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اصالح پايگاه داده ها        

) Deletion( حذف   •
هر درخواست حذف مشابه با يك پرس و جو بيان مي شود •
مثال •

 را حذف كنيد    Perryridgeهمه حساب هاي بانكي در شعبه     •
delete from account
where branch_name = ‘Perryridge’

 دالر را حذف كنيد  1500 تا 1300همه وام هاي بانكي با  ميزان وام بين    •
delete from loan
where amount between 1300 and 1500 

همه وام هاي بانكي را حذف كنيد    •
delete from loan
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اصالح پايگاه داده ها        

 فقط برروي يك رابطه عمل مي كند   deleteدستور •
مثال •

 را Brooklynهمه حساب هاي بانكي در هر كدام از شعبه هاي مستقر در شهر    •
حذف كنيد  

delete from account
where branch_name in (select branch_name 

from branch 
where branch_city = ‘Brooklyn’)
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اصالح پايگاه داده ها        

مثال •
ك را همه حساب هاي بانكي با موجودي كمتر از متوسط موجودي حساب ها در بان        •

حذف كنيد  
delete from account
where balance < (select avg (balance) 

from account) 

ابتدا متوسط موجودي حساب ها در بانك محاسبه مي شود                 •
 با موجودي كمتر از متوسط موجودي         accountسپس همه چندگانه ها از رابطه    •

حساب ها در بانك انتخاب مي شوند          
 حذف مي شوند     accountدر نهايت چندگانه هاي فوق از رابطه          •
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اصالح پايگاه داده ها        

) Insertion(درج •
از براي افزودن داده ها به يك رابطه مي توان يك چندگانه يا مجموعه اي •

چندگانه ها را براساس نتيجه يك پرس و جو مشخص كرد 
مثال •

اطالعات زير را در پايگاه داده ها درج كنيد  •
 دالر موجودي دارد      Perryridge 1200 در شعبه   A-973حساب بانكي    •

insert into account
values (‘A-973’, ‘Perryridge’, 1200) 

insert into account (branch_name, balance, account_number) 
values (‘Perryridge’, 1200, ‘A-973’) 
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اصالح پايگاه داده ها        

مثال •
 وام بانكي دريافت كرده اند، به  Perryridgeبه همه مشتريان بانك كه از شعبه    •

فرض كنيد از    .  دالر بدهيد200عنوان جايزه يك حساب پس انداز با موجودي     
شماره وام به عنوان شماره براي حساب پس انداز جديد استفاده شود 

insert into account
select loan_number, branch_name, 200 
from loan
where branch_name = ‘Perryridge’

insert into depositor
select customer_name, borrower.loan_number
from borrower, loan
where borrower.loan_number = loan.loan_number and

branch_name = ‘Perryridge’
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اصالح پايگاه داده ها        

) Updating( رساني     روز به•
ر براي تغيير يك يا چند مقدار در يك چندگانه بدون تغيير همه مقادير د •

آن چندگانه استفاده مي شود 
مثال •

 درصد سود پرداخت كنيد  5به هر حساب بانكي   •
update account
set balance = balance * 1.05 

 درصد سود پرداخت كنيد  5 دالر 1000به حساب هاي بانكي با موجودي بيش از   •
update account
set balance = balance * 1.05 
where balance >= 1000 
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اصالح پايگاه داده ها        

مثال •
ك      به حساب هاي بانكي با موجودي بيشتر از متوسط موجودي حساب ها در بان       •

 درصد سود پرداخت كنيد     5
update account
set balance = balance * 1.05 
where balance > (select avg (balance) 

from account) 
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اصالح پايگاه داده ها        

مثال •
 درصد سود و به ساير   6 دالر 10000به حساب هاي بانكي با موجودي بيش از   •

 درصد سود پرداخت كنيد     5حساب هاي بانكي   
update account
set balance = balance * 1.06 
where balance > 10000 
update account
set balance = balance * 1.05 
where balance <= 10000 

بانكي با موجودي   حساب هاي آنگاه رساني فوق عوض شود، روز به دستور دو ترتيب اگر•
 درصد سود دريافت خواهند كرد       11 دالر بيش از  10000نزديك به    

