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مباحث امروز
.مقدماتی در مورد داده و پایگاه داده•
پایگاه داده، چه پیاده سازیبعد از گذراندن درس •

.به ما اضافه می شودمعلوماتی
.منابع و کتاب های این درس•
.ترمتمرینات و نحوه محاسبه نمره پایان •
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داده یا دیتا
داده های که مورد عالقه اند با اندازه گیری، شمارش، •

.پرسش گری از محیط جمع آوری می شوند
داده در شکل خالص آن شامل نشانه های ساده •

پردازش نشده و . همچون اعداد و حروف الفباست
.از نظر معنایی ارزشی ندارد. نامنظم است

:چند نمونه از داده•
.تعداد نفرات خانوار که مامور سرشماری در فرم می نویسد❑
نمره ای که استاد بعد از مطالعه برگه امتحانی باالی برگه❑

.دانشجو می نویسد
.شدهنامی که بر روی یک برگ رای با یک شماره سریال نوشته❑
اعدادی که دستگاه آزمایش خون پس از پردازش یک نمونه ❑

.خون بر روی کاغذ چاپ می کند



اطالعات 
از اطالعات حقایق معناداری هستند که مستقیم یا بعد•

.پردازش از داده های خام بدست می آیند
م اطالعات دارای نظم و ساختار هستند و از نظر معنایی ه•

.دارای ارزش می باشند
:چند نمونه از اطالعات•
.متوسط جمعیت خانوار در شهر بناب چند نفر است❑
(همه درس ها را گذرانده)آیا دانشجو فارغ التحصیل است ❑
(اکثریت آرا را دارد)چه کسی رئیس جمهور منتخب است ❑
.آیا صاحب نمونه سرطان خون دارد❑



دانش
تاج بر دانش نتایج کلی است که از تجزیه و تحلیل و استن•

پایگاه های دانش . روی اطالعات و داده ها به دست می آید
که )یکی از پایه های سیستم های پشتیبانی از تصمیم 

.  هستند( سازمان ها را در تصمیم گیری کمک می کنند
م های یک نمونه بارز از کاربرد دانش و پایگاه دانش، سیست•

ن فهم زبان های طبیعی انسانی و ترجمه یک زبان به زبا
( دیکشنری)در این مورد داده ها و اطالعات . دیگر است

کفایت نمی کند چون هر لغت در هر زبان دارای طیف 
گسترده ای از معانی است و درک اینکه در یک جمله مراد

.  ایکدام معنا بوده نیازمند دانش است نه اطالعات لغت نامه
WordNet)پایگاه دانشی است برای زبان انگلیسی)



خرد یا شعور
اترین عالی ترین سطح و در عین حال دست نایافتنی ترین و گران به•

. طبقه این هرم است
در این سطح تصمیم های حیاتی و مهم با استفاده از دانش و •

.اطالعات موجود گرفته می شوند
« ا نهبا فالن شخص ازدواج کنم ی»مثال تصمیم گیری در مورد اینکه •

.  ردنیاز به خرد دا« به کشور دیگری مهاجرت کنم یا نه»یا اینکه 
من االن: بدون شک طیف وسیعی از دانش و اطالعات مانند اینکه

رئیس جمهور .... وضعیت مالی من چگونه است... سرطان خون دارم
ه و هزاران قطعه اطالعات مانند این الزم.... کشور االن چه کسی است

.عملکرد خرد در پاسخگویی به چنین سواالتی است
ی عملکرد خرد نه تنها وابسته به قدرت استنتاج و اطالعات زیاد•

.    دارداست بلکه به عوامل دیگری چون قدرت قضاوت و اخالقیات نیاز
از این رو برخی معتقدند این سطح در انحصار انسان است، اما .   

ا برخی دیگر معتقدند تمام کارهایی که انسان انجام می دهد ر.    
.ماشین نیز می تواند انجام دهد.     



مچرا داده ها را در کامپیوتر ذخیره کنی
فضای کمتر ازبایگانی های: فشردگی•
دسترسی به پرونده ها فوری است و تهیه : سرعت•

.گزارش ها در زمان کوتاهی انجام می شود
صرفه جویی مالی: هزینه•
.داده ها در حوادث از بین نمی روند: امنیت وجودی•
ات فقط افراد مجاز می توانند اطالع: امنیت دسترسی•

.را ببینند یا داده ها را تغییر دهند



چرا پایگاه داده
لی ما بجای استفاده از یک سیستم برنامه نویسی شده فای•

DBMSسیستمی که اوال در یک )معموال از پایگاه داده 
ذخیره شده ثانیا شامل تمام داده های کال سازمان بصورت

:استفاده می کنیم چرا که( یکپارچه است
که ( SQLServerیا Oracleمثل )DBMSیک : کارایی•

رکت با هزینه بسیار توسط صدها نفر طی سال ها در یک ش
ه با قابل مقایس( سرعت)بزرگ نوشته شده از نظر کارایی 

.تسیستم فایلی که ما برنامه نویسی می کنیم نیس
تغییرات در ساختار و حجم : استقالل ساختاری و داده ای•

داده ها موجب تغییرات کلی در ساختار فایل ها و 
.برنامه نویسی مجدد سیستم نخواهد شد



چرا پایگاه داده
ز ثبت با یک پایگاه سراسری، ا: جلوگیری از افزونگی•

مثال )داده ها در چند جای مختلف یک از سازمان 
( هتلفن یک دانشجو در گروه آموزشی و صندوق رفا

.جلوگیری می شود
افزونگی غیر از هدر دادن منابع سیستم موجب آن

می شود که داده ها همیشه در خطر ناهنجاری و 
.  ناپایداری باشند



یک سوال مهم
با وجود آنکه ما قبال در درس پایگاه•

داده مواردی چون طراحی پایگاه داده 
و احتماال SQLرابطه ای، زبان 

را DBMSنرمال سازی و کار با یک 
، چه نیازی به این درس آموخته ایم

وجود دارد؟



پاسخ
ه با چون تقریبا هیچیک از اهداف سیستم پایگاه داد•

.طراحی ناقص و ضعیف محقق نمی شود
به سیستم پایگاه داده تنها وقتی: سرعت و کارایی•

مناسبی DBMSحداکثر کارایی خود می رسد که 
اختیار شده و طراح ضمن شناخت عمیق نظریه 

رابطه ای، اصول شاخص گذاری و بهینه سازی 
.پرس وجوها را مد نظر قرار داده باشد

ول در سیستم پایگاه داده اگر اص: امنیت دسترسی•
م به امنیتی توسط طراح اعمال نگردد، امنیت سیست

که مراتب ضعیف تر از بایگانی های کاغذی خواهد بود
.دست کم به صورت فیزیکی حفاظت می شوند



پاسخ
درست است که پایگاه داده در صورت : امنیت وجودی•

ند زلزله پشتیبان گیری مناسب در برابر حوادث طبیعی مان
ی و آتش سوزی آسیب ناپذیر است، اما خطاهای سخت افزار

در کامپیوتری که پایگاه در آن است در هرنرم افزاریو 
را در خطر نابودی و خرابی قرار داده ها، و ممکن اندلحظه 

مدیریت تراکنش ها، توالی پذیری، هم روندی و . می دهد
.ترمیم پایگاه این خطرات را تا حدود زیادی دور می کند

ما را از شر DBMSاستفاده از : جلوگیری از افزونگی•
این مهم وابسته به درک عمیق . افرونگی رها نمی کند

SQLقواعد نرمال سازی و نیز دانش استفاده صحیح از 
.است



آنچه قاعدتا اکنون می دانید
مفاهیم زیربنایی پایگاه داده ها•
(ERرسم نمودار )طراحی پایگاه داده •
و همچون تاپل و ویژگی)مفاهیم اصلی مدل رابطه ای •

(کلید و جامعیت
DBMSو کار عملی با حداقل یک SQLکار با زبان •
تابعی و نرمال سازیاحتماال وابستگی... و •

و در عین حال که اینها را می دانید هنوز برای ایجاد •
زهای یک پایگاه که به صورت اصولی طراحی شده چی

....دیگری را هم باید بدانید



دآنچه قرار است در این درس بیاموزی
SQL Server .[4]مناسب، شروع کار با DBMSانتخاب •
ابطه، تاپل، ر)اصول پایگاه رابطه ای با شناخت مفاهیم ریاضی•

[3]( دامنه، متغیرهای رابطه ای، جامعیت و نرمال سازی

[4]( ذخیره شدهروال های)پایگاه داده کدنویسیبرنامه و •

[3][1](و نرمال سازیوابستگی ها)طراحی اصولی پایگاه داده •

XML .[4]آشنایی با . تریگرو ایجاد آنها با غیرعمومیقیود •

[2]مدیریت تراکنش ها، توالی پذیری، هم روندی و ترمیم •

[-]اپلیکیشن هاارتباط با •

[4][2]( شاخص گذاریبهینه و کوئری های)افزایش کارایی •

[4]یریپشتیبان گآنها، پیاده سازیاصول امنیتی پایگاه داده و •

[4]]دیت [2توزیع شدهپایگاه های•



کتاب و منابع درسی



کتاب و منابع درسی
کتاب روحانی رانکوهی انتشارات جلوه•

ب جلد اول این کتاب سال هاست که بعنوان مهمترین کتا
یز درسی فارسی پایگاه داده تدریس می شود و جلد دوم آن ن

.  همچون جلد اول جامع، صحیح و شیواست
کتاب دیت نشر علوم رایانه•

ی این کتاب نیز در جهان یکی از مهمترین کتاب های درس
پایگاه داده است، عالوه بر آن که دیت همکار کاد در ارائه
نظریه رابطه ای بوده است، معلم خوبی هم هست و کتاب
ح آموزنده ای نوشته است اما متاسفانه ترجمه کتاب در سط

.تخود کتاب و همچنین در سطح نوشتار روان رانکوهی نیس
و جلد دوم [1]مباحث مقدماتی کتاب هاجلد اول این 

.را پوشش می دهد[2]مباحث پیشرفته 



کتاب و منابع درسی
نگاه عمیق تر به پایگاه داده  ها نقش سیمرغ[3]•

رسی بر خالف کتاب قبل که یک متن د)دیت در این کتاب 
برای( تئوری در خدمت عمل)نکات عملی طراحی را ( است

ه ایحافکسانی که می خواهند در کار پایگاه داده به صورت 
حدود یازده سال از آخرین . مشغول شوند شرح داده است

ای چاپ کاغذی کتاب گذشته و بجای تجدید چاپ، آن را بر
(.مراجعه کنیدwhiteboard.irبه )دانلود گذاشته ام 

کیاننشردانشگاهیSQL Server 2016آموزش[4]•
رح عملی اکثر مطالب این درس را شپیاده سازیاین کتاب 

ایپروژه هنه تنها برای این درس، بلکه برای انجام . می دهد
.واقعی پایگاه داده به چنین منبعی نیاز خواهید داشت



پیش ارائه جلسات درس
در این . مقدمه هر جلسه از درس اهمیت زیادی دارد•

مقدمه گفته می شود که قرار است امروز چه مطالبی
.ارائه شود و این مطالب به چه کاری می آید

هر (  ایدقیقهچند )پیش ارائه به صورت فیلمی کوتاه •
.  ارسال می گرددادمودوهفته در روز قبل از درس به 

توصیه می شود این فیلم را در زمانی که فرصت و
تمرکز ذهنی دارید مشاهده کنید تا موضوع در 

جای گیرد و برای درک درسی که فردا در ذهن تان
.کالس ارائه می شود آمادگی خوبی پیدا نمایید



نمره پایان ترم
(:نمره13.5)ارزیابی مستمر در طول کالس •
نمره5نمره 7هفتگی تمرین های✓

ی بین فرق. حذف خواهد شدترمکه اصالت نداشته باشند در پایان تمریناتینمره : توجه
ل کالس و کمرتکبینتقلب در تمرین و امتحان در نهایت . دهنده و گیرنده تمرین نیست

.سایت موجود استوبتوضیح بیشتر در . را متضرر خواهد کرد
نمره6.5ترمامتحان میان ✓

:ترمارزیابی پایان •
نمره15نمره 6.5ترمامتحان پایان ✓
(  معلوم می شودترممقدار آن آخر )به همه بطور مساوی ارفاقینمره ✓
.رنگبصورت حضوری برگزار شود نمره قرمزترمدر صورتی که امتحان پایان *✓
نمرات اضافه بر سازمان•
(ترمنمره در 2هر دانشجو حداکثر 0.5هر تمرین )تمرین برجسته •
(ترمنمره در 2هر دانشجو حداکثر 0.5هر بار )مشارکت برجسته در کالس •
(نمره دارد1خواهد بود که کال کوییز4یا 3معموال ترمدر )کوئیز•



نمرات اضافه بر سازمان
داده تمرین یا مشارکت برجسته معموال هر جلسه به یک نفر•

ا در می شود که بهترین تمرین را ارائه یا بهترین مشارکت ر
به دو البته در شرایطی ممکن است. کالس آنالین داشته باشد

.نفر داده شود یا به کسی داده نشود
به آن تمرین برجسته تمرینی است که به نکاتی که کسی•

ص حل دست نیافته دست یابد و بخشی که همه نادرست یا ناق
.کرده باشند را حل نماید

کسی در کالس( ویژه جلسات آنالین)مشارکت کننده برجسته •
وال است که سوالی که دیگران نتوانند را پاسخ گوید یا س

از استفاده. خوبی ی مطرح کند که به فهم درس کمک نماید
.میکروفون در این مورد می تواند نقش زیادی داشته باشد

همان تک سوالی است که بدون هماهنگی قبلی از درسکوییز•
قبل یا مباحث مربوط به درس مطرح می شوددرس هایروز یا 

.ارسال می گرددادمودوو در زمان محدود در 



انفرادی و گروهیکوییزهای
.ی شوندانفرادی هستند و برخی بصورت گروهی برگزار مکوییزهابرخی •
واهند چند نفره قرار خگروه هاییدانشجویان بطور تصادفی در : قوانین•

ک می توانید با کمک هم به حل مساله بپردازید و در نهایت ی. گرفت
و برگه با ذکر شماره گروه و نام همه اعضا گروه تحویل داده خواهد شد

.به همه نمره یکسان تعلق می گیرد
:در موارد زیر نمره صفر به همه اعضای گروه تعلق خواهد گرفت•

.ادمودوعدم ارسال پاسخ در -1
.از یک گروهپاسخنامهارسال بیش از یک -2
ده اعالم شگروه هااگر نام گروه و اعضای آن با آنچه هنگام تعیین -3

.(کم یا زیاد باشد)متفاوت باشد 
و توسط من در کالس انجام می شودگروه بندیحضوری کالس هایدر •

در . دور هم نشسته و سوال را با مشورت هم حل می کنندگروه ها
ه و در کالس آنالین اعضای گروه در یک اتاق مستقل مجازی قرار گرفت

ا زمان جلسه همه امکان نوشتن در کادر چت و استفاده از میکروفون ر
کسی هر کس می تواند خودش را ارائه دهنده کند و روی تخته. دارند

.سیاه بنویسد یا آن را برای همه باز کند



تمرین ها
ته زمان تحویل تا فقط هف. هر هفته به صورت مرتب: تمرین ها•

.تمرین تاریخ گذشته ارزشی ندارد. آینده
، ومیان ترم، امتحان اسالیدها، دریافت تمرین هابرای تحویل •

استفاده edmodoادمودوسوال در مورد درس از سیستم 
.خواهد شد

مل برای اطالع از جزییات شرایط تحویل تمرین ها و دستورالع•
whiteboard.ir: استفاده از ادمودو به سایت من مراجعه شود

.(IOSیا اندرویداپو هم با نصب سایت می شودوبهم از طریق )
(:  پایگاه داده هاپیاده سازیکالس )ادمودوکد •

sa3ndpسه شنبه grhsnyدوشنبه g9fnukیکشنبه 
.پنگلیشنه . نام خود را فارسی وارد کنید: 1نکته 
پیش متفاوت ترماحتمال زیاد دارد که با تمرین هاو اسالیدها: 2نکته 

.همیشه اسالیدهای جدید را بصورت هفتگی دریافت کنید. باشد
.راهنما را بخوانید. نفرستیدRarو Zip. و ایمیل نکنیدPVتمرینات را : 3نکته
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پیاده سازی سیستم های
پایگاه داده

جلسه دوم

DBMSانتخاب 
شروع کار با آن

شروع نظریه رابطه ای



مباحث امروز
:از نظرDBMSشناخت معیارهای ارزیابی یک •

آسانی نصب و کار
نحوه اتصال و استفاده کاربران

کارایی
قیمت
SQLلهجه 

هم خانوادگی با ابزار برنامه سازی

SQL Serverنصب و کار با •

آغاز مبحث نظریه رابطه ای•



DBMSسیستم مدیریت پایگاه داده 

•DBMS ر یک برنامه کامپیوتری است که به کارب
.اجازه ایجاد و دسترسی پایگاه داده را می دهد

و این برنامه جامع و بسیار پیچیده است و از همین ر•
ود فقط تعداد اندکی از آن وج( همانند سیستم عامل)

دارد که توسط شرکت ها یا سازمان های بزرگ 
.کامپیوتری نوشته شده اند

به . معنا نداردDBMSبدون ( دیتابیس)پایگاه داده •
بیان دیگر هر سیستم پایگاه داده باید در یک

DBMSپیاده سازی شده باشد.



