
  پايگاه داده ها
  
 )ادامه (جبر رابطه اي



2

جبر رابطه اي     

عملگرهاي گسترش يافته جبر رابطه اي   •
) Generalized Project(پرتو تعميم يافته •

•Π 
) Aggregation(تجميع •

•g 
) Outer Join(پيوند بيروني •

پيوند بيروني چپ   •
•  
پيوند بيروني راست   •

•  
پيوند بيروني كامل   •

•  
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عملگر پرتو تعميم يافته          

گسترش يافته عملگر پرتو    •
امكان استفاده از توابع حسابي در فهرست پرتو    •

شكل كلي عمل پرتو تعميم يافته   •
 ∏F1,F2,…,Fn

(E) 

•E يك عبارت جبر رابطه اي 
•F1،  F2،  . . . ،  Fn  عبارات حسابي شامل ثابت ها و خصيصه ها در شِماي E 
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عملگر پرتو تعميم يافته          

مثال •
 داده شده باشد credit_infoفرض كنيد رابطه  •

credit_info (customer_name, limit, credit_balance) 

مبلغي كه هر مشتري مي تواند خرج كند را مشخص كنيد    •
∏ customer_name, limit – credit_balance (credit_info) 
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عملگر پرتو تعميم يافته          

∏ customer_name, (limit – credit_balance) as credit_available (credit_info) 
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عملگر تجميع       

شكل كلي عمل تجميع •
G1,G2,…,Gn

  gF1(A1),F2(A2),…,Fm(Am) (E) 

•E يك عبارت جبر رابطه اي 
•G1، G2، ...، Gnها گروه بندي  آن مقادير براساس  فهرست خصيصه هايي كه

انجام مي شود 
 count و avg ،min ،max ،sum يك تابع تجميع از قبيل Fiهر  •
 يك نام خصيصه Aiهر  •
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عملگر تجميع       

 به گونه اي گروه بندي مي شوند كه  Eچندگانه هاي حاصل از عبارت •
 باشند  G1، G2، ...،  Gnهمه چندگانه ها در يك گروه داراي مقادير يكساني براي       •
 داشته باشند    G1، G2،  ...، Gnچندگانه ها در گروه هاي مختلف مقادير متفاوتي براي      •

مثال •
  براي كارمندان پاره وقت را در نظر بگيريد   pt_worksرابطه •
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عملگر تجميع       

مجموع حقوق همه كارمندان پاره وقت هركدام از شعبه هاي بانك را  •
مشخص كنيد  

branch_nameg sum(salary) (pt_works) 

 branch_name پس از گروه بندي براساس مقادير خصيصه      pt_worksرابطه •
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عملگر تجميع       

branch_namegنتيجه حاصل از پرس و جوي    • sum(salary) (pt_works) 

مثال •
مجموع حقوق همه كارمندان پاره وقت بانك را مشخص كنيد  •

g sum(salary) (pt_works) 
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عملگر تجميع       

مثال •
بيشترين حقوق كارمندان پاره وقت در هركدام از شعبه هاي بانك را به   •

ها مشخص كنيد  همراه مجموع حقوق آن 
branch_nameg sum(salary), max(salary) (pt_works) 

branch_nameg sum(salary) as sum_salary, max(salary) as max_salary (pt_works) 
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عملگر پيوند بيروني         

مشابه با عملگر پيوند طبيعي   •
با اين تفاوت كه عالوه بر چندگانه هاي قابل پيوند از دو رابطه، •

 چندگانه هايي از يك رابطه كه با چندگانه هاي رابطه ديگر قابل پيوند 
نمي باشند به نتيجه پيوند اضافه مي شوند  

انواع عملگرهاي پيوند بيروني      •
(     ) پيوند بيروني چپ •
(     ) پيوند بيروني راست •
(       ) پيوند بيروني كامل •
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عملگر پيوند بيروني         

مثال •
  را در نظر بگيريد  ft_works و employeeرابطه هاي  •

employee (employee_name, street, city) 
ft_works (employee_name, branch_name, salary) 
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عملگر پيوند بيروني         

پيوند طبيعي •
employee      ft_works

پيوند بيروني چپ  •
employee        ft_works
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عملگر پيوند بيروني         

پيوند بيروني راست •
employee        ft_works

پيوند بيروني كامل   •
employee          ft_works



15

مقادير تهي   

مقادير برخي از خصيصه هاي يك چندگانه ممكن است ناشناخته           •
باشند يا اين كه موجود نباشند    

) Null(تهي  •
كه شامل يك مقدار تهي  /) ، *، –، +از قبيل (هر عمل حسابي •

باشد، يك نتيجه تهي را برمي گرداند     
در عمليات منطقي، منطق دو ارزشي كافي نيست       •

•AND 
(true and unknown)  = unknown
(false and unknown) = false
(unknown and unknown) = unknown
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مقادير تهي   

•OR 
(true or unknown)  = true
(false or unknown) = unknown
(unknown or unknown) = unknown

