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 دیباچه ترجمه فارسی
 

هایی است که به صورت واقعی ترین تکنیکها یکی از مهمترین و با سابقهآوری پایگاه داده فن

توان اعــالم داشــت کــه بســیاری از قرار گرفته است و به جرات می  مورد استفاده   در ایرانی  جدو  

آموختگان مهندسی کــامویوتر، علــوم کــامویوتر و حتــی مهندســی صــنای  از آن بــرای ایجــاد دانش

 نمایند.های کاربردی استفاده میسیستم

نــد و خــوبی برخورداری نســبتا  ایارهای داده تولید شده از کیفیت و ک اگر چه بسیاری از پایگاه 

غالــب ، ولــی های خدماتی فــا ق آینــداند بر بخشی از مشکالت موجود در صنای  و سازمانتوانسته

از مبــانی علمــی و اصــولی  ،متخصــب بــا تجربــه  بودبه علت نیاز ناگهانی و نهای تولید شده  پایگاه 

 برخوردار نیستند.

بــا مبــانی پایگــاه   رای افــرادی کــهس فودة بندمهجی دیت و ترجمه آقای  این کتاب نوشته سی

اند بســیار مفیــد سازی نموده ها آشنایی داشته و حتی چندین سیستم پایگاه داده طراحی و پیاده داده 

نماید و شرایطی را به وجود کتاب به آنها نگاه جدیدی از مبانی پایگاه داده القا میخواهد بود. این 

 تصحیح یا تکمیل نمایند. چالش کشیده و ده را بهآمت آورد که علم و تجارب به دسمی

گرچه این کتاب ترجمه است و مترجم برای حفظ امانت قسمتی از مطالــب را آنچنــان کــه در 

ســال  بیســتزبان فارسی متداول است نگارش نموده است، ولیکن اینجانب بــا تجربــه نزدیــک بــه  

خوبی بــه دســت کتاب اطالعات لعه این طام ها ازهای پایگاه داده تدریس، مشاوره و اجرای سیستم

 آوردم و لذت بردم.

 

 دکتر محمد علی نعمت بخش

 گروه کامویوتر –دانشگاه اصفهان 

 ۱۳۸۷خرداد 
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 گفتار مترجم پیش
 

افزار و یا مدیریت نهادهای اداری و امروزه و در کشور ما تمام کسانی که به نحوی با دانش نرم

کننــد. بــه ویــله فعالیــت تقریبــا احســاس می  ها را کــاماله یگاه دادپات  اهمی  ،صنعتی سروکار دارند

ایــن ویــعیت آن هاســت. دلیــل  ، در زمینه پایگاه داده اندتمامی افرادی که به برنامه نویسی مشغول

افزارهای خارجی و عدم اجــرای است که در شرایط فعلی و عدم وجود قانون کوی رایت برای نرم

های کــاربردی عمــومی در عمــل صــرفه اقتصــادی تولید برنامــهایرانی،  ی  هاافزاردقیق آن برای نرم

افــزاری اختصاصــی و نیمــه های نرمافــزار بــه ســمت تولیــد سیســتمندارد و تمام توان متخصــین نرم

های فعال در صنعت و تجارت متمرکز گردیده است. بدیهی اســت هســته اختصاصی برای سازمان

 است.های آنهده داهایی پایگاه مرکزی چنین سیستم

ها بایستی به سه چیز مجهز باشد. هنر طراحی، تسلط عملــی بــر یــک یــا چنــد داده ایگاه سازنده پ

DBMS   اولی امری ذاتی و خدادادی است که افراد مختلف ها.  و دانش تئوری طراحی پایگاه داده

آموزشــی  ایهــ مندند. دومی با تجربــه و تمــرین و احتمــاال شــرکت در دوره کم و بیش از آن بهره 

ای و شــامل مبــاحثی علمــی و اما سومین مورد که به معنای تسلط به نظریه رابطــه  شود وحاصل می

فقــط  -یــا خوشــبختانه -بنیادی است. مطالبی که عمدتا بایستی در دانشگاه آموخته شوند. متاسفانه 

ــی ــه دارای یــعف اســت. س ــن زمین ــا نیســت کــه در ای ــاب و ا ،دیتجیکشــور م ز نویســنده کت

رابطه توســط   ایکند که مباحث نظریهای در مقدمه به این نکته اشاره مینظریه رابطه  کسوتانشپی

های عملی اکثریت جامعه بانک اطالعاتی به خوبی فراگرفته نشده است ولی تنها با تکیه بر مهارت

 های داده با کیفیت و کارایی باال طراحی کرد.توان پایگاه نمی

د نیاز کسانی است که قصد دارند به طــور انش تئوری مورافزایش دب  تاهدف از ترجمه این ک 

افــزار ها کار کنند. بنابراین کتاب حایر برای کســانی کــه در زمینــه نرمعملی در زمینه پایگاه داده 

هــای داده التحصیل شده و هم اکنون در این زمینه مشغول کار هستند و جهــت یــا درس پایگاه فارغ

و یا به عنوان بخشی   (SQLمقدمات و زبان  ادگیری  پس از ی)  ITو  افزار  منری  دانشجویان کارشناس

 افزار، مفید است.از مباحث کارشناسی ارشد نرم
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کنم خصوصــا: همســرم در پایان از تمام کسانی که مرا در انجام این کار یاری کردند تشکر می

ر اشت، آقای دکتــ ر عهده دب  رانسخه نهایی  که در تمام مراحل پشتیبان من بود و همچنین ویرایش  

های مفیدی بر نسخه نهایی ارا ه نمودند، دوســتان عزیــزم هــادی بخش که توصیهعلی نعمتمحمد

صبوحی که ویرایش نسخه اولیه را بر عهده داشت و مهدی محمدی که درک بسیاری از مطالــب 

 م.اه دست آورده های عملی است که حین کار دوشادوش با او بکتاب مدیون تجربه

 ةدپویا فو
 مویوتر دانشگاه آزاده کاگرو ،رودهن

 ۱۳۸۷فروردین 

 

 

 

 

 نشر آزاد   گفتارپیش 
این مدت کتاب در کتابفروشی انتشار نسخه چاپی ترجمه کتاب گذشت. در  از  های  پنج سال 

نامه از  بود و من هم  استادان و دهای تشویق ها و تماسآکادمیک حایر  انتقادآمیز  و  وستان  آمیز 

این کتاب باشد؛ با    کنم که دیگر تجدید چاپی در آینده نمی  این مدت تصور  با گذشت   د.منبهره 

دانم که مطالب آن هنوز کهنه نشده و برای بسیاری قابل استفاده است. از همین روی  این حال می

 . سودمند باشدنمایم و امیدوارم که این کتاب را این با به صورت آزاد و بر روی اینترنت منتشر می

 عتی مالزی گاه صننشدا

 ۱۳۹۲ یورشهر
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 باچهید

براک   یمن زمان بار  ینخست   یه  به خوبیت نخریس دیرک از    یتابک ن  آورم،  یبه خاطر م  یدم را 

خواند »نخریدرست  گفتم  سال  ید  اواخر  اوای  1991دم«.  کتابفروشی  ک بود    1992ل  یا  در  ه 

م دنبال  یشیکوچکی در  به  مال  ه  ک ردم  ک دا  یپ  ی بتاک ه  ک نیا  تا گشتم  یم  SQLدر مورد    یتابک گان 

آمد. داشتم  یبه نظر م  یتاب خوبک ده بودم ولی  ی را نشن  یت بود. تا آن زمان نام ویدجىینوشته س

م  یه در دستم بود حدود نک   ی تابک تاب   ک مت  یق  یه ...... وا ک گرفتم  یم مید آن تصمیدر مورد خر

ت.  داش   دالر قیمت   30حال   نیا  صفحه بود با  200متر از  ک متر یخامت داشت و حجم آن    یسانت

 ش گذاشتم و به راهم ادامه دادم. یتاب را سرجاک لنجار رفتم سوس  ک با خودم  یقدر

 ن مویوع نبودم. یست و من در آن زمان متوجه ای علت ن یب  یچ گرانی  ه یچه اشتباه

ایتاب را براک د  یت باک ه شرک ردم  ک سم را متقاعد  یت ر ی در نها   یکحدود    ارک ن  یم بخرد و 

از   یکین بار.  یه چندک بار    یکد و آن را خواندم. نه  یب بدستم رساتک باالخره    ی لد ویشک ل  طوه  ما

س از  یرک ه در آن انتقادات  ک من( یما م آن بود    یتاب )براک   یهان بخش ین و آموزنده تریبهتر

 رایج در آن زمان مطرح شده بود.  SQLزبان 

  ی اطالعات  ی هاکبا بان  راک وب  مجذ  نم اد گرفتم.ی  سیرک از    یادیز  ی زهایتاب چک ن  یله ایبوس

نم تا موتور  ک ف  یه بدنبال آن بودم را توصک   یجیتوانستم نتایشدم: م SQLمانند    یاعالن یو زبانها

برا  یاطالعات  کبان را  ا  یآنها  بر  عالوه  آورد.  بدست  بیمن  با  ین  ویرک شتر  نقش  و  در    یس 

و برنامه    یمجله طراح  کمشتر  یالتو م  یدم. سالهاآشنا ش  یااد در آغار عصر رابطهک با    یارکهم

 ستون ثابت در آن داشت.  یکس یرک ه کنیها بودم فقط به خاطر اگاه داده یپا یسینو

و    کتاب نازک له  یشروع آن بوس  –بدست آوردم    SQLس درباره  یرک ق  یه از طرک   یاطالعات

ت.  بوده اس  ارگذمن اثر  یدگنون در زن ک از سالها قبل تا  -ل بودمی م  ید آن بیه نسبت به خرک گران  

بمن    ییآشنا بزرگ  ی اطالعات  یهاک انبا  نقطه عطف  زمان  آن  زندگ  یدر  و    یدر  دقت  بود.  من 

داشت.    یاطالعات  یهاکبان  یلک و بطور    SQLد من نسبت به  یدر د  یقیس اثر عمیرک قلم    ییوایش

 ست. ف بوده ای آموختن و تال ی همواره مویوع مورد عالقه من برا  SQLاز آن زمان 

بودم به لرزه   ی افتاده بود امروز در چه حالیدست من ن  بهس  یرک تاب  ک گر  ه اک ر  کفن  یامن از  

د  از  ید. آنرا بخوانیبرنگردان یتابفروشک تاب را به قفسه  ک ن  ید و اینکرار نکافتم. شما اشتباه مرا تیم

تدوک   یسک  و  اختراع  در  رابطه یه  مدل  چک   یارکهم  یان  است  آک د  یاموزیب  ییزهایرده  نده یه 
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  ی ازیو ن –د  یس گفته است موافق نباشیرک ن است با همه آنچه  کمم  دارد.  ین بستگشما به آ  یارک 

ن باشک ست  ی هم  بفهم  یها گفته   یول  -دی ه  را  برایاو  رابطه ید  کدر  ی د.  مدل  از  او  وقت    ی اد 

مدل    نی)بعضا غلط( ا  یهایاده سازیدر مورد نحوه پ  یفهم نظرات منتشر شده از و  ید. برا یبگذار

سر و گردن باالتر    یکد و خود را  ی ارها را انجام دهک ن  یاد.  ینک   ک را درت مختلف  الصودر مح

 د. ینی اند ببوقت نگذاشته  یادیاصول بن  یریادگی یه برا ک  یسانک از 

  ی ت شور و شوق براید بر اهمکیته تاکن نیان برم ایبه پا  یته اکر نک المم را با ذک اگر بخواهم  

تاب پرداختم.  ک ن  یش ایرایبه و  ت یس دیرک نار  ک ه در  ک د  بور  باعث افتخامن    ی آموختن است. برا

با   از صحبت  نوشته یرک من  دست  خواندن  و  مم  یادیز   ی زهایچ  یو  یهاس  است  کآموختم.  ن 

ار بطور ک ن ینم عامل اک یتاب شروع شد؟ تصور مک ن یمن با ا ی ارکه چگونه همک د ید بدان یبخواه 

  یهای و رک   ینه سازیبه  ل در رابطه با ا-اوراکله  رود هوشمند گه با افراک بود    یم مباحثیر مستقیغ

SQL  م ولیصورت  میکگرفت.  تصور  من  اک ین  همینم  نوشته   یارکن  مطالعه  س یرک   یهاثمره 

رد ک   یارم جدک و عشق به آموختن مرا در    یاوکنجک ش بود. حس  ین بار و در سالها پینخست  یبرا

ر را داشته  یاثن تیشما هم همند در  وا تیمن عوامل  یاشرفت قرار گرفتم و  یر پیو از آن پس در مس

 باشد. 

 

 یک جاناتان جن

 گان یشینگ، میسیمان

 ۲۰۰۵مارس 
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 گفتارشیپ

 یبرا  یتابک ه  ک ردم  ک ، احساس  یاطالعات  کمختلف جامعه بان  یهاار در بخشک ها  پس از سال

ه  ک   یاگونه   به ه ن   –  یابطه ه رایه نظریه در آن اصول پاک از است  یها )و نه نوآموزها( مورد نیاحرفه

استاندارد    یتجار  یهایارک ب محصوالت موجود، سمبل  ی ات عجیتوسط خصوص لوث    SQLو 

است ایب  -شده  من  شود.  براک ن  یان  را  ا  ییپاسخگو  یتاب  ن یبه  اصلین  مخاطب  نوشتم.  من    یاز 

و  ارک   یاطالعات  کبان ایها  در  شاغل  افراد  هستند  یا  رشته  درک ن  عدم  به  نه  یمز  ی تئور  که 

اعتراف م-دید و شایه باک طور  آن-  ودخ  یتخصص تئوریه اک نند. درست است  ک ی، صادقانه    ی ن 

بن  یافقط مدل رابطه  ه  ک قت هم وجود دارد  ین حقیا  یاند. وله ساده ین نظریا  یادیاست و اصول 

  ی ااند به گونه آموزش داده شده   -ا هردو حالتیو  –نگرانه  یننده و سطحک ار گمراه ین اصول بسیا

نجا چند سوال در  یمثال در ا ی اند. برانشده  که اساسا درک سد رین به نظر مید چنموارر شتیه در بک 

 د؟ یدانین مورد مطرح شده است. شما جواب چند تا از آنها را میا

 چه؟  یعنیقا یفرم اول نرمال دق -1

 گر دارند؟ یبا همد ی ها چه ارتباطها و گزاره رابطه  -2

 ست؟ یچ ییمعنا یسازنه یبه  -3

 ست؟ یچ ی دونی پ یتگبسوا  -4

 دارد؟  یتیم تفایل چه اهمین -5

 ست؟ یت قابل قبول نینترل قواعد جامعک ردن ک چرا معلق -6

 ست؟ یچ یار رابطه یمتغ -7

 چه؟  یعنی یاستک ه بدون یتجز -8

 رابطه باشد؟  یکر آنها خود یه مقادک باشد  ییهایلگیو  ی تواند دارای رابطه م یکا یآ -9

 ست؟ یچ SQLو   یاه بطن مدل رایبتفاوت  -10

 ون اطالعات« مهم است؟ ا »قانچر -11

 ند؟ک ی مطابقت م ی ابا مدل رابطه  XMLچگونه  -12
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ند و بطور  ک یر میان پذکگر را ام یسواالت د  ی اریبه سواالت فوق و بس  ییتاب پاسخگوک ن  یا

بان  یلک  تئوریعم  کها را در درارک ی اطالعات  کبه  استفاده   یارابطه   یق    ی هات یالفعاز آن در    و 

 د.ینمای م یاریشان، یامره حرفهوزر

 

 ند؟کیز میتاب را متماکن ی ا یزیچه چ

خود    یقبل  یهاتابک د است. من در  یجد  یتابک تاب ذاتا  ک ن  یه اک م  یگویالم مک   یکمن در  

ست  رارشان بوده اکاز به تیه نک را    یرده و مطالبک در اطراف خود    ییه فقط جستجوک ام  بارها گفته 

گز سعک ا  یولم.  اوده نم  ش نیرا  گونه ک ردم  ک   ینون  به  را  آنها  ب  یاه  ترتک ان  یمتفاوت    ی بی نم. 

از همه    یمتفاوت )آخر  ینیمتفاوت و مخاطب   ی و گفتار  کمتفاوت، سب  یمتفاوت، به وجود آوردن

با    ی مطرح شده باشد ول  یگرید  ی تاب در جاهاک ن  یا یاز قسمتها  ین است برخکمهمتر است(. مم

 یی هاتاب ک ه  یتاب به ناچار شبک   ی قسمتها  ی. برخد استیجد  یتاب ک   یلک ور  بطب  تاک ن  یال ان حیا

اتم و  یرند: از مغز من و تجربیگی منب  سرچشمه م  یکه همه آنها از  ک ام چرا  ه قبال نوشته ک است  

ه  ند. به هر حال من آگاهان یآید به حساب نمیها تقلنیام. ارده ک سالها برگزار    یه طک   یینارهایسم

ه  ک را    یاتکقا همان نیها دقن مثالیه اک ام چرا  رده ک اده  ه استفدوبار  یمیقد  یهاال مث  از   ی از تعداد

 دهند. یرا نشان م -شتریمتر و نه بک نه –ح آنها هستم یل به توییما

ده مخاطب ک د  یاجازه  مویوع  به  ایه  برگردک ن  ین  همانطور  یتاب  قبال  ک م.  من  شد  اشاره  ه 

مورد  یادیز  یهاتابک  ارده ک منتشر    یعاتاطال  یهاک نبا  ینولوژکت  در  پس  چه ک ن  یام.  تاب 

 ند؟ک یتاب با آنها رقابت مک ن یا ایبا آنها دارد؟ آ یتفاوت

است. من دو   پاسخ سوال آخر»نه«  نظر من  دارم  یتاب دک به  اول  که ممک گر  نگاه  است در  ن 

 تاب به نظر برسند. ک ن یب ایرق

 2004م ش هشتیرایها. وگاه داده یبا پا ییآشنا •

 2006ش سوم یرای. ویادل رابطهمانواع آن و  ها،داده ه گایپا •

اول عمال تمامک  بان  یتاب  به  مربوط  رابطه یاطالعات  ک مباحث  فقط مدل  نه  و  پوشش    یا،  را 

بدیم معنا  ی دهد.  اول  ک ن  درجه  در  ا  یدانشگاه  ی تابک ه  بر  را  فرض  و  میاست  ه  ک گذارد  ی ن 

ن  یتر از این آن رسممت ن  یرد. همچندان  یاتالعاط   ک ر مورد باند   یاو تجربه   یچ آگاهیخواننده ه

 باشد. یتاب درسک  یکد برازنده ی ه باک تاب است همانطور ک 
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اجراک  دوم  از    ی مجدد  یتاب  قبلک است  ه   یتاب  و  دارویمن  »بن یو  بعنوان  نده  یآ  یبرا   یانین 

داده یپا اگاه  است.  متن درسک ن  یها«  از  ک است    یاشرفتهیپ  یتاب  قبک ه  ایرسم  یلتاب  با ستتر   .

ن  ین ایب  یقتا رقابتیگر دارند من حقیبا همد  ییهاک ها از نظر مویوع اشتراتاب ک ن  یه اکنید اووج

 نم. یبیتاب نمک سه 

د مهم  ایتفاوت  مک ن  یگر  )البته  است  آن  بودن  خودآموز  جنبه  مباحثات  یتاب  در  توان 

ود  وج  تابک در    یدایز  یهانیمربه فهم مطالب ت  کمک   یرد(. براک هم از آن استفاده    یدانشگاه

 -از  یحداقل برخ–ردن  ک ه حل  ک نم  ک یر مکن حال من فیست با این  یلزامرچه انجام آنها ا دارد. گ

 است.  ید یار مفک آنها 

 دهم:ی ح میگر هم تویی تاب دک م در مورد دو یهاتابک ن ی ردن شبهه رقابت بک برطرف  یبرا

 2001ل یه و تحلیو تجز ینی: بازبیاو مدل رابطه  یاطالعات کبان •

 2003 یارابطه  گذرا و مدل یاهداده  •

من   نظر  مک به  اول  اکتاب  مقاله ک ن  یمل  آن  در  و  است  طک -ـاد  ک تـد  یهاتاب  مدل    یه  آن 

ام. در  رده ک   ی لف بازنگرکتیب  یارا به گونه   -ردک   یان معرفین بار به جهانینخست   ی را برا  یارابطه 

از    یکیفقط به  پردازد و  ینم  یاه ابطر  هیبه نظر  -سته از نام آن مشخب اک همانطور  –تاب دوم  ک 

ن  یه فصل اول اک ن به نظر برسد  ی ن است چنکن حال ممیشود. با ایه مربوط مین نظریا  ی هاشاخه

نظر  یلک   یه مرورک تاب  ک  رابطه یبر  ا  یاه  با  تا حدود ک ن  یدارد،  ول  یتاب  دارد  ن من  یکشباهت 

 ندارم.   ین تصوریواقعا چن

تمامکیچ امطا  یده  فوق  ایلب  باک   ستن   : مکنیاوجود    ه  قه  ان  مورد  در  مویوعات  یبال  ن 

ز برخک ام  نوشته   یادیمطالب  ناپذ  یه  اجتناب  صورت  به  آنها  اند    یریمطالب  بوده  مشابه  هم  با 

نمیکول تصور  هک نم  ک ین  از  کچیه  من  ید  یهاتابک دام  آنجا    –گر  تا  مک و  هیه  س  ک چ  یدانم 

 اده باشد.شش دش پورون یجا و با ا یک تاب را در ک ن یمطالب ا -گرید
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 گری د  ماتمقد

با تابها و  ک   یهاه گفتم من از مثالک ر شوم. اوال همانطور  ک را هم متذ  یگریات دکن  یستیمن 

در  -نندگان و قطعات  ک  یتوز یاطالعات  کمعروف بان  ییاجرا  خصوصا مثال   -خودم    یمقاالت قبل

شم ک یدم مبه دنبال خو  رگی بار د  یکرا  ر  ناسوی دان  یه اکنیام. من از ارده ک تاب هم استفاده  ک ن  یا

قا یام تا دقرده ک   یها را به دقت طراحه من در ابتدا مثال ک د  ین توجه داشته باشیکخواهم ولیعذر م

 نند. ک ان آنها را دارم را روشن یه قصد بک را  یاتکن

ه  ادام   زینون نک ان روند هم  یافته است و ایش  یها افزاسال  یط   یامن از مدل رابطه   کا، دریثان

ن  ین اگر بیدهد بنابراین مویوع را نشان میمن در ارتباط با ا  ی هاشه ین اندیتاب آخرک ن  یا.  دارد

قبلک ن  یا مطالب  و  تناقض  یتاب  )یردک مشاهده    یمن  مک د  البته  بسیه  آن  اند یزان  است(،    کار 

 ییهاف الن اخت ی ننم چیکد مکی خواهد بود و به هر حال من تا  یهاتاب ک ن  یتاب جانشک ن  یمطالب ا

جزیبسثرا  ک ا همتندهس  ییار  من  سعی.  ام  ک   یشه  ن–ه  ک رده  احساس  صورت  اول  -ازیدر  ن  یجزء 

 نند.ک یان مید را بیه مطالب جدک باشم  یسانک 

تئور بصورت  را  مطالب  دارم  قصد  من  ولک ان  یب  ی ثالثا،  ا  ی نم.  دارم  ی به  اعتقاد  جمله  ه  ک ن 

به  یهم  ی»تئور مک شه  ایآیار  نی د«.  اته  کن  به  بسک م  ردک ان  یبعلت    ن یرا  آن  ز  ا  ی اریه  با  مردم 

اگر چ ک یاند و تصور ممخالف نمیشد، د  یتئور  یزینند  قت  یحق  یباشد. ول  یاربردک تواند  ی گر 

ار  یبس  -یارابطه   یتئور  یعنینم  ک یه من در موردش صحبت مک  یحداقل تئور–  یه تئورک نست  یا

را    ماه  ک ن است  یف اه هدکبل   شود.   ته ادگرفی  هک ست  ین ن یتنها ا  ین تئوریاست. هدف ا  یاربردک 

س ساخت  به  اینما  ی اربردک صددرصد    ییهاستم یقادر  هر  ید.  قسمت   یکجاد  تئوریا  ی هااز    ی ن 

ا  یاست. به راست  یاربردک م  کل محیدال  یدارا ه  ک است    یاربردک نه تنها    ین تئوریبخش عمده 

)ایادیبن هم هست.  لذت بخش  احتماال  و  مویا  دوارمیم، سهل، ساده، سودمند  نگام  در هیوع  ن 

 تاب ثابت شود.( ک مطالعه 

 ی اربردک   یه تئورک ن نظر  یم. ایباش  یارابطه   یفراتر از تئور  یزید به دنبال چی قت ما نبای)در حق

آن  بداست  نک است    یهیقدر  برا  یاز یه  ندارد.  دفاع  م  یک نمونه    یبه  دالریلیصنعت  فقط    یارد 

  ی تئور  ی »بله، ول  د ین است بگوکمن میبدب   فرد  کی  نا شود.ب  یکشه تئوریاند  یکه  یتواند بر پایم

فا چه  حال  به  م  ی برا  ی اده یتا  است؟«  داشته  گفت  یمن  اهمک توان  اگر  تئوری ه  در  ی ت  م،  یابیرا 
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ه بر  ک است    یگریل دین هم دلیم. ایبرحق بدان  ن یم همواره خود را در مقابل به منتقدیتوانیآنگاه م

 از هستند.( یرد نت مون دسیا از ییهاتابک نم ک یر مکاساس آن من ف

ن زبان و  یه شما با اک ام  رده ک است و من فرض    SQL«  یاگر: زبان استاندارد »رابطهید  یاته کن  و

مفاهیهمچن بان   یلک م  ین  مورد  هست  ی اطالعات  کدر  ای آشنا  با  حال  ید.  بزودک همانطور  -ن    ی ه 

دیخواه از    -دید  صراحت  با  حقرده ک انتقاد    SQLمن  باقت  یام.  ایار  تاسف  در    SQLه  ک ست  ن 

نموام  یاریبس خوبیرد  به  رابطه   یتواند  مدل  اک   یبانیپشت  یااز  بودن  ی ند.  ناقب  نظر  از  زبان  ن 

اجرا نحوه  و  دارا  یدستورات  بسکمش  یآنها  اکیتا  یاست.)برا   یاریالت  بر  مویوع،  ید  ن 

داخل  یا»رابطه را  ایوتک «  دادم.(  قرار  فقط  یشن  دال  یکین  مدل    یریگ ادی  یبرا  هک است    یلیاز 

ن زبان مانند  یار ناقب و نارسا است. این مدل بسیاز ا  SQL  یبانیه پشتک د. چرا  وجود دار  یاه رابط

تان  یبرا  ی ن اتفاقیه چنک نیا  ید. پس برای د با آن خود را دار بزنیتوان یه مک در دست شماست    یطناب

نین به تئوریافتد    یستیه باک د  ی نک   یرراتمق  بهد  یرا مق  د تا خودیهست   ی ازمند تئورید. شما نیدار  ی از 

SQL  ن مورد  یرار سطرها در اکرده است. تکار را نک ن  یا  یرد، ولک یت آنها میشما را وادار به رعا

ا  یمثال خوب م  SQL  یر مجاز است ولیغ  ی اار در مدل رابطه ک ن  یاست.  داند. شما  یآن را مجاز 

بدانیبا اید  چرا  تئورک ن  ید  در  نکمم  ی ار  بد ی ن  تا  چری انست  ا  دی نباا  د  موجودیلگی»ون  یاز  در    « 

SQL   ن نوشت: »اگر به  یتاب چنک ن  ید. استفان فارولت بعنوان خواننده و منتقد اینک «  یبردار»بهره

وجود    یفرار از تئور  یبرا  یچ راه یه هک د  ینک یم  کدر  ید، به خوبیتجربه داشته باش  یااندازه ذره 

 ندارد.«

ام ار برده ک به    لمه راک ن  ی ن اه مک تاب  ک ن  یا  یجاک هر    : در  SQLگر در مورد  یته دکن  یکو  

فقط   و    SQLمنظورم  است  لهجه استاندارد  ا  یهانه  زبان  یمختلف  هر  ک ن  متعلق    یکه 

  ی عنوان شده باشد( و خصوصا زمان  آن ح خالف  یه بطور صرک   آن )جز    باشدیخاص میمحصول

 ست. ین «sequelبرم منظورم » یار مک ال« را به -وکی-اسلمه » ک ه ک 

شماان  یاپ  در به    توجه  بک   ییهاسنفران ک را  مطالب  مورد  در  ایه  در  شده  ارا ه  ک ن  یان  تاب 

منموده  جلب  براک یام  ب  ینم.  آدرسیاطالعات  به  ا  یو    http://www.dbdebunk.com شتر 

o.commanifestthirdhewww.t//http: د. یینما مراجعه 

 

 

http://www.dbdebunk.com/
http://www.thethirdmanifesto.com/
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 پاسخ به سواالت 

م برای توانیشما  لی عضو  ی د  در  پستی ت  و    یست  نشانک ا درخواست  یما  به  ما  با  ر  یز  یاتالوگ 

 د: ینک اتبه کم
mailto:info@oreilly.com 

برایهمچن فن  ی ن  سواالت  اظهاریو    یطرح  م  در نظر    ا  زب  تاک طالب  مورد  آدرس  نامه    ر یبه 

 د:ی سیبنو
mailto:bookquestions@oreilly.com 

نامه  ی ب  یهاد مثال یتوانیه مک م  ی تاب دارک ن  یا  یبرا  یتیما وب سا تاب را در آن  ک شتر و غلط 

 ز: ت عبارت است این ساید. آدرس اینک مشاهده 
http://www.oreilly.com/catalog/databaseid 

 ی قدردان

ا تمام  یدر  از  مستقک   یسانک نجا  بطور  غیه  و  مستقیم  ایر  آمدن  بوجود  در  دخالت  ک ن  یم  تاب 

تش مکداشتند  اک ی ر  در  بازبینم.  نام  ای نجا  ذک ن  ینان  را  مک تاب  استنمک یر  فارولفا.  جاناتن  ن  ت، 

لیکجن پیمولیآناتون  ان،هس ک،  می نارو،  و  شرحک ونر.  شل یتررابسون    ی برا  یسودمند   یهاه 

از ناگراج آلور و هی من نوشتند. همچن  یهانوشته دست فنیو داروین  بخاطر مباحثات    ی متعدد   ین 

نگام  ش در هایبانیتت و پشیبخاطر حما  ی ندین از همسرم لینم. همچنک ی ر مکه به من داشتند تشک 

نم.  ک ی م  یقدردان  -یان متوالیسال  یط  یاطالعات  کبان  یهاپروژه   ین تمامیهمچن  و-ار  ک ن  یام اانج

تمام اور  یاز  انتشارات  جن  یلیافراد  جاناتان  ژنو  یکخصوصا  انترمونت ی و  دلگرم  و  و    یبخاطر 

 تاب سواسگزارم.ک ن یزمان نوشتن ا یشان در تمامیبانیو پشت یاریهم

 تید یج یس

 ۲۰۰۵ا، یفرنیالک هلدبورگ، 

mailto:info@oreilly.com
mailto:bookquestions@oreilly.com
http://www.oreilly.com/catalog/databaseid


  

 به فهرست
12 

 

 

  اولفصل 

 

 مقدمه 



  

 به فهرست
13 

 

ن اگر  یخود را بدانند. بنابرا  یارک رشته  اصول    یستیبا  –  یرکبا هر انضباط و تف  –ن  یمتخصص

)و   ساسن مدل ایه اک د چرا ی را بشناس یامدل رابطه  د ید بای هست یتاطالعا  کبان خصبمت یکا شم

عمده(  ی بخش  داده ا  رابطه   پایگاه  مدل  امروزه  دانشگاه  یااست.  دوره  هر  تجاریو    یدر    ی ا 

بصورت سطح-ها  داده گاه یپا میتدر  -یحداقل  اک ن  یا  یشود ولیس  اک ار در  موارد  به  یثر  امر  ن 

نش ان  یخوب و  ده جام  م ینت  است  ا  یطلوبجه  نمیرتدن  یاز  رابطه یس حاصل  مدل  متاسفانه    ی اشود. 