DBMSانتخاب 
دارای کسی که قرار است ایجاد کننده پایگاه داده باشد•

هر مهندس کامپیوتر . تجربه و دانش محدودی است
.  مسلط استDBMSمعموال به یک یا حداکثر دو 

تین بنابراین اینکه در نقطه صفر و برای انجام نخس
سال هاپروژه ها انتخاب ما چه باشد، ممکن است برای 

.ما را در همان مسیر قرار دهد( یا همیشه)
•DBMS دارند واقعیتفاوت هاییهای موجود با هم

تر بیشتفاوتشانکه برنامه سازیزبان هایبر خالف )
شناخت این تفاوت ها موجب می شود (. ظاهری است

.که انتخاب مان همراه با آگاهی باشد





و نگهداریآسانی نصب
•DBMSها از این لحاظ با هم متفاوت اند .Access

MySQLدشوار و Oracleیک سیستم بسیار آسان،
.در سطح متوسط هستندSQLServerو 

 توان به طور کلی اگر نصب یک نرم افزار آسان باشد می•
اشد این کار را به خود کاربر محول کرد و اگر متوسط ب

.به پرسنل کامپیوتری سازمان استفاده کننده
آسان باشد وقت و انرژی طراح DBMSاگر کار با •

همچنین نیروهای. کمتر صرف تنظیمات آن می شود
نیمه متخصص که در استخدام سازنده پایگاه یا 
تیبانی سازمان خریدار سیستم هستند می توانند کار پش

.و نگهداری پایگاه داده را عهده دار شوند



آسانی نصب و نگهداری
آفیسهمراه مجموعه مایکروسافت Accessموتور پایگاه •

ایل پایگاه به آسانی انتقال یک فراه اندازی. نصب می شود
طراحی پایگاه در آن تماما با منوهای خودکار و بدون. است

.حتی یک خط کدنویسی ممکن است
اما این سادگی زیاد به قیمت از دست رفتن بسیاری از•

م امکانات تمام می شود، از جمله امنیت بسیار پایین و عد
.کارایی با داده های حجیم

•Oracle نقطه مقابلAccessتنظیمات و . است
ا ریزه کاری های آن بسیار زیاد است و انجام کارهای نسبت

اما بسیار متخصص استتکنسین هایساده در آن نیازمند 
.در عوض امکانات و انعطاف زیادی هم به ما می دهد



آسانی نصب و نگهداری
از این نظر SQLServerو MySQLدو سیستم •

نه آنقدر ساده اند که طراح را از امکاناتی. متعادل اند
از که برای پیاده سازی یک سیستم جدی به آن نی
ت و است محروم می کنند، نه آنقدر پیچیده اند که وق
ستم هزینه کاری بسیاری را برای پیاده سازی یک سی

.معمولی مصرف کنند
تر با این حال کاربری که هیچ تخصصی در کامپیو•

ابی ندارد نمی تواند به راحتی از پس نصب و اشکال ی
.این سیستم ها برآید



اتصال کاربران به پایگاه
تنها با اشتراک یک فایل بر روی ویندوزAccessسیستم •

در . ه استبرای کاربران کامپیوترهای دیگر شبکه قابل استفاد
این سیستم فرم های ورود داده و گزارش های خروجی داده 

یکجا با بصورت( اپلیکیشنو نیاز به ایجاد )کدنویسیبدون 
.پایگاه قابل ایجاد است

صورت در بقیه سیستم هایی که نام بردیم، اتصال کاربران ب•
ود انجام می ش( وبتحت ویندوز، لینوکس یا )سرور -کالینت

رود برای و)فرم ها. که نیازمند یک شبکه ساخت یافته است
نیز بصورت ( برای مشاهده و چاپ داده)گزارش هاو ( داده

یک برنامه هایی مستقل هستند که بصورت جداگانه توسط
.زبان برنامه نویسی دلخواه ساخته شده اند

وبق اتصال همچنین می تواند بصورت غیر مستقیم و از طری•
.سرور باشد



کارایی
وقتی که پایگاه داده قرار است روی داده های بزرگ •

ه را کار کند یعنی کاربر تقاضای جستجو یا محاسب
روی ده ها میلیون رکورد اجرا می کند و طبعا در 
نکه کسری از ثانیه انتظار دریافت پاسخ دارد، و یا ای

در آن واحد صدها کاربر از طریق شبکه داخلی یا 
ارند که اینترنت مشغول کار با پایگاه هستند و توقع د

با احساس کنند خودشان به تنهایی مشغول به کار
ساس سیستم اند و به دلیل زیاد شدن کاربران ابدا اح

در این صورت است که شما یک . کندی نکنند
.سیستم با کارایی باال نیاز دارید



کارایی
•Oracleابتدا )د از دیرباز یک سیستم با کارایی بسیار باال بو

نویسیدوباره PCبرای مین فریم ساخته شد و سپس برای 
هم در طول زمان کارایی خود MySQLو SQLServer، (شد

.ندرا بهبود دادند و هم اکنون هر سه کارایی باال و مطلوبی دار
ن باید در نظر داشت که حجم داده و کاربران یک پایگاه ممک•

از . یابداست در ابتدا بسیار کم باشد اما در آینده بسیار افزایش
.ابتدا باید به فکر آینده بود

•SQLServer وOracle متفاوتی ادیشن های( نگارش)دارای
یوتر هستند که در آنها حداکثر اندازه بانک و نیز حافظه کامپ

سته به و کارایی واب)که توسط بانک مورد استفاده قرار می گیرد 
در نگارش های مختلف فرق می کند و هر نگارش هم ( آن است

ی ساده ترین نگارش که برای کارهای دانشجوی)قیمتی دارد 
(.مناسب است رایگان است



قیمت 
دالر و نگارش استاندارد Oracle17500نگارش استاندارد •

SQLServer1000ه نگارش های پیشرفت. دالر قیمت دارد
هزار دالر برای 14هزار دالر و 47آنها هم با قیمت چند 

Access. رایگان استMySQL. هر هسته پردازنده است
.هم همراه بسته آفیس قیمت ارزانی دارد

می قیمت نرم افزار شاید در شرایط کنونی برای ما عامل مه•
ارج نباشد، اما در شرایطی که داده بر روی هاستینگ وب خ

که بر روی MySQLاز سازمان قرار می گیرد، هزینه ساالنه 
SQLServerسرور لینوکس قرار دارد بسیار ارزانتر از 

.است که روی سرور ویندوز است
: در مورد وب در اکثر هاست ها تنها دو انتخاب وجود دارد•

MySQL وSQLServer



SQL(dialects)لهجه 

زبانی است دارای استاندارد، اما تقریبا SQLگرچه •
.  ها این استاندارد رعایت نمی کنندDBMSهیچکدام از 

SQLServerمتعلق به SQLنتیجه این شده که زبان •
SQLکدهای . و بقیه فرق داردMySQLبا زبان 

(نویسیبرخالف کدهای زبان های استاندارد برنامه )
.یکسان نیستند

این مساله باعث شده که طراحان پایگاه به سختی•
مختلف مسلط شوند و هر چند DBMSبتوانند به چند 

دیگر به راحتی DBMSبه DBMSانتقال داده از یک 
.انتقالندممکن است اما کدها غیر قابل 



هم خانوادگی با ابزار برنامه سازی
•MySQL هم خانوادهPHP است وSQLServer از

.استNET.خانواده 
DBMSدر نتیجه این هم خانوادگی این است که هر •

برای ارتباط با ابزار برنامه سازی هم خانواده خود 
هر چند هر )است ویژه ایدارای امکانات و تسهیالت 

( .قابل اتصال استDBMSزبان برنامه نویسی با هر 
SQLServer، در (پروسیجرها)SQLدستورات غیر •

Javaبه Oracleو در NET.به دستورات زبان های 
.هم زبان خودش را داردMySQLشباهت دارد و 

DBMSدر نتیجه راحت تر است ابزار برنامه سازی و •
.هم خانواده باشند



DBMSانتخابی این درس
ی با توجه به مزایایی که بر شمردیم، در آینده برا•

.  مختاریمDBMSانتخاب یک 
اما اکنون و در جلسات آینده برای این درس الزم •

زش است که یکی از آنها را انتخاب کنیم تا برای آمو
از این رو . و تمرین از آن بهره گیریم

SQL Server Express (free edition)
را الزم است بر روی کامپیوتر تحت ویندوز نصب

.نمایید



DBMSنصب 
.نیداین نرم افزار را از سایت ماکروسافت دریافت و نصب ک•



DBMSنصب 
وتور پس از دریافت فایل نصاب نرم افرار باید ابتدا م•

DBMS و سپس رابط کاربری آن بنام
Management Studioرا نصب کنید.

برای . مراحل و انتخاب هایی هنگام نصب وجود دارد•
ید نصب صحیح مراحل کار را از این ویدیو دنبال کن

است اما برای 2017ورژنالبته ویدئو متعلق به )
(:هم تفاوت چندانی وجود ندارد2019

https://www.aparat.com/v/bQeL7

https://www.aparat.com/v/bQeL7


تئوری رابطه ای
رای است که یک مدل ریاضی را ب( نظریه)یک تئوری •

.پایگاه های داده طرح و ارائه کرده است
توسط ای اف 1970این تئوری طی مقاله ای در سال •

.کاد منتشر گردید
در همان محدوده زمانی، مدل های دیگری نیز برای •

ی پایگاه های داده منتشر و برخی پیاده شدند اما همگ
امروزه مدل . در برابر مدل رابطه ای شکست خوردند

رابطه ای تنها و بی رقیب است و با توجه به گذشت
(  حتی دور)مدت زمان طوالنی بعید است در آینده 

.رقیبی برای آن پیدا شود



یاضیپشتوانه ر: برتری نظریه رابطه ای
مدل رابطه ای از یک طرف برای کاربردهای عملی طراحی •

.تشده، اما از طرف دیگر دارای پشتوانه محکم ریاضی اس
از این ( هزار ارجاع12کاد با 1970مقاله )نظریه رابطه ای •

(  هزار ارجاع84لطفی زاده با 1965مقاله )نظر شبیه فازی 
است که هر دو با وجود تئوری و ریاضی بودن کاربرد 

.عظیمی در سیستم های عملی پیدا کرده اند
ما طرح یک مدل با پشتوانه ریاضی بسیار دشوار است ا•

مدل های . چنین مدلی اگر طرح شود مستحکم خواهد بود
غییر عملی که پشتوانه ریاضی ندارند در طول زمان آنقدر ت

.مدل اصلی از رده خارج می شودکم کممی کند که 



دانتزاع زیا: برتری نظریه رابطه ای
مدل رابطه ای هیچ چیز در مورد پیاده سازی فیزیکی •

را DBMSندارد و در واقع دست سازنده ( روی دیسک)
.کامال در ساخت سیستمی کارا، باز گذاشته است

در عوض این مدل به طراحان پایگاه این امکان را •
می دهد تا داده ها را به صورت سطح باال ببینند و 

طراح باید مدل رابطه ای را بشناسد و . طراحی کنند
کارش را بر مبنای آن انجام دهد



پیاده سازیجدایی کامل مدل از 
اری زمانی که طراح پایگاه با مدل رابطه ای کار می کند، هیچ ک•

وی چگونه رداده هامثال اینکه . نداردپیاده سازیبه موضوعات 
جو و جستایندکس هاهارد دیسک ذخیره می شوند و یا اینکه 

م این مباحث موضوع درسی بنا. به چه صورت پیاده می شود
که اخیرا از دروس کارشناسی « ذخیره و بازیابی اطالعات»

همه این کارها را خودش انجام DBMS. حذف شده اند
.می دهد و طراح اجازه دخالت ندارد

اده رقیب مدل رابطه ای که اکنون ناپدید شده اند پیمدل های•
داده ساختمان هایکاربر با ایجاد . می سپردندسازی را به کاربر 
ه ای طراحی می کرد اما در مدل رابطاشاره گرپایگاه را بوسیله 

.تنها نوع داده است که استفاده از آن ممنوع استاشاره گر
ر می کند و از سوی دیگساده تراین سیستم کار طراحی را •

ر چون طراح درگی)می شود متخصص ترموجب تربیت طراحان 
(.نمی شودسخت افزاریذخیره سازیمسائل 



انتزاع و سادگی، هم حسن و هم عیب
 ای بیش از حد انتزاعی نگاه گردن به پایگاه رابطه•

موجب می شود که طراحان رابطه ها را به شکل 
ل جدول های کشیده شده روی کاغذ، تاپل ها را به شک

سطر، ویژگی ها را به شکل ستون تصور کند و از
. ظریف آنها عاجز شوندتفاوت هایدرک خصوصیات و 

این در حالی است که درک مدل ریاضی نظریه •
رابطه ای و به کار بردن دقیق آن الزمه طراحی یک 

.پایگاه داده با کیفیت و استاندارد است



انتزاع و سادگی، هم حسن و هم عیب
ها باعث شده که برخی کسانی که DBMSسادگی کار با •

رای پایگاه طراحی می کنند نه فقط از اصول ریاضی الزم ب
هم DBMSطراحی، که حتی از تنظیمات و ابزارهای خود 

های امروزی مثل نرم افزار DBMSدر واقع . بی اطالع باشند
ا فتوشاپ شده اند، افراد حرفه ای و متخصص می توانند ب

، استفاده از این ابزار قوی کارهای فوق العاده ای انجام دهند
ن در عین حال راه افراد بسیار مبتدی هم باز است تا با ای

.ابزار کارهایی بسیار ضعیف را به انجام برسانند
و به پیروی از آن زبان)استاندارد SQLدر همین راستا زبان •

به شخص اجازه می دهد که برای ( های موجودDBMSتمام 
.ساده تر شدن کار اصول مسلم رابطه ای را زیر پا بگذارد



. به کارها می شودنابلدابزار ویرایش ساده، موجب ورود طراحان 

.می کردندادیت، عکس حرفه ایدر گذشته فقط عکاسان 



...هدف از بخشی از این درس 
یم آنچه در اینجا خواه. آن است که با اصل مدل رابطه ای آشنا شویم

.ددید گرچه بیشتر تئوری است اما به شدت در عمل کاربرد دارن
ه بدون کسی که شیفته انجام تجرب: لئوناردو داوینچی گفته•

ن و پشتوانه تئوری است مانند ناخدایی است که بدون سکا
اشد که قطب نما به کشتی می رود و نمی تواند اطمینان داشته ب

ومات تجربه بایستی همیشه بر پایه معل. از کجا سر در می آورد
.تئوری بنا شود

:  می گویددهخدا لغت نامههمایی در مقدمه جالل الدیناستاد •
ن هر نوع علم و فنی هر چند در فطرت انسان نهفته باشد، چو

م جامه اصول و ضوابط پوشید جلوه و رونقی خواهد داشت و فه
آن برای کسی که نشانی از دانش و فرهنگ دارد یعنی از 

و از نادانی آزرده می شود، موجب نشاط ومی برددانستن لذت 
.  بودخاطرخواهدشکفتگی 

ی اگر را باید بشناسیم و بفهمیم، حتقانون ها: گفته اندهمواره •
.که بخواهیم آنها را بشکنیم



پیاده سازی سیستم های
پایگاه داده

جلسه سوم

(ادامه)نظریه رابطه ای 
طعاتو قتوزیع کنندگانپایگاه 



ستون های مدل رابطه ای
ساختار•

مفهوم رابطه و سایر مفاهیم این مدل

جامعیت•
قیود و قواعدی است که در هر لحظه از زمان داده ها 

.باید آن را رعایت کنند تا پایگاه درست باشد

کار با داده ها•
.داده و به روزرسانی( درخواست)چگونگی کوئری 



تاپل
یک مجموعه است که تعداد اعضای آن: تعریف ریاضی•

.  دمشخص بوده و اعضای آن دارای ترتیب مشخص باشن
.}{د می نویسند نه در آکوال)( اعضای تاپل را در پرانتز 

(، علی، رضایی9632343: )مثال
را کاد برای نظریه رابطه ای تعریف تاپل: تعریف کاد•

ای تفاوت تعریف او آنست که اعض. اندکی تغییر داد
مجموعه دارای ترتیب نیستند در عوض هر عضو دارای

.است"نام ویژگی"یک 
:  مثال

(رضایی:علی، فامیل:، نام9632343:شماره دانشجویی)



عنوان+ بدنه = رابطه 
به تعداد اعضای این مجموعه .  هاستتاپلبدنه مجموعه ای از •

:مثال.گویندکاردینالیتی
{stu1,stu2,stu3,….}

مجموعه ای از ویژگی هاست که هر ویژگی دارای یک نام و عنوان•
.می گوینددرجهبه تعداد اعضای این مجموعه . یک دامنه است

رشته کاراکتری، :عدد نه رقمی، نام:شماره دانشجویی{: مثال
}رشته کاراکتری:فامیل

.به یک بدنه و یک عنوان در کنار هم گفته می شودرابطه•
که از ...( مانند حلقه و گروه و )رابطه یک مفهوم ریاضی است •

در شده و کاد آن را با تغییراتینام گذاریمدت ها قبل در ریاضیات 
ر بنابراین بر خالف تصو(. همانند تاپل)مدل خود وارد کرده است 

عوام کلمه رابطه هیچ ارتباطى با رابطه دو جدول با ستون هاى 
.مشترک ندارد



رابطه از دید منطقی
ه با هر کدام از تاپل های رابطه نماینده یک گزاره هستند ک•

اگزاره نمعنوان رابطه یک )کمک عنوان تفسیر می شود 
(.نامعلومبا پارامترهای گزاره ایاست، 

:مثال تاپل ذکر شده در مثال قبل می گوید•
در دانشگاه دانشجویی هست به شماره دانشجویی 

.که نامش علی و فامیلش رضایی است9632343
.تنددرست هسمی آیندبدست تاپل هاکه از گزاره هاییتمام •
وجود دارد، یعنی تاپل هایی که « جهان بسته»فرض •

