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 تعريف پايگاه داده :

مٌذ ٍ ماستشاى هي تَاًٌذ تِ صَست يل ػيؼتن ينپاسچِ ماهپيَتشي مِ دادُ اي ماستشاى ٍ فشادادُ ّا سا دس آى رخيشُ هي 

 اؿتشامي اص آى اػتفادُ مٌٌذ.

 اعالػات اضافي دس هَسد دادُ ّا هي تاؿذ .

 ًام خاًَادگيًام  ؿواسُ داًـدَيي ؽ ؿٌاػٌاهِ مذ هلي آدسع تلفي خٌؼيت

 حيذس قذين خاًي 0139494 903 004930444 اسٍهيِ 4190 هشد

        

        

 سمَسد 2 سديف ، ػغش

 فيلذ 2 ػتَى

 تاريخچه پايگاه داده :

 قثل اص ٍسٍد ماهپيَتش تِ ػشصِ رخيشُ ػاصي ٍ ًگْذاسي دادُ ، اعالػات تِ صَست پشًٍذُ دس هناًْاي هـخص رخيشُ هي ؿذًذ

مِ هـنالتي اص قثيل ًگْذاسي ، خؼتدَ ٍ ٍيشايؾ داؿتٌذ ّوچٌيي اهٌيت پاييٌي دس هقاتل تالياي عثيؼي اص قثيل آتؾ ػَصي ٍ 

صلضلِ ٍ ... داؿتٌذ اص ايي سٍ تا ٍسٍد ماهپيَتش اعالػات تِ صَست ػيؼتن فايل دس ماهپيَتش رخيشُ ؿذًذ ػيؼتن فايل ًيض داساي 

 ايي هـنالت ، خاي خَد سا تِ پايگاُ دادُ دادًذ .هـنالتي تَد مِ تذليل ٍخَد 

 مشكالت سيستم فايل :

 تشًاهِ ًَيؼي صياد ٍ پيچيذُ تَد . .9

 تايذ اص اتتذا ًَؿتِ هي ؿذ .ٍاتؼتگي دادُ اي يؼٌي اگش هي خَاػتين عَل فيلذّا سا تغييش دّين مل تشًاهِ ماستشدي  .0

فيلذّايواى سا تغييش دّين مل تشًاهِ ماستشدي سا تايذ اٍل ايداد هي ٍاتؼتگي ػاختاسي يؼٌي اگش هي خَاػتين تؼذاد  .3

 مشدين.

 ػذم تاهيي اهٌيت ماستشاى يؼٌي ايٌنِ ّشماستشي ّش تغييش سا دس دادُ ّا هي تَاًؼت تذّذ . .0

افضًٍگي دادُ خَد هـنالتي داؿت اص هحل هي تَاًؼت رخيشُ ؿَد  ادُ ّا يؼٌي ايٌنِ يل دادُ دس چٌذافضًٍگي د  .5

 قثيل 

 الف( ّذس سفتي فضا                            ب( ًاػاصگاسي دادُ ّا                 ج( ًاٌّداسي حزف ، دسج ٍ ٍيشايؾ
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 سيستم هاي پايگاه داده :

ا دػتشػي ًذاسًذ ٍ تايذ دسخَاػت خَد دس ػيؼتن ّاي پايگاُ دادُ تش خالف ػيؼتن فايل ، ماستشاى تِ صَست هؼتقين تِ دادُ ّ

         ايي دسخَاػت سا تش سٍي دادُ ّا اخشا هي مٌذ ٍ ًتيدِ سا تِ ماستش DBMSتذٌّذ ، DBMSسا تِ قؼوتي اص ػيؼتن تِ ًام  

ػيؼتن اصلي هذيشيت دادُ ّا ٍ ماستشاى اػت ٍ هؼائلي اص قثيل اؿتشاك ماستشاى ٍ اهٌيت دادُ ّا  DBMSهي گشداًذ دس حقيقت 

 سا فشاّن هي مٌذ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجراء سيستم يك پايگاه داده :

ديؼني مِ پايگاُ تواهي ػخت افضاس ّايي مِ تِ ػٌَاى ٍسٍدي ٍ خشٍخي هَسد اػتفادُ قشاس هي گيشًذ هثل ّاسد 

 دادُ سٍي آى قشاس هي گيشد ٍ يا پشداصًذُ اي مِ پايگاُ دادُ سا پشداصؽ هي مٌذ ٍ...

 ماستشدي مِ ماستش تا آًْا ماس هي مٌذ .ٍ ًشم افضاس  DBMSػيؼتن ػاهل ، ًشم افضاس  

 مِ ؿاهل اعالػات ماستشاى ٍ فشادادُ هي تاؿذ . 

2 اؿخاصي ّؼتٌذ مِ ّيچ تخصصي دس هَسد ماهپيَتش ًذاسًذ ٍ فقظ اص ًشافضاس ماستشدي اػتفادُ   end userالف( ماستشاى ًْايي  

 هي مٌٌذ .

 دي سا تش ػْذُ داسًذ .ب( هٌْذػيي ًشم افضاس 2 افشاد هتخصصي ّؼتٌذ مِ ٍظيفِ ايداد تشًاهِ ماستش

 پايگاُ دادُ سا تش ػْذُ داسد .2 فشد هتخصصي هي تاؿذ مِ ٍظيفِ هذيشيت ٍ پـتيثاًي  DBAج( هذيش پايگاُ دادُ  

 2 فشد غيش هتخصصي هي تاؿذ مِ هالل اعالػات اػت . DAد(هذيش دادُ  

 

 كاربران امور مالي كاربران آموزش

DBMS 

 كاربران پژوهش

 فايل دانشجو

 كاربران آموزش

 دانشگاهداده هاي مربوط به 

 امور مالي

 فايل اساتيد

 فايل دانشجو فايل وام فايل اساتيد
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 : DBMSوظايف 

 اػتقالل هٌغقي هوني اػت .( تاهيي اػتقالل دادُ مِ تِ دٍ صَست اػتقالل فيضيني ٍ  9

اػتقالل فيضيني دادُ يؼٌي ايٌنِ تغييش دس سػاًِ فيضيني دادُ ّا تاػج ايداد تغييذس تشًاهِ ماهپيَتش ًـَد ٍ اػتقالل هٌغقي 

 يؼٌي ايٌنِ تغييش دس ؿَواي هفَْهي تاػج ايداد تغييش دس تشًاهِ ماستشدي ًـَد .