افراد عموم  بانک   ی توسط  با  و    یاطالعات  که  خوب ک سر  به  دارند،  برخ  کدر  یار  است.   ینشده 

 ن امر عبارتند از: یل ایدال

ایفهم • برا  –ا  ی ن اشیرابطه ب  کدر خالء است. در  یریادگین مدل مانند  یدن    یحداقل 

 ل است.  کراه حل آنها، مش  ل ومسا یین شناسایو همچن –ها راک تازه 

 اند. رده کن ک م را درین مفاهیامل اک ز بطور ین نیخود مدرس •

ا  یو    SQLآن زبان    ی س نشده است و بجاین مدل اصال تدریـ ایثرا در افراد تجربک ا •

 س شده است.یل تدرک آن مانند لهجه اورا  یهالهجه  یبرخ

ه  ک است،    ی و خصوصا افراد تجرب  ی افهحر  ی هاارک   یتاطالعا  ک بان  ی ابرحایر    تابک ن  یبنابرا

ا ول  یین مدل آشنایبا  از چک دانش آنها    یدارند  باک است    یزیمتر  باشد.  یه  این شرایط د  ن  ی ا  در 

دانم ی ست. من می دانند مناسب نینم  یاطالعات  ک ز از بانیچ چیه هک   ی سانک ار  ک شروع    ی تاب براک 

تند است    یمک نجا لحن صحبتم  یدر ااگر    –اگر    یلد. و یاندیم  SQLد  ر مورد  ییزهایه شما چک 

آگاه  –د  یببخش رابطه   یاگر  مدل  از  از    یاشما  مدل    یناش  SQLتماما  شما  متاسفانه  است،  شده 

دانند« قرار  ی نم  یافک ه »به اندازه  ک   ید و در زمره افرادیشناسید نمی د و شایه باک را آنطور    یارابطه 

 د.یدار

 توجه 

 SQL ≠  یابطه مدل را 
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برخیا  رد ن  SQLه  ک   ی از موارد  ینجا  ب کبه ویوح آنها را روشن  )و  ک ان  یرده است را  ام  رده 

 ن موارد وجود دارد(:یاز ا یشماریتعداد ب 

 ها واقعا چه هستند ها و تاپل ، رابطه هاپایگاه داده  •

 هاها و رابطه ن نوع یتفاوت ب •

 ی ارابطه  یارهیو متغ یار رابطه ین مقادیتفاوت ب •

 هاتنتاج ها و اساره گزن یب  هبطرا •

 یارابطه  یهایلگیصحت و •

 تیود جامعیق یاتینقش ح •

 تاب عنوان شده اند. ک ن یگر در ایموارد د یاریموارد فوق و بس یتمام

شده است، در زمره    یناش  SQLفقط از    یاشما از مدل رابطه   ینم: اگر آگاهک ید مکیدوباره تا

اندازه ک   یافراد »به  ا  یهاامد یپ  از   یکی د.  یدارار  قرد«  انن دینم  یافک   ه  ایناپسند  امر  است  ین  ه  ک ن 

ه قبال به  ک   ی مطالب  یردن و بازآموزی سوفراموشبه  د و  یاموزیمطالب را از نو ب  ید برخیشما مجبور

ه تصور  ک ل  ین دل ینم به اک یگر... خواهش م یته دکن  یکدشوار است.    یارک د،  یااد گرفته یاشتباه  

طوینک یم به  مبل  امک ر  د  مطیدار  ییآشنا  ی حثبا  از  آن  د،  نالعه  براینکصرفنظر  مطمئن    ید.  مثال 

 وند. یا پیو  ؛یاو عبارات رابطه  ؛ست ید چیلک ه ک د یدانی ه مک د یهست

 

 ی درباره اصطالحات فن

د  ی اردن احتماال بالفاصله متوجه شده ک ه در قسمت قبل مطرح  ک   یارابطه   یست مباحثیدن لیبا د

نگونه عبارات استفاده یاز ا  SQLام.  رده ک ده  استفا  یلگیو و  *، تاپلطهراب  نند ما  یملمات رسک ه از  ک 

برد. من به طور  یار مک مانند جدول، سطر و ستون را به    یترآن عبارات دوستانه   یند و بجاک ینم

  ن مورد به نظر یدر ا  ی ند موافقم. ولک یتر می رفتنیه عبارات دوستانه، مطالب را پذک ن نظر  یل با اک 

اک   سدریم مطلبعبارات    نیه  نممطبوع را    ساده  بلک یتر  تحرکند  آنرا  میه  واق   ک یف  در  و  نند 

نفهم ایشوند. واقعیدن اصل مطلب میباعث  نک ن است  یت  تاپل سطر ی ه رابطه همان جدول  ست، 

آنها جا بزنند    یخود را بجا  ی ر رسمیتوانند در متون غ یست. و فقط میهم ستون ن  یلگیست و وین

 
 بر وزن قابل  *
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ه عبارات دوستانه فقط  ک م یخواهم بگویم -رده امک ا ار رک ن یا هاتاب ک  یاریسب هم درن د مخو –

گر: اگر شما  یاند. به زبان دد، ناتوان ی ان ذات آنچه به دنبال آن هستیت شباهت دارند و از بیبه واقع

ات  ارعب  دن آن از ینام  ی ه براک د بود  ید، آنگاه مجاز خواهیده باش یفهم  یرا به درست  ی زیت چیفکی

د، واقعا یر شدن با آنرا دارین بار قصد درگ ینخست  ی ه براک   یمویوع  ی برا  ید ولینک ستفاده  ا  ده سا

است   رسمک الزم  اصطالحات  از  بنابراینک شروع    یه  اید.  در  اک ن  ین  در  از  ک تاب  من  موارد  ثر 

ه  البته ن)  ام ح داده یامل تویک ام و البته در موق  لزوم آنها را بطور  رده ک استفاده    یاصطالحات رسم

 . تاب(ک  ل وادر فصل 

ن فنید  یاته کو  اصطالحات  مورد  در  شد  یگر  گفته  مجموعه ک دارد    یسع  SQLه  ک :  از    یاه 

نمونه    یند. براک یتر مده یچی ار را پک ت  یه در نهاک م  ید بگوینجا بایند. و در اک تر  عبارات را ساده 

پروس(اپراتور)  عملگرلمات  ک  تاب ،  روتی،  همگیجر،  متد  و  ب ا   در  ین  اشاوی م  کیه  صل  ره  وع 

)بک یم تفاونند  جز یبس  یهات ا  ایار  در  من  و  براک ن  ی(  استفاده   عملگرلمه  ک از    یهمگ  ی تاب 

 ام. رده ک 

  ی هااستاندارد است و نه لهجه   SQLلمه فقط  ک ن  ی؛ منظورم از ا  SQLگر در مورد  ید  یاته کو ن

ا زبان  یمختلف  هر  ک ن  خاص  یکه  محصول  به  بیم  یمتعلق  مباشد    ح یصر  طوربه  ک   یردواجز 

دانم  یم  یتاب هم آورده ام ولک این  شگفتار  یته را در پکن نیام.)ارده ک عنوان  ب را  ن مطلیخالف ا

اک  پک ه  مردم  نمشگفتار  یثر  همان  یرا  به  هم  من  انتقادات  برم  SQLخوانند(.  گردد. یاستاندارد 

ار خوب  یسام بده یتانه شنبخه خوشک ده به محصول پر طرفدار شما  یمطرح گرد  ی ن اگر انتقادیبنابرا

 شود. یاست مربوط نم یلو عا

 

 ، نه محصوالت ندمهم  نیقوان

مهم ممک   یسوال  بورسکه  من  از  است  این  است  ی د  مدع ک ن  عنوان  ک هستم    یه چرا  به  ه شما 

بان رابطه   یستیبا  یاطالعات  ک متخصب  مدل  باش   یی آشنا  ی ابا  ای داشته  پاسخ  است  ید.  مدل  ک ن  ه 

د  یقواعد را بدان  ید معنی ر بخواهو اگ  ن استیبه قوانوابسته    هکست بل یحصول نم  وابسته به  یارابطه 

 ستم(: یمبر قرن بی)به نقل از لغت نامه چ  ر استیبه شرح ز

بنی، واقعیه تئوری، پایعی، اصل طبیادی اصل بن    شه، اصل،یقانون: ماخذ، ر گران  یه دک   ی ادیت 

 باشد.  یهیا بدیاند و رده ک شف ک آنرا 
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رند )و  ییها همواره در حال تغیآورمحصوالت و فن   هستند و   ن پابرجایقوان  هک ت  ن اسیته اکن

SQL  ا اصال  ید و  یشناسیل را مک ه شما اورا ک د  ینک مثال فرض    یست(. براین امر مستثنا نیهم از ا

به اوراید. با ایل خبره هست ک در اورا انتقال به محیل محدود مک ن حال دانش شما  ط  ی شود و قابل 

DB2    ایو  SQLServer  اسکمم  )و   ستین مان  پت  مح  شما  شرفتین   شناخت  جدیدر  هم  ی ط  د 

قوان  یول  ؛باشد( شما  اساسیاگر  د-  ین  زبان  به  رابطه یو  مدل  بدان  -یاگر  مهارت ی را  و  دانش    ی د، 

است:  ک د  یدار انتقال  قابل  مهارتچنین  ه  و  به    ی دانش  قادر  را  محک شما  هر  در  و  ک یم  ی طیار  ند 

 .شودینم یمیهرگز قد

در  یبرابنا اهمینقوا  حایرتاب  ک ن  دارین  و  ت  بن ند  اصول  محصوالت.  بحث    یادینه  مویوع 

د.  یگاه شما مجبور به مصالحه هست  یواقع یایه در دنک دانم  یزودگذر. البته من م  یاست و نه مدها

نه وجود  یر بهیبصورت غ یاطالعات کبان یطراح یبرا یعمل یلین است دالکاوقات مم یمثال برخ

توان  یهم م  SQLست.( در مورد  رار گرفته امورد بحث ق  تمهفر فصل  ن مویوع دی. )ااشدب  داشته

ر است  یان پذکقطعا ام  یابصورت رابطه  SQLرا در نظر داشت. گر چه استفاده از    یطین شرایچن

ق  ی)در برخ به هر  ا  یدر برخ  ی(، ول یمتیاجزا و  به  نتیموارد  ه  ک ل  ین دلیبه ا-ه  ک د  یرسیجه م ین 

بموج  یازساده یپ استناقار  یسود  پا  یوره هرب   یارک ن  یچن  -ب  چن یی را  در  آورد.  خواهد  ن  ین 

  یک )مثال با نوشتن    دینک « بودن معاف  یاامال رابطه ک ها را از » قسمت  ین است برخکمم  یموارد

س(. به هر صورت من اعتقاد  ک ندیا  یکاستفاده از    یسازاده یپ  یبرا   یعیر طبیب و غیعج  یو رک 

 د. ین به انجام رسانیانرا از منظر قو یاالحه ن مصیچن د یا بامش  هک راسخ دارم 

 د.یدهی انجام م یارک د چه یه در زمان مصالحه، دارک د ید بدانیشما با •

 د. ی آن داشته باش  کتر ی برا یل خوبید و دلیبشناس  یح و قانونید رفتار صحیشما با •

ه  ن مصالحیزدن ا  م بهنده قصد  ی ه اگر در آک د، چرا  ینک ل خود را مستند  ید دالیشما با •

ار ک ن  یا  -داشت  یشتری ب  ین رابطه ابزارهایدر هم  یمحصول بعد  ال اگرمث  -د  یته باش شرا دا

 ر باشد. یپذانجام 

ا  یفوت و فن در  -ان شده یسال قبل ب  پانصد   است و   ینچیه منسوب به لئوناردو داوک -ر  یجمله ز

 ند:ک یان میرا ب ینورد
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ا  یان  کس  دون ه ب ک است    یی دااخانند ناست م  ی نه تئوروافته انجام تجربه بدون پشتیه شک   یسک 

به  قطب هیم  یشتک نما  و  نمچ یرود  اطمیگاه  باشد  یتواند  داشته  به  ک نان  مک ه  تجربه  یجا  رسد. 

 بنا شود.  یه معلومات تئور یشه بر پایهم یستیبا

 

 ی بر مدل اصل یمرور

د.  یارد  ییآشنا  یابطه مدل را  با  ین تا حدودید، بنابراینک یار مک   یاطالعات  کنه بانیشما در زم

از   آتیاهدف  مباحث  مورد  در  شروع صحبت  بخش  مرور  ین  و  برخ  یاست  جنبه   یبر    ی هااز 

مدل  یا  ییابتدا اصلک –ن  بصورت  استیتدو  یه  شده  »بصورت  یخواه   -ن  عبارت  به  داشت.  م 

امال  ک ا  ه آنرک نست  یا  یاتصور غلط در مورد مدل رابطه   یکد   ی نک ن شده است« توجه  ی تدو  یاصل

فریا مستا  حالد  ننک یض  نیچنه  ک   یدر  رابطه ین  مدل  ا  یاست.  شبیاز  نظر  رین  است:  یای یه  ات 

ایاییر هم  نیات  تغیستا  زمان  گذر  در  و  پییست  می ر  حقک یدا  در  رابطه یند.  مدل  تواند  یم  ی اقت 

و   اتد اثبیجد یایزمان همواره قضا یات در نظر گرفته شود. در طیاییاز ر کیوچک بعنوان شاخه 

ای د و همونشیشف مک د  یج جدینتا ایشا  فراد شه  باز هم مشابه  ک ن روند مشار یسته در  ت دارند. و 

 ن جهان بود.  ی ا یوشاک ه از زمره مردان ک ابداع شد  یز توسط فردین  یاات، مدل رابطه یاییر

و یشا نام  ندان  ید  بایرا  بگوی د.  زمان    * ـاد  ک   اف ی ا  او ه  ک م  ی د  آن  در  و  داشت  از    یکی نام 

افت  ین بار درینخست   یبرا  یدان تجرب یاییاد رک   1968ال  اواخر س  بود. در   IBMسسه  ن مویققمح

ار ناقب  یه در آن زمان بسک -ها  گاه داده ین مربوط به پای ن قوانیتوانند در تدویم  ی اییه قواعد رک 

ابتدایی   تدوک به   -بودو  شوند.  گرفته  اصلیار  گزارش  یا  ین  در  مدل  سال    IBM  یپلوهشن  در 

 ام.ده آورمه ب عنوان یدر یماله ن مقیمورد ار د یشتریب شت و من مطالب  گ نمودار  1969

 ی ساختار یهایژگی و

اصل جامع  بخشسه    ی دارا  یمدل  ساختار،  است.  داده ک و    تیمهم  با  بطور خالصه  ار  من  ها. 

ا  امل در مورد آنهک بطور    نده یآ  یهادهم و در فصلیم  ح یتوی  یاز آنهارا بصورت اجمال  یکهر

 رد.ک  همبحث خوا

 
له خود من او  دوستانش و از جم یارد. برکیا مضشه با نام مستعار امیاو هم ی ول ک،فران  یادگار و اف برا یبرا یا *

 تد بود. 
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ها را بصورت  د رابطه یدانیه مک است و همانطور    خود رابطه ن ساختار  یتر  یار. اصلاول ساخت

ها  د(. رابطه ینی بب  شرح مثال بدون    یکرا بعنوان    1-1ل  کدهند )شیش میاغذ نماک   ی جدول بر رو

از    یالیخ  یستخرا  ع،نو  یکشوند(.  یهم شناخته م  ه بعنوان دامنهک )  شوندیف میانواع تعر  یبر رو

است یدمقا مختلف  وک   ر  رابطه   یواقع  یهایلگیه  مقادیواقع  ی هادر  واقعی،  آن    یر  از  را  خود 

بان یبرم مثال  به  مراجعه  با  و شعب  ک   یاطالعات  کدارند.  شک ارمندان  در  داده  ینما  1-1ل  که  ش 

نام دارد مجموعه ک )»   DNOه  ک   یشده است، مثال نوع بعتم  یدهاک   یاز تمام  یاد شعبه«(   یرابر 

توانند  یم  EMPدر رابطه    DNO  یلگین ویو همچن DEPTدر رابطه    DNO  یلگید. وباشی ب مشع

ن  یاند.)ولبرداشته شده   یالیخ  یه از استخرک باشند    یریشامل مقاد نام ایالزم  و  ها  یلگین ویست 

هم  نوع   نام با  چن  یکیشان  هم  معموال  و  نیباشد  آین  در  مثالیست.  ا  یادیز  یهانده  رد  مون  یدر 

 د.(  ید میاهخو

 

 
 ر نمونه یمقاد –ارمندان ک شعب و  ی اطالعات ک. بان1-1ل کش

 

طور   جدول ک همان  گفتم،  قبال  جمانند    ییاهه  شدو  تصوها  رابطه   1-1ل  کدول  به  ر  ی را 

با جدولیم  ییتا  n  رابطه  یکشند.  ک یم داده شود. ستونینما  یستون  n  یتواند  با    یهاش  جدول 

تاپل یها رابطه و همچنیلگیو با    ی ر منفیح و غ یمقدار صح  یکتواند  یم  nاند.  ها معادلن سطرها 

شوند. مدل  یده میمنا  یترنر  ییتاسه    ابطهو ر  ینریبا  ییا، رابطه دوتیونری  ییتایکرابطه    یکباشد.  

گوناگون    یارابطه  پشتی لک انواع  را  داراک یم  ی بانید  رابطه  هر  د  یاندک د  یلک   یکحداقل    ی ند. 

ثرا و  ک ا-ها  یلگیاست از و  یبکیگر تریتا است. به زبان دیکشناسه    یکد فقط  ی اندک د  یلک    * .است

 
سمت  ق « )د استیاندکد یلک  یکحداقل  یدارا مرابطههر »  ن صورت گفته شود:ید به ایبا ن جملهیق ای به زبان دق  *

 د(. ین یبب را هاو مرابطه هارابطهفرق 
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هم اینه  »تریشه،  فقط  کین  در    یگلیو  یک ب«  رابک   -ردیگیبرمرا  تاپل  هر  تره  در  فوق  کیطه  ب 

داراک الذ شیک  یمقدار  یر  در  است.  دارا  ی برا  1-1ل  کتا  شعبه  هر  هر  یکد  ک   یک  یمثال  و  تا 

داراک  پرسنل  یک  یارمند  بنابرایک  ی شماره  است.  میتا  بگویتوانین  د یلک   یک  {DNO}ه  ک م  ییم 

  ی دها یلک د:  الوک مورد آدر    است.  EMP  ید برایاندک د  یلک   یک  {ENO}و    DEPT  ی د برایاندک 

همیاندک  ترید  و  ییهامجموعهزیر  ا  یها،  ب کیشه  هستند یلگیاز  فقط  ک   یزمان  یحت-ها    یک ه 

 دهند.یوالد قرار مک ن آ یمجموعه را ب یک یاعضا یو بصورت عرف -را شامل شود یلگیو

ص، صات خاخمش  یل دارا بودن برخیه به دلک است    ی دیاندک د  ی لک ،  ید اصلیلک و مویوع بعد  

د داشته باشد،  یاندک د  یلک   یکه اگر رابطه فقط  ک است    یهیاست. بداب شده  ر انتخن منظویا  یبرا

د باشد  یاندک د  یلک   -شتریا بیو-دو    یاگر رابطه دارا  ید. ولینام  ید اصلیلک آنرا    یتوان به راحتیم

بعنوان    یکیانتخاب    یبرا آنها  اصلیلک از  ایمختار خواه  ید  به  بود.  معیم  باالک   نان  از    یکیخره  ه 

  ی ارمند ک شماره    یک   یدارا  ه ان ادارارمندک ه  ک د  ینک مثال فرض    ی است«. برابرتر  ه برای »از بق  آنها 

اهستندتا  یکنام    یکتا و  یک   EMPد  ی اندک د  یلک هر دو    {ENAME}و    {ENO}ن صورت  ی . در 

 م. ینک ن  یی تع ید اصلیلک را بعنوان  {EMP}ه ما ک ن است کخواهند بود و مم

گک د  ی نک توجه   انتخاب  فه  در  اصلیلک تم  هست   ی د  ویآزاد  فقط    ی لد  د  یاندک د  یلک   یکاگر 

نه اختیموجود باشد د اما اگر بیلکوجود دارد و نه مش  یاریگر  د وجود  یاندک د  یلک   یکش از  ی. 