رض می توانستند در رابطه باشند و نیستند همگی غلط ف
ویی با مثال غلط است که بگوییم دانشگاه دانشج. می شوند

ا آن وقتی تاپلی متناظر ب)نام پژمان و فامیل اصغری دارد 
(.در رابطه وجود ندارد



شرط نرمال بودن
( 1NFدر فرم اول نرمال یا )رابطه ای که نرمال نباشد •

.نباشد اصال رابطه نیست
ی نرمال بودن به این معناست که هر کدام از مقدارهای•

.  اشندب( غیر قابل تجزیه)که در هر تاپل هستند اتمی 
و به بیان ساده در روی کاغذ در محل تالقی هر سطر

.ستون جدول فقط یک مقدار باشد نه بیشتر
اتمی بودن یعنی ما هرگز برای تجزیه آن مقدار •

رای مثال می توان یک ویژگی ب. اقدامی صورت ندهیم
نام و نام خانوادگی داشت و اگر هیچ دستوری 

هیچوقت در پایگاه سعی در جدا کردن نام و فامیل
.نکند این ویژگی اتمی است



 هامطابقت داشتن با نظریه مجموعه
همانطور که دیدیم رابطه بر اساس نظریه مجموعه ها تعریف•

د می شود و این مطابقت در هنگام طراحی و اجرای پایگاه بای
.حفظ شود

وجود عضو تکراری بی معناست، در نظریه مجموعه هادر •
ته رابطه ای هم از این نظر نمی توان تاپل تکراری در رابطه داش
اری باشیم، هم از نظر منطقی تکرار کردن یک گزاره درست ک

.ندبیهوده است، هم از نظر طراحی پایگاه را دچار افزونگی می ک
( سطر تکراری)از حضور تاپل تکراری SQLاما محصوالت •

با . یمجلوگیری نمی کنند مگر با کلید این قانون را اعمال کن
.وداعمال نمی ش( رابطه اندکه خودشان )دیدهااین حال کلید بر 

تیبی در اینجا هم تاپل ها ذاتا تر. اعضای مجموعه ترتیبی ندارند•
.ندارند مگر آنکه زمان چاپ بخواهیم آنها را مرتب کنیم



جدول، سطر و ستون
ه، است که به ترتیب به رابطساده اینام هایاینها •

در واقع وقتی این . تاپل و ویژگی داده شده است
ل مفاهیم ریاضی روی کاغذ بیایند ظاهر آنها به شک

جدول و سطر و ستون خواهد بود در حالی که طراح 
ا را مد پایگاه باید همیشه موقع کار مفاهیم ریاضی آنه

. نظر داشته باشد، نه شکل کاغذی شان را
همانطور که ریه شما با عکس رادیوگرافی که از آن•

که برداشته اید فرق دارد، ذات رابطه هم با تصویر آن
.روی کاغذ به شکل جدول است فرق دارد



جدول، سطر و ستون
ند مثال می دانیم که تاپل ها در رابطه فاقد ترتیب هست•

ما مثل تعدادی میوه که در یک کیسه ریخته شده و دائ)
اما وقتی آنها را به شکل جدول روی کاغذ( بهم می خورند

سطرهای می کشیم این بی ترتیبی نمی تواند تصویر شود و
.جدول به هر حال ترتیبی دارند

فایل هایهمچنین این تصور که رابطه ها دقیقا همان •
را ( اطو انضبتجریدفقط با )معمولی کامپیوتری هستند 

.باید از ذهن دور کرد
رطی البته اشکالی در استفاده از اسامی ساده نیست، به ش•

نی همان که مفاهیم ریاضی را بدانیم و فکر نکنیم رابطه یع
ال و سطر را اصتاپلاگر کسی فرق جدول و رابطه و . جدول

.نداند و اقدام به طراحی پایگاه کند کارش جاهالنه است



دامنه یا نوع
ت به عبار. هر کدام از از مقادیر داده از یک دامنه معین هستند•

ار دیگر برای هر ویژگی یک استخر خیالی وجود دارد که مقد
.داده را می توان از آن انتخاب کرد

مثال در مورد جنسیت دانشجو در این استخر فقط دو توپ•
اما در مورد شماره دانشجویی تمام اعداد نه . زن و مرد: هست

، رقمی که دو رقم اول آن سال هایی که دانشگاه ورودی داشته
همان استخری خیالی است که همه شماره دامنهاینجا 

.ممکن در آن هستدانشجویی های
که در این نگاه رابطه ها دیگر جدول های دو بعدی نیستند، بل•

وجود هر . بعد دارد( درجه اش)هر رابطه به تعداد ویژگی هایش 
بعدی است و فضای nمترادف رسم یک نقطه در فضای تاپل

.است که وجود ندارندتاپل هاییخالی 
که است( با تعریف ریاضی آن)شکل فوق یک رابطه دوتایی •

.گرفته می شودBو دومی از دامنه Aعنصر اول از دامنه 



دامنه یا نوع
در پایگاه داده با انواع عمومی داده در کامپیوتر( ویژگی ها)نوع داده •

ی مثال داده های نوع شماره دانشجویی را ممکن است کس. متفاوت است
البته به علت محدود بودن . تعریف کندintاز نوع عمومی عدد 

.تعداد محدودی عضو دارند( مانند استخر)کامپیوتر، انواع عمومی هم 
اهر به ظ( مثال شماره دانشجویی و کد ملی)ممکن است نوع دو ویژگی •

د با هم یکی باشد اما چون نوع داده آنها متفاوت است سیستم نبای
5که در برنامه نویسی به یاد بیاورید)اجازه مقایسه آنها را با هم بدهد 

با هم ظاهرا یکی بودند اما سیستم اجازه charاز نوع ’5‘و intاز نوع 
(.مقایسه آنها را نمی داد

ستحکم سیستم را م( شی گرامانند برنامه نویسی )نوع هااستفاده کامل از •
در این مورد محدود است و طراحان SQLمتاسفانه امکانات . می کند

.غالبا فقط از انواع عمومی استفاده می کنند
جز چاره ایاستفاده کامل از دامنه همه جا ممکن نیست و خیلی جاها •

اما در جاهایی . نیست( مثل رشته حرفی)عمومی نوع هایاستفاده از 
.باید این کار را کرد( آقا/مثل خانم)که می شود نوع را محدود کرد 



تهی
تهی به جای یک مقدار داده می تواند در پایگاه های داده به•

.  تاستفاده از آن به دو دلیل کامال متفاوت ممکن اس. کار رود
د، مثال یکی زمانی که یک تاپل یکی از ویژگی ها را اساسا ندار

( یا شوهر)ویژگی نام همسر در حالی که شخص اصال زن 
مثال . دوم زمانی که مقدار آن ویژگی نامعلوم است. ندارد

رای کسی نمی شود که کسی اصال کدپستی نداشته باشد، اما ب
.که کدپستی اش را اعالم نکرده هم می توان تهی وارد کرد

وان چون اکثرا معلوم نیست کدام حالت مورد نظر بوده، نمی ت•
همچنین در حالت دوم . بدست آوردتاپلگزاره مربوطه را از 

سیستم منطقی به سه سطحی تغییر می کند 
و این در حالی است که مدل رابطه ای( نمی دانم/غلط/درست)

.بر پایه منطق دوسطحی است



تهی
.  تهی یکی از موارد بحث انگیز در مدل رابطه ای است•

تهی یکی از پایه های نظریه مجموعه ها است که خود
. زیربنای مدل رابطه ای است

در ابتدا تهی را در مدل رابطه ای قرار نداد، اما کاد•
با این . حدود ده سال بعد آن را به مدل اضافه کرد

ن حال برخی همچون دیت دالیلی دارند که نباید از آ
.استفاده شود

ر د. بهتر است که از تهی دوری کنیماالمکانحتی •
جای خود نحوه حذف کامل تهی از پایگاه های داده را 

. خواهیم دید



هتمایز بین متغیر رابطه ای و رابط
این دو مفهوم گاهی با هم اشتباه می شوند زیرا به •

.خوبی جا نیافتاده اند
ا در که این محتو)یک رابطه بدون توجه به محتوایش •

یک متغیر رابطه ای است( طول زمان تغییر می کند
این دقیقا مشابه (. studentsمثل رابطه ای بنام )

ی داشته integerبرنامه نویسی است که یک متغیر 
است بدون توجه به intکه از نوع mمثال )باشیم 

(محتوایش
.می نامندrelvarمتغیر رابطه ای را به اختصار مرابطه •



هتمایز بین متغیر رابطه ای و رابط
یک رابطه با توجه به محتوایی که در یک لحظه خاص•

ل مث)دارد یک مقدار رابطه ای یا بطور خالصه رابطه است 
studentsبا همین دانشجوهای در این لحظه دانشگاه) .

.7با مقدار فعلی mمثال برنامه نویسی متغیر 
این به یاد داشته باشید که کسی ممکن است بپرسد•

.  البیچیست؟ یکی بگوید لیوان و دیگری بگوید آب ط
متغیر رابطه ای و رابطه هم به همین صورت

.نباشد مخلوط شودمفهوم شاناست و 



جبر رابطه ای
ط برای نه فقفورمول نویسیجبر سیستمی است ریاضی که در آن •

بلکه همچنین برای محاسبه نمادهایی (4/2+2)محاسبه اعداد 
به کار می (x=3+y/3)می نشینندکه بجای مقادیر نامشخص 

.رود
ار و جبری بسیمحاسباتیفورمول نویسی هایزبان جبر برای •

قدرت است ولی( مثل فارسی)از زبان طبیعی دقیق ترو خالصه تر
از زبان( برای همه مطالب از جمله مطالب غیر ریاضی)بیان آن 

.طبیعی بسیار کمتر است
مشهورترین نوع جبر، جبر اعداد معمولی است اما سیستم های•

مطرح شده مانند جبرریاضی دان هاجبری دیگری نیز توسط 
.  دیجیتال استمداراتکه پایه ( بول)منطقی 

جبر . ارائه شدکادجبر رابطه ای در همان اولین مقاله توسط •
که )دارای یک مجموعه مقادیر مجاز جبرهارابطه ای مانند همه 

هشت )مربوطه عملگرهایو ( رابطه ها هستند با تعریف گفته شده
.می باشد( عملگر جبری



(یادآوری)جبر رابطه ای عملگرهای
ترده در اینجا سه عملگر جبر رابطه ای که در عمل کاربرد گس•

(  هشامل دو رابط)دارند را روی یک پایگاه داده رابطه ای ساده 
که مربوط به بخش ها و کارکنان یک سازمان است را 

یم و اجتماع، اشتراک، تفاضل، تقسعملگرهایاز )می بینیم
(:ضرب دکارتی صرفنظر می کنیم



(محدودیت)گزینش 
رابطه  را تاپل هایاین عملگر تکی فقط بعضی •

میلیون 30مثال کارمندانی که بیش از )برمی گرداند
نوشته می شود (می گیرندتومان حقوق 

WORKERS WHERE (salary>30)



پرتو
توی مانند آن است که فقط بر روی برخی ستون ها پر•

قط نام مثال ف. از نور بتابانیم تا فقط آنها دیده شوند
.کارمند و حقوق او

WORKERS [Ename,Salary]نوشته می شود 



پیوند
یعنی دو جدول را بر اساس مقدارهای مشترک که در •

مام با ضرب دکارتی ت)ستون مشترک هست ارتباط دهیم 
با هم زوج شده سپس فقط آنهایی که مقدار تاپل ها

(.مشترک دارند گزینش می شوند

Workers JOIN Departments



متغیرهای رابطه ای پایه و دیدها
یعنی  اندبودهرابطه هایی پایه هستند بصورت اولیه در سیستم •

.از رابطه های دیگر بدست نیامده اند
ثال م. در مقابل رابطه های پایه، رابطه های مشتق شده را داریم•

ت، اما در یک پرتو یا یک پیوند حاصلش یک رابطه جدید اس
.این جدول مشتق شده است نه پایه

در سیستم های رابطه ای می توان رابطه های مشتق شده را •
نامیده viewیا « دید»تعریف و با یک نام ذخیره نمود که 

.می شود
ی تشکیل یک سیستم ریاض( دیدهاجدول ها و )این مجموعه •

می توان فرض کرد رابطه های پایه (. مثل هندسه)می دهد 
واعد هستند و با ق( بدون استداللدانسته های)اصول موضوعه 

د جدیقضایایمی توان ( کوئری هاو دیدهافورمول)استنتاج 
.را بدست آورد( کوئریو دیدهادانش جدید یعنی نتیجه  )



متغیرهای رابطه ای پایه و دیدها
مرابطه مشتق شده یا مرابطه مجازی هم نامیده دیدها•

.می شوند
که دیدها دقیقا مانند رابطه های پایه هستند با این تفاوت•

ه مقدار آنها بصورت یک کپی جداگانه در سیستم ذخیر
.نشده و از رابطه های پایه در همان لحظه محاسبه می شود

ه ها پایه اصل تعویض پذیری می گوید اینکه کدامیک از مرابط•
ستی بنابراین نبای. و کدامیک مجازی باشند، اختیاری است

هیچ برتری دلخواه و غیر ضروری میان مرابطه های پایه و
هر مثال می توان برای دانشجویان)مجازی وجود داشته باشد 

رد یا دانشکده یک رابطه  تعریف کرد و بعد آنها را اجتماع ک
با اینکه برای همه دانشجوها یک رابطه تعریف کرد و بعد

(.عملگر گزینش آنها را به رابطه های مجزا تبدیل نمود



عاتو قطکنندگانپایگاه داده توزیع 
ت اسدیتاین پایگاه مثال استاندارد تمام کتاب های •

که با وجود سادگی به دقت طراحی شده و برای 
.یادگیری و تمرین مناسب است

با رنگ و وزن ...( مثل پیچ و مهره و )تعدادی قطعه •
رند مشخص تولید می شوند و هر کدام نیز یک شهر دا

.که در آن تولید و انبار شده اند
عداد مثل ت)تعدادی توزیع کننده که دارای نام و رتبه •

.و شهر هستند، وجود دارند( ستاره
تعدادی سفارش ثبت شده هست که نشان می دهد •

کدام قطعه به چه تعدادی از کدام توزیع کننده 
. سفارش داده شده  است



ساخت پایگاه داده کامل : تمرین
SQLServerبعنوان تمرین هفته قبل، پایگاه را بصورت ساده در •

ن به از ایتمرین هایاالن بسازید چون تمام نساخته ایداگر )ساختید 
.(بعد وابسته به آن خواهد بود و رابطه ها باید در آن ایجاد شود

ه های انجام شود که مناسب پذیرش دادگونه ایطرح پایگاه باید به •
.  دفارسی انداده هافقط . جدید اضافه کنیدجدول های. فارسی باشد

م رابطه برای جلوگیری از مشکالتی آتی مشخصات سیستمی مثل اس
.انگلیسی نوشته شود( جدول و ستون)و ویژگی 

.  با طول ثابت است( کد اسکی)برای داده انگلیسی  CHARنوع •
حداکثر به اندازه طول )به ابتدای آن طول را متغیر VARافزون 

آن را از نوع مناسب برای الفبای غیر Nو افزودن ( معین شده
.می نماید( کدیونی)انگلیسی 

پس از تکمیل عنوان جدول ها داده ها را مطابق آنچه در اسالید است•
.وارد کنید

.  د استاین موضوع جلسه بع. را تعریف نکنید( اصلی و خارجی)کلید •
.سیدبنویکوئریالزم نیست حتما دیتابرای ساخت رابطه ها و ورود 



رابطه هاعنوان و نام 



و قطعاتتوزیع کنندگانپایگاه 



پیاده سازی سیستم های
پایگاه داده

جلسه چهارم

جامعیت
ذخیره شدهروال های

Stored Procedures



جامعیت
، integrityجامعیت ترجمه نارسایی است برای کلمه •

ه معادل فارسی کاملی برای این کلمه وجود ندارد اما ب
عی معنای شخص یا سیستمی است که با تمام وجود س

در مورد شخص معادل )دارد به درستی کار کند 
(.استیکرویی، شرف و کاردرستی

هستند که در ( گزاره هایی)قواعدیجامعیت قیدهای•
ا داده ه. طول عمر پایگاه داده باید همواره برقرار باشند

دائما در حال تغییر است اما این ( مقدار رابطه ها)
یر زقیدهاتغییرات در هیچ لحظه ای باعث نمی شود این 

.پا گذاشته شوند



جامعیت
د پایگاه داده نمی تواند درستی داده ها را تضمین کن•

از دنیای واقعی نظارتی نمونه برداریچون بر مرحله 
از ورود )اما می تواند جامعیت را تضمین کند . ندارد

نداشتن جامعیت به (. داده های ناجور جلوگیری کند
.معنای وجود داده های آشکارا نادرست در پایگاه است

دو تا ( پایگاه هابرای همه )جامعیت عمومی قیدهای•
اولی به . و جامعیت ارجاعیوجودیجامعیت : هستند

قض معنای نقض نشدن کلید اصلی و دومی به معنای ن
.نشدن کلید خارجی است

(  خاص برای هر پایگاه)جامعیت اختصاصی قیدهای•
.هم می تواند وجود داشته باشد



کلید
زیرمجموعه ای از عنوان Kاگر . را در نظر بگیریدRمرابطه  •

است اگر و R( یا به اختصار کلید)کلید کاندید Kآن باشد، 
:تنها اگر دارای هر دو خاصیت زیر باشد

