهیر SP مشخصات قطعات و در جدول  P مشخصات تهیه کنندزان و در جدول   S در جدول

 کننده زان نگهداری می شود. مثالهای زیر با توجه به این پایگاه داده حل شده ابت.

 .باشد  nullی که نام آنها مقدار مشخصات تهیه کنندزان -1

)S(''sname  

 ره قطعاتی که در شهر همدان تولید شده اند.شما -2

))P(( 'HAMEDAN'CITY#P   

 اشد.  ب 30یا  20مشخصات قطعاتی که وزن آنها  -3

)P(30weight20weight   

 د.   عد 2۰ماره تهیه کنندزان و قطعات تولیدی با تولید کمتر از ش -4

))SP(( 20QTY#P,#S   

 و قطعات لیست شهرهای تهیه کنندزان -5

)P()S( CITYCITY    

 هرهایی که ه  تهیه کنندزان و ه  قطعات در آن ها وجود دارندش -6

)P()S( CITYCITY    

 ند.عرضه می شو S1لو بیشتر ابت یا توبط عرضه کننده کی  20شماره قطعاتی که وزن آنها از -7

))SP(())P(( '1S'#S#P20WEIGHT#P     

 باکن هستند. S1ه در شهر تهیهکشماره تهیه کنندزانی  -8

)))S((( '1s'#s#s,city#s,city#s    

 ه کرده اند.                     را تهی P1نام تهیه کنندزانی که قطعه  -9

))SPS(( '1P'#PSNAME    

                      .         P3یا  P1نام عرضه کنندزان قطعه  -1۰

))SPS(( '3p'#p1p'#psname    

 هیه نمی کنند.ترا  P2نام تهیه کنندزانی که قطعه  -11

)S)))SP(()S(( '2P'#P#S#SSNAME    

 ام تهیه کنندزانی که حداقل یک قطعه قرمی رنگ تولید می کنند.ن -12

))SPPS(( 'RED'COLOR.PSNAME    
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 ام تهیه کنندزانی که تمام قطعات را تهیه می کنند.ن -13

)))P()SP((S( #P#P,#SSNAME   
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 ( SEMIJOIN )عملگر نیم پیوند 

گر نی  پیوند)   ( نوع خاصی از عملگر پیوند ط یعی ابت که فقط تاپلهای پیوند شردنی از رابطره برمت  رپ در رابطره لعم

 جواو وارد می شوند. کاربرد این عملگر در رابطه های توزیع شده می باشد.

 مثال 

 دبت آورید. را ب   S   SEMIJOIN  SPحاصل 

QTY P# S#  SNAME S# 

100 P1 S1  Sn1 S1 

200 P2 S1  Sn2 S2 

100 P1 S2  Sn3 S3 

100 P2 S3    

 حل:

S# SNAME 

S1 SN1 

S2 SN2 

S3 SN3 

 

 مثال 

 ع ارت زیر  ه  ییی را مشخص می کند.

S      ))P()SP(( #P#P,#S   

 دزانی که تمام قطعات را عرضه کرده اند.حل: مشخصات تهیه کنن

 

 مثال 

 ع ارت زیر  ه  ییی را مشخص می کند.

S      )))SP(()S(( '1P'#P#S#S   

 را تهیه نکرده اند. P1حل: مشخصات تهیه کنندزانی که قطعه 

 

 مثال 

 ع ارت زیر  ه  ییی را مشخص می کند.

)P('HAMEDAN'CITY       ))SP(( 20QTY  

 عدد کمتر ابت. 20حل: مشخصات قطعاتی که در همدان تهیه شده اند و تعداد آنها از 
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BAرابطه زیر در صورتی که  ،برقرار ابت: باشد 

ASEMIJOINBBSEMIJOINA   
 

 شرط یکسانی هستند( تساوی های زیر برقرار ابت:)پیوند و نی  پیوند بر روی

)( ASEMIJOINBJOINABJOINA     

)( BSEMIJOINAJOINBBJOINA   

)()( ASEMIJOINBJOINBSEMIJOINABJOINA   

 

  (SEMIMINUS)عملگر نیم تفاضل

 این عملگر به صورت زیر تعریف می شود: 

A  SEMIMINUS  B = A  MINUS  ( A  SEMIJOIN  B )   

 

 ((OUTER  JOINعملگرهای فرا پیوند 

 

 پیوند ع ارتند از:عملگرهای فرا 

   (Left  Outer  Join )فرا پیوند  پ  -1

 (Right Outer  Join) فرا پیوند رابت  -2

 (Full  Outer  Join) فرا پیوند کامل    -3

عملگر فرا پیوند  پ معموالٌ به شرط تساوی ابت و عالوه بر تاپلهای پیوند شدنی از دو رابطه، تاپلهای پیوند نشدنی از رابطره 

پیوند می شوند. در حالت فراپیوند رابت، تاپلهای پیوند نشدنی از رابطه رابت، برا مقردار هریچ  (null)ه  با مقدار هیچ  پ 
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پیوند می شوند و در حالت فرا پیوند کامل، تاپلهای پیوند نشدنی از رابطه  پ و ه  از رابطه رابت با مقدار هیچ پیونرد مری 

 د کامل ابتفاده می شود.برای نمایش فراپیون از عالمت شوند.

 مثال 

 به صورت زیر مفروض ابت:  R2و  R1دو رابطه 

R2  R1 

A D C  B A 

A1 D1 C1  B1 A1 

A1 D2 C2  B1 A2 

A2 D3 C3  B2 A3 

A3 D4 C4  B3 A4 

A2 D3 C5  B4 A5 

A6 D5 C6    

 

 

 . R2و  R1فرا پیوند  پ دو رابطه  -الف

D C B A 

D1 C1 B1 A1 
D2 C2 B1 A1 
D3 C3 B1 A2 

D3 C5 B1 A2 

D4 C4 B2 A3 

Null null B3 A4 

Null null B4 A5 

 

 . R2و  R1فرا پیوند رابت دو رابطه  -و

 

D C B A 

D1 C1 B1 A1 

D2 C2 B1 A1 
D3 C3 B1 A2 

D3 C5 B1 A2 

D4 C4 B2 A3 

D5 C6 null A6 

 

 . R2و  R1فرا پیوند کامل دو رابطه  -ج 
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D C B A 

D1 C1 B1 A1 
D2 C2 B1 A1 
D3 C3 B1 A2 

D3 C5 B1 A2 

D4 C4 B2 A3 

Null null B3 A4 

Null null B4 A5 

D5 C6 null A6 

 
 

: در عملگر اجتماع باید مجموعه عنوان دو رابطه یکسان باشند، امرا در فررا  (OUTER UNION)عملگر فرا اجتماع 

 (null) ر هریچنیست و عنوان رابطه حاصل، اجتماع دو عنروان ابرت و از مقردااجتماع ، دیگر نیاز به برقراری این شرط 

 بجای مقادیر صفات ناموجود در تاپلها ابتفاده می شود.

 

 آنها برابر ابت. OUTER UNIONآنها با  FULL OUTER JOINازر دو رابطه صفت مشترکی نداشته باشند،حاصل 
 

یک  Sبرای رابطه  S(x(توان یک نام جدید برای یک رابطه بدبت آورد. به طور نمونه دبتور می  توبط عملگر 

         شخص می شود:می زذاری . در دبتور زیر جفت شماره تهیه کنندزانی که از یک شهر هستند، م xنام دیگر به نام 

   ))S)S((( kcity.kcity.s#s.k,#s.s   

 

 

الیتی رابطه حاصل از پیوند دو رابطه بر کاردینالیتی رابطه حاصل از ضرو کرارتیین دو رابطره را، حاصل تقسی ، کاردین

ضریب زیینش عملگر پیوند زویند:  
cart

join

C

C
jsf  .  

 )ازر پیوند شرطی ن اشد، این ضریب برابر یک ابت.(       

 

 ( SUMMARIZE)عملگر گروه بندی 

یا بیش از یک صرفت یک عملگری تک عملوندی برای زروه بندی تاپلهای یک رابطه برحسب مقادیر ، (عملگر زروه بندی)

 و بپس انجام محاب ه روی یکی از صفات توبط یکی از توابع جمعی ابت.  
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جمعری مری  )شمارشگر تاپلهرا( را توابرع COUNT)جمع( و SUM)میانگین(،  AVG)حداقل(،  MIN)حداکثر(،  MUXتوابع 

 زویند.

 بعد از زروه بندی می توان یک یا  ند تابع جمعی را در هر زروه اعمال کرد.

 

 مثال 

 را بدبت آورید. Rحاصل دبتور زیر بر روی جدول 

SUMMARIZE   R   BY(X)   ADD  AVG(Y)  AS   K;  

 حل: 

R   

X Y  X K 

x1 5   x1 4 

x1 3  x2 6 

x2 6  x3 5 

x3 1    

x3 9    

 

 مثال 

 ابتفاده شده بود آنگاه حاصل به صورت زیر خواهد بود:  MIN از تابعAVG  در مثال ق ل ازر به جای تابع

 

 

X K 

x1 3 

x2 6 

x3 1 

 

 مثال 

 را بدبت آورید. Rحاصل دبتور زیر بر روی جدول 

SUMMARIZE    R    BY(B)     ADD   SUM(A)   AS    T;  

 حل: 

 

 

R   

A B  B T 

10 2   1 20 

15 3  2 45 

20 1  3 55 
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35 2    

40 3    

 

 مثال 

 نتیجه اجرای ع ارت ج ر رابطه ای زیر  یست؟ ، R(A,B,C,D)با فرض وجود رابطه 

SUMMARIZE   R   PER  R[ ]  ADD  SUM  (D)  AS  SD 

 . Dو یک تاپل و با مقدار حاصل جمع مقادیر  SDحل: رابطه ای با یک صفت 

 
 

 

 

 می توان ش یه بازی کرد. " PROJECTو  RENAMEو  EXTEND "را به کمک عملگرهای SUMMARIZEعملگر 

 

 

 

 

 

 تک عملوندی هستند. ، RESTRICTو  SUMMARIZE  ،EXTENDعملگرهای 

 

 

 

 

 

 

 کلید کاندید 

 ی شود.رابطه حاصل از اعمال یک عملگر به صورت زیر مشخص م مفروضند. کلید کاندید Bو  Aرابطه های 

 ابت. Aکلید کاندید  ،BMINUSAکلید کاندید  -1
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 ابت. Aکلید کاندید  ،BSEMIJOINAکلید کاندید  -2

 ابت. Aکلید کاندید  ،BSEMIMINUSAکلید کاندید  -3

 ابت. Bیا  Aعنوان  ،BUNIONAکلید کاندید  -4

 ابت. Bیا  Aکلید کاندید در  ،BINTERSECTAکلید کاندید  -5

 ابت. Bو  Aترکیب کلیدهای کاندید در  ،BTIMESAکلید کاندید  -6

 ابت( Aکلید کاندید در .)صفت پیوند،بتا Bو  Aاجتماع کلیدهای کاندید در  ،BJOINAکلید کاندید  -7

 ابت. B، کلید کاندید BPERASUMMARIZE)(کلید کاندید  -8

و  Aکلیرد کاندیرد رابطره  ، Kیا زیر مجموعه ای از آن ابت. به ع ارتی ازر  Aکلیدهای کاندید  ،Ap)(کلید کاندید -9

K  ید رابطه کلید کاند)(Ap ،در این صورت: باشد KK  

 مشخص نیست.  اجتماع، فراپیوند رابت و فرالید رابطه حاصله از عملگرهای فراپیوند  پ، ک -1۰

 

 مثال 

),,,(رابطه  DCBAR 1'1')(مفروض ابت. ازر RR C ،1ید کاندید در این صورت کلRیست؟  

},{کلید کاندید  حل: BA .ابت 

   

 مثال 

),,,(رابطه  DCBAR 1^)(مفروض ابت. ازر RR bBaA  ، 1در این صورت کلید کاندیدRیست؟  

 بت.ا Cکلید کاندید  حل:

   

 مثال 

11)(مفروض ابت. ازر Rرابطه  RR P22)(و RR P ، 21آنگاه کلید کاندید RR یست؟  

21 حل: RR HH  

   

 

 حساب رابطه ای 

ابطره ای منطقراٌ معرادل ابرت. با ج رر رحساو رابطه ای یکی از رود های اعمال پرس و جو در مدل رابطه ای می باشد که 

یعنی برای هر ع ارت ج ر رابطه ای، یک ع ارت معادل در حساو رابطه ای وجود دارد و برعکس. حساو رابطره ای بره زبران 
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ط یعی و ج ر رابطه ای به یک زبان برنامه بازی نیدیک ابت. حساو رابطه ای برر دو نروع تراپلی و میدانی)دامنره ای( مری 

 باشد. 

 بطه ای داری :در حساو را

EXISTS    x(p)   COUNT(x  where  p=1) 
 

FORALL  x(p)   COUNT(x WHERE  p) 

 همچنین داری :

COUNT (x WHERE  p)  COUNT (x) 
 

FORALL  T(f) NOT  EXISTS  T (NOT F) 
 

EXISTS    T(f)   NOT(FORALL  T (NOT f)) 
 

NOT EXISTS  T(f)   NOT  FORALL  T(f) 
 

FORALL  T((f)) OR (g))   NOT EXISTS T(NOT (f)  AND  NOT(g)) 
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 مثال 

 رت زیر ابت: ، به صو"قطعه -تهیه کننده"پایگاه داده های 

S(S# , SNAME , STATUS, CITY ) 

P(P# , PNAME , …. ) 

SP(S# , P# , QTY) 

 ع ارت حساو رابطه ای زیر، پابخ  ه پربشی ابت؟

S.SX.S#  WHERE  FORALL  SPY(IF  SPY.S#=’S3’   

                  THEN EXISTS SPZ(SPZ.S# =SX.S#   

                                                     AND  SPZ.P# = SPY.P#)) 

(SPY  وSPZ  دو متغیر تاپلی تعریف شده رویSP ).هستند 

زرر تهیره کننرده ال ته ا را تهیه کرده اند. ’S3‘حل: شماره تهیه کنندزانی را بدهید که حداقل تمام قطعات تهیه شده توبط 

S3 ،ه کنندزان موجود در رابط آنگاه شماره تمام تهیه ، قطعه ای تهیه نکرده باشدS  از جمله خود‘S3’ .داده می شود 

 
 مثال 

پلی تعریف به متغیر تا W,U,Vمفروضند. با فرض اینکه  (A,B)با کلید  R3و رابطه  Bبا کلید  R2رابطه ، Aبا کلید  R1رابطه 

 ا بنویسید.ه ای ردر حساو رابط باشند، معادل ع ارت ج ر رابطه ای زیر، R3و R2و R1شده به ترتیب روی 

(R1  TIMES  R2) [A,B]  MINUS  R3[A,B] 

 حل:

(V.A , V.B)  WHERE NOTEXISTS  W(W.A=V.A  AND  W.B=U.B) 

 آن به صورت زیر ابت: SQLدر فصل بعد خواهید دید که معادل 

SELECT  R1.A ,R2.B  FROM R1,R2 

EXCEPT 

SELECT  R3.A,R3.B  FROM  R3; 

 
 مثال 

 صورت حساو رابطه ای ابت. معادل آن را در ج ر رابطه ای بنویسید. ع ارت زیر به

SUM (V  WHERE  V.A=’a1’  AND  V.B=’b1’ , C)  AS  SC 

 حل:

(SUMMARIZE  R  PER  R{TUPLE<’a1’ , ‘b1’>} ADD  SUM(C)  AS  SC) {SC} 

 آن به صورت زیر ابت: SQLدر فصل بعد خواهید دید که معادل 

SELECT  SUM(R.C)  AS  SC  FROM  R  WHERE  R.A=’a1’  AND  R.B=’b1’ 
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 نارویه ای تر از ج ر رابطه ای ابت.حساو رابطه ای، 

 

 

 رابطه م نا با یک ع ارت ج ر رابطه ای تعریف نمی شود.
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 آزمون

 

 
 

Rزیر مفروض اند.  S(A,C,D)و  R(A,B)رابطه های  -1 S (90)دولتی چند تاپل خواهد داشت؟ 

  -Natural full outer join)-: فراپیوند طبیعی کامل)    

R   S   

A B  A C D 

1 2  1 2 3 

3 4  1 3 4 

   2 4 5 

     1 )2                      2 )3                           3 )4                           4 )5 

هر  از  نی هر  از رابطره  رپ وتاپلهای پیوند نشد د شدنی از دو رابطه،عالوه بر تاپلهای پیوندر حالت فرا پیوند کامل،  (3-1

 رابطه رابت با مقدار هیچ پیوند می شوند.

