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 تقدیم به:

 روح پاک پدرم
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 سخن ناشر

 
 

ای زینهچند گ ودر عین تمام نقدهای وارد شده به کنکور، هنوز راه حلی عملی که در جمیع جوانب، بهتر از سبک کوتاه 
رکز و ون متمعنوان یک آزمسواالت باشد؛ ارائه نشده است. همین موضوع، کنکور را به ویژه کنکور کارشناسی ارشد به 

 کند.سراسری، از اهمیت دو چندانی برخوردار می
 

از فضای  ه سرعتبهای همراه با این آزمون سراسری این است که فضای رقابتی آن با ایجاد موسسات گوناگون، یکی از آسیب
ا بها و منابع مرتبط ها، دورهر کالسای که هزینه سرسام آویک رقابت علمی تبدیل به فضای رقابت اقتصادی می شود؛ به گونه

 رقابت مالی میدان آزمون، از عهده بسیاری از دانشجویان خارج می شود. دانشجویانی که در عین استعداد تحصیلی باال، در
ی مالی ی مساوای که در فضادهند یا به نتیجههای خود، قدرت ادامه مسیر را از دست میتحمیلی، در عین تمام شایستگی

 یابند.رسیدند، دست نمیای همه باید به آن میبر
 

جاد دسترسی ور، ایهای فرادرس به عنوان بزرگترین پروژه آموزش دانشگاهی اجرا شده بر بستر وب کشیکی از اهداف و آرمان
رس در اداری فرکهمگانی و یکسان به آموزش و دانش؛ مستقل از جغرافیا، زمان و سطح مالی دانشجویان بوده است. سیاست 

ترین اساتید ربریس مجهای ویدئویی تخصصی و دانشگاهی رایگان و یا بسیار کم هزینه، با تدراستای این آرمان، انتشار آموزش
 داخل و خارج کشور بوده است.

 
 ماناستای آرا در ررهای دیگر خود ما با انتشار رایگان این کتاب )به همراه نزدیک به ده کتاب رایگان دیگر( یکی از گام

؛ در ی باشدمفرادرس برداشتیم. کتاب حاضر که حاصل نزدیک به دو دهه تدریس و پژوهش و تألیف مؤلف و مدرس فرادرس 
به  عنوان ناشر، گذاری فرادرس بهسازی، به جای انتشار و فروش؛ با تأمین مالی و سرمایههای باالی تألیف و آمادهعین هزینه

تاب مرجع ده یک کشهای بعدی نیز تالش خواهیم کرد تا هر جا بتوانیم، حتی ما در گامصورت کامال رایگان منتشر می شود. 
 دیگر و بیشتر را با پرداخت هزینه، آزادسازی کرده و به صورت رایگان منتشر کنیم.

 
مؤلفین و ناشرینی که تمایل به واگذاری حق انتشار کتاب خود به فرادرس را دارند، می توانند با ایمیل 

ebooks@faradars.org ها را با پرداخت هزینه تألیف به مدرس و ناشر، به صورت رایگان مکاتبه نمایند. ما این کتاب
منتشر خواهیم کرد تا همه دانشجویان مستقل از سطح مالی، به منابع مفید آزمون دسترسی داشته باشند. همچنین اگر ایده و 

 ebooks@faradars.orgشویم که آن را با ایمیل  های رایگان فرادرس داشته باشید، خوشحال میری در خصوص کتابنظ
 مطرح نمایید.

 
 

 

                                                                                                                  
 ازمان علمی آموزش فرادرسس                                                                                                   

 زرگترین پلتفرم آموزش آنالین ایرانب                                                                                                                     

     www.faradars.org وب:                                                                                                                     
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 تابمنبع مطالعاتی تکمیلی مرتبط با این ک

 
 

 هاداده گاهیپا ییدئویآموزش و

   

   

   

   
   

   

   
 مدرس: مهندس فرشید شیرافکن

 ساعت 8مدت زمان: 
 9504faradars.org/fvcp                                                          کنید.    کلیکجهت مشاهده آموزش ویدئویی این آموزش 

 
 

 درباره مدرس

  
 

   

   

   

   
 

 کنید. کلیکمشاهده همه آموزش های تدریسی و تألیفی توسط مؤلف کتاب 

 

                                                                 Email: fshirafkan51@gmail.com 09121972028ه همراه مدرس: شمار

پایگاه داده ها یکی از دروسی است که دانشجویان رشته کامپیوتر باید در 

ناسی بگذرانند. در این فرادرس ابتدا مفاهیم اولیه در پایگاه داده مقطع کارش

 تدریس می شود. سپس در فصل دوم مدل رابطه ای و در فصل سوم نمودار

ER  تدریس می شود. در ادامه جبر رابطه ای و SQL  و در انتها وابستگی

ن و نرمال سازی به زبانی بسیار ساده تدریس می شود. از این آموزش می توا

 .جهت آمادگی برای کنکور ارشد نیز استفاده کرد

با توجه به اهمیت داده ها و اطالعات در کاربردهای مختلف، سیستم 

 DBMS Data Base Management) مدیریت پایگاه داده یا

System) در اکثر برنامه های کاربردی راه یافته است. هدف اصلی 

DBMS با حداقل افزونگی،  ایجاد روشی جهت ذخیره سازی مجتمع داده

استفاده اشتراکی توسط کاربران مختلف تحت یک کنترل متمرکز و بازیابی 

 .اطالعات است که ساده و کارآمد باشد

گاه هدف از این آموزش آشنایی با مفاهیم و معماری چندسطحی سیستم پای

ه ، معرفی مدل های داده خصوصا مدل رابطه ای و نحوDBMS داده و نقش

 .و نرمال سازی پایگاه داده است ER رترسیم نمودا

 لاحو در  ستا ارفزامنر یشاگر کامپیوتر مهندسی شدار سشنارکا فکناشیر فرشید سمهند

در  ونهنم سینرمداز  نیشاا. هستند انتهر هنشگادا ماتیکرنفوابیو ایکترد ینشجودا حاضر

 .نداهشد بنتخاا نشگاهیدروس دا زشموو آ ئهارا مینهز

. ندادهنمو یفتأل کامپیوتر شتهر رکنکو مینهدر ز بکتا 30از  بیشو  هستند رکنکو ورمشا نیشاا

دروس  تکیفیو  کمیت جهتاز  ادرسفر سینرمد برتریناز  یکی انعنو به حاضر لحادر  نیشاا

 منتشر سادرفر طریقاز  یدئوییو زشموآ قالبرا در  سیدر انعنو 20  به یکدنز ه،شد ئهارا

ور قرار دانشجوی سراسر کش ارهز هاده دهستفاا ردمو نکنو تادروس  وعهمجم ینا. ندادهکر

    گرفته اند.

http://faradars.org/computer-engineering-exam
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https://faradars.org/courses/fvcp9504
https://faradars.org/instructors/farshid-shirafkan
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 کتب رایگان دیگر از این مجموعه آموزشی

 
 1. آموزش نظریه زبان ها و ماشین – کلیک کنید )+(

 2. آموزش شیءگرایی در سی پالس پالس – کلیک کنید )+(

   کلیک کنید )+( –نویسی سی پالس پالسبرنامهآموزش . 3

 4. آموزش ساختمان داده ها – کلیک کنید )+(

 5. آموزش سیستم عامل – کلیک کنید )+(

 6. آموزش ذخیره و بازیابی اطالعات – کلیک کنید )+(

 

 

عه کتب، به لینک زیر مراجعه کنید:برای دانلود رایگان این مجمو  
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 دسته بندی موضوعی آموزش های فرادرس، در ادامه آمده است:

 
مهندسی برق الکترونیک و 

 روباتیک - کلیک )+(

 
 هوش مصنوعی - کلیک )+(

 
آموزشهای دانشگاهی و 

 تخصصی – کلیک )+(

 
 برنامهنویسی - کلیک )+(

 
مهارت های دانشگاهی - 

 کلیک )+(

 
 مباحث مشترک - کلیک )+(

 
دروس دانشگاهی -     

 کلیک )+(

 
مهندسی نرمافزار -      

 کلیک )+(

 
آموزشهای عمومی - 

 کلیک )+(

 
طراحی و توسعه وب - 

 کلیک )+(

 
نرمافزارهای عمومی -  

 کلیک )+(

 
نرمافزارهای تخصصی - 

 کلیک )+(

http://faradars.org/computer-engineering-exam
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 مطالبفهرست 

 

 :  مفاهیم اولیه         1فصل  

 تعاریف اولیه

 روشهای ایجاد سیستم های کاربردی

 نسلهای ذخیره و بازیابی اطالعات

 عناصر محیط پایگاه داده ها

 ساختارهای داده ای

 یگاه داده هامعماری پا

 استقالل داده ای

 کاتالوگ سیستم

 تراکنش

 معماری سیستم پایگاه داده ها

 آزمون

 

  ER: مدل سازی داده ها با استفاده از مدل       2فصل  

  ERمفاهیم اساسی در مدل 

 ERنمودار 

 نواع مشتركا

 درجه نوع ارتباط

 انواع تناظر

 دام های پیوندی

 EERروش 

 آزمون

 

 : مدل رابطه ای      3فصل  

 تعریف رابطه

 انواع کلید 

 قاعده جامعیت

 آزمون

   

   

http://faradars.org/computer-engineering-exam
http://faradars.org/computer-engineering-exam


 8                                                                                                                                  هاپایگاه داده

 exam-engineering-http://faradars.org/computer             دانلود رایگان مجموعه کتب کارشناسی و کنکور ارشد کامپیوتر

   

  جبر رابطه ای:        4فصل  

 عملگرهای جبر رابطه ای

 تقسیم و ضربپرتو ، مثال هایی برای عملگرهای گزینش،

 پیوندعملگر 

 پایگاه داده دانشجو و درس

 پایگاه داده تهیه کننده و قطعه

 عملگر نیم پیوند

 عملگر نیم تفاضل

 ضریب گزینش عملگر پیوند

 عملگرهای فراپیوند

 دسته بندی عملگرها

 عملگر گروه بندی

 حساب رابطه ای

 آزمون

 

  SQL: زبان رابطه ای        5فصل  

 SQL زبان رابطه ای

 SQLدستورهای 

 توابع جمعی

 مرتب سازی رکوردها

 LIKEعملگر 

  UNIONعملگر

 BETWEENعملگر 

 گروه بندی اطالعات

 SELECTدر دستور  HAVINGاستفاده از 

 پیوند رابطه ها

 پرسش های تودرتو

 قطعه -پایگاه داده تهیه کننده 

 پروژه -قطعه  –پایگاه داده تهیه کننده 

 پایگاه داده بانك

 SQLمجوز در 

  (VIEW)دید 

http://faradars.org/computer-engineering-exam
http://faradars.org/computer-engineering-exam
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 توضیحات -خیره شدهرویه های ذ –ساختارهای تصمیم  -متغیرها

 آزمون

 

 :  انواع وابستگی ها        6فصل 

 انواع وابستگی ها

 وابستگی تابعی

 وابستگی تابعی کامل 

 وابستگی با واسطه

 فواعد استنتاج آرمسترانگ

 پیدا کردن کلید کاندید

 وابستگی چند مقداری 

 وابستگی پیوندی

 آزمون

 

  بطه ها:  نرمال تر سازی را      7فصل  

 آنومالی

 صورتهای نرمال

 1NFرابطه 

 2NFرابطه 

 3NFرابطه 

 BCNFرابطه 

 4NFرابطه 

 5NFرابطه 

 مطالوب ضوابط ریسانن برای تجزیه

 قضیه هیث

 آزمون

 

 

http://faradars.org/computer-engineering-exam
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 :1 فصل
 مفاهیم اولیه

 

 

 

وعیه ای از .فاییل شیامل مجمفایل های اطالعاتی که به نوعی به هم مرتبط هستند، تشکیل یک بانک اطالعاتی را میی دهنید 

ی میی باشید. رکوردها می باشد و رکورد مجموعه ای از فیلدهای به هم مرتبط است و فیلد کوچکترین جزء یک بانک اطالعیات

ل مهر رکورد شیا مثال در بانک اطالعاتی دانشگاه چندین فایل وجود دارد مانند فایل دانشجویان که شامل چندین رکورد است،

 ست.شجو می باشد که از چند فیلد مانند شماره دانشجویی، نام، آدرس، معدل و.... تشکیل شده ااطالعات یک دان

 تعاریف اولیه

 

 ازش.نمایش پدیده هاومفاهیم به صورت صوری و مناسب برای برقراری ارتباط یا پرد داده

 داده پردازش شده می باشد. اطالع

 شناخت
الع واقع می باشد.به عبیارتی نیوعی اطی نمایش نمادین جنبه هایی از بخشی از جهان

 سطح باالتر است.

پایگاه داده 

 ها

 

مترین کو بهم مرتبط، با مجموعه ای از داده های ذخیره شده و پایا به صورت مجتمع 

به ر ،تحت مدیریت یک سیستم کنترل متمرکز، مورد استفاده یک یا چند کاربیافزونگ

 . و اشتراکیهمزمانصورت 

 

 

مقدار واقعا ذخیره شده و اطالع معنای داده است. یعنی اطالع و داده با هم فرق دارند. اطالع دارای خاصییت داده همان 

 و انتقال دهندگی دارد، در حالیکه داده این خواص را ندارد. یارتباط دهندگ

 

 متفاوت است. اطالع و شناخت حاصل عملیاتی روی داده هستند ولی نوع عملیات الزم برای به دست آوردن آنها 

 

 منظور از پایایی داده ها، این است که پس از پایان اجرای برنامه کاربر، داده ها در سیستم باقی می مانند.

http://faradars.org/computer-engineering-exam
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 روش های ایجاد سیستم های کاربردی

 یک سیستم کاربردی را می توان به دو روش ایجاد کرد:

 روش فایلینگ)ناپایگاهی(  -1

 احیی و تولییدطالعاتی و پردازشی هر قسمت از محیط برآورده می شوند. مراحل اولییه طردر روش فایلینگ)سنتی(، نیازهای ا

شیود. در  برای هر قسمت به طور کالسیک انجام شده و بعد از طراحی، مشخصات هر سیستم همراه با وظایف آنها مشخص می

طح بیاال رنامیه سیازی از ییک زبیان سیو بیرای ب (FS)این روش، برای ایجاد محیط ذخیره سازی اطالعات از یک سیستم فایل 

 سیستم کاربردی ایجاد می شود. یکاستفاده می شود و در نهایت برای هر قسمت، 

 معایب روش فایلینگ

 عدم وجود محیط مجتمع ذخیره سازی -1

 عدم وجود سیستم کنترل متمرکز  -2

 عدم وجود ضوابط ایمنی کارا -3

 عدم امکان اشتراکی شدن داده ها  -4

 ر در ذخیره سازی اطالعات تکرا -5

 مصرف نامناسب امکانات سخت افزاری و نرم افزاری -6

 وابسته بودن برنامه های کاربردی به محیط ذخیره سازی داده ها -7

 حجم زیاد برنامه سازی -8        

 

 روش پایگاهی   -2

طراحیی  (integrated)ان یک سیستم یکپارچه در این روش نیازهای اطالعاتی تمامی قسمتها مورد مطالعه قرار می گیرد تا بتو

 می شوند و مشخصات سیسیتم یکپارچیه تعییین میی شیود. بیرای سیسیتم (SDM)کرد. داده های سازمان مدلسازی معنایی 

اربران هیر استفاده می شود. طراحی پایگاه داده ها در سطوح الزم انجام میی شیودو کی DBMSمدیریت متمرکز از یک یا چند 

 داده های خود را تعریف می کنند و با آن کار می کنند. قسمت، پایگاه

ربران در واقع در روش پایگاهی یک محیط ذخیره سازی واحد، مجتمع واشتراکی، تحیت کنتیرل متمرکیز وجیود دارد کیه کیا

 می کند که پایگاه خود را دارد.  براساس نیاز خاص خود، پایگاه خود را تعریف کرده و هر کاربر تصور

 

 بطور همزمان از سیستم استفاده می کنند. پایگاهی در روش کاربران

 شده، تنوع و کثرت دید وجود دارد.ر روش پایگاهی نسبت به داده های ذخیره د

 کمتر و برنامه سازی آسانتر است. حجم برنامه ها در روش پایگاهی نسبت به روش فایلینگ،

 (VLDB)و خیلیی بیزر   (LDB)ه های کوچک، متوسیط، بیزر  پایگاه داده ها بر حسب تعداد رکوردهای آن، به دست

 تقسیم می شوند.
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 نسل های ذخیره و بازیابی اطالعات

 پنج نسل ذخیره و بازیابی اطالعات عبارتند از:

 نسل فایلهای ساده ترتیبی -1

اییل فو منطقیی  فیزیکیی در این نسل از نوار به عنوان رسانه خارجی استفاده می شد. ساختار فایلها ترتیبی بود و سیاختار

 داشیت امکیانیکسان بود. تنها روش پردازش فایلها، یکجا بود و نرم افزار واسطی بیرای میدیریت پیردازش فایلهیا وجیود ن

داده ها  در ساختار اشتراکی کردن داده ها وجود نداشت و تکرار در ذخیره سازی داده ها در باالترین حد بود. هر نوع تغییر

 .زی موجب بروز تغییر در برنامه می شد و نسخه های متعددی از یک فایل نگهداری می شدیا رسانه ذخیره سا

 AMنسل  -2

برنامه کاربر  (، نرم افزاری به نام شیوه های دستیابی ایجاد شد وAccess Methodsدر این نسل یعنی شیوه های دستیابی )

رسیی د. رسیانه ایین نسیل دیسیک بیود و امکیان دسترا از پرداختن به جنبه های فیزیکی محیط ذخیره سازی مستقل کر

 دند. دیگر جدا شترتیبی و مستقیم به رکوردها )نه فیلدها( وجود داشت و تا حدودی ساختار فیزیکی و منطقی فایلها از یک

  DMSنسل  -3

ن و واسیط بیی شیددر این نسل یعنی نسل سیستم مدیریت داده ها ، نرم افزار کاملتری نسبت به نرم افزار دستیابی ایجیاد 

 برنامه های کاربردی و فایلهای محیط فیزیکی شد. در این نسل:

 از داده های اشتراکی در برنامه استفاده شد. -1  

 آدرس دهی به داده ها در سطح فیلد ممکن شد. -2  

 امکان بازیابی براساس چند کلید مهیاگشت. -3  

 میزان افزونگی کاهش یافت. -4  

 ربردی در قبال رشد فایلها مصون شدند.برنامه های کا -5  

  DBMSنسل  -4

ر ذخییره ددر نسل چهارم، برنامه های کاربردی از ویژگی های محیط فیزیکی ذخیره سازی مستقل شدند. کاهش افزونگی 

ک محییط ا و وجود یسازی داده ها، افزایش سرعت دستیابی به داده ها، باال رفتن امنیت، امکان استفاده اشتراکی از داده ه

 از دیگر ویژگی های این نسل می باشد. (Abstractive)انتزاعی 

  KBSنسل  -5

در این نسل یعنی نسل بانک معرفت)شناخت( به کمک مفاهیم هوش مصنوعی و سیستم های خبیره، سیسیتمی طراحیی 

جیاد شید ای (KBS)ت شد که قادر به استنتاج منطقی از داده های ذخیره شده می باشد. در نسل پنجم سیستم بانک معرف

 . که مسئولیت ذخیره سازی شناخت، تامین جامعیت و امنیت بانک و تامین نیازهای کاربران را بر عهده دارد

 

 بانک معرفت، بانکی حاوی واقعیت های ساده و قواعد عام است که به طور صریح بیان شده باشند. 

 

 باشد.  پایگاه بصیرت)شناخت( پویا و پایگاه داده ها ایستا می 
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ها  FSها از نسل  DMSها کمتر است و در نسل  DMSها از نسل  DBMSمیزان وابستگی برنامه ها به داده ها در نسل 

 کمتر است.

 

 عناصر محیط پایگاه داده ها 

 عناصر چهارگانه محیط پایگاه داده ها عبارتند از:

 رویه های ذخیره شده( -برنامه های کاربردی  -نرم افزار شبکه -DBMS) نرم افزار -1  

 پردازشگر( -ارتباطی -)ذخیره سازی سخت افزار -2  

 همیشگی )منظم( ( -) موردی )نامنظم(کاربر -3  

 داده  -4  

 

 ه کمکی بیرایتذکر: اصلی ترین سخت افزار ذخیره سازی داده ها، دیسک است. همچنین از نوار مغناطیسی هم به عنوان رسان

 ود.استفاده می ش  Backupتهیه 

 

 به هر استفاده کننده از سیستم پایگاه داده ها، کاربر می گویند. 

 

کاربر منظم یا نامنظم خود بر دو نوع برنامه ساز و نابرنامه ساز تقسیم می شوند. کاربر نابرنامه ساز از طریق منو، هیدایت 

 می شود. کاربر برنامه ساز می تواند سیستمی یا کاربردی باشد.

 

سیسیتم، برنامیه هیای ایجیاد و اربردی، برنامه های بهره برداری از پایگاه داده ها را می نویسد و برنامه ساز برنامه ساز ک

 کنترل پایگاه داده ها را می نویسد.

 

وجود دارد که به هر دو نوع کاربر برنامه ساز کاربردی و کاربر نابرنامیه  (End–user)یک نوع کاربر نیز به نام کاربر پایانی 

 گفته می شود.ساز 
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 ساختارهای داده ای

 

سی یک مدل است. در واقع طراحی منطقی پایگاه داده ها به کمک مفاهیم اسا (DS)یک مدل داده ای شامل یک ساختار داده 

اده هیای داده ای و در چار چوب ساختار داده ای آن میدل انجیام میی گییرد. سیاختار داده ای امکیانی اسیت بیرای نمیایش د

 و انواع ارتباطات بین آنها.موجودیت ها 

 

 عناصر تشکیل دهنده هر مدل

 ساختار داده ای  -1  

 امکانات عملیات در پایگاه داده ها  -2  

 امکانات کنترل جامعیت پایگاه داده ها  -3  

 

 انواع ساختارهای داده ای 

 مدل های داده ای بر پایه رکورد بر سه نوع می باشند:

 (RDS)رابطه ای  -1  

  (HDS)سلسله مراتبی  -2  

  (NDS)شبکه ای  -3  

 

 (  (ER , Semantic , Functionalتذکر: مدلهای داده ای بر پایه شیء عبارتند از: 

 

 بخشی از مفهوم مدل داده ای است. مفهوم ساختار داده ای

 

 ساختار رابطه ای 

 دارای ویژگی های زیر می باشد: ، (RDS)ساختار رابطه ای 

 یک قوی دارد. )تامین کننده محیط انتزاعی به طور کامل(مبنای تئور -1

 مسطح بودن محیط )مانند یک فایل ترتیبی ساده( -2

 دارای نمایش ساده از نظر کاربر -3

 دارای فقط یک عنصر ساختاری اساسی )جدول( -4

  N, N:M:1 ,1:1امکان نمایش ارتباطات  -5

 ساده بودن منطق و دستور بازیابی  -6

 رویه پاسخگوی قرینه برای پرسشهای قرینهدارای  -7
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 ساختار سلسله مراتبی 

و عنصر اساسی ای برای طراحی منطقی پایگاه داده ها می باشد که د ، قدیمی ترین ساختار داده (HDS)ساختار سلسله مراتبی

 .  (PCL)فرزندی  –دارد: نوع رکورد و نوع پیوند پدر

هید. در ایین درا نمایش می  N :1درخت، پیوند پدر فرزندی وجود دارد که ارتباط یک مسیر پشت سرهم در بین هر دو رکورد 

 شرکت دارد. PCLساختار، هر رکورد فرزند، تنها یک رکورد پدر دارد، یعنی در یک نوع 

 

 ویژگی های ساختار سلسله مراتبی عبارتند از:

 مبنای ریاضی ندارد. -1

 . N   :1مناسب برای ارتباط  -2

 ایش ساختار رابطه ای را ندارد.سادگی نم -3

 در آن مشکل است. N : Mنمایش ارتباط  -4

 جستجو حتماٌ باید از ریشه انجام شود. -5

 نداشتن تقارن ساختار جدولی. -6

 داشتن تعدادی محدودیت جامعیت. -7

 مشکل بودن دستور بازیابی در آن نسبت به ساختار جدولی.  -8

 ز دو.نمایش ارتباط با درجه بیشتر ا -9

 

 

 مجموعه ای منظم از نمونه های یک یا چند نوع سلسله مراتب می باشد. پایگاه داده سلسله مراتبی،

 

 می توان:برای نمایش ارتباط چند به چند بین دو نوع موجودیت،  ، HDSدر 

 دو نوع سلسله مراتب جدا طراحی کرد. -1       

 احی کرد.دو نوع سلسله مراتب به هم مرتب طر -2       

 یک نوع سلسله مراتب طراحی کرد. -3       

 

 یک نوع رکورد می تواند چند نوع رکورد فرزند داشته باشد.،  HDSدر 

 

نمایش داده  فرزندبا فیلدهایی در نوع رکورد  Fو Eبین دو نوع موجودیت  N:1با چندی  R، صفات نوع ارتباط  HDSدر 

 می شوند.
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 ساختار شبکه ای 

نام دارد.  IDMSپیشنهاد شد و اولین سیستم مدیریت پایگاه داده ای شبکه ای  DBGTشبکه ای )پلکس( توسط گروه ساختار 

رزنید میی فاین سیستم گاهی به نام کوداسیل نامیده می شود. شبکه، نوعی گراف جهت دار است. در ساختار شیبکه هیر گیره 

 یافته ساختار سلسله مراتبی است. تواند بیش از یک گره پدر داشته باشد، بنابراین گسترش 

 ساختار شبکه ای از دو عنصر تشکیل شده است:

 نوع رکورد -1  

 نوع مجموعه )مجموعه کوداسیلی( -2  

 

 مجموعه کوداسیلی از سه جزء تشکیل شده است:    

 نام مجموعه     -1

 یک نوع رکورد مالک    -2

 یک نوع رکورد عضو  -3

 

 ن نمی باشد و درج یک عضو بدون وجود مالک ممکن نمی باشد.درج مالک، بدون عضو، ممک

 

 با حذف مالک، اعضای آن نیز حذف می شوند.

 

 ویژگی های ساختار شبکه ای 

 تقارن دارد. -1

 مبنای ریاضی ندارد. -2

 سادگی ساختار رابطه ای را ندارد. -3

 عدم آنومالی در عملیات ذخیره سازی. -4

 نیست و هر نوع ارتباطی را می تواند نمایش دهد.  N:1ات فقط مخصوص نمایش ارتباط -5

 امکان ناسازگاری داده ها در آن کمتر از سلسله مراتبی است. -6

 قواعد جامعیت ذاتی دارد. -7

 فزونکاری )به علت ایجاد و اصالح اشاره گرها( دارد. -8

 دستور بازیابی پیچیده تری دارد. -9

 ت به ساختارهای دیگر پیچیده تر است.رویه جستجوی رکورد در آن نسب -10

 اصل وحدت عملگر در یک عمل واحد مانند درج رعایت نمی شود. -11
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 می تواند عضو یا مالک در نوع مجموعه دیگر باشد.نوع رکورد مالک یک نوع مجموعه، ،  NDSدر  

 

 nحیداقل رتباط شیرکت داشیته باشیند، در یک نوع ا نوع موجودیت و احیانا دارای صفات چند مقداری، nاگر  NDSدر 

 الزم است.  (NDB)مجموعه کوداسیلی برای طراحی پایگاه داده شبکه ای

 

 در نمونه مجموعه مدل شبکه ای بر خالف مجموعه ریاضی: 

 حداقل یک عنصر وجود دارد.  -1        

 یک عنصر وجود دارد که از نظر نوع با عناصر دیگر فرق دارد.  -2        

 بین بعضی از عناصر نوعی نظم وجود دارد. -3        

 

رکورد پیوند دهنیده  صفت داشته باشد، aنوع موجودیت در یک نوع ارتباط شرکت داشته باشند و این نوع ارتباط  nاگر 

 فیلد در سطح پیاده سازی است. n+aدارای  ، NDSدر 

 

نمیایش داده  عضوبا فیلدهایی در نوع رکورد  Fو Eوجودیت بین دو نوع م N:1با چندی  R، صفات نوع ارتباط  NDSدر 

 می شوند.

 

 مفهوم نظم مطرح نیست.  ، RDSفقط در  

 

 ساختار سلسله مراتبی تقارن ندارد، اما ساختار شبکه ای دارای تقارن است.  

 

 می باشد.2 برابر  NDSو  HDSو در  1برابر  RDSتعداد عناصر ساختاری اساسی در  

 

 ، جستجو در پایگاه داده ها به صورت اتوماتیک)خودکار( است. RDSدر  فقط 

 

به ترتیب زمان پیدایش آنها بیه نیام  DBMSرابطه ای، سلسله مراتبی و شبکه ای، سه دسته  با توجه به سه نوع ساختار

 است. OODBMSوجود دارد. بعد از آنها  RDBMSو   NDBMS , HDBMSهای
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 معماری پایگاه داده ها

 

 تند از: پیشنهاد شد، یک معماری سه سطحی می باشد. این سطوح عبار ANSIمعماری استاندارد پایگاه داده ها که توسط 

  (External Level)سطح خارجی  -1

  (Conceputual  Level)سطح ادراکی یا مفهومی  -2

  (Internal  Level)سطح داخلی  -3

 زاعی می گویند.تذکر: به دو سطح خارجی و ادراکی، سطوح انت

 شکل زیر معماری پایگاه داده ها را با همه اجزاء آن نمایش می دهد: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HL+DSL HL+DSL HL+DSL 

 2کاربر  1کاربر 

   

      i  کاربر

   

 2دید خارجی  1دید خارجی 

   

 i دید خارجی 

   
  ادراکیدید 

   

 دید داخلی

   

D 

B 

M 

S 

OS 

 فایل

1 

 فایل

2 

 فایل

K 

   

 سطح خارجی

 راکیسطح اد

 سطح داخلی

 

 داده های ذخیره شده

 سطوح انتزاعی

D 

B 

A   
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 شرح اجزای معماری پایگاه داده ها

 (Conceptual View)دید ادارکی   -1

یید میی بینید. ده، چییزی ندید، پنجره ای است که از آن کاربر می تواند محدوده پایگاه خود را ببیند و خیارج از ایین محیدود

تی می محیط عملیا ادارکی، دید طراح نسبت به داده های ذخیره شده در پایگاه است که در برگیرنده تمام نیازهای کاربران در

 باشد. دید ادراکی چون در یک محیط انتزاعی مطرح است، بر یک ساختار داده ای مشخص بنا شده است.

 :  شمای ادراکی

ا عریف داده هتد ادارکی، شمای ادراکی می گویند. در واقع شمای ادراکی برنامه ای است شامل دستورات به توصیف و شرح دی

 و کنترل داده ها )نه دستورات عملیات بر روی داده ها(. 

 

 (External View)دید خارجی  -2

 ید:دید خارجی، دید کاربر نسبت به داده های ذخیره شده در پایگاه داده ها می باشد. این د

 یک دید جامع نمی باشد. -1

 روی دید ادراکی طراحی و تعریف می شود. -2

 در سطح انتزاعی مطرح است. -3

 مبتنی بر همان ساختار داده ای می باشد که دید ادراکی بر اساس آن طراحی می شود. -4

 

 دید خارجی تامین کننده اشتراک داده ای در یک سیستم پایگاهی است.

 

ار داده ای در سطح خارجی و سطح ادراکی آن یکسان نباشد را دو ساختاره می گویند. )مثالٌ ساختار سیستمی که ساخت

 داده ای در سطح خارجی و سلسله مراتبی در سطح ادراکی(

 

دید ادراکی و دید خارجی هر دو جدولی هستند، اما دید خارجی یک جدول مجازی است، یعنی داده ذخیره شده خاص 

 خود را ندارد.

 

 یک کاربر می تواند چند دید خارجی داشته باشد.

 

 همیشه بطور پیش فرض مجاز به انجام عمل بازیابی است. کاربر خارجی پس از تعریف دید خود،

 شمای خارجی: 

رییف داده به وصف یا تعریف دید خارجی، شمای خارجی می گویند. در واقع شمای خارجی برنامه ای است حاوی دستورات تع

 اه کنترل داده ها. ها و گ
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 (Internal View)دید داخلی  -3

 و طراح پایگاه داده ها نسبت به داده های ذخیره شده را دید داخلی می گویند. DBMSدید      

 

 تعاریف ایندکس های انبوه و غیر انبوه در دید داخلی وجود دارد. 

 

 شمای داخلی: 

نیواع تولیید میی شیود. ا DBMSواقع نوعی برنامه اسیت کیه توسیط خیود به تعریف دید داخلی، شمای داخلی می گویند. در 

 رکوردها در شمای داخلی تعریف می شوند و شامل دستورهای الزم جهت ایجاد فایلها و کنترل آنها می باشد. 

 

 کاربر-4

 د. هر استفاده کننده از پایگاه داده ها را کاربر می نامند. کاربر می تواند موردی یا همیشگی باش    

 کاربر موردی معموال برنامه ساز است. 

 

 (HL : Host Language)زبان میزبان  -5

 ، ... باشد.  ، ایدا C ، زبان میزبان می تواند یکی از زبانهای برنامه سازی چون پاسکال      

 

DBMS   ای که تعدادHL  کیاربران میی های مورد پذیرش آن زیاد است، مطلوبتر است، چون موجب تنیوع کاربردهیا و

 شود.