یکتایی
دو تاپل مجزا باشد که دارای مقدار Rغیر ممکن است در 

(ریممثال شماره دانشجویی تکراری ندا. )باشندKیکسان برای 

کاهش ناپذیری
مثال شماره. )خاصیت یکتایی نداردKهیچ زیرمجموعه ای از 

(دانشجویی همراه شماره تلفن نمی تواند کلید باشد
ه نمون( شماره شناسنامه، محل صدور، سال صدور)کد ملی و •

.هستندچندتاییکلید یک یا 



کلید
ه مقدار کلید خاصیتی است که متعلق به مرابطه است نه رابطه، چرا ک•

کلید است رابطه نیست که کلید را تعیین می کند، بلکه( بدنه)فعلی 
.درابطه باش( بدنه)که می گوید چه چیزی می تواند یا نمی تواند در 

ه در مرابطذاتیاست که بطور خاصیتی( کاندیدکلید )= کلید •
از یکیاصلیکلید . هست و طراح در وجود آن نقشی ندارد( جدول)= 

بعنوان اصلی دلخواهکاندید است که طراح آن را بطور کلید های
نی دارد این انتخاب اکثر اوقات دلیل مدیریتی و غیر ف. انتخاب می کند

(.اهمثل انتخاب شماره دانشجویی و نه کد ملی در سیستم دانشگ)
هر مرابطه به طور ذاتی دارای کلید است، چون اگر هیچ زیر •

وان مجموعه ای از عنوان خاصیت کلید نداشته باشد، دست کم کل عن
(.مچون در رابطه هیچوقت تاپل تکراری نداری)چنین خاصیتی دارد 

آن )در صورتی برقرار است که مقدار کلید اصلی وجودیجامعیت •
ه تهی نتاپلیدر هر ( کلیدی که ما به صورت دلخواه انتخاب می کنیم

.دیگر یکسانتاپلباشد نه با 



کلید خارجی
است R2تاپلی که دارای متناظر در R1زمانی که در •

می خواهد حذف شود یا مقدار کلید آن به روزرسانی
جی شود سیستم برای نقض نشدن قاعده کلید خار

:دو راهکار دارد



کلید خارجی
است R2تاپلی که دارای متناظر در R1زمانی که در •

می خواهد حذف شود یا مقدار کلید آن به روزرسانی
جی شود سیستم برای نقض نشدن قاعده کلید خار

:دو راهکار دارد
.یکی اینکه جلوی انجام این کار را بگیرد

دیگری اینکه کلیه تاپل های متناظر را حذف یا 
.بروزرسانی کند



مثالی از کلید

سال تولد محل 

صدور

شماره 

شناسنامه

کد ملی نام 

خانوادگی

نام شماره 

دانشجویی

تاریخ مبلغ شماره دانشجویی سلایر پرداخت



وجودیالزام به قید جامعیت 
یت سیستم مدیر. ساده استوجودیالزام به قید جامعیت •

را ( روزرسانی اییا به )هیچ سطر تازه ای DBMSپایگاه 
. اشداگر بخشی از کلید اصلی آن تهی بنمی کندقبول 

.نمی پذیردهمچنان که اگر مقدار تکراری باشد هم آن را 
برای تنظیم کلید اصلی روی ویژگیSQLServerدر •

کلیک کنید و ( ctrlیا انتخاب چند ویژگی با )مربوطه 
Set Primary Keyرا بزنید.



الزام به قید جامعیت ارجاعی
زمانی که در قسمت طراحی جدول SQLServerدر •

هستید روی صفحه کلیک راست کنید و 
Relationshipsرا انتخاب کنید.



الزام به قید جامعیت ارجاعی
•Add در "..."را بزنید و سپس با زدنtable and columns specification

.  و کلید اصلی را انتخاب کنیدکلیدخارجیجدول ویژگی های
جایی است که در آن INSERT and UPDATE Specificationقسمت •

(.جلوگیری یا حذف)را تعیین می کنید ( 8اسالید صفحه )سیاست به روزرسانی 



چیستپروسیجر( د)استور
روالی است که به عنوان جزئی ازپروسیجراستور •

ذخیره می شود و می تواند با DBMSپایگاه داده در 
یسی برنامه نوزبان هایدر قالبی شبیه کوئری هااجرای 

.کارکندبا پایگاه داده 
ره را می توان به صورت ساده در پایگاه ذخیکوئری ها•

می گویند، اما استور ( دید)ویوکرد که به آن 
دارای دستورات ( SQLکدهایعالوه بر )پروسیجر

مرحله به مرحله بوده و دستورات برنامه نویسی 
و تعریف و مقداردهی متغیر whileو ifهمچون 

.می توان در آن وجود داشته باشد



کوئریو استورپروسجرتفاوت 

• Query: 
Select …. From …. Where …

• Procedure:
run p1()



وئریکنسبت به استورپروسجرمزایای 
 کنند کاربردی از دو راه با پایگاه ارتباط برقرار میبرنامه های

و دیگری اجرای ویوهایا اجرای SQLیکی ارسال دستورات 
.پروسجرهااستور 

:مزایا
شده و parseپروسیجربا اولین اجرا محتوای : کارایی-1

query plan مورد همین هاساخته می شود و دفعات بعد
، اما (شدن برنامهکامپایلشبیه )می گیرنداستفاده قرار 

.هر بار این کارها باید انجام گیردکوئریهنگام اجرای 
ستفاده بدون ا: کاربرانکامپیوتر هایبار شبکه و بار کاری -2

داده در بسیاری موارد باید حجم بیشتریپروسجراز استور 
اربردی از کامپیوتر کاربر به پایگاه منتقل شود و برنامه ک

.انجام دهدپردازش هایی



وئریکنسبت به استورپروسجرمزایای 
رمزگذاریها را می توان استورپروسیجر: محافظت از کپی رایت-3

د و کرد که در این صورت هیچکس نخواهد توانست کد آنها را ببین
و از این ( تقابل قفل شکستن نیساپلیکیشن هابر خالف )تغییر دهد 

یجر، مانند کنترل قفل سخت افزاری در پروستکنیک هاراه با برخی 
محدودیت در تاریخ یا حجم داده یا قرار دادن نام مشتری در جواب 

.کل سیستم حفاظت خواهد شدکوئری هابرخی 
ان مستقیما امک( ویوبصورت )کوئری ها: ارسال و دریافت پارامتر-4

.دمی گرداننرا بر ( جدول)دریافت پارامتر ندارند و فقط یک رابطه 
کرد می توان دسترسی مستقیم کاربر به جدول ها را ممنوع: امنیت-5

ا به او اجازه کار با پایگاه راستورپروسجرهاو فقط از طریق اجرای 
ود و در این صورت طراحی نقشه امنیتی پایگاه داده آسانتر می ش.داد

.ی داردفقط کاربر به آنچه الزم است دسترسی داشته باشد، دسترس
همچنین یکی از خطرات بالقوه که پایگاه را تهدید می کند،

.، از پایگاه داده دور خواهد شدSQLحمالت از طریق تزریق کد 



مثال
 هایسفارشتعداد سفارش هابنویسید که در جدول کوئرییک •

در قسمت )را دو برابر کند 4قطعه شماره 4توزیع کننده شماره 
new query نوشته و باexecuteاجرا می شود  .).



مثال
 هایسفارشتعداد سفارش هابنویسید که در جدول کوئرییک •

در قسمت )را دو برابر کند 4قطعه شماره 4توزیع کننده شماره 
new query نوشته و باexecuteاجرا می شود  .).



پروسیجرنوشتن استور 
و بعد انتخاب  stored proceduresبا کلیک راست روی •

stored procedure…از یک پنجره با یک پروسیجر نمونه ب
نمونه selectمی شود که دارای دو پارامتر نمونه و یک دستور 

کنیم یک نام مناسب انتخابپروسیجرمانباید ابتدا برای . است
.و دستورات را ویرایش نماییمپارامترهاو 



مثال
شماره )بنویسیدپروسجربرای مثال دو اسالید قبل استور •

(.باشدپارامتریقطعه و توزیع کننده 



ادامه مثال
و با دو upqpرا با نام پروسیجرهمانطور که دیدید این •

ان رکورد فقط هممی توانستکوئریپارامتر نوشتیم، یعنی 
را تغییر دهد اما اینجا می توان شماره توزیع کننده و 
شماره قطعه را به صورت پارامتر فرستاد، برای اجرای 

:ساده را اجرا کنیمکوئریکافیست این پروسجر



درخواست اطالعاتپروسیجرهای
آنها . نداطالعات نیستروزرسانیفقط برای به پروسیجرهااستور •

پارامتر زیر یکپروسیجرمثال . برگردانندیک رابطه را می توانند
که حاوی می گرداندعددی دارد و پس از اجرا جدولی را بر 

.دد استبیشتر از آن عاعتبارشاناست که توزیع کنندگانیتمام 



پروسیجرتعریف متغیر در 
(  ریتک مقدا)اسکالرمی توان متغیر پروسیجردر استور •

ا به غیر از آنه(. به عنوان پارامتر یا غیر پارامتر)داشت 
.مداشته باشیمی توانیمهم ( جدولی)رابطه ایمتغیرهای 

موجود در جدول هایهمانطور که در جلسات قبل دیدیم، •
.  هستندرابطه ایپایگاه هر کدام در واقع یک متغیر 

اضافه متغیرهاهم به این پروسیجرمتغیرهای قابل تعریف 
@از آنجا که متغیرهای تعریف شده همیشه با . می شوند

که دائمی و )شروع می شوند، هرگز با جدول ها و دیدهای 
.ندنمی شوموجود مخلوط ( ذخیره شده در سیستم هستند

همان کار "نوع جدول"اینجا داده نوع آرایه نداریم چون •
.را بسیار بهتر انجام می دهد



مثال
بنویسد که یک عدد را دریافت کند و تعداد پروسیجری•

ع از آن عدد هستند را به همراه توزیکه کوچکتر سفارشاتی
رابطه های. بازگرداندکه سفارش به او داده شده را کننده ای

ه شوند باید ابتدا در دو متغیر ذخیرسفارش هاو توزیع کنندگان
.  و بعد بقیه اعمال روی آن دو متغیر صورت پذیرد



دستورات کنترل جریان برنامه
و کوئری هامخلوطی هستند از پروسیجرهااستور •

شیم، وقتی برنامه داشته با. دستورات برنامه نویسی
.دستورات کنترل جریان برنامه هم خواهیم داشت

به صورت شرطی ifو whileاین دستورات از جمله 
اجرای دستورات را کنترل می کنند و همچنین 

waitforبرای کنترل غیر شرطی و gotoدستور 
و بر اساس ساعت)برای تاخیر انداختن اجرای دستور 

. می روندبه کار ( دقیقه
در ( بودندآکوالدداخل Cکه در )دستورات بالک های•

.می گیرندقرار endو beginاینجا بین 



مثال
دریافت برنامه ای بنویسید که شماره توزیع کننده و قطعه را•

است آن را 600کند و اگر تعداد سفارش مربوطه بیش از 
.است آن را دو برابر کند400سه برابر و اگر بیش از 



اسکالرتوابع 
د انجام می دهدیتافقط کاری روی پروسیجراستور •

ر فقط اگر دارای دستو)نمی گرداندولی مقداری بر 
select برمی گرداندباشد یک رابطه.)

(  دولینه ج)یک مقدار تکی اسکالردر مقابل یک تابع •
کرد شبیه عملاسکالرعملکرد تابع . برمی گرداندرا 

.استبرنامه سازیزبان هایمعمولی در تابع های

جرپروسیشبیه ساخت استور اسکالرساخت تابع •
scalar-valued functionاست با این تفاوت که 

.می کنیمرا انتخاب 



مثال
له فارسی بنویسید که یک شماره قطعه را بگیرد و یک جمتابعی•

.برگرداند که در آن شماره قطعه و نام آن بیان شده باشد



پیاده سازی سیستم های
پایگاه داده

جلسه پنجم

قیود غیر عمومی
XMLساختار 



ویزاردبا SQLایجاد دستورات 
و سینتکسما با داده هاهنگام گذراندن درس پایگاه •

.آشنا شدیمSQLبه زبان کوئری هانحوه نوشتن 
اما برخی از ما هنگام کار ترجیح می دهیم بجای تایپ•

SSMSدر )گرافیکیویزاردکردن، این دستورات را با 
.ایجاد کنید( یا هر رابط دیگری

اسامی قطعات را و کل تعداد می خواهیممثال •
.مکه برای آنها ثبت شده را پیدا کنیسفارش هایی



و بجای می کنیمباز (new query)جدید کوئرییک •
....و می کنیمتایپ کردن در فضای سفید کلیک راست 



تا یممی کنکلیک دبلکه نیازشان داریم هاییروی جدول •
(تو قطعاتوزیع کنندگان)ظاهر شوند دیزاینردر باالی 



ه از آنجا ک. ما به نام قطعه و تعداد سفارش نیاز داریم•
ک قبال جدول ها با کلید خارجی مرتبط شده اند، با تی

کنید و نتیجه OK)می خورندزدن آنها دو جدول پیوند 
ماوسرا با SQLدستور می توانیدبعد . اجرا را ببینید

select بیایید دیزاینرکنید و با کلیک راست دوباره به
(  و تغییراتی ایجاد کنید



، نیاز به تابع جمعیتعدادهابرای بدست آورن جمع •
را add group byکلیک راست کنید و . داریم
.تغییر دهیدsumستون تعداد را به . بزنید



قیدها
ت که قرار اسداده هایی(: به معنای بند و زنجیر)قید •

راتی در پایگاه ثبت شوند را مجبور می کند که از مقر
.پیروی کنند

در غیر اینصورت پایگاه تغییرات درخواست شده•
.نمی کندرا قبول ( ، حذفبه روز رسانیدرج، )



ومیالزام پایگاه به رعایت قیود غیر عم
را داده هاا قبال دیدیم که چگونه پایگاه را تنظیم کنیم ت•

ی و کلید اصل)قیود جامعیت عمومی ملزم به رعایت 
داده پایگاه هایعمومی در همه قیدهای. کند( خارجی

.برقرارندبدون استثنا 
غیر جامعیتیدر برخی موارد پایگاه دارای قواعد •

مثال در سیستم . است( غیر دو مورد فوق)عمومی 
ندارد و یا در ترمواحد در 24دانشگاه، دانشجو بیش از 

(  تراکنشبعد از هر )سیستم حسابداری، در هر لحظه 
:  یعنی. تراز باشندحساب هاباید 

بستانکاران+ سرمایه = بدهکاران+ هزینه ها+ موجودی 



ومیالزام پایگاه به رعایت قیود غیر عم

مثال )که این معادله را بهم بریزد تراکنشیهر •
ولش برداشتی از صندوق انجام شود که معلوم نشود پ

.غیر قابل قبول است( کجا رفته
می توان این موارد را اپلیکیشنهر چند در سطح •

باهی کنترل کرد، اما برای اطمینان از اینکه هیچ اشت
ورات ، پایگاه بالفاصله بعد از دستنمی گیردصورت 
می باید( ، حذفبه روزرسانیدرج، )داده هاتغییر 

روز شرایطی را کنترل و در صورت تخطی، دستور به
.کندیکنرسانی اجرا شده را کان لم 



تریگراستفاده از 
ملزم به رعایت آن است روی جدول ها DBMSکه قیودیبرای تعریف •

.تعریف می کنیمتریگر
را در حین اج. کدی است که بعد از تغییر جدول اجرا می شودتریگر•

شرایطی کنترل می شود و در مواردی دستور
rollback transaction می کند، واگردانکل تغییرات در جدول را

.نرسیده استبروزرسانیانگار که هیچ دستور 
سفارش هایجمع کل تعداد می خواهیممثال •

.نشود1500بیش از توزیع کننده ایهیچ 



روی t1تعریف کردیم بنامتریگریمی بینیدهمانطور که •
جدول سفارشات که هنگام هر سه عمل درج و حذف و 

.تغییر روی این جدول اجرا می شود
ر باشد که دتوزیع کننده ایاگر تریگربعد از هر اجرای •

سفارش داشته باشد، عمل انجام 1500مجموع بیش از 
.می گرددشده بی اثر شده و جدول به حال قبل بر 



(XMLمقدمه )نشانه گذاریزبان های
ینشانه گذارروشی است برای متنینشانه گذاریزبان •

که به صورت گونه ای، به درون متن( حاشیه نویسییا )
.سیستماتیک از متن اصلی قابل تفکیک باشد

از حدود چهل سال پیش استفاده محدودی از این روش آغاز •
رایش وینرم افزارهایژنتیک و نیز کدهایشد مثال در نوشتن 

.منتهی شدالتککه سرانجام به صفحه بندیمتن و 
با ایجاد شبکه اینترنت، نیاز به روشی بود که بر روی•

مختلف browserنرم افزارهایکامپیوترهای متفاوت و 
. دهدنمایش نوشتارها و متون را به شکل قابل قبولی نشان

ارائه HTMLدر اواسط دهه هفتاد شمسی برای این منظور 
.بودMarkup Languageشد که باز هم نوعی 



XML
ارائه شد XML، روشی بنام HTMLسال بعد از ارائه 13•

.  هر متنی بودنشانه گذاریکه یک روش عمومی برای 
XMLجایگزین می خواستHTML هم بشود اما این اتفاق

HTMLفایل هایهرگز به طور کامل روی نداد و هنوز هم 
.دنیستند در اینترنت فراوان استفاده می شونXMLکه 

یکی از این . کاربردهای فراوان دیگری یافتXMLاما •
: انتقال داده های موجود در پایگاه داده استکاربردها

(  و احتماال سیستم کامپیوتر)DBMSزمانی که از 
همه می خواهیمطرف مقابل اطالعی نداریم ولی 