A B C D 

1 2 2 3 

1 2 3 4 

3 4 null null 

2 null 4 5 

 

 ف شده است؟و دو عبارت جبری زیر را در نظر بگیرید. کدام عبارت همواره تعری R(a,b,c)رابطه  -2

 (89)دولتی  

))R((:Q cbc,b1   

))R((:Q bab,a2   

    1 )21 QQ            2  )2Q
1Q            3 )21 QQ             4 2و1( موارد 
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.  بنرابراین bو   a، جدولی ابت با دو بتون 2Qو نتیجه پربش  cو  b، جدولی ابت با دو بتون 1Qنتیجه پربش   (2-2

زیر مجموعه  2Q ون بتونها دو جدول ه  نام نمی باشند، اشتراک آنها تعریف نشده ابت. همچنین  ون  بتونهای 

1Q  ،21نمی باشند QQ  .تعریف نشده ابت 

 

یک از عبارات  کدام Bو  Aیکسان باشند، حاصل الحاق  (Attributes)دو رابطه دارای خصیصه های A , Bاگر  -3

 (87)دولتی  زیر است؟ 

     1 )BA               2 )BA                  3  )BA               4هیچ کدام ) 

 ود.ب ون تمام خصیصه های دو رابطه یکسان ابت، حاصل الحاق آنها با اشتراک آنها برابر خواهد  (2-3

 

 فصل 5

 SQLزبان رابطه ای 

 

 

 می پردازی .  SQLدر این فصل به برربی زبان رابطه ای 

 SQLزبان رابطه ای 

 ع ارت ابت از: SQLخاص خود ابت. ویژزی های   SQL دارای نسخه RDBMS هر اصوالً

 زبانی غیر رویه ای  -1  

 دارای عملگرهای بسیار قوی  -2  

 تامین کننده ابتقالل داده ای  -3  

 باختاری دارای اکمال -4  

 رد شامل تمام داده های ابتاندا -5  

 شده    به صورت ادغامبه صورت مستقل و هقابل ابتفاده ه   -6  

 SQLانواع داده ها  در 
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 می توان از آنها ابتفاده کرد ع ارتند از: SQLانواع داده ها که در 

 نام نوع
تعداد 

 بایت
 محدوده قابل پذیرش

 صحیح

tinyint(n) N  255تا    0از 

smallint 2  32767+تا   32768-از 

int 4  (میلیارد )حدودا 2+میلیارد تا  2-از 

intbig 8  632از  1263تا   

 اعشاری
float 8    28ازE79.1    28تاE79.1 

real 4   28ازE40.3    28تاE40.3 

 اعشاری یا صحیح
decimal  11028از  17حداکثر  11028تا     

numeric  11028از  17حداکثر  11028تا     

 کاراکتر 8000حداکثر  char(n) n کاراکتری

 و انواع دیگر مانند:  

bit , binary , image , money , currency , datetime ,  sysname , timestamp , varchar , varbinary , XML 
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 SQLانواع  عملگرها در 

 

 

 توبط عملگرها، عمل خاصی را انجام می دهی . انواع عملگرها ع ارتند از:

                                    (+,-,*,/,%)محاب اتی -1  

 ( =! ,=<,=>,>,<,=)رابطه ای  -2  

                            (AND,OR,NOT)منطقی -3  

  (~,&,|,^)بیتی -4  

                                              (=)انتساو -5  

  (IN,BETWEEN,ALL,ANY,LIKE)ویژه -6  

 

  SQLدستورهای 

 دبته زیر تقسی  بندی کرد:را می توان به به   SQLدبتورات در

1- DML (  : (SELECT , INSERT , UPDATE , DELETE 

     2- DDL   :(CREATE , ALTER , DROP)   

3- DCL   :(GRANT , REVOKE)  

  ( CREATE  TABLE )ایجاد جدول 

 ابتفاده کرد. CREATE TABLEبرای ایجاد بانک اطالعاتی می توان از دبتور 

 مثال 

 :دانشجو با فیلد های شماره دانشجویی)کلید( و نام ( S) ایجاد جدول دانشجو 

CREATE   TABLE    S     

  ( 
    ID        Char (10)    PRIMARY  KEY ,    

     Name   Char (20),  

 ); 
 

 

 نیی ابتفاده کرد.  UNIQUE می توان از   PRIMARY  KEY به جای
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 با ایجاد جدول، مشخصات جدول در کاتالوگ بیست  وارد می شود.

 

  ( DROP TABLE )حذف جدول 

فایرل متنراظر  ابتفاده می شود. وقتی جدولی حذف شرود، ، DROP TABLEبرای حذف یک جدول از دبتور 

از دبتور زیرر ابرتفاده  ،  Sبرای حذف جدولجدول حذف شده و تعریف جدول از کاتالوگ خارج می شود. 

 می کنی :
DROP   TABLE     S; 

 را نوشت. RESTRICTیا  CASCADEمی توان  optionبه جای  DROP  TABLE…..optionدر دبتور 

 را بنویسی ،  RESTRICTبتور زیر ازر زیینه در د

DROP  TABLE  base-table {RESTRICT| CASCADE} 

جدول حذف نمی شود. همچنین ازرر روی برتونی از جردول شراخص دید تعریف شده باشد، در این صورت ازر روی جدول،

 جدول حذف نمی شود. تعریف شده باشد،

 

 ( INSERT )درج 

 افه کردن رکورد به جداول بانک اطالعاتی ابتفاده می شود.از این دبتور برای اض

 مثال

 : STUDENTدانشجو به جدول  یک اطالعات درج

INSERT   INTO    S (ID,Name)      
VALUES ('110' , 'Ali' ); 

 
 

 تعریف شده باشد، مقادیر تهی برای آن نمی توان وارد کرد. NOTNULLازر فیلدی 

 (UPDATE )بهنگام سازی 

 ابتفاده می کنی . UPDATEبرای ویرایش رکوردهای جدول از دبتور 

 مثال 

 تغییر دهید. 200را به  100شماره دانشجویی 

UPDATE   S     
SET            ID=200     
WHERE    ID=100; 

 
 

 ( DELETE )حذف رکورد 
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 برای حذف بطرهای جدول به کار می رود. delete دبتور

 مثال 

 : 300شماره  حذف دانشجو به

DELETE   FROM   STUDENT    

WHERE   ID=300; 

 
 

 (SELECTبازیابی )

 عملکرد این دبتور ترکیب عملکرد دو عملگر زیینش و پرتو در ج ر رابطه ای می باشد. 

 مثال 

 : Sبازیابی شماره و نام دانشجویان از جدول 

SELECT  ID, Name     
FROM      S; 

 

 مثال 

 :  Sباشد از جدول  ALIه دانشجویانی که نام آنها بازیابی شمار

SELECT  ID    
FROM       S    
WHERE   Name='ALI'; 

 

 مثال 

 باشد: ALIبازیابی شماره و نام دانشجویانی که نام آنها 

SELECT  *      
FROM      S    
WHERE   Name='ALI'; 

 

 مثال 

 تکراری: بازیابی نام دانشجویان بدون نمایش نام های

SELECT  DISTINCT  SNAME     
FROM  S; 

 
 

  *  SELECTمی توان عملکرد فقط زیینش یا فقط پرتو در ج رر رابطره ای را پیراده کررد. ازرر از  SELECTبا دبتور 

 ابتفاده شود، مشخصات همه بتونها داده می شود و مانند عملکرد زیینش عمل می کند.
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 مثال 

آورده شرده  داده شرده در مقابرل آن SQL، معادل ج ر رابطه ای هر یک از دبرتورات  S(c,d)و  R(a,b)با توجه به دو رابطه 

 ابت:

)R(a  SELECT   a    FROM    R 

)R(2a  SELECT   *    FROM    R    WHERE   a=2 

))R(( 5ba   SELECT   a    FROM    R    WHERE   b=5 

SR  SELECT   *    FROM    R,S 

))SR(( cad,b    SELECT  b,d  FROM    R,S  WHERE  a=c 

 

 

 

  ( Aggregate Functions)توابع جمعی 

 توابع جمعی در قسمت ج ر رابطه ای توضیح داده شد. این توابع ع ارتند از: 

COUNT , MAX , MIN , SUM , AVG  

 مثال 

 پرس و جویی که تعداد دانشجویان را بر می زرداند:

SELECT  COUNT(*)    
FROM     S;   

 
 

 ابتفاده می شود.  (*) COUNTبرای شمارد تعداد بطرهای یک جدول از 

 

 بی اثر ابت.MIN , MAX  در توابع   DISTINCT ابتفاده از 

 

 مرتب سازی رکوردها 

 می توان جدول جواو را برحسب یک یا بیش از یک بتون به صورت صعودی ORDER BYتوبط امکان 

(ASC)  یا نیولی(DESC) ( .مرتب کردASC .)پیش فرض ابت 

SELECT  *    
FROM   S    
ORDER  BY   ID  DESC; 

 از شماره مکانی آن در جدول یعنی عدد یک ابتفاده کرد.   IDال ته می توان به جای 
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 لدتست مقدار تهی فی

 وجود مقدار هیچ در یک بتون را برربی کرد.توبط این امکان می توان 

 مثال 

 هنوز اعالم نشده ابت. C1شماره دانشجویانی را بدهید که نمره آنها در درس 

SELECT   SID    
FROM       SC    
WHERE   CID = ' C1 '   AND  GRADE   IS   NULL; 

 
 

  LIKEعملگر 

جرام داد. بره بازیابی را بر اباس نشانوند جستجوی کاراکتر برا شررایط مرورد نظرر انمی توان عمل  SQLتوبط این امکان در 

 ع ارتی مشخص می کند که آیا رشته ای در قسمتی از فیلد قرار دارد یا خیر.

 می تواند تعدادی کاراکتر قرار زیرد. %می تواند یک کاراکترو به جای کاراکتر  –تذکر: به جای کاراکتر 

 

 ثال م

 .SARAباشد، مانند   Aحرفی ابت و حرف دوم در نام آنها 4مشخصات دانشجویانی را بدهید که نام آنها 

SELECT  *    
FROM      ST      
WHERE   SNAME   LIKE   '-A--'; 

 

 مثال 

 .شروع شود  Aمشخصات دانشجویانی را بدهید که نام آنها با کاراکتر

SELECT  *    
FROM      ST     

WHERE   SNAME  LIKE    'A%'; 

 '%A%' خرت  مری شردند مشرخص مری شرد و ازرر از Aابتفاده شده بود، نام هایی که بره  'A%'تذکر: در این مثال، ازر از 

 داشت مشخص می شدند.  Aابتفاده شده بود، نام هایی که در آنها 
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 مثال 

 باشد. A,B,C,Dرف اول، یکی از کاراکترهای حرفی ابت و ح 3مشخصات دانشجویانی را بدهید که نام آنها 

SELECT   *   
FROM      ST     
WHERE   SNAME   LIKE   '[A-D]--'; 

]aa[تذکر: به جای کاراکتر  21  1می تواند یک کاراکتر که بینa 2تاa .باشد، قرار زیرد 

 

 مثال 

 ن اشد: A,B,C,Dحرفی ابت و حرف اول یکی از کاراکترهای  3دانشجویانی را بدهید که نام آنها  مشخصات

SELECT   *    
FROM      ST     
WHERE   SNAME   LIKE   '[^A-D]--'; 

^]aa[تذکر: به جای کاراکتر  21  1می تواند یک کاراکتر که بینa 2تاa .ن اشد، قرار زیرد 

 

 

  UNIONعملگر 

 را پیاده بازی کرد.  عملکرد عملگر اجتماع در ج ر رابطه ایتوبط این امکان می توان 

 مثال 

 قرار دارد، برای مشخص کردن Tو اطالعات اباتید در بانک  Sبا فرض اینکه اطالعات دانشجویان در بانک 

 دبتور زیر ابتفاده می کنی :  نام دانشجویان و اباتید از

(SELECT  NAME    FROM  S  )   

UNION   
(SELECT  TNAME  FROM  T ); 

 

 

  UNION ALL ، بطرهای تکراری را حذف می کنند مگر اینکه از EXCEPTو  INTERSECTو  UNIONتذکر: عملگرهای 

 ،INTERSECT ALL  وEXCEPT ALL .ابتفاده شود 

 

 BETWEENعملگر 

 این امکان می توان وجود یک مقدار را در یک محدوده برربی کرد.توبط 

 مثال 

 باشد.  12تا  1۰بین  C1شماره دانشجویانی را بدهید که نمره آنها در درس

SELECT  SC.SID    
FROM     SC   
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WHERE  CID=’C1’  AND  GRADE   BETWEEN  10 AND 12; 
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 مثال 

 عادل  ابت با:م Y   BETWEEN  X  AND   Zشرط 

ZYANDYX   
 

 

 گروه بندی اطالعات

ر هرر توبط امکان زروه بندی، می توان بطرهای یک جدول را برحسب مقادیر یک بتون زروه بندی کرد بره نحروی کره د

 زروه مقدار آن بتون یکسان باشد. 