 

 بیشتر شود، نیاز حافظه ای سیستم بیشتر می شود. DBMSمورد پذیرش  HLهر چه تعداد  

 

 (DSL : Data Sub Language)زبان داده ای فرعی  -6

 :دستورهای این زبان به سه قسمت تقسیم می شود

  (DDL)دستورات تعریف داده ها  -1       

  (DCL) دستورات کنترل داده ها -2       

  (DML)دستورات عملیات روی داده ها  -3       

 

 DSL  .می تواند هم مستقل و هم ادغام شدنی باشد(I/E . DSL)   

        1- IDSL   )مستقل از زبان میزبان( 

        2- EDSL )ادغام شده با زبان میزبان( 
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در برنامه به زبان میزبیان نوشیته میی  DSLن دستورات ادغام می تواند صریح یا ضمنی باشد. در حالت ادغام صریح، عی

حیط برنامه مبه صورت توابع فرا خوانده می شوند. در حالت ادغام صریح،  DSLشود و در حالت ادغام ضمنی، دستورهای 

 سازی دو زبانی است و به دو کامپایلر نیاز دارد.

 

 DSL اختهای اصلی یک زبان برنامیه سیازی متعیارف را داشیته بهتر است از نظر برنامه سازی کامل باشد، یعنی تمام س

بیا امکانیات  را نمی توان دیگر یک زبان داده ای فرعی در نظر گرفت و یک زبان برنامیه سیازی DSLباشد. در این حالت 

 ، پیوند قوی دارد. HLبا  DSLپایگاهی است یعنی

 

 الزامی نیست. )برنامه سازی(ال محاسبه ایالزامی است، اما کم، کمال ساختاری استاندارد، DSLبرای یک  

 

 نیست. HLدر اینصورت اصال نیازی به ادغام آن در  از نظر محاسبه ای کامل باشد، DSLهر گاه  

 

 DSL .بهتر است کامپایلری باشد نه مفسری 

 

 عادی باال باشد. زمانی کارایی دارد که نرخ پرسش های موردی پایین و نرخ پرسش هایکامپایلری، DSLسیستمی با 

 

 زبان رویه ای و نارویه ای

ر زبیان دصییفی دارد. زبان ها می توانند رویه ای و یانارویه ای باشند. زبان رویه ای حالت دستوری و زبان ناروییه ای حالیت تو

رسیی بیه گیوریتم دستلارویه ای، برنامه ساز رویه ای برای انجام عمل مورد نظرش می نویسد، اما در زبان نارویه ای برنامه ساز 

 ند.مشخص نمی ک داده را مشخص نمی کند. مثالٌ در هنگام بازیابی فقط می گوید چه داده ای را می خواهد و روش بازیابی را

 

 زبان نارویه ای باعث بهبود تولید برنامه های کاربردی و تسهیل افزایش تعداد کاربران پایانی می شود.

 

 اتوماتیک است. پایگاه داده ها، جستجو درنارویه ای است،  DSLتی وقاز نظر کاربر برنامه ساز،  
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  (DBMS)سیستم مدیریت پایگاه داده ها  -7

 DBMSاشید. این سیستم یکی از نرم افزارهای واسط بین محیط فیزیکی ذخیره و بازیابی و محیط منطقی برنامه سازی میی ب

 ای خود را تعریف کرده و در آن عملیات خود را انجام دهد.به برنامه ساز امکان می دهد تا پایگاه داده ه

 

 

 ها عبارتند از:  DBMSعوامل موثر در دسته بندی 

ای، محیط سخت افزاری و محییط ،  نوع معماری، نوع ساختار دادهDSLقیمت، نوع کاربرد،  سیستم فایل ، نوع و ماهیت        

 .سیستم عامل

 

 رونی از دو واحد تشکیل شده است: از نمای بی DBMSنرم افزار  

 های کاربردی ها و برنامهواحد پردازشگر پرسش -1          

 های ذخیره شدهواحد ایجاد و مدیریت داده -2          

  

 از نمای درونی از سه الیه تشکیل شده است:  DBMSنرم افزار 

 هسته           -1      

  تسهیالت نرم افزاری    -2      

       هامدیریت محیط پایگاه داده -3      

 

 را در نظر گرفت. DBMSباید امکانات در طراحی سطح ادراکی و سطح خارجی پایگاه داده ها، 

 

 DBMS  ،استراتژی دستیابی به رکوردهای فایل چیسیت و فرمیت می داند پایگاه داده ها از چه فایل هایی تشکیل شده

 ونه است.هر نوع رکورد داخلی چگ

 

 عبارتند از: DBMSسربار)فزونکاری( در دالیل ایجاد  

 لزوم اعمال قواعد جامعیت -1         

 لزوم انجام تبدیالت بین سطوح -2         

 لزوم اعمال ضوابط ایمنی -3         
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  (DBA)مدیر پایگاه داده ها  -8

 خصصیی کیار مییا مسئولیت علمی و فنی که همراه با یک تیم تمدیر پایگاه داده ها فردی است متخصص در پایگاه داده ها، ب

  کند.

 عبارت است از: DBAوظایف تیم 

 مشارکت در : –الف 

 تفهیم نقش داده به مدیریت سازمان  -1

 تفهیم مزایای تکنولوژی پایگاه داده ها  -2

 تصمیم گیری در مورد استفاده یا عدم استفاده از تکنولوژی پایگاه داده ها -3

 و پیکربندی سخت افزاری و نرم افزاری الزم  DBMSانتخاب  -4

 تصمیم گیری در مورد: – ب

 تعیین معماری سیستم پایگاه داده ها  -1

 انتخاب و انتساب اعضاء تیمهای اجرایی -2

 زبان برنامه سازی مورد نیاز -3

  مشخصات ساختار سطح داخلی پایگاه داده ها و تعیین ساختار فایلهای مناسب -4

 نوشتن شمای داخلی )طراحی فیزیکی( -5

 چگونگی رشد دادن پایگاه داده ها  -6

 چگونگی سازماندهی مجدد پایگاه داده ها -7

 چگونگی ترمیم پایگاه داده ها -8

 

 طراحی : –ج 

 سطح ادراکی پایگاه داده ها )طراحی منطقی( -1 

 واسطهای کاربری -2 

 برنامه های کاربردی  -3 

 

 :نظارت بر  -د

 تعیین دیدهای خارجی و نوشتن  شماهای خارجی         -1

 وارد کردن داده ها  -2

 تهیه مستندات الزم                                           -3

  عملیات انجام شونده در پایگاه داده ها -4
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 استقالل داده ای 

ایگاه پاف تکنولوژی استقالل داده ای می نامند که مهمترین اهدوابسته نبودن برنامه های کاربردی به داده های ذخیره شده را 

ل رشد ارجی در قباخداده ها می باشد. به عبارتی استقالل داده ای عبارت است از تاثیر ناپذیری برنامه های کاربردی در سطح 

 پایگاه داده ها و تغییر در ساختار داده های عملیاتی است.

 

 ت:استقالل داده ای بر دو نوع اس

 استقالل داده ای فیزیکی  -1

 فیزیکی. –مصونیت دیدهای کاربران و برنامه های کاربردی در قبال تغییرات در سطح داخلی     

 

 استقالل داده ای منطقی  -2

 مصونیت دیدهای کاربران و برنامه های کاربردی در قبال تغییرات در سطح ادراکی.     

 

 داده ای منطقی کامال تامین نیست.ی فیزیکی کامال تامین است، ولی استقالل استقالل داده اهای جدید، DBMSدر 

تغییر در سطح ادراکی یعنی تغییر در طراحی منطقی پایگاه داده ها و تغییر در شمای ادراکی، کیه ایین تغیییر دارای دو 

 ندهی مجدد پایگاه در سطح ادراکی.وجه است: رشد پایگاه در سطح ادراکی و سازما

معتبر ماندن شیمای خیارجی پیس از استقالل داده ای است که الزمه تامین آن، زایای مهم تکنولوژی پایگاه داده ها،از م

 تغییرات در شمای ادراکی و شمای داخلی است.

 

 کاتالوگ سیستم 

شده،  های ذخیره دهکاتالو  سیستم حاوی داده هایی است در مورد داده های ذخیره شده در پایگاه داده های کاربر. به این دا

 متا داده می گویند. 

 

 متا داده از دید کاربر خارجی پنهان است.

 

 شمای ادراکی و خارجی در کاتالو  سیستم نگهداری می شود. 
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 محتویات کاتالو  در سیستم های مختلف یکسان نیست ولی بطور کلی شامل اطالعات زیر می باشد: 

 شماهای خارجی، ادراکی، داخلی -1

 ضوابط کنترل ایمنی داده ها  -2

 مشخصات پیکربندی سخت افزاری سیستم  -3

 شرح سازمان فیزیکی داده های ذخیره شده -4

 مشخصات کاربران و حقوق دستیابی آنها به داده ها  -5

 مشخصات برنامه های کاربردی  -6

 مشخصات پایانه های متصل به سیستم  -7

 قواعد جامعیت  -8

 مه های کاربردی و داده های ذخیره شدهارتباط بین برنا -9

 توابع تعریف شده توسط کاربران  -10

 

 

 تعریف شاخص ها و تعریف جدول های مجازی در کاتالو  ذخیره می شود.تعریف جدول های مبنا، 

 

 مورد استفاده قرار می گیرد. DBAدیکشنری فعال توسط 

 

 

 شود. برای ایجاد کاتالو  استفاده می DDLاز دستورات  

 

 ( استفاده می شود. Insert   ،Delete  ،Update)مانند  DMLبرای تغییر محتوای کاتالو  از دستورات  

 

 استفاده از کاتالو  باعث افزایش استقالل از داده می شود. 

 

 استفاده از کاتالو ، تغییری در سرعت ذخیره یا بازیابی اطالعات نمی گذارد. 

 

 جداول، در کاتالو  سیستم ذخیره نمی شود. مقادیر داده های درون 
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 (TRANSACTION)تراکنش 

ا موفیق تراکنش به برنامه ای گفته می شود که یک کاربر در محیط بانیک اطالعیاتی اجیرا میی کنید. پاییان ییک تیراکنش یی

(commit)  است و یا ناموفق(abort). 

DBMS ه عیت بانک اطالعاتی تضیمین شیود. ایین کنترلهیا بیبر روی هر تراکنش کنترل هایی را انجام می دهد تا جامACID 

 می باشند. Durabilityو Isolationو  Consistencyو Atomicityمعروف می باشند که به ترتیب معرف 

 (Atomicity)یکپارچگی  -1

این خاصییت  به این معنی است که یا تمام دستورات یک تراکنش انجام می شود یا هیچکدام از دستورات اجرا نمی شوند.

 به همه یا هیچ موسوم است.)مثال تراکنش انتقال مبلغی از یک حساب به حساب دیگر (

 (Consistency)همخوانی  -2

 یعنی هر تراکنش اگر به تنهایی اجرا شود بانک را از حالتی صحیح به حالتی صحیح دیگر منتقل می کند.

 (Isolation)انزوا  -3

 ی شوند.میکدیگر چنان باشد که ظاهرا هر کدام به طور مجزا و در انزوا انجام  یعنی اثر تراکنش های همروند روی

 (Durability)پایائی  -4

ی از بیین می رسند ماندنی است و بیه طیور تصیادف (commit)به این معنی است که اثر تراکنش هایی که به مرحله انجام 

مچیون آتیش ، بعد از واریز مبلغ تحیت هییچ شیرایطی )ه نمی رود. مثال در تراکنش انتقال پول از حسابی به حساب دیگر

 سوزی( اثر عمل انجام شده از بین نمی رود.

 زمان انجام عمل و نوع عمل را ذخیره می کند.شناسه تراکنش،، سیستم مدیریت پایگاه داده ها در فایل ثبت تراکنش ها، 

 تراکنش های هم روند

در  را Bو  Aاکنش ایت نکنند و به طور هم روند اجرا شوند. به طیور نمونیه دو تیررا رعاصل سریالیتی تراکنش ها می توانند 

وانند به ترتیب ترا انجام می دهند. این اعمال در اجرای هم روند می  b2و  b1دو عمل  Bو  a2و  a1دو عمل  Aنظر بگیرید که 

 زیر انجام گیرند:

 Bتراکنش 
تراکنش 

A 
 زمان

- a1 1t 
b1 - 

2t 
- a2 3t 

b2  
4t 

 تذکر: مبحث هم روندی در درس سیستم های عامل )بخش همزمانی( کتاب اینجانب بررسی شده است. 

اده رس پایگیاه دد. مبحث قفیل در دتذکر: برای جلوگیری از دخالت تراکنش ها در اجرای یکدیگر، می توان از قفل استفاده کر

 پیشرفته در مقطع کارشناسی ارشد بررسی می شود.
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 ها معماری سیستم پایگاه داده

تگاههای ، یک سیستم عامل و یک کامپیوتر با دس DBMSها، یک نحوه ترکیب اجزای سیستمی، شامل حداقل یک پایگاه داده

 گویند. ها میدادهجانبی و تعدادی کاربر را، معماری سیستم پایگاه 

 ها عبارتند از:انواع معماری

 معماری متمرکز-1

 د.شود و به سیستم کامپیوتری دیگری ارتباط ندارها روی یک سیستم کامپیوتری ایجاد مییک پایگاه داده

 

 معماری مشتری خدمتگزار -2

ن دیگر قسمتی دیگر توسط ماشی قسمتی از پردازش توسط یک ماشین و (Client-Server)در معماری مشتری خدمتگزار 

های شوند و برنامهذخیره می clientها در سایت شود. یعنی مسئولیت ها بطور منطقی تقسیم شده است. دادهانجام می

 شوند. اجرا می serverکاربردی در سایت 

 

 :(C/S  DB)  مشتری خدمتگزار انواع معماری

  (MC/S  DB)معماری چند مشتری/یک خدمتگزار -الف   

 (C/MS  DB) معماری یک مشتری/چند خدمتگزار -ب   

 (MC/MS  DB)معماری چند مشتری/چند خدمتگزار -ج   

 

 خدمتگزار نسبت به معماری متمرکز  -مزایای معماری مشتری

   تقسیم پردازش   -الف    

 ها    اشتراک داده -ب   

 کاهش ترافیک شبکه  -ج   

 استقالل ایستگاههای کاری  -د  

 

 معماری توزیع شده-3

های توزیع شده ادهشود. پایگاه دها و شبکه معماری توزیع شده حاصل میاز ترکیب دو تکنولوژی پایگاه داده این معماری

(DDB) یپایگاه واحد ای از چند پایگاه دادة بهم مرتبط و توزیع شده روی یک شبکه که از نظر کاربران،یعنی مجموعه 

 است.

 

  ، یک شمای ادارکی سراسری وجود دارد. DDBدر معماری 

 

  الزامی است.، وجود یک طرح واحد توزیع داده ها، DDBدر معماری 

 صرف وجود شبکه در یک محیط، به معنای وجود پایگاه توزیع شده در آن محیط نیست.تذکر: 
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 معایب معماری توزیع شده  مزایای معماری توزیع شده 

       ها       اشتراک داده -1

 کاهش هزینه ارتباطات                -2

 ها    دستیابی بهتر به داده -3

 تسهیل گسترش سیستم         -4

های از قبل استفاده از پایگاه داده -5

 موجود          

 سازگاری با سازمانهای جدید -6

         هزینه باال                             -1

  مصرف حافظه بیشتر -2

       پیچیدگی پیاده سازی                     -3

 پیچیدگی طراحی سیستم  -4

وجود تهدییدهای بیالقوه بیرای امنییت  – 5

 سیستم

 

 

 

 

 معماری با پردازش موازی-4

 ر به اجرایهای موازی قادشود. سیستمنوع گسترش یافته معماری توزیع شده است که برای دستیابی پذیری باال طراحی می

 باشند.ازی تعداد زیادی تراکنش در ثانیه میمو

 

 مدل های ممکن برای معماری موازی

 معماری با حافظه اصلی مشترک -الف   

 معماری با دیسک مشترک -ب   

 معماری بی اجزا مشترک -ج   

 

 مزایای معماری موازی با دیسك های مشترك

 کاهش مصرف حافظه جانبی -الف   

 تسهیل گسترش سیستم -ب   

 تسهیل تحمل خرابی -ج   
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 آزمون

 
 

 

 

 

  ( باعث کدام مزیت در سیستم بانك اطالعات نسبت به سیستم پرونده ای است؟(Integrationیکپارچگی -1

(IT-  89دولتی) 

 ( سهولت کار برای کاربر نهایی2               (Redundancy)( کاهش تکرار اطالعات1     

 ( تغییر دیسک حاوی بانک اطالعاتی4به اطالعات                 ( سرعت بیشتر در دسترسی 3     

 

 یکپارچگی در سیستم بانک اطالعات، باعث کاهش تکرار اطالعات می شود. (1-1

 

 (89دولتی  – IT) کدام مورد مزیت سیستم پرونده ای بر سیستم بانك اطالعاتی است؟ -2

 ( امنیت فیزیکی اطالعات، بیشتر2    ( سهولت پاسخ به سئواالت پیش بینی نشده         1

 ( سازگاری اطالعات، بیشتر4( سهولت دسترسی همزمان به اطالعات                  3

 

 از مزیت های سیستم پرونده ای بر سیستم بانک اطالعاتی، بیشتر بودن امنیت فیزیکی اطالعات می باشد. (2-2

 

 

 نك اطالعاتی نسبت به سیستم پرونده ای باشد؟کدام مورد زیر می تواند از معایب سیستم با -3

 (IT –  88دولتی) 

 ( کاهش امنیت اطالعات2( کاهش همزمانی عملیات                                1

 (Redundancy)( افزایش تکرار اطالعات4( افزایش زمان اجراء برنامه های کاربردی               3

 اطالعات به اشتراک گذاشته می شوند، امنیت اطالعات کاهش می یابد. در سیستم بانک اطالعاتی چون (3-2
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 (72؟ )دولتی نمی شوندمحسوب  DBMSکدام یك از امکانات زیر جزء عناصر تشکیل دهنده  -4

 ( امکان پردازش زبان طبیعی برای کار با پایگاه1    

  DSL( امکان کار با داده ها به کمک یک 2    

 پایگاه (Integrity)جامعیت و بی نقصی  ( امکان تامین3    

 ( امکان تامین ایمنی پایگاه4    

 

 نمی باشد. DBMSامکان پردازش زبان طبیعی برای کار با پایگاه، جزء عناصر تشکیل دهنده  (4-1

 

 

 

 (89دولتی  – ITکدام مورد باعث عدم برقراری استقالل داده منطقی است؟ ) -5

 ( تغییر محتوای داده ها در سطح منطقی2در سطح فیزیکی              ( تغییر محتوای داده ها1    

 ( تغییر دیسک حاوی بانک اطالعاتی4( تغییر ساختمان داده ها در سطح منطقی             3    

 تغییر ساختمان داده ها در سطح منطقی، باعث عدم برقراری استقالل داده منطقی می باشد. (3-5
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 :2فصل 

 ERمدل 

 

 

 

 

 

ی شیوند. از زاع، مدلسیازداده های ذخیره شده در پایگاه )داده های عملیاتی یا داده های پایا(، ابتدا باید در باالترین سیطح انتی

 را نام برد.  ER:(Entity  Relationship)ارتباط  -روشهای مدلسازی معنایی می توان روش موجودیت

 

 ERمفاهیم اساسی در مدل 

 نوع موجودیت، صفت و نوع ارتباط وجود دارد.، یسه مفهوم اساس ERدر مدل 

 

  (Entity type)نوع موجودیت 

کیه اعیم از این به مفهوم کلی شییء، نوع موجودیت می گویند. در واقع هر چیزی که بخواهیم در مورد آن اطالع داشته باشییم

انشیجو، درس، دی دانشیکده عبارتنید از: بطور نمونه انواع موجودیت ها در محییط عملییاتوجود فیزیکی یا ذهنی داشته باشد. 

  .استاد، کارمند، گروه آموزشی و ...

 

 انواع موجودیت 

 موجودیت قوی )مستقل( -1

 موجودیتی که مستقل از هر نوع موجودیت دیگر، در یک محیط مشخص مطرح باشید. ماننید موجودییت درس در محییط

 عملیاتی دانشگاه.

 موجودیت ضعیف )وابسته( -2

ه بیرای ماننید موجودییت عضیو خیانواد اما شناسه نیدارد.ه وجودش وابسته به یک نوع موجودیت دیگر است، موجودیتی ک

 موجودیت کارمند یا موجودیت اثر منتشره برای موجودیت استاد.

 .باشد E1الزاماٌ نمونه ای از  E2است، اگر هر نمونه از  E1زیر نوع موجودیت  E2می گوییم نوع موجودیت 
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 صفت 

 یک نوع موجودیت را صفت موجودیت می گویند. هر موجودیت دارای مجموعه ای از صفات است.  ویژگی

 

 تقسیم بندی صفات 

 صفت را می توان از چند نظر تقسیم بندی کرد: 

  (Composition)یا مرکب  (Single)ساده  -1

و صیفتی  گویند)ماننید صیفت درس( صفتی که مقدار آن از لحاظ معنایی اتومیک یا تجزیه نشدنی باشد را صفت ساده می

 که از چند صفت ساده تشکیل شده باشد را مرکب می گویند. 

 

 .. می باشد.تذکر: صفت مرکب تجزیه شدنی به صفات ساده است. مانند صفت آدرس که دارای اجزا نام شهر، نام خیابان و .

 

فت ساده در نظر میی گییریم. یعنیی مفهیوم اگر نیازی به اجزاء تشکیل دهنده صفت مرکب نباشد آنرا به صورت یک ص

 .تجزیه پذیری نسبی است نه مطلق

 

 تك مقداری یا چند مقداری  -2

اشییم. بصفت تک مقداری صفتی است که به ازای یک نام صفت، حداکثر یک مقدار برای یک نمونه از موجودییت، داشیته 

رای یک ند مقدار بو اگر بتوان به ازاء یک نام صفت، چ مانند شماره دانشجویی که نمی تواند بیش از یک مقدار داشته باشد

سیتاد کیه انمونه از موجودیت داشته باشیم، آن صفت را چند مقداری می گوییم. مانند مدرک دانشگاهی برای موجودییت 

انید توه که می می تواند دارای مقادیری برای لیسانس، فوق لیسانس و دکتری باشد. یا شماره تلفن برای موجودیت دانشکد

 چند مقدار داشته باشد.

 

تلفین ییک صیفت   -صفت مرکبی که دارای چند مقدار است را صفت پیچیده )مختلط( می گویند. صیفت مرکیب آدرس

محسوب می شود. چون یک شخص می تواند چند آدرس داشته باشید و در هیر آدرس بییش از ییک  (complex)پیچیده 

 شماره تلفن.
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  (Derived)مشتق یا  (Stored)ذخیره شده  -3

 یگیاه ذخییرهصفتی که مقادیرش در پایگاه داده ها ذخیره شده باشد صفت ذخیره شده نام دارد. صفتی که مقادیرش در پا

 نشده باشد و از طریق محاسبه روی داده های ذخیره شده بدست آید را صفت مشتق می گویند.

ا روی ذخیره نشده است و از طریق یکسری محاسبه ه صفت معدل دانشجو یک صفت مشتق است چون مستقیماٌ در پایگاه

 داده های موجود در پایگاه داده ها، حاصل می شود.

 

 شناسه )کلید( -4

 صفت شناسه موجودیت، صفتی است که دارای دو ویژگی یکتایی مقدار و کوتاه بودن طول مقادیر می باشد.    

 

 مقدار هیچ پذیر  -5

ن شماره تلفی ه های یک نوع موجودیت می تواند تعریف نشده )مقدار هیچ( باشد. مانندمقدار یک صفت برای برخی از نمون

ییا  نشیده اسیت، یک نمونه کارمند که در پایگاه داده موجود نیست، یا نام استاد یک درس در ترم جاری که تا حاال اعیالم

 نمره دانشجویان که تا پایان ترم مقداری ندارد.

 معنا،صفت و محدودیت میدانی. ا از میدان آن ناشی می شوند.مانند: نوع،بعضی از جنبه های صفت، لزوم

 

 نوع ارتباط

دش( کیه دارای بین دو یا بیش از دو نوع موجودیت )و یا بین یک نوع موجودیت بیا خیو (interaction)نوع ارتباط یعنی تعامل 

 نوع موجودیت است.  یک معنای مشخص است و با یک نام بیان می شود. نوع ارتباط حالت خاصی از

 به طور مثال، دو نوع ارتباط حذف و انتخاب بین موجودیتهای دانشجو و درس وجود دارد:

 می کند.         حذفدانشجو درس را  -1

 می کند. انتخابدانشجو درس را  -2

 

 یک نوع ارتباط، حداقل یک شرکت کننده و همیشه یک معنا دارد.

 

 .   N>=0 در این صورت :باشد، Rتعداد صفات نوع ارتباط  Nیعنی اگر  داشته باشد.یک نوع ارتباط می تواند صفت ن

 

 کاهش می یابد. انعطاف پذیری مدلسازی انجام شده،ضعیف را با صفت چند مقداری نمایش دهیم، اگر نوع موجودیت 
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  ERنمودار 

ت، صفت و نیوع )نوع موجودی ERسه مفهوم اساسی مدل این نمودار مدل کلی پایگاه داده ها در باالترین سطح انتزاع است که 

 ارتباط( توسط نمادهایی، نمایش داده می شود. 

 نماد معنا

 موجودیت

 

 

 نوع ارتباط

 

 

 مشارکت موجودیت در ارتباط

 

 

 صفت

 

 

 صفت شناسه

 

 

 صفت چند مقداری

 

 

 صفت مرکب

 

 

 

 

 صفت مشتق

 

 

 

 مشارکت الزامی

 

 

 )وابسته(موجودیت ضعیف

 

 

 نوع ارتباط با موجودیت ضعیف

 

 

 

   E2   IS-A "گونه ای استت از ...  "ارتباط 

E1 

 

 
E1 E2 
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 مثال

 : زیر نوع ارتباط انتخاب بین موجودیتهای دانشجو و درس را مشخص می کند ERنمودار 

 

  

 

 

 

 

 

 

        .          توسط دانشجو انتخاب می شود نمودار باال را چنین می خوانیم:  دانشجو درس را انتخاب می کند. و یا  درس

  
 مثال

 صفت سابقه تدریس برای استاد، چند مقداری است:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مثال 

 خیاب،کل زییر، انتمی تواند تک مقداری یا چند مقداری باشد. در ش نوع ارتباط می تواند دارای صفت باشد. صفت نوع ارتباط ،

 می باشد. "سال آموزشی، ترم و نمره"صفت نوع ارتباط با سه صفت 

 

 

 

 

 

 

   درس

   شماره درس

 نام درس

   دانشجو   انتخاب

   شماره دانشجویی

 نام دانشجو

   

 نام

 شماره درس

   استاد

   سابقه تدریس

 شماره
 ترم سال آموزشی

   دانشجو

   

   درس   انتخاب

   شماره   سال آموزشی   شماره

      

   رمت   نمره
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 انواع مشارکت

 غیر الزامی )ناکامل(  -2الزامی )کامل(     -1مشارکت بر دو نوع است:   

 ننید، در غییرمشارکت یک موجودیت در یک ارتباط را الزامی گویند، اگر همه نمونه های آن موجودیت در آن ارتباط شرکت ک

 ی است. اینصورت مشارکت غیر الزام

 شکل زیر معرف مشارکت الزامی بین دانشجو و درس در رابطه انتخاب است:

 

 

 

 

 مشارکت بین دانشجو و درس در رابطه حذف الزامی نمی باشد چون لزوماٌ همه دانشجویان درسی را حذف نمی کنند.

صیفاتی باشید کیه معمیوالٌ فاقید نوع ارتباط نیز خود نوعی موجودیت است )موجودیت ضعیف(، بنابراین می تواند دارای 

 صفت کلید است. مثالٌ ارتباط انتخاب دارای صفاتی چون ترم، نمره و سال آموزشی می باشد.

 وجودیت قوی، دارای صفت نمی باشد.ارتباط یک نوع موجودیت ضعیف با یک نوع م

 مشارکت در نوع الزامی است. در مشارکت نوع موجودیت ضعیف در نوع ارتباط شناسا،

 

 درجه نوع ارتباط

 تعداد شرکت کنندگان در یک ارتباط را درجه)چندی( آن ارتباط گویند. 

 مثال  

 است:  ( Ternary)ارتباط زیر از درجه سه گانی 

 

 

 

 

 

 انتخاب می کند.    prرا با استاد  cدرس  stمعنای این ارتباط : دانشجوی 

  

 ت.اس R، همان نرخ کاردینالیتی  Rچندی نوع ارتباط 

 چندی نوع ارتباط در وضع مشارکت نوع موجودیت ها در ارتباط تاثیر ندارد.

   دانشجو   انتخاب   درس

   درس

   دانشجو   استاد   انتخاب
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 انواع تناظر 

 انواع تناظر عبارتند از:

 (N:Mچند به چند ) -3             (N:1)یک به چند -2(          1:1یک به یک ) -1  

 

 ارتباط دارد و برعکس. R2ک نمونه از حداکثر با ی R1، یک نمونه از  R2با  R1در ارتباط یک به یک موجودیت 

 R2ارتبیاط دارد ولیی ییک نمونیه از  R2با تعیدادی از نمونیه هیای  R1، یک نمونه از  R2با  R1در ارتباط یک به چند 

 ارتباط دارد. R1حداکثر با یک نمونه از 

 ط دارد و برعکس. ارتبا R2با تعدادی از نمونه های  R1، یک نمونه از  R2با  R1در ارتباط چند به چند 

 

 مثال 

ط است، یعنی یک دانشجو یک درس را حذف می کند ولی یک درس ممکین اسیت توسی N  :1تناظر بین موجودیت های زیر 

 چند دانشجو حذف شود.

 

N                                                             1 
 

 

 
 

 مثال 

آموزشی فقط  یک استاد می تواند فقط مدیر یک گروه آموزشی باشد و هر گروهعنی یاست.  1:1ارتباط بین موجودیت های زیر 

 یک مدیر دارد.

 

1                                                            1 
 

   
 مثال 

ی تواند م است، یعنی یک درس توسط چند دانشجو می تواند انتخاب شود و یک دانشجو N :Mارتباط بین موجودیت های زیر 

 چند درس را انتخاب کند.

 

M                                                          N 
 

 

 

 

   دانشجو   حذف   درس

   استاد   مدیریت   گروه آموزشی

 درس   انتخاب   دانشجو
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 مثال 

ط در ییک گیروه استاد عضویت دارند و هر استاد فق Nاست. یعنی در هر گروه اموزشی،  N:1ارتباط بین گروه آموزشی و استاد 

 آموزشی عضو می باشد:

 

 

 

 

 

 مثال 

ک اسیتاد اسیت. اثیر یاثر داشته باشد و هر اثر متعلق به  Nاست. یعنی هر استاد می تواند  N:1بین استاد و اثر منتشره  ارتباط

 منتشره یک موجودیت ضعیف است.

 

 

 

 

 

در  Fباشد. همچنین صیفتی از  N:1باید E   بهF چندی نوع ارتباط شناسا از سوی  ، Fنسبت به  Eبا فرض ضعیف بودن 

 ، باید کلید باشد. Eصفات مجموعه 

 مثال 

 است : N:Mارتباط پیشنیازی بین موجودیت درس 

 

         

 N                      M                                           
 

          یک درس می تواند پیش نیاز چند درس باشد.                                                          

 

 مثال 

 است: N:1تناظر ارتباط زیر 

 

 

 

 

   درس

   پیش نیاز

   N   1   استاد   عضویت   گروه آموزشی

   شماره   شماره

   N   1   اثر منتشره   دارد   استاد

PUBID   PID 

   N   1   فصل از کتاب   IS-A PART OF   کتاب

BID   
CN   
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 مثال 

 مربوط به شرکت بانکداری ERنمودار 

 

  
 

 

 

 را به ارث نمی برد. E1هیچ صفتی از  E2، در این صورت   ’E1 E2  ‘IS-A-PART-OF اگر 
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   (Connection traps)دام های پیوندی 

ام هیای دی است که از درک نادرست معنای ارتباطات ناشیی میی شیود. ، دامهای پیوند ERیکی از معایب مدلسازی به روش 

 پیوندی رایج عبارتند از: 

   (Fan trap)دام یک چندی)چند شاخه(  -1  

  (Chasm trap)دام شکاف)گسل(  -2  

 تذکر: یک دام به نام دام پیوندی حلقه ای وجود دارد که در این کتاب بررسی نشده است.

 چندی  –دام یك 

ار اشید. در نمیودبدام وقتی ایجاد می شود که ارتباطی بین چند نوع موجودیت وجود داشته باشد، اما مسیر ارتباطی مبهم این 

ER  ممکن نمی باشد. "در چه گروهی استاد شیرافکن عضویت دارد؟"زیر یافتن پاسخ سئوال 

 

                                           N        1     1    N 
 

 

 مدل سازی را به صورت زیر باید اصالح کرد تا چنین دامی ایجاد نشود: 

 

                                            N                  1            N                                         1 
 

 

 

 دام شکاف 

یین م اسیت. در اباط الزامی نباشد. نمودار زیر معرف این دااین دام وقتی ایجاد می شود که مشارکت یک موجودیت در یک ارت

یین اینکه اسیتادی پاسخ داد. )با فرض ا "درس پایگاه داده ها در کدام گروه آموزشی ارائه می شود"حالت نمی توان به سئوال 

 درس را ارائه ندهد.(

 

                                            N             1      N                1 
 

 

 

 برای رفع مشکل دام پیوندی، مدلسازی را به روش زیر انجام می دهیم.