و فایل هابدیهی است ). را بخواننددیتابتوانند 
SQLServerفقط توسط یک SQLServerبک آپ های

(.دیگر قابل خوانده شدن هستند



markupمتن هایمانند سایر )XMLاطالعاتی فایل های•
آنها می توانند اطالعات . هستندساده ایمتن های( شده

را در خود داشته باشند به گونه ای که ( رابطه ها)جدول ها 
.تندهسهم توسط انسان وهم توسط کامپیوتر قابل فهم 

تمام متن معموال در یک خط پشت سر هم میآید اما برخی
را بصورت خط به خط جدا شده نشان XMLکد نمایشگرها

.باشد( خواناتر)فهم ترتا بوسیله انسان قابل می دهند
. یک پایگاه داده بسیار عظیم استوبکل سیستم •

.معنایی از این دیدگاه اطالعات را پردازش می کندوب
.می کندآسان تراین کار را XMLوجود اطالعات بصورت 

از XMLها ابزار ساخت فایل DBMSو هم کامپایلرهاهم •
DBMSتبادل داده بین دو . داده را دارندجدول هایروی 

معموال از این DBMSو اپلیکیشنو همچنین بین ناهمگون
.راه انجام می شود

XML



XMLتبدیل جدول قطعات به 



تمرین
یش از بنویسید که از قبول هر سفارش بتریگریک •

که کننده ایجلوگیری کند اما توزیع تایی10،000
کوئریselect)نامش کالنتری است استثناست 

(.  بنویسیدویزاردمربوطه را می توانید با 
سعی کنید دو سفارش یکی)آن را امتحان کنید •

(مجاز و یکی غیر مجاز وارد کنید



پایگاه داده ها

جلسه ششم

وابستگی و 
تشخیص رابطه نرمال



تئوری وابستگی
برای درک مباحث پیشرفته پایگاه داده از جمله •

ستگی و فهم دقیق کلید، باید با تئوری وابنرمال سازی
.آشنا باشیم

گی در یک رابطه ممکن است یک ویژگی به یک ویژ•
عیتابدیگر وابستگی ( یا مجموعه ای از چند ویژگی)

.داشته باشد
گ اگر مثال در یک رابطه ویژگی رن: یک مثال ساده•

داشته عیتاباتومبیل به شماره پالک ماشین وابستگی 
باشد با دادن یک شماره پالک خاص 

.!(برعکس نه)می توان رنگ را دانست ( 45ه145مثال )



...مثال

stno → stname
stno → stlastname

stno → department

stlastnameآیا : سوال → stnameنیز برقرار است؟

stno

stname

stlastname

department

stno stname stlastname depatment

972134 حسن محمدی کامپیوتر

963432 پیمان یساری مکانیک



مفاهیم وابستگی
•stno → stname خوانده می شود

stname بهstno دارد یاتابعیوابستگی
stno( می دهد)فِلِشstname.

قیه در مثال قبل چون شماره دانشجویی کلید است ب•
ر به آن وابستگی دارند، اما گاهی ممکن است به غی

.دیده شودوابستگی هاییکلید هم 
یعنی از .است نه تجربیسمانتیکوابستگی مفهومی •

از بلکهنمی آیدمحتوای داده های فعلی جدول بدست 
وابستگی . می آیددرک معنای عنوان جدول بدست 

یر واقع مربوط به متغو در روی عنوان تعریف می شود 
.رابطهلحظه ایرابطه ای است نه مقدار 



مفاهیم وابستگی
مثال در جدول زیر•

(شماره دانشجویی، نام دانشجو، کد رشته، نام رشته، معدل دیپلم)انتخاب واحد 

ه او شماره دانشجویی کلید است و طبعا همه ویژگی های دیگر ب
.وابسته اند

.سته استاما کد رشته با اینکه کلید نیست اما نام رشته به او واب•
رخی ب. را می توان به صورت معنایی پیدا کردوابستگی هابرخی •

دیگر را هم می توان با محاسبه از روی وابستگی های
.شناخته شده بدست آوردوابستگی های

زیر پا هستند یعنی هیچ راهی برایبی اهمیتوابستگی هابرخی •
(نام دانشجو، کد رشته)→کد رشته: مثال. نیستگذاشتن شان



آرمسترانگقواعد 
ویند می گبستارممکن وابستگی هایتمام به مجموعه •

.نشان داده می شود+Fو با 
 هایوابستگیجدید از وابستگی هایبرای بدست آوردن •

:وداستفاده می شآرمسترانگفعلی از سه اصل موضوعه 
•

⊇ Bاگر : بازتابی. 1 A  آنگاهA → B

(B,C) → (A,C)آنگاه A → Bاگر :بسط پذیری. 2

A → Cآنگاه B → Cو A → Bاگر : تراگذری. 3



قواعد دیگر
، (عقالنی ولی غیر قابل اثبات)= با استفاده از اصول موضوعه•

ا که ب)سپس تعدادی قاعده دیگر به دست آورد آرمسترانگ
(:استفاده از اصول موضوعه قابل اثبات هستند

(تجزیه)A → Cو A → Bآنگاه A → (B,C)اگر  
(قاعده اجتماع= عکس قاعده تجزیه هم صادق است )

.....و کدملی →آنگاه محل تولدکد ملی  →( نام، محل تولد)مثال اگر•
هیچچیآنگاه ( ش شناسنامه، محل صدور، تاریخ تولد)→نام مثال اگر 

•
(ترکیب)(B,D) → (A,C)آنگاه A → Bو C → Dاگر 

(شبه تعدی)D → (A,C)آنگاه A → Bو D → (B,C)اگر 
برای ما اصول موضوعه و قضایا فرقی ندارند و از همه بصورت•

.قاعده استفاده می کنیم



مینیمالوابستگی های
بر روی جدول ها، مجموعه ای آرمسترانگبا اعمال قواعد 

برای فراهم کردن. می آیدپدید وابستگی هاعظیم از 
یر از وابستگی باید شرایط زکاهش ناپذیرمجموعه ای
:تامین شود

فقط یک ( تابعیوابستگی )FDسمت راست هر . 1
.ویژگی باشد

ویژگی هااز کاهش ناپذیرمجموعه ایFDسمت چپ . 2
.باشد

بی )دنمی کنفرق نبودشانکه بود و وابستگی هایی. 3
.دحذف شون( یا آنها که از بقیه بدست می آیداهمیت ها



تعریف کلید
لید را قبل از آشنایی با مفهوم ریاضی وابستگی، ک•

و ساده تراکنون می توان تعریفی . تعریف کردیم
.ارائه کرددقیق تر

هر چه که همه ویژگی های رابطه به آن وابسته •
ید باشد کلمینیمالاست و اگر فراکلیدباشند 

.است( کلید کاندید)= 
گی در تمام مباحث مربوط به وابست: نکته مهم•

و نرمال سازی، هر جا صحبت از کلید است 
و کلید اصلی. می باشدمنظور کلید کاندید 

.خارجی در این مبحث هیچ کاربردی ندارند



بدست آمدهفورمول

A → D
A → B,C
A → K
K → C
B → D
B,C → D

ساده شدهفورمول

A → B
A → C
A → D
A → K
K → C
B → D

: مراحل)زیر را تا حد امکان ساده کنید وابستگی هاینمودار •
، کشیدن فورمولاز روی نمودار، ساده کردن فورمولنوشتن 

.از روی نمودار کلید را پیدا کنید(. دوباره نمودار



افزونگی در ساختار جدول ها
در طراحی زیر به جای نگهداری مشخصات قطعات در یک •

.  آورده ایمسفارش هاجدول جداگانه، آن را به داخل جدول 
چند بار 1همانطور که واضح است، مشخصات قطعه شماره •

امال اینجا افزونگی ک(. در واقع همه قطعات)تکرار شده است 
در هر به روزرسانی و درج ممکن است . مشخص است

حذف سفارش شاناطالعات متناقض شوند و نیز قطعاتی که 
.می رودشود، مشخصات شان هم از دست 

تعداد رنگ قطعه نام قطعه شماره توزیع کننده شماره قطعه

200 زرد پیچ 5 1

300 زرد پیچ 7 1

500 سفید مهره 1 3



قواعد تشخیص رابطه نرمال
ی که پایگاه چطور باید طراحنمی گویندقواعد نرمال •

دچگونه ان« متعارف»آنها می گویند که رابطه های . شود
«  نامتعارف»و نیز می گویند اگر جدولی به صورت 

ز طراحی شده چگونه می توان آن را نرمال سازی کرد تا ا
ت و مشکالآنومالیمثل افزونگی، )مشکالت مربوطه 

.خالص شویم( داده هابه روزرسانی
در مقاله خود فرم های اول و دوم و سوم نرمال را کاد•

با این حال نرمال سازی جزئی از مدل )معرفی کرد 
(.رابطه ای نیست

.  اردابتدا فرض کرد که هر رابطه فقط یک کلید دکاد•
فرم های اول و دوم برای خود ارزشی ندارند و هدف از •

.بیان آنها رسیدن به فرم نهایی یعنی سوم است



1NFفرم اول نرمال
آن ویژگی هایرابطه ای در فرم اول نرمال است که •

.باشند( تجزیه ناپذیر)اتمیک
قدار به بیان دیگر باید در هر خانه از جدول فقط یک م•

.ذخیره شده باشد نه بیشتر
مثال اگر در یک. مفهومی عملی استتجزیه پذیری•

را داشته باشیم اما هرگزنام خانوادگیستون نام و 
اقدامی برای جدا کردن آنها انجام ندهیم این مقدار 

ی نام را از نام خانوادگمواردیاست ولی اگر در اتمیک
.نیستاتمیکجدا کنیم آنگاه این مقدار 

نباشد اصال رابطه 1NFجدولی که کادطبق تعریف •
.نیست



2NFفرم دوم نرمال
رابطه ای در فرم دوم نرمال است که در فرم اول نرمال •

باشد و هیچ کدام از ویژگی های غیر کلید به کلید 
گی کامل، یعنی حتما وابست)وابستگی ناقص نداشته باشد 

(.به تمام اجزای کلید با هم، وجود داشته باشد
انع از باشد، اما این مکاهش ناپذیرمی دانیم که کلید باید •

ی به آن وابستگویژگی ها( نه همه)آن نیست که برخی 
.ناقص داشته باشند

ت با افزودن رنگ قطعه، دیگر نرمال نیسسفارش هاجدول •
است و <توزیع کنندهقطعه،شمارهشماره >چون کلید 

.ه استرنگ فقط به بخشی از آن یعنی شماره قطعه وابست
رنگ قطعه تعداد شماره قطعه هتوزیع کنندشماره 

سبز 300 2 1

سبز 200 2 5



3NFفرم سوم نرمال
رابطه ای در فرم سوم نرمال است که در فرم دوم •

ی به نرمال باشد و ویژگی های غیر کلید هیچ وابستگ
.همدیگر نداشته باشند

3NFبا افزودن نام انگلیسی قطعه رابطه قطعات از •
چرا که نام فارسی و انگلیسی قطعه بهمی افتد

.اشند، بدون آنکه هیچکدام کلید بوابسته اندهمدیگر 

رنگ قطعه نام قطعه به انگلیسی نام قطعه شماره قطعه

سبز screw پیچ 1

زرد screw پیچ 2



BCNFکاد-بویسفرم نرمال 
که هیچ استوابستگی ای، بی اهمیتگفتیم وابستگی •

مثال. وجود نداردگذاشتنشراهی برای زیر پا 
{کد کتاب ، شماره عضویت}→{کد کتاب}

است که در فرم اول نرمال باشد و  BCNFرابطه ای •
ه بااهمیت موجود در آن که بوابستگی هایبرای تمام 

→Aشکل  B  ،هستندA رابطه باشدفراکلید.
فلشیعنی روی شکل هر )

خارج شدهفراکلیدفقط از 
(باشد

اگر رابطه نرمال نباشد چه باید کرد؟•

کد کتاب

شماره عضویت نام کتاب

تاریخ امانت



BCNFکاد-بویسفرم نرمال 

کد کتاب

شماره عضویت نام کتاب

تاریخ امانت

، (که سه فرم نرمال در آن ارائه شد)کاددر مقاله اول •
ا اگر ی)فرض بر آن بود که رابطه فقط یک کلید دارد 

(.مجزا هستندکلیدهاچند کلید دارد این 
ن زمانی که چند کلید مرکب در رابطه وجود دارد و ای•

دارای ویژگی مشترک هستند، فرم سوم کلیدها
.داز افزونگی جلوگیری کننمی تواندنرمال دیگر 

رابطه مقابل به وضوح افزونگی•
کد و نام کتاب موجب)دارد 

اما در فرم سوم ( افزونگی است
.کلیدندکادرهای آبی . نمی شودتشخیص داده 



تمرین
و ساده کنیدمینیمالرا پیدا و تا حد وابستگی ها•

.را پیدا کنید( ها)کلید 

نام شهرها در )جدول زیر تا چه سطحی نرمال است؟ •
(یستندیکتا نخیابان هانام . سطح کشور یکتا هستند

خیابان شهر استان کدپستی

طالقانی کرج البرز 2156874451



پیاده سازی سیستم های
پایگاه داده

جلسه هفتم

:طراحی پایگاه داده
تعامدنرمال سازی و 



طراحی پایگاه داده
ت روش طراحی پایگاه داده در سطح منطقی بدین معناس•

بسازیم و هر کدامیی(جدول ها)برای پایگاه چه رابطه ها 
.دداشته باشنیی(ستون ها)ویژگی هااز این رابطه ها چه 

(  متغیرهای رابطه ای)مرابطه هاقواعد طراحی بر روی •
اما ( جدول هالحظه ایمقدار )اعمال می شوند نه رابطه ها 

. کنیمدر این بحث برای سادگی از کلمه رابطه استفاده می
.  علمطراحی پایگاه بیشتر یک هنر و یک فن است نه یک•

یعنی روشی سیستماتیک برای طراحی وجود ندارد و
هم فقط تا حدودی می تواند به طراح کمک ERنمودار 

.  اختنماید، نه آنکه بتوان پایگاه را دقیقا بر اساس آن س
.طراحی پایگاه نیاز به هوش و تجربه دارد



نرمال سازی و تجزیه
گونه ایوظیفه طراح است که رابطه های پایه را به •

مگر )باشد BCNFطراحی کند که حداقل در سطح 
(.در موارد استثنایی که مورد آن گفته خواهد شد

ه که یک رابطه نرمال نیست، باید آن را بمواردیدر •
یوند که از پگونه ایرابطه تجزیه کرد به ( یا چند)دو 

.آنها دقیقا همان رابطه اولیه به دست آید
اگر از پیوند رابطه های حاصل از تجزیه همان رابطه•

( زائد ایجاد شودتاپلمثال تعدادی )بدست نیاید 
.تجزیه نامطلوب است



تجزیه رابطه
ه برای تجزیه به دو رابطه باید ویژگی های عنوان را سه دست•

گروهی برای رابطه اول، گروهی برای رابطه دوم و گروهی. کرد
تو به این صورت با دو پر. که بین هر دو رابطه مشترک است

ابطه آنها دوباره رپیوندکردنو با )می توان رابطه را تجزیه کرد 
(.اول را بدست آورد

ن    تجزیه نباید باعث از بین رفت: می گویدریسانِنقاعده •
شود یعنی مجموع تابعیوابستگی هایهیچکدام  از 
اید موجود در دو رابطه حاصل از تجزیه بتابعیوابستگی های
.موجود در رابطه اولیه باشدوابستگی هایدقیقا همان 

اگر ویژگی های رابطه را به سه گروههیثقضیه طبق •
A , B , C تقسیم کنیم، وA ،مطلوب  تجزیه ایمشترک باشد

→Aاست که بی کم وکاستو  B ( و احتماالA→ C)



لزوم رعایت قواعد تجزیه
موجب می شود که نتوانیم ریساننعدم رعایت قاعده •

یک رابطه را به صورت مستقل درج و به تاپل های
.روزرسانی کنیم

موجب مشکل بزرگتری هیثاما عدم رعایت قضیه •
.تزائد هنگام پیوند دوباره استاپل هایمی شود که ایجاد 

E تعداد D رنگ قطعه C نام قطعه B شماره توزیع کننده Aشماره قطعه

200 زرد پیچ 5 1

300 زرد پیچ 7 1

500 سفید مهره 1 3



رابطه های غیر قابل تجزیه
وجود دارد که تجزیه باعث از دست رفتن مواردی•

را می شود، که در این صورت باید افزونگیوابستگی ها
.تحمل کنیم و نمی توان به سطح نرمال رسید

در ، همانطور که معلوم استکلیدندکادرهای آبی : شکل•
این دانشگاه هر استاد فقط یک درس ارائه می دهد و 

.  می گیرددانشجو فقط یکبار یک درس را 
شدن هم BCNFنیست و قابل BCNFرابطه مقابل •

اگر رابطه را به دو رابطه. نیست
و ( کد استاد، نام درس)
(  شماره دانشجویی، کد استاد)

باالیی فلشتجزیه کنیم، وابستگی 
.می روداز بین 

A نام درس

B شماره

دانشجویی
C کد استاد



سطوح باالتر نرمال
(وابستگی پیوندی)4NF,5NFسطوح نرمال باالتر یعنی •

ر مربوط به شرایط خاص هستند و بسیار بعید است د
BCNFعادی پیش بیاید که رابطه ای پایگاه هایطراحی 

.نباشد5NFباشد ولی 
( یژگیکلیدی با بیش از یک و)اگر رابطه ای کلید مرکب •

برای آن سطح نهایی است و با بودن3NFنداشته باشد، 
.هم هست5NFدر این سطح 

ئل و مساچالش هااهمیت وابستگی پیوندی بیشتر در •
. تئوری و پژوهشی مربوط به پایگاه داده است