 ِ هٌْذػيي ًشم افضاس ًياصي تِ داًؼتي خضئيات رخيشُ ػاصي ًذاؿتِ تاؿٌذ .( هذيشيت رخيشُ ػاصي دادُ ّا 2 يؼٌي ايٌن0

 (هذيشيت اهٌيتي دادُ ّا 3

 ( تاهيي اهناى دػتشػي هـتشك چٌذيي ماستش دس آى ٍاحذ تِ پايگاُ دادُ  0

 ( تاهيي اهناى دػتشػي اص سٍؿْاي هختلف تِ پايگاُ دادُ  5

 ( پـتيثاًي اص صتاى پشع ٍ خَ 9

 ايداد ًؼخِ پـتيثاى  ( اهناى 7

 مِ خَد اص دٍقؼوت تـنيل هي ؿَد  اػتثاس دادُ ٍ ػاصگاسي دادُ ( خاهؼيت دادُ اي 2  0

اػتثاس دادُ يؼٌي ايٌنِ ّيچ دادُ ًاهؼتثشي ًوي تَاًذ ٍاسد ؿَد ٍ ػاصگاسي دادُ يؼٌي ايٌنِ اگش يل دادُ دس چٌذ هحل رخيشُ 

 هي ؿَد تايذ هقاديش آًْا ينؼاى تاؿذ .

 معماري پايگاه داده ها:

ػِ ػغح خاسخي يا ماستش ، ادسامي يا هي تاؿذ مِ داساي  ANSI/SPARCيني اص هؼشٍف تشيي هؼواسي ّاي پيگاُ دادُ ، هؼواسي 

 ، داخلي يا فيضيني هي تاؿذ مِ ّشمذام اص ايي ػغح ّا ديذ هتٌاظش خَدؿاى سا داسًذ .هفَْهي 

 ديذّاي ماستشاى ّؼت .ديذ ّش ماستش هٌفشد اص ػيؼتن پايگاُ دادُ هي تاؿذ ايي ػغح ؿاهل تواهي 

داسد ايي ػغح ديذ خاهؼي اص ػيؼتن اػت   ديذي اػت مِ عشاح تاًل اعالػاتي ًؼثت تِ مليِ هَخَديتْا ٍ استثاعْاي تيي آًْا

 ؾ تواهي اعالػات تاًل هي تاؿذ .ٍ دس حقيقت ًواي

يل ًوايؾ ػغح پائيٌي اص تواهي اعالػات يل تاًل اػت دس ايي ػغح دادُ ّاي تاًل اعالػاتي ّواًگًَِ مِ دس هحيظ رخيشُ 

 اًذ ًوايؾ دادُ هي ؿًَذ .ػاصي ؿذُ 
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 هثال2

 ID .Fname . Lname . Addres . Avg . Melli cod .Tell )َديذ هفْوَهي اص داًـد) 

 ID .Fname . Lname . … ) اص داًـدَ 9(ديذ خاسخي 

 ID . Lname  Avg . Melli cod .Tell ) اص داًـدَ  9(ديذ خاسخي 

 زبانهاي مورد استفاده در پايگاه داده :

 C#,VB,Delphiايي صتاًْا تشاي ايداد ٍاػظ ماستشي اػتفادُ هي ؿًَذ هاًٌذ 

 هَسد اػتفادُ قشاس هي گيشًذ .تشسٍي پايگاُ دادُ ، حزف ، ٍيشايؾ ٍ خؼتدَ ايي صتاًْا تشاي اًدام اػوال دسج 

 SQLتشاي هثال 

 فشق داسد ٍ ّيچ ستغي تِ ّوذيگش ًذاسًذ. SQLSERVERٍ تا ًشم افضاس  هحؼَب هي ؿَد DSLيل صتاى  SQLصتاى 

9. DCL ُ2 صتاى مٌتشل داد 

0. DDL  ُ2 صتاى تَصيف داد 

3. DML  ُ2 صتاى ٍيشايؾ داد 

 

 :  ERنمودار 

اص ػام اػت هِ تِ تشسػي ساتغِ تيي هَخَديتْا دس يل ػيؼتن پايگاُ دادُ هي پشداصد . يل هذل هفَْهي

مٌين هَخَديت ًاهيذُ هي ؿَد هَخَديت سا تا ًوَداس َسد آى اعالػاتي رخيشُ ّش ؿيء ، پذيذُ يا هفَْهي مِ هي خَاّين دس ه

ER . ًـاى هي دٌّذ 

 

 

 

 دانشجو دارو درس كتاب
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 صفت هي گَيٌذ ٍ تا تيضي ًـاى هي دٌّذ .ٍيظگيْاي يل هَخَديت سا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اص صفتْا مِ تشاي يل هَخَديت هٌحصش تِ فشد تاؿذ .صفت يا هدوَػِ اي 

 صفت ػاد2ُ صفتي هي تاؿذ مِ تدضيِ پزيش ًثاؿذ هاًٌذ ًام خاًَادگي

 صفت هشمة2 صفتي اػت مِ تدضيِ پزيش تاؿذ هاًٌذ آدسع

 اس هي تَاًذ داؿتِ تاؿذ هاًٌذ ؿواسُ داًـدَئيصفت تل هقذاسي 2 صفتي مِ دس ّش صهاى فقظ يل هقذ

صفت چٌذ هقذاسي 2 صفتي مِ دس ّش صهاى هي تَاًذ چٌذيي هقذاس هختلف داؿتِ تاؿذ ايي ًَع صفت سا تا دٍ خظ هَاصي تِ 

 هَخَديت ٍصل هي مٌين هاًٌذ ؿواسُ تلفي يا آدسع

 

 

 

 

 

 

 

 دانشجو درس

ش 

   شناسنامه

 نام پذر 

 كذ ملي 

 آدرس 

 نام درس كذ درس  نام خانوادگي  نام 

 ش درس 

 ش دانشجوئي 

 تلفن 

 دانشجو

 ش شناسنامه  

 نام پدر 

 كد ملي 

 آدرس 

 نام خانوادگي  نام 

 ش دانشجوئي 

 تلفن 

 معدل

 كوچه

 خيابان

 استان شهر
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هي تَاًٌذ چٌذ هقذاسي تاؿٌذ ٍ هوني اػت هشمة تَدى ٍ چٌذ هقذاسي تَدى ّيچ ستغي تِ ّوذيگش ًذاسًذ ٍلي صفات ػادُ ًيض 

 صفتي هشمة تاؿذ ٍلي چٌذ هقذاسي ًثاؿذ .