ب از  انتخاب  باشد،  حدود یداشته  تا  آنها  دل   ین  بعضحالت  در  دارد.  نظر  ت یموقع  یبخواه  به  ها 

د  یلک عموال از قاعده  من متاب  ک ن  یدر ا  د ندارد.انتخاب وجو  ی راب  یمنطق  لیچ دلیه هک رسد  یم

ر  یرا با دو خط در ز  ید اصلیلک   یلگیمن و  1-1ل  کمانند ش  ی رینم. در تصاوک یم  یرویپ  یاصل

متما میآن  اک یز  بر  نینم.  تا کن  مکیته  همان  ی اندک د  یلک ه  ک نم  ک ید  اصلیلک د  این   ی د  و  ن  یست 

د یلک لمه  ک موارد من از    یبعد در برخ  به ن  یاز ا  ت فراوان دارد.ی اهم  یاطه مویوع از نقطه نظر راب

د  یلک ه  ک د  یشو حیرن است متکمم  ی)در موارد  د است یاندک د  ی لک ه منظور از آن  ک ام  رده ک استفاده  

»مشخصات خاص«  ک از    یاصل بوده  بهره دام  انبوده    د یاندک   یدها یلک ر  یسا  درکه  مند  ن  یاست؟ 

ذات   به  معموال  مخاب  انت  یلگیومشخصه  باز  بگردیشده  ای گذرد.  مویوع  یم،  مهن  م  چندان 

 ست.( ین

ر  یه الزم است با مقادک رابطه است    یک  یهایلگیاز و  یا، مجموعهید خارجیلک ت  یو در نها

ل  کهمان رابطه( مطابقت داشته باشد. با مراجعه به شهم  د  یا شایگر )و  یرابطه د  یک د  یاندک د  یلک 
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در    {DNO}د  یاندک د  یلک با    آن ر  یزم است مقادو ال  ست ا  EMP  یرجد خایلک   {DNO}مثال    1-1

ل با فلش به  کن مویوع، آنها را در شیمشخب شدن ا  یمطابقت داشته باشد. )برا  DEPTرابطه  

  D2با مقدار    یتاپل  یدارا  EMPه اگر مثال  ک ن است  یام(. منظور از لزوم مطابقت ارده ک هم مرتبط  

است در    D2ن  آ  DNOار  ه مقدک باشد    یلتاپ  یراند داواتیهم م  DEPTباشد آنگاه    DNO  یبرا

بان  ی ه وجود خارجک خواهد بود    یارمندک   ی دارا  EMPنصورت  یر ایغ هم    یاطالعات  کندارد و 

 ت« نخواهد بود.یاز واقع ی»نمونه قابل اعتماد

 

 تیجامعویژگی 

جامعیق عبارتید  فقط  اصل  در  باک است    یمنطق  یت  همیه  دید  مثال  باشد.  درست  مورد  ر  شه 

ه مقدار آن  ک ن صورت  یداشت بد  SALARYرد  در مو  ید عملیق  یکن  واتیارمندان مک   ب وشع

ود لزوما با توجه به  ین قیا  یاست ول  ی ودیق  ی دارا  یاطالعات  کشه بزرگتر از صفر باشد. هر بان یهم

بان ین شده و ویخاص تدو  یاطالعات  ک بان  یک  یهارابطه  بود. در    ی اطالعات  کله همان  خواهند 

ه ک ن معنا  یبد  یاست. عموم  یت عمومیجامعانون  دو ق  ی( دارایصورت سنتب)   یاطه راببل مدل  قام

بان در مورد    ی گریاست و د  ید اصلیلک از آنها در مورد    یکیشود.  یاعمال م  ی اطالعات  کبر هر 

 . ید خارجیلک 

 

 ی ت وجودیجامع

 باشد.  یتواند تهینم  ید اصلیلک  

 

 ی ت ارجاعیجامع

 د.د داشته باش جوو یخارج دیلک در   یبقمنطر یغر چ مقدایه  یستینبا 

 

ر منطبق« ، مقدار  یغ  ید خارجیلک ح دهم: منظورم از عبارت » یرا توی   ید تا اول دومیاجازه ده

د متناظر وجود نداشته باشد. در مثال شعب  یاندک د  یلک ه مقدار معادل آن در  ک است    ید خارجیلک 

ن در  تناظر آتاپل م  یاست ول  D2ن  آ  DNOر  داه مقک باشد    یتاپل  یدارا  EMPارمندان، اگر  ک و  

DEPT  جامع باشد،  نداشته  ارجاعیوجود  بنابرا  یت  است.  شده  جامعینقض  قانون  ارجاعین    ی ت 
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پ بر  ا  یت ارجاعیند و عنوان جامع ک ید مکیتا  ید خارجیلک ح  یصح  یسازاده یفقط  ت  ین واقعیاز 

به تاپل  ید خارجیلک ه هر مقدار  ک شود  یم  یناش د  ی دانک د  یلک در    یساور مقدابا م  یبعنوان مرج  

د حتما  یبا Aارجاع داشته باشد، آنگاه  Aبه  Bد:»اگر یگوین قانون میر واق  ابسته است. دمتناظر وا

 وجود داشته باشد.«

رد    یلک « را بطور  یدارم. من مویوع »ته  اشکال نجا من  ی، در ایت وجود یدر مورد قانون جامع

را داشت اما  ظر  ن نی اد خالف اک )  رددان  یابطه را  مدلدر    ییجا  یه تهک دا معتقدم  ینم و شدک یم

برا نظر    ی ت وجودی ح قاعده جامعیتشر  یبرا  .(دارم  یمکل محین حرف دالیا  یمن  من مجبورم 

رده ام  ک ان  یب  سوم  ن مورد در فصلیه در اک را    یخواهشمندم مطالب  ینار بگذارم ولک خود را موقتا  

 د. ینک  کرا در

ته به    ی»نشانگر«  ن مقد   ینامعذاتا  بسک)ن  است  امعلومار  تهار مهمیته  ن  یک  ی :  بلیمقدار  ه  ک ست 

و    یک برا ینشانگر  است.(  پرچم  فرض    یا  مک د  ینک مثال  نم  E2ارمند  ک زان حقوق  یه  م.  یدانیرا 

بجایبنابرا به    یواقع  SALARYمقدار    یکردن  ک وارد    ین  مربوط  تاپل  که  -ور  ک ارمند مذک در 

ایتوانینم دک ن  یم  انجام  را  چونی هار  واقعقدم  م  نقوح  یار  را  به    مربوط  محل  -میدانیمق 

SALARY نم. ک یم یگذارعالمت  یرا با ته 

 

 
 

مک همانطور   تاینیبیه  میه  SALARYر محل  د  پلد  اندارد.    یرقداچ  هاشور  ک ن  یدر  از  تاب 

مینما  یبرا و شما مرده ک استفاده    یخال  ی هاانکش  میتوان یام  دارا   یهاانکد  را    ی هاشور خورده 

 د.یریدر نظر بگ  ی ا نشانگر تهیپرچم و 

م،  ناد  توانیمارمند  ک ه هر  ک ن است  یبا چنیتقر  EMPاز نقطه نظر رابطه    ی ت وجودیقانون جامع

د حتما معلوم باشد چرا  یبا  یو  یارمندک داشته باشد اما شماره    حقوق نامعلوم   ل خدمت وشعبه مح

غک  در  ایه  ن یر  مشخب  صورت  مورد  ک ست  ین  در  ما  )و  ک دام  ک ه  »موجودک ا  یارمند  ت«(  یدام 

 م. ینک یصحبت م
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مطالبیا تمام  ایه مک بود    ین  تهیخواستم  اک ان  یب  ینجا درباره  را وین مینم.    سوم فصل  ا  ت  وع 

 د.ینک ش اموفر

 

 ها  ا دادهب ارک یژگی و

 ر است: یز یهاشامل قسمت  یاها در مدل رابطه ار با داده ک بخش 

آنها در    یه تمامک ( است  MINUSا  یمانند تفایل )  یارابطه   یاز عملگرها  یامجموعه •

 شوند.یده می نام یامجموع جبر رابطه 

رابطه  • انتساب  رابطه    sو    r MINUS s  (rمانند    یاابطه ر  عبارت  یکه  ک   یاعملگر 

 د.کنیم سبت نمگر یرابطه د یکرا به هستند( 

ند و در  ک یح میتشر  ی ارا در مدل رابطه   * یرسانروزبه  یانتساب چگونگ  یاعملگر رابطه 

»رابطه  و  بخش  رلور یها،  با  ایها«  به  جبر یشتر  مورد  در  و  پرداخت.  خواهم  مویوع  ن 

مجمی،)تقریارابطه  رابط ک است    یارابطه   یلگرهاعم  از  یاه وعبا(  روی»جد  یهاهه  از  را    ی د« 

میمی»قد  یهارابطه  بدست  دقی «  عبارت  به  و  عملگر حداقل  ق یآورد.  هر  بعنوان    یکتر  را  رابطه 

رابطه ک افت  یدر  یورود خروجید  یارده،  بعنوان  را  م ی تول  یگر  )و  ک ید  تفایل  مثال  ا  یند. 

MINUS بعنوان ورو را  رابطه  از    ییکرده،  ک   افتیرد  ید( دو  رابطه  ن  ق«ی»تفر  یگریدرا  و  موده 

بعنوان خروج  یگرید رابطه    یک  یه رابطه خروجک مهم است    یلین خیآورد. و ایبوجود م  یرا 

باعث م  ی ا( در جبر رابطه ی)تعد  یتراگذر  معروف  یلگیگر است. وید ه  ک شود  یوجود دارد و 

ملگر ع  ازیمورد ن   یودا نوع ورب  لگرعم  یک  یوجه خرک   یبتوان عبارات تو در تو نوشت. تا زمان

گر مورد استفاده  یعملگر د ی تواند بعنوان ورودیعملگر م  یک  یخروجمطابقت داشته باشد،  یبعد

برایقرار گ م  یرد.  رابطه  یمثال  دو  تفایل  نت  sو    rتوان  و  آورد  بدست  بعنوان ورودیرا  را    ی جه 

  vبا   کتراعملگر اش یروداز دو و یکین بعنواا  ر جه حاصلیدر نظر گرفت و مجددا نت uاجتماع با 

 ب ... ین ترت یمورد استفاده قرار داد و به هم

 
ار برده  کبه  ATEUPDو  INSERT، DELETEی  عملگرها یبرا یعموم  ی المهکبعنوان  یرسانروزتاب بهکن یدر ا*

 . خواهم نوشت یسیا با حروف بزرگ انگلباشد آنر UPDATEقا یه منظور دقک  یه است و زمانشد
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تعدادیم تعر  یشماری ب  ی توان  تعر  یه همگک رد  کف  یعملگر  رابطه    یکف »حداقل  یدر 

م ینک ی ه از عملگر صحبت مک   ینند. اما وقتک ی« صدق میرابطه خروج  یکقا  یو دق  ی بعنوان ورود

رد(. در فصل  ک   یاش آنها را معرفمقاله   ن یاد در اولک   ه ک )  است  ی سنت  عملگرت  هش معموال منظور  

عملگرها  یتعداد  مپنج معرف  یایاف   یاز  را  بحث خواهم    یرا  موردشان  در  شک و   2-1ل  کرد. 

ایتصو  یمعرف  میر  عملگر  هشت  برخین  با  اگر  توجه:  ا  یباشد.  عملگری از  هستن  ناآشنا  -د  ی ها 

د. من قصد دارم  ی ران نباشل است، نگکمش  تان یبرا  رمختصحات  ی ویت  ن یو فهم ا  -م یخصوصا تقس

 . (پنجم)عمدتا در فصل   شتر به آنها بوردازمیحات بینده مجددا با مثال و توییدر آ
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 نشیگز

گرداند. مثال  یخاص باشند را برم یطیشرا یه داراک رابطه  یکاز  ییهاتاپل یتمام

رابطه  کمم است  تاپل   مینک نش  یزگ  را   EMPن  مقدارک   ییهاتا    D2آنها    EMP  ه 

 م.یاست را بدست آور

 پرتو

برم  یارابطه  از حذف    یک  ی هار(تاپلیتمام )ز  ی ه حاوک گرداند  یرا  بعد  رابطه، 

را فقط بر    EMPن است رابطه  کمثال مم  یباشد. برایخاص م  یهایلگیو  یبرخ

 م.ینک پرتو  SALARYو  ENO ی هایلگیو یرو

 یرب

ب دو تاپل است  کیاز تر  نکمم  یهاتاپل  یتمام  ی ه حاو ک گرداند  یرا برم  یارابطه 

هر  ک  به    یکه  متعلق  آنها  نام   یکیاز  به  است. یرب  مشخب  رابطه  دو    ی ها از 

 شودیشناخته م  یارتک وند دیو پ  ی وند یربدری ، پ ییربدر  ، عملیارتک یرب د

 .(د ید دی هواخ  پنجمه در فصل ک وند است، یاز پ ین عمل نوع خاصیقت ای)در حق

 ک اشترا

)در واق    موجود در هر دو رابطه است  یهاتاپل  ی ه حاوک گرداند  یمرا بر  یابطه ار

 .  (وند استیاز پ  یهم نوع خاص  کاشترا

 اجتماع

برم  یارابطه  حاوک گرداند  یرا  در    ی هاتاپل   یتمام  ی ه  دو  یو    یکی موجود  هر  ا 

 ن است.یرابطه مع

 تفایل

ضور  طه اول حه در رابک است    ییاهپل تمام تا  ی حاو  هک گرداند  یرا بازم  یارابطه 

 ستند.یدر رابطه دو موجود ن  یدارند ول
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 اند(دهخور راشوج هی)نتا ی اصل یا. جبر رابطه2-1ل کش
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 د ونیپ

برم  یارابطه  تر  یهاتاپل  یتمام  ی ه حاوک گرداند  یرا  از  ن  کمم  یهاب کیحاصل 

ه  ک ن شرط  ی باشد با ایهاست ماز رابطه   یکیاز آنها متعلق به    یکه هر  ک دو تاپل،  

شر تاپل  داراک ت  ک دو  آمده،  بدست  تاپل  هر  در    ی برا  کمشتر  مقدار  ی رده 

و  -بار    یکفقط    کترشم  ارن مقد ی)و ا ندباش  ابطه خاص در هر دو ر  ییهایلگیو

 ده شود(. یدر تاپل بدست آمده د -نه دو بار

ا پیتوجه:  نوع  سنتین  بطور  طب یپ   یوند  مینام  یعیوند  آنجا  یده  از  پک شود.  وند  ی ه 

شود و من هم  یاطالق م  یعیوند طبیوند به پی لمه پک العاده دارد،  ت فوق ی اهم  یعیطب

 رد.ک هم وا خ یوریپ ن امریتاب از اک  نیدر ا

 میتقس

  ی اند و رابطه ک یافت میاست را در  یونری  یکیو   ینریاز آنها با  یکیه  ک دو رابطه  

برم مقادک گرداند  یرا  تمام  شامل  و  یکیر  یه  با  یهایلگیاز  به    ینریرابطه  است 

با تمامید  یلگیه )وک   یاگونه  ت  مطابق  یونریر موجود در رابطه  یمقاد  یگر آن( 

 داشته باشد. 

 

هم بنام حساب    یگریز دید چ یدانیه احتماال مک ن بحث: همانطور  ی ه اقبل از خاتم  ه تکن  نیرخآ

بعنوان جایرا م  یاوجود دارد. حساب رابطه   یارابطه  به  دانست  یاجبر رابطه   یبرا  ینیگزیتوان   .

)به  یابطه ز راینالان آ یب از    (،اب)به همراه انتس  یاات به گونه جبر رابطه یان عملیب  یجاه  ه بک ن معنا  یا

انتسهمر استفاده  اه  اینک اب(  مساویم.  هم  با  دو  جا  ین  قابل  نظر یدیکبا    ینیگزیو  به  هستند.  گر 

براک رسد  یم آنال  یک  یاهر عبارت جبر رابطه   ی ه  بالع  ی از رابطه یعبارت  و  س. در  کوجود دارد 

 . ردک صحبت خواهم  یاشتر در مورد حساب رابطه یب یمک مه آ ییم

 

 یی مثال اجرا

تاب خواهد بود:  ک   یثر مباحث آتک ه ایه پاک برم  یان میبه پا  یمثال  یبا معرفمختصر را    رورن میا

 د( ین یرا بب 3-1ل ک)ش نندگان و قطعاتک   یمثال شناخته شده توز
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 نندگان ک  یتوز

را مشخب مک   یتوز  Sرابطه   ب ک ینندگان  دقیند.)به  توزق ی ان  نندگان طرف  ک   یتر 

  ی تا به ویکه بصورت  ک (  SNO)  ده ننک  یتوز  اره مش  یک  ده ننک   یوزر ته  (قرارداد

نه لزوما    (SNAME)نام    یکاست(،    ید اصلیلک   {SNO})و    افته است یاختصاص  

پایرتبه و    یک تا است(،  یکتصادفا    3-1ل  کتا )در شیک   یک و    (STATUS)ه  یا 

 ، دارد.(CITY)محل

 

 هاقطعه

م  Pرابطه   را مشخب  قک یقطعات  هر  ق  یکه  طعند.  تا  یکه  ک   (PNO)طعه  شماره 

اصلیلک   {PNO})و    است رنگ    یک،  (PNAME)نام    یک است(،    ید 

(COLOR)  ،وزن    یک(WEIGHT)    انبار    ه قطعه  ک ان  کم  یک و آن  در 

 ، دارد. (CITY)شده 

 

 ها سفارش

مسفارش  SPرابطه   مشخب  را  م  ندک یها  توسط  ک ه  ک دهد  ی)نشان  قطعات  دام 

ت  یکدامک  شدیم تانندگان،  ک  یوزاز  اسن  ست ه  هر  شماره   یکفارش  (. 

قطعه    یک،  (SNO)ننده  ک  یتوز من    (QTY)تعداد    یکو    (PNO)شماره  دارد. 

   یتوز  یکقطعه و    یک  یسفارش برا  یکثر  ک ه در هر زمان حداک ام  رده ک فرض  

 {SNO}ن  یو همچن   ید اصلیلک   {SNO,PNO}ن  ی)بنابرا  ننده خاص وجود دارد ک 

  . (مطابقت دارند  Pو    S  یلد اصیلک و با    هستند   یجد خاریلک دام  ک   هر  {PNO}و  

دارد    یاننده ک  یتوز  3-1ل  که مطابق شک د  ینک توجه     -S5ننده  ک     یتوز-وجود 

 ست.ین یچ سفارشیه  یه داراک 
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 ر نمونه یبا مقاد –نندگان و قطعات ک یتوز ی اطالعات ک. بان3-1ل کش

 

 یسازادهیپ  و مدل نیفرق ب

  ی هیتاب است. بدک ن  یمطالب ا  یه تمامی ه پاک نم  ک را روشن    یمویوع  یستیز بایقبل از هر چ

  ی ها داراداده گاه یپا یایدر دن ده دال مده لمک . متاسفانه است مدل داده  یک، یاه مدل رابطه ک است 

 ن است: یتر چنی اد یبن یامال متفاوت است. معنا ک  یدو معنا

)اولیتعر داده«  »مدل  معنی ف:  تجریتعر  یک(  ین  خودیدیف  منطقک ،  و  ساختارها  یفا    یاز 

  نش ک ترا تی ه قابلک دهند یل مکیتش یانتزاع ینینار هم ماشک ه در ک باشد ی، عملگرها و ... میاداده 

 .  (ی)طراح ددار اربران راک با 

ز یرا با تما  ی م گام بعدیتوانیف مین تعرید. با اگردیمبر  یاما به مدل رابطه ین برداشت مستقیا

 شود:یف میر تعریه بصورت زک م یآن بردار یاده سازیو پ  یاشناخت مدل رابطه 

»پیتعر داد  یک«  ی سازاده یف:  ف  ه مدل  انیماش  یکیزیتحقق  د کیتش  یااجزو    یتزاعن  ه  هندل 

 است. ین واقعیماش یک یر رو مدل، ب

ا مفاهیمن  وین  نگاه  با  را  رابطه یم  به مدل  شناخته شده  ک ح خواهم  یتشر  یاله  مفهوم  اول  رد. 

ل  کیها تشیلگیها و وه از تاپل ک ها چه هستند و بدانند  ه رابطه ک د بدانند ینندگان باک رابطه: استفاده  

تمامشده  اجزاهنی ا  یاند.  هسم  از   ییا  مقابل تن دل  در  بدانند  ک ست  ین  یازین   د.  رابطه ک ه  ها  ه چگونه 
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ف رو  یکیزیبصورت  میذخ  کس ید  ی بر  مقادیره  و  داده یشوند  فرد  به  منحصر  چگونه  ر  ها 

  ی شوند. تمامیجاد میبه اطالعات چگونه ا  یابیدست  ی رهایها و مسسک ندیشوند و ایم  یدگذارک 

 د. هستن   -لمد یاجزا  نه و – یاده سازیپ ی نها اجزایا

رد و  ک د آنرا درخواست  یست و چگونه بایوند چیه پ ک د بدانند  یاربران باک وند«:یرد »پمثال در مو

شینت آن چه  ا  یلکجه  تمام  )طراحیدارد.  مدل  به  مربوط  ولینها  هستند.  بدانند  ینبا  ی(  پک د  وند  یه 

ا  ی  گردد و یم  جام ان  ییهاراک پشت پرده چه  ا در  یشود و  یم  یساز اده یپ  یکیزیچگونه بصورت ف

اک  مسسک ندیدام  و  م  یابی دست  ی رهایها  قرار  استفاده  دستگاه یگی مورد  در  و  و    یورود   ی هارند 

 شوند. ی مربوط م – یو نه طراح – یاده سازینها به پ یا یدهد. تمامیرخ م یچه اتفاق یخروج

 بطور خالصه:

 نرا بداند. د آیننده باک ه استفاده ک است  یزیچ یطراح •

 د آنرا بداند. یباه ننندک اده  ستفه اک  ستا یزیچ یسازه دایپ •

نم من  چک ه  ک م  یگوی )البته  ندارند  حق  پ  یزیاربران  مورد  سازیدر  بل  یاده  ه  کبدانند، 

ا از ایه مک ن است  یصحبت  بنابراک ار معاف  ک ن  یتوان آنها را  پیرد.  به  تمام مسا ل مربوط  اده  ین 

 شته شود.( نگه دا  ان پنه اربرانک  د یاز د -بالقوه حداقل بصورت – یستیبا یساز

برخیا  رد مینتا  ینجا  اوال توجه  ی نیبیج مطلب فوق را  است    یمویوع  ییاراک ه  ک د  ینک د: 

پک  به  عامه(  تصور  )بر خالف  سازیه  م  یاده  طراحیمربوط  به  ونه  ایشود  ما  مک .  ه ک م  ییگویثرا 

آهستگیپ به  م  یوند  ولیانجام  بی ا  یشود.  جمله  پمع  ی ن  است.  و    یطراحاز    یبخشوند  ی نا  است 

بلک ا  ی   یسر  اندتوینم  یراحط باشد.  بایه اک ند  پ  یهابه پردازش   ی ستین امر    ی اده سازیموجود در 

بنابرا شود.  میاطالق  خاصی ن  نوع  نظر  از  فالن  محصول  گفت  بهمان  یپ  یتوان  محصول  از  وند، 

 عتر است.یسر

 

 توجه 

به    در اصل   ییاراک ه  ک است    اندازم. درستیبده غلط را جا  یعق  یک ه  ک من قصد ندارم  

مبمر  یازساده یپ ولیوط  ای ا  یشود  به  نین  معنا  مدلک ست  ین  از  اگر  استفاده  (  ی)طراحه 

پنادرست   ا  یخوب  یسازاده یشود  آمد    خواهد  دال  یکین  یبدست  به  ک است    یلیاز  ه 
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س  کچی ه  ه ک بود  ن  ید. )در پاراگراف قبل فرض من ایموجب آن الزم است مدل را بشناس

 ند(.  ک یمده نبد استفااز مدل  

اده  ید و پیارده ک د، در محدوده حقوق خود عمل  یسیبنو  S JOIN SPمثل    یاگر عبارت

ه  ک د  یاگر اصرار داشته باش  یدهد. ولین نحو انجام میهم درخواست شما را به بهتر  یساز

 ن: ید، مانند اینک نحوه انجام آنرا هم خودتان مشخب 

 
do for all tuples in S ; 

       fetch S tuple into TNO, TN, TS, TC ; 

       do for all tuples in SP with SNO = TNO ; 

          fetch SP tuple into TNO, TP, TQ ; 

          emit tuple TNO, TN, TS, TC, TP, TQ ; 

       end ; 

    end ; 

 

ره  یذخ  یهاروشنند  ماد  یا نب  یاطه راب  یهاستمیس  د.یبرس  یمناسب  یارا ک ه به  ک د توانست  ینخواه 

 رند. یمورد استفاده قرار گ یابیازو ب

  ی ابیما را قادر به دست  یسازاده یو پ  ین طراحیب  یز منطقید، تمای دانیه احتماال مک ا، همانطور  یثان

رها  آنرا    حتماالن حال ایست با این  یلمه چندان مناسبک )  یاند. استقالل داده ک یم  یااستقالل داده 

برد.ک م  یه نخوا داراک   معناست  ن ید(  آزاد یا  ی ه  ذخک م  یباش  ین  نحوه  بازیه  و   یکیزیف  یابیره 

اربران وجود  ک د  یرات متناظر در دییبه تغ  یازیه نکنیم بدون ایر ده ییرسانه را تغ  یاطالعات بر رو

  یی اراک بهبود    ،میر دهییرا تغ  یابیره و بازیم روش ذخین است بخواهکه ممک ن  یل ایداشته باشد. دل

ا تغیچنجاد  یاست.  ا  یراتیین  تغیبدون  دییجاد  در  بد ک د  یر  معناست  یاربران  برنامهک ن    ی ها ه 

به  یو رک موجود،    یاربردک  قادر  و... همچنان  ن ک ها  بود.  بس کار خواهند  ایته  است  یار مهم  ه  ک ن 

داده  معنا  یااستقالل  سرما  یبه  از  برا  یگذارهی»حفاظت  گرفته  نپ  یانجام  و    یانسان  یرویرورش 

 باشد.ی« میدبرارک  ی اهامهبرن

به فرد و در ع  یامر  یسازاده یو پ  یز طراحید تمایردک ه مالحظه  ک ور  طنهما ن حال  یمنحصر 

بیبس و  است  مهم  تمایار  عنوان  به  فیشتر  منطق  یکیزیز سطوح  م  یو  ایشناخته  متاسفانه  ثر ک شود. 

ه  ک ر  آنطو  -درنا دابودن ر  یارابطه   یادعا  هک   ییاآنه  یحت  –  ی امروز  یاطالعاتک بان  یهاستمیس

سته است  یه شاک را آنطور    یاجه استقالل داده یاند و در نت اورده ی ز را به وجود ن ین تماید ایشا  د و یبا
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ن مویوع در بخش  ینند. من به اک ی ت آنرا دارند، فراهم نمیقابل  یدر تئور  یارابطه   یهاستمیو س

 اخت.هم پردخوا  هفتمطور فصل  ن یبعد و هم

 د: یه با آن مانوس هست ک قدم ردازم و معتمدل داده بو یمعنا نیدوم واهم بهخینون مک ا

موسسه    یکماندگار    یها داده   ینگهدار  یبرا  یطرح  یعنی(  ین معنیف: »مدل داده« )دومیتعر

 بخصوص. 

ب دیبه  داده یان  مدل  معنا  گر  طرح    ی )در  به  ماص  خ  یاطالعات   کبانیک  دوم(  شود.  یاطالق 

صحبت    ی اداره دولت  یکا  ین و  ستاماریب  یک   ،کبان  یک   ی ابر  داده   ن است از مدل کممثال م  یبرا

 م. ینک 

اک حال   معنایه  دو  م  ین  داده شدند،  مقایمتفاوت شرح  به  را  شما  توجه  جلب    ی اسه یخواهم 

 ند:ک ی روشن م ینم رابطه آنها را به خوبک یه تصور مک نم ک 

  ی ابرت  اسن  که ممک است    ی سیامه نوان برنزب  یکاول مانند    یمدل داده در معنا  یک •

  ی چ مساله خاص یما به هیت خود مستقی در نها یرد ولیاستفاده قرار گمورد  مسا ل یرخحل ب

 شود. یمربوط نم

ه به زبان فوق نوشته شده  ک است  یدوم مانند برنامه به خصوص یمدل داده در معنا یک •

ا امیاست.  از  برنامه  برا  یمعنا  انات فراهم شده توسط مدل درکن   مساله  یکحل    یاول، 

 ند.ک یمستفاده ا اصخ

نت   هب باال ا  یجه منطقیهر حال،    ی داده در معنا  یهاه اگر در مورد مدلک ن است  یتمام مطالب 

م صحبت  طور  ینک ی دوم  به  منظور  رابطه ک م  مدل  رابطهیو    ی ال  مدل  تعریخاص  ی اا  ف ی)بدون 

ول است.  مدل   یمشخب(  از  معنا  یهااگر  در  ص  یداده  منظورینک حبت  اول  ل  مد  یکفقط    م 

 ن باره خواهم گفت. یشتر در ای ب هشتممشخب( است. در فصل  فی)با تعر یاه رابط

باق ایدر  مدلک ن  یمانده  لفظ  مدلیو    –  داده   تاب  فقط  معنا  -ا  در  به  یاول)طراح  یرا  ار  ک ( 

 خواهم برد. 

 

 ها  رابطه خصوصیات

مفاهک ا به  پاینون  رابطه یم  دیدگریبازم   یاه  ام.  میر  فصل  بحثواخین  ب  هم   یخبر  ی رور  را 

متمر  یهایلگیو چک ز  ک رابطه  هر  از  قبل  رابطه  ینم.  هر  و    یکز  عنوان    یکعنوان  دارد.  بدنه 



  

 به فهرست
32 

از    یانام:نوع است( و بدنه مجموعه   یلگیزوج و  یلگی)منظور از و  هاستیلگیاز و  یامجموعه

با عنوان مطابقت دارند. براک باشد  یها متاپل   چهار   3-1ل  کنندگان شک  یتوز  رابطه   ثال در م  ی ه 

تاپل    یه رابطه در واق  داراک د  ی ج تاپل در بدنه وجود دارد. توجه داشته باشان و پندر عنو  یلگیو

  ی سادگ  ی ما معموال برا  یتاپل دارد. ول  ی ه تعدادک ن بدنه است  یبدنه است و ا  ی ه داراک ست، بلین

 م.ییگوین میچن

است  یامال صحک  بگوک ح  اسل شدکیشت   نوع  نام:  یلگیو  یهاج از زو  عنوان  مییه  اه  با  ن  یت. 