•5NF  جزیه است و تافرونگیباالترین سطح برای کاهش
.نمی کندکمکی به کاهش افزونگی 5NFبیشتر از 



6NFسطح ششم نرمال 
باالترین سطح نرمال است به نحوی که 6NFسطح •

.رابطه ها در این سطح قابل تجزیه بیشتر نیستند
ژگی در این سطح در هر رابطه به غیر از کلید، فقط یک وی•

.دیگر وجود دارد
به طور کلی حذف می شود و « تهی»در این فرم نرمال •

پایگاه از مشکالت آن از جمله منطق سه سطحی رهایی
از )این فرم همچنین در برخی دیگر از موارد . می یابد
.کاربرد دارد( زمانمندداده پایگاه هایجمله 

و استنامعلومزیر، رتبه یک توزیع کننده 6NFدر مثال •
.این بدون تهی در پایگاه نشان داده شده است

 



مزایای نرمال سازی
رابطه نرمال یک نمایش خوب از دنیای واقعی خواهد •

(.می شودآسان تردرک طراحی )بود 
البته . نرمال سازی موجب کاهش افزونگی می شود•

رد، که حتما افزونگی را از بین ببنمی کندتضمین 
نیمنمی تواوابستگی هاچون اوال گاهی برای حفاظت از 

ی هاافزونگبه سطح نرمال کافی برسیم ثانیا برخی 
.اصال ربطی به نرمال سازی ندارند

یآنومالکاهش افزونگی تا حدودی موجب جلوگیری از •
همچنین . می شود( دادهروز رسانیمشکالت به )= 

الزام به رعایتانجام پذیریو کوئری هاساده سازی
.جامعیت از نتایج نرمال سازی استقیدهایبرخی 



(سازیدینرمال)درجه نرمال کم کردن
که برای نرمال بودن ضرورت هاییبا وجود تمام محاسن و •

ه ای نداریم جز اینکه رابطچاره ایرابطه برشمردیم، گاهی هیچ 
ین ترپایرا به سطوح نرمال کرده ایمکه به صورت نرمال طراحی 

.و در واقع درجه نرمال را کاهش دهیمبرگردانیم
ه خواندن اطالعاتی که در سطوح باالی نرمال هستند نیاز ب•

پیش می آید که حجم . عمل پیوند دو یا چند رابطه دارد
انیکاربرزیاد داده های دو رابطه در کنار تعداد فراوان فوق العاده

گاه که همزمان نیاز به خواندن داده های پایگاه دارند کارایی پای
به که زمان پاسخگوییگونه ایرا به شدت پایین می آورد به 

.به نحو غیر قابل قبولی زیاد می شوددرخواست ها



سازیدینرمال
ایگاه با پتیونینگاز جمله دیگر تکنیک هایوقتی تمام •

مواجه شد به عنوان آخرین راه حل می توان به شکست
.پایه در سطح پایین نرمال فکر کردجدول هایذخیره 

ا در چنین شرایطی با ایجاد قیود جامعیت خاص می توان ت•
اما . جلوگیری کرد( آنومالی)داده هاحدودی از ناسازگاری 

ی این قیود بسیار پرهزینه هستند و سرعت به روزرسان
اما زمانی که تعداد به . بسیار کندتر خواهد شدداده ها

د این خیلی کمتر باشخواندن هانسبت به تعداد روزرسانی ها
در کوئری هاهمچنین نوشتن . هزینه قابل تحمل خواهد بود

ال احتمبی دقتیشرایط غیر نرمال سخت است و در صورت 
ا خصوص)بصورت نادرست زیاد خواهد بود کوئرینوشتن 

(.توابع جمعی مثل شمارش و معدل



رابطه ای امروزیپایگاه هایضعف 
ی و مدل رابطه ای اساسا ارائه شده تا سطوح ذخیره فیزیک•

ا تتجریدطراحی منطقی از هم مجرد باشند، اما چون این 
عکاسی ان( فایلی)امروز کامل انجام نشده و ساختار فیزیکی 

هستند، نحوه طراحی منطقی( جدولی)از طراحی منطقی 
ی و دقیقا به همین دلیل ما گاهمی گذاردبر کارایی اثر 

.مجبور به پایین آوردن سطح نرمال هستیم
د های پیشرفته به اندازه کافی هوشمنDBMSاگر روزی •

راحی شوند و بتوانند این مشکل را حل کنند، ما همیشه ط
یا حتی BCNFرا بدون فکر کردن به کارایی در سطح 

6NF انجام می دهیم و مطمئن خواهیم بود که سیستم
.خودش بهترین کارایی ممکنه را به ما خواهد داد



 

(تفکیکی)متعامدطراحی 
که می بینیددر تصویر مقابل •

بهمرابطه، دو مرابطهبجای یک 
گونه ایاختصاص یافته به توزیع کنندگان

پاریسی در یک جدول و توزیع کنندگانکه 
30نرتبه شایا آنها که غیرپاریسیتوزیع کنندگان

.است در جدول دیگر ذخیره می شود
به طور واضح خوب نیست و عالوه طراحی ایچنین •

بر آن موجب افزونگی هم می شود ولی چنین طرحی
در طراحی هاییمشابه چنین )نرمال استکامال 

(.دیده می شودتوزیع شدهپایگاه های



(تفکیکی)متعامدطراحی 
نبایستی قیدها( : orthogonal)متعامداصل طراحی •

در دو مرابطه  یک پایگاه داده تاپلاجازه دهند که یک 
.ظاهر شود

اره دارد در اینجا به این واقعیت اش( متعامد)تفکیکیکلمه •
که -بایستی مجزا از هم باشند مرابطه هاکه طبق این اصل 

برایقیدهاییحال اگر -در مثال اسالید قبل نیستند
.تدنمی افداشته باشند چنین اتفاقی « منع همپوشانی»

دو در بسیاری موارد عدم تفکیک آشکار است، یعنی اگر•
ا این اصل رنمی توانندنباشند ( هم عنوان)رابطه سازگار 

اما گاهی این امر نه در کل رابطه بلکه در . نقض کنند
. بخشی از آن مستتر است و با تجزیه آشکار می شود



تمرین
را نقدی دانشجویانکمک هاییک سازمان خیریه در دانشگاه •

یک دانشجو در هر . می نمایدو در جدول زیر ثبت جمع آوری
مک، برای تشویق به ک. می تواند کمک کندیک بارروز فقط 

ل نصب دیجیتال متصل به سیستم در محترازوییک دستگاه 
زن شده و هر دانشجویی که به خیریه کمک نماید می تواند و

.خودش را به رایگان اندازه بگیرد
لید در این جدول هست را بنویسید و کوابستگی هاییتمام . 1•

.را پیدا کنید( ها)
نرمال است؟BCNFآیا جدول تا سطح . 2•
در اگر نیست آن را به صورت رابطه های نرمال در این سطح. 3•

گی هاوابستو داده هابه آسیبیآورید و نشان دهید که این کار 
.نمی رساند

وزن دانشجو E مبلغ پرداختی D نام دانشجو C تاریخ پرداخت B شماره دانشجویی A



(اختیاری)تمرین امتیازی 
موجودیت ها: پایگاهی برای این منظور طراحی کنید•

هر . ، مناطق فروش و محصوالتبازاریاب هااز عبارت اند
ه می تواند در یک یا چند منطقه فعالیت داشتبازاریاب

بازاریابدارد، هر بازاریابباشد و هر منطقه یک یا چند 
یک یا چند محصول برای فروش دارد و هر محصول توسط

ر هر کاال حتما در ه. فروخته می شودبازاریابیک یا چند 
ک یک کاال را در یبازاریابمنطقه فروخته می شود ولی دو 

در تمامی مناطق بازاریابهر . نمی فروشندمنطقه 
.می فروشدزیرپوشش خود کاالهای یکسانی را 

ن رسم جدول ها روی کاغذ و تعیی. الزم نیستپیاده سازی)
.(کفایت می کندکلیدها



پیاده سازی سیستم های
پایگاه داده

جلسه هشتم

اپلیکیشن هاارتباط با 
افزایش کارایی



یویندوزاپلیکیشن هایارتباط با 
مختلف قسمت هایکه از طریق SQLدستورات •

Management Studio وارد می شوند برای
ی از متخصصان کامپیوتر که کار طراحی و یا پشتیبان

.مناسب اندهستند، عهده دارپایگاه داده را 
از طبیعتاکار کنند واپلیکیشن هاکاربران ساده میتوانند با •

.همین طریق با پایگاه داده هم ارتباط برقرار می کنند
می توانندامروزی کامپایلرهایدر محیط ویندوز، تمام •

های امروزی DBMSتولید کنند که با تمام برنامه هایی
(.ADOاز طریق )ارتباط برقرار کنند 

که هر دو محصول Visual Studioو SQLServerاما •
.د، راه مستقیم و راحتی برای ارتباط دارنماکروسافت اند

https://www.aparat.com/v/TdWFl: درVS2019دستور نصب •

https://www.aparat.com/v/TdWFl


کانکشنایجاد 
امه  از برن( ارتباط)کانکشندر شروع کار باید یک •

سرور که نام پایگاه و نام)کاربردی بر روی پایگاه داده 
د باز کرد و پس از پایان کار هم بای( آن معلوم است

. را بستکانکشن
.  ه کنیداضافکانکشنمطابق تصویر اسالید بعد یک •

سیستم وقت هاخیلی )نام سرور را وارد کنید 
یپ را بیاورد و باید آن را تاسرورهالیست نمی تواند

بزسفلشاز کنار نمی دانیماگر نام سرور را . کنیم
management studio می توان آن را دید و کپی

.را انتخاب کنیددیتابیسو سپس نام ( کرد





یک پروژه ساده
( #Cدر یک پروژه )بسازیم ویندوزییک فرم می خواهیم•

د که کاربر در آن یک شماره قطعه وارد کند، سپس بای
.نام قطعه به او نشان داده شود

ویندوز ابتدا ظاهر فرم طراحی می شود و فرم هایدر •
ستکست باکیک . سپس برای آن کد نوشته می شود

ای برمی خواهیملیبلبرای دریافت عدد، یک می خواهیم
که فرمان اجرای برنامه را باتندرج نام قطعه و یک 

کد برنامه را باتنکلیک کردن روی دبلبا . می دهد
. می نویسیم





یک پروژه ساده
•using System.Data.SqlClient اضافه کنیدسرآیندهارا به  .
جدید تعریف کنید، منبع آن را SqlConnectionیک •

، کرده ایدکه قبال تعریفکانکشنیاسترینگاز می توانید
.را باز کنیدکانکشن. کپی، پیست کنید

تعریف کنید که دستور پیدا کردن نام SqlCommandیک •
.قطعه را در خورد داشته باشد

جرا برگرداند ا( تکی)اسکالرکه یک مقدار بصورتیرا کامند•
.بریزیدلیبلکنید، مقدار برگشتی را داخل 

.را ببندیدکانکشن•





یک پروژه ساده
فرم ظاهر می شود و . حال می توان پروژه را اجرا کرد•

.با وارد کردن عدد، نام قطعه نشان داده می شود



اهمیت کارایی
در پایگاه داده اهمیت ( درستی)امنیت و جامعیت •

پراهمیتزیادی دارند، اما موضوع دیگری که بسیار 
یکوئرهیچکس دوست ندارد که . است کارایی است

اجرا  کند بعد برود یک چای بخورد به داده هارا روی 
.  دجواب آماده شده باشبرمی گرددامید اینکه وقتی 

هیچکس هم دوست ندارد بعد از اینکه سیستم 
ستم به تحویل مشتری شد از تلفن بشنود که این سی

.چون خیلی کند استنمی خورددرد ما 
(  نگتیونی)و تنظیم بهینه سازیافزایش کارایی با •

.می آیدسیستم به دست 



شاخص گذاری
وقت گیری، به طور کلی، عملیات داده هاجستجو در میان •

.این عمل را تسریع می کندindexاستفاده از شاخص . است
ه اضافی در پایگاه داده است کداده ایشاخص یک ساختار •

با .به منظور تسریع در جستجو در پایگاه ساخته می شود
،داده هااستفاده از شاخص، بجای جستجوی سطر به سطر 

که می شویممستقیما به جایی هدایت 
.داده ممکن است آنجا باشد

شاخص تقریبا مثل حروف کنار •
.دفترچه تلفن عمل می کند



شاخص گذاریعیب های
و به غیر از حافظه. نیستبی هزینهاین تکنیک •

ن امکانات سیستم که برای آن مصرف می شود، ضم
عنی یداده ها، عملیات تغییر جستجو هاسریعتر کردن 
چون . را کندتر می کندبه روزرسانیدرج و حذف و 

.شوندروزرسانینیز به شاخص هاباید 
یداده هایبا توجه به این موارد شاخص باید فقط روی •

ه یعنی آنها ک. آن را الزم دارند گذاشته شودواقعاکه 
عملیات جستجو بر رویشان زیاد است و احتماال 

.تغییرات زیادی هم ندارند



SQLServerدر شاخص گذاری

•SQL Server  بر روی ویژگی های کلید اصلی و
چون می گذاردخارجی به صورت خودکار شاخص 

.فرض می کند بیشتر عملیات جستجو را دارند
دیگر فلید هایاگر طراح بخواهد می تواند بر روی •

مثال در اینجا نحوه . جدول ها هم شاخص بگذارد
شاخص گذاری روی ویژگی وزن در جدول قطعات را 

می توان آن را یکتا شاخص گذاریهنگام .می بینید
تعریف نمود که این کار معموال روی کلیدهای 

که بعنوان اصلی انتخابکاندیدهایی)جانشین 
.انجام می شود( نشده اند





کوئزی هابهینه سازی
ما روش SQLمثل رویه ایغیر زبان هایگفتیم در •

وییمنمی گمثال . نمی گوییمانجام کار را به سیستم 
. انجام بدهsortمرتب سازی را به کدام روش 

بر نحوه اجرای آنکوئرینحوه نوشتن مواردیاما در •
.می گذارددر سیستم تاثیر 

ممکن است SQLبه عبارت دیگر نحوه نوشتن دستور •
.بر زمان اجرای آن اثر منفی یا مثبت بگذارد



یک مثال
:فروخته اندپیدا کردن نام کسانی که قطعه شماره دو را •

((shipment join supplier) where pid = 2) {sname}
سفارش هست که 10،000توزیع کننده و 100فرض کنید •

همچنین فرض . می باشد2آنها مربوطه به قطعه تای50فقط 
از یکی یکیخواندن هادر حافظه وجود ندارد و همه بافریکنید 

.انجام می شود( هارد دیسک)حافظه جانبی 
ر بنابراین برای ساخت پیوند و ذخیره آن روی دیسک برای ه•

 شود خوانده شود که میتوزیع کننده هاسفارش باید یکبار همه 
عدد هستند هم باید 10،000و نتایج پیوند کهبار 1،010،000
.نوشته شوند

نتیجه حاصل از مرحله قبل 10،000در مرحله بعد باید بین •
.جدا شوندتاپل50جستجو شود تا 

.می گیردنتیجه صورت 50پرتو بر روی •
.عمل ورودی خروجی  دیسک1،030،050جمعا می شود •



یک استراتژی دیگر
((shipment join supplier) where pid = 2) {sname}

ام را روی جدول سفارشات انج( شرط)این بار ابتدا جستجو •
نوشتن 50عمل خواندن و 10،000می شود . می دهیم

.نتیجه در حافظه
50شود می. پیوند می دهیمتوزیع کنندگاننتیجه قبلی را با •

و بعد هم 5،000که می شود توزیع کننده100بار خواندن 
.نتیجه در حافظه50نوشتن 

داشتیم که اگر زیرحافظه ایعملیات 15،100این بار فقط •
ن نگه داریم تازه از ای( بافر)رکورد را در حافظه اصلی 200

.هم خیلی کمتر می شود



ند جور در مثال قبل فرض بر آن بود که سیستم دستور نوشته شده چ•
.اجرا شود حال آنکه گاهی خود دستور را می شود چند جور نوشت

.را عرضه می کنند2را بدهید که قطعه شماره توزیع کننده هاییاسامی •

کوئریمتفاوت نوشتن فرم های



(.بد)همین کار را می کند existsو این یکی هم با استفاده از •

:(خوب)جای پیوند با انتخاب فرعی هم می شود نوشت •



بررسی کارایی هر دستور
بافربرای حافظه ایدیدم که در صورتی که هیچ •

ژی دوم نداشته باشیم دستور به فرم اول اگر با استرات
.عمل خواندن و نوشتن دارد60،000اجرا شود حدود 

زمانی که کار را بر عهده سیستم بگذاریم شاید •
اب برایمان معلوم نباشد که کدام استراتژی را انتخ

حه می کند اما اگر دستور را به فرم دستور باالی صف
select)قبل بنویسیم، استراتژی دوم انجام می شود 

(.دومی فقط یک بار اجرا می شود
ه دستور پایینی اما استراتژی اول را اجبار می کند ک•

در اینجا کارایی خیلی کمتری دارد، اما اگر جدول 
سفارش هاخیلی بزرگ و جدول توزیع کنندگان

.کوچک بود قضیه فرق می کرد



SQLServerدر کوئری هابهینه سازی

•SQLServer را کوئری هابه صورت خودکار
نه )بنابراین در بسیاری موارد . می کندبهینه سازی

.فرقی نمی کند که آن را چطور بنویسیم( همیشه
نی یعنی حتی اگر دستور را به شکل دستور پایی•

نه کند و بنویسیم بعید نیست که سیستم آن را بهی
.انجام دهد( کارایی بهتر)به صورت دستور باالیی 

ساده ترینباشد دسترس ماناگر داده های واقعی در •
را به چند صورت مختلف کوئریکار آن است که 

ن اینگونه مطمئ. بنویسیم و زمان اجرا را ببینیم
.که کدام یک کارایی بهتری دارندمی شویم



SQLServerدر کوئری هابهینه سازی

ابزاری دارد بنام SQL Serverخود •
Database Engine Tuning Advisor

در دسترس ( express)که البته در نگارش رایگان 
(.نیستبهینه سازو فقط هم )نیست 

ان که هم رایگکوئری هایک ابزار خوب برای ارزیابی •
وصل می شودSQLServerاست و هم راحت به 

ApexSQL Planاست.





