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سيستم هاي مديريت پايگاه داده ها            

) DBMS( سيستم مديريت پايگاه داده ها   •
مجموعه اي از داده هاي مرتبط به هم و مجموعه اي از برنامه ها براي  •

دستيابي به آن داده ها 
 مجموعه داده هاي مرتبط به هم معموالً به عنوان پايگاه داده ها رجوع•

مي شود 

هدف اصلي از يك سيستم مديريت پايگاه داده ها      •
داده ها  بازيابي اطالعات پايگاه  و كردن محيطي مناسب براي ذخيره   فراهم •
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سيستم هاي مديريت پايگاه داده ها            

در ساليان اوليه پيدايش كامپيوترها، برنامه هاي كاربردي پايگاه            •
داده اي مستقيماً باالي سيستم هاي فايل ايجاد مي شدند       

مثال •
 در يك سيستم بانكي، اطالعات مربوط به مشتريان، حساب هاي پس انداز و         •

حساب هاي جاري در تعدادي فايل ذخيره مي شد     

معايب استفاده از سيستم هاي فايل براي ذخيره سازي داده ها        •
افزونگي داده ها  •

اطالعات يكسان ممكن است در چندين فايل تكرار شوند      •
  آدرس و شماره تلفن يك مشتري خاص ممكن است هم در فايل حاوي حساب هاي                    •

پس انداز و هم در فايل حاوي حساب هاي جاري ذخيره شود              
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سيستم هاي مديريت پايگاه داده ها            

ناسازگاري داده ها •
ند كپي هاي متفاوت از داده هاي يكسان ممكن است با هم تطبيق نداشته باش       •

مال شود    تغيير آدرس مشتري ممكن است تنها در فايل حاوي حساب هاي پس انداز اع                  •
دشواري در دستيابي به داده ها •

ديد نياز به نوشتن يك برنامه جديد به منظور به انجام رساندن هر وظيفه ج   •
نام هاي همه مشترياني كه در يك منطقه پستي خاص زندگي مي كنند                •

مشكالت مربوط به صحت •
نواع خاصي مقادير داده هاي ذخيره شده در پايگاه داده ها ممكن است الزم باشد ا   •

از قيود سازگاري را برآورده كنند     
 تعيين شده    موجودي انواع خاصي از حساب هاي بانكي هرگز نبايد از يك مبلغ از قبل                 •

كمتر باشد  
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سيستم هاي مديريت پايگاه داده ها            

مشكالت مربوط به تجزيه ناپذيري  •
ده ها به  در بسياري از كاربردها الزم است در صورت مشاهده خرابي در سيستم، دا      •

وضعيت سازگار پيش از خرابي بازگردانده شوند    
 باشد  B به حساب    A دالر از حساب   50فرض كنيد هدف انتقال   •
 و قبل از واريز آن به     A دالر از حساب     50وقوع خرابي در سيستم پس از برداشت     •

 Bحساب   
مشكالت ناشي از دستيابي همروند  •

ه داده در بسياري از سيستم ها به منظور افزايش كارآيي به چندين كاربر اجاز      •
رساني كنند   روز مي شود تا داده ها را همزمان به 

 دالر باشد   A 500فرض كنيد موجودي حساب        •
 واريز  A دالر به حساب     100 و  50 را بخوانند و همزمان     Aدو كاربر موجودي حساب       •

كنند 
 دالر باشد   600 يا   550 دالر  650 ممكن است به جاي      Aموجودي حساب       •
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سيستم هاي مديريت پايگاه داده ها            

مشكالت امنيتي •
 بخشي از در بسياري از كاربردها الزم است به هر كاربر تنها اجازه دستيابي به      •

داده ها داده شود 
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انتزاع داده ها     

يكي از اهداف اصلي از يك سيستم پايگاه داده اي فراهم كردن           •
يك ديد انتزاعي از داده ها است    

مخفي سازي جزييات مربوط به ذخيره سازي و نگهداري داده ها    •

سطوح انتزاع  •
سطح فيزيكي    •
سطح منطقي   •
سطح ديد   •
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سطوح انتزاع    

سطح فيزيكي  •
پايين ترين سطح از انتزاع   •
چگونگي ذخيره سازي واقعي داده ها را توصيف مي كند •

سطح منطقي  •
سطح باالتري از انتزاع   •
ها را توصيف  داده هاي ذخيره شده در پايگاه داده ها و روابط ميان آن •