نوع  معموال  تصاووجود  از  شیها  )مانند  م3-1ل  کر  حذف  چنی(  و  میشوند  نظر  به  ه  ک رسد  ین 

  مثال نوع است )  یک  ی دارا  STATUS  یلگیمثال و  ها است.یلگ یاز نام و  یاعنوان فقط مجموعه 

INTEGERفراموش   ع رایون مو یا دیاهم نب شما   یولام ده ان ندانش 3-1ل ک من آن را در ش ی( ول

 د  ینک 

و گاه  یهای لگیتعداد  )و  درجه  تاپل یتیار  یعنوان  تعداد  و  خوانده    یتینالیاردک بدنه    یها( 

بوده    3و    5،  4ب  یدرجه به ترت  یدارا   3-1ل  کدر ش  SPو    S  ،P  یهامثال در رابطه   ی شود. برایم

 باشد. یم 12و  ،  6، 5ب ی آنها به ترت یتینالیاردک 

هرگرابطه  ویاد.  ستنین  یرارک ت  یهال اپت  یداراز  ها  چرا    یلگین  است  استنباط  بدنه  ک قابل  ه 

اما  ین  یرارکت  ی اعضا  یات دارایاییها در رها است و مجموعه از تاپل   یامجموعه   SQLستند. و 

رند  شمایمرا مجاز    یرارکت   یوجود سطرها  SQLد جداول  یدانی ه مک ماند: همانطور  ینجا درمیا

ه من در  ک د  ینک   ک. لطفا دره به حساب آوردرا همواره رابط  SQL  یاهجدول توان  یمجه نیدر نت

ار ک ف به  ینا طبق تعری و ع  یرارکت  ی هارابطه، بدون تاپل   یلمه »رابطه« را فقط به معناک تاب  ک ن  یا

  ی هابا تاپل   یجینتا  -فیباز هم طبق تعر–ز  ین یارابطه   یه عملگرهاک د  ین متوجه باش یام. همچنبرده 

جه  ینت  3-1ل  کدر ش  CITY  ینندگان بر روک   یرابطه توز  مثال پرتو  یبرانند  ک ید نمی لتو  یرارکت

 ند.ک ید می را تول -و نه سمت راست–سمت چپ 
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 د: یبدست آ SQL یو رک ن یله این است بوسکمم جه سمت چپ ی)نت 
SELECT DISTINCT S.CITY FROM S 

ه  ک د  ینک سمت راست حاصل خواهد شد. توجه    یار رابطه ی غ  یاجه ینت   DISTINCTبا حذف  

ز دو خط  از  راست  نیدر جدول سمت  استفاده  عنوان  به رده کر  دی ا  ام  اک ل  یل ن  د  ی لک ل  ن جدو یه 

 .( ردندا یصلا

دوم اییوع  تاپلک نیگر  پا  ی هاه  تا  باال  از  ترتییرابطه  بدون  ای ن  هستند.  ویب  قابل  ین  یلگین  ز 

و    {a,b,c})مثال    ندارند   یبی مجموعه ترت  ی مجموعه است و اعضا  یک ه بدنه  ک استنباط است چرا  

{c,a,b}  ما    یوقت ته الب  . (تصادق اس  زی ن یاه ل رابطدر مد  ن امر طبعایند و ایات با هم مساویای یدر ر

ر  یک بر روجدول  ترتیم مجبورینک یاغذ رسم مک   ی ا  به  را  نشان دهیم سطرها  ولیب  ایکم  ن  ین 

هیترت نشانه  چیب  رابطه یچ  مدل  در  براین  یاز  م  یست.  من  سطرهایمثال  جدول    یتوانستم 

  S2د  بع  S4  عدب  S5بعد    S1  عدب  S3ه  از جمل  یگریب دیبه هر ترت  3-1ل  کنندگان را در شک  یتوز

 همچنان نشان دهنده همان رابطه باشد.  لکدهم و ش شان ل نکشر د

 
 توجه

ها  یو رک ه  ک ست  ین معنا نین به ایا  یاند ولرابطه نامرتب  یهاه تاپل ک ن است  یت ایواقع

داراینم بدکبل  باشند.  ORDER_BY  ی توانند  معناست  یه  نتاک ن  تول یه  از چنیج  ن  ی د شده 

ن  ییاهیو رک  نتاینما  یبرا  ORDER_BY.  تس یرابطه  سودمیش  استج  ع  یول  ند  ن  یدر 

 ست. ین یاعملگر رابطه  یکحال 
 

ویبه هم ن  یهای لگین صورت،  ترتیرابطه  بدون  به راست  از چپ  اند چرا  ی ز  ن ک ب  ز  یه عنوان 

به    ها را م ستونیم مجبورینک یاغذ رسم مک   ی جدول را بر رو  یک   یوقت  ی مجموعه است ول  یک

ست.  ین  یاز در مدل رابطه یچ چینشانه ه  زیب نی ن ترتین اکیلم وی ده  است نشان ب از چپ به ریتتر

 مثل–از چپ به راست    یبیها را به هر ترت توانستم ستون یم  3-1ل  کنندگان شک   یدر جدول توز

STATUS, SNAME, CITY, SNO- ل همچنان نشان دهنده همان رابطه باشد. اتفاقا  کنم و شیبچ

SQL  ر  ها دوناست. ست  نجا هم ناتوان ی در اSQL   ه  کنیا یگر برا یل دی)دل  ب هستند یرتت یحتما دارا
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ن حال دو جدول  یرابطه و در ع  یکشگر  یر نمایل زکمثال دو ش  .(ستند یرابطه ن  SQL  یهاجدول 

SQL  :متفاوت هستند 

 

 
 

 ن دو جدول عبارت است از:یننده اک جاد یا یهایو رک )
SELECT S.SNO, S.CITY FROM S 
SELECT S.CITY, S.SNO FROM S 

تصور  کمم است  اک د  ی نک ن  اهمیه  تفاوت  ول  یت چندانین  ا  یندارد،  واق   ایدر  نتان  و  یمر  ج 

 م پرداخت.( یاهدان خوبعد ب یهاصلف دره ک ردارد را درب یمسا ل مهم

هستند( به  1NFا  یدر صورت اول نرمال    یعنی)  اند.شه نرمال شده یها همه رابطه کنیا  یمطلب بعد

ده  یمقدار د  یکهر سطر و ستون تنها    ی جدول، در محل تالق  یر یش تصویدر نما  یعنیزبان ساده  

  ی رابطه دارا هر تاپل    متعلق به  ی اهیلگیواز    یک  ه هر ک فت  توان گیتر میان رسمشود و به زبیم

منفرد    یک آن-مقدار  نوع  با  متناسب  ای م  -و  در  من  زیباشد.  مطالب  مورد  در  ک دارم    ی ادین  ه 

 فصل بعد خواهم گفت. 

ه ک  مانطورم. هیشویشده تفاوت قا ل می ناش یهاه و رابطه یپا  یهان رابطه یه ما بکنیگر ایته دکن

با استفاده از چند رابطه موجود  ک سازند  یدر مما را قا  یاابطهر  جبر  یهاشد عملگرقبال گفته   -ه 

ه  یداده شده پا  یهام. رابطه یبدست آور   یدی جد  یهارابطه   -وجود دارد  3-1ل  کمانند آنچه در ش

بق  ناشیو  ه در  یپاروابط  ف  یجهت تعر  ییابزارها  یستیبا  یاستم رابطه یس  یکشده هستند. پس  ی ه 

بد  اریاخت در  اشته  دستک ن  یا  SQLاشد.  با  م  CREATE_TABLEور  ار    SQL)در    شود یانجام 

 شوند. یگذارنام  یستیه بایو روابط پا  (ه است ی ه معادل رابطه پای جدول پا
CREATE TABLE SP ... ; 

ه  ن رابطبعنوا  ه ک د )ید  یکنام هستند.    ی ز دارایشوند نیده مید« نامیه »دک شده  یناش  یهارابطه 

مهم شناخت  یمجاز نام ابر  شود(یه  ارزک ت  اس  ی دارطه  با  زمان،  از  لحظه  هر  مقدار آن در    ی ابیه 

 ر:یز SQLد. مانند مثال یآیه در همان لحظه بدست مک است  یاعبارت رابطه  یک



  

 به فهرست
35 

CREATE VIEW SST_PARIS AS 

       SELECT S.SNO, S.STATUS 

       FROM   S 

       WHERE  S.CITY = 'Paris' ; 
 

ستند.  یه نیپا  یهاآنها رابطه   ید. ولی نک ار  ک د با آنها  ی توانیمه باشند شما  یپا  ی اهبطه را  دها یر دگا

ا میبا  تصور  ی توانین وجود  به  دها  یه دک د  ینک د  دها  یه دک د  ینک ا فرض  یاند و  جدول شده تبدیل 

پوک هستند    یاه ی پا  یهارابطه  بصورت  ایه  مراجعه  زمان  در  و  میا  ص)د  وندشیجاد  هر  ورت  ر 

به هنگام مراجعه جدول هستند چرا  یه دک م  ینک طور تصور    نیاه  ک م  یرمجبو   یگریه راه دک دها 

ول ندارد.  اتفاقیا  ی وجود  واقعک ست  ین  ین  در  میه  رخ  ای ت  دکن یدهد.  چگونه  یه  واقعا  ار  ک دها 

 .(مورد بحث قرار خواهد گرفت چهارمه در فصل ک است  ینند مویوعک یم

ا بایدر  بثر مردم تفاوک ا   نم.ک ه  اشار  یته مهمکنبه    یتسینجا  به  یه و دیپا  یهان رابطهیت  دها را 

 نند.ک یان مین صورت بیا

 اند. ره شده یذخ ی اطالعات کدر بان یکیزیه واقعا وجود دارند و بصورت فیپا یهارابطه  •

  ه یپا  یهاستن به رابطه ینگر  ی برا  یمختلف  ی هاندارند آنها فقط راه   یدها وجود خارجید •

 . دهندیار ما قرار میتدر اخ

رابطه   یول ا  یچ صحبتیه  یامدل  مورد  چکنیدر  چه  ف  یزیه  میذخ  یکیزیبصورت  شود، یره 

ن  یب  ید تناظری شوند. تنها بایره میذخ  یکیزید به صورت فی ه بای پا  یهاه رابطه ک د  یگویندارد و نم

فیپا  یهارابطه  بصورت  آنچه  و  میذخ  یکیزی ه  بایره  داشته  وجود  رشود  و  هم  ه  یپا  یاهابطه شد 

ق )تناظر با  ین طریتوانند به ایه میپا  یهان رابطه یجاد شوند. بنابرایا  یقیه طراز بیزمان نر  د  یستیبا

و  یذخ  یهاداده  شده(  دیره  روش  هر  برایتول  یگریا  شوند.  م  ید  پیمثال  رابطه  یتوان  دو  وند 

  را   SPو    Sار روابط  ک ن  یا  یبجاا  یرد و  کره  ی ذخ  یکیزیها را بصورت فنندگان و سفارشک  یتوز

جداگانه بط پیذخ  ور  و  نمود  نی ره  زمان  در  را  مجاز یوند  بصورت  ب ک جاد  یا  یاز  به  دیرد.  گر، یان 

 ستند. یتر نیکیزیدها فیه از دیپا یها، رابطه یامطابق مدل رابطه 

  ک نبا  ی هاستمید تا سازندگان سیگوینم  یکیزیره فیز در مورد ذخیچ چیعمدا ه   یامدل رابطه 

  ی بهتر  ییاراک نند از آن راه به  ک یو تصور م-خواهندیه مک   یو از هر راهنه  داآزابتوانند    یعاتاطال

بار ت تاسفیآن بوردازند. واقع  یسازاده یبه پ  -ها  رسند، البته بدون از دست دادن استقالل داده یم

است  یا اک ن  تولک ه  دریا  SQLنندگان  ک دی ثر  را  مویوع  آنها جدرده کن  ک ن  را  یپا  یهاول اند.  ه 



  

 به فهرست
36 

م   * یکیزیف  یساز  ه ریذخ  یهاتگاه دس  به ما  یمستق )همانطور  ک ی منتسب  و  قبل  ک نند  قسمت  در  ه 

ن  یی تع  یارابطه   ی ه تئورک   یدر حد-یافک   یاشان از استقالل داده ن رو محصوالت یگفته شد( از ا

ن  -ندک یم ایبرخوردار  مشیست.  خود  کن  در  همچن-استاندارد    SQLل  ایو  نگارش ک ن    ی هاثر 

SQL-  ه  ک  یسک است  یهی وجود دارد. بد رده اندک دها« استفاده ی ها و د»جدول  ریظن یاته از عبارک

ن  یز متفاوت هستند و بر ایدها دو چی ها و ده جدول ک ند  ک یار دارد تصور مک سرو  ین عباراتیبا چن

ا به  نت یاساس  ن  یکیزیر فیدها غیو د  یکیزیها فه جدول ک رسد  یجه مین  اما  ه در ک   یاته کهستند. 

د پ هدیمورد  )و  ک ت  اسن  یا  مانده   ه دی وشا  جدول  هم  آنها  ترجیه  من  میا  بگویح  رابطه(  یدهم  م 

(  یمعمول  یهارا بر آنها )مانند رابطه   یارابطه   یم عملگرهایتوانی ه ما مک ن علت است  یهستند. به هم

  بطه را   یمعناطه به  غت رابتاب من از لک ن  ی« اند. در ایمعمول  یها»رابطه   دهایه دک م. چرا  ینک اعمال  

ز یا هر چیو  یو رک  یکجه ی د، خواه نتید یکه باشد، خواه یپا ی ااه رابطهوخ) ردک اده خواهم تفاس

پاید رابطه  منظورم  اگر  و  باشدی گر(  پاک آنگاه    ه  »رابطه  به  یلمه  را  به شما هم  ک ه«  و  برد  ارخواهم 

توصیشد میدا  اک نم  ک یه  از  تبعیه  مقررات  دچاینک ت  ین  و  عوام د  و  ینشو  یزدگر  د  ینک ن  تصورد 

 ه است. یرابطه پا  یمعنا هقط ب ه« فلمه »رابطک 
 

 هامرابطه  وها رابطه  نیفرق ب

دارد  یا وجود  احتمال  مطالبک ن  از  تا  ک   یه  گردک ه  مطرح  حدود ینون  تا  باش  ید  و  ی مطل   د 

اک دوارم  یام باشد یه  امی)ا  نطور  ا  ی دواری ن  ن یبه  معنا  براک ست  ین  مباحث  مال   ی ه  بوده    آورل شما 

ت  ید. واقعی دانیه احتماال آن را نمک نم  ک را ارا ه    ی طلبم مدار   نون قصدک هم ا تهر صور  در   .(است

است  یا مفاهک ن  رابطه یه در  معنا-  هام  بک   ییدر  »متغ  -ان شدیه  اختالط وجود    یارابطه   یر«هایو 

 دارد.

بان  یبرا لحظه  فراموش    یاطالعات  کچند  برنامه ینک را  مثال  و  رایز  یسینود  بگدر    ر    . دیرینظر 

 داده شده باشد:  یسینوزبان برنامه  یکدر ن دستور ید اینک فرض 
    DECLARE N INTEGER ... ; 

 
و    یالستربندک ی،بند سکندیا  ی،دبننشیهمچون پارت ی اناتکامودشان خ یامروز SQLه محصوالت ک دانندیهمه م *

ه نگاشت به  کچنان معتقدم ن وجود من هم یا با نند.کیم فراهمرا  کسیره شده در دیذخ یها داده  یدهل سازمانکدر 

 است.  «میمستق یتا حدود»هنوز ن محصوالت یدر ا یکیزیف   یسازره یذخ ی هادستگاه 
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 ردیپذیرا م  یintegerر  ی ه مقادک ر است  یمتغ  یکه  کست. بلین   integer  یک  Nن صورت  یدر ا

مقاد متفاوت  دفعات  صحی)در  موافقی ر  مختلف(  مطمئیح  اک م  ند؟  هم  شما  میه  ران  د  یی تا  طلب 

 م:ییبگو SQLدر اگر ن صورت  یهم ه ب قایدق .دینک یم
    CREATE TABLE T ... ; 

ا ن   یک  Tنصورت  یدر  بلیجدول  و  ر  یمتغ  یکه  کست  رابطهیمتغ  یکا  یجدول  ه  ک است    یار 

 .مختلف(  یها)در دفعات متفاوت رابطه  ردیپذی ر از نوع رابطه را میمقاد

بگ  3-1ل  کش نظر  در  مجددا  ایری را  شید.  مقداکن  سه  رابطه ل  م  یار  نشان  بطور  دهد:  ی را 

ویعم بانیشخب  ول  یکدر    یاطالعات  کت  است.  شده  داده  نشان  زمان    یزمان خاص  در  اگر 

م. به زبان  یدیدیگر را در آنجا مید  یام، سه مقدار رابطه یردک ی نگاه م  یاطالعات  ک به بان  یگرید

ا  SPو    S  ،Pگر  ید بانیدر  فرض    مثال   یا. بریاطه ابر  یرها یمتغقا  یند: دقریغقعا متوا  یاطالعاتک ن 

متغک د  ینک  رابطه یه  ا  S  یار  دارا ک هم  رابطه   -است  یمقدار  ینون  شک   -یامقدار  در    3-1ل  که 

فرض   است.  شده  داده  برخک د  ی نک نشان  فقط  تاپل   یه  واق   )در  به  ک تاپل(    یک ها  مربوط  ه 

 م: ینک ینندگان مستقر در آتن است را حذف مک  یتوز
    DELETE S WHERE CITY = 'Athens' ; 

 ن خواهد بود: ینجه چینت

 
 

چنیم تصور  یتوان  مقدارک رد  ک ن  جایجد  یه  مقدیگزید  قبن  ر  قدام  ه لبتا  است.شده    S  یلار 

پنیمیقد تاپل)با  مقدار جدج  و  زی (  شباهت  با هم  ول  یادید  ا  ی دارند  مقدار  یبا  دو  آنها  ن وجود 

اند. در حق انتساب رابطه د  و خالصه شده در  یمعادل منطق  DELETEقت  یمتفاوت  ر  یز  یاستور 

 :* است

 
تاب  کن یند.در اکینم  یبانیما پشتیور انتساب را مستقستد SQLه کسم چرا یبنو  SQLرا به  ن دستوریتوانم ایمن نم *

ند  مان-ستین نکمم ارکن یل ای ه به هر دلک ییادهم و در جینشان م SQLن است با که ممک ییها را تا جامن مثال 

و  ی هن زبان را یرد.اکفاده خواهم تاس یدال ی( بنام تاتوریاش بدون شرح)و واقعا رابطهیمابک زبان  یکاز  -ن جایهم
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    S := S WHERE NOT ( CITY = 'Athens' ) ; 

تما »عبارتساب انت  یمدر  اردر سمت راس  (a)مبدا«    ها،  نت  ی ابیزت  و  ای شده،  ارزیجه  به    یابین 

 شود. ی در سمت چپ منتسب م (b)ر مقصد« ی»متغ

  ی اشده دستورات انتساب رابطه   یسیز خالصه نوین  DELETEو    INSERTمانوس    یهاعبارت

همانطور   »مرورک هستند.  قسمت  در  اصل  یه  مدل  انتسیبر  شد  عنوان  راب«  عملگر   یاطه اب 

 از است. یمورد ن ی روزرسانقت تنها عملگر به یو در حق یاابطه مدل ر یاصل یناروزرسبه 

ل ک. مشیارابطه   یرهایو متغ  یار رابطهی م، مقادیار دارک ن ما به دو مویوع مختلف سرویبنابرا

ن  ی و اه است  اده شدلمه »رابطه« استفک هر دو آنها از   یل اختصار، برایه در گذشته به دلک ن است  یا

ن دو مفهوم با  ین این پس من بیتاب از اک ن  ین در ایبنابراد.  شویم  یب سردرگم جومعا  ش قطرو

تما شده یدقت  قا ل  رابطه ز  مقدار  منظور  اگر  و  از    یاام  رابطه ک است  مقدار  منظور   یالمه  اگر  و 

مقدار  ثر اوقات  ک هم اه من  ک ام. هر چند  رده ک استفاده    یار رابطه یلمه متغک است از    یار رابطهیمتغ

را  یاه طبار طور  )همبطه  را،  بک ان  مقدار  مقدار  ی ه  اوقات    integerرا  )اینتیجری(    یintegerشتر 

متغیم و  رابطه ینامند(  براده ی نام  مرابطهرا    یار  م  یام.  بانک م  یگویمثال    ی اطالعات  ک ه 

 است.  مرابطهسه   ی نندگان و قطعات داراک  یتوز

لمه رابطه  ک جاها از  ک ر  ن دد می نید و ببیردگزان فصل بیا  یلب قبل مطا  د بهی نتواین میتمر  یبرا

 ردم.ک یاستفاده م  مرابطهآن از  ی بجا ی ستیه باک  یام در حالرده ک استفاده 

 

 رهایمتغ  ومقدارها  نیفرق ب

رها است و  ین مقدارها و متغیب  یاز تفاوت عموم  یها حالت خاصمرابطه ها و  ن رابطه یتقاوت ب 

انحراف از مویوع    یمک د  ی)شا  نم.ک ر  تیتفاوت عموم  نیف اصر  را  یوتاهک زمان  خواهم  یمن م

  ی اریتواند به فهم بسین امر میه روشن شدن اک ه ارزش آنرا دارد. چرا  ک نم  ک یتصور م  یباشد ول

 د: ینک ف توجه ید.( به چند تعری نما یادیز کمک  یاز مطالب بعد

اس  یکمقدار    یکف:  یتعر بفرد«  منحصر  برا»ثابت  عدد صح  ی ت:  منحصیمثال    . 3بفرد  ر  ح 

م  ییاج  ار قدم  یک و  مقدارها مکدر زمان  ندارد.  معنایان  به ذهن    یخاص  ی توانند در حافظه،  را 

 
درک  ی د برایتوان ی شما مو م یامورد استفاده قرار داده  یاها و مدل رابطهنوع  ،هاداده  یهاگاه یتاب پاکن و من در یدارو

 فاقد آن است(.  SQLه متاسفانه ک یزید )چینکطالعه  آن را م یامدل رابطه یانتزاع مفاهیم
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ایب   ی تواند برای ان ندارد. در واق  هر مقدار مکدر زمان و م  یین به ذهن آوردن هم جایاورند، و 

چینما م  یمختلف  یزهایش  و  زمان  بکدر  رود.  کان  تقیاار  ایرن  به  معیبا    ی دادعت  هک   ناستن 

تعر-  لفخترمیمتغ زیطبق  در  یم  -ریف  زمان یزمان    یک توانند،  دارا   یهاا    ی مقدار  یمختلف 

ار  ک ن  یست و اگر به فرض محال این  یروزرسانمقدار قابل به   یکه  ک   ن یته مهم اکسان باشند. نیک

 مقدار نخواهد بود. یکگر ید یروزرسانانجام شود، بعد از به 

نگهدیمتغ  یک  ف:یتعر اس  یکه  د ننک   یارر  میمتغ  یکت.  مقدار  و  زمان  در ظرف  ان جا  کر 

تواند  یر میمتغ  یاست. مقدار فعل  یروزرسانمقدار قابل به   یکر بر خالف  یمتغ  یکن  یدارد و همچن

 ن شود. یگزیجا ی گریبا مقدار د

دق توجه  یلطفا  چک د  ینک قا  تنها  صح  یزهایه  عدد  مانند  »مقدا  3ح  یساده  ها،  قبول  قابل  یر« 

متسین مقدند.  پ  اتد  تواننیارها  دلخواه  برای چیحد  باشند.  هندس  یکمثال    یده  چند    یک،  ینقطه 

  یک پشته،    یکه،  یآرا  یکاثر انگشت،    یک،  XML  نوشتار  یکس،  یکاشعه ا  تابش  یک،  ییلع

  من در   اند. رها بوجود آمده یبه متغ   یمعناده  ی ها برااسیمقدار هستند. مق  یهمگ  رابطه   یک ست و  یل

 دهم.یم ی شتریحات بیینده تویفصل آو د در ع ن مویویامورد 

رها دچار اشتباه  ین مقدارها و متغیه چگونه مردم در تفاوت بک ب باشد  یتان عجین است براکمم

روشن شدن    ی د. برایآیش می از افراد پ یاریبس   ی ن مساله برایه اک ن است  یت ایواقع  ی شوند. ولیم

زیا متن   ، مویوع  را  ین  بانب  تاک از  ر  ق  گرایش  یعاتاطال  یاهک خودآموز  ام.  رده ک ول  نقل 

 ام(:رده ک روشه را خودم ایافه ک )مطالب داخل 

  یک  یش[ شودیر گفته میمتغ  یبه مقدار فعل  یم. شیشویز قا ل میتما  ر و..ین دو مفهوم متغیما ب

  ر دهنده« یی»تغ  یک  ]ستیمقدار ن  یپس ش[میشویز قا ل میا و مقدارها تماین اش ی. ما ب]مقدار است

 . ]ر استیمتغ یک یپس ش[ ا اثر بگذاردیاش یبرخد بر نواتیم
 

 خالصه 

ن است  کد.)ممینون آنها را فراگرفته باشک دوارم ایردم و امک ان  یرا ب ین فصل مقدماتیشتر در ایب

 ر است:ین مطالب به شرح زیتان آسان باشد(. به هر حال خالصه این مطالب برایا
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به قواع یا باه چرک   ح دادمیتوی • به  ینک   د توجهد  نه  از  ینحصوالت. همچمم و  ن چرا 

رسم و  یاصطالحات  و  تاپل  رابطه،  م  یلگیمانند  معادل ینک یاستفاده  از  نه  و    ی هام 

 . SQLدوستانه آنها در 

نون  ک ها را هم ان تفاوت یاز ا یستند. برخین یکی SQLو  یاه مدل رابطه ک ردم ک ادعا  •

گر  ید  یهااوت فت  ی اریو بس  -د.شماریرا مجاز م  یرارکت  یهاسطر  SQLمثال  -میدانیم

 د.ی م دیبعد خواه یهارا هم در فصل 

قرار گرفت:    ین مویوعات مورد بررسیارا ه شد و ا  ی با مدل اصل  ی مختصر  ییآشنا •

رابطه   و  ، یار  nنوع،  اصلی لک د،  یاندک د  یلک ،  یلگیتاپل،  خارجیلک ،  ید  جامعید  ت ی، 

انیت ارجاعی، جامعیوجود به خاصیارابطه و جبر    یاابطه تساب ر،   یریپذت ک رت شی. 

اشاره  ین بسک ز  بصورت  و  عملگرهایردم  مختصر  اشترایگز  یار  یرب،  پرتو،  ،  کنش، 

 م را شرح دادم.یوند و تقسیاجتماع، تفایل، پ 

و درجه را    یتی نالیاردک ردم و عبارات عنوان، بدنه،  ک در مورد مشخصات رابطه بحث   •

ها از  یلگیب وی ن و ترتییاپ  از باال به ا  هپل تاب  ی ، ترتیرار کتتاپل    هاردم. رابطه ک   یمعرف 

 ردم.ک ها بحث د ین در مورد دی چپ به راست را ندارند. همچن

رها را روشن  یر و متغیها و مقادمرابطه ها و  ، رابطه یسازاده یان مدل و پیم  یهاتفاوت  •

 .رساندیمها ده الل داه ما را به استقک است  یبحث  یاده سازیپ ومدل   نیفرق بردم. ک 

نیرو آخ )ک ن  تک ته  نک اه  ایام  یلام ورده کنون آنرا مطرح  به  مباحث گذشته  از  نت یدوارم  جه  ین 

باشیرس رابطهیده  مدل  مجموع  در  گرا-گرا  اعالن   یعتیطب  یاد(:  روال  نه  روش   -و  ما    ی هادارد. 