 مثال 

 : Yبر حسب بتون  Rزروه بندی جدول 

SELECT  *    
FROM      R     
GROUP BY  Y; 

Z Y X  

 

 

  

Z Y X 

Z1 

Z2 

Z3 

Z2 

Z4 

Y1 

Y1 

Y1 

Y2 

Y3 

X1 

X2 

X3 

X1 

X3 

Z1 

Z2 

Z2 

Z3 

Z4 

Y1 

Y2 

Y1 

Y1 

Y3 

X1 

X1 

X2 

X3 

X3 

 
 

 نوشتن کالزهای زیر اختیاری ابت: SELECTدر دبتور 

                                                                            ORDER BY, WHERE , GROUP BY 

 

نمی توان نام بتونی را قید کرد که جیء بتونهای زروه بندی ن اشد، مگرر اینکره در ترابع جمعری  SELECTدر مقابل

 ابتفاده شده باشد.

 

 

 مثال 

 :   CIDدرس برحسب مقادیر بتون شماره  –زروه بندی جدول دانشجو 

SELECT  SID , AVG(GRADE)   
FROM      SC    
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GROUP BY CID; 
 

 

 باید ابتفاده کرد.  HAVINGاز ع ارت   GROUP BYبرای اعمال شرط در

 

 SELECTدر دستور  HAVINGاستفاده از 

بره جرای HAVING ابتفاده کنری ، پیرام خطرا صرادر مری شرود و بایرد از  WHEREازر بخواهی  از توابع جمعی در شرط 

WHERE  .ابتفاده کرد 

 ابراین دبتور زیر نادربت ابت:بن

SELECT   S# , AVG(QTY)   
FROM       SP    
WHERE    AVG(QTY) > 100   
GROUP     BY  S#; 

 دبتور صحیح به صورت زیر می باشد:

SELECT  S#,AVG(QTY)   

FROM      SP   
GROUP  BY  S#     
HAVING  AVG(QTY) > 100; 

 

 

 بکار رود. HAVINGمی تواند بدون  GROUP BYکالز  ، SELECTدر دبتور 

 

  HAVING همیشه باGROUP BY .می آید 

 

، UNIONپرررس و جوهررای مرکررب از  نرردین پرررس و جررو تشررکیل مرری شرروند و برررای ایجرراد آنهررا از عملگرهررای 

INTERSECT  وEXCEPT که به ترتیب معادل و  ر رابطه ای می باشند، ابتفاده می شود. در ج   -و 

 

 

 پیوند رابطه ها

 د. ابتفاده شو بایدبرای پابخ به بعضی از پربش ها نیاز ابت که به بیش از یک جدول مراجعه شود. در این حالت از پیوند 

 مثال 

 را انتخاو کرده اند. C3نام دانشجویانی را بدهید که درس شماره 
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 حل: 

دارد.  وجرود SCابت و اطالعات در رابطه با دروس ث ت نرام شرده در جردول  STانشجویان در جدول می دانی  که شماره د

 پیوند می زنی .  SIDرا روی صفت مشترک آنها یعنی  ST,SCبنابراین دو جدول 

 

SELECT  ST.SNAME   

FROM      ST ,  SC    

WHERE   ST.SID = SC.SID    AND    SC.CID = ' C3  '; 

 

 

 توان یک جدول را با خودد پیوند کرد.می 

 

 مثال 

 شماره جفت دانشجویان از یک زروه آموزشی را بدهید.

 حل:

SELECT  A.SID , B.SID   
FROM      ST  A , ST   B  

WHERE  A. SDEID = B.SDEID  AND   A.SID < B.SID; 

یرن عمرل ال را با خودد پیونرد مری زنری  بایرد وقتی یک جدو(باشند.  می ST جدول برای دیگر نامهای Bو Aباال مثال در

 )صورت زیرد.

 

 مثال 

 از یک پایگاه داده ها: T1,T2,T3با فرض وجود به جدول 

 :T2و  T1دو جدول  (Cross join)پیوند ضربدری -1

SELECT  *    
FROM     T1,T2; 

 :با شرط 2Tو  1Tپیوند ضربدری دو جدول  -2

SELECT   *    

FROM      T1,T2    

WHERE    ; 

 : Fروی فیلد مشترک  T2و  T1پیوند دو جدول  -3

SELECT   *   

FROM      T1,T2    

WHERE   T1.F = T2.F; 

 که می توان به صوت زیر نیی نوشت:

SELECT   A.*     

FROM      T1  A,T2  B    
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WHERE   A.F = B.F; 

 .  T3و  T2و  T1به جدول  پیوند -4

برقررار  F2از طریا فیلد مشترک  T3و  T2و ارت اط بین دو جدول  F1از طریا فیلد مشترک  T2و  T1ارت اط بین دو جدول 

 شرط معمولی ابت.(فیلدهای موجود در به جدول هستند.( ) X,Y,Z,Wمی شود. ) 

SELECT    X,Y,Z,W   

FROM       T1  A,T2  B, T3  C   

WHERE    A.F1=B.F1  AND  B.F2 = C.F2  AND   ; 

 

 پیوند درونی و بیرونی

 پیوند درونی -1

در مواقعی که تعداد شرط ها زیاد می شود، برای براده شردن تشرخیص شررط پیونرد برا شررط معمرولی ، از پیونرد درونری 

(INNER JOIN)   .در این نوع پیوند، شرط معمولی در قسمت ابتفاده می شودWHERE  و شرط الحاق در قسمتINNER 

JOIN .می اید 

SELECT   X,Y,Z,W    FROM  T1  A 

INNER     JOIN   T2   B  ON   A.F1= B.F1 

INNER     JOIN   T3   C  ON   B.F2 = C.F2 

WHERE  شرط معمولی ; 

 پیوند بیرونی -2

ر دزیابی شده و رکوردهای موجود در یک جدول، حتی رکوردهایی که در جدول دیگر وجود ندارند، اردر این نوع پیوند، کلیه 

 می باشد. " پ، رابت و کامل"خروجی نمایش داده می شود. پیوند بیرونی دارای به نوع 

دهرد. صردق کننرد را نمرایش مری  ONکه در شررط  T2و  T1کلیه رکوردهای  :  T2و  T1پیوند بیرونی چپ دو جدول 

صدق نکننرد، را نیری نمرایش مری دهرد و بره جرای  ON)جدول بمت  پ پیوند( که در شرط  T1همچنین رکوردهایی در 

 نمایش داده می شود. null، مقدار   T2فیلدهای 

SELECT   *    
FROM    T1    
LEFT  OUTER  JOIN    T2     

ON    شرط پیوند ;   

 ONکره در شررط  T2و  T1، کلیه رکوردهرای  T2و  T1( دو جدول RIGHT OUTER JOINدر پیوند بیرونی رابت )

، صدق نکننرد ON)جدول بمت رابت پیوند( که در شرط  T2صدق کنند را نمایش می دهد. همچنین رکوردهایی در 

 نمایش داده می شود. T1  ،nullرا نیی نمایش می دهد و به جای فیلدهای 
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با ه  الحاق شده و بره  T2و  T1، کلیه رکوردهای T2و  T1( دو جدول FULL OUTER JOINدر پیوند بیرونی کامل )

 نمایش داده می شود. nullجای فیلدهایی از هر دو جدول که در شرط صدق نمی کنند، 

 

 مثال 

  حاصل اجرای دبتور داده شده را بدبت آورید؟ مفروض هستند. Nو  Mدو جدول 

SELECT   *   
FROM   N    
LEFT  OUTER  JOIN         M   

ON   N.B=M.B; 

 

N    M  

A B C  B D 

a1 b1 c1  b1 d1 

a2 b4 c2  b2 d2 

a3 b2 c3  b2 d5 

 

 ، به صورت زیر ابت:Bحل: حاصل پیوند بیرونی رابت دو جدول داده شده بر روی فیلد 

 

A B C D 

a1 b1 c1 d1 

a3 b2 c3 d2 

a3 b2 c3 d5 

a2 b4 c2 null 

 

 

 ( Nested Query )پرسش های تودرتو 

ور پربش هایی که تعدادی پربش فرعی )درونری( در درون خرود دارنرد را پربرش تودرترو مری نامنرد. در واقرع یرک دبرت

SELECT   که درون یک دبتور SELECT  .دیگر نوشته شود. در هنگام اجرا ابتدا پربش داخلی اجرا می شود 

 مثال 

 ه اند.را زرفت  C2نام دانشجویانی را بدهید که درس

 حل:

SELECT   SNAME    
FROM      ST  

WHERE   SID  IN  ( SELECT   SID    
                           FROM       SC   
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                           WHERE    CID='C2' ); 
دوم  SELECTبپس را زرفته اند.  C2داخلی جدولی شامل شماره دانشجویانی را می دهد که درس  SELECTدر این مثال 

   داخلی وجود داشته باشد.  SELECTنام دانشجویانی را می دهد که شماره آنها در جدول حاصل از 

              

   

 ابت.  IN، معادل عملکرد عملگر  ANY=عملکرد 

 

لگرهرای داخلی، مستقیماً از عم  SELECTازر مجموعه جواو پربش داخلی، تک عنصری باشد آنگاه می توان ق ل از 

  ابتفاده کرد.  ,,,,

 

 مثال 

 را بدهید. 110نام دانشجویان ه  رشته با دانشجوی شماره 

 حل:

SELECT   SNAME   

FROM      ST 

WHERE    SMJR = ( SELECT    SMJR     
                            FROM       ST    
                            WHERE    SID = ' 110 ' ); 

 

 مثال 

 NAME,WEIGHT   برا دو فیلرد  T جردول(نام افرادی را بدهید که وزن آنها از بیشترین وزن موجود در پایگاه کمتر باشرد.

 )مشخصات افراد شامل نام و وزن آنها را نگهداری می کند.

SELECT    T     
WHERE    WEIGHT < (  SELECT   MAX(WEIGHT)  

                                FROM   T  ); 

 
 

 ابتفاده کرد.  SQLدر EXISTSمی توان از بور وجودی 

 

 مثال 

 را انتخاو نکرده اند. C5نام دانشجویانی را بدهید که درس

 حل:
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SELECT   SNAME    
FROM       ST  

WHERE   NOT EXISTS( SELECT  *  
                                 FROM     SC  
                                 WHERE   SC.SID=S.SID  AND   SC.CID='C5' 
                                ); 
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 "قطعه -تهیه کننده "پایگاه داده 

 پایگاه داده ای تهیه کننده و قطعه دارای به جدول ابت:

S    ( S#  , SNAME ,  STAUAS , CITY ) 

P    ( P#  , PNAME , COLOR , WEIGHT , CITY ) 

SP ( S#  ,  P# , QTY) 

 

ه مییان تولیرد قطعرات توبرط تهیر SP مشخصات قطعات و در جدول  P مشخصات تهیه کنندزان و در جدول   S در جدول

 کننده زان نگهداری می شود. جدول ها را با مقادیر فرضی پر می کنی :

 

S             P  

CITY WEIGHT COLOR PNAME P#  CITY STATUS SNAME S# 

C1 

C2 

C4 

C1 

C2 

C1 

12 

17 

17 

14 

12 

19 

RED 

YELLOW 

BLUE 

GREEN 

BLUE 

BLACK 

Pn1 

Pn2 

Pn3 

Pn3 

Pn5 

Pn6 

P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

P6 

 

C1 

C2 

C2 

C1 

C3 

20 

10 

30 

20 

30 

Sn1 

Sn2 

Sn3 

Sn4 

Sn5 

S1 

S2 

S3 

S4 

S5 

 

SP 

QTY P# S# 

100 

200 

300 

400 

500 

500 

800 

700 

200 

P1 

P4 

P1 

P2 

P6 

P3 

P2 

P4 

P6 

S1 

S1 

S2 

S2 

S3 

S4 

S5 

S5 

S5 

 حال با توجه به این رابطه ها به هر یک از بئواالت زیر پابخ دهید: 

 را تهیه می کنند. P2ی را بیابید که قطعه نام تهیه کنندگان -1
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SELECT   SNAME    
FROM    S  

WHERE    S#   IN ( SELECT   S#      
                          FROM    SP    

                          WHERE    P# = 'P2'  
                           ); 

 داخلی برابر ابت با:  SELECTبا توجه به رابطه ها، نتیجه 

S# 

S2 

S5 

 خارجی برابر ابت با: SELECTو نتیجه 

SNAME 

Sn2 

Sn5 

 

 اده کرد.نیی می توان ابتف  ANY =از INبه جای

 

 ید.سبنوی EXEISTSپرس و جوی قبلی را به کمک  -2

SELECT   SNAME     
FROM  S  

WHERE   EXISTS( SELECT  *   
                           FROM   SP   
                           WHERE    SP.S# = S.S #   AND  SP.P# = 'P2'); 
 

 تهیه می کنند. REDاقالً یک قطعه به رنگ  هکنام تهیه کنندگانی را بیابید  -3

SELECT    SNAME    

FROM     S  

WHERE     S#   IN  ( SELECT   S#      
                                      FROM       SP  

                    WHERE    P#   IN ( SELECT   P#    
                                                   FROM      P   

                                                   WHERE   COLOR = 'RED'  
                                                  ( 

                       ); 
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ت. ابر P1به داده هرای فرضریداخلی با توجه  SELECTتودرتو نیاز ابت. خروجی SELECTبرای پابخ به این بئوال به به

 ابت.  Sn2 , Sn1خارجی SELECTابت و خروجی S2 و S1میانی  SELECTخروج

 

 ماره قطعاتی را بیابید که توسط بیش از یک تهیه کننده، تهیه شده باشد.ش -4

SELECT  P#    
FROM   SP    
GROUP   BY  P#     
HAVING   COUNT(*) > 1; 

 

 

 :  #Pی روی بعد از زروه بند  SPرابطه 

QTY P# S# 

100 

300 

400 

800 

500 

200 

700 

    500 

P1 

P1 

P2 

P2 

P3 

P4 

P4 

P6 

S1 

S2 

S2 

S5 

S4 

S1 

S5 

S3 

 P4 , P2 , P1و حاصل این پرس و جو برابر ابت با :     

 کثر مقدار تهیه شده از هر قطعه را بیابید.حدا -5

SELECT    P# , MAX(QTY)    
FROM    SP    
GROUP BY   P#; 

 جدول جواو به صورت زیر ابت: 

 P# 

300 

800 

500 

700 

P1 

P2 

P3 

P4 

http://faradars.org/computer-engineering-exam-books-free-download?utm_medium=referral&utm_source=farabooks&utm_campaign=book-database-pdf


 133  هاپایگاه داده

   exam-engineering-http://faradars.org/computer دانلود رایگان مجموعه کتب ارشد کامپیوتر

 

500 P6 

 تهیه شده است یا هر دو شرط را دارد. S2باشد یا توسط  16ماره قطعاتی را بیابید که یا وزن آنها بیشتر از ش -6

SELECT   P#   FROM   P    WHERE  WEIGHT > 16 

UNION   

SELECT   P#   FROM   SP  WHERE  S# = 'S2' ; 

 نتیجه برابر ابت با :

P# 

P1 

P2 

P3 

 موجب حذف عناصر تکراری می شود.                                              UNIONیادآوری: عملگر

 

 "پروژه –قطعه  -تهیه کننده "پایگاه داده 

 زیر مفروض ابت: با جدول های تهیه کننده، قطعه و پروهه به صورت  SPJای پایگاه داده

S ( S# , SNAME , STATUS , CITY ) 

P ( P# , PNAME , COLOR , WEIGHT , CITY ) 

J ( J# , JNAME , CITY ) 

SPJ ( S# , P# , J# , QTY ) 

 با توجه به این پایگاه به بئواالت زیر پابخ دهید: 

اول،  پدروژه ای در شدهر دوم را  مام جفت هایی از نام شهرها را مشخص کنید که عرضه کننده ای در شدهرت -1

 پشتیبانی کند.