مي كند 
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سطوح انتزاع    

سطح ديد •
باالترين سطح از انتزاع   •
تنها بخشي از پايگاه داده ها را توصيف مي كند   •
 در بسياري از مواقع الزم نيست كاربران به همه اطالعات ذخيره شده در    •

پايگاه داده ها دسترسي داشته باشند  
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شِماها و نمونه ها     

) Database Schema( شِماي پايگاه داده ها     •
طراحي كلي پايگاه داده ها •

انواع شِماها    •
شِماهاي فيزيكي •

طراحي پايگاه داده ها در سطح فيزيكي    •
شِماهاي منطقي  •

طراحي پايگاه داده ها در سطح منطقي  •

) Instance( نمونه •
مجموعه اطالعات ذخيره شده در پايگاه داده ها در يك لحظه خاص  •
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پايگاه داده هاي رابطه اي       

هر پايگاه داده هاي رابطه اي مبتني بر مدل رابطه اي است        •
ها استفاده   از مجموعه اي از جداول براي نمايش داده ها و روابط ميان آن •

مي كند 

هر جدول شامل چندين ستون است      •
هر ستون يك نام منحصر به فرد دارد  •
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پايگاه داده هاي رابطه اي       
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زبان هاي پايگاه داده اي         

هر سيستم پايگاه داده اي دو زبان متفاوت را فراهم مي كند         •
)  DDL(زبان تعريف داده ها  •

توصيف شِماي پايگاه داده ها •
) DML(زبان عمليات روي داده ها •

رساني اطالعات ذخيره شده در پايگاه داده ها    روز بيان پرس و جوها و به  •

اين دو زبان در واقع دو زبان جداگانه نمي باشند بلكه قسمت هايي                •
از يك زبان پايگاه داده اي واحد را تشكيل مي دهند       
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) DML( زبان عمليات روي داده ها           

•DML      به كاربران امكان مي دهد تا به داده هاي موجود در يك 
سيستم پايگاه داده اي دسترسي داشته باشند و عمليات مختلفي       

را برروي آن داده ها انجام دهند     
بازيابي اطالعات ذخيره شده در پايگاه داده ها  •
افزودن اطالعات جديد به پايگاه داده ها •
حذف اطالعات از پايگاه داده ها •
اصالح اطالعات ذخيره شده در پايگاه داده ها •
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) DML( زبان عمليات روي داده ها           

) Query Language( زبان پرس و جو    •
 كه با بازيابي اطالعات سروكار دارد  DMLبخشي از   •
 SQLزبان پرس و جوي •

يكي از شناخته شده ترين زبان هاي پرس و جو          •
مثال •

  7465-83-192يافتن نام مشتري با شناسه       •
select customer.customer_name
from customer
where customer.customer_id = ‘192-83-7465’
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) DDL( زبان تعريف داده ها        

 براي توصيف شِماي پايگاه داده ها استفاده مي شود         DDLاز  •
مثال •

 SQL در زبان accountتعريف جدول   •
create table account

(account_number char(10), 
balance integer) 

باشد قيود  است الزم داده ها ممكن پايگاه شده در مقادير داده هاي ذخيره •
سازگاري خاصي را برآورده كنند 

مثال •
 دالر شود    100موجودي يك حساب خاص نبايد كمتر از              •

•DDL امكاناتي براي توصيف قيود سازگاري فراهم مي كند 
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طراحي پايگاه داده ها          

فرآيند طراحي در مدل رابطه اي شامل تصميم گيري درباره موارد           •
زير است 

چه خصيصه هايي بايد در پايگاه داده ها ثبت شوند  •
چگونه اين خصيصه ها بايد گروه بندي شوند تا جداول متفاوت را شكل  •

دهند 
) Entity-Relationship Model( وابستگي   -استفاده از مدل موجوديت  •
) Normalization(نرمال سازي    •
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طراحي پايگاه داده ها          

طراحي پايگاه داده ها براي سيستم بانكي         •
هر شعبه در يك شهر خاص قرار دارد و  .  بانك داراي تعدادي شعبه است •

داراي يك نام منحصر به فرد است 
بانك .  بانك به هر مشتري يك شناسه منحصر به فرد اختصاص مي دهد    •

نام، خيابان و شهر محل سكونت هر مشتري را ذخيره مي كند   
مشتريان بانك مي توانند حساب بانكي داشته باشند و وام دريافت كنند   •
در بانك امكان افتتاح دو نوع حساب پس انداز و جاري وجود دارد  •
 هر حساب بانكي مي تواند بين چندين مشتري مشترك باشد و هر      •