 انجام داد    caseرساني فوق را مي توان به شكل مناسب تري با استفاده از دستور                روز به•
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اصالح پايگاه داده ها        

update account
set balance = case 

when balance <= 10000 then balance * 1.05 
else balance * 1.06 

end 

 به صورت زير است caseشكل كلي دستور   •
case 

when pred1 then result1
when pred2 then result2

…
when predn then resultn
else result0

end 
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اصالح پايگاه داده ها        

رساني ديدها      روز به•
مثال •

 وام ها و نام يك كاربر خاص الزم است تا از بين اطالعات وام هاي بانكي تنها شماره     •
ها را مشاهده كند  شعبه هاي آن   

create view loan_branch as 
select loan_number, branch_name
from loan 

 loan_branchدرج چندگانه در  •
insert into loan_branch

values (‘L-37’, ‘Perryridge’) 
 نمايش داده شود loanدرج چندگانه فوق بايد با درج يك چندگانه در رابطه     •

(‘L-37’, ‘Perryridge’, null) 
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اصالح پايگاه داده ها        

مشكالت متعددي  است طريق ديدها ممكن پايگاه داده ها از هنگام اصالح•
مشاهده شود 

مثال •
ديد تعريف شده زير را در نظر بگيريد     •

create view loan_info as 
select customer_name, amount
from borrower, loan
where borrower.loan_number = loan.loan_number

 loan_infoدرج چندگانه در  •
insert into loan_info

values (‘Johnson’, 1900) 
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اصالح پايگاه داده ها        

با درج چندگانه   loan_info در رابطه ديد (Johnson’, 1900‘)درج چندگانه  •
(‘Johnson’, null) در رابطه borrower  و چندگانه (null, null, 1900) در 

 نمايش داده مي شود loanرابطه 
، رابطه ديد       loan و   borrowerبا وجود درج دو چندگانه فوق در رابطه هاي        •

loan_info    شامل چندگانه (‘Johnson’, 1900)   نمي باشد 
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اصالح پايگاه داده ها        

تمرين •
با درج چندگانه زير چه مشكلي ممكن است مشاهده شود      •

insert into all_customer
values (‘Perryridge’, ‘John’) 

به دليل مشكالت فوق، در بسياري از سيستم هاي پايگاه داده اي تنها   •
رساني ديدهاي ساده وجود دارد   روز امكان به
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قيود صحت  

قيود صحت اطمينان مي دهند كه تغييرات ايجاد شده توسط     •
كاربران مجاز در پايگاه داده ها باعث به وجود آمدن ناسازگاري             

داده ها نمي شود   

مثال هايي از قيود صحت    •
شماره يك حساب بانكي نمي تواند تهي باشد    •
شماره هر حساب بانكي بايد منحصر به فرد باشد   •
 loan بايد با يك شماره وام در رابطه   borrowerهر شماره وام در رابطه   •

مطابقت كند   
 دالر در ساعت بيشتر باشد 6حقوق هر كدام از كارمندان بانك بايد از •
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قيود صحت  

) Referential Integrity( صحت ارجاعي     •
اطمينان مي دهد كه مقادير مشاهده شده براي مجموعه اي از خصيصه ها •

در يك رابطه براي مجموعه ديگري از خصيصه ها در رابطه ديگر نيز  
مشاهده مي شوند  

 ممكن است در  رابطه مرجع  تنها مقادير مشاهده شده در خصيصه هاي كليد اصلي       •
 مشاهده شوند رابطه رجوع كننده   خصيصه هاي كليد خارجي        

، كليدهاي اصلي، كانديد و خارجي را مي توان به عنوان SQLدر زبان •
 مشخص كرد create tableبخشي از دستور   

 primary keyعبارت  •
خصيصه هاي تشكيل دهنده كليد اصلي را فهرست مي كند         •
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قيود صحت  

 unique keyعبارت  •
خصيصه هاي تشكيل دهنده كليد كانديد را فهرست مي كند          •

 foreign keyعبارت  •
د خصيصه هاي تشكيل دهنده كليد خارجي و نام رابطه مرجع را فهرست مي كن             •
د ارجاع به طور پيش فرض، كليد خارجي خصيصه هاي كليد اصلي رابطه مرجع را مور         •

قرار مي دهد    
مثال •

create table account
(account_number char(10),
branch_name char(15),
balance numeric(12,2), 
primary key (account_number),  
foreign key (branch_name) references branch) 
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قيود صحت  

رساني بر روي رابطه مرجع ممكن است باعث  روز يك عمل حذف يا به•
تخطي از قيد صحت ارجاعي شود  

ه قيد صحت چندگانه ها در رابطه رجوع كننده بايد به گونه اي تغيير داده شوند ك        •
ارجاعي مجدداً برقرار شود     