ايي ًَع صفات اص سٍي تقيِ فيلذّا هحاػثِ هي ؿًَذ ٍ ًياصي تِ رخيشُ ؿذى ًذاسًذ هاًٌذ هؼذل تشاي داًـدَ، ايي ًَع صفات سا 

 تا ًقغِ چيي تِ هَخَديت ٍصل هي مٌٌذ .

سا تا لَصي ًـاى هي دّين دس دس يل ػيؼتن پايگاُ دادُ هَخَديتْاي هختلف تا ّن دس استثاط ّؼتٌذ استثاط تيي هَخَديتْا 

 داخل لَصي فؼل يا ملوِ اي هشتثظ تا آى هي ًَيؼين دس ّش استثاعي يل يا تيـتش اص يل هَخَديت دس استثاط ؿشمت هي مٌٌذ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9ت9ِ

 تِ چٌذ9

 چٌذ تِ چٌذ

 شُ دس مٌاس ًام هَخَديت هـخص هي مٌٌذ.دس استثاط هي تَاًذ اختياسي تاؿذ اختياسي تَدى سا تا دايٍخَد ّش هَخَديتي 

 استاد

 دانشجو

 درس

 درس

 استاد دانشگاه
 ارائه

پيش 

 نياز

 رياست

 ارائه استاد گروه درسي پايتخت كشور شهر
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هي تاؿذ مِ تايذ استثاعْاي چٌذ تِ چٌذ ؿٌاػايي ؿذُ ٍ آًْا سا تثذيل تِ استثاط ّاي يل تـخيص ًَع اتصال اص ايي لحاػ هْن 

 تِ چٌذ مٌين صيشا استثاط ّاي چٌذ تِ چٌذ قاتل پيادُ ػاصي ًوي تاؿٌذ .

هَخَديت هي ؿَد يني هوني اػت خَد داساي صفاتي تاؿٌذ تٌاتشايي ايي استثاط تثذيل تِ يل  ERتؼضي اص استثاعات دس ًوَداس 

 يل تِ چٌذ تثذيل مٌين.اص داليل ايي ماس ٍخَد سٍاتظ چٌذ تِ چٌذ هي تاؿذ مِ تايذ آًْا سا تِ سٍاتظ 

هَخَديتْاي هشمة حتواًتايذ مليذ ّاي اصلي هَخَديتْاي هشتثظ سا داؿتِ تاؿٌذ ٍ هؼوَال ًام  ايي هَخَديت سا تشميثي اص ًام 

  هَخَديتْاي قثلي قشاس هي دّين .

ْا سا تثذيل تِ استثاط ّاي يل تـخيص ًَع اتصال اص ايي لحاػ هْن هي تاؿذ مِ تايذ استثاط ّاي چٌذ تِ چٌذ ؿٌاػايي ؿذُ ٍ آً

 تِ چٌذ مٌين صيشا استثاط ّاي چٌذ تِ چٌذ قاتل پيادُ ػاصي ًوي تاؿٌذ .

صفاتي تاؿٌذ تٌاتشايي ايي استثاط تثذيل تِ يل هَخَديت هي ؿَد  هوني اػت خَد داساي ERتؼضي اص استثاعات ٍ ًوَداسّاي 

 يني اص داليل ايي ماس ٍخَد سٍاتظ چٌذ تِ چٌذ هي تاؿذ مِ تايذ آًْا سا تِ سٍاتظ يل تِ چٌذ تثذيل مٌين .

خَديتْاي هشمة حتواً تايذ مليذّاي اصلي هَخَديتْاي هشتثظ سا داؿتِ تاؿٌذ ٍ هؼوَالً ًام ايي هَخَديت سا تشميثي اص ًام هَ

 هَخَديتْاي قثلي قشاس هي دّين .

 

 ًوشُ
ؿواسُ 

 داًـدَئي
 ًام داًـدَ ًوشُ  ؿواسُ دسع

ؿواسُ 

 داًـدَئي
 ؿواسُ دسع ًام دسع ًوشُ 

04 0004 9  04 Ali 0004  94 ُ9 پايگاُ داد 

90 0009 9  90 Hasan 0009  4.05 ُ9 پايگاُ داد 

95 0004 0  95 Ali 0004  04 ُ9 پايگاُ داد 

99 0009 0         
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هَخَديت ٍاتؼتِ هي تؼشيف2 تؼضي اص اٍقات ٍخَد يل هَخَديت ٍاتؼتِ تِ هَخَديت ديگشي هي تاؿذ ايي ًَع هَخَديت سا 

 ًاهٌذ .

 ّويـِ تايذ مليذ اصلي هَخَديت اصلي تِ ػٌَاى يل مليذ دس هَخَديت ضؼيف آٍسدُ ؿَد .

 

 

 

 

 

 

 

دس تؼضي اص ػيؼتن ّا هوني اػت تؼضي اص هَخَديتْا صفات هـتشك داؿتِ تاؿٌذ تِ خاي تنشاس ايي صفات هـتشك هي تَاى 

 يل هَخَديت خذيذ ايداد مٌين مِ آى صفات سا داؿتِ تاؿذ ٍ تقيغ هَخَديتْا ايي صفات سا اص آى هَخَديت تِ اسث هي تشًذ .
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 ايي ػيؼتن سا تا تَخِ تِ قَاًيي گفتِ ؿذُ سػن مٌيذ . ERدُ يل داًـگاُ سا دس ًظش تگيشيذ ٍ ًوَداس پايگاُ دا

 داًـدَياى هتؼذدي تحصيل هي مٌٌذ.ّش داًـدَ تٌْا دس يل سؿتِ تحصيل هي مٌذ ٍ دس ّشسؿتِ  (9

 ّش سؿتِ چٌذيي دسع داسد ٍ ّش دسع هوني اػت هشتَط تِ چٌذيي سؿتِ تاؿذ. (0

 تشاي ّش ًَع دسع هوني اػت چٌذيي دسع ٍخَد داؿتِ تاؿذ ٍلي ّش دسع تٌْا هشتَط تِ يل ًَع دسع هي تاؿذ. (3

اسائِ ًـَد ٍ ّش اػتاد هوني اػت دس عَل تشم  دس ّشتشم هوني اػت ّش دسع تَػظ چٌذيي اػتاد اسائِ ؿَد ٍ يا اصالً (0

 چٌذيي دسع سا تذسيغ تنٌذ يا ًنٌذ.