روش اعالن  بر  را  ترج  یهاگرا  میروندگرا  چرا  یده یح  ملموس ک م  هسته  دلتر  ایند.  هم  یل  امر  ن 

ن معناست  یگرا به ادهد و روال یارها را انجام مک ستم یه سک ن معناست ی ه ابگرا : اعالن ستروشن ا

مک اربر  ک ه  ک  انجام  را  همیارها  از  رابطه یدهد.  مدل  رو  ،  یاعالن  ی هایو رک از    یان 

،  یاعالنبصورت  ت  یف قواعد جامعیو تعر  ید بصورت اعالنید  فی، تعریاعالن  یهایروزرسانبه 

 * . دنک مى  ینبایپشت

 
  ی«اعالن»لمه ک   SQLه شده تصوالت شناخمحز ا یکی ه حداقل کبود مطل  شدم  تاب در دست چاپکن یه اک ی وقت *

بصورت    دستورات رااست اربر مجاز که کن معنا ی  به استی عدم انجام کار بوسیله سیستم استفاده کرده ارا به معنا
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 ا هنی تمر

ن فصل را  ید، مطالب ایانون آنرا انجام نداده ک ر( اگر تاییتغ کیتاب با اندک از متن   یرارک)ت -1

  ی د بجایا بایح است و یه صحک د یی ام، بگوار برده ک لمه رابطه را به ک ه ک جا ک د و در هر ینک مرور 

 بردم.یار مک را به  مرابطهآن 
 

 ه بود؟ ک  ادک اف   یا -2
 

 ؟  ت سیچ امنه د -3
 

 د؟ ی دیچه فهم یت ارجاعیمعااز ج -4
 

ف یتعر  یار رابطه یه در قسمت مقادک و درجه  یتینالیاردک ، تاپل، یلگیلغات عنوان، بدنه، و -5

 د.یاده ی ن جمله را فهمیه اک د  یها هم هست. مطمئن شومرابطه م به یشدند، به همان صورت قابل تعم
 

 . دیدهشرح را   ه دل دادفاوت ممت یدو معنا -6
 

 د.ی نک ان یرا به زبان خودتان ب یسازاده یمدل و پ ن یتفاوت ب -7
 

ر شده رابطه  یه تصوکستند، بلی رابطه ن 3-1و   1-1رسم شده مانند  یهاه جدول ک در متن گفتم  -8

 ر و روابط متناظر با آنها وجود دارد چه هستند؟ ین تصاوین ایه بک  ییهاهستند. تفاوت 
 

 د.ینک  فیتعر نودتاخ ان را به زب یاداده  تقالل اس -9
 

در   ییهامرابطه د( چه یتاب انجام دهک ردن به متن ک ن را بدون نگاه ین تمرید اینک  ی)سع -10

آنها وجود   یکدر هر  ییهایلگینندگان و قطعات وجود دارد؟ چه وک  یتوز یاطالعات کبان

ا  شنن مثال آیا  باخود را   هک ن است  ین ایرن تمیاته کدامند؟ )نک  یو خارج یاصل  یدهایلک دارد؟ 

 د.( ی نک را حفظ  یواقع یهاات داده یجز  یستیه نباک د. وایح است ینک یم
 

 
به فهم بهتر   کیم ک چی ه ی، از اصطالحات فن یینابجا  یهان استفاده یست. چنیار ن کن یمجبور به ا گوید ولیاعالنی ب

 د. نکیمطلب نم 
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 د. ی ح دهین جمله را توییوجود دارد.« ا یامدل رابطه  یک»فقط  -11
 

ن  یه بک ها نقل قول شده است: »مهم است گاه داده ید پای تاب جدک  یکر از یمطلب ز -12

لمه  ک  یستیم. ما بایز قا ل شویتما -دهاید– یمجاز یهاه بط و را  -هاجدول –ره شده یذخ یهارابطه 

  یهام بر رابطه یه قصد دارک  یم و زمانیار برکد قابل استفاده بیا دیجدول و  یک ی رابطه را برا

  ی ن متن دارایم.« اینک یه استفاده میا جدول پایه و یم از لغات رابطه پاینک د کیره شده تایذخ

دا  ید پیتوانی ه مک است. هر تعداد از آنها را  یاطه مدل راب در وم در ی ادیزشتباهات ات و اتناقض

 د.ینک 
 

  یاها استخراج شده است:»مدل رابطه داده گاه یدر رابطه با پا یگر ید دی تاب جدک ر از یمتن ز -13

  یاعرجا ی دهایلک ند. ک یف میو روابط چند به چند تعر ساده  ییهاهر رابطه، جدول  ی... برا

ه راه  یه و ثانویاول یهاسک ند یدهند. ای ن آنها را نشان میرابطه ب  و نندک ی ل متصم را به همها جدول 

است... چه    یاف مدل رابطه ین متن تعرینند.« اک یبه اطالعات فراهم م  یابیدست یبرا یع یسر

 در آن وجود دارد؟  یالکاش
 

ن اگدننک   یتوز  یاطالعات کن با ه ک د یسیبنو CREATE TABLEبصورت  SQLچند دستور  -14

 ند.ک ف یتعرا ر قطعات و
 

 

 

 

 

 

 

 نندگان و قطعات است.ک  یتوز یاطالعاتک و مربوط به بان SQLر در یز INSERTدستور  -15
    INSERT INTO SP ( SNO, PNO, QTY ) 

           VALUES ( SNO('S5'), PNO('P6'), QTY(250) ) ; 

 SNO ،PNO یهایلگی و امرده ک رض ف: جهد. تویسیبنو یاه ب رابطانتسا  ن دستور را بایمعادل ا

 وSNO('S5')، PNO('P6')ب عبارات یهستند و به ترت QTYو  SNO ،PNOاز نوع  QTYو

QTY(250) نده دارم.  ین مورد در دو فصل آیدر ا یشتری ن انواع مطابقت دارند. من مطالب بیبا ا

نگران درست   دای. زامه ادندرا شرح   یارابطه نتساب ستور اات دیه هنوز نحوه و جز ک دانم یمن م
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 د. ی نکخود را ب یت سعید و فقط نهاینوشتن پاسخ نباش
 

 نندگان و قطعات است.ک   یتوز گاه یمربوط به پا ریز UPDATEدستور  -16
    UPDATE S 

    SET    STATUS = 25 

    WHERE  S.CITY = 'Paris' ; 

ر  که در مورد آن تفک است  آنن ین تمریا از د.)هدف یسیبنو یارابطه نتساب ن دستور را با ایمعادل ا

ن  یح به ایامال صحک د پاسخ ی ه بتوانک ام ح نداده یشما توی ین مورد براید. من هنوز آنقدر در اینک 

 د.( ین یبب ی را جهت مباحث آت 5د. فصل ی سوال بده
 

ر  یغا بطور یند. آک ینم ینا بیپشت م دستور انتساب رایبطور مستق  SQLه ک ن فصل گفتم یدر ا -17

 چگونه؟  یدهد؟ اگر بلی ار ر ا انجام مک ن یم ایتقمس
 

ب  یها و ترت ن تاپل ییب باال به پای ، ترتیرارکت  ی هاد چرا تاپلینک یر مکف  یاربردک از نقطه نظر    -18

ند و  ان سه سوال در متن پاسخ داده نشده یهستند؟ )ا  ی ار بدیبس  یهاده یها ایلگیچپ به راست و

م  یل مطالب خواهین قبیشتر به اینده بیآ  ب است. ما دراسمنها  گروه   ردث  بح   ی ابر  شتری ن بین تمریا

  پرداخت.
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  مدوفصل 

 

 تفاوت 

 هاها و نوع رابطه
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ها مربوط است.  ها است اما بیشتر مطالب آن به نوع نوع   وها  رابطه تفاوت  عنوان این فصل  

هاست ولی مدل چندان به  ع نوپشتیبانی از    رایب  تمید به سیسنیازمنای  طه نکته اینجاست که مدل راب

ها( با  ها )و مرابطه ای به نوع نیاز دارد؟ زیرا رابطهعت این سیستم نورداخته است. چرا مدل رابطه طبی

( به هنگام تعریف باید دارای  هر ویلگی از هر رابطه )و هر مرابطه شوند.  ها تعریف میتوجه به نوع 
نوع  ی مث  باشند. ک  مرابطه زی  توه  ب   متعلق   STATUS  لگیویال  برای  از  و  تواند  می   S  کنندگان 

نوع   مانند    INTEGERدارای  رابطه  هر  باشد  چنین  اگر  برای    sباشد.  احتمالی  مقدار  یک  که 

باشد. این بدین معناست    INTEGERاز نوع    STATUSاست باید دارای یک ویلگی    S  مرابطه

 صحیح است.  عددیک  ار آن که مقد  شد بای STATUSدارای ید با sه که هر تاپل رابط

فقط   شروع  برای  داد.  خواهم  شرح  فصل  این  در  بیشتر  جز یات  با  را  مطلب  این  من 

استثنا -گویم  می گفتبا  خواهم  بعدا  که  مهمی  ویلگی-های  می که  رابطه  دارای  های  هر  توانند 
)نوع   نوعی میباشند  مها  ما  که  قدر  هر  پیچخواهیتوانند  باشنیم  هیده  آیندنطماد،  در  که  ه  ور 

شده )توکار( و یا نوع تعریف  شده در سیستماند دارای نوع تعریفتویم دید(. هر ویلگی میواهخ

های  ها دارای نوع ام که ویلگیباشد. در مورد مثال اجرایی خودمان، من فرض کرده   بوسیله کاربر

 شان هستند(. ع نوا ان بنام یکس  دارای هالگیزیر هستند )توجه داشته باشید که برخی وی
    Suppliers                Parts          Shipments 

 

    SNO    : SNO  PNO    : PNO  SNO : SNO 

    SNAME  : NAME PNAME  : NAME  PNO : PNO 

    STATUS : INTEGER COLOR  : COLOR  QTY : QTY 

    CITY   : CHAR  WEIGHT : WEIGHT 

   CITY   : CHAR 

 

همچنی کرده من  فرض  نوعن  که  و  INTEGER های  ام  صحیح(  )رشته    CHAR)عدد 

 ها تعریف شده بوسیله کاربر هستند. حرفی با طول دلخواه( تعریف شده در سیستم و سایر نوع 
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SQL    نام به  نوعی  این را می-  است  INTEGERدارای  نوع  -دانستیدمطمئنم  . همچنین 

CHAR  به همراه  درون پرانتز  این طول    بت است کهول ثابا ط ی  ایکن رشته د دارد ولن وجودر آ

می ذکر  مانند:  آن  شده    nCHAR( . *  (CHAR(شود  مختصر  طول  کردن  مشخب  بدون 

CHAR(1)  است ولی این کار زیاد معمول نیست .)  SQL    همچنین تعریف نوع توسط کاربر را

 شمارد. مجاز می

، گفت که تعریف کردی را  اطه ابر  بار مدل   ای اولینکاد بروقتی    طبق مستندات تاریخی

بررابطه  دامنه   ها  میروی  تعریف  نوع ها  روی  بر  نه  و  که  شوند  است  این  حقیقت  حال  این  با  ها. 

توانید این ادعا را نظر من بدانید و من قصد دارم در دو  . شما میدقیقا یکی هستندها  ها و نوع دامنه 

ی  اطالع ثانو  کنم و تاد شروع میلی کال اصمدا  بحث را بکنم. من  بیان    خود رابخش آینده دلیل  

استفاده خواهم کرد. دو مویوع عمده برای طرح در هر قسمت وجود    -و نه نوع-از کلمه دامنه  

 دارد:

 

 مقایسه با دامنه تحمیلی و »عدم تطبیق دامنه«
 هستند.ها وعهمان نها واقعا امیدوارم این بحث شما را قان  کند که دامنه

 

 اول نرمالها و فرم داده دار مقن اتمی بود

توانند تا حــد دلخــواه پیچیــده ها میو امیدوارم مطالعه این قسمت شما را قان  کند که نوع

 باشند.

 

 مقایسه با دامنه تحمیلی

ر توان دو مقدار را از نظای میداند )و شما هم باید بدانید ( که در مدل رابطه هر کس می 

کنندگان و  در مورد توزی   امنه باشند.ر از یک در دو مقداگر  هها ا تند  قایسه کربا هم م  ر بودنبراب

 کامال معتبر است: -بر روی قطعات اعمال شده است  WHEREکه -قطعات، عبارت زیر 
    SP.SNO = S.SNO         /* OK     */ 

 
ثر طول  کحدا یستین حال بای ر است با ایها متغه در آن طول رشتهکوجود دارد  varcharبنام  یگرینوع د SQLدر *

 ن شود. یرشته مع
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 در مقابل این عبارت معتبر نیست:
    SP.PNO = S.SNO         /* not OK */ 

 

ای شمایدلن  به  که  ول  قطعه  تو  ره  دامنه  زی شماره  دو  از  و  هستند  متفاوت  چیز  دو  کننده 

ناشی شده  داده مختلف  پایگاه  مدیریت  سیستم  و  از    * (DBMS)ها  اند  تقایاهایی  بایستی  قاعدتا 

یمنی، یا  صریح  بصورت  آن،  در  که  دیگر  چیز  هر  و  تقسیم  اجتماع،  پیوند،  بین مقای   قبیل    سه 

دامقدارها از  دامتفاوهای  ه من یی  وجود  رد  ت  را  مرد  برای  عبارت  کند.  در  کاربر   SQLثال  زیر 

 اند را پیدا کند:ای ارا ه نکرده کنندگانی که هیچ قطعهسعی دارد که توزی  
    SELECT S.SNO, S.SNAME, S.STATUS, S.CITY 

    FROM   S 

    WHERE  NOT EXISTS 

         ( SELECT SP.PNO 

           FROM   SP 

           WHERE  SP.PNO = S.SNO )      /* not OK */ 

 

را ببینید    24)به سمیکالن پایانی نیازی نیست چرا که این یک عبارت است نه یک دستور. تمرین  

 کنید.( 

توییح می همان این کو ری صحیح  طور که در  است که در سطر  نیستبینید  . علت آن 

را بنویسد ولی به دلیل    WHERE SP.SNO = S.SNOت  ارعبخواسته  کاربر میتماال  آخر اح

نوشته است. در مورد این اشتباه    WHERE SP.PNO = S.SNOاشتباه تایوی آن را به صورت  

تواند با عملکردی دوستانه، کار را متوقف نموده و با نشان دادن محل می  DBMSکوچک تایوی  

 ند. اصالح ک  ه آنرا واهد ک اشتباه از کاربر بخ

ن که کددمیمن  مانم  از  تامیک  در محصوالت  حصوالت  دارند.  عملکردی  جاری چنین 

باشید-امروزی   کرده  ایجاد  را  پایگاه  چگونه  شما  اینکه  به  مواجه    -بسته  شکست  با  کو ری  یا 

 
ل و  کمانند اورا–نندگان کدیه تول کست، چرا ین  یاهوده ین سوال ب یاها چیست؟ و پایگاه داده  DBMSن ی تفاوت ب *

معموال از لفظ   -وتر استی اموک یآنها در حال نصب بر روز ا نسخه یکه ک یهنگام ،دیگر صوالت حم یبرخ

(  یتابیسد) هاپایگاه داده  DBMSه اگر به  کاست  کار اینن یا اشکال نند.ک یاستفاده م DBMS یبجا یاطالعاتکبان

 م؟یی چه بگو  هاپایگاه داده به  وقتآن ،مییبگو 
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پ بلکه  اشتباه،  دقیقا پاسخ  نه  داد.  نشان خواهد  به شما  اشتباهی  پاسخ  یا  اخواهد شد و  ست  اسخی 

 ای شما دارد؟( یتی برکار مز)آیا این  ه.بااشت درخواستح به یک  صحی

می تاکید  که  مجددا  درخواست   DBMSکنم  غیرباید  مقایسه  مانند  های  مجازی 

SP.PNO=S.SNO    وجود کاربر  برای  راهی  باید  که  داشت  عقیده  کاد  کند.  اعالم  مردود  را 

ر چرا که د د.کن -ر مجازهای غیهمقایس حتی-ا هرا مجبور به انجام مقایسه  DBMSداشته باشد که 

بیشت  ی موارد بسیار از عقل  عقل کاربر  این  می  DBMSر  برای من مشکل است که درستی  رسد. 

 کنم.ولی سعی خودم را می  -چون آن را قبول ندارم-عقیده را تایید کنم 

و  تریان  اطالعاتی است و مشغول طراحی پایگاه مشفرض کنید که کار شما طراحی بانک

هستید  کنندگا توزی دصد  ق  ون  دامنه،دارید  برا   و  مشترییکی  شماره  شماره   ی  برای  دیگری  و 

اندازید و تا یکی دو سال همه چیز به  سازید و به کار میکننده داشته باشید. شما پایگاه را میتوزی 

به    ین باری نخستخواهد یک کو ری را براکند تا اینکه یک روز یکی از کاربران میخوبی کار می

منظور ای  به   درآورد،   اجرا »آی  ن  هیچکدا که:  مشتریان  ا  از  توزی  م  که  باشند؟«  هستند  هم  کننده 

ممکن  شود که  شود که این کو ری یک درخواست عاقالنه است. همچنین مالحظه میمالحظه می
  ود این علوم ش ای بین شماره مشتری و شماره فروشنده شویم به این منظور که مدرگیر مقایسه   است

جام این کار شود و از یک کو ری  تی مان  از انهم نبایسو سیستم  یا خیر  و    دن تم یکی هسدو با ه

 عاقالنه جلوگیری کند. 

راه  مقدمه، کاد  این  از  بنامبعد  دامنه   حلی  تطبیق  پیشنهاد می   (DCO)یا    نقض  کند که  را 

جبری عملگرهای  از  جدیدی  نگارش  تفسیر  در  مثال  است.  پی  DCOاش  حاز  اگر  وند،  تی 

پک   یهاییلگیو بره  داانجام میروی آن    یوند  از یک  نمی شود  پیش  نباشند مشکلی  این  منه  آید. 

 عملی کرد. مانند این:  SQLتوان با کمک افزودن یک بند جدید به دستور ایده را می
    SELECT ... 

    FROM   ... 

    WHERE  CUSTNO = SNO 

    IGNORE DOMAIN CHECKS 

 

ند و احتمــاال اســتفاده از آن باشــ مجاز به  نبایستی  اربران  ر ک ثک ای است و  دستور اختیارن  ای

 باید قادر به استفاده از آن باشد. (DBA)فقط مدیر پایگاه 
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خواهم  مثال مشابهی را بیازماییم. به دو کو ری زیر می  DCOقبل از بررسی جز یات ایده  

 دقت کنید: 
    SELECT ...   |  SELECT ... 

    FROM   P, SP    |  FROM   P, SP 

    WHERE  P.WEIGHT = SP.QTY |  WHERE  P.WEIGHT - SP.QTY = 0 

 

صورت   این  در  بود.  خواهد  عاقالنه  شوند،  تعریف  مجزا  دامنه  دو  از  تعداد  و  وزن  اگر 

  توان گفت؟ کو ری چپ بطور وایح غیر مجاز است ولی در مورد کو ری سمت راست چه می

ن کادطبق  کار  ظر  اس  این  وی در     ت مجاز  عنو  کتاب  رابطه ان  تحت  پایگاه مدل  مدیریت  و  ای 
نگارشداده  می2،1990ها  موقعیتی  چنین  درباره  او   ،  « بودن    ]فقط[  DBMSگوید  یکی  بر 

ای پایه« هر دو طرف عددی است و  کند« در این مورد »نوع داده ای پایه نظارت میهای داده نوع 

 شد.   ام خواهد یت انجا موفقاین بررسی ب

نباید به شکل نوشتن آن  قابل قبویزی غیر  من چنین چ  رظناز   ل است. معنای یک عبارت 

می فکر  من  رو  این  از  باشد.  عبارت  وابسته  دو   و    P.WEIGHT=SP.QTYکنم 

P.WEIGHT-SP.QTY=0  رسد بایستی یا هر دو مجاز و یا هر دو غیر مجاز باشند و به نظر می

ا دو  هر  بت ین حال که  غیر  ها  باشاید  می.  ندمجاز  که  احساس  تطبشود  قدروش  کاد  دامنه  ری  یق 

عجیب است. )در واق  روش کاد در بررسی تطبیق دامنه فقط برای حالت خاصی مناسب است که  

 در نظر گرفته شوند.(  -نه هیچ چیز دیگر  -های رابطه هر دو طرف بعنوان ویلگی

تطبی مثال ساده دیگر در مورد  نوع.چند  ی  ق  آنه)هر  از    ای هWHEREر  د  ند تواا میک 

SQL  ).به کار رود 
    S.SNO = 'X4'         P.PNO = 'X4'         S.SNO = P.PNO 
امیدوارم با این نظر موافق باشید که دوتای اول مجاز و سومی غیر مجاز است. اگر چنین  

  a  ،bیر  د سه متغرض کنیاست. فاست باز هم امیدوارم موافق باشید که این ویعیت قدری عجیب  

..... این مقایسه امکان پذیر    a=bصحیح باشد در مورد    b=cصحیح و    a=c  یم. اگرداشته باش  cو  

 توان کرد؟نیست  چه می

می اشاره  حقیقت  این  به  اینجا  که  در  دامنه   P.PNOو    S.SNOکنم  در  ترتیب  های  به 

SNO    وPNO   ند. پس  ها هستع مان نوها هه اند و بنا بر ادعای من دامنتعریف شدهSNO    وPNO  

کاربریفتعرهای  نوع  بوسیله  نوع  می  شده  توسط  فیزیکی  صورت  به  آنها  دو  هر  احتماال  باشند. 
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سازی مربوط است  دانیم که نمایش فیزیکی به پیاده شوند ولی مینمایش داده می   CHARداخلی  

چشم ز ا  در واق  ط نیست ور مربو ه کاربو نه به مدل. همانطور که در فصل یک دیدیم، این مساله ب

پن  ای  هان است وی  اینطور)یا  باید  با شماره قطعه و    نکه  برای کار  باشد(. خصوصا عملگرهایی که 

توان . برای مثال میCHARشوند بایستی از نوع آنها باشند و نه نوع  کننده تعریف میشماره توزی 

یکدیگر  ده را به ننک ره توزی ن دو شما توامی ماال ندو رشته حرفی را بدنبال هم الحاق نمود ولی احت

  SNOدر صورتی ممکن است که یک عملگر به همین منظور برای نوع    رد )این کار فقط الحاق ک 

 تعریف شده باشد(.

می تعریف  نوع  نام  وقتی یک  به  عملگر  بایستی یک  تعریف   انتخابگرکنیم  آن  برای  نیز 

یا   و  انتخاب  به  قادر  را  ما  تا  مقدتعیین  کنیم،  دلخوایک  ن ار  برای  نم  وعه  نظر  مثال     * ماید. ورد 

نامیده شود( ما    SNOتواند فقط  خواهیم دید می  ششم)همانطور که در فصل    SNOانتخابگر نوع  

به صورت    SNOسازد که مقدارهای  را قادر می از میان مقدارهایی که  نمایش داده    CHARرا 

 شوند، انتخاب کنیم. برای مثال: می
    SNO('S1') 

ان عبارت  اجرا  SNOتخابگر  این  به  می  را  توزی   آورددر  شماره  یک  را و  کننده خاص 

توزی بازمی با رشته حرفی  کننده گرداند.  نمایش داده شده است. همچنین    'S1'ای که شماره آن 

 عبارت زیر: 
    PNO('P1') 

انتخابگر   با اجرای  نیز  ی که  اقطعه داند.  گرشماره قطعه خاصی را برمی  PNOاین عبارت 

انتخابگر نمایش شده است. همانطور که مشاهده می  'P1'ی  ه کاراکترشتر  ره آن باشما های  کنید 

SNO    وPNO    در عمل کار تبدیل یک مقدار از نوعCHAR   های  به مقادیری از نوعPNO    یا

SNO دهند. را انجام می 

مقایسه   می  'S.SNO = 'X4به  که  اتفاقی  ابرگردیم.  این  که  افتد  متوجه  سیستم  ست 

نفیطرشود که  می از یک  نیستن  از  SNOو    CHARنوع  ند )دو  وع  این دو  این که  به  با توجه   .)

توانند با هم مساوی باشند. در عین  نوع نباشند نمی یک نوع نیستند، و مادامی که طرفین مقایسه هم 

را به    CHAR  ند نوع تواکه می  -SNOبه نام انتخابگر  -داند عملگری وجود داردحال سیستم می

 
در مورد   ،اندآشفته یتا حدود SQL یهارانتخابگه کتر است. از آنجا حی صح SQLرغم نحوه رفتار یدگاه علین دیا*

   اند. ف شده یتعرن عملگرها یه اکنم کیتاب فرض مک ینجا و تمامیام و در ارده کات آنها بحث نیجز 
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س  ل دیتب  SNOع  نو پس  میکند.  درستی   تلویحیاجرای    باتواند  یستم  به  را  مقایسه  عملگر  این 

 شود.انجام دهد. در عمل عبارت زیر جایگزین مقایسه اصلی می 
    S.SNO = SNO('X4') 

 کنیم. کاری که انجام آن مشروع است. کننده را مقایسه میحال دو شماره توزی 

 کند. می 'P.PNO = 'X4ا جانشین ر یرعبارت ز م در عملب سیستن ترتیبه همی

    P.PNO = PNO('X4')  
مقایسه   مورد  در  به    S.SNO = P.PNOولی  قطعه  شماره  تبدیل  برای  عملگری  هیچ 

ندارد )دست شماره توزی  بالعکس در سیستم وجود  یا  ندارد(. در  کننده و  کم فرض کنیم وجود 

هی  و هیچ رانیستند  یک نوع  از    عملگرها :  خواهد شد  خطای نوعوقوع  جر به  نتیجه این مقایسه من

 سازی نوع آنها وجود ندارد.برای یکسان 

از اصطالح  واژگان: تبدیل معموال  اول رشته حرفی استفاده می  اجبار  برای  شود. در مثال 

'X4'  به زور و اجبار به نوعSNO   تبدیل شد و در مثال دوم همین رشته بهPNO بار شداج . 

معرفی   PNOو    SNOهنگام تعریف  ستی به  که بای  لگر دیگریعمل  همین مثادر رابطه با  

به رشته حرفی )و یا هر    PNOو    SNOاست. کار این عملگر تبدیل انواع    _THE  رعملگ  شود،

،  PNOو    SNOدر این مثال فرض را بر این بگذارید که مبدل هر دو نوع    * باشد. چیز دیگر( می

THE_CHAR  واقعشود.  یده مینام نیازماگر  تنها راهی    P.PNOو    S.SNOمقایسه    دنا  باشیم، 

تواند بصورت زیر  رسد نمایش هر دو آنها بصورت رشته حرفی است و این کار میکه به نظر می

 انجام پذیرد:
    THE_CHAR ( S.SNO ) = THE_CHAR ( P.PNO )   

نهایت    ردرشته و  قطعه به  شماره  تبدیل  کننده به رشته،  به عبارت دیگر تبدیل شماره توزی  

 شته. ه دو رمقایس

می گونه مطمئنا  به  کار  و  ساز  این  که  میسر  بینید  را  دامنه  مطابق  الف(بررسی  موثر  ای 

میمی استفاده  دامنه  بررسی  نقض  امکان  از  نبود  دیگری  چاره  که  صورتی  ب(در  و  کند. سازد 

  د. در مقابل هدنجام می منظوره ای چند  با روشبعالوه این کار را بصورت صریح، کامال مستقل و  

معناست که باعث  ملموس و واقعی نیست و در واق  کاری بی  رسی دامنه« یک کارنقض برروش » 

 
  نهم در آ انتخابگر)در عمل  معناست در آن بی _THE اصطالحمتفاوت است و اساسا  SQLد هم رفتار ن موریدر ا*

 .(معناستبی
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نوع  نمایش داده اختالط  با روش  نوع ها میها  به مدل  شود )همانطور که قبال گفته شد مویوع  ها 

 است(.سازی پیاده  ها مربوط بهشود در حالی که نمایش داده مربوط می

احکنتا دریافامتون  که ته ال  موردی صحبت    اید  در  در حوزه    من  که  است  ها،   زبان چیزی 

نوع  می  دارقویا  تعریفنامیده  مختلف  نویسندگان  ارا ه  شود.  کلمه  این  مورد  در  گوناگونی  های 

است.  ی نوع  دارا   -مقدار یا متغیر-اند، ولی بطور کلی معنی آن این است که الف(هر چیز  کرده 

بودن نوع عملوندها را برای  وریم، سیستم درست  ا در آبه اجرعملگری را    میهکه بخوا(هر کجا  ب

  -اینه فقط عملگرهای مقایسه -این روال در مورد تمام عملگرها    * کند.انجام عملیات بررسی می

دانجام می  تاریخی  دامنه جنبه  بررسی  به هنگام طرح مویوع  مقایسه  بر  تاکید  این  ارد ولشود.  ی 

 را در نظر بگیرید: ی زیر هاارت ای نمونه عبرب  اه است.کار اشتب

 
    P.WEIGHT * SP.QTY 

    P.WEIGHT + SP.QTY 

 

گرداند: وزن کل سفارش اولی احتماال مجاز است ) این عبارت خود وزن دیگری را برمی

 (. ته باشد؟ند داشتوامیرا(. در مقابل دومی احتماال غلط است )جم  تعداد و وزن چه معنایی 

 

 ها اده ن مقدار د بود  یاتم

ها هستند نه کمتر و  ها دقیقا همان نوع امیدوارم بخش قبل شما را قان  کرده باشد که دامنه 

می اکنون  بیشتر.  به  نه  را  بحث  داده خواهم  بودن  با   هااتمی  آن  ارتباط  نرمال  و  اول  )بطور    فرم 

هر    گی متعلق به لیوکه هر    به معنای آنست  1NFکه  گفتم    اول( بکشانم. در فصل  1NFخالصه  

رابتا )پل  واحد  مقدار  باید یک  نوع خاص طه  از یک  می البته  ایافه  و  باشد  داشته  این (  که  کنم 

واحد«»مقدار می  اتمی  ،  های  داده  به حساب  پاسخ  سوال  این  به  باید  بحث  این  ادامه  برای  آیند. 