 

                                        N              1                              N                  1 
 

                                      

                                                                       1                                   N 
 

   گروه آموزشی   درس   استاد

   دانشکده

   استاد

   دارد   استاد   گروه آموزشی   دارد

   وابسته است به   دانشکده   استاد   دارد   گروه آموزشی

   عضویت دارد   گروه آموزشی   درس   می کند تدریس   استاد

   ارائه می کند

   عضویت دارد   تدریس
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  EER  (Extended ER )روش 

 روشی است که در آن می توان از مفاهیم زیر که در مدلسازی شیء گرا وجود دارد، استفاده کرد. ، EERروش 

 تجزیه و ترکیب  -1

ثیالی از شکیل دهنده آن را تجزیه و عکس عمل تجزیه را ترکیب میی نامنید. شیکل زییر مجداسازی یک شییء کل به اجزاء ت

 تجزیه و ترکیب است: 

 

 

 

 

 تخصیص و تعمیم  -2

 تخصیص یعنی مشخص کردن انواع خاص یک موجودیت است. مثالی از تخصیص برای موجودیت دانشجو: 

 

 

 

 

 

 

 

 

شیماره و  می باشد که صفاتی چیون "انی، کارشناسی و کارشناسی ارشددانشجوی کارد"موجودیت دانشجو دارای سه زیر نوع 

 نام در همه آنها وجود دارد.)صفات مشترک( 

. تعمیم یعنی تشخیص حداقل صفت شناسه مشترک بیین حیداقل دو نیوع موجودییت و تعمیم عکس عمل تخصیص است

 .انتساب آن صفت به یک نوع موجودیت جدید است. مثال زیر معرف تعمیم است

 صفات مشترک

 

 

 

 

 

 

و  ر نظر گرفتهتذکر: در تعمیم با داشتن زیر نوعهای خاص، صفات مشترک بین آنها را در یک مجموعه صفات برای نوع ارشد د

 آنها را برای هر زیر نوع تکرار نمی کنیم.

 

   کامپیوتر

   مانیتور   هارد

   دانشجو

   کارشناسی ارشد   کارشناسی   کاردانی

 نام و نام خانوادگی

 شماره

   دانشجو

   کارشناسی ارشد   کارشناسی   کاردانی

 شماره نام و نام خانوادگی
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 شود.نمایش داده می  تجزیهبا تکنیک  ’IS-A-PART-OF‘و ارتباط  تخصیصبا تکنیک  ’IS-A‘ارتباط  

 

 . n>=2نوع موجویت باشد، در این صورت  nحاصل تعمیم  Eاگر نوع موجویت  

 

 . N>=2تعداد زیر نوع ها در تخصیص کامل باشد، در این صورت  Nاگر  

 

 یک شرط الزم است. n>=1 نوع موجویت، nدر تعمیم این  نوع موجودیت باشد، nتعداد صفات مشترک بین  Nاگر 

 

  (Multiple inheritance)نه وراثت چندگا -3

می  ودیت دانشجویک زیر نوع می تواند، متعلق به چند موجودیت باشد. در مثال زیر، نوع دانشجوی کاردانی هم متعلق به موج

 باشد و هم متعلق به دانشجوی روزانه و هم دانشجوی شبانه: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تجمیع  -4

 فاده می کنیمزمانی از تجمیع استصورت یک موجودیت واحد در نظر گرفت. می توان دو یا بیش از دو موجودیت مرتبط را به 

 در مثال زیر تجمیع نمایش داده شده است.که بخواهیم ارتباطی را بین ارتباط ها بیان کنیم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   دانشجو

   کارشناسی ارشد   کارشناسی   کاردانی

   شبانه   روزانه

   دانشجو   انتخاب   درس

   آموزش 

   استاد
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 از تکنیك تجمیع وقتی استفاده می کنیم که بخواهیم:

 درجه یک نوع ارتباط را کاهش دهیم.  -1   

 رایی سیستم پایگاهی را برای برخی از برنامه ها افزایش دهیم.کا -2   

 یک نوع ارتباط با یک نوع ارتباط دیگر را در مدلسازی منظور کنیم. -3   

 

 از تجمیع برای نمایش ارتباط بین حداقل یک نوع موجویت با یک نوع ارتباط دیگر استفاده می شود.

 

 می توانند متمایز نباشند. در تکنیک تجمیع باشند، دو نوع موجودیت مجتمع شونده E2و E1اگر 

 

 

 می توانند در تمام صفات مشترک باشند. دو نوع موجودیت مجتمع شونده در تکنیک تجمیع باشند، E2و E1اگر 

 

در این صورت بین آنهیا بایید حیداقل ییک نیوع  دو نوع موجودیت مجتمع شونده در تکنیک تجمیع باشند، E2و E1اگر 

 ط وجود داشته باشد.ارتبا

 

 .n>=1آنگاه  تعداد نوع موجویت های مجتمع شونده باشد، nدر تکنیک تجمیع ، اگر 

 

 وابستگی پیوندی قابل نمایش نیست.گسترش یافته،  ERدر روش 

 

 گسترش یافته، بعضی از محدودیت های خرد جهان واقع، قابل نمایش نیستند. ERدر روش 
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 آزمون

 
 

 

یی وجود دارد. حال اگر بخواهیم این رابطه سه تتا A,B,Cفرض کنید که رابطه سه تایی زیر بین موجودیت های  -1

یتن زیر دقیقا معادل بتا ا (ERD)رابطه -را با رابطه های دودویی نمایش دهیم، کدام یك از نمودارهای موجودیت

 (88دولتی  -IT)  رابطه سه تایی می باشد؟

 
 

وجودییت مرا  با رابطه های دودویی نمیایش دهییم، بایید ییک  A,B,Cم رابطه سه تایی بین موجودیت های اگر بخواهی (3-1

 باید: Eاضافه کنیم. برای این که رابطه سه تایی حفظ شود، موجودیت  Eجدید مانند 

 با موجودیت های قبلی ارتباط کامل و اجباری داشته باشد. )ارتباطی دو خطه =( -الف       

 یک ارتباط یک به چند داشته باشند. Eبا موجودیت  A,B,Cموجودیت های  -ب       
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 3فصل 

 مدل رابطه ای

 

 

 

ی ت که موجب قو، کاد مدل رابطه ای را معرفی کرد. ساختار داده ای در مدل رابطه ای، مفهوم ریاضی رابطه اس1970در سال 

ننده ای تامین ک تر از مفهوم ساختار داده ای است. مدل داده شدن انتزاع در این مدل شده است. مفهوم مدل داده ای گسترده

 عملیاتی و جامعیتی تشکیل شده است. ، بخش ساختاری 3محیط انتزاعی پایگاه داده ها می باشد و از 

 

 تعریف رابطه

 رابطه را از دو منظر تعریف می کنیم.

 

 تعریف رابطه از نظر کاد 

 از ضرب کارتزین آنها می باشد. ای، زیر مجموعه nsتا1sمجموعه nتعریف شده روی  R رابطه

 

 مثال

 زیر تعریف شده است: روی سه مجموعه  Student (S1,S2,S3)رابطه 

S1 = {شماره }  ,  S2 = {نام }  ,  S3 = {نمره } 

 که نمایش جدولی آن به صورت زیر است: 

S3 S2 S1 

14 Ali 120 
20 Reza 198 

 

 میدان

مفهیوم  اد،کیمیدان، مجموعه ای است نامدار از مقادیر همنوع که یک یا بیش از یک صیفت از آن مقیدار میی گیرنید. از نظیر 

 گسترش یافته مفهوم نوع داده است. مزایای میدان عبارتند از:میدان،

  امکانی برای کنترل مقداری پرسش ها -1

 ایی پرسش هاامکانی برای کنترل معن -2

 امکانی برای تسریع پاسخدهی به برخی از پرسش ها -3

 امکانی برای ساده تر شدن شمای پایگاه داده ها.  -4

 همنوع هستند.در مدل رابطه ای هر دو صفت هم میدان، 
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 تعریف رابطه از نظر دیت 

 ت تشکیل شده است: نه لزوماٌ متمایز، رابطه از دو قسم   Dn , … ,D2 , D1میدان   nبا فرض وجود

 : مجموعه اسامی صفات خاصه (Heading)عنوان  -1   

 : مجموعه ای از تاپل ها (Body)بدنه  -2   

 مجموعه ای متغیر در زمان.عنوان رابطه مجموعه ای است ثابت در زمان اما بدنه رابطه، 

 

 درجه همان تعداد صفات و کاردینالیتی همان تعداد سطرها می باشد.

 

 اظر بین مفاهیم رابطه ای و مفاهیم جدول: تن 

               رابطه = جدول،  تاپل = سطر ، صفت = ستون ، درجه = تعداد ستونها ، کاردینالیتی= تعداد سطرها         

 متناظری نداریم.تذکر: برای مفهوم کلید،          

 

 اصال صفت نداشته باشد. اما رابطه می تواندجدول باید حداقل یک ستون داشته باشد،

 

 وجود هیچمقدار در جدول مجاز است و در رابطه مجاز نیست.

 

 عنصر ساختاری اساسی در مدل رابطه ای است.رابطه، 

 

 کاردینالیتی عنوان و کاردینالیتی بدنه رابطه بزرگتر یا مساوی صفر است.

 

 مثال 

 نید.کدرجه و کاردینالیتی رابطه را بیان ، جموعه بدنهکه در زیر نشان داده شده، مجموعه عنوان، م Rدر رابطه 

C B A 
c1 

c2 

b1 

b2 
a1 

a2 
 

 است. 2و کاردینالیتی آن  3سطر است، بنابراین درجه رابطه  2صفت خاصه و 3دارای  R (A,B,C) حل: رابطه

  R  :                                                                            HR = {A,B,C} مجموعه عنوان رابطه

 R                                                 :BR = {{ a1 , b1 , c1 } , {a2 , b2 , c2 } }و مجموعه بدنه رابطه
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 خواص رابطه

 یک رابطه دارای خواص زیر است:

  تاپل تکراری ندارد. -1

بطیه وجیود لها، عناصر مجموعه پیکر هسیتند، تاپیل تکیراری در رایک مجموعه دارای عناصر تکراری نمی باشد و چون تاپ

 ندارد.

 

 تاپلها نظم ندارند. -2

 عناصر مجموعه دارای نظم نمی باشند و چون تاپلها، عناصر مجموعه پیکر هستند، نظم ندارند.

 

 . )از چپ به راست(صفات رابطه نظم ندارند  -3

 ت، عناصر مجموعه عنوان هستند، دارای نظم نمی باشند.عناصر مجموعه دارای نظم نمی باشند و چون صفا

 

 مقادیر تمام صفات، تجزیه نشدنی)اتومیك( هستند. -4

اپیذیری نصفت اتومیک، صفتی است که اگر آن را به اجزایی تجزیه کنیم، اجیزای حاصیل بیی معنیا باشیند. البتیه تجزییه 

ود وز تشکیل شت تاریخ می تواند از سه جزء سال، ماه و رمفهومی نسبی است و بستگی به کاربردهای خاص دارد. مثالٌ صف

 که این اجزاء ممکن است در یک کاربرد با معنا و در کاربردی دیگر بی معنا باشند.

 مثال 

 91-1/90سال اسیت و میثالٌ بیه صیورت –معرف ترمTY تجزیه شدنی است. در واقع   R(ID,NAME,TY)در رابطه  TYصفت 

   تشکیل شده است.  91-90و سال 1ز دو قسمت ترم نمایش داده می شود. که ا

 

 

صفات رابطه نظم ندارند، یعنی به صفات رابطه از طریق نام آنها دسترسی می شیود، در حالیکیه سیتونهای جیدول نظیم 

 دارند، یعنی به ستونهای جدول از طریق مکان آنها دسترسی می شود.

 

 رابطه ای در نمایش داده های پیچیده مشکل دارد. مدل به دلیل خاصیت تک مقداری بودن صفات رابطه،

 

و اگیر  اگر در رابطه ای میدان ها مجزا باشند، در این صورت درجه یک رابطه با تعداد میدان های آن رابطه برابر اسیت، 

 درجه از تعداد میدان ها بزرگتر است.میدان ها مجزا نباشند، 

 

 از مفاهیم فایلینگ، در مدل رابطه ای مطرح نیست. "نشانی و اشاره گرنظم، "مفاهیمی مانند 
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 انواع کلید 

 انواع کلید عبارتند از:

 ( C.K )کاندید کلید
 هر زیر مجموعه از مجموعه عنوان که دارای خاصیت یکتایی مقیدار و کیاهش

 ناپذیری باشد. 

 شود. یکی از کلیدهای کاندید که توسط طراح پایگاه داده انتخاب می  ( P.K )اصلی کلید

 .هر کلید کاندید غیر از کلید اصلی ( A.K )بدیل کلید

 F.K )کلید خارجی 

) 

  R1کیه در R2، هر زییر مجموعیه از صیفات  R2 , R1 دو رابطهبا فرض وجود 

 لزوما متمایز نیستند( R2و R1است. ) R2کلید کاندید باشد، کلید خارجی 

 ( S.K )کلید سوپر
اشیته که در هیچ دو تاپل، مقدار یکسیانی ندهر ترکیبی از اسامی صفات رابطه 

 باشد.

( C.K : Condidate Key )      ( P.K : Primary Key )         ( A.K : Alternate Key )   

( F.K :  Foreign Key )          ( S.K : Super Key ) 
 

ییز میی تیوان ید کاندیید از کلیید اصیلی نفقط یک کلید کاندید داشته باشد، در تعریف کلید خارجی به جای کل R1تذکر: اگر

 استفاده کرد.

 نکاتی در رابطه با کلید کاندید

 کلید کاندید می تواند ساده یا مرکب باشد. -1

 رابطه ممکن است بیش از یک کلید کاندید داشته باشد. -2

 کلید کاندید امکانی است برای ارجاع به یک تاپل در رابطه . -3

 طه ممکن است صفت مشترک داشته باشند.کلیدهای کاندید یک راب -4

 نام دارد. (ALL KEY ) رابطه ای که کلید کاندید آن از ترکیب تمام صفات رابطه حاصل می شود، تمام کلید -5

 در شمای ادراکی، کلیدهای کاندید باید معرفی شوند.  -6

 کلید کاندید می توان هیچمقدار داشته باشد. -7

 اصلی دارد، چون هر رابطه حداقل یک کلید کاندید دارد.هر رابطه ای حتماٌ کلید  -8

 است. N-1باشد، تعداد کلیدهای بدیل برابر  Nبرابر  Rاگر تعداد کلیدهای کاندید رابطه  -9

 است.   nبرابر  nحداکثر تعداد کلیدهای کاندید ساده یک رابطه درجه  -10

n برابر nحداکثر تعداد کلیدهای کاندید یک رابطه درجه  -11

n
C










2

 است.

حداکثر دارای  ، nیک رابطه با درجه  -12
)!(!

!

mnm

n


)1( صفتی است. mکلید کاندید   m 

برابر  nصفتی دوبدو و ناهمپوشای یک رابطه درجه  Nحداکثر تعداد کلیدهای کاندید  -13








N

n
 است. 

 د نیست.کاندید کاهش ناپذیر است. یعنی اگر یکی از عناصر کلید حذف شود، باقیمانده لزوماٌ کلید کاندی کلید -14
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 نکاتی در رابطه با کلید خارجی

 کلید خارجی می تواند مقدار تکراری داشته باشد. -1

 داشته باشد. (Null)کلید خارجی می تواند مقدار تهی  -2

 طات بین انواع موجودیت ها بکار می رود.کلید خارجی برای نمایش ارتبا -3

 کلید کاندید در  همان رابطه باشد.می تواند با نام دیگر،  ،کلید خارجی یک رابطه -4

 کلید کاندید در رابطه ای غیر از آن رابطه باشد.می تواند با نام دیگر،  ،کلید خارجی یک رابطه -5

 کلید کاندید در هر تعداد رابطه باشد.، می تواند با هر نام ،کلید خارجی یک رابطه -6

بیاط ایجیاد تنها امکان نمایش ارتباط بین دو موجودیت، کلید خارجی نیست بلکه یک صفت مشترک نیز می تواند ییک ارت -7

 کند. 

 از معایب کلید خارجی می توان بروز افزونگی و فزونکاری سیستم به خاطر کنترل جامعیت را نام برد. -8

 کار الزم برای کنترل جامعیت افزایش می یابد. خارجی، با افزایش افزونگی،در کلید  -9

 کلید خارجی و کلید بدیل ممکن است در رابطه ای وجود نداشته باشند. -10

 .کلید خارجی لزوما جزء تشکیل دهنده کلید کاندید نیست، N:1در رابطه نشان دهنده نوع ارتباط با چندی  -11

 باشد. کلید خارجی ساده می تواند وجود داشته nحداکثر  و با یک کلید کاندید ساده، nدرجه در یک رابطه با  -12

 تعداد کلید خارجی یک رابطه می تواند صفر باشد. -13

12حداکثر  ،nرابطه با درجه  -14 n .کلید خارجی دارد 

 

 نکاتی در رابطه با سوپرکلید 

 سوپر کلید است.یک  هر کلید کاندید، -1

 شامل حداقل یک کلید کاندید است. هر سوپر کلید)ابر کلید(، -2

 سوپر کلید دارای خاصیت یکتایی مقدار است. -3

 همه صفات با سوپر کلید وابستگی تابعی دارند. -4

 سوپر کلید، کاهش پذیر است. -5

 سوپر کلید می توان هیچمقدار داشته باشد. -6

R ،RHGعنوان رابطه RHاگر -7 وit وjt  دو تاپیل دلخیواه متمیایز ازR باشیند و)()( GtGt ji  ،  در اینصیورتG 

 است. Rسوپر کلید 

12حداکثر  ،nرابطه با درجه  -8 n .سوپر کلید دارد 

223با دو کلید کاندید ساده، دارای  ،nرابطه با درجه  -9  n .سوپر کلید است 

knnدارایکلید کاندید ساده، kو تعداد  nیک رابطه با درجه  -10   سوپر کلید دارد. 22
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 مثال 

 . چند سوپر کلید را نام ببرید.کلیدهای کاندید هستند (B,D) و Aصفات  ، R(A,B,C,D,E,F,G)در رابطه 

 حل: 

CBDFG , BDEF , ABCD 

 

 میدانی است که مقادیرش حداقل در یک رابطه، کلید اصلی باشند. میدان اصلی،

 

 مثال 

 کلید های کاندید و خارجی را در رابطه های زیر مشخص کنید.

  ST ماره دانشجویی()شماره گروه آموزشی، رشته تحصیلی،سطوح دوره تحصیلی ، نام دانشجو ، ش

  CT) شماره گروه آموزشی ارائه کننده درس ، نوع درس ، تعداد واحد ، عنوان درس ، شماره درس(

 SCTشماره درس ، شماره دانشجویی(.......... )  

 :  کلید کاندید حل:

 . SCTو ترکیب شماره درس و شماره دانشجو در   CTو شماره درس در   STشماره دانشجویی در 

 کلید کاندید در نظر گرفت. CTر: اگر عنوان هیچ دو درس یکسان نباشد آنگاه می توان عنوان درس را نیز در تذک

 : کلید خارجی

 کلید اصلی است.   STکلید خارجی است، چون همین صفت در  SCTشماره دانشجویی در 

                     کلید اصلی است.      CTکلید خارجی است، چون همین صفت در  SCT شماره درس در

 

 مثال 

 رابطه پیشنیازی تمام کلید است و در این رابطه دو کلید خارجی وجود دارد.

  PTشماره درس(  ,)شماره درس پیشنیاز 

 

 مثال 

 مفروض است: s,p,spقطعه با سه جدول  -بانک تهیه کننده

S  (s# , sname , status , city) 

P  (p# , pname , color , weight , city) 

SP(s# , p# , qty) 

سط تهییه هر قطعه تو در رابطه اول اطالعات تهیه کننده، در رابطه دوم اطالعات قطعه و در رابطه سوم اطالعات میزان تولید از

  کنندگان نگهداری می شود. 

 حل:

 .spدر رابطه  #s#,pو ترکیب صفات  pدر رابطه  #pو صفت  sدر رابطه  #sکلید اصلی : صفت 

 کلید اصلی است.  s  کلید خارجی است چون در رابطه   spدر رابطه  #sصفت ید خارجی: کل

                                                         کلید اصلی است. p  کلید خارجی است، چون در رابطه  spدر رابطه  #pصفت 
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 مثال 

 کنید.در دو رابطه زیر کلیدهای کاندید و خارجی را تعیین 

 

 DEPTشماره دپارتمان( ,نام دپارتمان  ,تلفن   ,) شماره مدیر دپارتمان

 PROFشماره مدرس( , نام مدرس  ,) شماره دپارتمان مدرس 

 

 حل: 

 . PROFو شماره مدرس در  DEPTکلید های کاندید:  شماره دپارتمان در

 کلید اصلی است.  PROF درکلید خارجی است چون  DEPTکلیدهای خارجی:  شماره مدیر دپارتمان در

 کلید اصلی است.  DEPTکلید خارجی است چون در PROF شماره دپارتمان مدرس در

 الزم به ذکر است که مدیر دپارتمان خود یک مدرس است.

 

 

 مثال 

 د:صفت شماره دپارتمان باعث ایجاد ارتباط بین دو رابطه زیر می باشد، در حالیکه کلید خارجی محسوب نمی شو

 CTاره دپارتمان و ... و نام درس و شماره درس() شم

 PT) شماره دپارتمان و ... و نام مدرس و شماره مدرس(

 

 

 قواعد جامعیت

واملی چیون جامعیت پایگاه داده ها یعنی صحت، دقت و سازگاری داده های ذخیره شده در پایگیاه در تمیام لحظیات. بیروز عی

فیزاری زار و نیرم اهای کاربردی، وجود افزونگی کنترل نشده و خرابی های سخت افی اشتباه در ورود اطالعات، اشتباه در برنامه

 نوع است: 3قواعد جامعیت بر موجب نقض جامعیت می شوند. 

 

 قاعده میدانی  -1

 است(  20تا  0قاعده مشخص کننده مقادیر مجاز یک میدان )مثالٌ مقادیر میدان نمره اعداد از      

 

 قواعد خاص        -2

تعرییف  به کیاربر امکیان DBMSواعد جامعیت خاص)کاربردی(، قواعدی هستند که توسط کاربر، مجاز تعریف می شوند. ق

برسید و  (DA)بایید میورد تاییید میدیر داده هیا، این قواعد جامعیت را می دهد. مجموعه قواعد خاص یک محیط عملیاتی

 آنها را در طراحی و پیاده سازی منظور نماید. DBA سپس 
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 واعد خاص بر سه نوع می باشند: ق

 : قاعده بیان کننده نوع صفت  قاعده صفتی -الف

 مثالً صفت نام دانشجویی از نوع کاراکتر است.      

 : قاعده بیان کننده مقادیر مجاز یک متغیر رابطه ای  قاعده رابطه ای -ب

 از دو واحد داشته باشد. مثالً در رابطه درس، درس عملی از گروه آموزشی خاصی نمی تواند بیشتر 

 :  قاعده ناظر به چند متغیر رابطه ای مرتبط با هم.  قاعده پایگاهی -ج

مرتبه  مدرس با"مدرس این محدودیت وجود داشته باشد که  –درس –مثالً در رابطه های دانشجو،درس، مدرس و دانشجو

 "فوق لیسانس به باال نباید درسی از دوره کاردانی را تدریس کند.

 استفاده می شود. ( Assertion )تذکر: در سیستم های موجود برای معرفی این قواعد از مکانیسم اظهار      

 قواعد عام  -3

اص خیه داده هیای بیقواعد عام )متا قواعد(، قواعدی که توسط هر سیستم رابطه ای در پایگاه رابطه ای اعمال می شوند و      

 :بر دو نوع می باشندو  وابسته نیستند

 هیچ جزء تشکیل دهنده کلید اصلی نباید تهی باشد. قاعده جامعیت موجودیتی:  -الف     

 مقدار کلید خارجی یک رابطه نمی تواند در رابطه مرجع وجود نداشته باشد. قاعده جامعیت ارجاعی : -ب    

 ستفاده شود.در عملیات محاسباتی امقدار هیچ، بالنک یا صفر نیست و می تواند به عنوان عملوند 

 رد.از مفهوم مقدار هیچ در مدل رابطه ای باید اجتناب ک

کلید خارجی باشد، در اینصورت یا می تواند مقدار هیچ داشته باشد یا  R2بر طبق قاعده جامعیت ارجاعی، اگر صفتی در 

 وجود داشته باشد.(R1) باید حتماً مقداری داشته باشد که در رابطه مرجع 

 یند.یدانی، صفتی، موجودیتی و ارجاعی را محدودیت های ساختاری می گومحدودیت های م 

 ه ای را می توان ذاتی مدل دانست.قاعده جامعیت موجودیتی در مدل رابط 

 در مدل رابطه ای، معرفی کلید خارجی برای کنترل جامعیت پایگاه داده ها الزم است.

 راههای اعمال قواعد جامعیت

        معرفی کلید اصلی    -1

 معرفی کلید خارجی         -2

 معرفی میدان و مقادیر آن -3

 معرفی وابستگی های تابعی  -4

 اعالم هیچ مقدار ناپذیری صفت  -5

 اعالن محدودیت ها در شمای پایگاه -6

مقیدار  از ییک مییدان، R2صفت از  K2و R1صفت از  K1مفروضند. اگر  N2با درجه  R2و رابطه  N1با درجه  R1رابطه 

  N1+N2-(K1+K2)+1برابر است با:مجموع میدان های متمایز که این دو رابطه روی آنها تعریف شده اند،  بگیرند،
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 آزمون

 
 

 (86کدام یك از گزاره های زیر در مدل رابطه ای صحیح است؟ )دولتی -1

 های یک رابطه مهم است. (Tuple)( ترتیب چند تایی1

 یک رابطه مهم است. (Attributes)( ترتیب خصیصه های2

 است. (Foreign key)( هر رابطه دارای کلید خارجی3

 است. (Candidate key)( هر رابطه حداقل دارای یک نامزد کلیدی4

 است. )Candidate key(هر رابطه حداقل دارای یک نامزد کلیدی (4-1

 می دانیم که:       

 د.های یک رابطه مهم نمی باش ترتیب چند تایی -الف  

 ترتیب خصیصه های یک رابطه مهم نمی باشد. -ب  

 هر رابطه دارای کلید خارجی نمی باشد. -ج  

 

 (90برای تعیین کلید اصلی یك رابطه توجه به کدام یك از موارد زیر ضروری است؟ )دولتی  -2

 ( مقادیر ابر کلیدهای رابطه                        1    

 رابطه ( عملیات مورد نیاز روی2    

 ( معنی خصیصه های رابطه در دنیای خارج       3    

 ( مقادیر خصیصه های رابطه در زمان بار کردن رابطه4    

 برای تعیین کلید اصلی یک رابطه، توجه به معنی خصیصه های رابطه در دنیای خارج ضروری است. (3-2

 

 می تواند کلید خارجی باشد؟ rصفات را در نظر بگیرید. کدام زیر مجموعه از  sو  rرابطه های  -3

 (90)دولتی   

)D:R,D:R,D:R(r 332211  

)D:R,D:R,D:R(s 443322  

 

   1 )2R             2 )3R                  3 )21 R,R                     4 )32 R,R 

 کلید اصلی است. Sباشد، چون در  rمی تواند کلید خارجی رابطه  2Rصفت  (4-3
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 (88در مدل رابطه ای صحیح است؟ )دولتی  (Foreign Key)کدام عبارت در مورد کلید خارجی  -4

 های همان رابطه است. (Candidate Key)( کلید خارجی یکی از 1

 باشد.( Alternate Keyصلی رابطه دیگری باشد. )نباید ( کلید خارجی بایستی کلید ا2

 باشد. (Simple Attribute)( کلید خارجی بایستی خصیصه ساده 3

 همان رابطه باشد. Candidate Key( کلید خارجی یک رابطه می تواند متناظر با مقادیر 4

 

 رابطه باشد. کلید خارجی یک رابطه می تواند متناظر با مقادیر کلید کاندید همان  (4-4
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 :4فصل 

 جبر رابطه ای

 

 

 

ب رابطیه ای ای و یا حسیا ها انجام دهد می تواند از امکانات جبر رابطهه کاربر برای اینکه بتواند عملیات خود را روی پایگاه داد

نیی ضیوابط ایمل که جزئی از مدل رابطه ای هستند، استفاده کند. از موارد کاربرد جبر رابطه ای می توان تعریف حیطیه اعمیا

بیر ج ا نیام بیرد.رپایگاه داده ها ، تعریف حیطه عملیات کنترل همروندی تراکنش ها  و تعریف ضوابط جامعیت پایگاه داده هیا 

بر جک یک عبارت رابطه ای، از نظر رابطه ای کامل است، چون می توان هر رابطه معتبر از مجموعه رابطه های ممکن را به کم

، ییک چون حاصل عملکرد هر یک از عملگرهیای جبیر رابطیه ایر رابطه ای بسته است،جب رابطه ای بیان کرد.

 رابطه است.

 

 عملگرهای جبر رابطه ای 

 

 هدف نوع استفاده عالمت نام عملگر

  )R(COND گزینش
را بر می گرداند کیه در شیرط  Rرکوردهایی از رابطه 

COND ند.صدق می کن 

  )R(listAttribute پرتو
  Rرابطه جدیدی شامل صفات رابطه 

 )با حذف رکوردهای تکراری(

 اجتماع

(UNION) 
 BA  شامل رکوردهایی که درA  یاB .یا هر دو وجود دارند 

 اشتراك

(INTERSECT) 
 BA  شامل رکوردهایی که درA  و درB .وجود دارند 

 تفاضل

(MINUS) 
- BA  

 Bوجیود دارنید ولیی در  Aشامل رکوردهایی کیه در 

 وجود ندارند.

 تقسیم

( DIVIDE ) 
 BA  

 Bوردهیای که شامل همیه رک Aشامل رکوردهایی از 

 باشد.

 تزینرضرب کا

(TIMES ) 
 BA  کلیه ترکیب های ممکن دو رابطهA  وB 

 پیوند

( JOIN ) 
  یا A  B 

برابری رابطه ای شامل همه فیلدهای دو رابطه با شرط 

 فیلد مشترک آنها
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 پرتو عملگرهای گزینش و  

 چند مثال می زنیم.،  "پرتوگزینش و "برای آشنایی با نحوه عملکرد عملگرهای 

 مثال 

 . A(2snsname(که در زیر آورده شده است، مطلوب است، حاصل  Aبا توجه رابطه 

S# SNAME CITY 

S1 SN1 C1 

S2 SN2 C2 

S3 SN3 C3 

 حل: 

 است برابر است با: sn2آنها برابر  snameحاصل گزینش سطرهایی که صفت 

 

S# SNAME CITY 

S2 SN2 C2 

 

 مثال 

 : A(sname(که در زیر آورده شده است، مطلوب است، حاصل  Aبا توجه رابطه 

S# SNAME CITY 

110 ALI HAMEDAN 

120 SARA TEHRAN 

130 ALI KERMAN 

 حل: 

 برابر است با: snameحاصل پرتو روی ستون 

 

SNAME 

ALI 

SARA 

 سطر تکراری حذف می شود. تذکر: در نتیجه عملگر پرتو،

   

 مثال 

 باشند، در چه صورت داریم: R(H)دو مجموعه از صفات رابطه ، 2Lو 1Lاگر

)())(( 121 RR LLL    

21حل: در صورتی که : LL . 
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 مثال 

وجیود داشیته باشید و   Rمجموعه ای از صفات باشد که در مسند عملگر گیزینش  RHAمفروض است. اگر  R(H)رابطه 

RHB   مجموعه صفات پرتوی ازR :باشد. در چه صورت داریم 

))(())(( RR BAAB     

 .BAحل: در صورتی که :

   
 

 باشد، داریم:      R، مسند گزینش از رابطه  qو  pبا فرض اینکه  

))(()(^ RR qpqp    

))(())(( RR pqqp    

)))((()(^^ RR rqprqp    

RRباشد،آنگاه :   Rکاردینالیتی رابطه  RCاگر CC  وجیود  Rکلید کاندید رابطه  . البته اگر در صفات پرتو، )(

RRآنگاه : داشته باشد،  CC  )(. 