SELECT   DISTINCT   S.CITY  AS  A , J.CITY  AS  B      

FROM     S , J  

WHERE   EXISTS (  SELECT  *    

                                     FROM     SPJ  

                                     WHERE   SPJ.S# = S.S#    AND   SPJ.J#  =J.J# ); 
 

 است. 300ماره قطعاتی را بیابید که به پروژه ای اختصاص می یابد و میانگین آن بیش از ش -2

SELECT   DISTINCT    SPJ.P#      

FROM   SPJ  

GROUP BY   SPJ.P#  ,  SPJ.J#      

HAVING       AVG ( SPJ.QTY > 300 ); 

 

 

 ن پروژه، اولین شهر به ترتیب الفبا باشد.کنید که شهر آ شماره پروژه هایی را مشخص -3

SELECT  J.J#     

FROM      J  
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WHERE   J.CITY = ( SELECT   MIN(J.CITY)    
                             FROM   J  ); 
 

 

 پشتیبانی می شوند.  S1ماره پروژه هایی را مشخص کنیدکه به طور کامل توسطش -4

SELECT     J.J#       

FROM       J  

WHERE     NOT   EXISTS ( SELECT    *    
                                       FROM     SPJ  

                        WHERE     SPJ.J#  = J.J#   AND  NOT ( SPJ.S# = 'S1' )   ); 
 

 

ید که عرضه کننده خاص قطعه مشخص شدده فت هایی از شماره قطعه/ شماره عرضه کننده را مشخص کنج -5

 را عرضه نمی کند.

SELECT   S.S# , P.P#    FROM  S  CROSS JOIN   P  

EXCEPT 

SELECT   SPJ.S# , SPJ.P#    FROM     SPJ; 

 

 را تولید نمی کند. P5قطعه    S1باشد، یعنی تهیه کننده (S1,P5)مثال ازر جواو به صورت 
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 "بانک"پایگاه داده 

 با شش جدول زیر مفروض است:   bank  پایگاه داده

1-  customer  ( name : نام مشتری , city : شهر مشتری , addr : آدرس مشتری ) 

2-  account     ( acc : شماره حساو  , bname: نام شع ه  , balance : موجودی)                 

3-  depositor  (name: نام مشتری  , acc : اره حساو شم  ) 

4-  borrower  (name: نام مشتری  , Ln   :  ( شماره وام 

5-  loan          ( ln :  شماره وام  , bname   :  ( م لغ وام : amout ,  نام شع ه 

6-  branch      ( bname : نام شع ه  , cityb : شهر شع ه  , d : دارایی ) 

 دهید: با توجه به این پایگاه به سئواالت زیر پاسخ 

 ام مشتریانی که حساو، وام یا هر دو را دارند:ن  -1

SELECT   name   FROM  customer 

UNION 

SELECT   name   FROM  borrower 

 یانی که ه  حساو و ه  وام دارند:نام مشتر  -2

SELECT   name   FROM  customer 

INTERSECT 

SELECT   name   FROM  borrower 

 : loanمام شع ه ها در جدول بازیابی نام ت -3

SELECT    bname  FROM loan 

 ماره وام های شع ه تجارت مرکیی با م لغ وام بیشتر از دو میلیونش -4

SELECT      ln   

FROM loan     

WHERE  bname ='تجارت مرکیی'  AND   amount > 2000000 

 وجودی انها از دو میلیارد تومان بیشتر باشد.ام شع ه ها و میانگین موجودی آن ها  به شرط آنکه میانگین من -5

SELECT bname, AVG(balance)   
FROM   account 

GROUP  BY  bname 

Having  AVG(balance)>2000000000 

 ام مشتریانی که حداکثر یک حساو در شع ه تجارت مرکیی دارند.ن  -6

SELECT distinct  name   

FROM   despositor  AS  x 

Where   unique( SELECT  x.name   

                           FROM    account  y , despositor  as  z 

                           WHERE  x.name=z.name  AND  y.acc=z.acc  AND  y.bname=' تجارت مرکیی  ' ) 
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 ام مشتری، شماره وام و مییان وام، وام زیرندزان از بانکن -7

SELECT  name , ln , amount   

FROM   borrower  b 

Inner join   loan   

ON   b.ln=b.ln 

 ام مشتری، شماره وام و مییان وام کسانی که از بانک تجارت مرکیی وام زرفته اندن  -8

SELECT  name , b.ln , amount    

FROM     borrower   b 

INNER JOIN  loan  k   

ON    b.ln=k.ln 

WHERE  bname='تجارت مرکیی' 

 

  SQLمجوز در 

 

د ، ایجاد جردول، درج رکورد، حذف رکورد، تغییر رکور"، مجوزهایی مانند  SQLبرپربت پایگاه داده ها می تواند به کاربران 

رای و بر GRANTر را اعطا کند یا از آنها پس بگیرد. بررای اعطرا از دبرتو  "حذف جدول ، اضافه کردن فیلد، حذف فیلد و ...

 ابتفاده می شود. REVOKEری از دبتور پس زی

 

 مثال 

 :  ALIبه کاربر STاعطای مجوز درج در جدول 

GRANT   INSERT   

ON    ST     

TO   ALI; 

 تذکر: 

که بتوانرد  داده می شود ALIدر انتهای دبتور باال، این امکان به کاربر  WITH  GRANT  OPTIONبا ابتفاده از ع ارت 

 بران دیگر نیی بدهد.مجوز خودد را به کار

 

 مثال 

 :  ALIاز کاربر STپس زرفتن مجوز درج در جدول 

REVOKE    INSERT   

ON   ST   

FROM   ALI; 
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 تذکر: 

در  زر به طور نمونهدر انتهای دبتور باال ابتفاده شود، لغو مجوز به صورت آبشاری خواهد بود. یعنی ا Cascadeازر از ع ارت 

 نیی لغو می شود. omid ، مجوز aliباشد، آنگاه با لغو مجوز  omidبری مانند پدر کار aliزراف مجوز 

 

 مثال 

 می دهد. saraرا  به کاربر  STجدول  SNAME,SDEG فیلدهای به روز در آوردنو نیی دبتور زیر، اجازه انتخاو بتون ها 

GRANT   SELECT,UPDATE(SNAME,SDEG)   

ON   ST    

TO   sara; 

 
 

 ها در جدول زیر آورده شده است:لیست مجوز

 

 هدف مجوز

SELECT بازیابی داده 

INSERT اضافه کردن رکورد 

UPDATE تغییر رکورد 

DELETE حذف رکورد 

DROP حذف جدول 

ALTERATION حذف یا اضافه فیلد 

INDEX  ایجاد یا حذف شاخص 

EXECUTE اجرای تابع ذخیره شده 

USAGE استفاده از دامنه خاص 

REFERENCES 
تعیین کلید خارجی در هنگام تعریدف 

 جدول

ALLPRIVILEGE کلیه مجوزها 
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 به کاربر داد. نمی توانمجوز حذف بتون را 

 

امتیاز انجام یک عمل روی جدول م نا و جدول مجازی)دید( را می تروان بره کرار بررد. ولری روی جردول  GRANTبا 

 موقتی نمی توان به کار برد.
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 دید

  DROP VIEWایجراد و توبرط دبرتور   CREATE VIEWوعی رابطه نامدار، مشتا و مجازی ابت که توبط دبرتوردید ن

 حذف می شود. 

 انواع رابطه ها ع ارتند از:

 رابطه ای که با یک نام به بیست  معرفی می شود. نامدار

 مبنا
شده  یرهای ذخنوعی رابطه نامدار که از رابطه های دیگر مشتا نشده ابت و دارای داده ه

 متناظر ابت.

 .رابطه ای که به کمک یک ع ارت رابطه ای برحسب رابطه های م نا ،تعریف می شود مشتق

 دید

VIEW 

ده بت و دازی انوعی رابطه نامدار که از رابطه های دیگر مشتا شده ابت و ماهیتاٌ رابطه مجا

 های ذخیره شده خاص خود را ندارد.

 لحظه ای

 

SNAPSHOT 

د . غییرر کننرابطه نامدار و مشتا مانند دید ابت اما واقعی که تاپلهای آن می توانند تنوعی ر

 ارد. فرقداین رابطه در کاربردهایی  ون حسابداری و تهیه زیارشات آماری پریودیک ،کاربرد 

 ه می شود.در این ابت که اوالٌ واقعی ابت و ثانیاٌ مقادیر آن در پایگاه ذخیر VIEWآن با 

 نوعی رابطه که از ع ارت رابطه ای بدبت می آید. عبارتی

نتیجه 

 پرسش
 رابطه ای بی نام و مشتا که حاصل اجرای یک پربش مشخص ابت.

 بینابینی
رت ع ا رابطه ای بی نام و مشتا که حاصل ارزیابی یک ع ارت رابطه ای ابت که درون یک

 بیرزتر جای دارد.

 

 مثال 

 :  Sروی جدول  V1تعریف یک دید به نام

CREATE    VIEW   V1 (A,B,C ) 

AS    SELECT    S # , STATUS , CITY     

FROM    S    

WHERE    STATUSE > 15 ; 
 

                      S                        V1 

S Sname STATUS CITY  A B C 

S1 

S2 

S3 

S4 

Smith 

Jones 

Blake 

Clark 

20 

10 

30 

20 

London 

Paris 

Paris 

London 

 

S1 

S3 

S4 

S5 

20 

30 

20 

30 

London 

Paris 

London 

Athens 

http://faradars.org/computer-engineering-exam-books-free-download?utm_medium=referral&utm_source=farabooks&utm_campaign=book-database-pdf


 14۰  هاپایگاه داده

 

   

   http://faradars.org/computer-engineering-exam وتردانلود رایگان مجموعه کتب ارشد کامپی

         

S5 Adams 30 Athens    
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 مثال 

 :  V1تعریف یک دید روی دید 
CREATE  VIEW    V2 (M,N,P)    

AS  SELECT   A,B,C    

FROM      V1    

WHERE   P < > 'London' ; 

                                                     V2 

M N P 

S3 

S5 

30 

30 

Paris 

Athens 

 

 

یعنی برا حرذف جردول پایره، تمرام  .خواهد شد V2  و V1موجب حذف دید DROP VIEW V1  CASCADEدبتور 

 دیدهای تعریف شده روی آن نیی حذف می شوند.

 

 مثال 

 :  SPروی جدول  PQتعریف دید 

CREATE  VIEW    PQ ( P# , TQ) 

AS   SELECT         P# , SUM (QTY)  

FROM    SP  

GROUP  BY   P#; 

 

                                     SP               PQ 

TQ P #  QTY P# S # 

40 

50 

5 

 

 

P1 

P2 

P3 

 

 

 

10 

30 

15 

30 

5 

5 

P1 

P2 

P2 

P1 

P3 

P2 

S1 

S1 

S2 

S3 

S3 

S4 
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 بازیابی از دید 

 مثال 

 ف می کنی : را به صورت زیر تعری  V1دید

CREATE   VIEW   V1  

AS  SELECT   S # , STATUS , CITY     

FROM       S    

WHERE   STATUS > 15 ; 

 حال ازر کاربری، حک  بازیابی زیر را صادر کند: 

SELECT   *    

FROM       V1    

WHERE    CITY = 'PARIS'; 

 این حک  بعد از ت دیل به صورت زیر در می آید:

SELECT  S # , STATUS , CITY    

FROM      S   

WHERE   CITY = 'PARIS'  AND   STATUS > 15; 

 
 

 زاهی اوقات مشکالتی در بازیابی از دید برای کاربر رخ می دهد.

 مثال 

 به صورت زیر مفروض ابت:  PQدید 
CRETATE   VIEW    PQ ( P# , TQ )  

AS   SELECT   P# , SUM (QTY)  

FROM   SP   

GROUP   BY  P#; 

 ازر دبتور بازیابی زیر توبط کاربر صادر شود:

SELECT   *    

FROM     PQ    

WHERE   TQ > 300; 

 به صورت زیر ت دیل خواهد شد:
SELECT   P# , SUM (QTY)    

FROM    SP   

WHERE    SUM(QTY) > 300  

GROUP    BY  P#; 

 ابتفاده کرد. WHEREتابع جمعی در برابر این حک  غیرمجاز ابت  ون نمی توان از
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 حذف از دید 

 مثال 

 شامل مشخصات کامل دانشجویان مقطع کارشنابی ارشد ابت:  V1دید

CREATE   VIEW   V1    

AS  SELECT   *   

FROM    S    

WHERE    SDEG = 'ms'; 

 حال حذف از این دید را بدون هیچ مشکلی می توان انجام داد : 

DELETE    

FROM    V1    

WHERE    SID = '123'; 

 این دبتور ت دیل به حک  زیر خواهد شد : 

DELETE    

FROM    S     

WHERE    SID = '123'; 

 
 درج در دید 

 مثال 

 مثال ق ل به صورت زیر انجام می شود:  V1عمل درج در دید

INSERT  INTO   V1    

VALUES ( '300' , 'Ali' , 'ms' , 'Comp' , 'D65' ); 

 

 WITH CHECKازر بعی به درج دانشجویی با شماره دانشجویی تکراری شود، آنگاه در صورت ابتفاده از ع ارت       

OPTTION  .در هنگام تعریف دید، بیست  از این عمل جلوزیری می کند 

 
 شرایط قابل بهنگام بودن دیدها 

  DISTINCTعدم وجود  -1

 GROUP  BY عدم وجود  -2

   HAVINGعدم وجود -3

  SELECTع جمعی در مقابلعدم ابتفاده از تواب -4

 FROMیشتر از نام یک جدول در مقابل عدم وجود ب -5

 شد.باید یک جدول م نا یا یک دید قابل بهنگام بازی با  FROMجدول مقابل  -6
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 را نمی پذیرند.یکی از معایب مدل رابطه ای این ابت که بعضی از دیدها، عملیات بهنگام بازی 

 مزایا و معایب دید 

 مزایا:

 نده پویایی باال در تعریف پایگاه تامین کن -1

 امین کننده محیط انتیاعی برای کاربران بطح خارجیت -2

 تامین کننده اشتراک داده ها -3

 تامین کننده ابتقالل داده ای  -4

 تلفبا اندازه های مخ  Data – Objectامکان تعریف -5

 برای کوتاه نویسی پربش ها  امکانی -6

 سهیل کننده وابط کاربر برنامه باز با پایگاه ت -7

 نده مکانیس  خودکار امنیت داده هاتامین کن -8

 معایب: 

 یجاد اضافه کاری در بیست  برای انجام ت دیل خارجی/ ادراکی ا  -1

 ایجاد محدودیت برای کاربر.دم امکان انجام عملیات ذخیره بازی در بسیاری از دیدها و در نتیجه ع -2

 انواع دیدها از نظر پذیرش عملیات ذخیره سازی 

 پذیرند.: دیدهایی که عملیات ذخیره بازی را می  دیدهای پذیرا -1   

 پذیرند.: دیدهایی که عملیات ذخیره بازی را نمیدیدهای ناپذیرا  -2   

 خوری .د، اما زاهی به مشکالتی برمیتوان عملیات ذخیره بازی را انجام دادر دیدهای پذیرا می

 انواع دیدهای پذیرا 

 :  حاصل عملکرد زیینش در یک رابطه دید گزینش -1

د مشترک آنها که در عملیرات ذخیرره برازی مشرکلی حاصل پیوند دو رابطه روی کلید کاندی: CK – CKدید پیوندی  -2

 ندارد.

