
  پايگاه داده ها
  

 مدل موجوديت وابستگي
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وابستگي    -مدل موجوديت

هر پايگاه داده ها را مي توان به صورت مجموعه اي از موجوديت ها           •
و وابستگي ها مدل كرد     

) Entity(موجوديت   •
يك شيء در دنياي واقعي كه از ساير اشياء قابل تمايز است •

هر كارمند، مشتري، حساب بانكي، شركت و غيره يك موجوديت است          •

) Entity Set(مجموعه موجوديت  •
مجموعه همه موجوديت ها از نوع يكسان •

مجموعه همه كارمندان در يك شركت خاص   •
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وابستگي    -مدل موجوديت

موجوديت با استفاده از يك مجموعه از خصيصه ها نمايش داده     هر•
مي شود  

مثال •
 customerخصيصه هاي مجموعه موجوديت      •

•customer_id  
•customer_name  
•customer_street  
•customer_city  

هر موجوديت مقداري را براي هر كدام از خصيصه هايش مشخص        •
مي كند 
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وابستگي    -مدل موجوديت

مثال •
 loan و customerمجموعه هاي موجوديت •
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وابستگي    -مدل موجوديت

)Relationship( وابستگي   •
ارتباط ميان چندين موجوديت را مشخص مي كند •
مثال •

 است L-16 داراي وام بانكي با شماره Adamsيك مشتري با نام •

) Relationship Set( مجموعه وابستگي  •
مجموعه همه وابستگي ها از نوع يكسان •
هر رابطه رياضي . مجموعه هاي موجوديت باشند E1، E2، ...، En كنيد فرض•

روي مجموعه هاي موجوديت فوق يك مجموعه وابستگي است 
{(e1,e2,…,en) | e1∈E1,e2∈E2,…,en∈En} 
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وابستگي    -مدل موجوديت

مثال •
 borrowerمجموعه وابستگي    •
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وابستگي    -مدل موجوديت

هر وابستگي ممكن است چندين خصيصه داشته باشد      •
خصيصه هاي توصيفي •
مثال •

 باشد access_date ممكن است داراي خصيصه   depositorوابستگي     مجموعه•
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وابستگي    -مدل موجوديت

درجه يك مجموعه وابستگي  •
تعداد مجموعه هاي موجوديتي كه در آن مجموعه وابستگي شركت دارند  •
مجموعه هاي وابستگي معموالً از درجه دو هستند  •

مجموعه هاي وابستگي دوتايي  •
در يك مجموعه وابستگي ممكن است بيش از دو مجموعه موجوديت  •

شركت داشته باشند  
مثال •

اوتي  فرض كنيد كارمندان يك بانك در شعبه هاي مختلف آن بانك سِمت هاي متف           •
در اين صورت، يك مجموعه وابستگي سه تايي بين مجموعه هاي                . داشته باشند 

  وجود دارد     job و  employee  ،branchموجوديت      



9

وابستگي    -مدل موجوديت

) Attributes( خصيصه ها   •
مي شود   داده نمايش  خصيصه ها از مجموعه يك از استفاده با  موجوديت هر •

دامنه يك خصيصه •
مجموعه مقادير مجاز براي آن خصيصه   •

انواع خصيصه ها •
خصيصه هاي ساده و مركب      •
خصيصه هاي تك مقداري و چند مقداري     •
خصيصه هاي مشتق شده     •
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خصيصه ها      

خصيصه هاي ساده •
مثال •

  acount_numberخصيصه •
خصيصه هاي مركب •

خصيصه هايي كه خودشان از چندين خصيصه ديگر تشكيل مي شوند                •
مثال •

  customer_address و  customer_nameخصيصه هاي مركب    •
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خصيصه ها      

خصيصه هاي تك مقداري •
مثال •

  acount_numberخصيصه •
خصيصه هاي چند مقداري •

مثال •
  phone_numberخصيصه •

خصيصه هاي مشتق شده •
مثال •

 را مي توان با        age موجود باشد، خصيصه        date_of_birthبا فرض اين كه خصيصه        •
 محاسبه كرد    date_of_birthاستفاده از تاريخ فعلي و مقدار خصيصه          
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وابستگي    -مدل موجوديت

كارديناليتي هاي نگاشت      •
تعداد موجوديت هايي كه يك موجوديت مي تواند از طريق يك مجموعه   •

ها مرتبط شود  وابستگي با آن

 يك مجموعه وابستگي دوتايي بين مجموعه هاي    Rفرض كنيد  •
 باشد  B و  Aموجوديت   

انواع كارديناليتي هاي نگاشت  •
يك به يك •
يك به چند  •
چند به يك  •
چند به چند   •