 

  MINUSو  UNION ، INTERSECTعملگرهای 

 Type)بایید از نظیر نیوع سیازگار دو رابطه ای که در عملگرهای اجتماع، اشتراک و تفاضل استفاده می شود،

Compatible)   باشند، یعنی درجه دو رابطه یکسان بوده و همچنین میدان هایی کیه روی آنهیا تعرییف شیده

 یکسان باشند.اند،

 انجام می شود. MINUSو عمل حذف تاپل با عملگر  UNIONعمل درج تاپل با عملگر 

 

 مثال 

BAو  BA  ،BAمفروض هستند. مطلوب است: Bو  Aدو رابطه   

A  B 

S# SNAME CITY  S# SNAME CITY 

S1 SN1 C1  S1 SN1 C1 

S2 SN2 C2  S3 SN3 C3 

 حل: 

 A  B   A  B   A- B 

S# SNAME CITY  S# SNAME CITY  S# SNAME CITY 

S1 SN1 C1  S1 SN1 C1  S2 SN2 C2 

S2 SN2 C2         

S3 SN3 C3         
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)()(                                            تساوی مقابل برقرار است:   TSRTSR    

 

)()()(تساوی مقابل برقرار است:                               TRSRTSR   

 

                                     : تساوی مقابل برقرار است

)()()( 2121 RRR CCCORC     

 که می تواند به صورت زیر نیز بیان شود:       

)   WHERE(R NION )C  WHERE(R )  R      WHERE(R 2121 CUCOC   

 

                                     تساوی های زیر برقرار هستند: 

)()()( 2121 RRR CCCANDC    

)()()( 2121 RRRR aXaXaX     

)()()( 2121 RRRR aXaXaX     

)()()( 2121 RRRR aXaXaX     

))(()( RRR CCNOT    

 

  TIMESو  DIVIDEعملگرهای 

 ترکیب می شود.  R2با تمام تاپلهای  R1، هر تاپل  R2و  R1برای ضرب دو رابطه 

 مثال 

 .   R1 و  R2مطلوب است حاصل ضرب 

R1  R2 

A  B 

A1  B1 

A2  B2 

A3   

21ترکیب می شود.  2Rمام تاپلهای با ت 1Rحل: هر تاپل  RR   : برابر است با 

B A 

B1 A1 
B2 A1 
B1 A2 
B2 A2 
B1 A3 
B2 A3 

 

 مثال 

 .A,B,C بر هر یک از رابطه های  Rمطلوب است حاصل تقسیم 
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C  B  A  R 

P#  P#  P#  P# S# 

P1  P2  P1  P1 S1 

  P3  P2  P2 S1 

    P3  P3 S1 

      P1 S2 

      P2 S2 

      P2 S3 

      P2 S4 

      P3 S4 

 حل:

CR          BR    AR    

S#  S#  S# 

S1  S1  S1 

S2  S4   

امل میی را شی P#یه کنندگانی است که همیه ، که شامل شماره ته S#حاصل در تمام تقسیم های باال، جدولی است با ستون 

ARشوند. به طور نمونه جواب    1، برابرS  1است، چون تنهاS  3قطعات  همهاست که,P2,P1P .را تهیه کرده است 

 
 مثال 

21مطلوب حاصل  RR . 

 

R1 A B C R2 C 

 

A1 

A1 

A2 

A3 

A3 

B1 

B1 

B2 

B1 

B1 

C1 

C3 

C2 

C1 

C3 

 

C1 

C3 

 

 

 

 حل: 

A B 

A1 

A3 

B1 

B1 

 را شامل می شوند. C3و  C1یعنی  Cهمه فیلدهای  (A3,B1)و  (A1,B1)زوج 
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 مثال 

21حاصل است مطلوب RR   . 

R1  R2 

A B C  B C 

A1 B1 C1  B1 C1 

A1 B2 C2  B2 C2 

A1 B2 C3    

A2 B1 C1    

A2 B3 C2    

 : Aحاصل تقسیم جدولی است با ستون حل: 

A 

A1 

 

 مثال 

21حاصل  است مطلوب RR   . 

 

R1  R2 

A B C  B 

1 5 9  5 

2 6 1  6 

3 5 2   

1 6 9   

 :  Cو  Aحل: حاصل تقسیم جدولی است با ستونهای 

A C 

1 9 

 
 

 

 : و  و  با عملگرهای عمل شبیه سازی 

)))((()()(),( ABAAYBYXA xxx    

 

 مثال 

 معادلی برای مجموعه عبارات زیر پیدا کنید.

21

12

1

))((

)(

TTT

ATBT

AT

C

C







 

BAحل:    
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 ABTIMESBDIVIDEA )( 

XBDIVIDEBTIMESAاگر  )( وYBTIMESBDIVIDEA )( ، 

YXدر این صورت:          

 

)(اگر   BAR HA   ،  آنگاهAR . 

 

 عملگر پیوند 

کرده و در نش هستند را گزی join دو رابطه، ابتدا دو رابطه را ضرب کرده و سپس سطرهایی که دارای شرط joinبرای محاسبه 

، عملگیری اسیت کیه از سیه عملگیر(نهایت ستونهای تکراری را توسط عملگر پرتو حذف می کنیم. یعنی پیوند) ,, 

 تشکیل شده است.

 

 مثال 

 . SPو  Sمطلوب است حاصل پیوند دو رابطه 

SP  S 

QTY P# S#  SNAME S# 

100 20 1  ALI 1 

250 30 1  SARA 2 

50 20 2  OMID 3 

80 30 3    

 

 حل: ابتدا حاصل ضرب دو رابطه را بدست می آوریم:

QTY P# SP.S# SNAME S.S# 

100 20 1 ALI 1 
250 30 1 ALI 1 
50 20 2 ALI 1 
80 30 3 ALI 1 

100 20 1 SARA 2 

250 30 1 SARA 2 

50 20 2 SARA 2 

80 30 3 SARA 2 

100 20 1 OMID 3 

250 30 1 OMID 3 

50 20 2 OMID 3 

80 30 3 OMID 3 

 

 آنها با یکدیگر برابر نمی باشد را حذف می کنیم: #Sحال سطرهایی که 
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QTY P# SP.S# SNAME S.S# 

100 20 1 ALI 1 
250 30 1 ALI 1 
50 20 2 SARA 2 

80 30 3 OMID 3 

 

 :را حذف می کنیم #Sو در نهایت یکی از ستون های 

 

QTY P# SNAME S# 

100 20 ALI 1 
250 30 ALI 1 
50 20 SARA 2 

80 30 OMID 3 

 

 مثال 

 معادل دستورات زیر را بنویسید. ،"قطعه –تهیه کننده "با توجه به پایگاه 

)(#.#. SPST SSPSS      

)(,#,,#. TQTYPSNAMESS  

 حل:

SPJOINS SSPSS #.#.   

 
 مثال 

R1 ی اطالعات زیر باشند، حاو  R2و  R1اگر   R2 چند سطر خواهد داشت؟ 

R1   R2  

A B  A C 

1 2  1 3 

2 3  3 6 

3 4  3 5 

4 5    

 ، باید دارای مقدار یکسان باشند:  Aستون مشترک دو رابطه یعنی حل: 

 

A B C 

1 2 3 

3 4 6 

3 4 5 
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 مثال 

R1 ت زیر باشند، حاوی اطالعا  R2و  R1اگر   R2 چند سطر خواهد داشت؟ 

R1    R2   

A B C  A B D 

1 2 3  2 3 7 

2 3 4  2 3 8 

3 4 5  4 5 9 

4 5 6     

 

 ، باید دارای مقدار یکسان باشند:  Bو  Aستون های مشترک دو رابطه یعنی حل: 

A B C D 

2 3 4 7 

2 3 4 8 

4 5 6 9 

 

 ساوی های زیر برقرار است:ت 

AJOINBBJOINA   

)()( CJOINBJOINACJOINBJOINA   

 

BAاشتراکی نداشته باشند )،  Bو  Aمجموعه عنوان دو رابطه اگر   HH :آنگاه ،)  

ABDIVIDEBJOINA )(  

 

BAاگر   HH  :آنگاه ،  BTIMESABJOINA  

 

BAاگر   HH  :آنگاه ، BINTERSECTABJOINA  

 

BAاگر  سازگار باشند، -، نوع Bو Aاگر رابطه های    : آنگاهABJOINA  

 

 پیوند هیچمقدار ندارند:باشند و با این فرض که صفت  Rپرتو از رابطه   iR  )n,…1,2i=( ،nاگر 

nRJOINJOINRJOINRR ...21  

 نیز استفاده کرد. "یا  یا  "از  اگر فرض باال نباشد، می توان به جای       
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RHVUباشیند بیه نحیوی کیه Rبطه دو زیر مجموعه از عنوان را Vو Uفرض می کنیم   در ایین .

][][صورت:  VRJOINURR  

 

 مثال 

 تساوی زیر برقرار است؟ در چه صورت،

)()()( 2121 SJOINRSJOINR LCLCLL     

21فقط زیر مجموعه ای از  ، Cحل: در شرط پیوند  LL  .قید شده باشد 

 

 مثال 

321پیوند   طه زیر،با توجه به سه راب RJOINRJOINR روی چه صفاتی انجام می شود؟ 

 )در زیر کلید هر رابطه خط کشیده شده است.(

),,(1 DCAR    ,   ),,(2 EBAR    , ),,,(3 GDFBR  

 می باشد. A,B,Dحل: پیوند روی صفات 

 

موعه کامل می باشند و هیر عملگیر دیگیر را میی تیوان برحسیب آنهیا بییان کیرد: مجموعه عملگرهای مبنایی یک مج 

},,,,{   

 

 مثال 

 عملگر اشتراک را به کمک عملگر مبنایی بیان کنید.

 حل: 

)( BAABA   

 البته می توان عملگر اشتراک را به کمک عملگر تفریق و اجتماع نیز بیان کرد: 

)]()[()( ABBABABA    

 

 مثال 

 تقسیم را به کمک عملگرهای مبنایی بیان کنید. عملگر

 حل: 

])[)][((][)(),( YABYAYAXBXYA   
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 پایگاه داده دانشجو و درس

 این پایگاه داده از سه رابطه تشکیل شده است:

1- S (SID , SNAME , SDEG , SMJR , SDEID) 

 وره تحصیلی،رشته تحصیلی ،شماره گروه آموزشی دانشجو(    جدول دانشجو)شماره دانشجو،نام دانشجو،سطح د 

 

2- C(CID , CTITLE , CREDIT , CTYPE , CDEID) 

 جدول درس)شماره درس ، عنوان درس ، تعداد واحد ، نوع درس،شماره گروه آموزشی ارائه کننده درس (

 

3- SC( SID,CID ,TR , GRADE)  

 ه درس، ترم ،نمره(درس )شماره دانشجو ، شمار -جدول دانشجو

 حال با توجه به این سه جدول، به پرس و جوهای زیر پاسخ می دهیم:

 آنها را انتخاب کرده است. 123شماره درسهایی که دانشجو با شماره  -1

)]SCS([ '123'SIDCID    

 آنها را انتخاب نکرده است. 123نام درسهایی که دانشجو با شماره  -2

]C)]SC()C([[ '123'SIDCIDCIDCTITLE    

 را ، انتخاب کرده باشند. 123شماره  ینام دانشجویانی که حداقل تمام درسهای انتخاب شده توسط دانشجو -3

]S))]SC(()SC([[ '123'SIDCIDCID,SIDSNAME    

 

 نام دانشجویان و نام درسهایی که متعلق به یک گروه آموزش هستند. -4

)CS(CTITLE,SNAME   

 اشد.دانشجو، درس را انتخاب نکرده ب، به طوریکه در هر جفتشماره دانشجویان و شماره درس ها به صورت جفت  -5

)SC()CS( CID,SIDCID,SID   

 می باشد.( متناظر با استفاده از عملگر تقسیم،  "تمام")وجود کلمه دانشجویان انتخاب کرده باشند. تمامنام درسهایی که  -6

]C))S()SC([( SIDCID,SIDCTITLE   
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 پایگاه داده تهیه کننده و قطعه

 داده ای تهیه کننده و قطعه دارای سه جدول است:پایگاه 

S    ( S#  , SNAME ,  STATUS , CITY ) 

P    ( P#  , PNAME , COLOR , WEIGHT , CITY ) 

SP ( S#  ,  P# , QTY) 

ه مییزان تولیید قطعیات توسیط تهیی SP مشخصات قطعات و در جدول  P مشخصات تهیه کنندگان و در جدول   S در جدول

 ان نگهداری می شود. مثالهای زیر با توجه به این پایگاه داده حل شده است.کننده گ

 باشد.  nullمشخصات تهیه کنندگانی که نام آنها مقدار  -1

)S(''sname  

 شماره قطعاتی که در شهر همدان تولید شده اند. -2

))P(( 'HAMEDAN'CITY#P   

 باشد.   30یا  20مشخصات قطعاتی که وزن آنها  -3

)P(30weight20weight   

 عدد.    20شماره تهیه کنندگان و قطعات تولیدی با تولید کمتر از  -4

))SP(( 20QTY#P,#S   

 لیست شهرهای تهیه کنندگان و قطعات -5

)P()S( CITYCITY    

 شهرهایی که هم تهیه کنندگان و هم قطعات در آن ها وجود دارند -6

)P()S( CITYCITY    

 عرضه می شوند. S1کیلو بیشتر است یا توسط عرضه کننده   20شماره قطعاتی که وزن آنها از -7

))SP(())P(( '1S'#S#P20WEIGHT#P     

 ساکن هستند. S1شماره تهیه کنندگانی که در شهر تهیه -8

)))S((( '1s'#s#s,city#s,city#s    

           را تهیه کرده اند.            P1نام تهیه کنندگانی که قطعه  -9

))SPS(( '1P'#PSNAME    

 .                              P3یا  P1نام عرضه کنندگان قطعه  -10

))SPS(( '3p'#p1p'#psname    

 را تهیه نمی کنند. P2نام تهیه کنندگانی که قطعه  -11

)S)))SP(()S(( '2P'#P#S#SSNAME    

 کنند. نام تهیه کنندگانی که حداقل یک قطعه قرمز رنگ تولید می -12

))SPPS(( 'RED'COLOR.PSNAME    

 نام تهیه کنندگانی که تمام قطعات را تهیه می کنند. -13

)))P()SP((S( #P#P,#SSNAME   
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 ( SEMIJOIN )عملگر نیم پیوند 

گر نیم پیوند)   ( نوع خاصی از عملگر پیوند طبیعی است که فقط تاپلهای پیوند شدنی از رابطه سمت چپ در رابطه جواب لعم

 ی شوند. کاربرد این عملگر در رابطه های توزیع شده می باشد.وارد م

 مثال 

 را بدست آورید.    S   SEMIJOIN  SPحاصل 

QTY P# S#  SNAME S# 

100 P1 S1  Sn1 S1 

200 P2 S1  Sn2 S2 

100 P1 S2  Sn3 S3 

100 P2 S3    

 حل:

S# SNAME 

S1 SN1 

S2 SN2 

S3 SN3 

 

 مثال 

 زی را مشخص می کند.عبارت زیر چه چی

S      ))P()SP(( #P#P,#S   

 حل: مشخصات تهیه کنندگانی که تمام قطعات را عرضه کرده اند.

 

 مثال 

 عبارت زیر چه چیزی را مشخص می کند.

S      )))SP(()S(( '1P'#P#S#S   

 را تهیه نکرده اند. P1 حل: مشخصات تهیه کنندگانی که قطعه

 

 مثال 

 عبارت زیر چه چیزی را مشخص می کند.

)P('HAMEDAN'CITY       ))SP(( 20QTY  

 عدد کمتر است. 20حل: مشخصات قطعاتی که در همدان تهیه شده اند و تعداد آنها از 
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BAرابطه زیر در صورتی که  ،قرار است:بر باشد 

ASEMIJOINBBSEMIJOINA   
 

 )پیوند و نیم پیوند بر روی شرط یکسانی هستند( تساوی های زیر برقرار است:

)( ASEMIJOINBJOINABJOINA     

)( BSEMIJOINAJOINBBJOINA   

)()( ASEMIJOINBJOINBSEMIJOINABJOINA   

 

  (SEMIMINUS)عملگر نیم تفاضل

 این عملگر به صورت زیر تعریف می شود: 

A  SEMIMINUS  B = A  MINUS  ( A  SEMIJOIN  B )   

 

 ((OUTER  JOINعملگرهای فرا پیوند 

 عملگرهای فرا پیوند عبارتند از:

   (Left  Outer  Join )فرا پیوند چپ  -1

 (Right Outer  Join) فرا پیوند راست  -2

 (Full  Outer  Join) فرا پیوند کامل    -3

ز رابطیه ایوند نشیدنی تساوی است و عالوه بر تاپلهای پیوند شدنی از دو رابطه، تاپلهای پ عملگر فرا پیوند چپ معموالٌ به شرط

، بیا مقیدار هییچ پیوند می شوند. در حالت فراپیوند راست، تاپلهای پیوند نشدنی از رابطه راسیت (null)چپ هم با مقدار هیچ 

نید میی دار هییچ پیوز رابطه چپ و هم از رابطه راست با مقیپیوند می شوند و در حالت فرا پیوند کامل، تاپلهای پیوند نشدنی ا

 برای نمایش فراپیوند کامل استفاده می شود. از عالمت شوند.

 مثال 

 به صورت زیر مفروض است:  R2و  R1دو رابطه 

R2  R1 

A D C  B A 

A1 D1 C1  B1 A1 

A1 D2 C2  B1 A2 

A2 D3 C3  B2 A3 

A3 D4 C4  B3 A4 

A2 D3 C5  B4 A5 

A6 D5 C6    

 . R2و  R1فرا پیوند چپ دو رابطه  -الف
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D C B A 

D1 C1 B1 A1 
D2 C2 B1 A1 
D3 C3 B1 A2 

D3 C5 B1 A2 

D4 C4 B2 A3 

Null null B3 A4 

Null null B4 A5 

 

 . R2و  R1فرا پیوند راست دو رابطه  -ب

 

D C B A 

D1 C1 B1 A1 

D2 C2 B1 A1 
D3 C3 B1 A2 

D3 C5 B1 A2 

D4 C4 B2 A3 

D5 C6 null A6 

 

 . R2و  R1فرا پیوند کامل دو رابطه  -ج 

 

D C B A 

D1 C1 B1 A1 
D2 C2 B1 A1 
D3 C3 B1 A2 

D3 C5 B1 A2 

D4 C4 B2 A3 

Null null B3 A4 

Null null B4 A5 

D5 C6 null A6 

 
 

مجموعه عنوان دو رابطه یکسیان باشیند، امیا در فیرا : در عملگر اجتماع باید  (OUTER UNION)عملگر فرا اجتماع 

 (null) هییچ اجتماع ، دیگر نیاز به برقراری این شرط نیست و عنوان رابطه حاصل، اجتمیاع دو عنیوان اسیت و از مقیدار

 بجای مقادیر صفات ناموجود در تاپلها استفاده می شود.

 

 آنها برابر است. OUTER UNIONآنها با  FULL OUTER JOINاگر دو رابطه صفت مشترکی نداشته باشند،حاصل 

 

یک  Sبرای رابطه  S(x(می توان یک نام جدید برای یک رابطه بدست آورد. به طور نمونه دستور  توسط عملگر 

         خص می شود:یک شهر هستند، مش می گذاریم. در دستور زیر جفت شماره تهیه کنندگانی که از xنام دیگر به نام 

   ))S)S((( kcity.kcity.s#s.k,#s.s   
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حاصل تقسیم، کاردینالیتی رابطه حاصل از پیوند دو رابطه بر کاردینالیتی رابطه حاصل از ضیرب کیارتزین دو رابطیه را، 

ضریب گزینش عملگر پیوند گویند:  
cart

join

C

C
jsf  .  

 شد، این ضریب برابر یک است.()اگر پیوند شرطی نبا       

 

 ( SUMMARIZE)عملگر گروه بندی 

یا بیش از یک صیفت و یک عملگری تک عملوندی برای گروه بندی تاپلهای یک رابطه برحسب مقادیر ، (عملگر گروه بندی)

 سپس انجام محاسبه روی یکی از صفات توسط یکی از توابع جمعی است.  

)شمارشیگر تاپلهیا( را توابیع جمعیی میی  COUNT)جمع( و SUM)میانگین(،  AVG)حداقل(،  MIN)حداکثر(،  MUXتوابع 

 گویند.

 بعد از گروه بندی می توان یک یا چند تابع جمعی را در هر گروه اعمال کرد.

 

 مثال 

 را بدست آورید. Rحاصل دستور زیر بر روی جدول 

SUMMARIZE   R   BY(X)   ADD  AVG(Y)  AS   K;  

 حل: 

R   

X Y  X K 

x1 5   x1 4 

x1 3  x2 6 

x2 6  x3 5 

x3 1    

x3 9    

 

 مثال 

 استفاده شده بود آنگاه حاصل به صورت زیر خواهد بود:  MIN از تابعAVG  در مثال قبل اگر به جای تابع

 

X K 

x1 3 

x2 6 

x3 1 

 

 مثال 

 را بدست آورید. Rر بر روی جدول حاصل دستور زی

SUMMARIZE    R    BY(B)     ADD   SUM(A)   AS    T;  
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 حل: 

 

R   

A B  B T 

10 2   1 20 

15 3  2 45 

20 1  3 55 

35 2    

40 3    

 

 مثال 

 ر چیست؟نتیجه اجرای عبارت جبر رابطه ای زی ، R(A,B,C,D)با فرض وجود رابطه 

SUMMARIZE   R   PER  R[ ]  ADD  SUM  (D)  AS  SD 

 . Dو یک تاپل و با مقدار حاصل جمع مقادیر  SDحل: رابطه ای با یک صفت 

 

 می توان شبیه سازی کرد. " PROJECTو  RENAMEو  EXTEND "را به کمک عملگرهای SUMMARIZEعملگر 

 تک عملوندی هستند. ، RESTRICTو  SUMMARIZE  ،EXTENDعملگرهای 

 کلید کاندید 

 ی شود.مفروضند. کلید کاندید رابطه حاصل از اعمال یک عملگر به صورت زیر مشخص م Bو  Aرابطه های 

 است. Aکلید کاندید  ،BMINUSAکلید کاندید  -1

 است. Aکلید کاندید  ،BSEMIJOINAکلید کاندید  -2

 است. Aکلید کاندید  ،BSEMIMINUSAد کلید کاندی -3

 است. Bیا  Aعنوان  ،BUNIONAکلید کاندید  -4

 است. Bیا  Aکلید کاندید در  ،BINTERSECTAکلید کاندید  -5

 است. Bو  Aترکیب کلیدهای کاندید در  ،BTIMESAکلید کاندید  -6

 است( Aکلید کاندید در .)صفت پیوند،است Bو  Aاجتماع کلیدهای کاندید در  ،BJOINAید کاندید کل -7

 است. B، کلید کاندید BPERASUMMARIZE)(کلید کاندید  -8

و  Aکلیید کاندیید رابطیه  ، Kتی اگیر یا زیر مجموعه ای از آن است. به عبار Aکلیدهای کاندید  ،Ap)(کلید کاندید -9

K   کلید کاندید رابطه)(Ap ،در این صورت: باشد KK  

 مشخص نیست.  فراپیوند راست و فرا اجتماع،کلید رابطه حاصله از عملگرهای فراپیوند چپ،  -10

 مثال 

),,,(رابطه  DCBAR 1'1')(مفروض است. اگر RR C ، 1در این صورت کلید کاندیدRچیست؟ 

},{کلید کاندید  حل: BA .است 
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 مثال 

),,,(رابطه  DCBAR 1^)(مفروض است. اگر RR bBaA  ، 1در این صورت کلید کاندیدRچیست؟ 

 است. Cکلید کاندید  حل:

   

 مثال 

11)(مفروض است. اگر Rرابطه  RR P22)(و RR P ، 21آنگاه کلید کاندید RR چیست؟ 

21 حل: RR HH  

   

 

 حساب رابطه ای 

ی ادل است. یعنبا جبر رابطه ای منطقاٌ معی یکی از روش های اعمال پرس و جو در مدل رابطه ای می باشد که حساب رابطه ا

 بان طبیعی وزبرای هر عبارت جبر رابطه ای، یک عبارت معادل در حساب رابطه ای وجود دارد و برعکس. حساب رابطه ای به 

 ی باشد. ماب رابطه ای بر دو نوع تاپلی و میدانی)دامنه ای( جبر رابطه ای به یک زبان برنامه سازی نزدیک است. حس

 در حساب رابطه ای داریم:

EXISTS    x(p)   COUNT(x  where  p=1) 
 

FORALL  x(p)   COUNT(x WHERE  p) 

 همچنین داریم:

COUNT (x WHERE  p)  COUNT (x) 
 

FORALL  T(f) NOT  EXISTS  T (NOT F) 
 

EXISTS    T(f)   NOT(FORALL  T (NOT f)) 
 

NOT EXISTS  T(f)   NOT  FORALL  T(f) 
 

FORALL  T((f)) OR (g))   NOT EXISTS T(NOT (f)  AND  NOT(g)) 
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 مثال 

 ، به صورت زیر است: "قطعه -تهیه کننده"پایگاه داده های 

S(S# , SNAME , STATUS, CITY ) 

P(P# , PNAME , …. ) 

SP(S# , P# , QTY) 

 عبارت حساب رابطه ای زیر، پاسخ چه پرسشی است؟

S.SX.S#  WHERE  FORALL  SPY(IF  SPY.S#=’S3’   

                  THEN EXISTS SPZ(SPZ.S# =SX.S#   

                                                     AND  SPZ.P# = SPY.P#)) 

(SPY  وSPZ  دو متغیر تاپلی تعریف شده رویSP ).هستند 

 S3ر تهیه کننده البته اگ را تهیه کرده اند. ’S3‘حل: شماره تهیه کنندگانی را بدهید که حداقل تمام قطعات تهیه شده توسط 

 شود. داده می ’S3‘از جمله خود  Sآنگاه شماره تمام تهیه کنندگان موجود در رابطه  قطعه ای تهیه نکرده باشد،، 

 
 مثال 

تاپلی تعرییف  سه متغیر W,U,Vمفروضند. با فرض اینکه  (A,B)با کلید  R3و رابطه  Bبا کلید  R2رابطه ، Aبا کلید  R1رابطه 

 در حساب رابطه ای را بنویسید. ند، معادل عبارت جبر رابطه ای زیر،باش R3و R2و R1شده به ترتیب روی 

(R1  TIMES  R2) [A,B]  MINUS  R3[A,B] 

 حل:

(V.A , V.B)  WHERE NOTEXISTS  W(W.A=V.A  AND  W.B=U.B) 

 آن به صورت زیر است: SQLدر فصل بعد خواهید دید که معادل 

SELECT  R1.A ,R2.B  FROM R1,R2 

EXCEPT 

SELECT  R3.A,R3.B  FROM  R3; 

 
 مثال 

 عبارت زیر به صورت حساب رابطه ای است. معادل آن را در جبر رابطه ای بنویسید.

SUM (V  WHERE  V.A=’a1’  AND  V.B=’b1’ , C)  AS  SC 

 حل:

(SUMMARIZE  R  PER  R{TUPLE<’a1’ , ‘b1’>} ADD  SUM(C)  AS  SC) {SC} 

 آن به صورت زیر است: SQLه معادل در فصل بعد خواهید دید ک

SELECT  SUM(R.C)  AS  SC  FROM  R  WHERE  R.A=’a1’  AND  R.B=’b1’ 

 

 نارویه ای تر از جبر رابطه ای است.حساب رابطه ای، 

 

 رابطه مبنا با یک عبارت جبر رابطه ای تعریف نمی شود.
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 آزمون

 
 

Rاند. زیر مفروض  S(A,C,D)و  R(A,B)رابطه های  -1 S (90)دولتی چند تاپل خواهد داشت؟ 

  -Natural full outer join)-: فراپیوند طبیعی کامل)    

R   S   

A B  A C D 

1 2  1 2 3 

3 4  1 3 4 

   2 4 5 

     1 )2                      2 )3                           3 )4                           4 )5 

از  ابطیه چیپ و هیمرتاپلهای پیوند نشیدنی هیم از  عالوه بر تاپلهای پیوند شدنی از دو رابطه،حالت فرا پیوند کامل، در  (3-1

 رابطه راست با مقدار هیچ پیوند می شوند.

A B C D 

1 2 2 3 

1 2 3 4 

3 4 null null 

2 null 4 5 

 

 (89)دولتی  دام عبارت همواره تعریف شده است؟و دو عبارت جبری زیر را در نظر بگیرید. ک R(a,b,c)رابطه  -2

))R((:Q cbc,b1   

))R((:Q bab,a2   

    1 )21 QQ            2  )2Q
1Q            3 )21 QQ             4 2و1( موارد 

.  بنیابراین bو   a، جدولی است با دو سیتون 2Qو نتیجه پرسش  cو  b، جدولی است با دو ستون 1Qنتیجه پرسش   (2-2

زییر مجموعیه  2Qچون ستونها دو جدول هم نام نمی باشند، اشتراک آنها تعریف نشده است. همچنین چون  ستونهای 

1Q  ،21نمی باشند QQ  .تعریف نشده است 

 

کدام یك از عبارات  Bو  Aیکسان باشند، حاصل الحاق  (Attributes)دو رابطه دارای خصیصه های A , Bاگر  -3

 (87)دولتی  زیر است؟ 

     1 )BA               2 )BA                  3  )BA               4هیچ کدام ) 

 چون تمام خصیصه های دو رابطه یکسان است، حاصل الحاق آنها با اشتراک آنها برابر خواهد بود. (2-3
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 منتخبی از عناوین آموزشی منتشر شده بر روی فرادرس

 یبرنامه نویس

 مدت زمان تقریبی عنوان آموزش

 ساعت 2 کلیک کنید )+( –ی سیبرنامه نو یآموزش اصول و مبان

 ساعت 23 کلیک کنید )+( – جاوا یسیآموزش برنامه نو

 ساعت 29 کلیک کنید )+( – PHP یسیآموزش برنامه نو

 ساعت 20 کلیک کنید )+( – ++C یسیآموزش برنامه نو

 ساعت 8 کلیک کنید )+( – پالس(پالس  یدر س ییگرا ی)ش ++C شرفتهیآموزش پ

 ساعت 8 کلیک کنید )+( – (C#شارپ ) یس یسیبرنامه نو یآموزش مقدمات

 ساعت 14 کلیک کنید )+( – شارپ( ی)س #C یسیبرنامه نو یکاربرد یمجموعه آموزش ها

 ساعت 14 کلیک کنید )+( – (#Cشارپ ) یدر س ییگرا یآموزش ش

 ساعت 18 کلیک کنید )+( –ی مقدمات – تونیپا یسیآموزش برنامه نو

 ساعت 5 کلیک کنید )+( – تونیپا یسیبرنامه نو یلیآموزش تکم

 ساعت 13 کلیک کنید )+( – C یسینو آموزش برنامه

 ساعت 11 کلیک کنید )+( –ی مقدمات – SQL Serverآموزش 

 ساعت 6 کلیک کنید )+( –ی لیتکم – SQL Serverآموزش 

 ساعت 3 کلیک کنید )+( – SQL Serverداده در  گاهیآموزش کار با دستورات پا

 ساعت 9 کلیک کنید )+( – (MATLABمتلب ) یسیبرنامه نو یمجموعه آموزش ها

 ساعت 7 کلیک کنید )+( – شرفتهیمتلب پ یسیبرنامه نو یمجموعه آموزش ها

 ساعت 16 کلیک کنید )+( –ی مقدمات –( Android) دیاندرو یسیش برنامه نوآموز

 ساعت 20 کلیک کنید )+( –ی لیتکم –( Android) دیاندرو یسیآموزش برنامه نو

 ساعت 26 کلیک کنید )+( – شرفتهیپ –( Android) دیاندرو یسنوی برنامه آموزش

 ساعت 3 کلیک کنید )+( – (Delphi) یدلف یسیآموزش پروژه محور برنامه نو

 ساعت 4 کلیک کنید )+( –ی مقدمات –( Fortranفرترن ) یسیآموزش زبان برنامه نو

 ساعت 2 کلیک کنید )+( –ی کاربرد یبا مثال ها FORTRAN یسیزبان برنامه نو یآموزش مرور

و  SIM یو ماژول هیا امکینترل لوازم منزل با شبکه و پک -( IoT) ایاش نترنتیآموزش پروژه محور ا

ESP8266 – )+( کلیک کنید 
 ساعت 10

 ساعت 5 کلیک کنید )+( – iOS یسیبرنامه نو ی( برافتی)سوئ Swift یسیآموزش برنامه نو

 ساعت 6 کلیک کنید )+( – (Pascalپاسکال ) یسیآموزش برنامه نو

 ساعت 16 کلیک کنید )+( – (Small Basic) کیسیدانش آموزان با اسمال ب یبرا یسیآموزش برنامه نو

 ساعت 6 کلیک کنید )+( – (Scratchبه کودکان با زبان اسکرچ ) یریتصو یسیرنامه نوآموزش ب

 ساعت 1 کلیک کنید )+( – (ی)اسمارت اسمبل SmartAssemblyبا  ینرم افزار یآموزش محافظت از کدها
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 برنامه نویسی )ادامه از صفحه قبل(

 مدت زمان تقریبی آموزش عنوان

 ساعت 10 کلیک کنید )+( – حل مسأله کردیو فلوچارت( با رو تمی)الگور یسیبرنامه نو یآموزش مبان

کلیک کنید  – Linuxو  Windows یزار براساخت نرم اف -( تونی)پا Pythonآموزش پروژه محور 

)+( 
 ساعت 10

 ساعت 5 کلیک کنید )+( – (Python) تونی( با پاArduino) نویآردو یسیآموزش برنامه نو

 ساعت 2 )+( دیکن ککلی – MySQLو  PHP( با Android) دیاندرو شنیکیساخت اپل آموزش

کلییک  – (Android) دییتوسیعه اندرو ی( بیراKotlin) نیکاتل یسینو زبان برنامه یآموزش مقدمات