ینگتیونبرخی دیگر از اقدامات برای 
پایگاه داده فقط تعیین شاخص ها و تیونینگ•

.نیستدستور هابهینه سازی
کردن رابطه ها دینرمالدر بعضی موارد استثنایی •

ل می تواند راه ح( در سطح پایینتر نرمالذخیره سازی)
(.زمانی که چاره دیگری نداریم)باشد 

نگارش خاصی از )نرم افزارو نیز سخت افزارارتقا •
DBMS )مثال در جایی. یکی دیگر این اقدامات است

افزایش موازی انددارای پردازش کوئری هاکه 
.دپردازنده کارایی را به شدت افزایش می دههسته های



تمرین
، نام برنامه ای بنویسید که شماره توزیع کننده: الف•

و آن توزیع کننده و موقعیت و شهر را از کاربر بگیرد
ال اگر موفق به نصب ویژو)را در پایگاه ثبت کند 

ه را نشدید  فرم را دستی رسم کرده و برناماستدیو
(.  بدون استفاده از کامپیوتر دستی بنویسید

به صورت مختصر شرح دهید که شاخص چه : ب•
به SQLServerکاری انجام می دهد و در کجا 

.می سازدصورت خودکار شاخص 
ا را به زبان خودتان در سه تکوئریبهینه سازی: ج•

.پنج خط توضیح دهید



پیاده سازی سیستم های
پایگاه داده

جلسه نهم

همروندیو تراکنش ها



سوال
یر را در پایگاه تغیتاپلیویژگی هایوقتی محتوای یکی از •

قرمزی !، کنار آن نشده ایمولی هنوز از آن سطر خارج می دهیم
در . این ویژگی تغییر یافتهمی گویدرنگی ظاهر می شود که 

همین حال اگر جدول را جای دیگری باز کنیم و بخواهیم همین
چرا؟. قسمت را تغییر دهیم، اجازه آن به ما داده نخواهد شد



تراکنش ها
یک تراکنش، یک واحد کاری است که سیستم •

.مدیریت پایگاه داده ها باید آن را انجام دهد
وئریکباشد یا چند کوئریتراکنش ممکن است یک •

.پشت سر هم
امی است یا به تمیک واحد کاریاز آنجا که تراکنش •

د اجرا می شود یا اگر بخشی از آن با شکست روبرو ش
به آن شکست خورده و پایگاهکوئری هایگویی کل 

.دوضعیت قبل از اجرای تراکنش بازگردانده می شو



تراکنش ها
مثال یک دستور به روزرسانی که قرار است وزن•

لتاپتمام قطعات را دو برابر کند اگر در مورد یک 
د شکست بخورد در مور( احتماال به دلیل سرریز)

.نیز تغییری صورت نخواهد دادتاپل هابقیه 
تقال عملیات ان: کوئریمثال دیگر، تراکنش با چند •

ر یک دستو. پول از یک حساب بانکی به حساب
ل را پول را از حسابی کم می کند و دستور دیگر پو

ورها اگر یکی از این دست. می افزایدبه حساب دیگر 
زار از جمله به دلیل نواقص سخت اف)ناموفق باشد 

نباید( مثل قطع برق یا خراب شدن هارد دیسک
.داثر اجرای دستور دیگر در داده های سیستم بمان



ACIDویژگی های
:را داشته باشدویژگی هاتراکنش باید این 

•Atomicجزیه یک بسته دستوری غیر قابل ت. اتمی هستند
.که موقع اجرا، همه یا هیچ است

•Consistencyدر پایگاه داده پس از تکمیل تراکنش باید
حالت سازگار باشد، یعنی همه قیود جامعیت رعایت شده

نش فعال به این بحث کاری نداریم که در میانه تراک)باشد 
(.لزومی دارد که پایگاه حتما سازگار باشد یا نه

•Isolationد در انزوا و تنهایی کار خود را می کننتراکنش ها
نتیجه تغییرات تراکنش. نمی کنندو در کار هم دخالت 
که یتراکنش هایاز جمله )توسط بقیه فقط پس از تکمیل
.قابل دیدن است( اجراینددر حال همرونداحتماال به صورت 

•Durabilityر نتایج کار تراکنش پس از اتمام، دوام دارد و د
.ودپایگاه ماندنی است حتی اگر بعد از آن سیستم خراب ش



قیدهابررسی 
(چه عمومی و چه اختصاصی)جامعیتقیدهایمی دانیم •

د زیرپا بررسی شوند و اگر قیوروزرسانی هاباید بعد از به 
.شودواگردانیگذاشته شده باشند، به روزرسانی 

(  تاپلقید )هستند تاپلدر سطح یک قیدهابرخی •
برخی در سطح یک . مانند چک کردن دامنه و نوع

ند مثل کلید اصلی و برخی چ( قید مرابطه)مرابطه اند
(  چندمرابطه ایقید )مرابطه را درگیر خود می کنند 

.مثل کلید خارجی
س از و مرابطه فوری است یعنی پتاپلقیدهایبررسی •

.اجرای تک دستور چک می شوند



چندمرابطه ایقیدهایبررسی 
برخی معتقدند که . در این مورد اختالف نظر وجود دارد•

تا آخر تراکنش واحد کاری پایگاه است و بررسی قیود باید
ط اجرای تراکنش به تعویق بیافتد و سپس اگر شرای

برخی. شودواگردانجامعیت برقرار نبود کل تراکنش 
و جداستدیگر معتقدند هر دستور یک واحد کاری 

باید (و قید مرابطهتاپلمانند قید )چندمرابطه ایقیدهای
.بالفاصله بعد از هر دستور چک شوند

 گویند می( تا پایان تراکنش)قیدهاموافقان تعویق کنترل •
ش موجب می شود دیگران حاالت درونی تراکنانزواویژگی 

ی هم دالیل( هم جزء آنهاستدیتکه )مخالفان . را نبینند
ن مهمترین دلیل آنها این است که هر چند از بیرو. دارند

ر خود و ناسازگاری دبی ثباتیولی هنوز نمی بیندکسی 
تراکنش می تواند مشاهده شود و همین امر ممکن است 

.غلط شودپاسخ هایموجب ایجاد 



درستی و سازگاری
ی طراحی تراکنش باید طوری باشد که نه فقط سازگار•

consistency حفظ شود بلکه درستیcorrectness
در مورد انتقال. حفظ شود( تا جایی که ممکن است)هم 

پول از حساب به حساب نمی توان قید جامعیت داشت 
چون ممکن است کسی پول نقد به حساب بگذارد و )

، با این حال باید در زمان حساب(حساب به حساب نکند
.درگیر تغییر نکندحساب هایبه حساب مجموع پول 

را به صورتتراکنش هاطراحی اصولی حکم می کند که •
چون با ( فرق می کندهمروندیبا )ننویسیمتودرتو 

ر با وجود برگردانده شدن تراکنش بزرگتر، تراکنش کوچکت
.که تکمیل شده باید برگردانده شودآن



SQLServerایجاد تراکنش در 

شروع شده و begin transactionهر تراکنش با •
واگردانیrollbackتکمیل یا با commitبا 

.می شود
اگر بخواهیم مانند یک تراکنش واقعی در صورت •

اید شود، بواگردانشکست یک دستور، کل تراکنش 
xact_abort را روشنon (.سطر اول)کنیم



به رابطه ( آچار آلن)تراکنش زیر اول یک قطعه •
یک سفارشمی خواهدقطعات اضافه می کند و بعد 
ماره به شتوزیع کننده ایبرای آن ثبت کند اما چون 

در نتیجه پس از . می خوردوجود ندارد شکست 10
.نمی یابیداجرای آن اثری از آچار آلن هم در پایگاه 



•SQLServer از تعویق کنترل جامعیت 2000ورژنبعد از
.   کندو قیود را حتما فوری بررسی مینمی کندپشتیبانی 

اگر تراکنش را واحد کاری پایگاه حساب)تراکنش زیر •
، (نیدبه جابجا بودن دو دستور توجه ک)باید کار کند ( کنیم

قدیمی با اجرای ورژن هایدر . اما با شکست مواجه می شود
.قسمت سبز این تراکنش قابل اجرا بوده است

SQL Server تو تعویق کنترل جامعی



Concurrencyهمروندی
ن ، اما این تضمینمی نویسیمرا تو در تو تراکنش هاما •

خودشان به صورت همزمان روی تراکنش هاکه نمی کند
. پایگاه اجرا نشوند

ی در مختلفبرنامه هایمثال در محیط شبکه که کاربران و •
ه در حال اجرا و کار با پایگاه هستند کامال محتمل است ک
.  ودمیانه اجرای یک تراکنش، تراکنش دیگری نیز اجرا ش

ت آورد که با مدیریبوجوداین امر ممکن است مشکالتی •
همروندیمی توان ( انزواپیاده سازیدر واقع )صحیح 

. را در پایگاه داشت( تراکنش هااجرای درست و همزمان )
.گونه انداین مشکالت سه •



روز رسانی هابه گم شدنمشکل 
واحد به مقدار 5فرض کنید یک تراکنش قرار است •

واحد به 2تراکنش دیگر قرار است . ویژگی اضافه کند
دو بنابراین پس از تکمیل. آن ویژگی اضافه کند
واحد باید به آن ویژگی 7تاپل هاتراکنش، برای همه 

از قضا دو تراکنش همزمان اجرا . اضافه شده باشد
.می شوند

است که اول مقدار ویژگی این گونهروز رسانیبه •
می شود و بعد از محاسبه مقدار (retrieve)خوانده 

.می گیردانجام (update)روزرسانیجدید به 



روز رسانی هابه گم شدنمشکل 

تداخل دو tتاپلدر مورد می بینیدهمانطور که •
گمبه روزرسانی هاتراکنش موجب شده که یکی از 

.شود و در واقع فقط یکی از آنها انجام شود



ل نشدهمشکل وابستگی به مقدار تکمی
نشده امکان commitتراکنش تا وقتی تکمیل •

.وجود داردواگردانی اششکست و 
ممکن است مقداری که تراکنش آن را به روزرسانی•

کرده، در میانه تراکنش، توسط تراکنش دیگری
در این . شودواگردانخوانده شود و بعد تراکنش 

.صورت مقداری که خوانده شده غیر واقعی است
روز رسانیممکن است یک تراکنش مقداری را به •

نش کند، هنوز این تراکنش تکمیل نشده که تراک
حال . دیگری هم آن را دوباره به روزرسانی می کند

یز شود، به روز رسانی دوم نواگرداناگر تراکنش اول 
.و در واقع گم می شودواگردان





مشکل تحلیل ناسازگار
ن که کارش فقط خواند)فرض کنید یک تراکنش •

حساب هایمجموع موجودی همه می خواهد( است
(.اینجا فقط سه حساب هست)بانکی را حساب کند 

ارش در میان این تراکنش، یک تراکنش دیگر که ک•
.حساب به حساب کردن وجه است اجرا می شود

 شود ببینید چگونه تداخل این دو تراکنش موجب می•
.اشتباه محاسبه گرددحساب هاموجودی 





بر روی داده مشترک تراکنش هامشکالت 
(خالصه)

.نمی آیدمشکلی پیش : خواندن-خواندن•
و می خواندتراکنش اولی داده را : )نوشتن-خواندن•

ممکن است باعث ( می کندبروزرسانیدومی آن را 
.تحلیل ناسازگار شود

ممکن است موجب وابستگی به: خواندن-نوشتن•
.مقدار تثبیت نشده شود

وز ممکن است موجب گم شدن به ر: نوشتن-نوشتن•
.رسانی گردد



قفل گذاری: راه حل
ل را حهمروندیتکنیکی که می تواند این مشکالت •

.نام داردقفل گذاریکند 
ارش در این روش یک تراکنش می تواند تا زمانی که ک•

 هایتراکنشبا داده ها تمام نشده، آنها را قفل کند تا 
اکنش دیگر نتوانند آنها را تغییر دهند، تا زمان که تر

.تکمیل شود و داده های قفل شده آزاد شوند
، اپلت، کل تاپلداده قفل شده می تواند یک ویژگی •

.کل رابطه یا حتی کل پایگاه داده باشد
انجام DBMSقفل گذاری به صورت خودکار توسط •

.ندارددخالتیمی شود و کاربر در آن 



انواع قفل
اگر این قفل . استeXclusiveقفل انحصاری : Xقفل •

یسد ایجاد شود تراکنش دیگری نه می تواند در داده ها بنو
.و نه می تواند هیچ قفل جدیدی روی آنها بگذارد

که در صورت وجود آن Sharedقفل اشتراکی : Sقفل •
بنویسد اما داده هابزند و در Xقفل نمی تواندکسی 

.بزند و آنها را بخواندداده هاجدیدی بر Sمی تواند قفل 
و اگر قصد Sکه قصد خواندن دارد قفل تراکنشی•

.می زندبر داده Xنوشتن دارد قفل 
ارایی حداقل تاثیر منفی را بر کقفل گذاریبه این صورت •

.دارد



داده هانتایج قفل کردن 
ذکر شد همروندیبا قفل زدن هر سه مشکلی که در مورد •

.حل می شود
Deadlockاما مشکل جدیدی که به وجود می آید مخمصه •

مخمصه وقتی به وجود می آید که دو . است( بن بست)
آن نیاز دارند که تراکنش مقابلداده ایتراکنش هر کدام به 

مقابله با مخمصه در اینالگوریتم های. را قفل کرده است
.مورد کارایی دارند

در مورد سوال اسالید اول، هنگام تغییر دستی داده  های •
با )وقتی ویرایش شروع می شود SQLServerجدول در 

از آنمکان نماداده قفل می شود و خارج شدن ( تغییر مقدار
.سطر موجب تکمیل تراکنش و رهاسازی قفل می گردد



همروندیفایده آگاهی در مورد 
ربطی به مدل رابطه ای ندارد تراکنش هاو همروندی•

ان و در هر مدل پایگاه داده این مسائل به صورت یکس
.وجود دارد

داده هاهیچ دستوری در مورد قفل گذاری SQLزبان •
.داین کارها به صورت کامال خودکار انجام می شو. ندارد

ی با این حال طراح پایگاه باید این مسائل را به خوب•
ورت که به صپروسه هاییبشناسد، چون در این صورت 

را قفل می کنند را خواهد شناخت داده هاطوالنی مدت 
و برای جلوگیری از کند شدن سیستم می تواند 

ا به را بصورت بهینه بنویسید یا کارهایی رکوئری ها
.ندزمان خلوت بودن سیستم مثال نیمه شب موکول ک



تمرین
ت بنویسید که دو پارامتر عددی دریافپروسیجری•

ام یک توزیع کننده به شماره پارامتر اول و ن. کند
و شهر تهران ثبت کند و بعد 40محسنی با امتیاز 

ر یک سفارش برای محسنی به شماره قطعه پارامت
برای آن ثبت کند و در پایان چک 200دوم و تعداد 

3کند که اگر در مجموع برای آن قطعه بیش از 
همه ( با احتساب سفارش جاری هست)سفارش 
بدیهی است اگر . کندrollbackواگردانکارها را 

هنگام ثبت سفارش یا توزیع کننده سیستم 
.شودواگردانجلوگیری کرد هم همه چیز باید 



پیاده سازی سیستم های
پایگاه داده

جلسه دهم

امنیت پایگاه داده
پشتیبان گیریو 



داده هامبانی امنیت پایگاه 
ه امنیت در سیستم های کامپیوتری در جایی الزم است ک•

، (دستیابی)افراد متفرقه نباید داده های خاصی را ببینند
(.دستکاری)آنها را حذف یا اضافه کنند یا تغییر دهند

ند اصول امنیتی و اصول جامعیت از یک نظر شبیه هست•
چون اولی داده های را از خرابکاری کاربران غیرمجاز و 

.دومی از خرابکاری کاربران مجاز حفظ می کند
ا روش برقراری امنیت کنترل هویت افراد باصلی ترین•

.استنام کاربری و کلمه عبور استفاده از 
هر چند این تنها روش ممکن نیست و روش های دیگر •

که نیاز به نصب )بیومتریکمانند کنترل داده های 
نترل و یا ک( تجهیزات اضافه مانند حسگر اثر انگشت دارد

سیستمانعطاف پذیریکه )IPمحل فرد در شبکه با شماره 
.نیز ممکن است( را کم می کند



ذخیره سازی کلمه عبور
ورت کلمه عبور کاربران تحت هیچ شرایطی نباید بص•

در صورت انجام این . ساده در پایگاه داده ذخیره شود
کار اوال در صورت هک سیستم کلمه عبور تمامی 

ایگاه ، ثانیا مدیران فنی پمی افتدکاربران بدست هکر 
داده که احتماال به همه پایگاه دسترسی دارند 

ند عبور دسترسی داشته باشکلمه هایبه می توانند
ی بانکی امن شمرده میشوند چون هیچ مقامکارت های)