13

كارديناليتي هاي نگاشت        

يك به يك •
 مرتبط مي شود  B با حداكثر يك موجوديت در Aهر موجوديت در •
 مرتبط مي شود  A با حداكثر يك موجوديت در Bهر موجوديت در •
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كارديناليتي هاي نگاشت        

يك به چند  •
 مرتبط مي شود B با هر تعداد موجوديت در Aهر موجوديت در •
 مرتبط مي شود  A با حداكثر يك موجوديت در Bهر موجوديت در •
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كارديناليتي هاي نگاشت        

چند به يك  •
 مرتبط مي شود  B با حداكثر يك موجوديت در Aهر موجوديت در •
 مرتبط مي شود A با هر تعداد موجوديت در Bهر موجوديت در •



16

كارديناليتي هاي نگاشت        

چند به چند  •
 مرتبط مي شود B با هر تعداد موجوديت در Aهر موجوديت در •
 مرتبط مي شود A با هر تعداد موجوديت در Bهر موجوديت در •
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كارديناليتي هاي نگاشت        

مثال •
 را در نظر بگيريد   borrowerمجموعه وابستگي •

 و هر اگر در يك سيستم بانكي، هر وام بتواند به تنها يك مشتري تعلق بگيرد     •
مشتري بتواند چندين وام دريافت كند    

 يك به چند است      loan به  customer از  borrowerمجموعه وابستگي   •

و هر اگر در يك سيستم بانكي، هر وام بتواند بين چندين مشتري مشترك باشد           •
مشتري بتواند چندين وام دريافت كند    

 چند به چند است   loan به  customer از  borrowerمجموعه وابستگي   •
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مجموعه هاي موجوديت   

ابركليد •
مجموعه اي از يك يا چند خصيصه كه امكان شناسايي منحصر به فرد هر   •

موجوديت را در يك مجموعه موجوديت فراهم مي كند 

كليد كانديد •
ابركليدي كه هيچ زيرمجموعه محض آن ابركليد نباشد   •

كليد اصلي  •
يك كليد كانديد كه توسط طراح پايگاه داده ها براي شناسايي •

موجوديت هاي داخل يك مجموعه موجوديت استفاده مي شود 



19

مجموعه هاي وابستگي    

ابركليد •
اجتماع كليدهاي اصلي مجموعه هاي موجوديت شركت كننده در يك   •

مجموعه وابستگي، يك ابركليد را براي آن مجموعه وابستگي شكل    
مي دهد  

، E1 يك مجموعه وابستگي بين مجموعه هاي موجوديت Rفرض كنيد  •
E2 ،. . .  ،En همچنين فرض كنيد  .  باشدR  شامل خصيصه هاي توصيفي 
a1 ،a2 ،. . . ،am باشد 
ابركليد   •

primary-key(E1) U primary-key(E2) U … U primary-key(En) 
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مجموعه هاي وابستگي    

كليد اصلي  •
ساختار كليد اصلي براي هر مجموعه وابستگي وابسته به كارديناليتي  •

نگاشت آن مجموعه وابستگي است   
مثال •

 depositor، و مجموعه وابستگي    account و customerمجموعه هاي موجوديت •
 را در نظر بگيريد    access_dateبا خصيصه توصيفي    

 چند به چند باشد   account به  customer از  depositorفرض كنيد مجموعه وابستگي      •
 است   account و  customerاصلي    شامل اجتماع كليدهاي  depositorاصلي   كليد•

 چند به يك باشد       account به  customer از  depositorفرض كنيد مجموعه وابستگي      •
 است   customer همان كليدهاي اصلي   depositorكليد اصلي  •

 يك به يك باشد         account به  customer از  depositorفرض كنيد مجموعه وابستگي      •
 باشد  account يا    customer مي تواند كليد اصلي      depositorكليد اصلي  •
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قيود مشاركت 

مشاركت كامل •
 كامل گفته R در مجموعه وابستگي Eمشاركت مجموعه موجوديت •

 شركت    R در حداقل يك وابستگي در   Eمي شود، اگر هر موجوديت در 
كند 

مشاركت جزيي  •
 شركت كنند، R در وابستگي ها در Eاگر تنها برخي از موجوديت ها در  •

 جزيي  R در مجموعه وابستگي Eآنگاه مشاركت مجموعه موجوديت 
گفته مي شود 
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وابستگي    -نمودارهاي موجوديت  

ساختار منطقي هر پايگاه داده ها را مي توان به صورت گرافيكي              •
 نمايش داد  E-Rتوسط يك نمودار  