 کنید )+(
 ساعت 3

 ساعت 1 کلیک کنید )+( – توسعه دهندگان ی( براDockerآموزش داکر )

 ساعت 1 کلیک کنید )+( –  Go یسیآموزش توسعه وب با زبان برنامه نو

 ساعت 13 کلیک کنید )+( –مقدماتی  –( Visual Basic.NETدات نت ) کیسیب ژوالیآموزش و

 ساعت 16 کلیک کنید )+( –ی لتکمی –( Visual Basic.NETدات نت ) کیسیب ژوالیآموزش و

 ساعت 1 کلیک کنید )+( – ( و مقدمات آنGit) تیگ خچهیآموزش تار

 ساعت 1 کلیک کنید )+( – شده عینسخه توز تیریمد ی( براGit) تیآموزش گ

 ساعت 5 کلیک کنید )+( –ی متن یها لیفا زینالپردازش و آ - نوکسیدر ل AWK یسیآموزش زبان برنامه نو

 ساعت 7 کلیک کنید )+( – RStudioو نرم افزار  R یسیآموزش برنامه نو

 ساعت 5 ک کنید )+(کلی – RStudioافزار  و نرم R یسینو برنامه یلیآموزش تکم

 ساعت 1 کلیک کنید )+( – PHPساخت ربات تلگرام با  یآموزش مقدمات

 ساعت 9 )+( کلیک کنید – برنامه ها یسیساده نو یبرا C( در ++STLآموزش کتابخانه قالب استاندارد )

 ساعت 4 کلیک کنید )+( – VB.Netبه زبان  هیبا روش سه ال یسیآموزش برنامه نو

 ساعت 4 کلیک کنید )+( – Pygameبا کتابخانه  تونیدر پا یساز یآموزش باز

 ساعت 5 کلیک کنید )+( – (تونیپا یکیگراف ی)رابط ها یکیگراف تونیآموزش پا

 ساعت 1 کلیک کنید )+( – (Python) تونیآموزش ساخت ربات تلگرام با پا

 ساعت 7 ( در متلبGUI) یکیگراف یرابط ها یطراح یمجموعه آموزش ها

 ساعت 14 کلیک کنید )+( – (MATLAB( با متلب )GUIکاربر ) یکیرابط گراف یطراح یلیآموزش تکم

 ساعت 1 کلیک کنید )+( – (MATLABآموزش ساخت ربات تلگرام با متلب )

 ساعت 1 کلیک کنید )+( – (Javaآموزش ساخت ربات تلگرام با جاوا )

 ساعت 2 لیک کنید )+(ک – داده ها در جاوا گاهیآموزش پا

کلییک کنیید  – (ادداشیتی)به همراه پروژه دفترچه  Java/IO جیها در جاوا با پک لیآموزش کار با فا

)+( 
 ساعت 3

 ساعت 1 کلیک کنید )+( – (Barcodeو اسکن بارکد ) جادیو ا QR code دیتول -آموزش پروژه محور جاوا 
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 برنامه نویسی )ادامه از صفحه قبل(

 مدت زمان تقریبی عنوان آموزش

 ساعت 6 کلیک کنید )+( –ی و ساخت شبکه اجتماع یطراح -( Javaآموزش پروژه محور جاوا )

 ساعت 4 کلیک کنید )+( – (Janusجانوس ) ی. با کامپوننت هاNETمدرن در  یرابط کاربر یآموزش طراح

 ساعت 2 کلیک کنید )+( – کیسیب ژوالیساده در و یآموزش ساخت باز

 –مقدماتی  –( VB.NETدات نت ) کیسیب ژوالیو فروش با و یانباردار ستمیس یساز ادهیآموزش پ

 کلیک کنید )+(
 ساعت 10

 –ی لیتکمی –( VB.NETدات نت ) کیسیب ژوالیو فروش با و یانباردار ستمیس یساز ادهیآموزش پ

 کلیک کنید )+(
 ساعت 12

 ساعت 4 کلیک کنید )+( – (Python) تونیدر پا یساز نهیمسائل به یساز ادهیپ یآموزش مقدمات

 ساعت 12 کلیک کنید )+( – (Python) نتوی( در پاDesign Patterns) یطراح یآموزش الگوها

 ساعت 2 کلیک کنید )+( – متلب ینکات و ترفندها گانیآموزش را

 ساعت 14 کلیک کنید )+( –ی علوم و مهندس یمتلب برا یسیبرنامه نو یمجموعه آموزش ها

 ساعت 6 کلیک کنید )+( – در جاوا Springورک  میآموزش فر

 ساعت 18 کلیک کنید )+( – (Java( جاوا )Hibernate) تیبرنیها ORMآموزش 

 ساعت 2 کلیک کنید )+( – #Cدر  LINQ to SQLبا  ییآموزش آشنا

 ساعت 1 کلیک کنید )+( – شارپ در قالب پروژه یتحت شبکه با س یسیآموزش برنامه نو

 ساعت 4کلیک کنید )+( – شارپ یبه زبان س هیبا روش سه ال یسیمه نوآموزش برنا

 ساعت 3 کلیک کنید )+( – در دات نت Cryptographyآموزش 

 ساعت 4 کلیک کنید )+( –ی ستریرج قیاز طر C#در  یآموزش قفل نرم افزار

 ساعت 19 کلیک کنید )+( – آموزشگاه تیریمد ستمسی –( #Cشارپ ) یآموزش پروژه محور س

 ساعت 14 کلیک کنید )+( –ی انباردارو  یحسابدار تیریمد ستمسی –( #Cشارپ ) یآموزش پروژه محور س

 ساعت 7 کلیک کنید )+( – شارپ یدر س یتمیالگور یسورس کدها یسیآموزش برنامه نو

 ساعت 10 کلیک کنید )+( –ی هتلدار ستمیس یساز ادهپی –( #Cشارپ ) یآموزش پروژه محور س

 ساعت 4 کلیک کنید )+( – شارپ یدر س ریآزمون گ ستمیآموزش ساخت س

 ساعت 3 کلیک کنید )+( – (#Cشارپ ) یدر س با مودم امکیپ افتدری و ارسال آموزش

 ساعت 11 کلیک کنید )+( – هیآتل تیریمد ستمیس یساز ادهپی –( #Cشارپ ) یآموزش پروژه محور س

 ساعت 7 کلیک کنید )+( –ی بت دهنو ستمیس یساز ادهپی –( #Cشارپ ) یآموزش پروژه محور س

 ساعت 9 کلیک کنید )+( – طیصدور بل ستمیس یساز ادهپی –( #Cشارپ ) یآموزش پروژه محور س

 ساعت 3 )+(کلیک کنید  – (#Cشارپ ) یآموزش رسم نمودار در س

 ساعت 7 کلیک کنید )+( – بانک تیریمد ستمسی –( #Cشارپ ) یآموزش پروژه محور س

 ساعت 5 کلیک کنید )+( – (#Cشارپ ) یبا س یآموزش ساخت باز

 ساعت 2 کلیک کنید )+( – تونیمتا( در پا یسی)برنامه نو Metaprogrammingآموزش 
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 برنامه نویسی )ادامه از صفحه قبل(

 مدت زمان تقریبی عنوان آموزش

 ساعت 12 کلیک کنید )+( – (C#ارپ )ش یدر س Entity Framework یآموزش کاربرد

 ساعت 6 کلیک کنید )+( – کارمندان تیریمد ستمیس یساز ادهپی –( #Cشارپ ) یآموزش پروژه محور س

کلیک کنیید  –ی بانک یچک ها تیریمد ستمیس یساز ادهپی –( #Cشارپ ) یآموزش پروژه محور س

)+( 
 ساعت 6

 ساعت 4 کلیک کنید )+( – دستگاه عابر بانک یساز هشبی –( #Cشارپ ) یآموزش پروژه محور س

 – (#Cشیارپ ) ی( در سیStimulsoftسافت ) مولیو است پورتیر ستالیربا ک یریآموزش گزارش گ

 کلیک کنید )+(
 ساعت 2

 ساعت 2 کلیک کنید )+( – (C#شارپ ) ی( در سSQLite) تیال ویداده اس ک گاهیآموزش پا

 ساعت 6 کلیک کنید )+( –ی شخص ینرم افزار حسابدار یساز ادهیپ -( C#شارپ ) یآموزش پروژه محور س

 ساعت 15 کلیک کنید )+( – نیرستوران آنال ستمیس یساز ادهپی –( #Cشارپ ) یآموزش پروژه محور س

 ساعت 3 کلیک کنید )+( – (C#شارپ ) ی( در سAccessاکسس ) یآموزش کار با بانک اطالعات

 ساعت 2 کلیک کنید )+( – شارپ( ی)س #Cدر  یرکتوریها و دا لیآموزش کار با فا

کلیک کنید  – (دریدری)ف FeedReaderنرم افزار  یساز ادهپی – #Cشارپ  یآموزش پروژه محور س

)+( 
 ساعت 3

 ساعت 4 کلیک کنید )+( – (#Cشارپ ) یدر س یکیآموزش کار با دستورات گراف

 ساعت 3 کلیک کنید )+( – سینترفیا یساخت و اجرا ی( براC#شارپ ) یدر س WPF یآموزش مقدمات

 ساعت 4 کلیک کنید )+( – شرفتهیپ – سینترفیا یساخت و اجرا یشارپ برا یدر س WPFآموزش 

 ساعت 2 کلیک کنید )+( –ی لیتکم – سینترفیا یساخت و اجرا ی( براC#شارپ ) یدر س WPFآموزش 

 ساعت 1 کلیک کنید )+( – (#Cشارپ ) یآموزش ساخت ربات تلگرام با س

 – کارمنیدان تیریمید سیتمیس -( C#شیارپ ) یدر سی LocalDBداده  گاهیآموزش پروژه محور پا

 کلیک کنید )+(
 ساعت 12

کلیک کنید  – Word لیفا شیرایو و جادیا ی( براC#شارپ ) یدر س Spire.Docآموزش کتابخانه 

)+( 
 عتسا 5

 ساعت 1 کلیک کنید )+( – ساخت برنامه دانلودگر -( C#شارپ ) یآموزش پروژه محور س
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 علوم کامپیوتر

 مدت زمان تقریبی عنوان آموزش

 ساعت 10 کلیک کنید )+( – آموزش ساختمان داده ها

 ساعت 8 کلیک کنید )+( – (یساختمان داده )همراه با حل نمونه سواالت کنکور ارشد و دکتر شرفتهیآموزش پ

 ساعت 20 کلیک کنید )+( – (ارشد کنکور تست –آموزش ساختمان داده ها )مرور 

 ساعت 11 کلیک کنید )+( – عامل یها ستمیآموزش س

 ساعت 12 کلیک کنید )+( – ارشد( تست کنکور -عامل )مرور  ستمیآموزش س

 ساعت 8 کلیک کنید )+( – داده ها گاهیآموزش پا

 ساعت 8 کلیک کنید )+( – (ارشد کنکور تست –داده ها )مرور  گاهیآموزش پا

 ساعت 10 کلیک کنید )+( –ی برنامه ساز یزبان ها یساز ادهیو پ یآموزش طراح

 ساعت 9 کلیک کنید )+( – (ارشد کنکور تست –)مرور  یبرنامه ساز یزبان ها یساز ادهیو پ یآموزش طراح

 ساعت 15 کلیک کنید )+( – تمیالگور یآموزش طراح

 ساعت 8 کلیک کنید )+( –ی عمل یبه همراه حل مثال ها تمیالگور یآموزش طراح

 ساعت 4 کلیک کنید )+( –ی حل روابط بازگشت یوش هاآموزش ر

 – تسیت کنکیور ارشید( -و ساختمان گسسته )مرور  تمیالگور یدر طراح یبازگشت یآموزش رابطه ها

 کلیک کنید )+(
 ساعت 2

 ساعت 15 کلیک کنید )+( – (ارشد کنکور تست –)مرور  تمیالگور یطراح آموزش

کلیک کنیید  – ارشد( یتست کنکور کارشناس -)مرور  تمیالگور یو حل در طراح میآموزش روش تقس

)+( 
 ساعت 2

 ساعت 18 کلیک کنید )+( – مجموعه ها هیمنطق و نظر یآموزش مبان

 ساعت 15 کلیک کنید )+( – (ارشد کنکور تست –)مرور  یآموزش مدار منطق

 ساعت 12 کلیک کنید )+( – خش اولب - تالیجید کیالکترون یآموزش مبان

 ساعت 11  کلیک کنید )+( – بخش دوم - تالیجید کیالکترون یآموزش مبان

 ساعت 20 +(کلیک کنید ) –یمقدمات -حل مساله  کردیبا رو وتریکامپ یآموزش معمار

 ساعت 14 کلیک کنید )+( – شرفتهیپ –حل مساله  کردیبا رو وتریکامپ یآموزش معمار

 ساعت 9 کلیک کنید )+( – ها نیزبان ها و ماش هیآموزش نظر

 ساعت 8 کلیک کنید )+( – تست کنکور ارشد( -)مرور  نیزبان ها و ماش هیآموزش نظر

 ساعت 3 کلیک کنید )+( – JFLAPدر  نیزبان ها و ماش هیو تست نظر یساز هیآموزش شب

 ساعت 4  کلیک کنید )+( –ی در پزشک قیعم یریادگیآموزش 

 ساعت 16 کلیک کنید )+( – حل مساله کردیآموزش ساختمان گسسته با رو

 ساعت 12 کلیک کنید )+( – ارشد( یکنکور کارشناس ی)مرور و حل تست هاآموزش ساختمان گسسته 

 ساعت 13 کلیک کنید )+( –ی آموزش آمار و احتمال مهندس

 ساعت 14 کلیک کنید )+( – ور ارشد(و تست کنک نی)حل تمر یآموزش آمار و احتمال مهندس
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 علوم کامپیوتر )ادامه از صفحه قبل(

 مدت زمان تقریبی عنوان آموزش

 ساعت 19 کلیک کنید )+( – 1 یوتریکامپ یآموزش شبکه ها

 ساعت 23 )+( دیکن ککلی –ه همراه با حل مسأل - 2 یوتریکامپ یهاآموزش شبکه 

 ککلی – Boson NetSim( در نرم افزار Cisco) سکویبر س یمبتن یشبکه ها یساز هیآموزش شب

 )+( دیکن
 ساعت 1

 ساعت 15 )+( دیکن ککلی – لریکامپا یوزش طراحآم

 ساعت 15 )+( دیکن ککلی – ارشد( یکنکور کارشناس ی)مرور و حل تست ها لریکامپا یآموزش طراح

 ساعت 8 )+( دیکن ککلی – اطالعات یابیو باز رهیآموزش ذخ

 ساعت 23 کلیک کنید )+( – Cدر ++ یساز ادهیآموزش ساختمان داده ها همراه با پ

 ساعت 9 کلیک کنید )+( – ل مسائلبه همراه ح نترنتیو ا یوتریکامپ یآموزش انتقال داده ها در شبکه ها

 ساعت 5 کلیک کنید )+( – کالن داده لیو تحل هیتجز ی)هدوپ( برا Hadoop یآموزش مقدمات

 ساعت 22 (کلیک کنید )+ – (Queueing theoryصف ) هیآموزش نظر

 ساعت 4 کلیک کنید )+( –ی وتریکامپ کیآموزش گراف

 ساعت 16 کلیک کنید )+( – OpenGLبا  یوتریکامپ کیآموزش گراف

 ساعت 12 کلیک کنید )+( – 1نرم افزار  یآموزش مهندس

 ساعت 10 کلیک کنید )+( – وتریکامپ یمهندس یآموزش زبان تخصص

 ساعت 1 کلیک کنید )+( – (Computational Complexityمحاسبات ) یدگیچیبر پ یآموزش مرور

 ساعت 1 کلیک کنید )+( – Flowgorithmفلوچارت به کد با  لیآموزش تبد

 ساعت 1 کلیک کنید )+( – فلوچارت میترس یبرا RAPTORآموزش نرم افزار 

 ساعت 2 کلیک کنید )+( – 94 – وتریارشد کامپ یآموزش حل سواالت کنکور کارشناس

 ساعت 17 کلیک کنید )+( – وتریکامپ یارشد معمار یکنکور کارشناس یآموزش مرور و حل تست ها

 ساعت 10 کلیک کنید )+( –ی اسمبل یسیآموزش برنامه نو

 ساعت 15 کلیک کنید )+( – گراف و کاربردها هیآموزش نظر

 ساعت 15 کلیک کنید )+( – و کاربردها اتیبیترکآموزش 

 ساعت 8 کلیک کنید )+( – ها و کاربرد آن در اقتصاد یباز هیآموزش نظر

 ساعت 4 کلیک کنید )+( – Rational Roseبا نرم افزار  UML یآموزش مدل ساز

 ساعت 13 کلیک کنید )+( –ی و پردازش مواز یمواز تمیآموزش الگور

 ساعت 20 کلیک کنید )+( – (Information Fusionاطالعات ) بیآموزش ترک

 ساعت 3 کلیک کنید )+( – (Digital watermarking) تالیجید یآموزش نهان نگار

 ساعت 3 کلیک کنید )+( – (#Cشارپ ) یآن در س یساز ادهیو پ یآموزش نهان نگار

 ساعت 1 کلیک کنید )+( – (#Cشارپ ) یبا س یدر نهان نگار نگیآموزش واترمارک

 ساعت 1 کلیک کنید )+( – (Complex Dynamical Networks) ایپو دهیچیپ یآموزش شبکه ها
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 قبل( علوم کامپیوتر )ادامه از صفحه

 مدت زمان تقریبی عنوان آموزش

 ساعت 3 کلیک کنید )+( – با متلب توسعه نرم افزارها یتالش الزم برا نیآموزش تخم

 ساعت 4 )+( دیکن ککلی –UML یل سازو زبان مد ICONIXآموزش توسعه نرم افزار با متد 

 ساعت 1 )+( دیکن ککلی – وتریکامپ یینایو ب ریپردازش تصو ژهیو -نامه و ارائه  انیآموزش نگارش پروپوزال، پا

 

 هوش مصنوعی

 مدت زمان تقریبی عنوان آموزش

 ساعت 4 کلیک کنید )+( –ی آموزش هوش مصنوع

 ساعت 19 کلیک کنید )+( –ی لیتکم – یآموزش هوش مصنوع

 ساعت 24 کلیک کنید )+( – شده عیتوز یآموزش هوش مصنوع

 ساعت 15 )+( دیکن کیکل – )مرور و حل تست کنکور ارشد( یآموزش هوش مصنوع

 ساعت 28 )+( دیکن کیکل – در متلب یمصنوع یعصب یشبکه ها یمجموعه آموزش ها

 ساعت 10 )+( دیکن کیکل –ی مصنوع یعصب یشبکه ها یکاربرد یمجموعه آموزش ها

ی و تکامل یفراابتکار یها تمیبا استفاده از الگور ANFIS ای یعصب یفاز یها ستمیس یآموزش طراح

 )+( دیکن کیکل –
 ساعت 2

 ساعت 5 )+( دیکن کیکل – خودکار یدرب ها یطراح هیمحاسبات پا - کیمکاترون یآموزش کاربرد

 تساع 4 )+( دیکن کیکل – در متلب یعمل یساز ادهیبه همراه پ GMDH یآموزش شبکه عصب

 ساعت 3 )+( دیکن کیکل – در متلب یعمل یساز ادهیبه همراه پ یگاز یعصب یآموزش شبکه ها

 ساعت 3 )+( دیکن کیکل – در متلب LVQ یعصب یالگو با شبکه ها یو بازشناس یآموزش طبقه بند

 ساعت 3 )+( دیکن کیکل – (Deep learning) قیعم یریادگیآموزش 

 ساعت 3 )+( دیکن کیکل – (Kerasو  TensorFlow) تونیبا پا قیعم یریادگی یسیآموزش برنامه نو

 ساعت 21 )+( دیکن کیکل – مجموعه آموزش های سیستم های فازی در متلب

 ساعت 14 )+( دیکن کیکل – کیژنت تمیالگور یو عمل یتئور یمجموعه آموزش ها

 ساعت 1 )+( دیکن کیکل – در متلب PSOو  کیژنت تمیالگور بیترک یساز ادهیآموزش پ

 ساعت 19 )+( دیکن کیکل – چند هدفه در متلب یساز نهیبه یمجموعه آموزش ها

 ساعت 2 )+( دیکن کیکل – کیژنت تمیآموزش حل مساله فروشنده دوره گرد با استفاده از الگور

 ساعت 2 )+( دیکن کیکل – Feature Selection ای یژگیآموزش انتخاب و

 ساعت 4 )+( دیکن کیکل –ی و تکامل یفراابتکار یها تمیبا استفاده از الگور یژگیانتخاب وآموزش 

 ساعت 2 )+( دیکن کیکل – Classifier Error Estimation ای یطبقه بند یخطا نیآموزش تخم

 ساعت 1 )+( دیکن کیکل – هوشمند یخوشه بند یبا استفاده از روش ها ریآموزش کاهش تعداد رنگ تصاو

 

http://faradars.org/computer-engineering-exam
http://faradars.org/computer-engineering-exam
https://faradars.org/fvsft96051
https://faradars.org/fvsft96091
https://faradars.org/fvacw9610
https://faradars.org/fvsft102
https://faradars.org/fvsft124
https://faradars.org/fvml9512
https://faradars.org/fvsfte107
https://faradars.org/mvrnn9102
https://faradars.org/mvpnn9011
https://faradars.org/fvrp105
https://faradars.org/fvrp105
https://faradars.org/fvmec9803
https://faradars.org/fvrml111
https://faradars.org/courses/fvrml112
https://faradars.org/fvrml110
https://faradars.org/fvml9511
https://faradars.org/fvml96071
https://faradars.org/mvrfz9105
https://faradars.org/mvrga9011
https://faradars.org/mvpgaps101
https://faradars.org/mvrmo9012
https://faradars.org/fvrp101
https://faradars.org/fvml9404
https://faradars.org/fvrp103
https://faradars.org/fvml9403
https://faradars.org/fvrp104


 82                                                                                                                                  هاپایگاه داده

 exam-engineering-http://faradars.org/computer             دانلود رایگان مجموعه کتب کارشناسی و کنکور ارشد کامپیوتر

 مهندسی برق

 مدت زمان تقریبی عنوان آموزش

 ساعت 11 کلیک کنید )+( – 1 کیآموزش الکترون

 ساعت 25 کلیک کنید )+( – 1 کیالکترون نیآموزش حل تمر

 ساعت 11 کلیک کنید )+( – )مرور و حل تست( 1 کیآموزش الکترون

 ساعت 8 کلیک کنید )+( – 2 کیآموزش الکترون

 ساعت 25 کلیک کنید )+( – 2 کیالکترون نیآموزش حل تمر

 ساعت 12 کلیک کنید )+( – )مرور و حل تست( 2 کیآموزش الکترون

 ساعت 15 کلیک کنید )+( – 3 کیآموزش الکترون

 ساعت 12 کلیک کنید )+( – )مرور و حل مساله( 3 کیآموزش الکترون

 اعتس 14 کلیک کنید )+( – 1برق  یمهندس یآموزش مبان

 ساعت 14 کلیک کنید )+( – )مرور و حل مساله( 1برق  یمهندس یآموزش مبان

 ساعت 16 کلیک کنید )+( – 2برق  یمهندس یآموزش مبان

 ساعت 24 کلیک کنید )+( – 1 یکیالکتر یآموزش مدارها

 ساعت 17 کلیک کنید )+( – 1 یکیالکتر یمدارها نیآموزش حل تمر

 ساعت 14 کلیک کنید )+( – )مرور و حل تست( 1 یکیالکتر یآموزش مدارها

 ساعت 11 کلیک کنید )+( – 2 یکیالکتر یآموزش مدارها

 ساعت 18 کلیک کنید )+( – (نی)حل تمر 2 یکیالکتر یآموزش مدارها

 ساعت 13 کلیک کنید )+( – )مرور و حل تست( 2 یکیالکتر یآموزش مدارها

 ساعت 9 کلیک کنید )+( – (Finsler Geometry) نسلریآموزش هندسه ف

 ساعت 16 کلیک کنید )+( – برق )همراه با حل نمونه سواالت کنکور ارشد( یمهندس یتخصصآموزش زبان 

 ساعت 2 کلیک کنید )+( – 1 یکیالکتر یها نیماش یآموزش مرور

 ساعت 14 کلیک کنید )+( – 1 یکیالکتر یها نیآموزش ماش

 ساعت 16 کلیک کنید )+( – )مرور و حل تست( 1 یکیالکتر یها نیآموزش ماش

 ساعت 17 کلیک کنید )+( – 2 یکیالکتر یها نیآموزش ماش

 ساعت 13 کلیک کنید )+( – )مرور و حل تست کنکور ارشد( 2 یکیالکتر یها نیآموزش ماش

 ساعت 11 کلیک کنید )+( – 3 یکیالکتر یها نیآموزش ماش

 ساعت 9 کلیک کنید )+( –ی مخابرات یآموزش مدارها

 ساعت 9 کلیک کنید )+( – مخصوص یکیالکتر یها نیآموزش ماش

 عتسا 14 کلیک کنید )+( – 1 یصنعت یکیالکتر یآموزش کنترل موتورها

 ساعت 17 کلیک کنید )+( – 2 یصنعت یکیالکتر یآموزش کنترل موتورها

 ساعت 15 کلیک کنید )+( – حل مساله - یآموزش کنترل صنعت
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 )ادامه از صفحه قبل( مهندسی برق

 مدت زمان تقریبی زشعنوان آمو

 ساعت 9 کلیک کنید )+( – (تالیجید ی)طراح یمنطق یمدارها یمجموعه آموزش ها

 ساعت 12 کلیک کنید )+( – بخش اول - تالیجید کیالکترون یآموزش مبان

 ساعت 11 کلیک کنید )+( – بخش دوم - تالیجید کیالکترون یآموزش مبان

 ساعت 20 کلیک کنید )+( –ی مهندس سیآموزش الکترومغناط

 ساعت 18 کلیک کنید )+( – )مرور و حل تست کنکور ارشد( یمهندس سیزش الکترومغناطآمو

 ساعت 9 کلیک کنید )+( – 1 سیآموزش الکترومغناط

 ساعت 3 کلیک کنید )+( –ی کیالکتر ی( انرژSmart gridهوشمند ) یشبکه ها یآموزش مقدمات

 ساعت 5 کلیک کنید )+( – خودکار یدرب ها یطراح هیمحاسبات پا - کیمکاترون یآموزش کاربرد

کلیک کنیید  – )مباحث منتخب( COMSOL Multiphysics - کسیزیف یآموزش کامسول مولت

)+( 
 ساعت 2

 ساعت 4 کلیک کنید )+( – سیالکترومغناط یها دهیپد یبرا COMSOL Multiphysicsآموزش نرم افزار 

 ساعت 8 کلیک کنید )+( – (MATLABدر متلب ) تالیجید ونیسمدوال یساز هیآموزش شب

 ساعت 4 کلیک کنید )+( – رسانا مهین یافزاره ها یساز هیشب ی( براSILVACO) لواکویآموزش نرم افزار س

 

 ابزار مدیریت وبسایت

 مدت زمان تقریبی عنوان آموزش

 ساعت 1 کلیک کنید )+( – cPanelآموزش کار با 

 ساعت 1 کلیک کنید )+( – ارائه خدمات وب یبرا pleskآموزش کار با کنترل پنل 

 ساعت 1 کلیک کنید )+( – (DirectAdmin) نیادم رکتیهاست با دا تیریموزش مدآ

 ساعت 3 کلیک کنید )+( – تیوب سا تیریو مد یراه انداز ی( براJoomlaآموزش جومال )

 ساعت 1 کلیک کنید )+( –ی سیبدون کدنو تیساخت وب سا یبرا Mobiriseفزار آموزش نرم ا

 ساعت 8 کلیک کنید )+( – تحت وب یو توسعه نرم افزارها دیتول یبرا Oracle APEX یآموزش مقدمات

 ساعت 11 کلیک کنید )+( –ی مقدمات –( WordPressآموزش وردپرس )

 ساعت 6 کلیک کنید )+( –ی لیتکم –و کار با وردپرس  تیسا یراه انداز یمجموعه آموزش ها

 ساعت 3 کلیک کنید )+( – تیآمار وب سا لیتحل ی( براGoogle Analytics) کسیتیلآموزش گوگل آنا

 ساعت 2 کلیک کنید )+( – GTmetrixبا  تیسا یساز نهیو به زیآموزش آنال

 ساعت 10 کلیک کنید )+( – مقابله با آن یب و راه هاآموزش تست نفوذ در و
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 طراحی و گرافیك

 مدت زمان تقریبی عنوان آموزش

 ساعت 12 کلیک کنید )+( –ی مقدمات –( Photoshopآموزش فتوشاپ )

کلیک کنید  – (CorelDRAWبا نرم افزار کورل ) کیو گراف یطراح یکاربرد یعه آموزش هامجمو

)+( 
 ساعت 14

 ساعت 10 کلیک کنید )+( – شرفتهیآموزش کورل پ

 ساعت 10 کلیک کنید )+( – Adobe Illustrator یکیگراف یراحآموزش نرم افزار ط

 ساعت 5 کلیک کنید )+( –ی لیتکم – Adobe Illustrator یکیگراف یآموزش نرم افزار طراح

کلییک  – Photoshop , CorelDRAW , Illustrator یکییگراف یانیرم افزارهی سهیآموزش مقا

 کنید )+(
 ساعت 1

 ساعت 2 کلیک کنید )+( – (سی)کاراکتر پل Adobe Illustratorکاراکتر در  یطراح یآموزش مقدمات

 ساعت 8 کلیک کنید )+( –ی سه بعد یو مدل ساز یطراح یبرا Blenderموزش نرم افزار آ

 ساعت 14 کلیک کنید )+( – گیتا ر یپرداز دهیا -کاراکتر در بلندر  یساز آموزش مدل

 ساعت 1 کلیک کنید )+( – (CorelDRAW( با کورل )Flat designفلت ) یش طراحآموز

 ساعت 3 کلیک کنید )+( – غاتیاستفاده در صنعت چاپ و تبل یآموزش فتوشاپ برا

کلیک کنیید  – (Photoshopزدن حروف در فتوشاپ ) هیسا -( Typography) یپوگرافیآموزش تا

)+( 
 ساعت 3

 ساعت 1 کلیک کنید )+( –ی ( فانتزMaskساخت ماسک ) -( Photoshopآموزش پروژه محور فتوشاپ )

 ساعت 2 کلیک کنید )+( – در فتوشاپ Adjustmentsبا پنل  ییزش آشناآمو

 ساعت 3 کلیک کنید )+( – در فتوشاپ ژهیو یآموزش ساخت جلوه ها

 ساعت 6 کلیک کنید )+( – ریو روتوش تصاو شیرایو ی( براروم تیال ی)ادوب Adobe Lightroomآموزش 

 ساعت 2 کلیک کنید )+( – غاتیمحصوالت و تبل یسه بعد ریتصاو جادیا یبرا Adobe Dimensionآموزش 

 ساعت 2 کلیک کنید )+( – یچندرسانه ا یها لیفا تیریمد ی( براجیبر ی)ادوب Adobe Bridgeآموزش 

 ساعت 4 کلیک کنید )+( – کتاب و مجالت ییچاپ و صفحه آرا ی( براInDesign) نیزایندیآموزش ا

 ساعت 22 کلیک کنید )+( – واناتیح یآناتوم یطراح ی)اسکچ بوک( برا SketchBook Proموزش نرم افزار آ

 ساعت 3 کلیک کنید )+( – SketchBook( خودرو با Conceptual) یمفهوم یآموزش طراح

 ساعت 3 کلیک کنید )+( – ندوزیو Paint 3Dبا نرم افزار  یسه بعد یآموزش نقاش

 ساعت 3 کلیک کنید )+( – 1 یتجسم یهنرها یآموزش مبان

 ساعت 1 کلیک کنید )+( – (Sign Designنشانه ) یآموزش اصول طراح

 ساعت 9 کلیک کنید )+( – Mischiefو  Photoshopبا  تالیجید یآموزش نقاش

 عتسا 2 کلیک کنید )+( – Adobe Illustratorلوگو با  یآموزش طراح

 – Photoshopو  Adobe Illustratorبیا نیرم افیزار  یدو بعید یهیا یباز طیمح یآموزش طراح

 کلیک کنید )+(
 ساعت 3
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 طراحی و گرافیك )ادامه از صفحه قبل(

 مدت زمان تقریبی عنوان آموزش

 ساعت 1 د )+(کلیک کنی – (ی)همراه با مثال عمل یپرداز دهیاو  میبا مفاه ییآشنا -لوگو  یآموزش طراح

 ساعت 2 کلیک کنید )+( – DVDو  CDبرچسب و کاور  یآموزش طراح

 ساعت 5 کلیک کنید )+( - (Photoshopدر فتوشاپ ) یآموزش ابزار سه بعد

 ساعت 2 کلیک کنید )+( -ی و متحرک ساز یطراح - یآموزش فتوشاپ سه بعد

 - 3DS Maxدر  ژهییو یجلیوه هیا جیادیا ی( بیراArnold Rendererور رندر آرنولد )آموزش موت

 کلیک کنید )+(
 ساعت 2

 ساعت 5 کلیک کنید )+( -ی آموزش کاربرد فتوشاپ در معمار

 

 روباتیك

 مدت زمان تقریبی عنوان آموزش

 ساعت 2 کلیک کنید )+( –ی سر یو ربات ها کیآموزش ربات

کلیک کنیید  –ی مقدمات – کیربات یپروژه ها تی( با محورArduino) نویآردو یسیآموزش برنامه نو

)+( 
 ساعت 9

 ساعت 7 کلیک کنید )+( –ی لیتکم –( Arduino) نویآردو یسیآموزش برنامه نو

 ساعت 3 کلیک کنید )+( – و معکوس روبات ها میمستق کینماتیآموزش س

 ساعت 5 کلیک کنید )+( – ریبرنامه پذ یربات ها یآموزش مبان

 ساعت 16 کلیک کنید )+( – (Android) دیو کنترل ربات با اندرو یساز هیش شبآموز

 ساعت 13 کلیک کنید )+( – 1 یکاربرد کیآموزش مکاترون

 ساعت 7 (کلیک کنید )+ – 2 یکاربرد کیآموزش مکاترون

 ساعت 5 کلیک کنید )+( – خودکار یدرب ها یطراح هیمحاسبات پا - کیمکاترون یآموزش کاربرد

 ساعت 19 کلیک کنید )+( –ی عمل ی( با انجام پروژه هاArduino) نویآموزش برد آردو

 ساعت 5 کلیک کنید )+( –ای  پله موتور کنترل – دیشارپ و اندرو یبا س نویآموزش پروژه محور آردو

 ساعت 5 کلیک کنید )+( – نویبا آردو یکنترل یها ستمیس یساز ادهیآموزش پ
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 :5فصل 

 SQLزبان رابطه ای 

 

 

 می پردازیم.  SQLدر این فصل به بررسی زبان رابطه ای 

 SQLزبان رابطه ای 

 عبارت است از: SQLخاص خود است. ویژگی های   SQL دارای نسخه RDBMSاصوالً هر 

 زبانی غیر رویه ای  -1  

 دارای عملگرهای بسیار قوی  -2  

 استقالل داده ای تامین کننده  -3  

 ساختاری دارای اکمال -4  

 شامل تمام داده های استاندارد  -5  

 به صورت مستقل و هم به صورت ادغام شده قابل استفاده هم  -6  

 SQLانواع داده ها  در 

 می توان از آنها استفاده کرد عبارتند از: SQLانواع داده ها که در 

 نام نوع
تعداد 

 بایت
 رشمحدوده قابل پذی

tinyint(n) N  255تا    0از 

smallint 2  32767+تا   32768-از 

int 4  میلیارد )حدودا( 2+میلیارد تا  2-از 

intbig 8  632از  1263تا   

float 8    28ازE79.1    28تاE79.1 

real 4   28ازE40.3    28تاE40.3 

decimal  11028از  17حداکثر  11028تا     

numeric  11028از  17حداکثر  11028تا     

 کاراکتر 8000 حداکثر char(n) n کاراکتری

 و انواع دیگر مانند:  

bit , binary , image , money , currency , datetime ,  sysname , timestamp , varchar , varbinary , XML 
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 SQLانواع  عملگرها در 

 

 

 توسط عملگرها، عمل خاصی را انجام می دهیم. انواع عملگرها عبارتند از:

                                    (+,-,*,/,%)محاسباتی -1  

 ( =! ,=<,=>,>,<,=)رابطه ای  -2  

                            (AND,OR,NOT)منطقی -3  

  (~,&,|,^)بیتی -4  

                                              (=)انتساب -5  

  (IN,BETWEEN,ALL,ANY,LIKE)ویژه -6  

 

  SQLدستورهای 

 دسته زیر تقسیم بندی کرد:را می توان به سه   SQLت دردستورا

1- DML (  : (SELECT , INSERT , UPDATE , DELETE 

     2- DDL   :(CREATE , ALTER , DROP)   

3- DCL   :(GRANT , REVOKE)  

 

  ( CREATE  TABLE )ایجاد جدول 

 فاده کرد.است CREATE TABLEبرای ایجاد بانک اطالعاتی می توان از دستور 

 مثال 

 :دانشجو با فیلد های شماره دانشجویی)کلید( و نام ( S) ایجاد جدول دانشجو 

CREATE   TABLE    S     

  ( 
    ID        Char (10)    PRIMARY  KEY ,    

     Name   Char (20),  

 ); 
 

 

 نیز استفاده کرد.  UNIQUE می توان از   PRIMARY  KEY به جای

 

 یجاد جدول، مشخصات جدول در کاتالو  سیستم وارد می شود.با ا
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  ( DROP TABLE )حذف جدول 

فاییل متنیاظر  استفاده می شود. وقتی جدولی حیذف شیود، ، DROP TABLEبرای حذف یک جدول از دستور 

ه اداز دسیتور زییر اسیتف ،  Sبرای حذف جیدولجدول حذف شده و تعریف جدول از کاتالو  خارج می شود. 