مشتري مي تواند چندين حساب بانكي داشته باشد  
هر حساب پس انداز داراي يك نرخ بهره است   •
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طراحي پايگاه داده ها          

هر وام ممكن است بين  . هر مشتري مي تواند از بانك وام دريافت كند •
چندين مشتري مشترك باشد  

كارمندان بانك با شماره كارمندي شان شناخته مي شوند   •
شماره كارمندي  و تكفل تحت نام هاي افراد  تلفن، شماره نام، مديريت بانك•

مدير هر كدام از كارمندان بانك را ذخيره مي كند  
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وابستگي    -مدل موجوديت

وابستگي، هر سازمان به صورت مجموعه اي از    -در مدل موجوديت•
موجوديت ها و وابستگي ها مدل مي شود            

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

مشتريان   •
حساب هاي بانكي    •

 هر موجوديت در پايگاه داده ها با استفاده از يك مجموعه از خصيصه ها•
)attributes ( توصيف مي شود

، يك )balance(و موجودي ) account_number(خصيصه هاي شماره حساب     •
حساب بانكي خاص را توصيف مي كنند     
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وابستگي    -مدل موجوديت

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

حسابش مرتبط مي كند       شماره  ، هر مشتري را به   )depositor(وابستگي سپرده گذار      •

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

) Relationship Set( مجموعه وابستگي  •
مجموعه همه وابستگي ها از نوع يكسان •
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وابستگي    -مدل موجوديت

هر پايگاه داده ها را مي توان به صورت     ) شِماي( ساختار منطقي      •
 نمايش داد  E-Rگرافيكي توسط يك نمودار    

مستطيل ها  •
مجموعه هاي موجوديت •

بيضي ها  •
خصيصه ها     •

لوزي ها •
مجموعه هاي وابستگي  •

خطوط •
وعه هاي پيوند خصيصه ها به مجموعه هاي موجوديت و مجموعه هاي موجوديت به مجم •

وابستگي  
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وابستگي    -مدل موجوديت

مجموعه هاي موجوديت    •
•customer و account 

مجموعه وابستگي  •
•depositor 
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نرمال سازي  

هدف از نرمال سازي طراحي شِماهايي است كه در شكل نرمال        •
مناسب باشند 

داليل نياز به نرمال سازي  •
تكرار اطالعات •
عدم توانايي براي نمايش برخي اطالعات  •
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داليل نياز به نرمال سازي      

تكرار اطالعات •
رساني پايگاه داده ها مي شود  روز باعث پيچيده شدن فرآيند به  •

مثال •
 تنها يك      depositor و accountفرض كنيد در سيستم بانكي به جاي دو جدول     •

 وجود داشته باشد     ′depositorجدول  

 دالر 950 دالر به   900 از  A-201در صورتي كه هدف تغيير موجودي حساب بانكي               •
باشد، اين تغيير بايد در دو رديف اعمال شود            
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داليل نياز به نرمال سازي      

عدم توانايي براي نمايش برخي اطالعات     •
مثال •

 ′customer تنها يك جدول depositor و customerفرض كنيد به جاي دو جدول     •
وجود داشته باشد   

آن  امكان نمايش اطالعات مربوط به يك مشتري خاص وجود ندارد، مگر آن كه                    •
مشتري داراي يك حساب بانكي باشد          
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مديريت تراكنش   

) Transaction( تراكنش •
مجموعه عملياتي كه يك وظيفه منطقي واحد را در يك برنامه كاربردي   •

پايگاه داده اي به انجام مي رساند 
ب انتقال وجوه كه در آن از موجودي يك حساب بانكي كسر و به موجودي حسا   •

بانكي ديگر اضافه مي شود     
 الزم است كه هر دو عمليات كسر شدن از يك حساب بانكي و واريز شدن به    •

ه نشود حساب بانكي ديگر يا با هم مشاهده شوند يا هيچ كدام به تنهايي مشاهد   
) Atomicity(تجزيه ناپذيري  •

ويژگي همه يا هيچ       •
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دستيابي به پايگاه داده  از برنامه هاي كاربردي            

از واسط هاي  داده ها دستيابي به پايگاه كاربردي براي در برنامه هاي•
برنامه كاربردي استفاده مي شود     

 به پايگاه داده ها DDL و DMLاز واسط هاي فوق براي ارسال دستورات  •
و بازيابي نتايج استفاده مي شود  

انواع استانداردها •
•ODBC 
•JDBC 
•ADO 
•ADO.NET 