مستطيل ها  •
مجموعه هاي موجوديت •
بيضي ها  •

خصيصه ها     •
لوزي ها •

مجموعه هاي وابستگي  •
خطوط •

پيوند خصيصه ها به مجموعه هاي موجوديت         •
پيوند مجموعه هاي موجوديت به مجموعه هاي وابستگي       •
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وابستگي    -نمودارهاي موجوديت  

بيضي هاي دوگانه  •
خصيصه هاي چند مقداري      •
بيضي هاي خط چين  •

خصيصه هاي مشتق شده     •
خطوط دوگانه •

مشاركت كامل يك مجموعه موجوديت در يك مجموعه وابستگي    •
مستطيل هاي دوگانه  •

مجموعه هاي موجوديت ضعيف •
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وابستگي    -نمودارهاي موجوديت  

مثال •
 همراه با خصيصه هاي مركب، چند مقداري و مشتق شده        E-Rنمودار •
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وابستگي    -نمودارهاي موجوديت  

مثال •
 همراه با يك خصيصه توصيفي    E-Rنمودار •
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وابستگي    -نمودارهاي موجوديت  

يا بدون  ) →(براي بيان قيود كارديناليتي از خطوط جهت دار       •
مي شود   استفاده   وابستگي   و مجموعه هاي موجوديت   بين )—(  جهت
خط جهت دار بيانگر يك و خط بدون جهت بيانگر چند است    •
مثال •

 يك به چند است loan به customer از borrowerمجموعه وابستگي    •
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وابستگي    -نمودارهاي موجوديت  

مثال •
 چند به يك است loan به customer از borrowerمجموعه وابستگي    •
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وابستگي    -نمودارهاي موجوديت  

مثال •
 چند به چند است loan به customer از borrowerمجموعه وابستگي    •
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وابستگي    -نمودارهاي موجوديت  

مشاركت يك مجموعه موجوديت در يك مجموعه وابستگي    •
مثال •

مشاركت كامل  •
  borrower در مجموعه وابستگي    loanمشاركت مجموعه موجوديت           •
مشاركت جزيي   •

  borrower در مجموعه وابستگي    customerمشاركت مجموعه موجوديت           •
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وابستگي    -نمودارهاي موجوديت  

گاهي اوقات يك مجموعه وابستگي بين يك مجموعه موجوديت و          •
خودش برقرار است     

مثال •
 يك نقش ناميده مي شوند  worker و managerهر كدام از برچسب هاي     •
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وابستگي    -نمودارهاي موجوديت  

دوتايي    نمايش مجموعه هاي وابستگي غير   •
مثال •

 همراه با يك مجموعه وابستگي سه تايي    E-Rنمودار •
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وابستگي    -نمودارهاي موجوديت  

مثال •
هر كارمند در هر شعبه حداكثر يك سِمت مي تواند داشته باشد      •
 با حداكثر يك موجوديت در    branch و employeeهر تركيب از موجوديت هاي        •

job  مي تواند مرتبط شود 
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وابستگي    -نمودارهاي موجوديت  

 مي توان تعداد دفعاتي كه هر موجوديت در     E-Rدر نمودارهاي   •
وابستگي هاي يك مجموعه وابستگي شركت مي كند را صريحاً           

مشخص كرد 
هر يال بين يك مجموعه موجوديت و يك مجموعه وابستگي به صورت  •

l..h   برچسب گذاري مي شود 
•l    كمترين و h        بيشترين كارديناليتي است 
 نشان  دهنده مشاركت كامل مجموعه موجوديت در مجموعه    1مقدار كمينه  •

وابستگي است    
 برروي يك يال معادل با يك خط دوگانه است   *..1برچسب   •
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وابستگي    -نمودارهاي موجوديت  

مثال •
 يك به چند است loan به customer از borrowerمجموعه وابستگي    •
 كامل است borrower در loanمشاركت  •
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موارد طراحي    

استفاده از مجموعه هاي موجوديت در مقابل خصيصه ها         •
مثال •

، employee_id ،employee_nameبا خصيصه هاي      employeeمجموعه موجوديت  •
employee_street ،employee_city و telephone_number   را در نظر بگيريد 
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موارد طراحي    

، telephone_numberهر تلفن را مي توان به عنوان يك موجوديت با خصيصه هاي      •
location  و غيره در نظر گرفت 

 آنگاه   در صورتي كه الزم باشد اطالعات اضافي راجع به هر تلفن نگهداري شود،    •
مدل كردن مجموعه تلفن ها به عنوان يك مجموعه موجوديت مناسب تر است       
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موارد طراحي    

وابستگي    مجموعه هاي  مقابل در موجوديت    مجموعه هاي از استفاده  •
ابهام در مورد مدل سازي يك شيء به عنوان يك مجموعه موجوديت يا  •