ّش دسع پيؾ ًياص چٌذيي دسع هي تَاًذ تاؿذ يا ًثاؿذ ٍ ّش دسع هوني اػت چٌذيي پيؾ ًياص داؿتِ تاؿذ يا  (5

 ًذاؿتِ تاؿذ .

تَػظ چٌذيي داًـدَ اخز ؿَد يا  ّش داًـدَ هوني اػت دسػْاي هتؼذدي سا تگيشد يا ًگيشد يا ّش دسع هوني اػت (9

 ًـَد .
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 جبر رابطه اي )حساب رابطه اي (

ساتغِ ّا پشداصؽ اًدام هي گيشد هٌظَس اص ساتغِ خثش ساتغِ اي خثضي اػت مِ ٍسٍدي ٍ خشٍخي آى استغِ هي تاؿذ ٍ تش سٍي 

 هي تاؿذ . SQLهي تاؿذ ٍ يا ّواى هفَْم خذٍل  ERّواى هفَْم هَخَديت دس ًوَداس 

 عملگرهاي جبر رابطه اي :

 اًتخاب يا گضيٌؾ   .9

 project      پشتَ   .0

 عملگرهاي مجموعه اي :

    اختواع   .9

    اؿتشاك  .0

 -تفاضل    .3

 عملگرهاي پيونذ :

 ×شب دماستي    ض .9

 ×    ضشب ؿشعي .0

 پيًَذ عثيؼي    .3

 ًين پيًَذ          .0

 

 ÷ػولگش تقؼين    

 ػولگش خايگضيي  

 pػولگش ًاهگزاسي  
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 ( پايگاُ دادُ هشتَط تِ تَليذ مٌٌذُ قغؼات ٍ پشٍصُ ّاي دس حال اخشا 2 9

     S(S#,Sname,city) ساتغِ تَليذ مٌٌذُ(  ؿْش تَليذ مٌٌذُ ، ًام تَليذ مٌٌذُ ، ؿواسُ تَليذ مٌٌذُ) 

     P(P#,Pname,color) قغؼاتساتغِ ( قغؼات، ؿواسُ  قغؼات، ًام  سًگ قغؼات) 

     J(J#,Jname,city) پشٍطُ ّاي دس حال اخشاساتغِ (  پشٍطُ، ؿواسُ  پشٍطُ، ًام  پشٍطُؿْش ) 

     SPJ )Qty,,P#,J#(S#PJS(  تؼذاد قغؼِ ، ؿواسُ پشٍطُ ، ؿواسُ قغؼِ ، ؿواسُ تَليذ مٌٌذُ) 

 

 2 ( پايگاُ دادُ هشتَط تِ داًـگاُ 0

 Stud(S#,Sname,city,avg,clg#) خذٍل داًـدَ(  دانشكذه،معذل، شهر دانشجو ، نام دانشجو ، شماره دانشجوئيشماره ) 

 Prof(Pname,office,esp,degree,clg#) اػتادخذٍل ( استاد، نام  دفتر، تخصص،مذرك دانشكذه ، شماره) 

     Crs(C#,Cname,unit, clg#) دسعخذٍل (  درس، شماره  درس، نام واحذ درسشماره دانشكذه ، ) 

     Clg(Clg#,Clgname,city,Pname) داًـنذُ خذٍل(  دانشكذه، شماره  دانشكذه، نام  دانشكذه، شهر  دانشكذه نام رئيس) 

     SEC )C#,S#,term,Pname ,Scare#,ec(SecS(  SEC، شماره  شماره درس،  ئيدانشجو شماره، ترم،نام استاد نمره،) 

 ايي ػولگش تشاي اًتخاب ػغشّايي اص خذٍل تناس هيشٍد .

 )ًام خذٍل  يا خذاٍل هَسد ًياص ( ؿشط يا ؿشعْا 

 تواهي هـخصات تواهي پشٍطُ ّا سا تذػت آٍسيذ ؟

(J) 

 هثال 2

 تواهي پشٍطُ ّاي دس حال اخشا دس ؿْش تثشيض سا تذػت آٍسيذ ؟

S  city”tabriz” (J) 

city Jname J# 

Tehran A 1 

Tabriz A 2 

Urmieh B 3 

Tehran C 4 
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 ػغش      )خذٍل ( ؿشط   

 ػتَى    )خذٍل ( ًام ػغًَْاي هَسد ًظش        

 دس ايي ًَع ػولگش هي تَاًين ػتًَْاي خاصي سا اص خذٍل هَسد ًظش اًتخاب مٌين.

 اسُ داًـدَئي ٍ ًام تواهي داًـدَياى سا تذػت آٍسيذ ؟ؿو 

 S# ,Sname  
(stud)  

 ؿْشّايي سا تذػت آٍسيذ گِ دس آًْا پشٍطُ اي دس حال اخشا هي تاؿذ ؟ًام  

 city 
(J) 

 ي سا تذػت آٍسيذ مِ دس ؿْش تْشاى ٍاقغ ؿذُ اًذ؟ؿواسُ داًـنذُ ّاي 

  clg# ( city= "Tehran"  
(clg)

 

 دادُ هي ؿَد . )اًتخاب( تِ ػٌَاى ٍسٍدي تشاي ػولگش پشتَ ّويـِ ػولگش 

 سا تَليذ هي مٌٌذ ؟ 054ميلَ گشم اص هحصَل ؿواسُ  944ؿواسُ تَليذ مٌٌذگاًي سا تذػت آٍسيذ مِ تيؾ اص  

 S#  ( Qty>100 ^ P#=250  
(SPJ)

 

 عملگرهاي مجموعه اي :

ػولگش اختواع ّواًٌذ ػولگش اختواع تش سٍي هدوَػِ ّا  دس ػلَم سياضي هي تاؿذ ػولگش اختواع سا هي تَاى تش سٍي خذاٍلي 

اػتفادُ مشد مِ تا ّن ّوتا تاؿٌذ ّوتا تَدى دس خذٍل يؼٌي ايٌنِ هقذاس ػتًَْايـاى ينؼاى تاؿذ ٍ ّوچٌيي ًَع ػتًَْاي 

 ّوتا ًيؼتٌذ .   stud ,prof ّوتا ّؼتٌذ  ٍلي خذاٍل  SPJينؼاى تاؿذ هثالً ػِ خذٍل هتٌاظشؿاى 