 ه و کلید خارجی رابطه دیگر که در حذف مشکل داردید یک رابطحاصل پیوند روی کلیه کاند : CK - FKدید پیوندی  -3

 بدون مشکل در عملیات ذخیره بازیید حاصل از اجتماع، اشتراک و تفاضل دو رابطه :  د -4

 ا  پرتوی دارای کلید رابطه مبن -ینشدید گز  -5

 انواع دیدهای ناپذیرا 

   پرتوی فاقد کلید            –دید پرتوی یا زیینش  -1
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 FK - FKدید پیوندی  -2

                               NK - NK دید پیوندی -3

 دید حاصل تقسی   -4

 دید حاوی صفت مجازی  -5

 ، حاصل پیوند روی صفت مشترک غیرکلید دو رابطه می باشد.NK - NK دید پیوندی

 

 در دید حاصل تقسی ، انجام عملیات ذخیره بازی ناممکن ابت

http://faradars.org/computer-engineering-exam-books-free-download?utm_medium=referral&utm_source=farabooks&utm_campaign=book-database-pdf


 146  هاپایگاه داده

 

   

   http://faradars.org/computer-engineering-exam وتردانلود رایگان مجموعه کتب ارشد کامپی

         

   
 توضیحات -رویه های ذخیره شده –ساختارهای تصمیم  -متغیرها

 

  ابتفاده می شود. SETو برای مقدار دهی متغیر از  DECLAREاز دبتور  SQLبرای تعریف متغیر در 

 

 مثال 

 : 10و مقداردهی آن با  intاز نوع  xتعریف متغیر 

DECLARE   @x   int  
SET  @x=10  

 
یررک نرروع داده را تعریررف کرررد. برررای تعریررف نرروع داده مرری ترروان  CREATE TYPEبرره کمررک دبررتور 

 از دبتور زیر ابتفاده می کنی :مجرد)انتیاعی(،

CREATE  TYPE  name  WITH   OID; 

 را نمی توان تعریف کرد. POINTERنوع داده تذکر: 

 

اد کره تعرد rowcount@@شروع می شوند. مانند متغیر  @@با دو کاراکتر SQLتذکر: متغیرهای بیستمی 

 بطرهای جدول را نگهداری می کند.

 

 ساختارهای تصمیم

 ع ارتند از:  SQLبرخی از باختارهای تصمی  در 

 IFدستور  CASEدستور 

CASE   ع ارت 

    WHEN      1شررط  THEN       

1نتیجه  

    WHEN       2شررط THEN        

IF   شرط 

1دبتور      

ELSE 

2دبتور      
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2نتیجه  

     ... 

    WHEN   n شرررط     THEN     

n نتیجه 

     ELSE     k نتیجه    

END 
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 رویه های ذخیره شده

ر اجرا کرد. را در یک مجموعه قرار داد و کامپایل کرد و با یک دبتو SQLمی توان مجموعه ای از دبتورات 

امپایرل صرورت ک رویه های ذخیره شده برنامه نویسی ماهولی را ممکن می بازد. همچنین  ون رویه ها به

 شده در حافظه نهان بانک اطالعاتی نگهداری می شوند، برعت اجرا افیایش می یابد.   

 دبتورات کار با رویه به صورت زیر ابت:

      CREATE   PROCEDUREایجاد رویه :   -1

  EXECاجرای رویه:   -2

       ALTER   PROCEDUREتغییر رویه :   -3

  DROP   PROCEDUREحذف رویه :  -4

 

  Commentsتوضیحات 

 تعریف کرد: SQLبه دو رود می توان توضیحات را در 

 بپس توضیحات. و  --وضیحات یک بطری :  عالمت  ت -1   

 در انتهای توضیحات. /*در ابتدا و عالمت  */المت توضیحات  ند بطری : ع -2   
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 آزمون

 
 

 

 (89)دولتی  را در نظر بگیرید:  R(a,b,c)رابطه  -1

1Q  : SELECT  Distinct  a,b  FROM  R      

2Q : SELECT  a,b  FROM  R  GROUP BY  a,b 

 ابت.      2Qزیر مجموعه ای از پابخ 1Q( پابخ 1

2)1Q 2وQ .پابخ های یکسان تولید می کنند 

 ابت.     1Qزیر محموعه ای از پابخ2Q( پابخ3

4)1Q2وQ .پابخ های متفاوت تولید می کنند 

با حذف تکراری هرا  مری باشرد.  R(a,b,c)از رابطه  bو  aبتونهای  1Qهر دو دبتور داده شده معادل هستند. نتیجه  (2-1

 اپ می شود و خروجری آن  bو  aدبته بندی شده و بپس برای هر زروه،   bو aابتدا جدول بر اباس بتون  2Qدر

 ابت. 1Qمانند 

 

 

عات، کدام یک از گزاره هدای زیدر صدحیح روی بانک اطالعاتی تولید کنندگان قطزیر  SQLبا اجرای دستور  -2

 (87)دولتی  است؟ 

INSERT  INTO  S(S# , SNAME,CITY) 

VALUES ( 'S10' , 'Smith ', 'New York' ) 

 ( دبتور با خطای اجرا مواجه می شود.1

 ( دبتور با خطای ترجمه مواجه می شود.2

 خواهد شد. Nullمقدار  Smithکننده تولید  (STATUS)( اعت ار3

 مقدار ق لی خود را حفظ می کند. Smithتولید کننده  (STATUS)( اعت ار4
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ده نشرده ابرت، مقرداری اختصراص دا status،  ون به  S(s#,sname,city,status)زیر بر روی   SQLبا اجرای دبتور   (4-2

 مقدار ق لی خود را حفظ خواهد کرد:

INSERT   INTO   S(S# , SNAME,CITY)  

VALUES ( 'S10' , 'Smith' , 'New York'); 

 

 (87)دولتی  زیر چیست؟ SQL  نتیجه دستور  -3

SELECT   P.*      

FROM      S,P,SP 

WHERE   S.CITY='LONDON'   AND   S.S#=SP.S#   AND   P.P#=SP.P# 

 ( دبتور دارای خطای نحوی ابت.1

 ط تمام تولید کنندزان لندن تولید می شود.( کلیه مشخصات قطعاتی که توب2

 ( کلیه مشخصات قطعاتی که حداقل توبط یکی از تولید کنندزان لندن تولید می شود.3

 ( کلیه مشخصات قطعاتی که دقیقا توبط یکی از تولید کنندزان لندن تولید می شود.4

زیر  SQL، از دبتور ندزان لندن تولید می شودتوبط یکی از تولید کن حداقلبرای تعیین کلیه مشخصات قطعاتی که  (3-3

 ابتفاده می کنی :

SELECT  P.*    
FROM       S,P,SP 

WHERE   S.CITY = 'LONDON'  AND  S.S#=SP.S#  AND  P.P#=SP.P#; 

 

 

 

 

 (89ولتی د -ITزیر در بانک اطالعاتی تولید کنندگان و قطعات چه کار می کند؟ ) SQLجمله  -4

SELECT  DISTINCT  SNAME    

FROM     S 

WHERE  S.S#   IN (  SELECT  SP.S#     

                                     FROM     SP    

                                     WHERE  SP.P#   IN ( SELECT   P.P#     

                                                                            FROM   P       

                                                                            WHERE   PCOLOR='Red' ) 

                                   ) 

 ( ابامی تولید کنندزانی که حداقل یک قطعه قرمی رنگ تولید می کنند.1

 ثر یک قطعه قرمی رنگ تولید می کنند.( ابامی تولید کنندزانی که حداک2

 ( ابامی تولید کنندزانی که بیش از یک قطعه قرمی رنگ تولید می کنند.3
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 ( هیچ کدام4

 ، شماره قطعات قرمی رنگ مشخص می شوند: selectتوبط داخلی ترین  (1-4

SELECT P.P#    

FROM     P    

WHERE  PCOLOR = 'Red' 

  میانی، مشخص می شود که این قطعات توبط کدام تهیه کنندزان تولید می شوند: selectتوبط                 

SELECT  SP.S#   

FROM     SP    

WHERE  SP.P#   

اند،  مشخص مری  ابامی تولید کنندزانی که حداقل یک قطعه قرمی رنگ را تولید کرده selectدر نهایت توبط اولین          

 شود:

SELECT  DISTINCT SNAME   

FROM     S   

WHERE  S.S#   

 

 

 (89دولتی  -IT) زیر در بانک اطالعاتی تولید کنندگان و قطعات چه کار می کند؟ SQLجمله  -5

SELECT  S.SNAME   

FROM  S 

WHERE  EXISTS (  SELECT  *   

                                    FROM  SP   

                                    WHERE  SP.S# = S.S#  AND  SP.S#='P2' ) 

 را تولید می کنند بدون تکرار. 'P2'( ابامی تولید کنندزانی که قطعه 1

 را تولید می کنند. 'P2'( ابامی تولید کنندزانی که قطعه 2

 ه  تولید می کنند.  'P2'( ابامی تولید کنندزانی که قطعه ای غیر از 3

 را تولید نمی کنند. 'P2' ( ابامی تولید کنندزانی که قطعه4

ند. ایرن برئوال بره را تولید می کنند، را مشخص می ک '2P'ابامی تولید کنندزانی که قطعه  داده شده، SQLجمله  (2-5

 کمک پیوند جدول ها نیی انجام پذیر ابت:

SELECT   s.sname   

FROM      s,sp   

WHERE   s.s#=sp.s#  AND  sp.p#='p2'; 
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 فصل 6

 ابستگی هاانواع و

 

 

 در این فصل وابستگی، مجموعه کهینه وابستگی و نحوه تعیین کلید کاندید برربی می شود.

 انواع وابستگی ها 

 انواع وابستگی ها ع ارتند از:

 ( FD ) وابستگی تابعی -1

 ( FFD) وابستگی تابعی کامل -2

 وابستگی با وابطه  -3

 ( MVD) وابستگی تابعی  ند مقداری -4

 ( JD ) گی پیوندیوابست -5

FD     :  Function Dependency                   FFD:  Full  Function  Dependency 

MVD :  Multi Valued Dependency           JD   :  Join  Dependency 

 وابستگی تابعی 

زرر و فقرط ، ا  ABو نشان می دهی  دارد  (FD) وابستگی تابعی Aبا Bرا در نظر بگیرید. می زویی   R (A , B , …)رابطه 

 متناظر باشد. Bفقط یک مقدار  A، به هر مقدار Rازر در هر مقدار ممکن از متغیر رابطه 

 مثال  

 ها را مشخص کنید. FDزیر آورده شده ابت، که در  R(A,B,C)در رابطه 

C B A 

C1 

C2 

C3 

C1 

B2 

B1 

B1 

B2 

A1 

A1 

A2 

A2 
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نیی  CB همچنین مشخص ابت که وابستگی تابعیوجود دارد.  C(A,B)براین وابستگی ابت، بنا (A,B)حل: کلید رابطه 

مقردار متنراطر  را مشخص کرد و جواو یکتا ابت. مرثال Bمی توان مقدار  Cدر رابطه وجود دارد، یعنی با معلوم بودن مقدار 

   یکتا نیست. B1تناظر با وجود ندارد،  ون مثال مقدار م  BCابت. دقت شود که وابستگی  B2همواره  C1با

                    

 نخواهد بود.  FD، BA در رابطه لیوماً موجب برقرار بودن FD، AB وجود 

 

       دارای وابستگی تابعی ابت:  Aباشد، در اینصورت هر صفت خاصه دیگر رابطه با  ) B ,C) AR, کلید اصلی رابطه Aازر 

                                                             AB    ,     AC  

 

 ( FFD(وابستگی تابعی کامل 6-3

ان مری وابسرتگی ترابعی کامرل دارد و نشر X برا Yباشرند، مری زرویی  Rدو زیر مجموعه از مجموعه عنوان رابطه  Yو Xازر

ابعی نداشته وابستگی ت X مجموعه از  داشته باشد ولی با هیچ زیر (FD) وابستگی تابعی X با Y، ازر و فقط ازر  XYدهی 

 خواهد بود. FFDصفت باده باشد، وابستگیFD باشد. بدیهی ابت ازر بمت  پ 

 

 مثال  

 )وابستگی تابعی کامل دارد، یعنی وابستگی تابعی   )S# , P( #با صفت مرکب  QTY، صفت   ) QTY )S# , P# SP ,  در رابطه

S# , P# )QTY  هریچ کردام از وابسرتگی هرای  وجود دارد، در حالیکه S#QTY  وP#QTY  

 . برقرار نمی باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مثال  

 ازر وابستگی های تابعی زیر را داشته باشی  :  )C,D)A,BR,در رابطه 

(A,B)C    
A C 

QTY P# S# 

100 

400 

100 

300 

400 

P1 

P2 

P6 

P2 

P5 

S1 

S2 

S3 

S4 

S4 

S# 

P# 

QTY 
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با قسمتی از کلید اصرلی وابسرتگی  C، کامل نمی باشد.)جیئی ابت(،  ون  صفت  (A,B)به  Cدر این صورت وابستگی تابعی

 تابعی دارد.