يك مجموعه وابستگي 
مثال •

مدل سازي هر وام به عنوان يك موجوديت    •
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موارد طراحي    

مدل سازي هر وام به عنوان يك وابستگي   •
علق بگيرد اين طراحي تنها در صورتي مناسب است كه هر وام به دقيقاً يك مشتري ت                    •

و با دقيقاً يك شعبه مرتبط شود        
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موارد طراحي    

قرارگرفتن خصيصه هاي توصيفي         •
خصيصه هاي مجموعه هاي وابستگي يك به يك يا يك به چند را مي توان •

به يكي از مجموعه هاي موجوديت شركت كننده منتقل كرد   
 به A يك مجموعه وابستگي يك به چند از مجموعه موجوديت    Rفرض كنيد    •

 باشد Bمجموعه موجوديت  
 منتقل  B را تنها مي توان به مجموعه موجوديت                 Rخصيصه هاي مجموعه وابستگي       •

كرد  

 به A يك مجموعه وابستگي يك به يك از مجموعه موجوديت     Rفرض كنيد     •
 باشد Bمجموعه موجوديت  

  A را مي توان به هر كدام از مجموعه هاي موجوديت                Rخصيصه هاي مجموعه وابستگي     •
 منتقل كرد  Bيا   
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موارد طراحي    

مثال •
 يك مجموعه وابستگي يك به چند باشد   depositorفرض كنيد     •

 به   هر مشتري ممكن است چندين حساب بانكي داشته باشد، اما هر حساب بانكي                    •
تنها يك مشتري تعلق دارد         

 را مي توان به مجموعه موجوديت    access_dateدر اين صورت خصيصه توصيفي   •
account  منتقل كرد 
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مجموعه هاي موجوديت ضعيف     

) Weak Entity Set(مجموعه موجوديت ضعيف  •
مجموعه موجوديتي كه فاقد خصيصه هاي كافي براي تشكيل كليد اصلي   •

است 
مثال •

 payment_number ،payment_date با خصيصه هاي     paymentمجموعه موجوديت  •
 را در نظر بگيريد   payment_amountو 
 هر كدام از شماره هاي پرداخت معموالً اعداد ترتيبي هستند كه از يك شروع و براي         •

وام ها به صورت جداگانه توليد مي شوند       
باشند پرداخت ها براي وام هاي متفاوت ممكن است شماره پرداخت يكسان داشته             •
 فاقد كليد اصلي است  paymentمجموعه موجوديت  •
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مجموعه هاي موجوديت ضعيف     

) Strong Entity Set(مجموعه موجوديت قوي   •
مجموعه موجوديتي كه داراي كليد اصلي است •

مجموعه موجوديت مالك يا شناسا     •
مجموعه موجوديتي كه مجموعه موجوديت ضعيف به آن مرتبط مي شود •

 موجوديت  مجموعه  وجود به وابسته ضعيف موجوديت مجموعه  وجود•
شناسا است 
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مجموعه هاي موجوديت ضعيف     

مجموعه وابستگي شناسا     •
يك مجموعه وابستگي  كه مجموعه هاي موجوديت ضعيف و شناسا را به •

هم مرتبط مي كند 

هر مجموعه وابستگي شناسا از يك مجموعه موجوديت ضعيف به         •
يك مجموعه موجوديت شناسا چند به يك است     

مشاركت مجموعه موجوديت ضعيف در مجموعه وابستگي كامل است •

مجموعه هاي موجوديت ضعيف با مستطيل هاي دوگانه و مجموعه هاي              •
وابستگي شناسا با لوزي هاي دوگانه نمايش داده مي شوند        



44

مجموعه هاي موجوديت ضعيف     

مثال •
 همراه با يك مجموعه موجوديت ضعيف   E-Rنمودار •

مجموعه موجوديت ضعيف        •
•payment  
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مجموعه هاي موجوديت ضعيف     

 يك مجموعه B يك مجموعه موجوديت ضعيف و  Aفرض كنيد  •
باشد  ) شناسا  ( موجوديت قوي   

 B كه وابسته به يك موجوديت خاص در Aالزم است موجوديت هايي از  •
هستند، از هم متمايز شوند  

 كه تمايز فوق را فراهم مي كند، كليد جزيي  Aمجموعه اي از خصيصه هاي •
A ناميده مي شود 

مثال •
 paymentكليد جزيي براي مجموعه موجوديت ضعيف      •

•payment_number  
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مجموعه هاي موجوديت ضعيف     

 به دست مي آيد B با كليد اصلي A از تركيب كليد جزيي Aكليد اصلي •

مثال •
 paymentكليد اصلي براي مجموعه موجوديت ضعيف    •

•{loan_number, payment_number} 