 اخشا هي تاؿذ ؟ ًام ؿْشّايي سا تذػت آٍسيذ مِ تَليذ مٌٌذُ اي دس آى صًذگي هينٌذ ٍ يا پشٍطُ اي دس حال 

 city   
(J)  

  city 
(S)

    

 ليؼت اػاهي افشاد يل داًـنذُ ؿاهل داًـدَياى ٍ اػاتيذ سا تذػت آٍسيذ ؟ 

 Sname   
(stud)  

  Pname 
(prof)
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 ليؼت داًـدَياى ٍ اػاتيذ ّن ًام سا تذػيت آٍسيذ ؟ 

 Sname   
(stud)  

  Pname 
(prof)

    

 

 ايي ًذاسد دس حالينِ اختواع ٍ اؿتشاك خاصيت خاتدايي داؿتٌذ .ػولگش تفاضل خاصيت خاتد 

 اسائِ ًـذُ اًذ ؟ 19تذػت آٍسيذ مِ دس تشم اٍل ػال تحصيلي ؿواسُ دسػْايي سا  

 C# 
(crs)

  -    C# (  term=911 
(sec) 

 . هي ًَيؼين "مَتيـي  "آًْايي مِ ماسامتش ّؼتٌذ دس داخل 

 عملگر هاي پيونذ :

 ػغش خَاٌّذ تَد . KXPػتَى ٍ M+Nداساي  R1  ٍR2ػغش تاؿذ  P ػتَى Nتا  R2ػغش ٍ  Kػتَى ٍ  Mتا  R1اگش خذٍل 

b a y x 

 

b a 

 

y x 

9 9 0 9 9 9 0 1 

0 0 0 9 0 0 3 9 

9 9 3 9   0 0 

0 0 3 9    

 تاؿذ.   yاگش ّوٌام تاؿٌذ دٍ تا  0 0 9 9

0 0 0 0      

 

قظ تايذ ًام خذٍل سا ضشب خَاّين مشد فR1 * R2ػتَى هـتشك داؿتِ تاؿين ّش دٍ تا ػتَى سا دس  R1 ٍ R2اگش تيي  

 قثل اص ًام ػتَى هَسد ًظش تٌَيؼين .

ضشب دمشتي تِ صشفِ ًيؼتچًَنِ تؼذاد سمَسدّايي مِ هي دّذ هؼوَالً صياد هي تاؿذ ٍ تيـتش اعالػات هؼوَالً صائذ هي 

 تاؿذ .

       ِ ػغشّايي اص دٍ خذٍل سا اًتخاب هي مٌين ٍ تا ينذيگش پيًَذضشب ػشعي ّواًٌذ ضشب دماستي هي تاؿذ تا ايي تفاٍت م

 .( سا داؿتِ تاؿذ . هي دّين مِ ؿشط گفتِ ؿذُ ) 

دي تِ ًام حؼيٌي اسائِ     دس پايگاُ دادُ هشتَط تِ داًـگاُ ًام دسع ٍ ؿواسُ دسػْايي سا تذػت آٍسيذ مِ تَػظ اػتا 

 ؿذُ اًذ ؟



 15  GHadimkhani      پايگاه داده ها    *

 

 C#,Cname    ( CRS Xpname
 
SEC="hoseini"^CRS.C# = sec,C# 

 

دٍ خذٍل سا مِ هقذاس ػتَى هـتشمـاى ينؼاى تاؿذ دس  ايي ػولگش ّواًٌذ ضشب دماستي اػت تا ايي تفاٍت مِ ػغشّايي اص

 مٌاس ينذيگش قشاس هي دّذ .

 ام ٍ ؿواسُ دسػْايي سا تذت آٍسيذ مِ تَػظ اػتادي تا ًام حؼيٌي اسائِ ؿذُ اًذ ؟ً 

  C# , Cname  (  Pname ="hoseini" (CRS∞SEC)) 

CRS∞ SEC 

Pname S# SEC# Clg# unit Cname C# 

Hoseini 00 9 9 0 DB 9 

Alizade 00 0 9 3 Fs 0 

Fatahi 01 0 0 3 Math 3 

 

 ًام ٍ ؿواسُ دسػْايي سا تذػت آٍسيذ مِ تَػظ اػتاد حؼيٌي اسائِ ؿذُ اًذ  ؟ 

  C# , Cname  (  Pname ="hoseini"  

 سا تذػت آٍسيذ مِ دس آًْا اص تيشآّي اػتفادُ ؿذُ اػت ؟ ؿواسُ پشٍطُ ّايي 

  =   J#   (  Pname"تيشآّي  "

 ًام تَليذمٌٌذگاًي سا تياتيذ مِ قغؼات هـني سًگ تَليذ هي مٌٌذ ؟ 

  =   Sname   (  color"هـني "

 تمرين 

 Sname (  Pname=" Tirahan"^ city = Tehran  (S#∞P#∞SPJ ) 

  Pname   (Clg)∞(Prof) 

   Sname  (s) -  Sname ( color="black" (S∞P∞SPJ) 
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 هاًٌذ پيًَذ عثيؼي اػت تا ايي تفاٍت مِ فقظ ػتًَْاي خذٍل اٍلي )خذٍل ػوت چپ( دس خشٍخي ًوايؾ دادُ هي ؿَد .

b a x  b a  b a 

3 9 9  3 9  9 9 

0 0 9  0 0  0 9 

5 0 9  5 0  0 0 

0 0 0  5 0  3 0 

5 0 0       

 

شّاي تنشاسي ؿَد ايت ػغشّا ًيض تاػج ايداد ػغ دس ًين پيًَذ تؼضي اص ػتًَْا حزف هي ؿًَذ ٍ حزف ايي ػتًَْا هوني اػت

 حزف هي ؿًَذ .

 اگش دٍ خذٍل ػتَى هـتشك ًذاؿتِ تاؿٌذ پيًَذ عثيؼغ ٍ ضشب دماستي ايي دٍ خذٍل ينؼاى خَاّذ تَد . 

R1*R2=R2*R1 

R1∞R2=R2∞R1 

R1R2≠R2R1 

 اسائِ ؿذُ اًذ ؟ 0ؿواسُ  دس داًـنذُ 14تا اػتفادُ اص ًين پيًَذ  هـخصات دسٍػي سا تياتيذ مِ دس ًيوؼال اٍل ػال  

 term=901^Clg#=2(CRS∞SEC) 

CLG#=2 term=901 

 اص ايي ػولگش صهاًي اػتفادُ هي مٌين مِ تخَاّين ّوِ حالتْاي يل اتفاق سا تشسػي مٌين .