 ها به چه معناست؟ شود؛ اتمی بودن داده 

کاد    لاو فصل  در   که  داده دبواتمی  گفتم  را  ن  کرتعریها  میف  تعریف  این  گوید:  د. 

از    DBMSیله  »بوس اگر  تواب  خاص(«  برخی  استثنای  )به  نباشند  به قطعات کوچکتر  قابل تجزیه 

 
ه  کام ده یعق نیمن بر ا ،ستی بحث ناین مربوط به  امیمستق به دالیلی که .  نمایدمیاجبار نوع درست ه  ب  آنها راا یو  *

 .ستاز خطاها یار یعامل بس اریرند. اجبح صورت گیبطور صر یتسیالت بایتبد یتمام
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پرانتز هم صرف نااستثنای داخل  تعریف  این  کنیم  تا حدودی گیج نظر  و  برای  دقیق  است.  کننده 

می  آیا  که توان  مثال  حرفیرشته   گفت  محصسه  اتمی  های  تمام  که والتتند؟  دیده   ی  ام  من 

رشته عملگرهای   با  کار  برای  مانند  متعددی  »   SUBSTRیا    LIKEها  یا  رشته(  )اتصال  ||)زیر   »

می را  غیره  و  نشان میرشته(  کامال  به  و  رشته شناسند  که  بوسیله  دهند  قابل    DBMSهای حرفی 

 ید؟ کنیشما چه فکر م  ؟ند ازیهقابل تج ی حرفیهاشته اند. با این وجود آیا رتجزیه

 ها:ها در برخی رابطه های مربوط به تاپلچند مثال دیگر در رابطه با اتمی بودن ویلگی

می • صحیح  عاملاعداد  به  )می توانند  شوند  تجزیه  اولیه  نوع  های  این  که  دانم 

خود    دهم کهتجزیه در این بحث چندان مورد نظر نیست، فقط سعی دارم نشان  

 شد(. ه باداشتهای مختلف رت وص  ن استجزیه ممکت

توانند به دو بخش صحیح و اعشار  اعداد اعشاری )با تعداد رقم اعشار ثابت(، می •

 تجزیه شوند. 

های روز/ماه/سال و یا ثانیه/دقیقه/ساعت تجزیه  توانند به بخش تاریخ و زمان می •

 شوند. 

ن  در ای   R1ابطه  ر.  کنید  نگاه  1-2ه شکل  زیم. بتر بورداخواهم به یک مثال مشکل حال می

سفارشل  شک رابطه  یافته  میکاهش  نشان  فقط  و  ماست  اجرایی  مثال  از  کدام  ها  که  دهد 

یک   SNO-PNOکند. طبق این مثال برای هر ترکیب صحیح  کننده، کدام قطعه را تهیه میتوزی 

توزی    تاپل دارد. شماره  »اتموجود  را  و شماره قطعه  احتماال    نایبنابرگیریم،  نظر میی« در  کننده 

 است. 1NFیک رابطه   R1د که کنید میتایی

 

 
 R3و  R1 ،R2 های. رابطه1-2شکل 
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جای   به  کنید  فرض  می  R2از    R1حال  توزی  استفاده  هر  که  دهیم  نشان  تا  کننده کنیم 

ای  مقدارهاست و  چند مقداری R2در  PNOکند )ویلگی مشخصی از قطعات را توزی  می گروه 

ایموج در  ویلود  شم  گین  دهنده  اکثرگروهاره  نشان  است(.  قطعات  از  دیدن    ی  با    R2افراد 

دهد و  نیست. در حقیقت این مثال »گروه تکرار شونده« را نشان می   1NFگویند که این رابطه  می

 ا اتمیهاز بین رفته است )چرا که گروه   1NFهای تکرار شونده  اند که در گروه تقریبا همه موافق 

 د(. نیستن 

ا ن به  که  می   ه جیتین  که    R2  ،1NFرسیم  کنید  فرض  بحث  این  ادامه  در  را    R3نیست. 

 برای بحث:  *   است R3 ،1NFکنم که ایم. من ادعا میکرده  R1جایگزین 

ام و  را انتخاب کرده   PNO_SETویلگی نام    -عمدا-اوال، توجه کنید که من   •

هر یک از م  شان دهام تا نر داده د قراها را درون آکوالگروهی از شماره قطعه

دگروه  واقها  دارر  واحد  مقدار  یک  مجموعه   مقدار  یک  در  د:  مجموعه  ای. 

 آید.سطح باالیی از تجرید قرار دارد و یک مقدار واحد به حساب می

اینکه در مورد استدالل اول چه عقیده  • ای دارید(: حقیقت این  ثانیا )صرفنظر از 

ماست که مجموعه  ب  {P2,P4,P5}انند  ای  توسط  یک رشته حرفی    زایشتر  نه 

DBMS   مجموعه آن.  از  کمتر  نه  و  است  تجزیه  رشته قابل  همچون  های  ها 

توان آن را برای مقاصد خاصی  حرفی دارای یک ساختار داخلی هستند که می

برای  می الزم  شرایط  کاراکتری  رشته  یک  اگر  دیگر  زبان  به  شکست.  توان 

1NF   ا هم هپس مجموعه  -تاساتمی  اراکتری  رشته ک یعنی  -  بودن را داراست  

 د. ن خاصیتی را دارا هستنچنی

به آن می نکته  اکنون  ندارد  ای که  معنای کامال مشخصی  بودن  اتمی  است که  این  رسیم 

ها انجام دهیم.  خواهیم با داده )اتمی مطلق وجود ندارد( و این امر وابسته به کاری است که ما می

ی  حد سروکار داریم و گاهز وا ک چیها به عنوان یعهقط  ه مام شماری از تاموعه گاهی اوقات با مج

این  می در  که  کنیم  کار  تنهایی  به  است،  مجموعه  درون  که  قطعاتی  شماره  از  یکی  با  خواهیم 

 
 یگــرید چیــزبحــث بــر ســر  -ن نباشــدید چنــ یشــا یبه راست-انجام شده است.  یبه خوب  ین طراحیه اکمن ادعا ندارم    *

 R3 یت. طراحــ خــوب اســ  یراکــ ه چــه کنیاست نه ا مجاز یارکه چه کن است ینجا مهم است ایه در اک  یزیاست. چ

 است.  مجاز
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ایم )سطح پایینتری از تجرید(. این مقایسه ممکن  صورت به سطح پایینتری از جز یات تنزل کرده 

مطلب   فهم  به  کناست  در  کمک  )ک د.  لغت فیزیک  آنتا  ه  از  بودن  آمی  ویعیت  مده  جا  است( 

مشاب اتمکامال  به  گاهی  دارد:  نگاه میهی وجود  واحد  چیز  بعنوان یک  منفرد  و گاهی  های  شود 

ها که اجزای تشکیل دهنده اتم هستند صحبت  ها و الکترون ها، نوترونخواهیم در مورد پروتون می

ترتیب پمی همین  به  نوترروتون  کنیم.  اجند  منفر  ها هم ون و  از  و  تشکیل  بنا  زایییستند  م کوارک 

 *.و احتماال این روند ادامه دارد اند شده 

به    کمیبیایید   شکل    R3دیگر  در  بصورت    PNO_SETمقادیر    1-2بوردازیم.  را 

مثمجموعه این  شود،  نگاه  آنها  به  رابطه  به صورت  و  دقیقتر  اگر  ولی  دادم  نشان  عمومی  ال  های 

بومندتر  سود )شکل  خواهد  ببینید    2-2د  آنرا  در  ویل  که  به  نام  یافته    PNO_RELگی  تغییر 

تمامی آن    -های عمومینه مجموعه -ها  است(. چرا این تغییر موجب بهبود شده است؟ چون رابطه 

ای در اختیار رابطه  در نتیجه جبر قدرتمند رابطه   †ای در مورد آن است. چیزی است که مدل رابطه 

واهند بود. در مقابل  ابل استفاده خرای آن قو غیره بپیوند    تو،پر  و گزینش،گیرد  میقرار    اد شده ی

مجموعه  از  رابطه اگر  بجای  عمومی  جدید  های  عملگرهای  تعریف  نیازمند  نماییم  استفاده  ها 

 ای و غیره( خواهیم بود. پس چه بهتر که از عملگرهایی کهای، اشتراک مجموعه )اجتماع مجموعه 

 ده کنیم استفا داریم

 

 
ترکیب دو  ز  ها الگی ام یکی از ویدر طراحی  .هشی دقیقا با همین مشکل مواجه شدمپلوبنده در انجام یک پروژه    *

قسمت    مطالب اینرشته حرفی به وجود آمده بود و داوران عقیده داشتند به همین علت رابطه نرمال نیست. من تمام  

استدال  کتاب بعنوان  استدالل    ل مطرحرا  این  نهایت  نوذیرفتند و در  موثر  کردم ولی  واق  شد که چون در هیچ  ساده 

بنابراین باید آن   -پذیر استبا وجود آنکه ذاتا تجزیه-  کندتجزیه این مقدار نمیای سیستم پایگاه داده اقدام به  حلهمر

کنیم ولو آنکه همان اتم در  تمی را تجزیه نمیبوذیرید. همانطور که در علم شیمی ما هرگز ااتمیک  ویلگی  بعنوان  را  

 پذیر است. مترجم.ی تجزیهاعلم فیزیک هسته

ه فقــط شــامل کــ ها ز باشــند بــا رابطــهیــ توانند شــامل همــه چیه مک  یعموم  یهامجموعه  ید. تفاوت اساسینکتعجب ن  †

عضــو  یــکن است فقــط کمم یعموم یهاها همانند مجموعهه رابطهکد  یشبان است. توجه داشته  یند در همتها هستاپل

 داشته باشند.
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 (R3 شده )اصالح  R4 رابطه . 2-2شکل 

 

از  نمونه   2-2در شکل    PNO_RELویلگی   است  رابطهای  مقدار  با  .  (RVA)  ویلگی 

اند(. من ادامه صحبت در  ای است )یعنی مقدارهای آن رابطهدامنه مورد نظر هم دارای مقدار رابطه

که    شودمی  ذکرمت  نکته را   فقط این  اینجا  م و درکنواگذار می  7و    5ها را به فصل  RVAمورد  

SQL   نمی پشتیبانی  آنها  مشابه  از  چیزی  هیچ  از  دقیقتر  بطور  )و  با  ستونیعنی    RVAکند.  های 
جدول  نمی  مقدار  پشتیبانی  مینیز  پشتیبانی  دو  این  از  که  اینجاست  عجیب  و  الف(  کند  کند. 

ای  عه جمومدنان یک »چد مقدارشتوانیی که مهایهایی که مقدارشان آرایه باشد. ب( ستون ستون

نام  -  ایمجموعه   چندباشد.    ز سطرها«ا به  می  خورجینکه  شناخته  شبیه یک مجموعه    -شودهم 

می آن  اعضای  که  تفاوت  این  با  چندمجموعهاست  باشد.  تکراری  جهات  ای توانند  برخی  از  ها 

»ستون  همشابه  با  دو  این  ولی  هستند.  جدول«  مقدار  با  برابهای  نیستم  ک ر  چرا  عملگرهند    ای ه 

 آنها عمل کنند.(  ند بر رویتواننمی SQLی عمولم

خاص  مقدارهای  دلیل  به  و  عمدا  را  قبل  مثال  رابطه   من  کردم.  انتخاب  دارای  آن  های 

RVA   رابطه دارای گروه مشابه  نظر میهای  به  تکرار شونده  و میهای  که گروه رسند  های  دانیم 

  ی نشان دادن تعددی براهای مثالانم متویم  منند. ولی  ای ندار رابطه   دنیای  تکرار شونده جایی در

می من  کنم:  ارا ه  نظرم  ویلگی نقطه  دامنه توانم  نتیجه  در  شامل  هایی)و  که  دهم  نشان  را  هایی( 

توده آرایه  لیست ها،  عکس ها،  متون  ها،  انگشت،  آثار  رادیولوژی،  تصاویر  تصویر،  و  صدا  ها، 

XML  اشند.  »غیراتمی« باتمی« یا  توانند » ما میاه شنگه  ه بسته ب کر کنم ک ی را ذر دیگرو یا مقادی

دامنه ویلگی نتیجه  و در  پذیرای  ها می ها  بحث طوالنی  مقدار )هر  هر چیزی  توانند  این  باشند.  ی( 
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ای  ای« واقعی چیزی بیشتر یا کمتر از یک سیستم رابطه رابطه -گرانشان میدهد که یک سیستم »شی 

از  سیستم  نیست.  واقعی که  رابطی  پ  تمامیبا    ایه مدل  مجز یات  نکته یشتیبانی   اصلی   کند. 

هایی با درجه دلخواه از پیچیدگی باشند.  ها، رابطه اى« این است ویلگیرابطه-گراهای »شی سیستم

سیستم شی بگویم: یک  گونه  این  که  باشد  بهتر  رابطهرابطه-گراشاید  سیستم  ای  ای خوب، یک 

خوب است. نه بیشتر و   ایرابطهم ف یک سیستتعری این و  ندتیبانی ک خوبی پش ها بهاز نوع است که 

 نه کمتر.

 

 نوع چیست؟

به کار خواهم برد. نوع دقیقا یعنی چه؟ بطور خالصه    دامنهرا بجای    نوعدر ادامه من کلمه  

نام نوع،   مجموعه  است یک  مقدارها  از  متناهی  و  برا* دار  ممکن  مقدارهای  تمامی  چ،  یک  یز  ی 

تمخاص مثل  اعدا:  مصحد  امی  رشتمکن،  یح  کارهتمامی  ممکن،های  شماره   اکتری  تمامی 

های ممکن با عنوان مشخب  ممکن، یا تمامی رابطه  XMLهای  کنندگان ممکن، تمامی متنتوزی 

 بر این: و غیره. عالوه  

خاصیت   • در  که  زمانی  مگر  نوع  یک  دقیقا  است،  نوع  یک  دارای  مقدار  هر 

آبرارث در  نوع  ی  ا  پشتیبانی ن  و  بتاب  ک   ین شود  پیراموتاب  چنین  حث  ن 

بدون همووشانی  و  جدا از هم  ها  رد. توجه داشته باشید که نوع یوعی را ندامو
بازبین  از  یکی  بهتر:  درک  )برای  کتابهاهستند.  نوع   ی  قطعا  های  گفت 

حیوانات خونگرم و چهارپایان همووشانی دارند. واقعا هم چنین است ولی من  

ه  گفتم داشته  مووشاناگر  وارد    به م  باشیی      واق در  -بری  ارث رو  قلمدالیلی 

ارثشده   -چندگانهری  بارث مویوع  و  دالیل  این  و  رابطه -بری  ایم  و  چه  ای 

ارتباط چندانی ندارد   -ایچه غیر رابطه  این بحث  ندارم    با مویوع  و من قصد 

 که در این کتاب در مورد آن صحبت کنم.( 

ه • متغیر،  ویلگهر  هر  ر  کهی،  رانتیجه   عملگر  ما  ی  ه گی باز  و  از رداند،  ر یک 

  Tاز نوع    Vیک عملگر، همگی دارای نوع هستند. برای مثال متغیررامترهای  پا

 
دار توجــه داشــته ن در مــورد نــامیم. همچنــ یــ ار دارکسرو  یانات متناهکبا ام  ییهاوتریاموکه ما با  ک  لین دلیبه ا  یمتناه  *

 .انداوتفمتفاوت با هم مت  یهابا نام  ییهاه نوعکد  یباش
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شود باید از  نسبت داده می  Vکه به    vتعریف شده است بدین معنا که هر مقدار

 باشد.  Tنوع 

بارت  ت. نوع عنوع اسدارای  گرداند و از این رو  هر عبارت، یک مقدار را برمی •

آخرین عملگری است که  . )منظور  عبارت است  ترین عملگرجیه خارب   سته واب

  "*"وابسته به نوع عملگر    (X-Y)*(A+B)کند( برای مثال نوع عبارت  عمل می

 باشد.می

این واقعیت که پارامترها دارای نوع هستند بطور کلی مورد اشاره قرار گرفت ولی هنوز  

ر مطلب  صاین  به  کاا  تشریحورت  واقایم:  انکرده   مل  نوع  عیتن  هر  مجم  که  از وعه دارای    ای 

اعداد صحیح   مثال  است.  بحث  مورد  است،  مقدار  و  متغیر  تعدادی  روی  بر  عمل  برای  عملگرها 

هستند  معمول  ریایی  عملگرهای  دارند؛  دارای  را  خود  محاسباتی  عملگرهای  ساعت  و  تاریخ  ؛ 

بنام عملگره  XMLمتون   رابط   XPathای  چیزی  را دطه رابجبر    ایگرهها عمله دارند،  و  ای  ارند 

نوع تما دارمی  عملگرهایها  و   ("=:") ای  انتساب  هر   ("=") جهت  پس  هستند.  مقایسه  برای 

کند حتما راهی برای تعریف عملگر نیز در اختیار کاربران  سیستمی که از تعریف نوع پشتیبانی می

 د.رنخودردی نمی به هیچ  عملگر،داشتن ها بدون دهد چرا که نوع قرار می

مهم است که مقدارها و متغیرها فقط و فقط با عملگرهایی که بر روی  نیز   نکته  ن این دانست

شده  تعریف  آنها  مینوع  کار  نه  اند،  )و  سیستم  بوسیله  که  را  صحیح  عدد  نوع  مثال  برای  کنند. 

 کاربر( تعریف شده است را در نظر بگیرید: 

ه  ددی صحیح بی عدارهامقدن  نسبت دا  را که برای  "=:"تساب  سیستم عملگر ان •

 دارد.  عدد صحیح را  متغیرهای

مقایسه  • عملگرهای  دارای  مقدارهای    ">"   ،"="ای  همچنین  مقایسه  برای  و... 

 عددی صحیح است. 

و... برای انجام عمیات ریایی روی   "×"   ،"+"و نیز دارای عملگرهای ریایی  •

 مقدارهای عددی صحیح است.

عم • و  های  ه شتر  صال)ات"||"  ایرشته   لگرهایولی  )زیر SUBSTR حرفی( 

بیان دیگر: .  نداردرشته( و...  را برای عمل بر روی مقدارهای عددی صحیح   

 کنند.ای روی مقدارهای عددی کار نمیعملگرهای رشته 
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که بوسیله کاربر تعریف شده است قطعا دارای عملگرهای انتساب و    SNOدر مقابل نوع  

و... بر    "×" ،"+"ین وجود ممکن است ا  باباشد. یو...( م  "<" و احتماال "≠"و"=" و"=:") قایسه  م

شماره   روی  بر  ریایی  عملیات  از  که  است  این  آن  معنای  و  باشد  نشده  تعریف  آن  روی 

نمی توزی  پشتیبانی  است  کننده  ممکن  )چرا  باشود  که  نیاز  توزی شد  شماره  یا  دو  را جم   کننده 

 یرب کنیم؟(. 

آنچه ا معلومگفته    ز  ند  شومی   شد  هر  تعریف  تمامی موات ید دسوع جدکه  رد  کم شامل 

 شود:زیر می

 تعیین یک نام برای نوع )بدیهی است(  -1

نوع می -2 این  مقدارهایی که در  بیشتر در فصل  تعیین  با جز یات  این مویوع  گنجند. 

 مورد بحث قرار گرفته است.  ششم

این مویوع به  م ال گفتور که قبهمانط ن نوع.تعیین نحوه نمایش فیزیکی مقدارهای ای -3

 مدل، و من قصد ندارم در این کتاب به آن بوردازم. مربوط است و نه به  سازیپیاده 

 شوند )بحث بعدی( ها و متغیرهای این نوع اعمال میتعیین عملگرهایی که بر مقدار  -4

 بعدی( ا بحث گردانند. )مجدد تعیین نوع نتیجه، در مورد عملگرهایی که مقدار بر می -5

ها مجاز هستند  دام عبارتداند که ک دقیقا می  سیستمم که  گیرینتیجه می  5و    4ی  از بندها

 داند که نتیجه هر عبارت از چه نوعی خواهد بود. و همچنین می

بنام   شده  تعریف  نوع  که یک  کنید  مثال تصور  دهنده    POINTبرای  نمایش  که  داریم 

است بعدی  دو  فضای  یک  در  هندسی  تعرینقطه  آنرا.   لگرعم  * بینید. می  یدریالتوتوبا    ف 

REFLECT    نقطهP    با مختصات دکارتی(x,y)  گیرد و وارون آن با مختصات  را می(-x,-y)    را

 گرداند:برمی
    1     OPERATOR REFLECT ( P POINT ) RETURNS POINT ; 

    2     RETURN ( POINT ( - THE_X ( P ) , - THE_Y ( P ) ) ) ; 

    3     END OPERATOR ; 

 
 

 
خــواهم یه نمکــ اســت  یاتیــ جز  یدارا SQLف در یلگر تعرعم ینم ولکن منظور استفاده  یه ابتوانستم  یم  هم  SQLاز    *

 .آن شوم ردنجا وایدر ا
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 : ییحوت

و     Pاست و فقط یک پارامتر    REFLECTهد که نام عملگر  دیان منش  1خط   •

نوع   می  POINTاز  دریافت  نتیجه را  و  نوع  کند  از  هم    POINTای  را 

 تعریف شده است(.  POINTگرداند )بنابراین عملگر از نوع برمی

پیاده   2خط   • به  مربوط  اسحاوی کد  یگر دارت. عملسازی عملگر  فقط  ک  ای 

که  ارمقد است  عملگر    POINTآن    نوع  برگشتی  بوسیله  که    انتخابگر است 

POINT    بدست آمده است که دو آرگومانX    وY   را دارد. هر یک از این

  Pمربوط به    Yو    Xهستند. این اجرا    _THEها درگیر اجرای عملگر  آرگومان

 رساند.ظر میمورد ندهند و منفی کردن آنها ما را به نتیجه را می

 ت.ف استعرییان  دهنده پا نشان  3 طخ •

های تعریف شده  اند. نوع های تعریف شده بوسیله کاربر بوده در اینجا منظور من بیشتر نوع 

در سیستم هم مشابه آنها هستند با این تفاوت که بجای این که بوسیله کاربر ساخته شوند، از قبل  

اگر   مثال  هستند.  مهیا  سیستم  تعریف  INTEGERدرون  نوع  آ  درشده    یک  باشد،    نگاه سیستم 

مجاز،  سیس مقدارهای  آن،  نام  میتم  معین  آنرا  عملگرهای  و  پوشیده  برای  پیاده سازی  البته  کند. 

کسی که فقط استفاده کننده است تفاوتی ندارد که یک نوع بوسیله شخب دیگری ساخته شده  

 باشد و یا از اول درون سیستم موجود باشد.

چرا که    مریف نوع شویع یات تارد جزاز این وبیش  د  نیازی باشکه    کنممین  احساسمن  

 ای ندارند. ب ربط زیادی به مدل رابطهاین مطال

 

 های غیراسکالرنوع وهای اسکالر نوع  نیفرق ب

نوع  که  دارد  وجود  تفکر  یا    اسکالرها  این  تقریبی   غیراسکالرو  تعریف  یک  با  هستند. 

اشته باشد و در  ربر ندتوسط کاای  اهده مش  بلقا  یچ جزء اگر ه   توان گفت یک نوع اسکالر استمی

هایی ها، عملگرها، پارامترها و عبارات یراسکالر است. مقدارها، متغیرها، ویلگیغیر این صورت غ

اسکالر )و یا غیراسکالر(    Tهستند اسکالر )و یا غیراسکالر( هستند در صورتی که نوع    Tکه از نوع  

 باشد. مثال:
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ه از این نوع باشند  .... ک غیرها وارها، متمقدس  است پالر  اسک  INTEGERنوع   •

 ای برای کاربر ندارند.اند و هیچ جزء قابل مشاهده همگی اسکالر

رابطه  نوع  • و  تاپل  ویلگیکالرغیراسهای  آنها  مشاهده  قابل  جزء  و  شان  هایاند 

بنابراین مقدارها، متغیرهایی که از نوع تاپل و یا رابطه باشند کالر سغیرا،  است. 

 ود. د بهنخوا

ا نبر  تعریف  می   کیدتا  کتهین  که  مویوع  کنم  که  دیدیم  است.  رسمی  غیر  کامال  فوق 

بودن« هم همین مویوع را با نام دیگری مطرح به صورت مطلق معنایی ندارد. »اسکالر  بودناتمی

رابطه می مدل  بنابراین  نبودن،  کند.  و  بودن  اسکالر  مویوع  با  موردی  هیچ  در  طور ای   رسمی  به 

هایی را برای نوع   اسکالرام،  ه من به زبان غیر رسمی اکتفا کرد  ن کتاب. در ایکرده استد نوربرخ

برده  کار  به  هستند  تاپل  نه  و  رابطه  نه  و  که  نوع   غیراسکالرام  به  هستند  را  رابطه  یا  تاپل  که  هایی 

 مرابطه   به  وطمرب  دیالتوتوریحال نگاهی به یک مثال بیاندازیم. در اینجا تعریف    ام.اطالق کرده 

S کنید:حظه میدگان( را مالنکنی )توز 
    1  VAR S BASE 

    2   RELATION {SNO SNO, SNAME NAME, STATUS INTEGER, 

CITY CHAR} 

    3   KEY { SNO } ; 

 
 : توییح

دهد که در حال تعریف متغیر هستیم و  نشان می  1در خط  VARکلمه کلیدی  •

 باشد. پایه می  مرابطه از نوع ه متغیر ت ک اساین معنه  ب  BASEکلمه کلیدی 

نشان  RELATIONکند. کلمه کلیدی نوع متغیر را مشخب می 2خط  •

هایی مشخب دهد که متغیر از نوع رابطه است و ادامه سطر مجموعه ویلگیمی

به   اول سازند. )همانطور که از فصل شوند که در کنار هم، عنوان رابطه را می می

ع ویلگی است(. بدیهی است  ی و نو ام ویلگمل زوج نشا گیویلید یک  اد داری

 دهد. ها هیچ چیز را نشان نمی ن نوع غیراسکالر است و ترتیب ویلگیکه ای

 کند. معرفی می را به عنوان کلید کاندید این مرابطه  {SNO} 3خط  •

 کند. این نوع: این مثال نکته دیگری را هم روشن می
RELATION {SNO SNO, SNAME NAME, STATUS INTEGER, CITY 

CHAR} 
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است. بطور کلی یک نوع ساختگی نوعی است که از طریق    ساختگیهای  ای از نوع نمونه 

ساز را به  توانید نوع ( میRELATIONآید. )در این مثال سازنده نوع  به وجود می   سازنوع اجرای  

  اند و نه گردیبرموع را  ف(یک نصورت یک عملگر خاص تصور کنید. خاص به این دلیل که ال

در زمان کاموایل است و نه زمان اجرا. برای مثال    دار اسکالر را، ب( فراخوانی آن یک مق  )مثال( 

زبان  برنامه بیشتر  نوع های  از  بنام  نویسی  می  ARRAYسازی  به پشتیبانی  قادر  را  کاربر  که  کنند 

اب  این کت  ای اهداف استر  در  ایی کهسازهع نماید. تنها نوتعریف انواع گوناگونی از نوع آرایه می 

نیازمور از  د  عبارتند  نوع RELATIONو    TUPLEاند  فراخوانی  از  را  مثالی  اینجا  تاپل .   ساز 

 بینید:می
VAR SINGLE_SUPPLIER 

        TUPLE { STATUS INTEGER, SNO SNO, CITY CHAR, SNAME 

NAME } ; 

  ان یکسان با عنو   با   لپ ن یک تااز زمالحظه    در هر  SINGLE_SUPPLIERمقدار متغیر  

ویلگى  S  رابطهم ترتیب  عمدا  )من  بود.  اهمیتی  خواهد  ترتیب  این  دهم  نشان  تا  دادم  تغییر  را  ها 

ندارد.( اگر تصور کنیم که این کد چند قسمت شده است اول رابطه تک تاپلی )تصور کنید رابطه  

س  سود و  کنج میاتخراس  S  مرابطهفعلی    مقدار  است.( را از  S1فقط یک تاپل دارد که مربوط به  

رابط از  را  تاپل  مییک  استخراج  تاپل  تک  متغیر  ه  به  را  تاپل  نهایت  در  و  کند 

SINGLE_SUPPLIER دیتوتوریالکند. در منتسب می: 
SINGLE_SUPPLIER := TUPLE FROM ( S WHERE SNO = SNO('S1') )  

  هم   باد  را دار  tتاپل  یک  ن  همی که فقط    r  ابطه و ر  t  به هرحال توجه داشته باشید که تاپل

)گرچه عنوان هر دو باهم    از نوع رابطه  rاز نوع تاپل و    tاند.  یکی نیستند. آنها از دو نوع مختلف

 یکی است(.