 

 

 

 

 وابستگی با واسطه 

)BA(داشرته باشرد A  ،FDبا صرفت  Bمفروض ابت. ازر صفت   R (A,B,C)رابطه و صرفت C  نیری برا صرفتFD , B  

)CB(داشته باشد ولی ، A   باB ،FD   نداشته باشد، می زوییC باA  وابستگی با وابطه دارد. برای از بین برردن ایرن ،

 وابستگی، رابطه را به دو رابطه زیر تجییه می کنی : 

R1 (A,B)  

R2 (B,C) 

و موجرب برت اط یعی و محررز  Aو  Cوابستگی تابعی داشته باشد، وجود نوعی وابستگی بین B با Aتذکر: ازر در تعریف باال

 آنومالی نخواهد بود.

 

 قواعد استنتاج آرمسترانگ 

 باشند، قواعد زیر برقرارند:  Rزیر مجموعه هایی از صفات رابطه  D , C , B , Aبا فرض اینکه

 BAآنگاه  A  Bازر انعکاسی

 ACآنگاه  BCو  AB ازر  تعدی )تراگذاری(

 AC BCآنگاه  AB ازر  افزایش

 ACو  ABآنگاه  ABCازر  تجزیه

 ABCآنگاه  AC و AB ازر  اجتماع

 ACBDآنگاه  AB و   CDازر  ترکیب

 ACDآنگاه  AB و CBD ازر  شبه تعدی

 

 . AC آنگاه ABC و AB ازر

 

 . ACD آنگاه  ABCDو AB ازر

A 

B 

C 
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 کاربرد قوانین آرمسترانگ عبارتند از:

 بستگی های تابعی کاهش مجموعه وا -1 

 پیدا کردن کلید کاندید  -2 

     Fپیدا کردن -3 

اج قابرل ابرتنت تذکر: هر رابطه ای یک مجموعه از وابستگی های تابعی دارد که ممکن ابت مجموعه ای دیگر از آنهرا منطقراً

 مایش می دهند.ن Fزویند و با Fباشد. این مجموعه را بستار

 

 

 

 مثال  

 مجموعه کهینه وابستگی های رابطه زیر را بیابید.

R= { S# , CITY , STATUS } 

F ={ S# CITY, CITY  STATUS ,  S#  STATUS } 

 

 حل: وابستگی بوم از دو وابستگی دیگر منطقاً قابل ابتنتاج ابت و می توان آن را ذکر نکرد: 

S#  CITY  

         S# STATUS 

CITY  STATUS 

 بنابراین داری : 

F = { S# CITY, CITY  STATUS } 

 

 مثال  

 مجموعه کهینه وابستگی های رابطه زیر را بیابید.

R = {u, v, w , x , y , z } 

F = {u xy , xy , xyzv } 

 حل: 

u xy  ux , uy 

xy , xyzv  xzv   xz , xv 

uxy , xyzv uzv  uz , uv 
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 بهینه برابر ابت با :  Fبنابراین 

F = { ux , xy , xz , xv , uy, uz , uv }  

آن برابرر  در نت جه کهینرهاضافی هستند،  ون از رابطه های دیگر می توان آنها را بدبت آورد.   uy , uz , uvکه

 ابت با: 

F = { ux , xy , xz , xv } 

 

 مثال  

 از حذف وابستگی های نمودار زیر را بدبت آورید.نمودار حاصل پس 

 

 

 

 

 

 

 حل : 

 Z  T    (Z , W )   T:   ون ،( را می توان حذف کرد1خط )

 X Z , X  Wمی توان ابتنتاج کرد:         X  ZWاز وابستگی

 

 بنابراین داری : 

 

 

 

 

 

 

 

 X Z  ز ارا حذف کرد. همچنین  X  W می توان را ابتنتاج کرد، پس   X->Wمی توان  Y W و  X Y از وابستگی

 را نیی حذف کرد. در نهایت داری :  X  T را ابتنتاج کرد. پس می توان  X  T می توان  Z  T و

 

 

 

 

z 

w 

T x 

y 
(1) 

z T x 

w y 

z T x 

w y 
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 پیدا کردن کلید کاندید 

 کلید کاندید ، صفتی ابت که از طریا آن به همه صفتهای دیگر می توان ربید.

 مثال  

 . رابطه زیر را بدبت آوریدکلید کاندید 

 R = (A , B, C , D , E , F, G ) 

 

 F = {AFBE , FCDE , FCD , DE , CA } 

 حل : 

AFBE              AFB , AFE 

 

FCDE              FCD , FCE 

 

FCD                FC , FD 

 

FC  , FCD    FD 

 

FC  , FCE     FE 

 

FC  , CA      FA 

 

FA ,  AFB    FB 

 

FA , AFE     FE  

     کلید کاندید ابت.  (F,G)می توان ربید. بنابراین Gبه همه صفتها به جیء Fبنابراین مشاهده می شود که از

 

 مثال  

 کلید کاندید رابطه زیر را بدبت آورید؟ 

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

 

F = { S  T , V  SW , T  U } 

 حل: 

V  SW                   V  S , V  W 

 

V  S , S  T         V  T 
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V  T , T  U       V  U 

 

             ، همه صفتهای دیگر را می دهد، یعنی کلید کاندید ابت.                                    Vبنابراین

 
 مثال  

 کدام ابت؟  Rبه صورت زیر مفروض ابت. کلید اصلی  Fا وابستگی های تابعی ب G,F,E,D,C,B,A(R(رابطه 

}FG,CAB,FGE,DGC,EGABD{F   

 حل:  










GC

DC
DGC  

 

FAB

GAB

DAB

CAB

FG

GC

DC

CAB































 

 


















GAB

EAB
EGAB

DAB

EGABD
 

 

 می توان به همه صفت ها ربید، در نتیجه کلید ابت.  ABنشان دادی  که از 
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 مثال  

 بت؟با وابستگی های تابعی زیر را در نظر بگیرید. تعداد کلیدهای کاندید رابطه  ند تا ا R(A,B,C,D,E) رابطه

DE,ED,AC,CB,BA   

 حل: 

 از وابستگی های داده شده می توان نتیجه زرفت:

CACB,BA   

ABAC,CB   

DEمانند ه  می باشند. از Cو BوAمشخص می شود که  ACوCAوABوBAاز  وED 

شرند. در در زرروه دیگرر مری با Dو Eدر یک زرروه و  Cو  Bو  Aمانند ه  هستند. بنابراین  Dو  Eنیی مشخص می شود که 

623با:  عیین کلید کاندید باید از هر زروه یک عضو در نظر زرفته شود، بنابراین تعداد کلید کاندید برابر ابتت  

 

 مثال  

 کدام ابت؟  Rمفروض ابت. کلید کاندید در رابطه  FDبا مجموعه وابستگی های  R(A,B,C,E,F)رابطه 

}EDB,EB,CB,FC,BEA{   

 حل: 

 ی توان به همه رفت. بنابراین کلید کاندید ابت:م Aاز 










EA

BA
BEA                  

 

FBFC,CB         
 

FAFB,BA   
 

CACB,BA   

 

 

 (MVD)وابستگی چند مقداری 

ارد و نمایش وابستگی تابعی  ند مقداری د X با Y  که می زویی X , Y , Z با صفات باده یا مرکب  R (X , Y , Z )در رابطه

 متناظر باشد. Y، مجموعه ای از مقادیر  X، ازر به یک مقدار X Yمی دهی 
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 تعریف دوم وابستگی چند مقداری

 متناظر با یک مقردار از جفرت Yوابستگی تابعی  ند مقداری دارد ازر و فقط ازر مجموعه مقادیر X با Y، صفت Rدر رابطه 

(X,Z)  در R فقط به مقدار X بستگی داشته باشد و وابسته بهZ ن اشد. یعنی مجموعه مقادیرY  فقط با تغییر X.تغییر کند ، 

                                                     R 

Z Y X 

Z1 

 

 

Z2 

 

Y1 

Y2 

Y3 

 

Y1 

Y2 

Y3 

X1 

 

 

X1 

 

 می شود و بهتر ابت آن را به دو رابطه  R یی در رابطه، موجب بروز آنومالی ها MVDوجود وابستگی

R1 (X , Y) , R2 (X , Z)          . تجییه کنی  

 

متناظر  Yابت که در آن مجموعه مقادیر X به Yحالت خاصی از وابستگی تابعی  ند مقداری،  X به Yوابستگی تابعی

 ، یک عنصر دارد. Xبا یک مقدار

 

 A B، وابسرتگی R (A,B,C)به صورت جفت وجود دارد، مثالً در MVDه، وابستگیدر یک رابطه با به صفت خاص

 برقرار باشد و می نویسی : A Cبرقرار ابت، ازر و فقط ازر وابستگی 

A B |C 

 

 قواعد آرمسترانگ در مورد وابستگی چند مقداری 

 : R ( A , B , C , …)در رابطه

 A   B، آنگاه A  B راز -1
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  B  A، آنگاه  BAازر -2

 AC   BC ، آنگاهA  B ازر -3

 A  R(H) – B- Aآنگاه ،  A   Bازر -4

  A   BC،  آنگاه A   C و A   B ازر -5

   A C-B ، آنگاه  B   C وA   B ازر -6

  AB C، آنگاه   C  Aو   B  Aازر -7

 A   (B – C) , A   (C –B )، آنگاه A   C و A   B ازر -8

 )B,C(  )A,D(، آنگاه C B  A ,D ازر  -9

 (JD)وابستگی پیوندی 

ر. ایرن وابسرتگی را بره پرتود باشد و نره کمتر nحاصل پیوند  Rپرتود دارد، ازر و فقط ازر  nوابستگی پیوندی به  Rرابطه 

*),,...,(صورت 21 nRRRJDR  نمایش می دهی  کهnRR  می باشند. Rپرتوهای رابطه  1...

 

 

 مثال  

می شود.  نمایش داده SPJ = JD  (SP , PJ , JS)پرتود دارد و به صورت  3، وابستگی پیوندی به   SPJ (SP , PJ , JS)رابطه

ی  و آنها را برا بدبت آور  #J , Pو بار دیگر روی صفات خاصه  #S , Pبار روی صفات  این رابطه را یک در واقع ازر پرتوهای

خواهرد  SPJکنی ، حاصرل همران , Joinو  #Jو  #S کنی  و بپس نتیجه را با رابطه حاصل از پرتو روی صفات JOINیکدیگر 

 بود و هیچ بطری اضافه یا ک  نخواهد شد.

 

 مراحل کار:

SPJ                                                         SP                                         SPJ 

J# P# S#  P# S#  J# P# S# 

J2 

J1 

J1 

P1 

P1 

P2 

S1 

S1 

S1  

P1 

P2 

P1 

S1 

S1 

S2 

 J2 

 

J1 

P1 

 

P2 

S1 

 

S1 

J2 

J1 

P2 

P1 

S2 

S2 
   

 
 

    PJ 

J1 

J1 

P1 

P1 

S2 

S1 

    J# P#     
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    J2 

J1 

J1 

P1 

P2 

P1 

    

 

 

 می اید: الحاق کنی  این تاپل افیونه از بین می رود و همان رابطه اول بدبت   JSحال ازر حاصل پیوند را با پرتو

    J# P# S# 

   

 

J2 

J1 

J1 

J2 

J1 

P1 

P1 

P2 

P2 

P1 

S1 

S1 

S1 

S2 

S2 

J# P# S#     

J2 P1 S1   S# J# 

J1 

J1 

J1 

P2 

P1 

P1 

S1 

S2 

S1 

  
S1 

S1 

S2 

J2 

J1 

J1 
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 کنکور ارشد

 
 

 

 

گیرید. فرض کنید بزیر را در نظر  (Functional Dependency)و وابستگی های تابعی  R(A,B,C,D,E)رابطه  -1

 باشد. کدام یک از گزاره هدای زیدر Rمی تواند هر زیر مجموعه غیر تهی از صفات  چیست و  نمی دانیم 

 (90)دولتی  صحیح است؟ مستقل از 

BCA   ,  ECD   ,   D  

 است. Aشامل  Rهر کلید کاندید  -الف   

 نیست. Cشامل  Rهیچ کلید کاندیدی از  -ب   

 نمی باشند. Cهستند و بعضی دیگر شامل  Cشامل  Rبعضی از کلیدهای کاندید  -ج   

 ( الف و ج4( الف و و                   3( فقط و                2( فقط الف               1    

کلیرد کاندیردی  ابرت و هریچ Aبا وابستگی های تابعی داده شده، هر کلید کاندید شامل  R(A,B,C,D,E)در رابطه  (3-1

 نیست. Cشامل 

 

 د رابطه است؟ا در نظر بگیرید. کدام گزینه کلیو وابستگی های تابعی زیر ر R(A,B,C,D,E)رابطه  -2

 (89)دولتی   

ABCD,CDAB,BA   

    1 )AD                     2 )AE                      3 )AB                         4 )ABD 

 

CDABو BAاز  (2-2   نتیجه می زیری  کهCDA معادل برا(DA,CA  بنرابراین از .)A  بره

 کلید می باشد. AEمی توان ربید. در نتیجه  Eهمه صفت ها به غیر از 
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، آنگاه ایدن جددول چندد ندامزد TCode#داشته باشیم   Code,Time,Date,#T,#S(ST(اگر در جدول  -3

 (88)دولتی  دارد؟  (Candidate Key)کلیدی 

 (  هار4     ( به3     ( دو2  ( یک1

 رابطه دارای دو کلید کاندید ابت: (3-2

 : همان کلید اصلی    (#S#,T) -الف         

 TCode#: با توجه به وابستگی    )S#,Code( -و         

 

 (90دولتی  – IT)                                           است؟  نادرستکدام یک از گزینه های زیر  -4

 ه  ارز هستند. not inو  all((عملگرهای SQL( در 1

 BCNF( در F)بسرتار  Fبا وابستگی هرای ترابعی Rابت ازر و فقط ازر رابطه  BCNFدر  Fبا وابستگی تابعی  R(رابطه 2

 باشد.

 BCAبه طرور منطقری مری تروان از وجرود وابسرتگی  نرد مقرداری  R(A,B,C,D)ای با ابکیمای ( در رابطه 3

 را نتیجه زیری کرد. BAو CAوابستگی های منطقی

 ( دو مجموعه وابستگی های زیر ه  ارز)معادل( نیستند:4   

}AD,DE,EA,CDA,EAB{F1   

}BEC,AED,CDA,ADE,DAB{F2   

 ولی عکس این رابطه برقرار نمی باشد. BCAمی توان نتیجه زرفت: BAوCAاز   (3-4
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 فصل 7

 نرمال تر بازی رابطه ها

 

 

 

ک ین بهتر ابت نگام بازی مشکالتی داشته باشد. بنابرایهر رابطه هر  ند نرمال نیی ممکن ابت در عملیات درج، حذف و به

 رابطه نرمال را تا حد امکان نرمال تر کرد.