 تَليذمٌٌذگاًي مِ ّوِ قغؼات هـني سًگ سا تَليذ مشدّاًذ ؟ 

 داًـدَياًي سا مِ توام دسٍع اسائِ ؿذُ تا اػتادي تٌام حؼيٌي سا اخز مشدُ اًذ ؟ 
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 تَليذمٌٌذگاًي مِ دس ّوِ پشٍطُ ّاي ؿْش اسٍهيِ ؿشمت مشدُ اًذ ؟ 

 

R1÷R2  Z Y  Z Y X 

0  9 9  9 9 9 

  0 0  0 0 9 

  0 3  9 9 0 

     0 0 0 

     0 3 0 

     0 0 3 

     3 3 3 

     9 9 0 

     9 5 0 

 

 تاؿٌذ . R2 دس خذٍل R2 تقؼين مٌين تايذ توام ػتًَْاي R2سا تش R1(اگش تخَاّين خذٍل 9

 ٍخَد ًذاسًذ ًوايؾ دادُ هي ؿًَذ . R2مِ دس  R1ػتًَْايي اص  R2تش  R1( دٍ خذٍل حاصل اص تقؼين 0

 تنشاس ؿذُ تاؿٌذ . R2دس ًتيدِ ظاّش هي ؿَد مِ تِ اصاي توام ػغشّاي خذٍل  R1( ػغشّايي اص 3

 مذ تَليذمٌٌذگاًي سا تذػت آٍسيذ مِ توام قغؼات هـني سًگ سا تَليذ مشدُ اًذ ؟

S#,P#(SPJ) ÷P#(color="black"(P)) 

 اص ايي ػولگش صهاًي اػتفادُ هي مٌين مِ تخَاّين اعالػات يل خذٍل سا تا خَدؽ هقايؼِ مٌين .

 ّوـْشي داؿتِ تاؿٌذ ؟ًام داًـدَياًي سا تذػت آٍسيذ مِ حذاقل يل 

Stud *stud.city=stud.S^stud.S#≠S.S# (s(stud)) 

 ًام داًـدَياًي سا تذػت آٍسيذ مِ هؼذلـاى حذاقل اص يل داًـدَ ديگش تيـتش تاؿذ .

Stud *stud.AvgS.Avg (s(stud)) 
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 اگش تخَاّين اعالػات يل خذٍل سا تِ صَست هَقت رخيشُ مٌين اص ايي ػولگش اػتفادُ هي مٌين.

 ؿواسُ تَليذمٌٌذگاًي سا تذػت آٍسيذ مِ تواهي قغؼات هـني سًگ سا تَليذ مشدُ اًذ ؟ 

temp P# ( color="black"()) 

S#,P#(SPJ)÷temp 

CRS CRS   {10,web,3,4} 

CRS CRS     - {10,web,3,4} 

                 CRSCRS -   unit=4 (CRS) 

scorescore+1  (S unit=3 (CRS)∞SEC)  

 دّيذ؟ 04، 91يل ًوشُ اضافِ مشدُ ٍ تِ تاالي  91تِ ًوشُ ّاي موتش اص  

scorescore+1  (score<=19
(SEC)

 ) 

score20  (score>=19
(SEC)

 ) 

  a-b   as   sub(R1)      

sub  b a 

3  4 3 

3  0 5 

3  9 0 

تَاتؼي ّؼتٌذ مِ هي تَاًٌذ يل يا چٌذ ٍسٍدي سا دسيافت مشدُ ٍ يل خشٍخي سا تذٌّذ ٍ دس حقيقت تشخي اص ػوليات 

 دُ ػاصي مشد . تشخي اص ايي تَاتغ ػثاستٌذاص 2هحاػثاتي يا هقايؼِ اي سا هي تَاى تَػظ ايي تَاتغ پيا

Max,Min,Sum,Count,Avg 

∑ گروه بنذي  ستونهاي مورد نظر 

نام جذول

تابع تجمعي

 

 تا فشض خذٍل داًـدَ تِ صَست صيش هـخصات داًـدَ تا تاالتشيي هؼذل سا تذػت آٍسيذ ؟ 
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STUDENT ( S#,Sname,Avreg,major) 

         ∑

        

                                  (   )   

 

 هـخصات داًـدَياى هوتاص تشاي ّش سؿتِ سا تذػت آٍسيذ؟ 

         (     ) ∑

        

                                  (   )   

 

تاؿذ مِ تشاي ماس تا پايگاُ دادُ هَسد اػتفادُ قشاس هي گيشد ٍ پشع ٍ خَي ماستشاى سا تش  يل صتاى پشع ٍ خَ ػاخت يافتِ هي

 اخشا هي مٌذ . DBMSسٍي 

 دػتَس ايداد خذٍل 2

Creat   table         ًام خذٍل 

 تؼشيف فيلذّا  (

 (  

 خذٍل داًـدَ سا ايداد مٌيذ ؟  

Creat   table     Stud 

( S Number     char(10)         not null. 

S Name           char(20)         not null. 

City          char(30) not null. 

Avg          double  null. 

clgNumber      int(4)    not null. 

Primary     key (SNumber) 

Foreign key      (clgNumber)References   clg 

On   update    cuscade 

On    delate     cascade 

Check (Avg<20 and  Avg>0) 
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Char. 2 حشٍف اًگليؼي  فقظ هي تَاًذ رخيشُ مٌذ 

 اًذاصُ اؽ ماهل اػت ٍلي فاسػي پـتيثاًي ًوي مٌذ  char(30)هثال 2 

Nchar(30)  (national.فاسػي سا پـتيثاًي هي مٌذ ) 

Varchar(30)  . اًذاصُ اؽ هتغيش اػت ّن ماسامتشي اػت فاسػي سا پـتيثاًي ًوي مٌذ(variable) 

Nchar(40)     تا اًذاصُ اؽ هي تَاًذ تاؿذ من ّن هي تَاًذ  04فاسػي سا ػاپَست هي مٌذ ٍ ّن اًذاصُ اؽ هتغيش اػت حذامثش

 تا تضسگتش تاؿذ فضاي تيـتشي اؿغال هي مٌذ . 3تاؿذ هثالً 

      drop    Taleًام خذٍل                ;           )ػاختاسؽ مالً پا هي ؿَد (

 delet  Table ًام خذٍل        ;ػاختاس هي هاًذ اعالػات داخل سا خالي هي مٌذ .        