 توجه 

مانند  نمی متغیری  که  دلیل  این  به  شوید.  سوتفاهم  دچار  خواهم 

SINGLE_SUPPLIER  برنا برخی  نیاز  مورد  است  باشد هایمهممکن  پ  ی  به  ه  گاایکه 

تواند خودش درون  میگفت که چنین متغیری    توان نمیقطعات دسترسی دارند،    کنندگان وزی تو

داده  داده پایگاه  پایگاه  باشد.  داشته  وجود  رابطه رابطه   ها  متغیر  دارد،  متغیر  نوع  یک  فقط  ای  ای 

بحثی  مدر  و    مهشتفصل    من در  ز است. (. مرابطه تنها نوع متغیری است که  در پایگاه مجا)مرابطه 

 مجددا به این مویوع خواهم پرداخت.  اصل اطالعات  نت عنواتح
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اینکه نوع  باقی مانده است: به رغم  نوع  تاپل، رابطه و  نکته دیگر درباره  رابطه    فقط یک 

ویلگی )یعنی  است  کاربران  توسط  مشاهده  قابل  اجزا  مورد دارای  در  نظری  اظهار  هیچ  هایش(، 

ز دید  ها بایستی انمایش فیزیکی نوع  حقیقتیرد. در گرت نمیصو ا آنه فیزیکیسازی  نحوه ذخیره 

 های اسکالر چنین است.کاربر پنهان بماند همانطور که در مورد نوع 

 

 خالصه 

رابطه  مدل  مورد  در  که  رایجی  میاشتباه  تصور  که  است  این  دارد  وجود  مدل  ای  شود 

وکار دارد و  عت سرریخ و ساتماال تااحو  ها  ، رشته اعداد  ای همچونهای ساده ای فقط با نوع رابطه 

توانند  ها میهای رابطه ام شما را از این اشتباه درآورم. ویلگیفصل سعی کرده دیگر هیچ. در این  

ها باید چه باشند و در  ای تعیین نشده است که این نوع باشند. در هیچ کجای مدل رابطه  هر نوعیاز 

نوع  ق توانن ها میحقیقت  هر  بدر که  د  پیچیداهخوما  باشندیم  به  موردی که ذکر می  )بجز  ه  کنم(. 

نوع بیا چه  از  سیستم  که  سوال  این  دیگر  مین  پشتیبانی  مدل  هایی  از  سیستم  آیا  که  این  و  کند، 

میرابطه  پشتیبانی  شیوا ای  بیان  و  کمتر  دقت  )با  یا  و  هستند.  مستقل  سوال  دو  از  نوع تر(:  کند،  ها 
 .اندقلها مستجدول 

نرمال نیست.    راهی برای فرار از رعایت فرم اول   قضیه   دم که این دآوری کرای  من همچنین 

ویلگی از  یک  هر  درون  که  معناست  این  به  فقط  نرمال  اول  یک  فرم  فقط  رابطه،  تاپل  هر  های 

اکنون می دارد.  متناسب( وجود  نوع  )از  تکی  نوع مقدار  باشند و  ها میدانیم که  توانند هر چیزی 

 در فرم اول نرمال هستند. ریف ها طبق تعی رابطه ممانیم تدامی همچنین

نوع  این فصل گفتم که در مورد این مویوع که  نهایت، در مقدمه  توانند هر  ها میو در 

اول   دارد.  وجود  مهم  بسیار  استثنا  دو  باشند  کرده -چیزی  ساده  را  آن  آموزش  برای  اگر    -امکه 

باشند )در این    Tاز نوع  ند  توانه نمی این رابطی  هالگیاز وی  هیچیک  باشد آنگاه   Tاز نوع    rرابطه  

گر باشند. همانطور  های رابطه نبایستی از نوع اشاره مورد فکر کنید (. دوم اینکه هیچیک از ویلگی

می  احتماال  پایگاه که  رابطه دانید  مدل  از  قبل  که  اشاره هایی  از  پر  داشتند  وجود  و  ای  بودند،  گر 

به   پدسترسی  مایگاه چنین  تعقیستهایی  اشاره لزم  پایگاها  گرب  چنین  مورد  در  مسلما  هایی  ه بود. 

اشتباه و دسترسی مستقیم کاربر نهایی به پایگاه غیر ممکن بود. هدف کـاد از  نویسی بسیار پر برنامه

 ای، دوری از این گونه مشکالت بود و الحق که در این کار موفق شد.ارا ه مدل رابطه 
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 ها تمرین

 

 وجود دارد. نه نوع و دام  اوتی بینتفیست؟ چه وع چن -1
 

 چه فهمیدید؟  انتخابگراز کلمه  -2

 

 چیست؟  _THEعملگر  -3

 

 نمایش فیزیکی همیشه از دید کاربر پنهان است: درست یا غلط؟  -4

 

  و ساختگی    نوع فرق  ،  DBMS  و ها  پایگاه داده فرق  پارامتر،    و آرگومان  فرق  موشکافی کنید:    -5

تعریف شده بوسیله کاربر    نوع فرق  نمایش،    و ع  ونق  فرکالر،  اسغیر  و لر  کااسفرق  ختگی،  غیرسا  نوع 

سیستم،    نوع   و در  کاربر  فرق  تعریف شده  بوسیله  شده  تعریف  در    وعملگر  تعریف شده  عملگر 

 سیستم.

 

 فهمید؟ چرا اجبار بد است؟ چه می اجبار  از کلمه -6

 

 ت؟ یه نیسچرا »نقض بررسی دامنه« قابل توج -7

 

 چیست؟  ازسنوع  -8

 

 را تعریف کنید. مالنر فرم اول  -9

 

کنید     -10 نوع    Xفرض  از  منظور  باشد.  اینکه    Xیک عبارت  نوع    Xچیست؟  دارای یک  حتما 

 ، چه اهمیتی دارد؟ باشد

 

و در    REFLECTتعریف عملگر    -11  قرار دهید  الگو  را  این فصل  عملگری    دیتوتوریالدر 

 گرداند.ن سه( آنرا برمیتوا مکعب )به   کند و میت دریاف حیح راعدد ص تعریف کنید که یک
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از    -12 استفاده  نقطه   دیتوتوریال با  کنید که  تعریف  با مختصات دکارتی  عملگری  را    yو    xای 

با مختصات   نقطه دیگری  و  برگرداند. عملگرهای    g(y)و    f(x)دریافت کند  قبل در    gو    fرا  از 

 اند. سیستم تعریف شده 

 

 ای را بیان کنید. رابطه  نوع رابطه، مقدار رابطه و متغیرین د. تفاوت ببطه بزنی رااز نوع ثالی م -13

 

  دیتوتوریال یا    SQLکنندگان و قطعات را با استفاده از  از پایگاه توزی    SPو    Pهای  مرابطه   -14

تفاوت چند  کردید،  استفاده  دو  هر  از  اگر  کنید.  تعریف  دو(  هر  یا  را    یدیالتوتور  یا  SQL  )و 

 ای مشخب است، چیست؟ دارای از یک نوع رابطه  P ه )مثال( مرابطهینکمقصود از ان کنید. واعن

 

نوع   -15  توزی  مطابق  پایگاه  برای  کتاب  مقدمه  فصل  در  شده  داده  قطعات،  های  و  کنندگان 

که    ی آنها و برا   اند نوع عبارت کدامیک از مقدارهای اسکالر زیر مجاز هستند؟ برای آنها که مجاز 

 دهد را بنویسید. ییح این کار را برای ما انجام مصح  تی که بطورند، عبارستنی

 'CITY = 'Londonالف(

 SNAME || PNAMEب(

 QTY × 100ج(

 QTY + 100د(

  STATUS + 5ه(

 ABC' < CITY'و(

 

ممکن    رمندانها متغیر باشند. مثال شماره پرسنلی کاشود که بهتر است نوع گاهی پیشنهاد می   -16

از  م گسترش  گا است هن یابد و سه  سازمان  افزایش  به چهار رقم  این هنگام الزم است در    رقم  در 

 های ممکن« تجدید نظر شود. در این مورد بحث کنید. »مجموعه تمام شماره پرسنلی

 

توانیم نوع  ای از مقدارها است و تهی هم یک مجموعه قانونی است. پس ما مینوع مجموعه    -17

رای این نوع  توانید کاربردی بالی است. آیا مین خمقدارهای آمجموعه    کهریف کنیم  تع  را  الیخ

 تصور کنید؟ 
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مقایسه    -18 این فصل گفتم که عملگر  تساوی  در  نوع   "="ای  این  در تمامی  )با  دارد.  ها وجود 

اگر   باشند آنگاه    v2و    v1وجود معنای آنرا شرح ندادم،  هد  یح خوامقدار صح   v1=v2دو مقدار 

اگر  داش اگر  و  ت  بیشتر در    v2  و   v1مقدارهای  فقط  با جز یات  باشند(. همانطور که  کامال مشابه 

نیازی به عملگر    SQLخواهم گفت،    8فصل   نه استفاده از این  برای تمامی نوع  "="نه  ها دارد و 

 کند. دلیل این امر را توییح دهید. مفهوم را توصیه می

 

داند  گررا برمی  حیحمقدار ص  v1=v2کرد،  ح  ری مطررت دیگان بصوتوتمرین قبل را می   -19

اثر یکسانی داشته باشد. ولی    v2و    v1بر روی    Op، اجرای  Op اگر و تنها اگر هر چه باشد عملگر

توانید مثالی در این مورد بزنید؟  کند. آیا میرا نقض می  SQLاین عبارت هم یکی دیگر از قواعد  

 دلیل آن را شرح دهید؟ 

 

 دارند؟ ی نادل رابطه ایی در مج گرهاه ا اشارچر  -20

 

به    vگویدکه بعد از انتساب مقدار  می  -که ساده و در عین حال اساسی است  –  اصل انتساب   -21

مقایسه  Vمتغیر    ،V=v  امر هم یک حکم این  برخواهد گرداند.  را  مقدار صحیح   ،SQL    نقض را 

 شرح دهید؟  را د؟ دلیل آن را ه دهی ا ن مورددر ای مثالی  توانیدافتد( آیا میکند. )زیاد اتفاق میمی

 

 ها چطور؟ ها هستند؟ مرابطهها »متعلق به« پایگاه داده کنید که نوع آیا تصور می -22

 

عبارت    -23 یک  تحمیلی«،  دامنه  با  »مقایسه  قسمت  از    SELECT_FROM_WHEREدر 

SQL  داد نمایش  را  است  تودرتو  بصورت  دیگری  عبارت  محتوی  ی  SELECTهر    م، حالکه 

جتوامی ولی    *SELECTایگزین  ند  به    "*SELECT"شود.  و  است  اساسی  مشکالتی  دارای 

توانید این اشکاالت  ام تا حد ممکن از آن اجتناب کنم. تا جایی که میهمین دلیل من سعی کرده 

 ید؟ اره کنوجود دارند اش SQLتوانید به مشکالت دیگری از این دست که در را بیان کنید. آیا می

 

مثا ا  در   -24 از  ولین  نیازی به سمیکالن    SQLن  باز  SELECTل  اشاره کردم که  این فصل،  در 

که   چرا  ندارد  وجود  در    SELECTپایانی  دو  این  تفاوت  دستور.  یک  نه  است  عبارت  یک 

 چیست؟ 
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  سومفصل 

 

 تفاوت

 ها ها و رابطهتاپل
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بایستی   اول  فصل  دو  مطالعه  دیدگستد -با  از  غیرکم  در  -رسمی  اه  اک  به  ز  مناسبی 

تر تعریف کنم و از این تعریف واهم این مفاهیم را دقیق خها رسیده باشید. حال میابطه و رها  تاپل

برسم.   جدیدی  نتایج  به  اخطار    شایددقیق  است  تعریفببهتر  این  که  کمی دهم  است  ممکن  ها 

تاپل و    رند.دان  غیرعادی  یچ چیزرسمی هترسناک به نظر برسند ولی در مقایسه با به سایر مفاهیم  

ایستی حداقل یک بار با تعریف رسمی آنها روبرو شوید تا  مفاهیم سرراستی هستند و شما ب  هبطرا

 به درستی با آنها آشنا شوید. 

 

 تاپل چیست؟

 آیا این یک تاپل است؟ 

 
 

فقط   این  نیست.  که  البته  در  عکسنه،  بار  )فقط همین یک  است.  تاپل  من    صویرت   یک 

ک دیدیم بین خود یک چیز  ام(. همانطور که در فصل ی وشته ا نار نام آنهرا در کنها  گییلها وع نو

می  تفاوت  این  و  دارد  وجود  تفاوت  آن  تصویر  ویلگیو  مثال  باشد.  مهم  بسیار  تاپل  تواند  های 

شان  را نل  ترتیبی از راست به چپ ندارند، و این یک حسن )یا عیب؟( است. شکل زیر همان تاپ

 دهد.می

 

 
 

ا بده   ستفاپس  تصویر  داش   ی رااز  یاد  به  است.  بهتر  آنها  درک  که  باشید   تصویر   فقط ته 

 هستند و ممکن است مطالب نادرستی را به شما القا کنند. 
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 توانم بگویم مفهوم تاپل دقیقا عبارت است از:س از این تذکر اکنون میپ

باشیم    تعریف: داشته  هر    0n=>  و  T2,…..,TnT,1اگر  ی که  نوناک  کدام  که    باشند  ع م 

وجود داشته باشد.   iAیک نام ویلگی لزوما یکتا    Tiر با هر  ا )غیر تکراری( نیستند و متناظیکتلزوما  

از   یک  )نام   nهر  یک  ویلگی:نوعزوج  یک    ویلگیویلگی(  ویلگی  هر  با  متناظر  بود.  خواهد 

  n  ام مجموعه تاست. م  جزءیک    مقدار(لگی:وی)  nوجود دارد. هر یک از این    iTاز نوع    ivمقدار  

ک  آجزء  یک  می   tنرا  ه  خالصه    تاپلی  مقدارنامیم  بطور  ویلگیتاپل)یا  روی  بر   های( 

1,A2,…..,AnA    مقدار با درجه یک    t  درجه  nاست.  تاپلی  با درجه دو  یونریاست.  با  باینری،   ،

  t  ان عنوی،  ویلگ  nی  ه تمامجموعم  شود.نامیده می  اری -n  ،n،... و تاپلی با درجه  ترنریدرجه سه  

 .است

 (، داریم: S1کننده صویر قبل )تاپل مربوط به توزی  مطابق دو ت ل وبرای مثا

 

 درجه
 چهار. عنوان هم از درجه چهار است.

 

 هانام نوع 
INTEGER ,SNAME ,SNO   وCHAR 

 

 های متناظر نام ویلگی
STATUS ,SNAME ,SNO   وCITY 

 

 ظر های متنامقدارهای ویلگی
20 ,NAME('Smith') ,SNO('S1)   و'London' 
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 جه تو

این ویلگی اکثر  نشان داده من  این روش را در  ها را بصورت ساده شده در تصویر  ام )و 

در تاپل فقط    SNOتمام این کتاب ادامه خواهم داد(. اما این دقیقا درست نیست که بگوییم مقدار  

'S1'    و یا با شلختگی بیشتر فقط(S1است )  .ع  از نو  مقداریSNO،    وع  است از ن مقداریSNO   و

من اه  نوع  قداری  و  CHARز    SNO('S1')    نوع از  )لیترال(  ثابت  )بطور    SNOمقداری  است. 

دیدیم. با بیانی مختصر و مفید،    دوم گونه که در فصل  همان   SNOحاصل اجرای انتخابگر  تر،  دقیق

تمام  که  است  انتخابگری  اجرای  حاصل  ثابت  مقدار  آنرگومانآ  یک  خودشهای  مقدار،  های  ان 

 هستند.(  ثابت 

 

 ان عنو
 ترین کار در اینجا نمایش یک شکل دیگر است: ساده 

 

 
 

می که  همانطور  و  است  مجموعه  یک  دهنده  نشان  شکل  یک  این  اعضای  ترتیب  دانیم 

 بینید:مجموعه دلخواه است. در اینجا تصویر دیگری از همان عنوان را می

 

 
 

تصتمرین چند  مختلوی:  میر  نماوانیم  تف  عبرای  این  مییش  کنیم. انیتونوان  رسم  م 

 ( 4×3×2×1=24: جواب)

  دوم طور که در فصل  تاپل یک مقدار است؛ و مثل همه مقدارها دارای نوع است )همان 

چنین اسامی بصورت    دیتوتوریالها این نوع هم دارای یک نام است. در  دیدیم( و مثل همه نوع 

TUPLE{H}  م که ینوشته  آن   شود  استعنوان  ک  ی  {H}  در  مثال  مشخب  در  نام  ما  .  این 

 عبارت است از: 
TUPLE { SNO SNO, SNAME NAME,STATUS INTEGER, CITY CHAR } 
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کنم تاپل یک مقدار است. مثل همه مقدارها،  ها دلخواه است(. تکرار می)ترتیب ویلگی

بگر  انتخالی است،  تاپنوع    دار ازکه مق  لحااز این رو بایستی با اجرای انتخابگر بازگردانده شود.)

تا  (.اپلت انتخابگر  اجرای  اینجا  میدر  مشاهده  خودمان  مثال  مورد  در  را  در  پل  هم  )باز  کنید 

 (: دیتوتوریال 
    TUPLE { SNO SNO('S1'), SNAME NAME('Smith'), 

                       STATUS 20, CITY 'London' } 

 

دلخوا جزءها  ماه  )ترتیب  در  ید  کنمیشاهده  ست(.  زوج  ء  جزهر    یدلریاتوتوکه  با 

میویلگی:مقدار)نام  مشخب  میویلگی(  همواره  که  است چرا  شده  نوع حذف  و  از  شود  تواند 

 آید. مقدار ویلگی بدست 

 

 توجه 

نوشتن نحوه  دو    دیتوتوریال در    TUPLEبینید کلمه کلیدی  : همانطور که میدر مورد 

دارد متفاوت  کلما.  کاربرد  بین  هم  اه  انتخابجرارای  تای  و  گر  بکار    ایبرهم  پل  تاپل  نوع  نام 

کند. )بزودی در قسمت رابطه  نیز صدق می  RELATION. این امر در مورد کلمه کلیدی  رودمی

 چیست خواهید دید.( 

؛ و به  نمایدبجای تاپل از سطر پشتیبانی می  SQL. البته  SQLو در پایان یک کالم هم از  

دقیق  نو   رتبیان  و سنوع سطر  نده ، سازع سطریاز  پشتیبانی می  ری دامق  ازنده ی  تا  کند که  سطری 

ساز تاپل و انتخابگر تاپل است که این شباهت حتی در بهترین حالت  حدودی شبیه نوع تاپل،  نوع 

 بسیار تقریبی است. 
    ROW ( 1, 2 ) 

بی  اجزایی  الف(دارای  مقدار سطری  سازنده  مثال  این  است.در  س(ب  نام  که همان    طری 

نمینش  راد  سازمی  ROW (2,1)سطری  ده  سازن سطرهای  )تفاوت   دهدان  بین  نیز  دیگری  های 

SQL  ها وجود دارد که در حال حایر از محدوده بحث ما خارج استو تاپل) . 

 

 توجه 

 اختیاری است.  SQLدر سازنده مقدار سطری  ROWاستفاده از کلمه کلیدی 
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 آورد مهم چند دست

م دخواهم  یاکنون  تعریفدهآورست برخی  بر فوق    ای  اینکه:  .  رمشمرا  تاپلی  اول  هیچ 
نیستمحتوی هیچ تهی  از ویلگیای  تعریف هر یک  تاپل دارای مقدار است  . چرا که طبق  های 

ها دارای مقدار تهی نباشند،  اگر تاپل  * دیدیم که تهی مقدار نیست.  اولو در فصل  ( با نوع متناسب)

رابطه  تهمقل  ماشای هم  هیچ  نخوا دار  ما ح  .بود  هدی  دلداقل  پس  تهی    میرسیل  یک  نفی  برای 

ام و  من  می داریم.  تهی  »چرا  بخش  و در  این فصل  ادامه  بینانه ا در  واق   این  شود« دالیل  تری در 

 مورد خواهم آورد.

هر زیرمجموعه از یک تاپل، خود یک تاپل است و هر زیرمجموعه از  آورد بعدی:  دست
ی خود  استعنوک  عنوان،  مث  .ان  دربرای  تا  ال  هممورد  به  ن  ماخودیشگی  پل  مربوط  که 

« را نیاز داشته باشیم. این تاپل درون   {SNO,CITY}است، ممکن است »مقدار    S1کننده  توزی 

 تاپل دیگری وجود دارد. 

 

 
 

 ساختار عنوان و نوع این تاپل بدین گونه است: 
TUPLE { SNO SNO, CITY CHAR } 

 ( : TUPLE {SNO SNO} نوع از است.) ک تاپلم یه در نتیجه این 

 

 
 

( بایستی آن  SNO('S1')واقعی یک ویلگی دست پیدا کنیم )مثل    مقدارر بخواهیم به  گا

بکشیم.   بیرون  تاپل  درون  از  طریقی  به  استفاده    دیتوتوریال را  منظور  این  برای  زیر  ساختار  از 

 نماید. می
SNO FROM t   

 
 کند. معموال ) و نه همیشه( از مقدارهای تهی صحبت می SQLوجود با این  *
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(t   نشانه است،  عبارتی  تی  هر  ک ک  ویلگاپل،  ب ایه  آن   SNOنام  ه  ی    (. رددا  وجود   در 

SQL کند: از نشانگر نقطه هم استفاده میt.SNO   

 

 توجه 

است با هم مساوی نیستند. به    tکه تنها دارای تاپل   rو رابطه   tدیدیم که تاپل   دوم در فصل  

ز  خصوص ابه  و  است هم یکی نیستند. این د  vکه فقط شامل مقدار    tو تاپل  vهمین ترتیب مقدار

 اند. فاوت کدیگر متی با نوع نظر 

هاست. به همین ترتیب  دانید مجموعه خالی)تهی( زیرمجموعه همه مجموعه که می مئنمطم

با عنوان خالی   یک تاپل معتبر است. رسم تصویر چنین    -هاای تهی از ویلگیو مجموعه -تاپلی 

  تاپل با   . یکدهم  انجام   کار ران  ایکنم  تاپلی بر روی کاغذ قدری مشکل است و من هم سعی نمی

باشد. ما برخی اوقات برای تاکید بر صفر  )و بدون ویلگی( می  {}TUPLEع  نوز  ی ان خالعنوا

ممکن است تصور کنید چنین تاپلی    نامیم.می   تاپل خالیو گاهی هم    تاپل صفر، آن را  بودن درجه 

مو این  اتفاقا  ولی  ندارد.  چندانی  استفاده  واقعی  دنیای  دااویله اهمیت  ع  یو در  ای رد.  ی  در  ن  من 

 « در این مورد بیشتر خواهم گفت. DEEو   DUM » ش بخ  و در فصل

تساوی  آخرین »دستاورد مهم« که قصد دارم در اینجا در مورد آن صحبت کنم مربوط به  
فصل  تاپل از  )یادآوری  است.  نوع دومها  تمام  برای   »=« تساوی  عملگر  تاپل  ،  نوع  جمله  از  ها 

تاساسا  است.(  ه  شدتعریف   اگرانمساوی اپل  دو  تن   د  باشند ر  اگها  و  دقیقا یکسان  دو    با هم  )مانند 

اند اگر و تنها اگر با هم دقیقا یکسان باشند(. ولی بهتر است مفهوم  عدد صحیح که با هم مساوی 

تاپل دقیق تساوی  را  رابطه ها  مدل  در  که  چرا  کنیم  تعریف  وابسته تر  بدان  مفاهیم  بسیاری  .  دانای 

استفاده از آن تعریف ای با  ملگرهای جبری رابطهع  ثراک   جی، ود خار دید، کلیکانکلید  مثال    برای

 شوند. این تعریف مختصر و مفید چنین است: مى

تاپل دارای ویلگیمساوی   2tو    1tهای  تعریف:  اگر  تنها  و  اگر  1A ,های یکسانی در  اند 

n,..., A2A  باشد    هر چه   و د نوع باشن باشند. به زبان دیگر همi  ،)n ,.1, 2,.. = i(    1مقدارv    موجود

 باشد.   2tواق  در   iAموجود در  2vمساوی مقدار  1tواق  در  iAدر 

باز هم گفته شود(، دو تاپل در یک رابطه تکراری  اند، اگر و  همچنین )بدیهی است باید 

 تنها اگر با هم مساوی باشند. 
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همین  . به  گر هستندکدی رار یرها تکاپل صفتی  نتیجه فوری تعریف فوق این است که تمام

»یک تاپل صفر« از »تاپل صفر« )بصورت عام( استفاده کنیم و  توانیم به جای اصطالح  می  مال  دلی

 دهیم.اغلب هم همین کار را انجام می 

اینکه عملگرهای مقایسه  )تمرین    روندها به کار نمیدر مورد تاپل   <و    >ای  و در نهایت 

 . (ببینید صل را فن انتهای ای 11

 

 ست؟ه چیبطار

از ترابط  من  میکنندگان  ی  وزه  استفاده  بخش  این  اصلی  مثال  بعنوان  این خودمان  کنم. 