•NOT 
(not unknown) = unknown

عمليات جبر رابطه اي •
انتخاب •

σpدر عمل انتخاب • (E)   شرط ،p   روي هر چندگانه t در E  ارزيابي مي شود 
 به نتيجه اضافه مي شود      t باشد،   trueاگر نتيجه ارزيابي    •
 به نتيجه اضافه نمي شود     t باشد،   unknown  يا     falseاگر نتيجه ارزيابي    •
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مقادير تهي   

پرتو •
ي از اگر در نتيجه عمل پرتو دو چندگانه دقيقاً يكسان باشند و مقادير برخ          •

ها تهي باشند، آن دو چندگانه به عنوان تكراري در نظر          خصيصه هاي متناظر آن     
گرفته مي شوند     

پيوند •
rدر عمل پيوند طبيعي   • s    دو چندگانه ،tr ∈ r و ts ∈ s    كه در خصيصه هاي 

مشترك مقادير تهي دارند، دو چندگانه قابل پيوند نمي باشند      

تجميع •
توابع تجميع مقادير تهي را ناديده مي گيرند       •
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مقادير تهي   

تمرين •
 را در نظر بگيريد   gradeرابطه •

 هاي حاصل از پرس و جوي زير را فهرست كنيد    چندگانه•
σ( pl_grade > dbs_grade ∧ dbs_grade > 75 ∧ pl_grade > 90) ∨ (pl_grade < 50) (grade) 
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اصالح پايگاه داده ها        

) Deletion( حذف   •
مشابه با يك پرس و جو بيان مي شود، با اين تفاوت كه چندگانه ها به   •

جاي نمايش به كاربر از پايگاه داده ها حذف مي شوند  

rدر جبر رابطه اي عمل حذف به صورت • ← r – E  نمايش داده مي شود 
•r يك رابطه و E   يك پرس و جو جبر رابطه اي 

مثال •
 را حذف كنيد  Smithهمه حساب هاي بانكي    •

depositor ← depositor – σcustomer_name = “Smith” (depositor) 
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اصالح پايگاه داده ها        

مثال •
 را حذف كنيد  1000 تا 0همه وام هاي بانكي با ميزان وام در محدوه   •

loan ← loan – σamount ≥ 0 ∧ amount ≤ 1000 (loan) 

 را حذف كنيد  Brooklynهمه حساب هاي بانكي در شعبه هاي مستقر در شهر           •
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اصالح پايگاه داده ها        

r1 ← σbranch_city = “Brooklyn” (account     branch) 

r2 ← ∏account_number, branch_name, balance (r1) 

account ← account – r2

r3 ← ∏ customer_name, account_number (r2 depositor) 

depositor ← depositor – r3
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اصالح پايگاه داده ها        

) Insertion(درج •
rدر جبر رابطه اي عمل درج به صورت • ← r U E  نمايش داده مي شود 

•r يك رابطه و E  يك عبارت جبر رابطه اي 

مثال •
اطالعات زير را در پايگاه داده ها درج كنيد  •

•Smith      در حساب بانكي A-973  در شعبه Perryridge 1200      دالر موجودي دارد 

account ← account U {(A-973, “Perryridge”, 1200)} 

depositor ← depositor U {(“Smith”, 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 

r1 ← σbranch_name = “Perryridge” (borrower     loan) 

r2 ← ∏ loan_number, branch_name (r1) 

account ← account U (r2 × {200}) 

depositor ← depositor U ∏ customer_name, loan_number (r1) 
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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 

 مي توان از عملگر پرتو تعميم rرساني چندگانه هاي رابطه    روز براي به•
يافته استفاده كرد 

r ← ∏F1,F2,…,Fn
(r) 

 است r يا يك عبارت شامل ثابت ها و خصيصه هاي       rامين خصيصه از     i يا Fiهر  •
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اصالح پايگاه داده ها        

مثال •
 درصد سود پرداخت كنيد  5به هر حساب بانكي  •

account ← ∏account_number, branch_name, balance*1.05 (account) 
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اصالح پايگاه داده ها        

 rرساني تنها برخي از چندگانه هاي رابطه     روز به•
r ← ∏F1,F2,…,Fn

(σp(r)) U (r – σp(r))

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

 درصد سود پرداخت كنيد     5حساب هاي بانكي   
account ← ∏ account_number, branch_name, balance*1.06 (σbalance > 10000 (account)) U

∏ account_number, branch_name, balance*1.05 (σbalance ≤ 10000 (account))
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جبر رابطه اي     

مثال •
پايگاه داده هاي رابطه اي زير را در نظر بگيريد     •

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

 به Jonesپايگاه داده ها را به گونه اي اصالح كنيد كه شهر محل سكونت  •
Newtown تغيير پيدا كند 

employee ← ∏ employee_name, street, “Newtown” (σemployee_name = “Jones” (employee)) U 

(employee – σemployee_name = “Jones”  (employee)) 
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جبر رابطه اي     

 كار نمي كنند  Greenنام هاي كارمنداني را فهرست كنيد كه در شركت    •
∏ employee_name(employee) – ∏ employee_name(σcompany_name = “Green” (works)) 