 هٌظَس اص تغييشات ػاختاس خذٍل اضافِ مشدى  يا ٍيشايؾ يل فيلذ اص خذٍل هي تاؿذ .

Alter table    ًام خذٍل   Add      )ًَع ػتَى   ًام ػتَى   Null/not Null) 

Alter table    ًام خذٍل   modifg      )ًَع ػتَى   ًام ػتَى   Null/not Null) 

 هثال  اضافِ مشدى ػتَى 2 

Alter table      stud     Add    (Tell char(11)   Null/not Null); 

 هثال  اضافِ مشدى ػتَى 2 

Alter table      stud     modifg  (Tell char(15)   Null); 

Select       ًام ػتًَْاي هَسد ًظش                    

From        پيًَذ                               ًام خذٍل 

Where     ؿشط ;                                          

 هـخصات تواهي داًـدَياى سا تذػت آٍسيذ؟ 

 Select  *                                                     all هٌظَس ّوِ ػتًَْا 

From    stud; 

 اًـدَياى ػامي ؿْش اسٍهيِ سا تذػت آٍسيذ؟ٍ ًام د ؿواسُ داًـدَيي 
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Select   SNumber, SName 

From    stud 

Where  city="urmieh"; 

 S#,Sname (  city ="urmieh" (stud)) 

اػتفادُ هي  distinctػتَس تش خالف خثش ساتغِ اي هقاديش تنشاسي حزف ًوي ؿًَذ تشاي حزف هقاديش تنشاسي اص د SQLدس  

 مٌين.

 هقاديش تنشاسي آى سا حزف مٌيذ ؟ًام داًـدَياى سا اص خذٍل داًـدَ تذػت آٍسدُ ٍ  

Select   distinct    SName 

From   stud; 

 يؼٌي اگش دٍ تا داًـدَ ّن ًام تاؿٌذ يني اص آًْا سا حزف هي مٌذ .

 ؿاسُ تَليذمٌٌذگاًي سا تذػت آٍسيذ مِ هحصَل ػيواى سا تَليذمشدُ اًذ ؟ 

 S#( pname ="siman" (P∞SPJ)  ) 

 

Select SNumber           ضشب دماستي 

From   P,SPJ; 

Where Pname ="siman"  and P.P#=SPJ.P# 

 

 S#  (P*SPJ  pname="siman" ^P.P#=SPJ.P#)        ضشب ؿشعي 

 هي تاؿذ تذػت آٍسيذ ؟ 04تا  97اػاهي داًـدَياى ػامي اسٍهيِ مِ هؼذل آًْا ها تيي  

Select    SName  

From   stud 

Where    city="urmieh"  and Avg  bet ween (17and20) ; 

Or  Avg 17 and Avg <20 

 ًام داًـدَياًي سا تذػت آٍسيذ مِ ػامي يني اص ؿْش ّاي اسٍهيِ ، تثشيض ، تناب ، صًداى تاؿٌذ ؟ 

Select   SName 

From   stud 

Where   city in ( "urmieh", "Tabriz", "takab", "zanjan"); 
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اص ؿؼثِ اي تٌام آصادي ها تيي تا تَخِ تِ تاًل اعالػاتي صيش اػاهي ، ؿواسُ ٍام ٍ هيضاى ٍام افشادي سا تذػت آٍسيذ مِ 

 دالس ٍام دسيافت مشدُ اًذ ؟ 0444تا  9444

Branch  ( br- name , br- city, assets)                                                2 ِاعالػات ؿؼث 

Customer (cu-name,cu-street, cu-city)                                           ت هـتشي ّا2 اعالػا  

Loan (loan#,br- name,amount)                                                         2 اعالػات ٍاهْا 

Borrower (cu-name,loan#)                                                                  2 ُافشاد ٍام گيشًذ 

Account  (account# , br-name, blance)        2 اعالػات حؼاتْا 

Depositor (cu-name,accont#)         2 افشاد صاحة حؼاب 

 

 خَاب2 

Select cu-name , loan #, account  

From loan , borrower 

Where br-name ="Azadi ' and amount between 1000$ and 2000$ loan .loan#=borrower.loan# 

 تغييش دّين .  asًام ػتَى ٍ خذٍل سا هي تَاًين تا دػتَس 

 ؼثِ ّايي سا تذػت آٍسيذ مِ داسايي آًْا حذاقل اص يني اص ؿؼثِ ّاي ؿْش اسٍهيِ تيـتش تاؿذ ؟ًام ؿ 

SELECT    br  - name 

FROM     branch  as b1 , branch as b2 

WHERE  b1.assets>b2.assets  and b2.br – city ="urmieh" 
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 هياًگيي هَخَدي ّوِ حؼاتْا سا تذػت آٍسيذ ؟ 

SELECT   Avg(balance) 

FROM   Account 

 هياًگيي هَخَدي ؿؼثِ داًـگاُ سا تذػت آٍسيذ؟

SELECT   Avg(balance) 

FROM   Account 

WHERE  br –name="clg" 

 هياًگيي هَخَدي ّش ؿؼثِ سا تذػت آٍسيذ؟ 

SELECT   Avg(balance) , br- name 

FROM   Account 

Group by   br - name 

 ّضاس دالس تيـتش تاؿذ؟ 944هَخَدي آًْا اص  ًام ؿؼثِ ّايي سا تذػت آٍسيذ مِ هياًگيي  

SELECT   Avg(balance) , br- name 

FROM   Account 

Group by   br – name 

Having        Avg(balance)>100000$ 

ًوي تَاى اػتفادُ مشد اگش تخَاّين سٍي تَاتغ تدوؼي ؿشعي اػوال مٌين تايذ اص دػتَس  WHEREتَاتغ تدوؼي سا دس قؼوت 

having . اػتفادُ مٌين 

Having  تؼذ اص دػتَسgroup by  . ًَؿتِ هي ؿَد 

Where ,having  سا تا ّن هي تَاًين دس دػتَسselect  اػتفادُ مٌين دس ايٌصَست اتتذا دػتَسwhere هي آيذ ٍ ػپغ 

having. سا خَاّين داؿت 

 حؼاب تاؿٌذ ؟ 3هياًگيي هَخَدي افشادي سا تذػت آٍسيذ مِ ػامي اسٍهيِ تَدُ ٍ حذاقل داساي  

SELECT       Avg(balance), cu – name 

FROM        account , customer , depositor 

WHERE     cu – city = "urmieh" and account. Account# depositor.account# and customer .cu – 
name=depositor .cu-name 
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Group by    cu – name 

Having  count ( account# )>=3 

 اص ًتايح يل پشع ٍ خَ دس پشع ٍ خَي ديگشي اػتفادُ مٌين تايذ آًْا سا تِ صَست تَدستَ تٌَيؼين .اگش تخَاّين 

اگش تخَاّين ًتيدِ يل تاتغ هحاػثاتي سا تا يل تاتغ هحاػثاتي ديگش هقايؼِ  مٌين تايذ اص پشع ٍ خَ ّاي تَدس تَ اػتفادُ 

 مٌين.