 می کنیم:
DROP   TABLE     S; 

 را نوشت. RESTRICTیا  CASCADEمی توان  optionبه جای  DROP  TABLE…..optionدر دستور 

 را بنویسیم،  RESTRICTدر دستور زیر اگر گزینه 

DROP  TABLE  base-table {RESTRICT| CASCADE} 

 ف نمی شیود. همچنیین اگیر روی سیتونی از جیدول شیاخصجدول حذدید تعریف شده باشد، در این صورت اگر روی جدول،

 جدول حذف نمی شود. تعریف شده باشد،

 ( INSERT )درج 

 از این دستور برای اضافه کردن رکورد به جداول بانک اطالعاتی استفاده می شود.

 مثال

 : STUDENTدانشجو به جدول  یک اطالعات درج

INSERT   INTO    S (ID,Name)      
VALUES ('110' , 'Ali' ); 

 
 

 تعریف شده باشد، مقادیر تهی برای آن نمی توان وارد کرد. NOTNULLاگر فیلدی 

 (UPDATE )بهنگام سازی 

 استفاده می کنیم. UPDATEبرای ویرایش رکوردهای جدول از دستور 

 مثال 

 تغییر دهید. 200را به  100شماره دانشجویی 

UPDATE   S     
SET            ID=200     
WHERE    ID=100; 

 
 

 ( DELETE )حذف رکورد 

 برای حذف سطرهای جدول به کار می رود. delete دستور

 مثال 

 : 300حذف دانشجو به شماره 

DELETE   FROM   STUDENT    

WHERE   ID=300; 
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 (SELECTبازیابی )

 ای می باشد. عملکرد این دستور ترکیب عملکرد دو عملگر گزینش و پرتو در جبر رابطه 

 مثال 

 : Sبازیابی شماره و نام دانشجویان از جدول 

SELECT  ID, Name     
FROM      S; 

 

 مثال 

 :  Sباشد از جدول  ALIبازیابی شماره دانشجویانی که نام آنها 

SELECT  ID    
FROM       S    
WHERE   Name='ALI'; 

 

 مثال 

 باشد: ALIم آنها بازیابی شماره و نام دانشجویانی که نا

SELECT  *      
FROM      S    
WHERE   Name='ALI'; 

 

 مثال 

 بازیابی نام دانشجویان بدون نمایش نام های تکراری:

SELECT  DISTINCT  SNAME     
FROM  S; 

 
 

  *  SELECTمی توان عملکرد فقط گزینش یا فقط پرتیو در جبیر رابطیه ای را پییاده کیرد. اگیر از  SELECTبا دستور 

 مانند عملکرد گزینش عمل می کند. استفاده شود، مشخصات همه ستونها داده می شود و

 مثال 

 ورده شده است:آداده شده در مقابل آن  SQL، معادل جبر رابطه ای هر یک از دستورات  S(c,d)و  R(a,b)با توجه به دو رابطه 

)R(a  SELECT   a    FROM    R 

)R(2a  SELECT   *    FROM    R    WHERE   a=2 

))R(( 5ba   SELECT   a    FROM    R    WHERE   b=5 

SR   SELECT   *    FROM    R,S 

))SR(( cad,b    SELECT  b,d  FROM    R,S  WHERE  a=c 
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  ( Aggregate Functions)توابع جمعی 

 توابع جمعی در قسمت جبر رابطه ای توضیح داده شد. این توابع عبارتند از: 

COUNT , MAX , MIN , SUM , AVG  

 مثال 

 پرس و جویی که تعداد دانشجویان را بر می گرداند:

SELECT  COUNT(*)    
FROM     S;   

 
 

 استفاده می شود.  (*) COUNTبرای شمارش تعداد سطرهای یک جدول از 

 

 بی اثر است.MIN , MAX  در توابع   DISTINCT استفاده از 

 

 مرتب سازی رکوردها 

 می توان جدول جواب را برحسب یک یا بیش از یک ستون به صورت صعودی ORDER BYتوسط امکان 

(ASC)  یا نزولی(DESC) ( .مرتب کردASC .)پیش فرض است 

SELECT  *    
FROM   S    
ORDER  BY   ID  DESC; 

 از شماره مکانی آن در جدول یعنی عدد یک استفاده کرد.   IDالبته می توان به جای 

 تست مقدار تهی فیلد

 وجود مقدار هیچ در یک ستون را بررسی کرد.توسط این امکان می توان 

 مثال 

 هنوز اعالم نشده است. C1شماره دانشجویانی را بدهید که نمره آنها در درس 

SELECT   SID    
FROM       SC    
WHERE   CID = ' C1 '   AND  GRADE   IS   NULL; 

 
 

  LIKEعملگر 

ام داد. بیه بازیابی را بر اساس نشانوند جستجوی کیاراکتر بیا شیرایط میورد نظیر انجیمی توان عمل  SQLتوسط این امکان در 

 ار دارد یا خیر.عبارتی مشخص می کند که آیا رشته ای در قسمتی از فیلد قر

 می تواند تعدادی کاراکتر قرار گیرد. %می تواند یک کاراکترو به جای کاراکتر  –تذکر: به جای کاراکتر 
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 مثال 

 .SARAباشد، مانند   Aحرفی است و حرف دوم در نام آنها 4مشخصات دانشجویانی را بدهید که نام آنها 

SELECT  *    
FROM      ST      
WHERE   SNAME   LIKE   '-A--'; 

 

 مثال 

 .شروع شود  Aمشخصات دانشجویانی را بدهید که نام آنها با کاراکتر

SELECT  *    
FROM      ST     

WHERE   SNAME  LIKE    'A%'; 

ه اسیتفاد '%A%'ختم می شدند مشخص می شد و اگر از  Aاستفاده شده بود، نام هایی که به  'A%'تذکر: در این مثال، اگر از 

 داشت مشخص می شدند.  Aشده بود، نام هایی که در آنها 

 

 مثال 

 باشد. A,B,C,Dحرفی است و حرف اول، یکی از کاراکترهای  3مشخصات دانشجویانی را بدهید که نام آنها 

SELECT   *   
FROM      ST     
WHERE   SNAME   LIKE   '[A-D]--'; 

]aa[تذکر: به جای کاراکتر  21  1می تواند یک کاراکتر که بینa 2تاa .باشد، قرار گیرد 

 

 مثال 

 نباشد: A,B,C,Dحرفی است و حرف اول یکی از کاراکترهای  3مشخصات دانشجویانی را بدهید که نام آنها 

SELECT   *    
FROM      ST     
WHERE   SNAME   LIKE   '[^A-D]--'; 

^]aa[تذکر: به جای کاراکتر  21  1می تواند یک کاراکتر که بینa 2تاa .نباشد، قرار گیرد 

 

 

  UNIONعملگر 

 را پیاده سازی کرد.  عملکرد عملگر اجتماع در جبر رابطه ایتوسط این امکان می توان 

 مثال 

 قرار دارد، برای مشخص کردن Tو اطالعات اساتید در بانک  Sرض اینکه اطالعات دانشجویان در بانک با ف

 نام دانشجویان و اساتید از دستور زیر استفاده می کنیم: 

(SELECT  NAME    FROM  S  )   

UNION   
(SELECT  TNAME  FROM  T ); 
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،   UNION ALL سطرهای تکراری را حذف می کنند مگر اینکه از،  EXCEPTو  INTERSECTو  UNIONتذکر: عملگرهای 

INTERSECT ALL  وEXCEPT ALL .استفاده شود 

 

 BETWEENعملگر 

 توسط این امکان می توان وجود یک مقدار را در یک محدوده بررسی کرد.

 مثال 

 باشد.  12تا  10بین  C1شماره دانشجویانی را بدهید که نمره آنها در درس

SELECT  SC.SID    
FROM     SC   
WHERE  CID=’C1’  AND  GRADE   BETWEEN  10 AND 12; 

 

 

 مثال 

 معادل  است با: Y   BETWEEN  X  AND   Zشرط 

ZYANDYX   
 

 

 گروه بندی اطالعات

هر گروه  ه نحوی که درتوسط امکان گروه بندی، می توان سطرهای یک جدول را برحسب مقادیر یک ستون گروه بندی کرد ب

 مقدار آن ستون یکسان باشد. 

 مثال 

 : Yبر حسب ستون  Rگروه بندی جدول 

SELECT  *    
FROM      R     
GROUP BY  Y; 

Z Y X  

 

 

  

Z Y X 

Z1 

Z2 

Z3 

Z2 

Z4 

Y1 

Y1 

Y1 

Y2 

Y3 

X1 

X2 

X3 

X1 

X3 

Z1 

Z2 

Z2 

Z3 

Z4 

Y1 

Y2 

Y1 

Y1 

Y3 

X1 

X1 

X2 

X3 

X3 

 
 

 نوشتن کالزهای زیر اختیاری است: SELECTدر دستور 

                                                                            ORDER BY, WHERE , GROUP BY 
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جمعیی نمی توان نام ستونی را قید کرد که جزء ستونهای گروه بنیدی نباشید، مگیر اینکیه در تیابع  SELECTدر مقابل

 استفاده شده باشد.

 

 مثال 

 :   CIDدرس برحسب مقادیر ستون شماره  –گروه بندی جدول دانشجو 

SELECT  SID , AVG(GRADE)   
FROM      SC    
GROUP BY CID; 

 

 باید استفاده کرد.  HAVINGاز عبارت   GROUP BYبرای اعمال شرط در

 

 SELECTدر دستور  HAVINGاستفاده از 

 WHEREبه جای HAVING استفاده کنیم، پیام خطا صادر می شود و باید از  WHEREیم از توابع جمعی در شرط اگر بخواه

 استفاده کرد. 

 بنابراین دستور زیر نادرست است:

SELECT   S# , AVG(QTY)   
FROM       SP    
WHERE    AVG(QTY) > 100   
GROUP     BY  S#; 

 :دستور صحیح به صورت زیر می باشد

SELECT  S#,AVG(QTY)   

FROM      SP   
GROUP  BY  S#     
HAVING  AVG(QTY) > 100; 

 

 

 بکار رود. HAVINGمی تواند بدون  GROUP BYکالز  ، SELECTدر دستور 

 

  HAVING همیشه باGROUP BY .می آید 

 

 UNION ،INTERSECTعملگرهای پرس و جوهای مرکب از چندین پرس و جو تشکیل می شوند و برای ایجاد آنها از 

 در جبر رابطه ای می باشند، استفاده می شود.   -و  و که به ترتیب معادل EXCEPTو 

 

 

 پیوند رابطه ها

  ستفاده شود.اباید د برای پاسخ به بعضی از پرسش ها نیاز است که به بیش از یک جدول مراجعه شود. در این حالت از پیون
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 مثال 

 را انتخاب کرده اند. C3نام دانشجویانی را بدهید که درس شماره 

 حل: 

ارد. دوجیود  SCاست و اطالعات در رابطه بیا دروس ثبیت نیام شیده در جیدول  STمی دانیم که شماره دانشجویان در جدول 

 می زنیم. پیوند  SIDرا روی صفت مشترک آنها یعنی  ST,SCبنابراین دو جدول 

 

SELECT  ST.SNAME   

FROM      ST ,  SC    

WHERE   ST.SID = SC.SID    AND    SC.CID = ' C3  '; 

 

 می توان یک جدول را با خودش پیوند کرد.

 مثال 

 شماره جفت دانشجویان از یک گروه آموزشی را بدهید.

 حل:

SELECT  A.SID , B.SID   
FROM      ST  A , ST   B  

WHERE  A. SDEID = B.SDEID  AND   A.SID < B.SID; 

ین عمل صورت وقتی یک جدول را با خودش پیوند می زنیم باید ا(باشند.  می ST جدول برای دیگر نامهای Bو Aباال مثال در

 )گیرد.

 

 مثال 

 از یک پایگاه داده ها: T1,T2,T3با فرض وجود سه جدول 

 :T2و  T1دو جدول  (Cross join)پیوند ضربدری -1

SELECT  *    
FROM     T1,T2; 

 :با شرط 2Tو  1Tپیوند ضربدری دو جدول  -2

SELECT   *    

FROM      T1,T2    

WHERE    ; 

 : Fروی فیلد مشترک  T2و  T1پیوند دو جدول  -3

SELECT   *   

FROM      T1,T2    

WHERE   T1.F = T2.F; 

 که می توان به صوت زیر نیز نوشت:

SELECT   A.*     

FROM      T1  A,T2  B    

WHERE   A.F = B.F; 
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 .  T3و  T2و  T1پیوند سه جدول  -4

برقیرار  F2از طریق فیلد مشیترک  T3و  T2و ارتباط بین دو جدول  F1از طریق فیلد مشترک  T2و  T1ارتباط بین دو جدول 

 شرط معمولی است.(فیلدهای موجود در سه جدول هستند.( ) WX,Y,Z,می شود. ) 

SELECT    X,Y,Z,W   

FROM       T1  A,T2  B, T3  C   

WHERE    A.F1=B.F1  AND  B.F2 = C.F2  AND   ; 

 

 پیوند درونی و بیرونی

 پیوند درونی -1

 INNER)ط ها زیاد می شود، برای ساده شدن تشخیص شرط پیوند با شرط معمولی ، از پیوند درونی در مواقعی که تعداد شر

JOIN)   استفاده می شود. در این نوع پیوند، شرط معمولی در قسمتWHERE  و شرط الحاق در قسمتINNER JOIN  میی

 اید.

SELECT   X,Y,Z,W    FROM  T1  A 

INNER     JOIN   T2   B  ON   A.F1= B.F1 

INNER     JOIN   T3   C  ON   B.F2 = C.F2 

WHERE  شرط معمولی ; 

 پیوند بیرونی -2

ر دییابی شیده و در این نوع پیوند، کلیه رکوردهای موجود در یک جدول، حتی رکوردهایی که در جدول دیگر وجود ندارند، ارز

 می باشد. "و کامل چپ، راست"خروجی نمایش داده می شود. پیوند بیرونی دارای سه نوع 

صیدق کننید را نمیایش میی دهید.  ONکیه در شیرط  T2و  T1کلیه رکوردهیای  :  T2و  T1پیوند بیرونی چپ دو جدول 

صیدق نکننید، را نییز نمیایش میی دهید و بیه جیای  ON)جدول سمت چپ پیوند( که در شرط  T1همچنین رکوردهایی در 

 نمایش داده می شود. null، مقدار   T2فیلدهای 

SELECT   *    
FROM    T1    
LEFT  OUTER  JOIN    T2     

ON    شرط پیوند ;   

 ONکیه در شیرط  T2و  T1، کلییه رکوردهیای  T2و  T1( دو جدول RIGHT OUTER JOINدر پیوند بیرونی راست )

را  نکنند،صدق  ON)جدول سمت راست پیوند( که در شرط  T2صدق کنند را نمایش می دهد. همچنین رکوردهایی در 

 نمایش داده می شود. T1  ،nullنیز نمایش می دهد و به جای فیلدهای 

 

با هم الحاق شیده و بیه  T2و  T1، کلیه رکوردهای T2و  T1( دو جدول FULL OUTER JOINدر پیوند بیرونی کامل )

 نمایش داده می شود. nullجای فیلدهایی از هر دو جدول که در شرط صدق نمی کنند، 
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 مثال 

  حاصل اجرای دستور داده شده را بدست آورید؟ مفروض هستند. Nو  Mدو جدول 

SELECT   *   
FROM   N    
LEFT  OUTER  JOIN         M   

ON   N.B=M.B; 

 

N    M  

A B C  B D 

a1 b1 c1  b1 d1 

a2 b4 c2  b2 d2 

a3 b2 c3  b2 d5 

 

 

 

 ، به صورت زیر است:Bوی فیلد حل: حاصل پیوند بیرونی راست دو جدول داده شده بر ر

 

A B C D 

a1 b1 c1 d1 

a3 b2 c3 d2 

a3 b2 c3 d5 

a2 b4 c2 null 

 

 

 ( Nested Query )پرسش های تودرتو 

  SELECTر پرسش هایی که تعدادی پرسش فرعی )درونی( در درون خود دارند را پرسش تودرتو می نامند. در واقع یک دستو

 دیگر نوشته شود. در هنگام اجرا ابتدا پرسش داخلی اجرا می شود.  SELECT که درون یک دستور 

 مثال 

 را گرفته اند.  C2نام دانشجویانی را بدهید که درس

 حل:

SELECT   SNAME    
FROM      ST  

WHERE   SID  IN  ( SELECT   SID    
                           FROM       SC   

                           WHERE    CID='C2' ); 
دوم  SELECTرا گرفته انید. سیپس  C2داخلی جدولی شامل شماره دانشجویانی را می دهد که درس  SELECTدر این مثال 

     داخلی وجود داشته باشد.  SELECTنام دانشجویانی را می دهد که شماره آنها در جدول حاصل از 
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 است.  INد عملگر ، معادل عملکر ANY=عملکرد 

داخلیی، مسیتقیماً از عملگرهیای   SELECTاگر مجموعه جواب پرسش داخلی، تک عنصری باشد آنگاه می توان قبل از 

  استفاده کرد.  ,,,,

 

 مثال 

 را بدهید. 110نام دانشجویان هم رشته با دانشجوی شماره 

 حل:

SELECT   SNAME   

FROM      ST 

WHERE    SMJR = ( SELECT    SMJR     
                            FROM       ST    
                            WHERE    SID = ' 110 ' ); 

 

 مثال 

 NAME,WEIGHT   بیا دو فیلید  T جیدول(نام افرادی را بدهید که وزن آنها از بیشترین وزن موجود در پایگیاه کمتیر باشید.

 )شامل نام و وزن آنها را نگهداری می کند. مشخصات افراد

SELECT    T     
WHERE    WEIGHT < (  SELECT   MAX(WEIGHT)  
                                FROM   T  ); 

 
 

 استفاده کرد.  SQLدر EXISTSمی توان از سور وجودی 

 

 مثال 

 .را انتخاب نکرده اند C5نام دانشجویانی را بدهید که درس

 حل:

SELECT   SNAME    
FROM       ST  

WHERE   NOT EXISTS( SELECT  *  
                                 FROM     SC  
                                 WHERE   SC.SID=S.SID  AND   SC.CID='C5' 
                                ); 
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 "عهقط -تهیه کننده "پایگاه داده 

 پایگاه داده ای تهیه کننده و قطعه دارای سه جدول است:

S    ( S#  , SNAME ,  STAUAS , CITY ) 

P    ( P#  , PNAME , COLOR , WEIGHT , CITY ) 

SP ( S#  ,  P# , QTY) 

 

 تهییهمییزان تولیید قطعیات توسیط  SP مشخصات قطعات و در جدول  P مشخصات تهیه کنندگان و در جدول   S در جدول

 کننده گان نگهداری می شود. جدول ها را با مقادیر فرضی پر می کنیم:

 

                                                  S                                      P  

CITY WEIGHT COLOR PNAME P#  CITY STATUS SNAME S# 

C1 

C2 

C4 

C1 

C2 

C1 

12 

17 

17 

14 

12 

19 

RED 

YELLOW 

BLUE 

GREEN 

BLUE 

BLACK 

Pn1 

Pn2 

Pn3 

Pn3 

Pn5 

Pn6 

P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

P6 

 

C1 

C2 

C2 

C1 

C3 

20 

10 

30 

20 

30 

Sn1 

Sn2 

Sn3 

Sn4 

Sn5 

S1 

S2 

S3 

S4 

S5 

 

                                              SP 

QTY P# S# 

100 

200 

300 

400 

500 

500 

800 

700 

200 

P1 

P4 

P1 

P2 

P6 

P3 

P2 

P4 

P6 

S1 

S1 

S2 

S2 

S3 

S4 

S5 

S5 

S5 

 حال با توجه به این رابطه ها به هر یک از سئواالت زیر پاسخ دهید: 

 را تهیه می کنند. P2نام تهیه کنندگانی را بیابید که قطعه  -1

SELECT   SNAME    
FROM    S  

WHERE    S#   IN ( SELECT   S#      
                          FROM    SP    
                          WHERE    P# = 'P2'  
                           ); 

http://faradars.org/computer-engineering-exam
http://faradars.org/computer-engineering-exam


 99                                                                                                                                  هاپایگاه داده

 exam-engineering-http://faradars.org/computer             دانلود رایگان مجموعه کتب کارشناسی و کنکور ارشد کامپیوتر

 داخلی برابر است با:  SELECTبا توجه به رابطه ها، نتیجه 

S# 

S2 

S5 

 خارجی برابر است با: SELECTو نتیجه 

SNAME 

Sn2 

Sn5 

 

 نیز می توان استفاده کرد.  ANY =از INبه جای

 

 سید.بنوی EXEISTSلی را به کمك پرس و جوی قب -2

SELECT   SNAME     
FROM  S  

WHERE   EXISTS( SELECT  *   
                           FROM   SP   
                           WHERE    SP.S# = S.S #   AND  SP.P# = 'P2'); 
 

 تهیه می کنند. REDنام تهیه کنندگانی را بیابید که اقالً یك قطعه به رنگ  -3

SELECT    SNAME    

FROM     S  

WHERE     S#   IN  ( SELECT   S#      
                                      FROM       SP  

                    WHERE    P#   IN ( SELECT   P#    
                                                   FROM      P   
                                                   WHERE   COLOR = 'RED'  
                                                  ( 

                       ); 
 

ت. اسی P1داخلی با توجه بیه داده هیای فرضیی SELECTتودرتو نیاز است. خروجی SELECTبرای پاسخ به این سئوال به سه

 است.  Sn2 , Sn1خارجی SELECTاست و خروجی S2 و S1میانی  SELECTروجخ

 

 شماره قطعاتی را بیابید که توسط بیش از یك تهیه کننده، تهیه شده باشد. -4

SELECT  P#    
FROM   SP    
GROUP   BY  P#     
HAVING   COUNT(*) > 1; 
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 :  #Pبعد از گروه بندی روی   SPرابطه 

QTY P# S# 

100 

300 

400 

800 

500 

200 

700 

    500 

P1 

P1 

P2 

P2 

P3 

P4 

P4 

P6 

S1 

S2 

S2 

S5 

S4 

S1 

S5 

S3 

 P4 , P2 , P1و حاصل این پرس و جو برابر است با :     

 حداکثر مقدار تهیه شده از هر قطعه را بیابید. -5

SELECT    P# , MAX(QTY)    
FROM    SP    
GROUP BY   P#; 

 یر است: جدول جواب به صورت ز

 P# 

300 

800 

500 

700 

500 

P1 

P2 

P3 

P4 

P6 

 دارد. تهیه شده است یا هر دو شرط را S2باشد یا توسط  16شماره قطعاتی را بیابید که یا وزن آنها بیشتر از  -6

SELECT   P#   FROM   P    WHERE  WEIGHT > 16 

UNION   

SELECT   P#   FROM   SP  WHERE  S# = 'S2' ; 

 برابر است با : نتیجه

P# 

P1 

P2 

P3 

 موجب حذف عناصر تکراری می شود.                                              UNIONیادآوری: عملگر

 

 

http://faradars.org/computer-engineering-exam
http://faradars.org/computer-engineering-exam


 101                                                                                                                                  هاپایگاه داده

 exam-engineering-http://faradars.org/computer             دانلود رایگان مجموعه کتب کارشناسی و کنکور ارشد کامپیوتر

 "پروژه –قطعه  -تهیه کننده "پایگاه داده 

 با جدول های تهیه کننده، قطعه و پروژه به صورت زیر مفروض است:  SPJای پایگاه داده

S ( S# , SNAME , STATUS , CITY ) 

P ( P# , PNAME , COLOR , WEIGHT , CITY ) 

J ( J# , JNAME , CITY ) 

SPJ ( S# , P# , J# , QTY ) 

 با توجه به این پایگاه به سئواالت زیر پاسخ دهید: 

م را تمام جفت هایی از نام شهرها را مشخص کنید که عرضه کننتده ای در شتهر اول،  پتروژه ای در شتهر دو -1

 پشتیبانی کند.

SELECT   DISTINCT   S.CITY  AS  A , J.CITY  AS  B      

FROM     S , J  

WHERE   EXISTS (  SELECT  *    

                                     FROM     SPJ  

                                     WHERE   SPJ.S# = S.S#    AND   SPJ.J#  =J.J# ); 
 

 است. 300شماره قطعاتی را بیابید که به پروژه ای اختصاص می یابد و میانگین آن بیش از  -2

SELECT   DISTINCT    SPJ.P#      

FROM   SPJ  

GROUP BY   SPJ.P#  ,  SPJ.J#      

HAVING       AVG ( SPJ.QTY > 300 ); 

 

 

 لین شهر به ترتیب الفبا باشد.شماره پروژه هایی را مشخص کنید که شهر آن پروژه، او -3

SELECT  J.J#     

FROM      J  

WHERE   J.CITY = ( SELECT   MIN(J.CITY)    
                             FROM   J  ); 
 

 

 پشتیبانی می شوند.  S1شماره پروژه هایی را مشخص کنیدکه به طور کامل توسط -4

SELECT     J.J#       

FROM       J  

WHERE     NOT   EXISTS ( SELECT    *    
                                       FROM     SPJ  

                        WHERE     SPJ.J#  = J.J#   AND  NOT ( SPJ.S# = 'S1' )   ); 
 

 

مشخص شده را  جفت هایی از شماره قطعه/ شماره عرضه کننده را مشخص کنید که عرضه کننده خاص قطعه -5

 عرضه نمی کند.

SELECT   S.S# , P.P#    FROM  S  CROSS JOIN   P  

EXCEPT 

SELECT   SPJ.S# , SPJ.P#    FROM     SPJ; 

 

 را تولید نمی کند. P5قطعه    S1باشد، یعنی تهیه کننده (S1,P5)مثال اگر جواب به صورت 
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 "بانك"پایگاه داده 

 زیر مفروض است:  با شش جدول  bank  پایگاه داده

1-  customer  ( name : نام مشتری , city : شهر مشتری , addr : آدرس مشتری ) 

2-  account     ( acc : شماره حساب  , bname: نام شعبه  , balance : موجودی)                 

3-  depositor  (name: نام مشتری  , acc :  شماره حساب ) 

4-  borrower  (name: نام مشتری  , Ln   :  ( شماره وام 

5-  loan          ( ln :  شماره وام  , bname   :  ( مبلغ وام : amout ,  نام شعبه 

6-  branch      ( bname : نام شعبه  , cityb : شهر شعبه  , d : دارایی ) 

 

 با توجه به این پایگاه به سئواالت زیر پاسخ دهید: 

 

 اب، وام یا هر دو را دارند:نام مشتریانی که حس  -1

SELECT   name   FROM  customer 

UNION 

SELECT   name   FROM  borrower 

 نام مشتریانی که هم حساب و هم وام دارند:  -2

SELECT   name   FROM  customer 

INTERSECT 

SELECT   name   FROM  borrower 

 : loanبازیابی نام تمام شعبه ها در جدول  -3

SELECT    bname  FROM loan 

 شماره وام های شعبه تجارت مرکزی با مبلغ وام بیشتر از دو میلیون -4

SELECT      ln   

FROM loan     

WHERE  bname ='تجارت مرکزی'  AND   amount > 2000000 

 اشد.بن بیشتر نام شعبه ها و میانگین موجودی آن ها  به شرط آنکه میانگین موجودی انها از دو میلیارد توما -5

SELECT bname, AVG(balance)   
FROM   account 

GROUP  BY  bname 

Having  AVG(balance)>2000000000 

 نام مشتریانی که حداکثر یک حساب در شعبه تجارت مرکزی دارند.  -6

SELECT distinct  name   

FROM   despositor  AS  x 

Where   unique( SELECT  x.name   

                           FROM    account  y , despositor  as  z 

                           WHERE  x.name=z.name  AND  y.acc=z.acc  AND  y.bname=' تجارت مرکزی  ' ) 
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 نام مشتری، شماره وام و میزان وام، وام گیرندگان از بانک -7

SELECT  name , ln , amount   

FROM   borrower  b 

Inner join   loan   

ON   b.ln=b.ln 

 نام مشتری، شماره وام و میزان وام کسانی که از بانک تجارت مرکزی وام گرفته اند  -8

SELECT  name , b.ln , amount    

FROM     borrower   b 

INNER JOIN  loan  k   

ON    b.ln=k.ln 

WHERE  bname='تجارت مرکزی' 

 

  SQLمجوز در 

 

، ایجیاد جیدول،  درج رکورد، حذف رکورد، تغییر رکورد"، مجوزهایی مانند  SQLسرپرست پایگاه داده ها می تواند به کاربران 

ای پس و بر GRANT را اعطا کند یا از آنها پس بگیرد. برای اعطا از دستور  "حذف جدول ، اضافه کردن فیلد، حذف فیلد و ...