 آنومالی 

ی ناخوابرته ا دشواری و وضع غیرعادی را آنومالی می زویند. مثالً وقتی که بطری را حذف می کنی  و پی آمد آن اطالعرات

یرر نیازبره تغی می دهی  در حالیکه در بطرهای دیگر نیری امکران دارد نیی حذف شود. یا مقدار صفتی را برای یک بطر تغییر

 داشته باشد. در واقع آنومالی در عملیات ذخیره بازی به هر یک از به حالت زیر زفته می شود: 

 بعد از انجام یک عمل  ،بروز پیامد بد -1

 عدم امکان انجام یک عمل  -2

 ام یک عمل بروز اضافه کاری در انج -3

 مثال

رج، حرذف و ددر عملیات ذخیره بازی دارای آنومالی ابت. وجود پدیده افیونگی موجب آنومالی هرایی در عملیرات  Rرابطه 

ود دارد نیری وجر s1 تغییر دهی ، این عمل باید در تمام بطرهایی که C1به C2را از S1بهنگام بازی شده ابت. مثال ازر شهر

ی . در حرذف نیریری از ناباززاری باید بهنگام بازی منتشرر شرونده انجرام شرودانجام شود )فیونکاری( و در واقع برای جلوز

ابت نیی حذف می  C3 باکن S3 این اطالع که "تا تهیه کرده ابت 2۰۰به تعداد  P2از S3" آنومالی دارد. مثالً با حذف اطالع

 شود.

رد،  رون بایرد را درج کر "باکن ابت C5 شهر در S5 تهیه کننده  "همچنین در درج نیی آنومالی دارد، مثالً نمی توان اطالع

لیرد اصرلی ابت و ط ا قاعده جامعیت موجودیتی هیچ جیء ک (#S# , P)بدانی   ه قطعه ای را تهیه کرده ابت. کلید اصلی 

 ن اید تهی باشد.

QTY P# CITY STATUS S# 
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300 

200 

300 

200 

400 

P1 

P2 

P1 

P2 

P5 

C2 

C2 

C3 

C3 

C2 

20 

20 

10 

10 

20 

S1 

S1 

S2 

S3 

S4 

 (NORMAL FORMS)صورت های نرمال 

،  1NF: ع ارتنرد از توبط کاد در ابتدا به فرم نرمال ارائه شد و بپس فرم های دیگر توبط افراد دیگر ارائه شد. این فرم هرا

2NF  ،3NF ،BCNF ،4NF  5وNF .که هر یک از صورتهای نرمال، از ق لی نرمالتر هستند . 

 ی نرمال را نشان می دهد: شکل زیر رابطه بین صورتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از جمله مواردی که شکل باال بیان می کند:

ابرت والری  2NF، زیر مجموعه ای 1NFابت و از مجموعه رابطه های 1NFرابطه های نرمال، زیر مجموعه ای از مجموعه -1

 آخر. 

 می باشند.   1NFفرم در  2NFتمام رابطه های هستند، اما 2NFفرم در  1NFفقط بعضی از رابطه های -2

3-  BCNF  3ازNF  .قوی تر ابت 

 تعریف صورتهای نرمال

1NF  .هر صفت خاصه در هر تاپل، تک مقداری باشد 

2NF  .هر صفت خاصه غیرکلید با کلید اصلی، وابستگی تابعی کامل داشته باشند 

3NF ته باشد.هر صفت خاصه غیر کلید با کلید اصلی، وابستگی تابعی بی وابطه داش 

1NF 

2NF 

3NF 

BCNF 

4NF 

5NF 

? 
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BCNF .هر دترمینان، کلید کاندید باشد 

4NF .وابستگی تابعی  ند مقداری وجود نداشته باشد 

5NF .تمام وابستگی های پیوندی، ناشی از کلیدهای کاندید باشد 

 ابت. 1NFتذکر: هر رابطه نرمال،
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 مزایای نرمالترسازی 

 کاهش بعضی از آنومالی ها  -1

 فیونگیکاهش بعضی از انواع ا -2

 اعد جامعیتتسهیل اعمال بعضی از قو -3

 رائه یک طرح بهتر و واضح تر با کمترین اختالط اطالعاتا -4

 معایب نرمالترسازی

 ی در بیست  در عمل بازیابیبروز فیونکار -1

 ایجاد نوعی افیونگی  -2

 لتربازیزمانگیر بودن فرایند نرما -3

 ها در مواردی ی  زیری ها در تعدد تجییه مشکل شدن تصم -4

 

 1NFرابطه 

را در  FIRSTنیست دارای آنومالی هایی می باشد. به طور نمونه جردول 2NFای که 1NFابت، اما رابطه 1NFهر رابطه نرمالی

 نظر می زیری : 

FIREST ( S# , P# , STATUS , CITY , QTY ) 

 وجرود داشرته باشرد.  STATUS CITYی ابت و فرض کرده ای  که وابستگ (#S#, P) کلید اصلی این رابطه، صفت مرکب

هنگرام برازی یعنی وضعیت یک تهیه کننده از طریا شهر او، تعیین می شود. ق الٌ دیدی  که ایرن رابطره در درج، حرذف و ب

 دارای آنومالی می باشد که برای رفع این آنومالی ها باید آن را به دو رابطه تجییه کرد. 

  SECOND ( S# , STATUS , CITY )  و  SP ( S#  , P# , QTY ) 

ی در در آنها وجرود ندارنرد، یعنر FIRST مشخص می شود که آنومالی های موجود در SP و SECOND با برربی رابطه های 

 قرار دارند. FIRST بطح نرمالتری از 

 ق ل از تجییه:

 

 

 

 

 بعد از تجییه: 

 

 
S# 

QTY 

P# CITY 

STATUS 
S# 

S# 

P# CITY 

STATUS 

QTY 
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 و                                                                

 

 

 نیست، حتما دارای کلید اصلی مرکب ابت. 2NFای که 1NFرابطه

  2NFرابطه 

 

ی هرایی مری هنوز دارای آنومالSECOND هر دو در صورت دوم نرمال قرار دارند. رابطه  FIRST رابطه های حاصل از تجییه 

از  STATUSمرل ابرت و از بروی دیگرر از یک بو کا #Sبه  STATUS باشد و علت این مشکالت در این ابت که وابستگی

 وابستگی دارد.  #Sنیی با CITY طریا

 وابستگی با وابطه وجود دارد. #SوSTATUS یعنی بین

 

 

 

 

 را به دو رابطه زیر تجییه می کنی :  SECOND برای رفع این مشکل رابطه 

 SC ( S# , CITY ) 
 CS ( CITY , STATUS )  

 را ندارند. SECOND این دو رابطه آنومالی های

 

 

 3NFرابطه

لیرد کن ود،  ون صفت غیر   3NFدر صورت  SECOND تجییه کردی . رابطه  SP و  SECOND را به دو رابطه  FIRSTابتدا 

STATUS  با کلید اصلی S#3، وابستگی باوابطه داشت و این برخالف تعریف صورتNF   ه دو برابت. به همرین علرت آن را

ابسرتگی و (#S# , P)  با کلید اصرلی QTYدر صورت بوم نرمال ابت.  ون صفت غیر کلید SPطهرابطه تجییه کردی . اما راب

 باوابطه ندارد.

 

 هستند تجییه شد. 3NFکه همگی SP و CSو  SC به به رابطه  FIRSTبنابراین رابطه

 

کلید اصلی، کراهش ناپرذیر  ، تمام صفات غیرکلید متقابالً با یکدیگر وابسته نمی باشند و وابستگی آنها با 3NFدر رابطه

 ابت.

 

CITY STATUS S# 
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 مثال 

 را در نظر می زیری :   Rرابطه

R ( SID , CID , SNAME , GRADE , SMJR , SDEID ) 

 قواعد جامعیت این رابطه ع ارتند از: 

 ر دانشجو در یک درس یک نمره دارد.ه -2ر دانشجو یک نام دارد.                             ه -1

 یلی در یک زروه آموزشی وجود دارد.هر رشته تحص -4یک رشته تحصیل می کند.            هر دانشجو در  -3

 نمودار وابستگی های تابعی این رابطه به صورت زیر ابت:

 

 

 

 

بنابراین آن  ونیست. این رابطه دارای آنومالی هایی می باشد  2NFابت و به علت وجود وابستگی جیئی  1NF در فرمR رابطه 

 و رابطه دیگر تجییه می کنی : را به د

R1 ( SID , SNAME , SMJR , SDEID ) ,  R2 ( SID , CID , GRADE ) 

  را ندارند. Rهستند و آنومالی های رابطه  2NFاین دو رابطه در بطح

 ، وجود وابستگی جیئی در آن ابت، یعنی با وجود وابستگی تابعی Rتذکر: علت وجود آنومالی در رابطه 

(SID , CID )  SNAME  ی وجود وابستگی تابعSID  SNAME  .نیی برقرار ابت 

حتروای همان م R2و R1یک تجییه مطلوو محسوو می شود،  ون با پیوند رابطه های  R2و R1به دو رابطه  Rتجییه رابطه 

محفروظ  R  ابطرهبدبت می آید و اطالعات اضافی ایجاد نمی شود و همچنین تمام وابستگی های ترابعی ر Rاطالعاتی رابطه 

 می ماند.

یونگری در آن کمترر می باشد و فقط افR دارای آنومالی های رابطه  R1 در باالترین بطح نرمال قرار دارد اما رابطه R2 رابطه 

 را به دو رابطه زیر تجییه می کنی .R1 شده ابت. بنابراین رابطه 

R3 (SID , SNAME , SMJR )   ,   R4 (SMJR , SDEID) 

 می باشند. 3NFبنابراین، نرمالتر هستند R1 ها از  این رابطه

 وجود وابستگی باوابطه در آن ابت:  R1آنومالی در رابطه  وجودعلت 

SID  SMJR  , SMJR  SDEID 

 مشخص می شود. SID یا  SMJR از طریا  SDEIDیعنی 

 R1داشت. با حذف این وابستگی دو رابطهقرار ن 2NFبود و به علت وجود وابستگی جیئی در فرم  1NFدر فرم Rخالصه: رابطه 

بره علرت  R1نیی قرار دارد اما رابطره  3NFدر بطح  R2قرار دارند و رابطه  2NFحاصل شد. این دو رابطه حداقل در فرم R2و

SID 

CID 

SMJR 

SNAME 

SDEID 

GRADE 

http://faradars.org/computer-engineering-exam-books-free-download?utm_medium=referral&utm_source=farabooks&utm_campaign=book-database-pdf


 171  هاپایگاه داده

   exam-engineering-http://faradars.org/computer دانلود رایگان مجموعه کتب ارشد کامپیوتر

 

بره بره رابطره  Rتجییه کردی . در نهایت رابطه  R4و R3قرار ندارد و آنرا به دو رابطه  3NFوجود وابستگی با وابطه در بطح

2R 3وR 4وR تجییه شد که هر به رابطه در بطحNF3  .قرار دارند 

   BCNFرابطه 

ا آن ابت ازر و فقط ازر هر دترمینان آن، کلیرد کاندیرد باشرد.)هر صرفت ای کره صرفت دیگرر بر BCNF در بطح  Rرابطه 

 نان ابت.(دترمی A، صفتA  B وابستگی تابعی کامل داشته باشد دترمینان نام دارد. یعنی در وابستگی 

اهش ناپرذیر نیست. ازر رابطه تنها یک کلید کاندید داشته باشد و در مجموعه وابستگی های تابعی ک 3NF ، BCNFهر رابطه

ه  هسرت. ازرر  BCNFآن، وابستگی تابعی دیگری غیر از وابستگی های ناشی از کلید کاندید وجود نداشته باشد آنگاه رابطه 

سرت و هر  ه BCNFد داشته باشد و کلیدهای کاندید صفت مشترک نداشته باشند رابطه بیش از یک کلید کاندی 3NFرابطه

 ن اشد. BCNF ازر صفت مشترک داشته باشند ممکن ابت

 مثال 

  ونابت.  BCNF در فرم S# , SNAME با دو کلید کاندید   S (S# , SNAME , STATUS , CITY)رابطه 

 های رابطه هستند، کلیدهای کاندید آن نیی می باشند.      عالوه بر اینکه دترمینان  S# , SNAME صفات 

 

 

 

 

 به یکدیگر وابسته نمی باشند. STATUS , CITY تذکر: صفات

     
 مثال 

 ابت؟ BCNFآیا در فرم  (#SNAME , P)و (#S#,P)با کلیدهای کاندید  R (S# , SNAME , P# , QTY)رابطه 

به دو رابطه زیر، هر دو رابطه  Rطه کلید کاندید نمی باشند. با تجییه راب ند امادترمینان هست S# , SNAME  ون  -خیرحل: 

 :خواهند بود BCNF در بطح

R1 (S# , SNAME )    ,    R2 (S# , P# , QTY) 

 

 مثال 

کره  مری باشرد (A,C) و  (A,B)مفروض ابت. این رابطه دارای دو کلیرد کاندیرد C Bبا وابستگی تابعیR (A,B,C) رابطه 

 می باشد؟ BCNFهستند. آیا این رابطه در فرم نرمال A دارای صفت مشترک

اشد. به همین بدر حالی که کلید کاندید نمی  ،دترمینان ابت Cمعلوم می شود که  C  B با توجه به وابستگی تابعی  حل :

 نمی باشد. BCNFعلت رابطه

ورت زیرر به صر R تجییه کرد. یک بسط ممکن از رابطه BCNF  ،, B) C( 2R) , A , C( 1Rمی توان این رابطه را به دو رابطه

 ابت: 

CITY 

STATUS S# 

SNAME 
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B C  C A  C B A 

B1 

B2 

B2 

C1 

C2 

C3 
 

C1 

C2 

C1 

C3 

A1 

A1 

A2 

A2 

 تجییه

 

C1 

C2 

C1 

C3 

B1 

B2 

B1 

B2 

A1 

A1 

A2 

A2 
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 مثال 

 ه  هست؟  BCNF زیر،  3NFآیا رابطه 

 

 

 

 

 

 نیست. دترمینان ابت، اما کلیدکاندید  a ون  -حل: خیر

 بودن رابطه باال:  3NFعلت

1-  1NF.ابت،  ون ه  صفات اتومیک هستند 

2-  2NF ابت،  ون وابستگی جیئی وجود ندارد. )وابستگیad  ز کلیرد اموجب نقض این مورد نیست  رون خرود جییری