 ًام ؿؼثِ ّايي سا پيذا مٌيذ مِ هياًگيي هَخَدي آًْا اص هياًگيي هَخَدي مل تيـتش تاؿذ؟ 

 SELECT       br – name 

FROM        account  

Group by    br – name 

Having    Avg (balance)>(select  Avg (balance) 

                                               From   account 

 يـتش تاؿذ ؟ًام ؿؼثِ ّايي سا پيذا مٌيذ مِ هياًگيي هَخَدي آًْا اص هياًگيي هَخَدي توام ؿؼثِ ّا ت 

SELECT       br – name 

FROM        account  

Group by    br – name 

Having    Avg (balance)> all (select  Avg (balance) 

                                               From   account 

                                                     Group by br- name 

 ايداد مٌين . viewيل خذٍل هداصي اػت مِ ًياصي تِ رخيشُ ؿذى ًذاسد ٍ هؼوَالً اص سٍي خذاٍل هَخَد هي تَاًين 

                                 Creat      viewًام ديذ        as           پشع ٍ خَ                   

 اي تشاي داًـدَياى ماهپيَتش تؼاصيذ؟ view اگش خذٍل داًـدَيي تِ صَست صيش داؿتِ تاؿين  

STUDENT (S# , Sname, major) 

Creat    view      com   stud   as 

Select    * 
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From      Student 

Ehere    major="com" 

 

 

 هثال 2 ًام ستثِ اٍل سؿتِ ماهپيَتش ساتذػت آٍسيذ؟

STUDENT (S# , Sname, major,Avreg) 

Creat    view      com   stud   as 

Select    * 

From      Student 

Ehere    major="com" 

Select     Sname , Max  (Avreg) 

From   com stude 

 ايداد مٌيذ مِ ؿاهل ًام تَليذمٌٌذگاًي تاؿذ مِ ػيواى تَليذ مشدًذ؟ view هثال 2 يل 

Creat    view      com   S siman   as 

Select   Sname 

From     S,P.SPJ 

Where   Pname="siman"  and S.S#=SPJ.S#  and  P.P#=SPJ.P# 

 

Insert in to      ًام فيلذّا(   ًام خذٍل(valus  )هقاديش( 

Insret    into   stud    (S#,Sname, Avg, city, clg#)values (90,"Arash",17, 'urmieh", 2) 

Insret    into   stud    (S#,Sname, Avg, clg#, city)values (90,"Arash",17, 2, "urmieh") 

Insret    view   stud    (Sname,clg#,S#,city,)values  ("Arash",2,90,"urmieh") 

فيلذّا سا هقذاس دّي ًوائين ٍ تشتية فيلذّا ّواى تشتية فيلذّا دسج ًـًَذ تايذ تواهي  insertاگش ًام فيلذّا ٍ دػتَس  .9

دسج مٌين هي تَاًين تشتية آًْا سا تِ ّن تضًين ٍ ّوچٌيي  Insertدس خذٍل هي تاؿٌذ ٍلي اگش ًام فيلذّا سا دس دػتَس 

 ّش ػتًَي مِ تخَاّين هقذاس ًذاؿتِ تاؿذ سا رمش ًوي مٌين.

 اػتفادُ مٌين . selectهي تَاى اص دػتَس  Insertدس داخل دػتَس  .0
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  insertهثال 2 فشض مٌين هي خَاّين تشاي داًـدَياى حؼاب تاًني تا هثلغ پيؾ فشض صذ ّضاس تَهاى ايداد مٌين دػتَس 

 هشتَعِ سا تٌَيؼيذ؟

S Acc  (SAcc#,Sname, blance) 

Insert   into  SAcc 

Select   S#,Sname, 100000 

From   stud 

Delete     from  ًام خذٍل 

Where    ؿشط 

 داًـدَياى سؿتِ ماهپيَتش سا اص ػيؼتن حزف مٌيذ ؟

Delete      from    student 

Where     magor="com" 

 ؿؼثِ ّايي مِ داسايي آًْا اص هياًگيي داسائيْا موتش تاؿذ حزف مٌيذ؟

Delete     from   branch 

Where    asset<select Avg  (assets) 

Update     ًام خذٍل 

Set        ٍهقذاس 3 ًام فيلذ  

Where      ؿشٍط 

 تغييش دّيذ؟ 04سا تِ ًوشُ  1419ًوشُ داًـدَي تا ؿواسُ داًـدَئي 

Update    sec 

Set    scare=20 

Where        S#=9091 
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 % ػَد تِ هَخَدي ّوِ حؼاتْا اصضافِ مٌيذ؟5 

Update    account 

Set   blance = blance *5%+blance 

 

 ؟% ػَد تِ هَخَدي هـتشياًي مِ هَخَديـاى تيـتش اص هياًگيي هَخَدي ّا تاؿذ اضافِ مٌيذ94 

Update    account 

Set  blance =blance*10%+blance 

Where   blance = select  Avg(blance)  from  account 

 Grantدػتَسات           on         خذٍل      toماستشاى    

 Revokeدػتَسات           on         خذٍل      fromماستشاى   

Grant    select   on    stude   to  Ali 

Revoke   delete  on   stude   from Ali 

هي تَاى هدَص خؼتدَ ، حزف ،دسج،ٍ يا هتغيش دسٍى يل خذٍل سا تِ ماستشاى اػغا مشد ٍ تِ ّويي  Grantتا اػتفادُ اص دػتَس 

 شفت .هدَصي سا اص ماستشاى گ Revokeتشتية هي تَاى تَػظ دػتَس 

 

 