مثال •
 accountتعريف يك قيد صحت بر روي رابطه   •

create table account
( …
foreign key (branch_name) references branch

on delete cascade 
on update cascade, 

… )
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قيود صحت  

 با اعالن كليد خارجي مرتبط شده است     on delete cascadeعبارت  •
 باعث تخطي از قيد صحت        branchدر صورتي كه حذف يك چندگانه در رابطه          •

 كه شعبه حذف شده را مورد        accountارجاعي شود، سپس چندگانه هايي از رابطه           
ارجاع قرار مي دهند نيز حذف مي شوند      

 با اعالن كليد خارجي مرتبط شده است     on update cascadeعبارت  •
 باعث تخطي از قيد         branchرساني يك چندگانه در رابطه        روز  در صورتي كه به   •

 در چندگانه هاي رجوع   branch_nameصحت ارجاعي شود، سپس مقادير خصيصه       
رساني مي شوند      روز  نيز بهaccountكننده از رابطه   

 استفاده    cascade مي توان پس از عبارت    set default و set null از عبارت هاي  •
كرد  

مقادير خصيصه هاي كليد خارجي مي توانند تهي باشند             •
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قيود صحت  

 Not Null  قيد •
مقدار تهي عضو همه دامنه ها است  •
 است SQLمقدار تهي مقداري مجاز براي هر خصيصه در   •
براي برخي از خصيصه ها مقادير تهي ممكن است نامناسب باشند   •
براي محدود كردن دامنه خصيصه ها به گونه اي كه شامل مقادير تهي   •

 استفاده مي شود not nullنباشند، از قيد 
مثال •

account_number char(10) not null 
balance numeric(12, 2) not null 
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قيود صحت  

 Checkعبارت •
 مي توان هنگام اعالن يك رابطه استفاده كرد  checkاز عبارت •

د شرطي را  مشخص مي كند كه توسط هر چندگانه در رابطه بايد برآورده شو         •
مثال •

.  را به عنوان كليد اصلي تعريف كنيد   branch_name خصيصه    branchدر رابطه •
 منفي نمي باشند  assetsهمچنين اطمينان حاصل كنيد كه مقادير خصيصه        

create table branch
(branch_name char(15),
branch_city char(30),
assets numeric(16,2), 
primary key (branch_name), 
check (assets >= 0)) 
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قيود صحت  

مثال •
create table student

(name char(15) not null,
student_id char(10),
degree_level char(15), 
primary key (student_id), 
check (degree_level in (‘Bachelors’, ‘Masters’, ‘Doctorate’))) 
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قيود صحت  

مثال •
شِماي سيستم بانكي  •

customer(customer_name, customer_street, customer_city) 
branch(branch_name, branch_city, assets) 
loan(loan_number, branch_name, amount) 
borrower (customer_name, loan_number) 
account(account_number, branch_name, balance) 
depositor (customer_name, account_number) 

create table customer
(customer_name char(20),
customer_street char(30),
customer_city char(30), 
primary key (customer_name)) 
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قيود صحت  

create table branch
(branch_name char(15),
branch_city char(30),
assets numeric(16,2), 
primary key (branch_name), 
check (assets >= 0)) 

create table account
(account_number char(10),
branch_name char(15),
balance numeric(12,2), 
primary key (account_number), 
foreign key (branch_name) references branch

on delete cascade
on update cascade, 

check (balance >= 0)) 
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قيود صحت  

create table depositor
(customer_name char(20),
account_number char(10),
primary key (customer_name, account_number), 
foreign key (customer_name) references customer

on delete cascade
on update cascade, 

foreign key (account_number) references account 
on delete cascade
on update cascade) 
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قيود صحت  

مثال •
شِماي سيستم كاركنان •

employee (employee_name, street, city)
works (employee_name, company_name, salary) 
company (company_name, city) 
manages (employee_name, manager_name) 

 قيد صحتي بنويسيد كه اطمينان دهد  checkبا استفاده از عبارت •
مستقر هر كارمند براي شركتي كار مي كند كه در همان شهر محل سكونت كارمند           •

است 
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قيود صحت  

create table works
(employee_name char(20),
company_name char(15),
salary int, 
primary key (employee_name, company_name), 
foreign key (employee_name) references employee,
foreign key (company_name) references company, 
check ((employee_name, company_name) in

(select employee_name, company_name
from employee, company
where employee.city = company.city))) 