 کاندید ابت.(

3- 3NF ون وابستگی تابعی باوابطه ندارد.، ابت  

 
 

 ن اشد. BCNF باشد اما 3NFبین دو کلید کاندید، رابطه ممکن ابتدر حالت وجود صفت مشترک در 

 

 مثال 

 ه  هست؟  BCNF زیر، 3NFآیا رابطه 

 

 

 

 

 

 R1 (a , c ) , R2 (c , bدترمینان ابت اما کلید کاندید نیست. ازر این رابطه را به دو رابطه c نیست،  ون  BCNFحل: رابطه 

 از بین می رود. بنابراین بهتر ابت عمل تجییه انجام نشود.   c(a,b)بستگیهستند تجییه کنی ، وا BCNF که هر دو (

 
 

، ضوابط ریسانن را ندارد. به همین علرت ازرر در اثرر تجییره وابسرتگی BCNFبه دو رابطه 3NFزاهی تجییه یک رابطه

 کفایت می کند و رابطه را ن اید تجییه کرد. 3NFهایی حذف شود، در این صورت همان 

 

d 

c a 

b 

c a 

b 
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 4NFبطه را

 نیی احتمال وجود آنومالی خواهد بود. در این حالت رابطه را باید نرمالتر کرد. BCNFدر رابطه

 مثال

 مفروض ابت:  R1 (A,B,C)رابطه غیرنرمال 

                                                             

C 
B A 

 

C1 

C2 

 

C1 

C3 

C4 

 

B1 

B2 

 

 

B1 

 

A1 

 

 

A2 

 

 

 ابطه را به شکل نرمالش ت دیل می کنی : این ر

 

                                                          

C 
B A 

C1 

C2 

C1 

C2 

C1 

C3 

C4 

B1 

B1 

B2 

B2 

B1 

B1 

B1 

A1 

A1 

A1 

A1 

A2 

A2 

A2 
 

در ایرن  ی مری باشرد.ابت، اما به علت وجود افیونگی دارای آنومرالی هرای BCNFتمام کلید ابت و حداقل در بطح Rرابطه 

 منجر به افیودن به تاپل زیر خواهد شد: (A2 , B3)رابطه افیودن اطالع 

(A2 , B3 , C1) 
(A2 , B3 , C2)  
(A2 , B3 , C3)  

 یعنی عمل در بطح تاپل به عملی در بطح مجموعه ای ازتاپلها ت دیل می شود. 

 ن می رود: با تجییه این رابطه به دو رابطه زیر آنومالی های آن از بی

http://faradars.org/computer-engineering-exam-books-free-download?utm_medium=referral&utm_source=farabooks&utm_campaign=book-database-pdf


 175  هاپایگاه داده

   exam-engineering-http://faradars.org/computer دانلود رایگان مجموعه کتب ارشد کامپیوتر

 

                                                        R1   R2 

C A  B A 
C1 

C2 

C1 

C3 

C4 

A1 

A1 

A2 

A2 

A2 

 و  

B1 

B2 

B1 

 

A1 

A1 

A2 

 

 

وجرود دارد. در ایرن رابطره  A   Cو   A   Bبره صرورت  (MVD)، دو وابسرتگی  نرد مقرداری Rتذکر: در رابطره 

 Rاین رابطه نیست. بنابر  4NF رابطه نمی باشند. بنابراین FDهای رابطه MVD وجود ندارد. یعنی تمام ABوابستگی تابعی 

 می باشند. 4NFتجییه کردی  که  R2و  R1ابت را به دو رابطه  BCNFکه 

 

 5NFرابطه 

 باشند. ای کاندیدابت که در صورت وجود وابستگی پیوندی در آن این وابستگی ها ناشی از کلیده 5NFرابطه ای در بطح

 نیی می زویند. PJNFرابطه  5NFتذکر: به

 

 مثال 

کلیرد  ابرت کره ناشری از (JD)نمی باشند،  ون دارای وابسرتگی پیونردی 5NFدر فرم  SPJ( S# , P# , J#) تمام کلید رابطه

 کاندید رابطه نمی باشد. یعنی کلید کاندید در همه پرتوهای این رابطه حضور ندارد.

 دی در این رابطه برابر ابت با: وابستگی پیون

 (SP , PJ , JS) 

 

نرد کنری  و در را برا هر  پیوPJ و SP  ًتجییه کنی  وبپس دو تجییه مرثال SP , PJ  JS ,به به رابطه  را SPJ یعنی ازر رابطه 

 باشد. شدهخواهد بود، بدون اینکه تاپلی اضافه یا ک   SPJ پیوند بینی  آنگاه حاصل همان JS نهایت نتیجه را با 

 

 مثال 

ابت.  ون وابستگی های پیوندی موجود در این رابطره ناشری  5NFدر بطح S (S# , SNAME , STATUS , CITY)رابطه 

 ازکلید کاندید ابت. یعنی کلید کاندید در همه پرتوهای رابطه وجود دارد.

 ابت: #Sوابستگی های زیر ناشی از کلید کاندید 

 (  (S# , SNAME , STATUS , CITY ) , ( S# , CITY)  )  

 

 ابت: SNAME یا   #Sو وابستگی زیر ناشی کلید کاندید

 

 (  (S# , SNAME ) , ( S# , STATUS ) , ( SNAME , CITY) ) 
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 ن اشند، نادرند. 5NFباشند و 4NFن اشند و یا 4NFباشند اما BCNF رابطه هایی که

 

 

 ابت. 5NFآن صفات باده باشند، در اینصورت رابطه باشد و تمام کلیدهای کاندید 3NFازر رابطه
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 ضوابط ریسانن برای تجزیه مطلوب 

 اشند: بمستقل از یکدیگر باشند و شرایط زیر برقرار  R2و R1مطلوو ابت، ازر  R2و  R1به دو رابطه  Rتجییه رابطه 

 فت مشترک در دو رابطه، حداقل در یکی از آنها کلید کاندید باشد.ص -1

ها منطقاً قابل ابتنتاج  FDموجود باشند و یا از این مجموعه  R2و R1های  FDیا در مجموعه  Rهای موجود در  FDتمام -2

 باشند.

 رد.ا از بین ن در واقع با پیوند دو رابطه ن اید بطر اضافی تولید شود و همچنین تجییه رابطه وابستگی های تابعی آن ر

 

 مثال 

 زیر مطلوو ابت؟ با وابستگی های ) b , c) aR ,کدام یک از تجییه های رابطه

a  b  ,  a  c  ,  b  c 

     c) b( 2, b) , R a(  1R ,   -الف

    c) a(  2, b) , R a(  1R ,    -و

 c) b( 2, c) , R a(  1R ,      -ج

 : حل

 bاین تجییه نمری تروان وابسرتگی تجییه الف، هر دو شرط قضیه ریسانن را دارد. تجییه و، مطلوبیت تجییه الف را ندارد. در

c   را از دو وابستگی موجود در روابطR1 وR2 یعنیa  b  وa c .منطقاً ابتنتاج کرد  

. همچنرین منطقاً ابتنتاج کرد b  cو  a  cرا از دو وابستگی a bتجییه ج نیی مطلوو نیست.  ون نمی توان وابستگی 

 شرط اول قضیه ریسانن را نیی ندارد.

 د.ها را ندار : تجییه الف هر دو شرط ریسانن را دارد. تجییه و فقط شرط اول را دارد و تجییه ج هیچکدام از شرطخالصه

 

 مثال 

FE,DEC,CFAB{F{با وابستگی های تابعی R(A,B,C,D,E,F)تجییه جدول    جدول هر یرک برا  3به

 آیا تجییه خوبی ابت؟ وابستگی های زیر،

}CAB{1F    

}DEC{2F     
}FE{3F   

 حل:

 یک تجییه خوو ابت،  ون از این وابستگی ها می توان وابستگی های جدول اصلی را ابتنتاج کرد. 
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 مثال 

FE,DEC,CDAB{F{با وابسرتگی هرای ترابعی  R(A,B,C,D,E,F)تجییه جدول    بره بره جردول برا

 آیا تجییه خوبی ابت؟یر، وابستگی های ز

}CAB{1F   

}DEC{2F   

}FE{3F     

 حل:

 یک تجییه خوو ابت،  ون از این وابستگی ها می توان وابستگی های جدول اصلی را ابتنتاج کرد. 

  
 

 

 قضیه هیث 

و درا بره  R، آنگراه مری تروان  ABتند، مفروض ابت. ازر به مجموعه از صفات هس Cو Bو Aکه در آن R(A,B,C)رابطه 

 R2 (B,C)و R1 (A,B)آنگراه تجییره  BCو   ABتجییه کرد و این تجییه خوو ابت و ازر R2 (A,C)و R1 (A,B)رابطه 

 خوو ابت.

 

 مثال 

 ه  هست؟  BCNFزیر، 3NFآیا رابطه

 

 

 

 

 

 

 

 که هر دو کلید کاندید هستند.ابت  bو  a ون دارای دو دترمینان  ابت، BCNFحل: رابطه 

 

 مثال 

 باشد؟ Rید کدام مورد نمی تواند کلید کاند را نرمال کنی ، R ند مقداری هستند. ازر  Cو Bصفات  R(A,B,C,D)در رابطه 

1 )(A,B)                2 )(A,C)                   3 )(B,C)                       4 )(A,D) 

a 

b 

c 

d 

e 
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 .4حل:  زیینه 
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 آزمون

 
 

ر بگیریدد. ایدن شکل زیر را در نظد (Function  Dependency)با وابستگی های تابعی A(X,Y,Z,P,Q,R)رابطه  -1

 (90)دولتی  رابطه در کدام سطح نرمال است؟

 
    1 )1NF  2 )2NF             3 )3NF    4 )BCNF 

 

 

QXون وابسرتگی لی وابستگی تابعی کامل داشته باشد و  رباید تمام صفات غیرکلید با کلید اص NF2در رابطه   (1-1  

د، در نتیجه نمی باش 2NFرابطه داده شده با جیئی از کلید اصلی وابستگی دارد،  Qیک وابستگی جیئی می باشد، یعنی 

3NF  وBCNF .ه  نمی باشد 

 

 

را ناهنجار مدی گدوییم  RAت. صفتشده اس داده Fبا مجموعه وابستگی های تابعی  Rفرض کنید رابطه  -2

)xx(A^FRx:)Rx(اگر و فقط اگر   کهx نمایانگر بستار)closure(  مجموعه صفاتx 

 (90دولتی  -IT)است؟ نادرستمی باشد. کدام یک از گزینه های زیر  Fتحت وابستگیهای تابع 

 نخواهد بود. (abnormal)ناهنجار Rباشد، آنگاه هیچ صفت غیر کلیدی در رابطه  3NFدر  R( ازر رابطه 1

 وجود نخواهد داشت. Rباشد، آنگاه هیچ صفت ناهنجاری در  BCNFدر  R( ازر رابطه 2
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 خواهد بود. BCNFدر  Rوجود نداشته باشد، آنگاه رابطه  R( ازر هیچ صفت ناهنجاری در 3

 ( هیچکدام4

 تعریف داده شده، همه موارد صحیح می باشند.به  با توجه (4-2

 

 

 

 و وابستگی های تابعی زیر را در نظر بگیرید: R(A,B,C,D,E)رابطه  -3

CE,DBC,BA   

 وبرقدرار اسدت  Sرا در نظر بگیریم، کدام یک از وابستگی های تدابعی در  S(B,C,D,E)بر روی  Rاگر نگاشت      

 (90دولتی  -IT) ؟ نمی کندقض ن Sرا برای  BCNFشرط 

 

1 )DBE         2  )CE             3 )DBC                    4 )EB 

کلیرد  )B,E(جموعره م Sرابطره ابت که هر دترمینان، کلید کاندید باشد. بنابراین  ون در  BCNFرابطه ای در فرم  (1-3

 را نقض نمی کند. BCNFباشد، شرط  (B,E)ابت، هر رابطه ای که دترمینان آن 

 

SCode#، وابستگی تابعیCode,Time,Date,#T,#S(ST(اگر در جدول  -4   را داشته باشیم، آنگاه

 (89دولتی -IT)   ؟نمی باشداین جدول در کدام فرم نرمال 

 

     1) BCNF                2 )2NF                     3 )3NF                            4 )CCNF 

 

ه وابسررتگی ابررت کرره هررر دترمینرران در آن، کلیررد کاندیررد باشررد. بنررابراین بررا توجرره برر BCNFرابطرره ای در فرررم  (1-4

#SCode  ،Code بطه دترمینان ابت ولی کلید کاندید نیست، راBCNF .نمی باشد 
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 :فرادرس، در ادامه آمده است یهاآموزش یموضوع یبنددسته

 

 –برنامه نویسی 

 کلیک )+( 

   

آموزش های دانشگاهی و 

   کلیک )+( –تخصصی 
هوش مصنوعی و یادگیری 

   کلیک )+( –ماشین 
مهندسی برق الکترونیک و 

   کلیک )+( –روباتیک 

 –دروس دانشگاهی 

 کلیک )+( 

   

  –مباحث مشترک 

   کلیک )+(
 –مهارت های دانشگاهی 

   کلیک )+(
 –نرم افزارهای تخصصی 

   کلیک )+(

کلیک  –   مهندسی نرم افزار

)+( 

   

 –نرم افزارهای عمومی 

   کلیک )+(
 –طراحی و توسعه وب 

   کلیک )+(
 –آموزش های عمومی 

   کلیک )+(
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 منبع مطالعاتی تکمیلی مرتبط با این کتاب

 

 هاداده گاهیآموزش پا

رشته  انیابت که دانشجو یاز دروب یکیها داده گاهیپا
ه موعمج نیبگذرانند. در ا یدر مقطع کارشناب دیبا روتیکامپ

در  شود. بپسیم سیداده تدر گاهیدر پا هیاول  یابتدا مفاه
 سیتدر ERو در فصل بوم نمودار  یافصل دوم مدل رابطه

و  یستگو در انتها واب SQLو  یاشود. در ادامه ج ر رابطهیم
 نیز اشود. ایم سیباده تدر اریبس یبه زبان یبازنرمال

ه ابتفاد ییکنکور ارشد ن یبرا یتوان جهت آمادزیآموزد م
 کرد.

 یو معمار  یبا مفاه ییآموزد آشنا نیهدف از ا

 ی، معرفDBMSداده و نقش  گاهیپا ست یب ی ندبطح

نمودار   یو نحوه ترب یاداده خصوصا مدل رابطه یهامدل

ER داده ابت. گاهیپا یبازو نرمال 

 افکن ریش دیمهندس فرش مدرس:

 باعت 8 مدت زمان:

 

 / fvsft105faradars.org کلیک کنید –یی این آموزش دئویآموزش وجهت مشاهده 
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