(.توان پیدا کردن رمز کارت من را نداردبانک هادر 
Hashingدرهم سازیالگوریتم هایعبور با کلمه های•

. وندمی ش( معموال کوچکتر)تبدیل به یک رشته کد 
از دو رمز ممکن است پس)کلمه کد شده یکتا نیست 

ن کد شدن تبدیل به یک کد شوند، هرچند احتمال آ
(.بسیار کم است



ذخیره سازی کلمه عبور
ه هر چند که با یک محاسبه ساده امکان تبدیل کلم•

شده وجود دارد، اما ( درهم سازی)عبور به عبارت کد 
عکس این مسیر غیرممکن است و با هیچ محاسبه ای

.دنمی توان از کلمه کد شده به اصل کلمه عبور رسی
ز ورود در سیستم های کامپیوتری باید بالفاصله پس ا•

کلمه عبور توسط کاربر آن را درهم سازی نموده و 
کد سپس برای ثبت در سیستم یا مقایسه، از کلمه

با رمز گذاریدرهم سازی نوعی . شده استفاده نمود
ودن یعنی هیچ کلیدی برای گش. کلید یکطرفه است

.متن رمز شده وجود ندارد
برای . استفاده می شودMD5معموال از الگوریتم •

انه استفاده از آن کافیست از تابع آماده که در کتابخ
.ودابزارهای برنامه نویسی امروزی وجود دارد، استفاده ش



SQLServerدو روش امنیتی 
باشد، در SQLServerما DBMSوقتی •

. مختاریماستفاده از دو روش امنیتی 
به اولی اینکه شناسایی کاربران بطور کلی•

یعنی برای هر کدام از . ویندوز واگذار شود
کاربران که قبال با پسورد خود وارد ویندوز

ال شده اند اختیاراتی در نظر بگیریم که مث
می تواند اطالعات فالن جدول را تغییر دهد و

.یا فالن جدول را فقط بخواند
ده این روش فقط وقتی ممکن است پایگاه دا•

ه روی یک کامپیوتر یا یک شبکه محلی ک
.توسط ویندوز سرور اداره می شود اجرا شود



SQLServerدو روش امنیتی 
یک SQLServerدر روش دوم هر کاربر برای ورود به •

اند به نام کاربری و پسورد دارد که با استفاده از آن می تو
.پایگاه متصل شود

تکیه کردن تنها به این روش و سپس قرار دادن نام•
روش اپلیکیشنکاربری و کلمه عبور ثابت درون 

که غیر قابل نفوذ DBMSمناسبی نیست چون برخالف 
به اجرایی را تبدیلفایل هایاست، به سادگی می توان 

عبور را از درون آنها کلمه هایکد کرد و سورس
قط مثال یک روش آنکه دسترسی آن ف)استخراج نمود 

بسیار محدود و حساب شده باشد و وپروسیجرهابه 
(.ودارسال شپروسجرکلمه عبور کاربر برای هر کاری به 



تعیین دسترسی کاربران 
رد هنگام ساخت یک کاربر جدید می توان تعیین ک•

دارد و به کدام پایگاه ها دسترسی roleکه او چه 
و یا بصورت دستی SQLاین کار با دستورات . دارد

.انجام می شودloginsو بعد securityاز قسمت 
با برای تعیین دسترسی مثال به یک جدول خاص•

آن جدول و بعد propertiesبازکردن 
permissionsاین کار انجام می شود.

بهتر است کاربران معمولی به جدول ها هیچ •
دسترسی نداشته باشند و تمام کارهایشان را از

.  انجام دهندپروسیجرهاطریق 



تعیین دسترسی کاربران 



وجودیو امنیت پشتیبان گیری
تری به تبدیل بایگانی کاغذی به پایگاه داده کامپیو•

.  نمی کندرا تضمین داده هاوجودیخودی خود امنیت 
وکاغد)، سرقت و بالیای طبیعی هر دو آتش سوزی

م های را تهدید می کند و عالوه بر آن سیست( کامپیوتر
.کامپیوتری همیشه در معرض خرابی هستند

ایگاه منظم می توان پپشتیبان گیریاما با یک برنامه •
.داده را از نابودی محافظت کرد



دستیپشتیبان گیری
اخت صفحه س... و دیتابیسبا کلیک راست روی نام •

...باز می شود که آدرس فایل را می توان نوشتبک آپ



پایگاهفایل هایکپی کردن 
هر پایگاه داده دارای دو فایل است که روی هارد •

 هافایلبا کپی کردن این . دیسک ذخیره می شوند
ا به کرد و یا عینپشتیبان گیریمی توان پایگاه را 

.کامپیوتر دیگری منتقل نمود



پایگاهفایل هایکپی کردن 
جدا DBMSرا از فایل هاالبته باید قبل از انتقال این •

Detachدو اسالید )برای این کار در همان جا . کرد
detachو سپس offlineابتدا پایگاه را ( قبل

فایل ها را هر کجا می توانیمو حال می کنیم
.کپی کنیممی خواهیم

برای متصل کردن هم روی •
databases کلیک راست

....و 



پشتیبانفایل هاینگهداری 
روی بک آپفایل هایبدیهی است که نگهداری •

د آنها بلکه بای. استبی فایدههمان کامپیوتر سرور 
پی در گذشته با ک. را در مکانی دیگر نگهداری کرد

و هارد قابل CDو دیسکتروی فایل هاکردن 
نها حمل و انتقال آن به گاوصندوق یا مکان دیگر آ

.می کردندرا محافظت 
داده عظیم و با ارزش، همزمان در چند پایگاه های•

.شهر یا کشور مختلف نگهداری می شود
د ابری ماننذخیره سازیامروزه سیستم های عمومی •

می توانند از اطالعات و dropboxو درایوگوگل
.ارزشمند به راحتی محافظت نمایندفایل های



پایگاهآیینه سازی
پشتیبان گیری، تنها کاربردهادر مورد برخی •

در این صورت هنگام خرابی . کفایت می کند
د طول خواهد کشیساعت هاییسیستم دقایق یا 

شود و راه اندازیکه سیستم تعمیر و دوباره 
احتمال دارد که داده های اندکی  هم که پس از 

.ن برودوارد سیستم شده اند از بیپشتیبان گیری
ی خرابی سیستم حتکاربردهااما در برخی دیگر •

یز برای یک ثانیه در ماه قابل تحمل نیست و ن
.نباید اتفاق بیافتدداده اینابودی هیچ 



پایگاهآیینه سازی
فاده مورد استسرورهاآیینه سازیتکنیک مواردیدر چنین •

احتماال با )به این صورت که چند سرور می گیردقرار 
.دپایگاه داده را نگهداری می کنن( فاصله مکانی دور از هم

یتراکنشهر . دقیقا کپی هم هستندسرورهاداده های این •
ه را ثبت می کند در صورتی تکمیل می شود کداده ایکه 

.ثبت شده باشدسرورهادر تمام اطالعاتش
، آن سرور از دور خارج سرورهابا از کار افتادن یکی از •

می شود و سیستم با سرورهای باقیمانده به کار ادامه 
.کارایی برای خواندن هم افزایش می یابد. می دهد

•SQL Server در )است آیینه سازیدارای امکان
جدید از طریق امکانی به نامنگارش های

Always On availability groupصورت می گیرد.)



پیاده سازی سیستم های
پایگاه داده

جلسه یازدهم

پایگاه داده توزیع شده



چیست؟توزیع شدهپایگاه داده 
یک سیستم پایگاه داده توزیع شده، مجموعه ای از •

ل که به نحوی بصورت شبکه بهم متصسایت هاست
:شده و در آن

.هر سایت یک پایگاه داده کامل است. 1
موافقت دارند که طوری با هم کار کنند  سایت ها. 2

.تندکاربر انگار که همگی یک پایگاه داده هسازدیدکه 
ی بر روپایگاه هاکه از دید منطقی تمام )ویژگی دوم •

.ودنامیده می ششفافیت، (دیده می شوندDBMSیک 
(  دور از هم)متفرقمعموال از نظر فیزیکی پایگاه ها•

قمتفرهستند، اما در عمل کافی است از نظر منطقی 
باشند، یعنی حتی ممکن است چند سایت روی یک

(.ممثال زمان تست اولیه سیست)ماشین ایجاد شوند 



مزایا
جارت، ملی، ت)کشور بانک هایحالتی را در نظر بگیرید که •

]سایت[دولتی هر کدام هایدانشگاهو یا ...( آینده و 
اما کل سیستم به شکل یک. پایگاه داده خود را دارند

.پایگاه داده توزیع شده درآید
زارنرم افدر چنین شرایطی هر صاحب پایگاه، سخت افزار و •

او در حالی که داده ها را. مربوط به خودش را تهیه می کند
ع و قوانین امنیتی را وضمی دارددر کامپیوترهای خود نگه 

رده که منصوب کداده ایمی کند و مدیر پایگاه پیاده سازی
.آن را اداره می کند

ت هایسایدیتایبا این حال کاربران در شرایطی می توانند •
د که خود ببینند و با آن کار کنندیتایمختلف را مانند 

این امر مثال انتقال پول از حساب به حساب و یا ورود 
.نمرات دانشجوی مهمان را آسان می کند



دوازده گانهاصول 
ی آرمانتوزیع شدهبرای رسیدن به یک پایگاه داده •

12، (که دو هدف گفته شده را کامال محقق کند)
ه قرار اصل بایستی هنگام برپایی سیستم مورد توج

.گیرد
رخی برخی از این اصول نیاز به برنامه نویسی دارند، ب•

که )شوند پیش بینیها DBMSباید در امکانات 
ات و ، برخی نیز نیاز به امکان(بعضی االن هم موجودند

.دارندنرم افزاریو سخت افزاریهماهنگی 



خودمختاری محلی. 1
ه تمامی عملیات یک سایت باید در همان سایت ادار•

هیچ تاثیر منفی برXیعنی از کار افتادن سایت . شود
چرا که هیچ کاری از کارهای . نگذاردYکار سایت 

.انداخته نشده استXبه گردن سایت Yسایت 
اثیری مثال از کار افتادن سیستم دانشگاه کرج هیچ ت•

واحدهای سایر ( از جمله انتخاب واحد)بر کارهای 
.دانشگاه نگذارد

جاهایی که رسیدن به این هدف صد درصد ممکن •
.تاس« حتی االمکان»نیست، رسیدن به خود مختاری 



عدم اتکا به سایت مرکزی. 2
دارای ارزش و اعتبار یکسان هستند سایت هاتمام •

ر از کار سیستم بعمده ایچنین نیست که بخش )
(.عهده یک سایت باشد

ار بدیهی است در صورت عدم رعایت این اصل با از ک•
ج ، سیستم فل(سایت مرکزی)افتادن یک سایت 

ز همان طور که مثال اگر سیستم شتاب ا. خواهد شد
 هابانککار بیافتد بسیاری از کارهای بانکی همه 

.متوقف می شود



عملکرد دائمی. 3
ی حتی با وجود خراب)است قابل اعتماد سیستم هم •

یدسترس پذیرهم ( هنوز کار می کندقسمت هابرخی 
در یک بازه زمانی طوالنی، درصد زمان )آن باالست 

(.خرابی بسیار کم و یا صفر است
خاموش شدن »در سیستم  با عملکرد دائمی •

تم که گاهی در بعضی نقاط سیس« نشدهبرنامه ریزی
ه پیش می آید موجب ضرر چندانی نیست، ضمن آنک

اصال نباید در « شدهبرنامه ریزیخاموش شدن »
هداری و یعنی برای هیچ گونه ارتقا و نگ)سیستم باشد 

(.تغییر مجبور به خاموشی نباید باشیم



استقالل مکانی. 4
.  کجا ذخیره شده اندداده هاکاربر نباید بداند که •

داده هاسیستم طوری رفتار می کند انگار که همه 
.روی سایت محلی خود کاربر هستند

هیچ بدین ترتیب تغییر فیزیکی محل داده ها بدون•
.تغییری در کار سیستم انجام می شود



 هادادهاستقالل نسبت به چند پاره شدن . 5
ثال م. شدن یک جدول می تواند افقی یا عمودی باشدچندپاره•

ه دو را می شود بتوزیع کنندگاندیدیم جدول تعامددر بحث 
کنیم پاریسی و غیر پاریسی تقسیمتوزیع کنندگانجدول 

همچنین در بحث نرمال سازی دیدیم (. افقی یا سطری)
یه تجز)جدول را می شود با پرتو به چند جدول تقسیم کرد 

(.بدون کم و کاست، عمودی
می توان هر بخش از جدول را در یک چندپاره کردنپس از •

 یک مثال. می کاهدسایت ذخیره کرد که این کار از بار شبکه 
جدول دانشجویان داریم اما داده های دانشجویان هر واحد در 

در این صورت کاربران که . سایت همان واحد ذخیره می شود
متصل DBMSاکثرا بر روی شبکه محلی خود واحد به 

.می شوند ارتباطی سریع و مطمئن خواهند داشت



اده هاداستقالل نسبت به تکثیر . 6
پایه تکثیر داده ها بدین معناست که یک متغیر رابطه ای•

بتواند بصورت چندین کپی مجزا در چندین ]جدول[
مثال دو سایت مستقل آموزش و . سایت ذخیره شود

شماره )از دانشجویان لیستیصندوق رفاه هر کدام 
.را داشته باشند...( دانشجویی، نام، 

شتراکنچرا که . موجب افزونگی نمی شودداده هاتکثیر •
می شود که commitتغییر در این جدول در صورتی 

بنابراین. تغییر در همه جدول ها به انجام رسیده باشد
تی اگر سای. متناقض کال غیر ممکن می شوددیتایوجود 

راه اندازیخراب شود هم از دور خارج می شود و پس از 
.رددشود و سپس وارد سیستم گریکاوریباید ترمیم یا 



ایش تکثیر از یک طرف موجب کاهش بار شبکه و افز•
(  مثل چند پاره شدن)کارایی هنگام خواندن می شود 

را افزایش می دهد دسترس پذیریو از طرف دیگر 
ه وقتی سایتی خراب می شود سیستم هنوز قادر ب)

(.ادامه کار است
ح سیستم باید طوری رفتار کند که کاربر در سط•

.نشودداده هامنطقی متوجه تکثیر شدن 
حث مورد بپشتیبان گیریکه در بخش )آیینه سازی•

ثیر به تکثیر داده شباهت دارد، اما در تک( قرار گرفت
اه و یک یا چند جدول تکثیر می شوند، نه کل پایگ

.متعلقات آن



SQL Server، سیستمReplicationبرای تکثیر یا •
ن برای آزمایش ای. می گذاردامکاناتی را در اختیار ما 

 SQLمجهز به ( سرور)امکانات بایستی چند سایت 
Server ا ی)که بر روی شبکه به هم متصل شده اند

را ( ربرنامه روی یک کامپیوترجیستردست کم چند 
.در اختیار داشته باشیم



کوئری هابهینه سازی. 7
عالوه بر زمان کوئری هااز آنجا که در اینجا، پردازش •

خواندن و نوشتن بر روی دیسک و پردازش در پردازنده، 
که بر روی شبدیتااحتماال نیازمند انتقال حجم عظیمی از 

مثال موقع پیوند دو جدول ممکن است بر روی)خواهد بود 
، بهینه سازی (دو سایت دور از هم قرار داشته باشند

ر فقط با توجه به این مساله باید انجام شود و دیگکوئری ها
.مالک نیستIOو CPUزمان کار 

رپیشرفته تنیازمند روش های همروندیترمیم و کنترل •
خه از باید هنگام تکثیر بر روی چند نسقفل گذاری. است

.انجام شودداده ها

تراکنش هامدیریت . 8



سخت افزار9استقالل 
DBMS. 12شبکه . 11سیستم عامل.10
بر باید بتوانندایده آلحالت مختلف در سایت های•

، ...(، PC ،Mac)روی سخت افزارهای گوناگون 
، ...(، ویندوز،یونیکس)مختلف سیستم عامل های

.باشند....( ، LANاینترنت، )مختلف شبکه های
DBMSحتی نباید مجبور به استفاده از یک نوع •

DBMSایده آلدر حالت . باشیمسایت هابرای تمامی 
باید (SQL Serverو اوراکلمثل )ناهمگنهای 

می تواند در XML. بتوانند با هم تعامل داشته باشند
.این پروسه نقش اساسی داشته باشد



خالصه
این پیاده سازیتکنولوژی کنونی پایگاه داده برای •

مثال تکثیر . دوازده اصل در مراحل مختلفی است
ام قابل انجسیستم هااکنون تا حدود زیادی توسط 

هنوز چندان DBMSاست اما استقالل از 
ه برخی مثل عدم اتکا ب. نشده استدست یافتنی

زیپیاده ساسایت مرکزی نیز نیازمند کار طراحی و 
.دشواری است



تمرین
ش فرض کنید که سیستم دانشگاه شامل چهار بخ•

، صندوق(شهریه ها)، مالی (گروه و دانشکده)آموزش 
ه به نظر شما چ. استفارغ التحصیلیو ( وام ها)رفاه 

رار باید در سایت هر کدام از این چهار بخش قدیتایی
ک بهتر است تکثیر شود؟ با یدیتاییگیرد و چه 

ه فرضی جدول ها را طراحی کنید و با توجه بدیتای
اینکه هر بخش یک سرور مستقل برای خود دارد 

.  ردبگویید که هر جدول باید در کدام سرور قرار گی
دارد و روی سیستم نپیاده سازیاین تمرین نیازی به 

.کاغذ کافی استطراحی روی 
استقالل مکانی به چه معناست؟•
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