 شود. استفاده می REVOKEگیری از دستور 

 

 مثال 

 :  ALIبه کاربر STاعطای مجوز درج در جدول 

GRANT   INSERT   

ON    ST     

TO   ALI; 

 تذکر: 

کیه بتوانید  داده می شود ALIدر انتهای دستور باال، این امکان به کاربر  WITH  GRANT  OPTIONبا استفاده از عبارت 

 مجوز خودش را به کاربران دیگر نیز بدهد.

 

 مثال 

 :  ALIاز کاربر STس گرفتن مجوز درج در جدول پ

REVOKE    INSERT   

ON   ST   

FROM   ALI; 

 تذکر: 

ر در به طیور نمونیه در انتهای دستور باال استفاده شود، لغو مجوز به صورت آبشاری خواهد بود. یعنی اگ Cascadeاگر از عبارت 

 نیز لغو می شود. omid ، مجوز aliلغو مجوز  باشد، آنگاه با omidپدر کاربری مانند  aliگراف مجوز 
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 مثال 

 می دهد. saraرا  به کاربر  STجدول  SNAME,SDEG فیلدهای به روز در آوردنو نیز دستور زیر، اجازه انتخاب ستون ها 

GRANT   SELECT,UPDATE(SNAME,SDEG)   

ON   ST    

TO   sara; 

 
 

 لیست مجوزها در جدول زیر آورده شده است:

 

 هدف مجوز

SELECT بازیابی داده 

INSERT اضافه کردن رکورد 

UPDATE تغییر رکورد 

DELETE حذف رکورد 

DROP حذف جدول 

ALTERATION حذف یا اضافه فیلد 

INDEX  ایجاد یا حذف شاخص 

EXECUTE اجرای تابع ذخیره شده 

USAGE استفاده از دامنه خاص 

REFERENCES 
هنگام تعریتف تعیین کلید خارجی در 

 جدول

ALLPRIVILEGE کلیه مجوزها 

 

 

 به کاربر داد. نمی توانمجوز حذف ستون را 

 

امتیاز انجام یک عمل روی جدول مبنا و جدول مجازی)دید( را می توان به کار برد. ولی روی جدول موقتی  GRANTبا 

 نمی توان به کار برد.
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 دید

  DROP VIEWایجیاد و توسیط دسیتور   CREATE VIEWست که توسیط دسیتوردید نوعی رابطه نامدار، مشتق و مجازی ا

 حذف می شود. 

 انواع رابطه ها عبارتند از:

 رابطه ای که با یک نام به سیستم معرفی می شود. نامدار

 مبنا
شده  خیرهنوعی رابطه نامدار که از رابطه های دیگر مشتق نشده است و دارای داده های ذ

 متناظر است.

 .ابطه ای که به کمک یک عبارت رابطه ای برحسب رابطه های مبنا ،تعریف می شودر مشتق

 دید

VIEW 

ده ست و دازی انوعی رابطه نامدار که از رابطه های دیگر مشتق شده است و ماهیتاٌ رابطه مجا

 های ذخیره شده خاص خود را ندارد.

 لحظه ای

 

SNAPSHOT 

د . غیییر کننیاما واقعی که تاپلهای آن می توانند ت نوعی رابطه نامدار و مشتق مانند دید است

 ارد. فرقداین رابطه در کاربردهایی چون حسابداری و تهیه گزارشات آماری پریودیک ،کاربرد 

 ه می شود.در این است که اوالٌ واقعی است و ثانیاٌ مقادیر آن در پایگاه ذخیر VIEWآن با 

 بدست می آید.نوعی رابطه که از عبارت رابطه ای  عبارتی

نتیجه 

 پرسش
 رابطه ای بی نام و مشتق که حاصل اجرای یک پرسش مشخص است.

 بینابینی
رت عبا رابطه ای بی نام و مشتق که حاصل ارزیابی یک عبارت رابطه ای است که درون یک

 بزرگتر جای دارد.

 

 مثال 

 :  Sروی جدول  V1تعریف یک دید به نام

CREATE    VIEW   V1 (A,B,C ) 

AS    SELECT    S # , STATUS , CITY     

FROM    S    

WHERE    STATUSE > 15 ; 
 

                      S                        V1 

S Sname STATUS CITY  A B C 

S1 

S2 

S3 

S4 

S5 

Smith 

Jones 

Blake 

Clark 

Adams 

20 

10 

30 

20 

30 

London 

Paris 

Paris 

London 

Athens 

 

S1 

S3 

S4 

S5 

 

20 

30 

20 

30 

 

London 

Paris 

London 

Athens 

 

 

http://faradars.org/computer-engineering-exam
http://faradars.org/computer-engineering-exam


 106                                                                                                                                  هاپایگاه داده

 exam-engineering-http://faradars.org/computer             دانلود رایگان مجموعه کتب کارشناسی و کنکور ارشد کامپیوتر

 مثال 

 :  V1تعریف یک دید روی دید 
CREATE  VIEW    V2 (M,N,P)    

AS  SELECT   A,B,C    

FROM      V1    

WHERE   P < > 'London' ; 

                                                     V2 

M N P 

S3 

S5 

30 

30 

Paris 

Athens 

 

 

یعنیی بیا حیذف جیدول پاییه، تمیام  .خواهد شد V2  و V1موجب حذف دید DROP VIEW V1  CASCADEدستور 

 دیدهای تعریف شده روی آن نیز حذف می شوند.

 

 مثال 

 :  SPروی جدول  PQتعریف دید 

CREATE  VIEW    PQ ( P# , TQ) 

AS   SELECT         P# , SUM (QTY)  

FROM    SP  

GROUP  BY   P#; 

 

                                     SP               PQ 

TQ P #  QTY P# S # 

40 

50 

5 

 

 

P1 

P2 

P3 

 

 

 

10 

30 

15 

30 

5 

5 

P1 

P2 

P2 

P1 

P3 

P2 

S1 

S1 

S2 

S3 

S3 

S4 
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 بازیابی از دید 

 مثال 

 را به صورت زیر تعریف می کنیم:   V1دید

CREATE   VIEW   V1  

AS  SELECT   S # , STATUS , CITY     

FROM       S    

WHERE   STATUS > 15 ; 

 حال اگر کاربری، حکم بازیابی زیر را صادر کند: 

SELECT   *    

FROM       V1    

WHERE    CITY = 'PARIS'; 

 این حکم بعد از تبدیل به صورت زیر در می آید:

SELECT  S # , STATUS , CITY    

FROM      S   

WHERE   CITY = 'PARIS'  AND   STATUS > 15; 

 
 

 گاهی اوقات مشکالتی در بازیابی از دید برای کاربر رخ می دهد.

 مثال 

 به صورت زیر مفروض است:  PQدید 
CRETATE   VIEW    PQ ( P# , TQ )  

AS   SELECT   P# , SUM (QTY)  

FROM   SP   

GROUP   BY  P#; 

 ازیابی زیر توسط کاربر صادر شود:اگر دستور ب

SELECT   *    

FROM     PQ    

WHERE   TQ > 300; 

 به صورت زیر تبدیل خواهد شد:
SELECT   P# , SUM (QTY)    

FROM    SP   

WHERE    SUM(QTY) > 300  

GROUP    BY  P#; 

 کرد. استفاده WHEREاین حکم غیرمجاز است چون نمی توان از تابع جمعی در برابر
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 حذف از دید 

 مثال 

 شامل مشخصات کامل دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد است:  V1دید

CREATE   VIEW   V1    

AS  SELECT   *   

FROM    S    

WHERE    SDEG = 'ms'; 

 حال حذف از این دید را بدون هیچ مشکلی می توان انجام داد : 

DELETE    

FROM    V1    

WHERE    SID = '123'; 

 این دستور تبدیل به حکم زیر خواهد شد : 

DELETE    

FROM    S     

WHERE    SID = '123'; 

 
 درج در دید 

 مثال 

 مثال قبل به صورت زیر انجام می شود:  V1عمل درج در دید

INSERT  INTO   V1    

VALUES ( '300' , 'Ali' , 'ms' , 'Comp' , 'D65' ); 

 

 WITH CHECKنشجویی با شماره دانشجویی تکراری شود، آنگاه در صورت استفاده از عبارت       اگر سعی به درج دا

OPTTION  .در هنگام تعریف دید، سیستم از این عمل جلوگیری می کند 

 
 شرایط قابل بهنگام بودن دیدها 

  DISTINCTعدم وجود  -1

 GROUP  BY عدم وجود  -2

   HAVINGعدم وجود -3

  SELECTده از توابع جمعی در مقابلعدم استفا -4

 FROMعدم وجود بیشتر از نام یک جدول در مقابل  -5

 باید یک جدول مبنا یا یک دید قابل بهنگام سازی باشد.  FROMجدول مقابل  -6

 

 یکی از معایب مدل رابطه ای این است که بعضی از دیدها، عملیات بهنگام سازی را نمی پذیرند.
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  مزایا و معایب دید

 مزایا:

 تامین کننده پویایی باال در تعریف پایگاه  -1

 تامین کننده محیط انتزاعی برای کاربران سطح خارجی -2

 تامین کننده اشتراک داده ها -3

 تامین کننده استقالل داده ای  -4

 با اندازه های مختلف  Data – Objectامکان تعریف -5

 امکانی برای کوتاه نویسی پرسش ها  -6

 هیل کننده واسط کاربر برنامه ساز با پایگاه تس -7

 تامین کننده مکانیسم خودکار امنیت داده ها -8

 معایب: 

 ایجاد اضافه کاری در سیستم برای انجام تبدیل خارجی/ ادراکی   -1

 عدم امکان انجام عملیات ذخیره سازی در بسیاری از دیدها و در نتیجه ایجاد محدودیت برای کاربر. -2

 دیدها از نظر پذیرش عملیات ذخیره سازی انواع 

 پذیرند.: دیدهایی که عملیات ذخیره سازی را می  دیدهای پذیرا -1   

 پذیرند.: دیدهایی که عملیات ذخیره سازی را نمیدیدهای ناپذیرا  -2   

 م.خوریتوان عملیات ذخیره سازی را انجام داد، اما گاهی به مشکالتی برمیدر دیدهای پذیرا می

 انواع دیدهای پذیرا 

 :  حاصل عملکرد گزینش در یک رابطه دید گزینش -1

ی ازی مشیکلحاصل پیوند دو رابطه روی کلید کاندید مشترک آنهیا کیه در عملییات ذخییره سی: CK – CKدید پیوندی  -2

 ندارد.

 ل داردیگر که در حذف مشکحاصل پیوند روی کلیه کاندید یک رابطه و کلید خارجی رابطه د : CK - FKدید پیوندی  -3

 بدون مشکل در عملیات ذخیره سازیدید حاصل از اجتماع، اشتراك و تفاضل دو رابطه :   -4

 پرتوی دارای کلید رابطه مبنا   -دید گزینش  -5

 انواع دیدهای ناپذیرا 

 پرتوی فاقد کلید              –دید پرتوی یا گزینش  -1

 FK - FKدید پیوندی  -2

                               NK - NK وندیدید پی -3

 دید حاصل تقسیم  -4

 دید حاوی صفت مجازی  -5

 ، حاصل پیوند روی صفت مشترک غیرکلید دو رابطه می باشد.NK - NK دید پیوندی
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 در دید حاصل تقسیم، انجام عملیات ذخیره سازی ناممکن است

 توضیحات -دهرویه های ذخیره ش –ساختارهای تصمیم  -متغیرها

 استفاده می شود.  SETو برای مقدار دهی متغیر از  DECLAREاز دستور  SQLبرای تعریف متغیر در 

 مثال 

 : 10و مقداردهی آن با  intاز نوع  xتعریف متغیر 

DECLARE   @x   int  
SET  @x=10  

 
نییوع داده  مییی تییوان یییک نییوع داده را تعریییف کییرد. بییرای تعریییف CREATE TYPEبییه کمییک دسییتور 

 از دستور زیر استفاده می کنیم:مجرد)انتزاعی(،
CREATE  TYPE  name  WITH   OID; 

 را نمی توان تعریف کرد. POINTERنوع داده تذکر: 

 کیه تعیداد rowcount@@شروع می شوند. مانند متغییر  @@با دو کاراکتر SQLتذکر: متغیرهای سیستمی 

 سطرهای جدول را نگهداری می کند.

 تارهای تصمیمساخ

 عبارتند از:  SQLبرخی از ساختارهای تصمیم در 

 IFدستور  CASEدستور 

CASE   عبارت 

    WHEN      1شیرط  THEN       

1نتیجه  

    WHEN       2شیرط THEN        

2نتیجه  

     ... 

    WHEN   n شییرط     THEN     

n نتیجه 

     ELSE     k نتیجه    

END 

IF   شرط 

1وردست      

ELSE 

2دستور      
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 رویه های ذخیره شده

اجرا کیرد.  را در یک مجموعه قرار داد و کامپایل کرد و با یک دستور SQLمی توان مجموعه ای از دستورات 

امپاییل رویه های ذخیره شده برنامه نویسی ماژولی را ممکن می سازد. همچنین چون رویه ها بیه صیورت ک

 طالعاتی نگهداری می شوند، سرعت اجرا افزایش می یابد.   شده در حافظه نهان بانک ا

 دستورات کار با رویه به صورت زیر است:

      CREATE   PROCEDUREایجاد رویه :   -1

  EXECاجرای رویه:   -2

       ALTER   PROCEDUREتغییر رویه :   -3

  DROP   PROCEDUREحذف رویه :  -4

 

  Commentsتوضیحات 

 تعریف کرد: SQLمی توان توضیحات را در به دو روش 

 و سپس توضیحات.  --توضیحات یک سطری :  عالمت   -1   

 در انتهای توضیحات. /*در ابتدا و عالمت  */توضیحات چند سطری : عالمت  -2   
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 آزمون

 
 

 

 (89)دولتی  را در نظر بگیرید:  R(a,b,c)رابطه  -1

1Q  : SELECT  Distinct  a,b  FROM  R      

2Q : SELECT  a,b  FROM  R  GROUP BY  a,b 

 است.      2Qزیر مجموعه ای از پاسخ 1Q( پاسخ 1

2)1Q 2وQ .پاسخ های یکسان تولید می کنند 

 است.     1Qزیر محموعه ای از پاسخ2Q( پاسخ3

4)1Q2وQ .پاسخ های متفاوت تولید می کنند 

با حیذف تکیراری هیا  میی باشید.  R(a,b,c) از رابطه bو  aستونهای  1Qهر دو دستور داده شده معادل هستند. نتیجه  (2-1

چاپ میی شیود و خروجیی آن  bو  aدسته بندی شده و سپس برای هر گروه،   bو aابتدا جدول بر اساس ستون  2Qدر

 است. 1Qمانند 

 

 

کدام یك از گتزاره هتای زیتر صتحیح  زیر روی بانك اطالعاتی تولید کنندگان قطعات، SQLبا اجرای دستور  -2

 (87)دولتی  است؟ 

INSERT  INTO  S(S# , SNAME,CITY) 

VALUES ( 'S10' , 'Smith ', 'New York' ) 

 ( دستور با خطای اجرا مواجه می شود.1

 ( دستور با خطای ترجمه مواجه می شود.2

 خواهد شد. Nullمقدار  Smithتولید کننده  (STATUS)( اعتبار3

 مقدار قبلی خود را حفظ می کند. Smithتولید کننده  (STATUS)تبار( اع4

سیت، امقیداری اختصیاص داده نشیده  status، چون بیه  S(s#,sname,city,status)زیر بر روی   SQLبا اجرای دستور   (4-2

 مقدار قبلی خود را حفظ خواهد کرد:

INSERT   INTO   S(S# , SNAME,CITY)  

VALUES ( 'S10' , 'Smith' , 'New York'); 
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 (87)دولتی  زیر چیست؟ SQL  نتیجه دستور  -3

SELECT   P.*      

FROM      S,P,SP 

WHERE   S.CITY='LONDON'   AND   S.S#=SP.S#   AND   P.P#=SP.P# 

 ( دستور دارای خطای نحوی است.1

 .( کلیه مشخصات قطعاتی که توسط تمام تولید کنندگان لندن تولید می شود2

 ( کلیه مشخصات قطعاتی که حداقل توسط یکی از تولید کنندگان لندن تولید می شود.3

 ( کلیه مشخصات قطعاتی که دقیقا توسط یکی از تولید کنندگان لندن تولید می شود.4

زییر  SQLر توسط یکی از تولید کنندگان لندن تولید می شود، از دستو حداقلبرای تعیین کلیه مشخصات قطعاتی که  (3-3

 استفاده می کنیم:

SELECT  P.*    
FROM       S,P,SP 

WHERE   S.CITY = 'LONDON'  AND  S.S#=SP.S#  AND  P.P#=SP.P#; 

 

 

 

 

 (89دولتی  -ITزیر در بانك اطالعاتی تولید کنندگان و قطعات چه کار می کند؟ ) SQLجمله  -4

SELECT  DISTINCT  SNAME    

FROM     S 

WHERE  S.S#   IN (  SELECT  SP.S#     

                                     FROM     SP    

                                     WHERE  SP.P#   IN ( SELECT   P.P#     

                                                                            FROM   P       

                                                                            WHERE   PCOLOR='Red' ) 

                                   ) 

 ( اسامی تولید کنندگانی که حداقل یک قطعه قرمز رنگ تولید می کنند.1

 ( اسامی تولید کنندگانی که حداکثر یک قطعه قرمز رنگ تولید می کنند.2

 اسامی تولید کنندگانی که بیش از یک قطعه قرمز رنگ تولید می کنند.( 3

 ( هیچ کدام4

 ، شماره قطعات قرمز رنگ مشخص می شوند: selectتوسط داخلی ترین  (1-4

SELECT P.P#    

FROM     P    

WHERE  PCOLOR = 'Red' 

 کدام تهیه کنندگان تولید می شوند: میانی، مشخص می شود که این قطعات توسط  selectتوسط                 

SELECT  SP.S#   

FROM     SP    

WHERE  SP.P#   
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ند،  مشیخص میی ااسامی تولید کنندگانی که حداقل یک قطعه قرمز رنگ را تولید کرده  selectدر نهایت توسط اولین          

 شود:

SELECT  DISTINCT SNAME   

FROM     S   

WHERE  S.S#   

 

 

 (89دولتی  -IT) زیر در بانك اطالعاتی تولید کنندگان و قطعات چه کار می کند؟ SQLه جمل -5

SELECT  S.SNAME   

FROM  S 

WHERE  EXISTS (  SELECT  *   

                                    FROM  SP   

                                    WHERE  SP.S# = S.S#  AND  SP.S#='P2' ) 

 را تولید می کنند بدون تکرار. 'P2'( اسامی تولید کنندگانی که قطعه 1

 را تولید می کنند. 'P2'( اسامی تولید کنندگانی که قطعه 2

 هم تولید می کنند.  'P2'( اسامی تولید کنندگانی که قطعه ای غیر از 3

 را تولید نمی کنند. 'P2'( اسامی تولید کنندگانی که قطعه 4

ئوال بیه را تولید می کنند، را مشخص میی کنید. ایین سی '2P'اسامی تولید کنندگانی که قطعه  داده شده، SQLجمله  (2-5

 کمک پیوند جدول ها نیز انجام پذیر است:

SELECT   s.sname   

FROM      s,sp   

WHERE   s.s#=sp.s#  AND  sp.p#='p2'; 
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 :6فصل 

 انواع وابستگی ها

 

 

 ه کهینه وابستگی و نحوه تعیین کلید کاندید بررسی می شود.در این فصل وابستگی، مجموع

 انواع وابستگی ها 

 انواع وابستگی ها عبارتند از:

 ( FD ) وابستگی تابعی -1

 ( FFD) وابستگی تابعی کامل -2

 وابستگی با واسطه  -3

 ( MVD) وابستگی تابعی چند مقداری -4

 ( JD ) وابستگی پیوندی -5

FD     :  Function Dependency                   FFD:  Full  Function  Dependency 

MVD :  Multi Valued Dependency           JD   :  Join  Dependency 

 وابستگی تابعی 

ر و فقط اگر ، اگ  ABدارد و نشان می دهیم  (FD) وابستگی تابعی Aبا Bرا در نظر بگیرید. می گوییم  R (A , B , …)رابطه 

 متناظر باشد. Bفقط یک مقدار  A، به هر مقدار Rر هر مقدار ممکن از متغیر رابطه د

 مثال  

 ها را مشخص کنید. FDزیر آورده شده است، که در  R(A,B,C)در رابطه 

C B A 

C1 

C2 

C3 

C1 

B2 

B1 

B1 

B2 

A1 

A1 

A2 

A2 

نییز  CB ین مشخص است که وابستگی تابعیهمچنوجود دارد.  C(A,B)است، بنابراین وابستگی  (A,B)حل: کلید رابطه 

مقیدار متنیاطر  را مشخص کرد و جواب یکتا اسیت. میثال Bمی توان مقدار  Cدر رابطه وجود دارد، یعنی با معلوم بودن مقدار 

   یکتا نیست. B1وجود ندارد، چون مثال مقدار متناظر با   BCاست. دقت شود که وابستگی  B2همواره  C1با

                    

 نخواهد بود.  FD، BA در رابطه لزوماً موجب برقرار بودن FD، AB وجود 

 

       دارای وابستگی تابعی اسیت:  Aباشد، در اینصورت هر صفت خاصه دیگر رابطه با  ) B ,C) AR, کلید اصلی رابطه Aاگر 

                                                             AB    ,     AC  
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 ( FFD(وابستگی تابعی کامل 6-3

ن میی وابسیتگی تیابعی کامیل دارد و نشیا X بیا Yباشیند، میی گیوییم Rدو زیر مجموعه از مجموعه عنوان رابطیه  Yو Xاگر

بعی نداشیته وابستگی تیا X داشته باشد ولی با هیچ زیر مجموعه از  (FD) وابستگی تابعی X با Y، اگر و فقط اگر  XYدهیم

 خواهد بود. FFDصفت ساده باشد، وابستگیFD شد. بدیهی است اگر سمت چپ با

 

 مثال  

 )وابستگی تابعی کامل دارد، یعنی وابستگی تابعی   )S# , P( #با صفت مرکب  QTY، صفت   ) QTY )S# , P# SP ,  در رابطه

S# , P# )QTY   وجیود دارد، در حالیکیه هییچ کیدام از وابسیتگی هیای S#QTY  وP#QTY  

 . برقرار نمی باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مثال  

 اگر وابستگی های تابعی زیر را داشته باشیم :  )C,D)A,BR,در رابطه 

(A,B)C    
A C 

با قسمتی از کلیید اصیلی وابسیتگی  Cفت ، کامل نمی باشد.)جزئی است(، چون  ص (A,B)به  Cدر این صورت وابستگی تابعی

 تابعی دارد.

 

 

 

 وابستگی با واسطه 

)BA(داشته باشد A  ،FDبا صفت  Bمفروض است. اگر صفت   R (A,B,C)رابطه و صفت C  نیز با صفتFD , B   داشته

)CB(باشد  ولی ،A   باB ،FD  نداشته باشد، می گوییمC ابA  ،وابستگی با واسطه دارد. برای از بین بردن این وابستگی ،

 رابطه را به دو رابطه زیر تجزیه می کنیم: 

R1 (A,B)  

R2 (B,C) 

QTY P# S# 

100 

400 

100 

300 

400 

P1 

P2 

P6 

P2 

P5 

S1 

S2 

S3 

S4 

S4 

S# 

P# 

QTY 

A 

B 

C 
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سیت و موجیب طبیعیی و محیرز ا Aو  Cوابستگی تابعی داشته باشد، وجود نوعی وابستگی بین B با Aتذکر: اگر در تعریف باال

 آنومالی نخواهد بود.

 

 تاج آرمسترانگ قواعد استن

 باشند، قواعد زیر برقرارند:  Rزیر مجموعه هایی از صفات رابطه  D , C , B , Aبا فرض اینکه

 BAآنگاه  A  Bاگر انعکاسی

 ACآنگاه  BCو  AB اگر  تعدی )تراگذاری(

 AC BCآنگاه  AB اگر  افزایش

 ACو  ABآنگاه  ABCاگر  تجزیه

 ABCآنگاه  AC و AB اگر  عاجتما

 ACBDآنگاه  AB و   CDاگر  ترکیب

 ACDآنگاه  AB و CBD اگر  شبه تعدی

 

 . AC آنگاه ABC و AB اگر

 . ACD آنگاه  ABCDو AB اگر

 

 کاربرد قوانین آرمسترانگ عبارتند از:

 کاهش مجموعه وابستگی های تابعی  -1 

 د پیدا کردن کلید کاندی -2 

     Fپیدا کردن -3 

 ابیل اسیتنتاجقتذکر: هر رابطه ای یک مجموعه از وابستگی های تابعی دارد که ممکن است مجموعه ای دیگیر از آنهیا منطقیاً 

 نمایش می دهند. Fگویند و با Fباشد. این مجموعه را بستار

 

 مثال  

 ی های رابطه زیر را بیابید.مجموعه کهینه وابستگ

R= { S# , CITY , STATUS } 

F ={ S# CITY, CITY  STATUS ,  S#  STATUS } 

 

 حل: وابستگی سوم از دو وابستگی دیگر منطقاً قابل استنتاج است و می توان آن را ذکر نکرد: 

S#  CITY  

         S# STATUS 

CITY  STATUS 
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 بنابراین داریم: 

F = { S# CITY, CITY  STATUS } 

 

 مثال  

 مجموعه کهینه وابستگی های رابطه زیر را بیابید.

R = {u, v, w , x , y , z } 

F = {u xy , xy , xyzv } 

 حل: 

u xy  ux , uy 

xy , xyzv  xzv   xz , xv 

uxy , xyzv uzv  uz , uv 

 بهینه برابر است با :  Fبنابراین 

F = { ux , xy , xz , xv , uy, uz , uv }  

ن برابیر آدر نتبجیه کهینیه اضافی هستند، چون از رابطه های دیگر می توان آنها را بدسیت آورد.   uy , uz , uvکه

 است با: 

F = { ux , xy , xz , xv } 

 

 مثال  

 .نمودار حاصل پس از حذف وابستگی های نمودار زیر را بدست آورید

 

 

 

 

 

 

 حل : 

 Z  T    (Z , W )   T:  چون ،( را می توان حذف کرد1خط )

 X Z , X  Wمی توان استنتاج کرد:         X  ZWاز وابستگی

 

 بنابراین داریم: 

 

 

 

 

 

 

 

z 

w 

T x 

y 
(1) 

z T x 

w y 
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 و X Z  را حذف کرد. همچنین از  X  W را استنتاج کرد، پس می توان   X->Wمی توان  Y W و  X Y از وابستگی

Z  T  می توان X  T  را استنتاج کرد. پس می توان X  T  :را نیز حذف کرد. در نهایت داریم 

 

 

 

 

   
 

 پیدا کردن کلید کاندید 

 کلید کاندید ، صفتی است که از طریق آن به همه صفتهای دیگر می توان رسید.

 مثال  

 . کلید کاندید رابطه زیر را بدست آورید

 R = (A , B, C , D , E , F, G ) 

 

 F = {AFBE , FCDE , FCD , DE , CA } 

 حل : 

AFBE              AFB , AFE 

 

FCDE              FCD , FCE 

 

FCD                FC , FD 

 

FC  , FCD    FD 

 

FC  , FCE     FE 

 

FC  , CA      FA 

 

FA ,  AFB    FB 

 

FA , AFE     FE  

    کلید کاندید است.   (F,G)می توان رسید. بنابراین Gبه همه صفتها به جزء Fبنابراین مشاهده می شود که از

 

 مثال  

 کلید کاندید رابطه زیر را بدست آورید؟ 

R = ( S, T , U , V , W ) 

 

F = { S  T , V  SW , T  U } 

 

z T x 

w y 
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 حل: 

V  SW                   V  S , V  W 

 

V  S , S  T         V  T 

 

V  T , T  U       V  U 

 

            ، همه صفتهای دیگر را می دهد، یعنی کلید کاندید است.                                     Vبنابراین

 
 مثال  

 کدام است؟  Rت. کلید اصلی به صورت زیر مفروض اس Fبا وابستگی های تابعی  G,F,E,D,C,B,A(R(رابطه 

}FG,CAB,FGE,DGC,EGABD{F   

 حل:  










GC

DC
DGC  

 

FAB

GAB

DAB

CAB

FG

GC

DC

CAB































 

 


















GAB

EAB
EGAB

DAB

EGABD
 

 

 می توان به همه صفت ها رسید، در نتیجه کلید است.  ABنشان دادیم که از 
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 مثال  

 ت؟در نظر بگیرید. تعداد کلیدهای کاندید رابطه چند تا اسبا وابستگی های تابعی زیر را  R(A,B,C,D,E) رابطه

DE,ED,AC,CB,BA   

 حل: 

 از وابستگی های داده شده می توان نتیجه گرفت:

CACB,BA   

ABAC,CB   

BAاز وAB وCA وAC   مشخص می شود کهAوB وC مانند هم می باشیند. ازDE  وED  

ند. در در گیروه دیگیر میی باشی Dو Eدر ییک گیروه و  Cو  Bو  Aمانند هم هستند. بنابراین  Dو  Eنیز مشخص می شود که 

623ا: بنظر گرفته شود، بنابراین تعداد کلید کاندید برابر است  تعیین کلید کاندید باید از هر گروه یک عضو در  

 

 

 مثال  

 کدام است؟  Rمفروض است. کلید کاندید در رابطه  FDبا مجموعه وابستگی های  R(A,B,C,E,F)رابطه 

}EDB,EB,CB,FC,BEA{   

 حل: 

 ست:می توان به همه رفت. بنابراین کلید کاندید ا Aاز 










EA

BA
BEA                  

 

FBFC,CB         
 

FAFB,BA   
 

CACB,BA   

 

 

 (MVD)وابستگی چند مقداری 

و نمیایش  اردوابستگی تابعی چند مقداری د X با Yمی گوییم که  X , Y , Z با صفات ساده یا مرکب  R (X , Y , Z )در رابطه

 متناظر باشد. Y، مجموعه ای از مقادیر  X، اگر به یک مقدار X Yمی دهیم

 

 تعریف دوم وابستگی چند مقداری

 متناظر با ییک مقیدار از جفیت Yوابستگی تابعی چند مقداری دارد اگر و فقط اگر مجموعه مقادیر X با Y، صفت Rدر رابطه 

(X,Z)  در R فقط به مقدار Xشد و وابسته به بستگی داشته باZ نباشد. یعنی مجموعه مقادیرY  فقط با تغییر X.تغییر کند ، 
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                                                                                    R  

Z Y X 

Z1 

 

 

Z2 

 

Y1 

Y2 

Y3 

 

Y1 

Y2 

Y3 

X1 

 

 

X1 

 

 می شود و بهتر است آن را به دو رابطه  R بطه، موجب بروز آنومالی هایی در را MVDوجود وابستگی

R1 (X , Y) , R2 (X , Z)          .تجزیه کنیم  

 

متنیاظر  Yاست که در آن مجموعه مقادیر X به Yحالت خاصی از وابستگی تابعی چند مقداری،  X به Yوابستگی تابعی

 ، یک عنصر دارد. Xبا یک مقدار

 

 A B، وابسیتگی R (A,B,C)به صورت جفت وجود دارد، میثالً در MVDگیدر یک رابطه با سه صفت خاصه، وابست

 برقرار باشد و می نویسیم: A Cبرقرار است، اگر و فقط اگر وابستگی 

A B |C 

 قواعد آرمسترانگ در مورد وابستگی چند مقداری 

 : R ( A , B , C , …)در رابطه

 A   B، آنگاه A  B راگ -1

  B  A، آنگاه  BAاگر -2

 AC   BC ، آنگاهA  B اگر -3

 A  R(H) – B- Aآنگاه ،  A   Bاگر -4

  A   BC،  آنگاه A   C و A   B اگر -5

   A C-B ، آنگاه  B   C وA   B اگر -6

  AB C، آنگاه   C  Aو   B  Aاگر -7

 A   (B – C) , A   (C –B )، آنگاه A   C و A   B اگر -8

 )B,C(  )A,D(، آنگاه C B  A ,D اگر  -9
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 (JD)وابستگی پیوندی 

بسیتگی را بیه پرتوش باشید و نیه کمتیر. ایین وا nحاصل پیوند  Rپرتوش دارد، اگر و فقط اگر  nوابستگی پیوندی به  Rرابطه 

*),,...,(صورت 21 nRRRJDR  نمایش می دهیم کهnRR  می باشند. Rپرتوهای رابطه  1...

 

 مثال  

می شیود.  نمایش داده SPJ = JD  (SP , PJ , JS)پرتوش دارد و به صورت  3، وابستگی پیوندی به   SPJ (SP , PJ , JS)رابطه

یم و آنهیا را بیا بدست آور  #J , Pو بار دیگر روی صفات خاصه  #S , Pبار روی صفات  را یک در واقع اگر پرتوهای این رابطه

خواهد بود  SPJکنیم، حاصل همان , Joinو  #Jو  #S کنیم و سپس نتیجه را با رابطه حاصل از پرتو روی صفات JOINیکدیگر 

 و هیچ سطری اضافه یا کم نخواهد شد.

 

 

 مراحل کار:

SPJ                                                         SP                                         SPJ 

J# P# S#  P# S#  J# P# S# 

J2 

J1 

J1 

P1 

P1 

P2 

S1 

S1 

S1  

P1 

P2 

P1 

S1 

S1 

S2 

 J2 

 

J1 

P1 

 

P2 

S1 

 

S1 

J2 

J1 

P2 

P1 

S2 

S2 
   

 
 

    PJ 

J1 

J1 

P1 

P1 

S2 

S1 

    J# P#     

    J2 

J1 

J1 

P1 

P2 

P1 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی اید:مالحاق کنیم این تاپل افزونه از بین می رود و همان رابطه اول بدست    JSحال اگر حاصل پیوند را با پرتو
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    J# P# S# 

   

 

J2 

J1 

J1 

J2 

J1 

P1 

P1 

P2 

P2 

P1 

S1 

S1 

S1 

S2 

S2 

J# P# S#     

J2 P1 S1   S# J# 

J1 

J1 

J1 

P2 

P1 

P1 

S1 

S2 

S1 

  
S1 

S1 

S2 

J2 

J1 

J1 
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 آزمون

 
 

زیر را در نظر بگیرید. فرض کنیتد  (Functional Dependency)و وابستگی های تابعی  R(A,B,C,D,E)رابطه  -1

باشد. کدام یك از گتزاره هتای زیتر  Rمی تواند هر زیر مجموعه غیر تهی از صفات  چیست و  نمی دانیم 

 (90)دولتی  صحیح است؟ مستقل از 

BCA    ,  ECD    ,   D  

 است. Aشامل  Rهر کلید کاندید  -الف   

 نیست. Cشامل  Rهیچ کلید کاندیدی از  -ب   

 نمی باشند. Cهستند و بعضی دیگر شامل  Cشامل  Rبعضی از کلیدهای کاندید  -ج   

 ( الف و ج4( الف و ب                   3( فقط ب                2( فقط الف               1    

ندییدی اسیت و هییچ کلیید کا Aبا وابستگی های تابعی داده شده، هر کلید کاندید شیامل  R(A,B,C,D,E)در رابطه  (3-1

 نیست. Cشامل 

 

 در نظر بگیرید. کدام گزینه کلید رابطه است؟ و وابستگی های تابعی زیر را R(A,B,C,D,E)رابطه  -2

 (89)دولتی   

ABCD,CDAB,BA   

    1 )AD                     2 )AE                      3 )AB                         4 )ABD 

 

BAاز  (2-2  وCDAB   نتیجه می گیریم کهCDA  معیادل بیا(DA,CA  بنیابراین از .)A  بیه

 کلید می باشد. AEمی توان رسید. در نتیجه  Eهمه صفت ها به غیر از 

 

TCode#داشته باشیم   Code,Time,Date,#T,#S(ST(اگر در جدول  -3  آنگتاه ایتن جتدول چنتد نتامزد ،

 (88)دولتی  دارد؟  (Candidate Key)کلیدی 

 ( چهار4     ( سه3     ( دو2  ( یک1

 رابطه دارای دو کلید کاندید است: (3-2

 : همان کلید اصلی    (#S#,T) -الف         

TCode#: با توجه به وابستگی    )S#,Code( -ب           
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 (90دولتی  – IT)                              است؟               نادرستکدام یك از گزینه های زیر  -4

 هم ارز هستند. not inو  all((عملگرهای SQL( در 1

 BCNF( در F)بسیتار  Fبا وابسیتگی هیای تیابعی Rاست اگر و فقط اگر رابطه  BCNFدر  Fبا وابستگی تابعی  R(رابطه 2

 باشد.

BCAبه طور منطقی می توان از وجود وابستگی چند مقداری  R(A,B,C,D)با اسکیمای  ( در رابطه ای3   وابستگی

CAهای منطقی  وBA  .را نتیجه گیری کرد 

 ( دو مجموعه وابستگی های زیر هم ارز)معادل( نیستند:4   

}AD,DE,EA,CDA,EAB{F1   

}BEC,AED,CDA,ADE,DAB{F2   

CAاز   (3-4 وBA  :می توان نتیجه گرفتBCA  .ولی عکس این رابطه برقرار نمی باشد 
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 :7فصل 

 نرمال تر سازی رابطه ها

 

ک بهتر است یی گام سازی مشکالتی داشته باشد. بنابراینهر رابطه هر چند نرمال نیز ممکن است در عملیات درج، حذف و بهن

 رابطه نرمال را تا حد امکان نرمال تر کرد.

 

 آنومالی 

اخواسیته ای ندشواری و وضع غیرعادی را آنومالی می گویند. مثالً وقتی که سطری را حذف می کنیم و پی آمید آن اطالعیات 

یازبیه تغیییر نمی دهیم در حالیکه در سطرهای دیگیر نییز امکیان دارد نیز حذف شود. یا مقدار صفتی را برای یک سطر تغییر 

 داشته باشد. در واقع آنومالی در عملیات ذخیره سازی به هر یک از سه حالت زیر گفته می شود: 

 بعد از انجام یک عمل  ،بروز پیامد بد -1

 عدم امکان انجام یک عمل  -2

 بروز اضافه کاری در انجام یک عمل  -3

 

 مثال

رج، حیذف و در عملیات ذخیره سازی دارای آنومالی است. وجود پدیده افزونگی موجیب آنومیالی هیایی در عملییات د Rابطه ر

د دارد نییز وجیو s1 تغییر دهیم، این عمل باید در تمام سیطرهایی کیه C1به C2را از S1بهنگام سازی شده است. مثال اگر شهر

ومالی نآدر حذف نیز  ری از ناسازگاری باید بهنگام سازی منتشر شونده انجام شود.انجام شود )فزونکاری( و در واقع برای جلوگی

 ف می شود.است نیز حذ C3 ساکن S3 این اطالع که "تا تهیه کرده است 200به تعداد  P2از S3" دارد. مثالً با حذف اطالع

د، چیون بایید را درج کیر "ساکن اسیت C5 شهردر  S5 تهیه کننده  "همچنین در درج نیز آنومالی دارد، مثالً نمی توان اطالع

یید اصیلی است و طبق قاعده جامعیت موجودیتی هییچ جیزء کل (#S# , P)بدانیم چه قطعه ای را تهیه کرده است. کلید اصلی 

 نباید تهی باشد.

 

 

QTY P# CITY STATUS S# 
300 

200 

300 

200 

400 

P1 

P2 

P1 

P2 

P5 

C2 

C2 

C3 

C3 

C2 

20 

20 

10 

10 

20 

S1 

S1 

S2 

S3 

S4 
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 (NORMAL FORMS)صورت های نرمال 

،  1NFبارتنید از: عتوسط کاد در ابتدا سه فرم نرمال ارائه شد و سپس فرم های دیگر توسط افراد دیگر ارائه شد. ایین فیرم هیا 

2NF  ،3NF ،BCNF ،4NF  5وNF .که هر یک از صورتهای نرمال، از قبلی نرمالتر هستند . 

 نرمال را نشان می دهد:  شکل زیر رابطه بین صورتهای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از جمله مواردی که شکل باال بیان می کند:

الیی واسیت  2NF، زیر مجموعیه ای 1NFاست و از مجموعه رابطه های 1NFاز مجموعه رابطه های نرمال، زیر مجموعه ای -1

 آخر. 

 می باشند.   1NFفرم در  2NFهستند، اما تمام رابطه های 2NFفرم در  1NFفقط بعضی از رابطه های -2

3-  BCNF  3ازNF  .قوی تر است 

 

 تعریف صورتهای نرمال

1NF  .هر صفت خاصه در هر تاپل، تک مقداری باشد 

2NF  .هر صفت خاصه غیرکلید با کلید اصلی، وابستگی تابعی کامل داشته باشند 

3NF ته باشد.هر صفت خاصه غیر کلید با کلید اصلی، وابستگی تابعی بی واسطه داش 

BCNF .هر دترمینان، کلید کاندید باشد 

4NF .وابستگی تابعی چند مقداری وجود نداشته باشد 

5NF .تمام وابستگی های پیوندی، ناشی از کلیدهای کاندید باشد 

 است. 1NFتذکر: هر رابطه نرمال،

1NF 

2NF 

3NF 

BCNF 

4NF 

5NF 

? 
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 مزایای نرمالترسازی 

 کاهش بعضی از آنومالی ها  -1

 فزونگیکاهش بعضی از انواع ا -2

 تسهیل اعمال بعضی از قواعد جامعیت -3

 ارائه یک طرح بهتر و واضح تر با کمترین اختالط اطالعات -4

 معایب نرمالترسازی

 بروز فزونکاری در سیستم در عمل بازیابی -1

 ایجاد نوعی افزونگی  -2

 زمانگیر بودن فرایند نرمالترسازی -3

 ها در مواردی مشکل شدن تصمیم گیری ها در تعدد تجزیه  -4

 

 1NFرابطه 

را در  FIRSTنیست دارای آنومالی هایی می باشد. به طور نمونیه جیدول 2NFای که 1NFاست، اما رابطه 1NFهر رابطه نرمالی

 نظر می گیریم: 

FIREST ( S# , P# , STATUS , CITY , QTY ) 

وجیود داشیته باشید.   STATUS CITYی است و فرض کرده ایم که وابسیتگ (#S#, P) کلید اصلی این رابطه، صفت مرکب

ارای نگام سازی دیعنی وضعیت یک تهیه کننده از طریق شهر او، تعیین می شود. قبالٌ دیدیم که این رابطه در درج، حذف و به

 آنومالی می باشد که برای رفع این آنومالی ها باید آن را به دو رابطه تجزیه کرد. 

  SECOND ( S# , STATUS , CITY )  و  SP ( S#  , P# , QTY ) 

در  در آنهیا وجیود ندارنید، یعنیی FIRST مشخص می شود که آنومالی های موجود در SP و SECOND با بررسی رابطه های 

 قرار دارند. FIRST سطح نرمالتری از 

 قبل از تجزیه:

 

 

 

 

 بعد از تجزیه: 

 

 

 و                                                                

 

 

 نیست، حتما دارای کلید اصلی مرکب است. 2NFای که 1NFرابطه

S# 

QTY 

P# CITY 

STATUS 
S# 

S# 

P# CITY 

STATUS 

QTY 
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  2NFرابطه 

 

هیایی میی  هنیوز دارای آنومیالیSECOND هر دو در صورت دوم نرمال قرار دارند. رابطه  FIRST رابطه های حاصل از تجزیه 

از  STATUSمیل اسیت و از سیوی دیگیر از یک سیو کا #Sبه  STATUS باشد و علت این مشکالت در این است که وابستگی

 وابستگی دارد.  #Sنیز با CITY طریق

 وابستگی با واسطه وجود دارد. #SوSTATUS یعنی بین

 

 

 

 

 را به دو رابطه زیر تجزیه می کنیم:  SECOND برای رفع این مشکل رابطه 

 SC ( S# , CITY ) 
 CS ( CITY , STATUS )  

 را ندارند. SECOND این دو رابطه آنومالی های

 

 

 3NFرابطه

لیید نبود، چون صفت غییر ک  3NFدر صورت  SECOND تجزیه کردیم. رابطه  SP و  SECOND را به دو رابطه  FIRSTابتدا 

STATUS  با کلید اصلی S#3، وابستگی باواسطه داشت و این برخالف تعریف صورتNF  ه دو است. بیه همیین علیت آن را بی

بسیتگی وا (#S# , P)  بیا کلیید اصیلی QTYدر صورت سوم نرمال است. چون صفت غیر کلید SPطهرابطه تجزیه کردیم. اما راب

 باواسطه ندارد.

 

 هستند تجزیه شد. 3NFکه همگی SP و CSو  SC به سه رابطه  FIRSTبنابراین رابطه

 

کلید اصیلی، کیاهش ناپیذیر  ، تمام صفات غیرکلید متقابالً با یکدیگر وابسته نمی باشند و وابستگی آنها با 3NFدر رابطه

 است.

 

 

 

 

 

 

 

CITY STATUS S# 
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 مثال 

 را در نظر می گیریم:   Rرابطه

R ( SID , CID , SNAME , GRADE , SMJR , SDEID ) 

 قواعد جامعیت این رابطه عبارتند از: 

 هر دانشجو در یک درس یک نمره دارد. -2هر دانشجو یک نام دارد.                              -1

 هر رشته تحصیلی در یک گروه آموزشی وجود دارد. -4یک رشته تحصیل می کند.            هر دانشجو در  -3

 نمودار وابستگی های تابعی این رابطه به صورت زیر است:

 

 

 

 

بنیابراین آن  نیست. این رابطه دارای آنومالی هایی می باشد و 2NFاست و به علت وجود وابستگی جزئی  1NF در فرمR رابطه 

 و رابطه دیگر تجزیه می کنیم: را به د

R1 ( SID , SNAME , SMJR , SDEID ) ,  R2 ( SID , CID , GRADE ) 

  را ندارند. Rهستند و آنومالی های رابطه  2NFاین دو رابطه در سطح

 ، وجود وابستگی جزئی در آن است، یعنی با وجود وابستگی تابعی Rتذکر: علت وجود آنومالی در رابطه 

(SID , CID )  SNAME  ی وجود وابستگی تابعSID  SNAME  .نیز برقرار است 

تیوای همیان مح R2و R1یک تجزیه مطلوب محسوب می شود، چون با پیوند رابطه های  R2و R1به دو رابطه  Rتجزیه رابطه 

محفوظ می  R  ابطهبدست می آید و اطالعات اضافی ایجاد نمی شود و همچنین تمام وابستگی های تابعی ر Rاطالعاتی رابطه 

 ماند.

زونگیی در آن کمتیر می باشد و فقیط افR دارای آنومالی های رابطه  R1 در باالترین سطح نرمال قرار دارد اما رابطه R2 رابطه 

 را به دو رابطه زیر تجزیه می کنیم.R1 شده است. بنابراین رابطه 

R3 (SID , SNAME , SMJR )   ,   R4 (SMJR , SDEID) 

 می باشند. 3NFبنابراین، نرمالتر هستند R1 ها از  این رابطه

 وجود وابستگی باواسطه در آن است:  R1آنومالی در رابطه  وجودعلت 

SID  SMJR  , SMJR  SDEID 

 مشخص می شود. SID یا  SMJR از طریق  SDEIDیعنی 

 R1دو رابطیه داشت. با حذف این وابستگیقرار ن 2NFبود و به علت وجود وابستگی جزئی در فرم  1NFدر فرم Rخالصه: رابطه 

بیه علیت  R1 نیز قرار دارد امیا رابطیه 3NFدر سطح  R2قرار دارند و رابطه  2NFحاصل شد. این دو رابطه حداقل در فرم R2و

 R2به سه رابطه  Rتجزیه کردیم. در نهایت رابطه  R4و R3قرار ندارد و آنرا به دو رابطه  3NFوجود وابستگی با واسطه در سطح

 قرار دارند.  3NFتجزیه شد که هر سه رابطه در سطح R4و R3و

 

SID 

CID 

SMJR 

SNAME 

SDEID 

GRADE 
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   BCNFابطه ر

آن وابستگی  است اگر و فقط اگر هر دترمینان آن، کلید کاندید باشد.)هر صفت ای که صفت دیگر با BCNF در سطح  Rرابطه 

 نان است.(دترمی A، صفتA  B تابعی کامل داشته باشد دترمینان نام دارد. یعنی در وابستگی 

اهش ناپیذیر نیست. اگر رابطه تنها یک کلید کاندید داشته باشد و در مجموعه وابستگی های تابعی کی 3NF ، BCNFهر رابطه

هیم هسیت. اگیر  BCNFآن، وابستگی تابعی دیگری غیر از وابستگی های ناشی از کلید کاندید وجود نداشته باشد آنگاه رابطه 

ت و اگر هم هس BCNFد داشته باشد و کلیدهای کاندید صفت مشترک نداشته باشند رابطه بیش از یک کلید کاندی 3NFرابطه

 نباشد. BCNF صفت مشترک داشته باشند ممکن است

 مثال 

 چوناست.  BCNF در فرم S# , SNAME با دو کلید کاندید   S (S# , SNAME , STATUS , CITY)رابطه 

 های رابطه هستند، کلیدهای کاندید آن نیز می باشند.      عالوه بر اینکه دترمینان  S# , SNAME صفات 

 

 

 

 

 به یکدیگر وابسته نمی باشند. STATUS , CITY تذکر: صفات

     
 مثال 

 است؟ BCNFآیا در فرم  (#SNAME , P)و (#S#,P)با کلیدهای کاندید  R (S# , SNAME , P# , QTY)رابطه 

ر، هر دو رابطیه به دو رابطه زی Rکلید کاندید نمی باشند. با تجزیه رابطه  ند امادترمینان هست S# , SNAME چون  -خیرحل: 

 :خواهند بود BCNF در سطح

R1 (S# , SNAME )    ,    R2 (S# , P# , QTY) 

 

 مثال 

دارای ه کمی باشد  (A,C) و  (A,B)مفروض است. این رابطه دارای دو کلید کاندید C Bبا وابستگی تابعیR (A,B,C) رابطه 

 می باشد؟ BCNFهستند. آیا این رابطه در فرم نرمال A صفت مشترک

اشد. به همیین در حالی که کلید کاندید نمی ب ،دترمینان است Cمعلوم می شود که  C  B با توجه به وابستگی تابعی  حل :

 نمی باشد. BCNFعلت رابطه

رت زییر بیه صیو R تجزیه کرد. یک بسط ممکن از رابطه BCNF  ،, B) C( 2R) , A , C( 1Rمی توان این رابطه را به دو رابطه

 است: 

B C  C A  C B A 

B1 

B2 

B2 

C1 

C2 

C3 
 

C1 

C2 

C1 

C3 

A1 

A1 

A2 

A2 

 تجزیه

 

C1 

C2 

C1 

C3 

B1 

B2 

B1 

B2 

A1 

A1 

A2 

A2 
 

CITY 

STATUS S# 

SNAME 
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 مثال 

 هم هست؟  BCNF زیر،  3NFآیا رابطه 

 

 

 

 

 

 نیست. دترمینان است، اما کلیدکاندید  aچون  -حل: خیر

 بودن رابطه باال:  3NFعلت

1-  1NF.است، چون هم صفات اتومیک هستند 

2-  2NF است، چون وابستگی جزئی وجود ندارد. )وابستگیad موجب نقض این میورد نیسیت چیون خیود جزییی از کلیید 

 کاندید است.(

3- 3NF چون وابستگی تابعی باواسطه ندارد.، است 

 
 

 نباشد. BCNF باشد اما 3NFبین دو کلید کاندید، رابطه ممکن استدر حالت وجود صفت مشترک در 

 

 مثال 

 هم هست؟  BCNF زیر، 3NFآیا رابطه 

 

 

 

 

 

 R1 (a , c ) , R2 (c , b )دترمینان است اما کلید کاندید نیست. اگر این رابطه را به دو رابطه c نیست، چون  BCNFحل: رابطه 

 شود.ناز بین می رود. بنابراین بهتر است عمل تجزیه انجام    c(a,b)بستگیهستند تجزیه کنیم، وا BCNF که هر دو

 
 

، ضوابط ریسانن را ندارد. به همین علت اگر در اثر تجزیه وابستگی هیایی BCNFبه دو رابطه 3NFگاهی تجزیه یک رابطه

 کفایت می کند و رابطه را نباید تجزیه کرد. 3NFحذف شود، در این صورت همان 

 

 

 

 

d 

c a 

b 

c a 

b 
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 4NFبطه را

 نیز احتمال وجود آنومالی خواهد بود. در این حالت رابطه را باید نرمالتر کرد. BCNFدر رابطه

 مثال

 مفروض است:  R1 (A,B,C)رابطه غیرنرمال 

                                                             

C 
B A 

 

C1 

C2 

 

C1 

C3 

C4 

 

B1 

B2 

 

 

B1 

 

A1 

 

 

A2 

 

 

 ابطه را به شکل نرمالش تبدیل می کنیم: این ر

 

                                                          

C 
B A 

C1 

C2 

C1 

C2 

C1 

C3 

C4 

B1 

B1 

B2 

B2 

B1 

B1 

B1 

A1 

A1 

A1 

A1 

A2 

A2 

A2 
 

ر این رابطه دی می باشد. است، اما به علت وجود افزونگی دارای آنومالی های BCNFتمام کلید است و حداقل در سطح Rرابطه 

 منجر به افزودن سه تاپل زیر خواهد شد: (A2 , B3)افزودن اطالع 

(A2 , B3 , C1) 
(A2 , B3 , C2)  
(A2 , B3 , C3)  

 یعنی عمل در سطح تاپل به عملی در سطح مجموعه ای ازتاپلها تبدیل می شود. 

 ن می رود: با تجزیه این رابطه به دو رابطه زیر آنومالی های آن از بی

                                                        R1   R2 

C A  B A 
C1 

C2 

C1 

C3 

C4 

A1 

A1 

A2 

A2 

A2 

 و  

B1 

B2 

B1 

 

A1 

A1 

A2 
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بستگی وجود دارد. در این رابطه وا A   Cو   A   Bبه صورت  (MVD)، دو وابستگی چند مقداری Rتذکر: در رابطه 

کیه  R نیسیت. بنیابراین رابطیه  4NF رابطیه نمی باشیند. بنیابراین FDهای رابطه MVD وجود ندارد. یعنی تمام ABتابعی 

BCNF  است را به دو رابطهR1  وR2  4تجزیه کردیم کهNF .می باشند 

 

 5NFرابطه 

 اشند.بای کاندید است که در صورت وجود وابستگی پیوندی در آن این وابستگی ها ناشی از کلیده 5NFرابطه ای در سطح

 نیز می گویند. PJNFرابطه  5NFتذکر: به

 

 مثال 

لید کاندید کاست که ناشی از  (JD)نمی باشند، چون دارای وابستگی پیوندی 5NFدر فرم  SPJ( S# , P# , J#) تمام کلید رابطه

 رابطه نمی باشد. یعنی کلید کاندید در همه پرتوهای این رابطه حضور ندارد.

 دی در این رابطه برابر است با: وابستگی پیون

 (SP , PJ , JS) 

 

ند کنیم و در نهایت را با هم پیوPJ و SP  ًتجزیه کنیم وسپس دو تجزیه مثال SP , PJ  JS ,به سه رابطه  را SPJ یعنی اگر رابطه 

 شده باشد.خواهد بود، بدون اینکه تاپلی اضافه یا کم  SPJ پیوند بزنیم آنگاه حاصل همان JS نتیجه را با 

 

 مثال 

است. چون وابستگی های پیوندی موجیود در ایین رابطیه ناشیی  5NFدر سطح S (S# , SNAME , STATUS , CITY)رابطه 

 ازکلید کاندید است. یعنی کلید کاندید در همه پرتوهای رابطه وجود دارد.

 است: #Sوابستگی های زیر ناشی از کلید کاندید 

 (  (S# , SNAME , STATUS , CITY ) , ( S# , CITY)  )  

 

 است: SNAME یا   #Sو وابستگی زیر ناشی کلید کاندید

 

 (  (S# , SNAME ) , ( S# , STATUS ) , ( SNAME , CITY) ) 

 

 

 

 نباشند، نادرند. 5NFباشند و 4NFنباشند و یا 4NFباشند اما BCNF رابطه هایی که

 

 

 است. 5NFآن صفات ساده باشند، در اینصورت رابطه باشد و تمام کلیدهای کاندید 3NFاگر رابطه

http://faradars.org/computer-engineering-exam
http://faradars.org/computer-engineering-exam


 136                                                                                                                                  هاپایگاه داده

 exam-engineering-http://faradars.org/computer             دانلود رایگان مجموعه کتب کارشناسی و کنکور ارشد کامپیوتر

 ضوابط ریسانن برای تجزیه مطلوب 

 اشند: مستقل از یکدیگر باشند و شرایط زیر برقرار ب R2و R1مطلوب است، اگر  R2و  R1به دو رابطه  Rتجزیه رابطه 

 صفت مشترک در دو رابطه، حداقل در یکی از آنها کلید کاندید باشد. -1

بل اسیتنتاج ها منطقاً قا FDموجود باشند و یا از این مجموعه  R2و R1های  FDیا در مجموعه  Rهای موجود در  FDتمام -2

 باشند.

 د.از بین نبر در واقع با پیوند دو رابطه نباید سطر اضافی تولید شود و همچنین تجزیه رابطه وابستگی های تابعی آن را

 

 مثال 

 زیر مطلوب است؟ با وابستگی های ) b , c) , aRکدام یک از تجزیه های رابطه

a  b  ,  a  c  ,  b  c 

     c) b( 2, b) , R a(  1R ,   -الف

    c) a(  2, b) , R a(  1R ,    -ب

 c) b( 2, c) , R a(  1R ,      -ج

 : حل

  b cوان وابستگیتین تجزیه نمی تجزیه الف، هر دو شرط قضیه ریسانن را دارد. تجزیه ب، مطلوبیت تجزیه الف را ندارد. در ا

  منطقاً استنتاج کرد. a cو  a  bیعنی R2و R1را از دو وابستگی موجود در روابط 

. همچنیین منطقاً استنتاج کیرد b  cو  a  cرا از دو وابستگی a bتجزیه ج نیز مطلوب نیست. چون نمی توان وابستگی 

 شرط اول قضیه ریسانن را نیز ندارد.

 ا را ندارد.هتجزیه الف هر دو شرط ریسانن را دارد. تجزیه ب فقط شرط اول را دارد و تجزیه ج هیچکدام از شرط خالصه: 

 

 مثال 

FE,DEC,CFAB{F{با وابستگی های تابعی R(A,B,C,D,E,F)تجزیه جدول    جدول هیر ییک بیا  3به

 آیا تجزیه خوبی است؟ وابستگی های زیر،

}CAB{1F    

}DEC{2F     

}FE{3F   

 حل:

 یک تجزیه خوب است، چون از این وابستگی ها می توان وابستگی های جدول اصلی را استنتاج کرد. 
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 مثال 

FE,DEC,CDAB{F{بیا وابسیتگی هیای تیابعی  R(A,B,C,D,E,F)تجزیه جدول    بیه سیه جیدول بیا

 آیا تجزیه خوبی است؟، وابستگی های زیر

}CAB{1F   

}DEC{2F   

}FE{3F     

 حل:

 یک تجزیه خوب است، چون از این وابستگی ها می توان وابستگی های جدول اصلی را استنتاج کرد. 

  
 

 

 قضیه هیث 

و رابطه را به د R، آنگاه می توان  ABد، مفروض است. اگر سه مجموعه از صفات هستن Cو Bو Aکه در آن R(A,B,C)رابطه 

R1 (A,B) وR2 (A,C) تجزیه کرد و این تجزیه خوب است و اگرAB   وBC  آنگیاه تجزییهR1 (A,B) وR2 (B,C)  خیوب

 است.

 

 مثال 

 هم هست؟  BCNFزیر، 3NFآیا رابطه

 

 

 

 

 

 

 

 که هر دو کلید کاندید هستند.ت اس bو  aچون دارای دو دترمینان  است، BCNFحل: رابطه 

 

 مثال 

 باشد؟ Rید کدام مورد نمی تواند کلید کاند را نرمال کنیم، Rچند مقداری هستند. اگر  Cو Bصفات  R(A,B,C,D)در رابطه 

1 )(A,B)                2 )(A,C)                   3 )(B,C)                       4 )(A,D) 

 .4حل:  گزینه 

 
 

 

a 

b 

c 

d 

e 
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 آزمون

 
 

 شکل زیر را در نظر بگیرید. این رابطه (Function  Dependency)با وابستگی های تابعی A(X,Y,Z,P,Q,R)رابطه  -1

 (90)دولتی  در کدام سطح نرمال است؟

 
    1 )1NF  2 )2NF             3 )3NF    4 )BCNF 

 

 

QXی وابستگی تابعی کامل داشته باشید و چیون وابسیتگ باید تمام صفات غیرکلید با کلید اصلی NF2در رابطه   (1-1  

، در نتیجیه نمی باشد 2NFرابطه داده شده با جزئی از کلید اصلی وابستگی دارد،  Qیک وابستگی جزئی می باشد، یعنی 

3NF  وBCNF .هم نمی باشد 

 

 

را ناهنجار می گوییم اگر  RAده است. صفتداده ش Fبا مجموعه وابستگی های تابعی  Rفرض کنید رابطه  -2

)xx(A^FRx:)Rx(و فقط اگر   کهx نمایانگر بستتار)closure(  مجموعته صتفاتx 

 (90دولتی  -IT)است؟ نادرستمی باشد. کدام یك از گزینه های زیر  Fتحت وابستگیهای تابع 

 نخواهد بود. (abnormal)ناهنجار Rباشد، آنگاه هیچ صفت غیر کلیدی در رابطه  3NF در R( اگر رابطه 1

 وجود نخواهد داشت. Rباشد، آنگاه هیچ صفت ناهنجاری در  BCNFدر  R( اگر رابطه 2

 خواهد بود. BCNFدر  Rوجود نداشته باشد، آنگاه رابطه  R( اگر هیچ صفت ناهنجاری در 3

 ( هیچکدام4

 تعریف داده شده، همه موارد صحیح می باشند.ه با توجه ب (4-2
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 و وابستگی های تابعی زیر را در نظر بگیرید: R(A,B,C,D,E)رابطه  -3

CE,DBC,BA   

شرط  وبرقرار است  Sرا در نظر بگیریم، کدام یك از وابستگی های تابعی در  S(B,C,D,E)بر روی  Rاگر نگاشت      

BCNF  را برایS  ؟ نمی کندنقض (IT-  90دولتی) 

 

1 )DBE          2  )CE             3 )DBC                     4 )EB  

کلیید  )E,B(مجموعیه  Sطیه است که هر دترمینان، کلید کاندید باشد. بنابراین چیون در راب BCNFرابطه ای در فرم  (1-3

 را نقض نمی کند. BCNFباشد، شرط  (B,E)است، هر رابطه ای که دترمینان آن 

 

SCode#، وابستگی تابعیCode,Time,Date,#T,#S(ST(اگر در جدول  -4   را داشته باشیم، آنگتاه

 (89دولتی -IT)   ؟نمی باشداین جدول در کدام فرم نرمال 

 

     1 )BCNF                2 )2NF                     3 )3NF                            4 )CCNF 

 

SCode#است که هر دترمینان در آن، کلید کاندید باشد. بنابراین با توجه به وابستگی  BCNFرابطه ای در فرم  (1-4  ،

Code دترمینان است ولی کلید کاندید نیست، رابطه BCNF .نمی باشد 
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 دسته بندی موضوعی آموزش های فرادرس، در ادامه آمده است:

 
مهندسی برق الکترونیک و 

 روباتیک - کلیک )+(

 
 هوش مصنوعی - کلیک )+(

 
آموزشهای دانشگاهی و 

 تخصصی – کلیک )+(

 
 برنامهنویسی - کلیک )+(

 
مهارت های دانشگاهی - 

 کلیک )+(

 
 مباحث مشترک - کلیک )+(

 
دروس دانشگاهی -     

 کلیک )+(

 
مهندسی نرمافزار -      

 کلیک )+(

 
آموزشهای عمومی - 

 کلیک )+(

 
طراحی و توسعه وب - 

 کلیک )+(

 
نرمافزارهای عمومی -  

 کلیک )+(

 
نرمافزارهای تخصصی - 

 کلیک )+(
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 منبع مطالعاتی تکمیلی مرتبط با این کتاب

 
 هاادهد گاهیپا ییدئویآموزش و

   

   

   

   
   

   

   
 مدرس: مهندس فرشید شیرافکن

 ساعت 8مدت زمان: 
 9504vcpfaradars.org/f                                                          کنید.    کلیکجهت مشاهده آموزش ویدئویی این آموزش 

 
 

   

یکی از دروسی است که دانشجویان رشته کامپیوتر باید در پایگاه داده ها 

مقطع کارشناسی بگذرانند. در این فرادرس ابتدا مفاهیم اولیه در پایگاه داده 

 تدریس می شود. سپس در فصل دوم مدل رابطه ای و در فصل سوم نمودار

ER  تدریس می شود. در ادامه جبر رابطه ای و SQL  و در انتها وابستگی

ال سازی به زبانی بسیار ساده تدریس می شود. از این آموزش می توان و نرم

 .جهت آمادگی برای کنکور ارشد نیز استفاده کرد

با توجه به اهمیت داده ها و اطالعات در کاربردهای مختلف، سیستم 

 DBMS Data Base Management) مدیریت پایگاه داده یا

System)  یافته است. هدف اصلیدر اکثر برنامه های کاربردی راه 

DBMS  ،ایجاد روشی جهت ذخیره سازی مجتمع داده با حداقل افزونگی

استفاده اشتراکی توسط کاربران مختلف تحت یک کنترل متمرکز و بازیابی 

 .اطالعات است که ساده و کارآمد باشد

گاه هدف از این آموزش آشنایی با مفاهیم و معماری چندسطحی سیستم پای

ه ، معرفی مدل های داده خصوصا مدل رابطه ای و نحوDBMS داده و نقش

 .و نرمال سازی پایگاه داده است ER ترسیم نمودار

http://faradars.org/computer-engineering-exam
http://faradars.org/computer-engineering-exam
https://faradars.org/courses/fvcp9504
https://faradars.org/courses/fvcp9504
https://faradars.org/courses/fvcp9504
https://faradars.org/courses/fvcp9504