 تصویر را ببینید:

 

 
 

 و این تعریف را:

هایی تاپل   m≤0برای   m,..., t2, t1tیک عنوان باشد و همچنین    {H}: فرض کنید  تعریف

مقدار  یک  {t1, t2,...tm} ها  تاپل عه  و مجمو  {H}  تلفیق   ه ب   باشند.  {H}متمایز و همگی با عنوان  
خالصه  ای  رابطه  بطور  ویلگی-rمثال  -(  رابطه )یا  روی  که می  n,...A2, A1Aهای  بر   گویند. 

n,...A2A ,1A  هایویلگی  {H}    .عنوانهستند  r    ،{H}   .استr ها )و از این رو همان  همان ویلگی

  کاردینالیتی   m  وت  هاسلز تاپای اوعه مجم  rنه  ست. بدا داران رواها( و همان درجه عنها و نوع نام 

r  .است 

توزی   رابطه  تفسیر  به شما  من  تمرین  به عنوان یک  را  فوق  تعریف  نظر  نقطه  از  کنندگان 

گویند. اساسا هر تاپل در رابطه  کنم که چرا به چنین چیزی رابطه میکنم. اما روشن می واگذار می

با همدیندل  و  20یت،  ، اسمS1های  ر مقداط  باال ارت )مث  است  ییتاnنماینده یک ارتباط   گر(. به  ن 

مقدار )که هر مقدار یک ویلگی تاپل است( داریم. مجموعه تمام    nزبان ساده، یک مجموعه با  

ارتباط تاپل تمام  نماینده  رابطه خاص که  به  های یک  هستند،  از زمان  لحظه  های موجود در یک 
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ای  ی بر اینکه مدل رابطه بنم  ایدنیده رها ش ی« که بافسیر»تن  نابرایشود. بمی   ده زبان ریایی رابطه نامی

نماید، ناشی ها با یکدیگر« میگذاری شده است زیرا ما را قادر به برقراری »ارتباط جدول نین نام چ

اساسی مویوع می نامیده میباشد. مدل رابطه از عدم فهم نکته  به این دلیل چنین  شود که در  ای 

از  باالح  سط به گوندار  ارقرتجرید  یی  به صورت    های ریایی رادر آن رابطه  یمان توکه میای  ه د 

 های« معمولی تصور کنیم. »جدول

خود یک مقدار است و نوع دارد و نوع آن هم    -انند تاپلم-دانیم که رابطه هم  اکنون می

در   دارد.  نام   دیتوتوریال نام  صورت  این  به  ن  عنوا  {H}  کههستند    RELATION{H}ها 

 :کنید توجه مثال زیر . به باشدمی
    RELATION { SNO SNO, SNAME NAME, STATUS INTEGER, CITY 

CHAR } 

 

ویلگی نوشتن  رابطه )ترتیب  مقدار  هر  ندارد.(   تفاوتی  میها  انتخابگر  ای  اجرای  با  تواند 

 رابطه بازگردانده شود. برای مثال: 
RELATION { 

       TUPLE { SNO SNO('S1'), SNAME NAME('Smith'), 

                              STATUS 20, CITY 'London' } , 

       TUPLE { SNO SNO('S2'), SNAME NAME('Jones'), 

                              STATUS 10, CITY 'Paris'  } , 

       TUPLE { SNO SNO('S3'), SNAME NAME('Blake'), 

                              STATUS 30, CITY 'Paris'  } , 

       TUPLE { SNO SNO('S4'), SNAME NAME('Clark'), 

                              STATUS 20, CITY 'London' } , 

       TUPLE { SNO SNO('S5'), SNAME NAME('Adams'), 

                              STATUS 30, CITY 'Athens' } } 

 

 ت. هم دلخواه اس  هاتاپل  ترتیب

SQL  می پشتیبانی  را  مفاهیم  این  حد  چه  حقیقت  تا  در  هیچ.  تقریبا  اصال    SQLکند؟ 

نام نوع رابطه ندارد. یک جدول   به  طراحی شده است )یک    سطربرای داشتن چند    SQLچیزی 

چندتایی سط  مجموعه  نوع  از  طبیعتاً  که  از سطرها(  خورجین  چ)ا  ندهستر  یا  نوع    به  یزیلبته  نام 

در آن وجود دارد که هیچ شباهتی به نوع رابطه ندارد و من هم قصد ندارم آن را  هم  دار  م جدول نا
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وجود ندارد و مشابه    RELATIONدر نتیجه هیچ چیز به عنوان سازنده نوع    . (در اینجا شرح دهم

 ثال: ک می .رابطه تخابگررد انموآن سازنده جدول را در اختیار دارد و به همین ترتیب در 
    VALUES ( 1, 2 ), ( 2, 1 ), ( 1, 1 ), ( 1, 2 ) 

با چهار   بعنوان یک جدول  نه سه -این عبارت  ارزیابی    -و  نام(  )بدون  و دو ستون  سطر 

 شود.می

 

 آوردهای مهم دیگردست

ویلگی فصل  بیشتر  در  که  رابطه  مستق  اول های  نتیجه  کردم  صحبت  آنها  مورد    یم در 

ام  لی دو ویلگی دیگر هستند که تاکنون در مورد آنها صحبت نکرده . و تندقبل هسف بخش  ریاتع

 و در اینجا قصد دارم آنها را موشکافی کنم. 

هر   که،  معنا  این  به  )تقریبا  است.  بدنه  یک  خود  بدنه  از  زیرمجموعه  هر  اینکه  اول 

پس  ست هامجموعه تمام  مجموعهیرزیرمجموعه از رابطه خود یک رابطه است(. از آنجا که تهی ز

می رابطه  بدنه یک  مجموعه تواند  حاوی  که  باشد  داشته  تاپل ای  از  خالی  چنین  ای  ما  )و  است  ها 

نامیم(. مثال فرض کنید که هم اکنون هیچ سفارشی وجود ندارد. چنین  می  رابطه خالیای را  رابطه 

 *توان به این صورت نشان داد. چیزی را می

 

 
 

از رابطه، دقیقا یک رابطه خالی وجود دارد ولی  اص  ع خهر نو  ه برای اشید ک ب  توجه داشته 

نوع رابطه  که  دلیل  همین  به  دقیقا  نیستند،  مساوی  هم  با  مختلف  انواع  از  خالی  متفاوت  های  شان 

کنندگان با رابطه خالی قطعات مساوی نیست. بدنه آنها مساوی است  است. مثال رابطه خالی توزی  

 نیست. چنین   ها ولی عنوان آن

را به یاد بیاورید،    اولام. فصل  دا تاکنون در مورد آن صحبت نکرده کته که عمن نو دومی

گویم )یکبار دیگر می  نیستزمانی که یک رابطه بصورت یک جدول ترسیم شود واقعا جدول  

 
ایم. در ده کرف حذ -بصورت غیر رسمی–ز عنوان اها را گیرد که نام نوعدانم این بحث در حالی صورت میمی *

 نم.کهر وقت که بخواهم آنها را ذکر می  دارمبه موقعیت و منظوری که  ادامه این کتاب بسته 
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تر است. در  ها بصورت جدول راحت رابطه   تصور البته     .(تصویر یک چیز با خود آن یکی نیست

ها را بصورت جدول  توانیم بصورت غیر رسمی رابطه ر هستند و ما میه«تناتا »دوسهجدول حال    ینا

کنیم جدول -  تصور  دوبعدیاکثرا  یا  مسطح  سیستم -های  از  استفاده  و  فهم  کاری  چنین  های  . 

آسان رابطه  را  قابل درک ای  را  آنها  رفتار  و  میتر  بسیار خوب  تر  دیگر خصوصیت  زبان  به  کند. 

اینابطه ر  مدل ک   ای  داده یربز  ه است  ساختار  آن  نای  تصویری    -رابطه-ای  نمایش  یک  دارای 

 جذاب و قابل درک است. 

ها  کنند رابطه ای که تصور میزیبا چشم بسیاری  را کور کرده است به گونه   متاسفانه ظاهر

ای  رابطه   rاگر  رسد »مسطح« و »دوبعدی« هستند در حالی که چنین نیست.  همانطور که به نظر می

باش ویلگ  nبا   تاپل  ی  هر  آنگاه  فضایی  نشان   rد  در  نقطه  یک  است  nدهنده  ویلگی    بعدی  )هر 

ای از چنین نقاطی است(. برای نمونه هر یک از پنج  دارای یک دامنه بوده و یک رابطه مجموعه 

  طه مهم نقیک   دهنده کنندگان است، نشان که مربوط به توزی   Sتاپل موجود در رابطه شناخته شده 

توان این رابطه را چهاربعدی به حساب آورد. بنابراین  است و بطور کلی می  اربعدیایی چهفض  در

ام )در بسیاری موارد و  همانطور که در جاهای دیگر هم نوشته   * بعدی هستند نه دوبعدی  nها  رابطه 

 بریم.ر ن کا را به ح«مسط هایبیایید به خودمان قول بدهیم که هیچگاه دوباره لفظ »رابطه در واق (: 
می مویوعاتی  سوی  به  سه  اکنون  دارم.  را  آنها  موشکافی  قصد  که    که   مویوع روم 

ها را در  من هر یک از این   ای ندارد.ای که هیچ ویلگیهای تکراری، تهی و رابطه عبارتند از: تاپل

 دهم.یک بخش توییح می

 

 های تکراری غیرمجازندچرا تاپل 

ایروگجلبرای    دالیل عملی زیادی یا بطور خالصه تکرار( وجود  تکراری )های  اپل ز تی 

کنم مهمترین دلیل توانم در مورد یکی از آنها صحبت کنم که تصور میدارد و در اینجا فقط می

اند. از همین  نیازهایی است که تاکنون در این کتاب مطرح نشده باشد. اما این مویوع  نیازمند پیش 

 نم. ک ین موا عنا ولیه راین رو دو پیش فرض ا 

 
افزارهای پشتیبانی از تصمیم(، بایستی  های داده چندبعدی« )خصوصا جهت نرمم مویوع نیاز به »پایگاه من عقیده دار  *

 ها چندبعدی نیستند. رابطهد ننکرا که هنوز بسیاری تصور میچمورد بررسی قرار گیرد. 
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ساز دارند که  ای قسمتی بنام بهینه های رابطه DBMSدانید که  نم میک میفرض   •

از کو ری بهترین شکل  ایجاد  برای  )اینجا  وظیفه آن تالش  است  های کاربران 

 بهترین یعنی بهترین کارایی(.

می • میفرض  هم  را  این  بهینه کنم  کارهای  از  یکی  که  بازنویسی  دانید  ساز 

کو ریبازنویس   عملدر  .  ستا  ها ریکو شده    X1  ی،  وارد  کاربر  توسط  که 

پس    X2و    X1های  ای که کو ری شود به گونه تبدیل می  X2است به کو ری  

می بار  به  را  نتیجه  یک  دقیقا  اجرا  کو ری  از  ولی  به    X2آورند    X1نسبت 

 رود(. سرعت و کارایی بهتری دارد )یا حداقل چنین انتظار می

دلی نکتمیان  نوع  را ل خود  اکنون  بنیادیکنم.  نتیجه    ه  )و در  تبدیل عبارت  این است که 

سیستم بهینه  در  که  رابطهسازی(  مجاز میهای  غیر  تکرار  در صورت وجود  است،  مجاز  شود.  ای 

 را در نظر بگیرید. 1-3ای( تصویر شده در شکل برای مثال پایگاه داده )غیر رابطه 

 

 
 رکرات با ی اابطه. یک پایگاه غیر ر1-3شکل 
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چه معنایی    Pدر جدول    <P1,Screw>پرسم: وجود سه تا  از ادامه مطلب سوالی میل  قب

با دوتا می این مویوع بایستی باالخره معنایی داشته    * ، چهارتا یا هفده تا دارد؟ دهد و چه تفاوتی 

را از    ملهن جایر  باقط یک  باشد، و اگر ندارد اصال چرا تکرار در اینجا وجود دارد. همانطور که ف 

 کند.« تر نمی، »اگر حرفی درست باشد، دوباره گفتن آن را درستاد شنیدمک 

تواند به آسانی  دلیل نیست. این دلیل هر چه که باشد، نمیکنم که تکرار بیمن فرض می

مدل  قابل تشخیب باشد. )قبال بطور غیر مستقیم عنوان کردم که تکرار یکی از اهداف استفاده از  

باید تا آنجا که ممکن است وایح،  را. بدین معنا که داده ویوح    ذارد:گرپا میزی  را  ایه بطرا ها 

کنیم وجود تکرار  های داده مشترک صحبت می صریح و بی نیاز از توییح باشند. وقتی از پایگاه 

معن تکرار  این  اگر  بیان دیگر  به  بود(.  از محتوا خواهد  بخشی  ماندن  پوشیده  معنای  داردبه    چه ،  ا 

، چهار یا هفده وجود دارد؟ و اگر معنا ندارد چرا اصال  ه تفاوتی بین دو ساند و چررا می  یتیاقعو

 وجود دارد؟ 

پیچ   که  قطعاتی  »شماره  کو ری  برای  اینجا  توزی    screwدر  توسط  یا    S1کننده  هستند 

می عبارت  تهیه  چند  بده«  را  حالت،  دو  هر  یا  و  به  SQLشوند  است.  شده    ای هخروجی  ذکر 

 آید توجه کنید. می  نها بدستکه از آ وتیتفام

 
    1  SELECT P.PNO 

       FROM   P 

       WHERE  P.PNAME = NAME('Screw') 

       OR     P.PNO IN 

            ( SELECT SP.PNO 

              FROM   SP 

              WHERE  SP.SNO = SNO('S1') ) 

 

       Result: P1 * 3, P2 * 1. 

 

 

 
 

 
طه هستند و نه متغیر  کنم نه راب صحبت مین  ام زیرا چیزهایی که در موردشااینجا از لغت جدول استفاده کرده در  *

 ت.( سها خط کشیده نشده ازیر هیچیک از نام ستون 1-3ای. آنها کلید ندارند. )مشاهده کنید که در شکل رابطه
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    2   SELECT SP.PNO 

       FROM   SP 

       WHERE  SP.SNO = SNO('S1') 

       OR     SP.PNO IN 

            ( SELECT P.PNO 

              FROM   P 

              WHERE  P.PNAME = NAME('Screw') ) 

 

       Result: P1 * 2, P2 * 1. 

 

    3   SELECT P.PNO 

       FROM   P, SP 

       WHERE  ( SP.SNO = SNO('S1') AND 

                SP.PNO = P.PNO ) 

       OR     P.PNAME = NAME('Screw') 

 

       Result: P1 * 9, P2 * 3. 
 

 

    4   SELECT SP.PNO 

       FROM   P, SP 

       WHERE  ( SP.SNO = SNO('S1') AND 

                SP.PNO = P.PNO ) 

       OR     P.PNAME = NAME('Screw') 

 

       Result: P1 * 8, P2 * 4. 

 

    5   SELECT P.PNO 

       FROM   P 

       WHERE  P.PNAME = NAME('Screw') 

     

       UNION  ALL 

       SELECT SP.PNO 

       FROM   SP 

       WHERE  SP.SNO = SNO('S1') 

 

       Result: P1 * 5, P2 * 2. 
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    6   SELECT DISTINCT P.PNO 

       FROM   P 

       WHERE  P.PNAME = NAME('Screw') 

       UNION  ALL 

       SELECT SP.PNO 

       FROM   SP 

       WHERE  SP.SNO = SNO('S1') 

 

       Result: P1 * 3, P2 * 2. 

 

    7   SELECT P.PNO 

       FROM   P 

       WHERE  P.PNAME = NAME('Screw') 

       UNION  ALL 

       SELECT DISTINCT SP.PNO 

       FROM   SP 

       WHERE  SP.SNO = SNO('S1') 

 

       Result: P1 * 4, P2 * 2. 
 

 

    8   SELECT DISTINCT P.PNO 

       FROM   P 

       WHERE  P.PNAME = NAME('Screw') 

       OR     P.PNO IN 

            ( SELECT SP.PNO 

              FROM   SP 

              WHERE  SP.SNO = SNO('S1') ) 

 

       Result: P1 * 1, P2 * 1. 

 

    9   SELECT DISTINCT SP.PNO 

       FROM   SP 

       WHERE  SP.SNO = SNO('S1') 

       OR     SP.PNO IN 

            ( SELECT P.PNO 

              FROM   P 

              WHERE  P.PNAME = NAME('Screw') ) 

 

       Result: P1 * 1, P2 * 1. 
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    10   SELECT P.PNO 

       FROM   P 

       GROUP  BY P.PNO, P.PNAME 

       HAVING P.PNAME = NAME('Screw') 

       OR     P.PNO IN 

            ( SELECT SP.PNO 

              FROM   SP 

              WHERE  SP.SNO = SNO('S1') ) 

 

       Result: P1 * 1, P2 * 1. 

 

     

    11   SELECT P.PNO 

       FROM   P, SP 

       GROUP  BY P.PNO, P.PNAME, SP.SNO, SP.PNO 

       HAVING ( SP.SNO = SNO('S1') AND 

                SP.PNO = P.PNO ) 

       OR     P.PNAME = NAME('Screw') 

 

       Result: P1 * 2, P2 * 2. 
 

 

    12   SELECT P.PNO 

       FROM   P 

       WHERE  P.PNAME = NAME('Screw') 

       UNION 

       SELECT SP.PNO 

       FROM   SP 

       WHERE  SP.SNO = SNO('S1') 

 

       Result: P1 * 1, P2 * 1. 

 

 توجه 

اند؟(. چرا که آنها باید شامل  )کدامیک درست ها جدا مورد تردید است  اعتبار این عبارت

به  کننده سفارش داده شده هر پیچی باشند که حداقل به یک توزی  اند ولی این کار به دلیل زیر 

 درستی انجام نگرفته است. 

اند و  اوت به بار آورده فتاولین نکته بدیهی این است که دوازده عبارت مختلف نُه نتیجه م

به   فقط  تفاوت  تکراراین  می  درجه  مربوط  بر    شودآنها  کسی  دست  از  کاری  مورد  این  )در 
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  . (آید. این دوازده عبارت و نه نتیجه همگی یکسان هستند و تازه این همه حاالت ممکن نیستنمی

اهمیت داشته باشد، برای ر اگر وجود تکرار واقعا برای کاربر  نتیجه خاص    دن سیبنابراین  به یک 

 بایستی زحمت و مشقت فراوانی را برای نوشتن یک کو ری تحمل نماید.

که   آنجا  از  دارند؛  وجود  هم  سیستم  خود  مورد  در  همچنین  مشکالت  این 

ها  ساز هم به هنگام تبدیل کو ریشود و بهینه های مختلف موجب نتایج متفاوت مینویسیعبارت

مثالدچار سردرگمی می نیست عبارت  نههیب  شود.  ببیند مجاز  اگر چنین صالح  به    1ساز حتی  را 

بهینه   3عبارت   افتادن  کار  از  موجب  تکرار سطرها  دیگر  عبارت  به  کند.  میتبدیل  در ساز  شود. 

 اند: اینجا برخی نتایج این مساله آورده شده 

میبهینه  • روبرو  کدها  پشتیبانی  یا  ایجاد  هنگام  به  زیادی  دشواری  با    و   شودساز 

دهند تا  یابد. این عوامل دست به دست هم میحتمال وجود اشکال افزایش میا

زمانی   تاخیر  با  و  گردد  تولید  کمتر  اطمینان  قابلیت  و  بیشتر  هزینه  با  محصولی 

 بیشتر روانه بازار پر رقابت شود. 

 توانست باشد، کمتر خواهد شد. کارایی سیستم از آن چیزی که می •

مر • مسا ل  درگیر  کارایی میط  بوکاربران  دقیق به  بیان  به  و  شوند.  وقت  آنها  تر 

نیروی خود را صرف محاسبه اینکه کدام روش نوشتن کو ری بیشترین کارا ی 

رابطه  مدل  شرایطی  چنین  در  و  نمود  خواهند  دارد  استفاده را  قابل  غیر  ای 

 شود.می

است. به احتمال  ه  ودشود در بیشتر موارد بیه سازها میدلیلی که موجب از کار افتادن بهینه

 زیاد برای کاربر اهمیتی ندارد که چند تکرار در نتیجه ظاهر شود. به بیانی دیگر: 

 شود.عبارت نویسی متفاوت موجب نتایج متفاوت می  •

 اهمیت است. ولی این تفاوت به احتمال زیاد از نظر کاربر بی •

بهینه  • وجود  این  بیبا  امر  این  از  محساز  رو  این  از  و  است  غیر دیدو اطالع  تی 

می رعایت  را  نمییروری  و  مایل کند  که  گونه  آن  را  عبارات  تبدیل  تواند 

 است، انجام دهد. 

گیری دیگری را نیز مطرح کنم. شما ها، فکر کردم بهتر است نتیجه پس از ذکر این مثال  

ز  ا  همیشه  SQLهای  تان تکرار وجود ندارد. مثال در کو ریباید مطمئن شوید که در نتیجه کو ری
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DISTINCT    استفاده نمایید و به سادگی خود را از شر این مشکل رها کنید. اگر از این توصیه

 پیروی کنید آنگاه اصال دلیلی برای مجاز شمردن تکرار وجود نخواهد داشت.

 SELECT DISTINCTاستفاده از 

دست  نسخه  نوشتن  در  اگر  که  نوشتم  کتاب  سخت    DISTINCTنویس  شما  برای  جا  همه  در 

کنید. ولی تقریبا تمامی    SQLغرولند خود را بجای من متوجه تولیدکنندگان محصوالت    ت،اس

از  ن یبازب همیشگی  استفاده  پیشنهاد  از  کتاب  نوشت:  DISTINCTهای  آنها  از  یکی  برآشفتند.   ،

که   کسانی  می  SQL»تمام  خوبی  به  از  را  استفاده  تصور  از    SELECT-DISTINCTشناسند 

»از این  خمیفرض جا  بصورت پیش  اوال کسانی که  ورند.« من قصد دارم مودبانه عرض کنم که 

پیاده پیشنهاد جاخورده  را خوب میاند« احتماال  نه  سازی  و  ثانیا جا  SQLشناسند  آنها  را.  خوردن 

پیاده  که  است  دلیل  این  به  استفاده سازیاحتماال  دلیل  به  از    ها  افت    DISTINCTنابجا  دچار 

 بنویسم   منر شوند. اگکیفیت می
SELECT DISTINCT S.SNO FROM S ... 

 نظر کرد. اگر بنویسمیرر صرف به صورت کامال بی DISTINCTتوان از این می

EXISTS (SELECT DISTINCT ...)  ا و یIN (SELECT DISTINCT ...) 

 نظر کرد. اگر بنویسمیرر صرف به صورت کامال بی DISTINCTتوان از این می
SELECT DISTINCT SP.SNO FROM SP ... GROUP BY SP.SNO 

 نظر کرد. اگر بنویسمیرر صرف به صورت کامال بی DISTINCTتوان از این می
SELECT DISTINCT ... UNION SELECT DISTINCT 

بایستی من  یرر صرف  به صورت کامال بی  DISTINCTتوان از این  می به  -نظر کرد و.... چرا 

کاربر ن   -عنوان یک  و  از  وییروقت  استفاده  هنگام  به  را  کارایی   DISTINCTم  محاسبه  صرف 

و چرا باید جز یات قواعد ید و نقیض    کنم آن هم در حالی حذف آن از نظر منطقی مجاز است

SQL  می حذف  خودکار  بصورت  تکرارها  کجاها  بدانم  تا  بسوارم  خاطر  به  کجاها  را  و  شوند 

های خوب  ام ولی برای مساعدت به رابطه اده یستشوند؟ به هرحال من هنوز سر حرف خودم انمی

در ادامه این کتاب از توصیه من پیروی نکنید و درخواست حذف تکرار را فقط در جاهایی به کار  

نظر می  به  از نظر منطقی حضور آن الزم  این مورد همیشه آسان  رسد. تصمیمببرید که  گیری در 

ا حداقل  می  الن نیست.  شکایتتصور  صدای  که  راکنم  محصوالت  به    م  تولیدکنندگان  گوش 

 ام.رسانده 
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کنم. اوال،  نکات بسیاری در این مورد وجود دارد که من فقط به چهار نکته دیگر اکتفا می

مقابل   زبان    SELECT_DISTINCTنقطه  که    SELECT_ALLدستور    SQLدر  است 

می پیش فرض  که  بدبختانه  اینجاست  مشکل  زاحتماال    SELECT_DISTINCTباشد.   مانیبه 

طوالنی از  اجرای  حضور    SELECT_ALLتری  اگر  حتی  دارد  هیچ    DISTINCTنیاز  واقعا 

نمی  بیشتری  توییح  مورد  این  در  باشد.  نداشته  سیستماثری  اینکه  بجز  دلیل    SQLهای  دهم  به 

از   نکردن  کلیدارثحمایت  بهینه   بری  قابلیت  ندارند  نوعا  را  تکرارها  ادغام  برای  مناسب  سازی 

 ای دلخواه را پیدا کنند(.توانند کلید یک عبارت رابطه است که نمی  این  آنها)یعف 

های پایه در دنیای  مدعی باشید که جدول  -چندان نامعقول نیست-ثانیا، شما ممکن است  

نمی  من  مثال  این رو  از  و  هستند  تکرار  فاقد  ولی  واقعی  دهد.  نشان  را  ممکن    SQLتواند چیزی 

خود   دتکر  تولیدکننده است  نتار  کو ریر  عبارت ایج  باشد.  یک  نویسیها  برای  متفاوت  های 

های ورودی  کو ری ممکن است نتایجی با درجات تکرار متفاوت را به بار آورد حتی اگر جدول 

کنندگان و قطعات به دو عبارت زیر که برای کو ری  فاقد تکرار باشند. برای مثال در پایگاه توزی 

 اند، توجه کنید: اند را بده« نوشته شده قطعه را توزی  نموده یک   داقلکنندگانی که ح»شماره توزی 
    SELECT S.SNO  |    SELECT S.SNO 

    FROM   S  |    FROM   S, SP 

    WHERE  S.SNO IN |    WHERE  S.SNO = SP.SNO 

         ( SELECT SP.SNO | 

           FROM   SP )  | 

 

هایی ایجاد خواهند کرد؟( اگر  ی این دو عبارت چه نتیجه میشگای ه)با استفاده از مقداره

شکل   تصاویر  کو ریجدول  1-3نخواهید  این  و خروجی  باشند،  پایه  ورودی  های  بعنوان  را  ها 

 های بعدی در نظر بگیرید. ادامه تحلیل همانند مثال قبل خواهد بود. کو ری

)از جاناتان    اعد کننده باشدمتق  کنمشناسی وجود دارد که تصور میثالثا، یک دلیل روان 

می  تشکر  نکته  این  برای  رابطه جنیک  قبل  بخش  مطابق  اگر  بصورت  کنم(:  را  نظر  nها  در  بعدی 

شود. پس تکرار چیزی  بعدی تصور میnبگیریم یک جدول بصورت نقاطی رسم شده در فضای  

 واهد بود. ضا خاز فدهد و صرفا به معنای دو بار رسم یک نقطه در یک مکان  را تغییر نمی 

توانیم تفاوت بین تکرارهای  تکرار مجاز باشد. آنگاه ما نمی  Tرابعا، تصور کنید در جدول 

بوجود آمده  اطالعات  هنگام ورود  اشتباه  اثر  بر  تکرارهایی که  و  را تشخیب دهیم   »واقعی«  اند، 
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اتفاقی می  اشتباه یک سطر  مثال چه  به  اطالعات  وارد کردن  اگر متصدی  دافتد     وارد کند   وباررا 

می اتفاق  زیاد  که  دارد؟    . (افتد)چیزی  »اولی« وجود  بدون حذف  »دومی«  برای حذف  راهی  آیا 

 شد.توجه داشته باشید که قصد داریم »دومی« ای را حذف کنیم که اصال نبایستی وارد می 

 

 چرا تهی غیر مجاز است 

قرار گر استفاده  مورد  اینجا هم  قبل،  بخش  پاراگراف  تغییر  است  فته  اولین  با یک  )فقط 

می فقط  اینجا  در  و  دارد  وجود  تهی  از  برای جلوگیری  زیادی  عملی  دالیل  در  کوچک(:  توانم 

می تصور  که  کنم  صحبت  آنها  از  یکی  مویوع   مورد  این  طرح  ولی  باشد.  دلیل  مهمترین  کنم 

نشده  مطرح  کتاب  این  در  تاکنون  که  است  نیازهایی  پیش  انیازمند  همین  از  راند.  دو ین  پیش    و 

 کنم. فرض اولیه را عنوان می

ای که یکی از طرفین یا هر دو  دانید مقایسه گذارم که شما میفرض را بر این می •

شود. دلیل  طرف آن تهی باشند از نظر صحیح یا غلط بودن، نامعلوم ارزیابی می

تهی   که  است  آن  امر  نامعلوماین  مقدار    مقداری  اگر  باشد،    Aاست.  نامعلوم 

بآنگ مثل    دیهیاه  عباراتی  درستی  مقدار    A>Bاست  به  توجه  بدون  هم 

B حتی اگر    ،نامعلوم است(B    این واقعیت منشا .)حالته منطق سه هم نامعلوم باشد  

(3VL)  برد که در آن سه  است. وجود تهی به ناچار ما را به سمت منطقی می

دارد وجود  معمول(  حالت  دو  )بجای  درستی  رابطه   حالت  بر  )مدل    اساس ای 

 . (بنا شده است  2VLحالته ق شناخته شده دو منط

می • منطق  فرض  درستی  جداول  شده    3VLکنم  شناخته  عملگرهای  برای  را 

NOT  ،AND    وOR  شناسید )را میT   برای صحیح  ،F    برای غلط وU    برای

گرداند اگر ورودی  نامعلوم برمی  NOTکنید  نامعلوم(. همانطور که مشاهده می

گرداند اگر یک ورودی آن نامعلوم باشد  نامعلوم برمی  AND  آن نامعلوم باشد. 

و   باشد  نامعلوم  یا  دیگر صحیح  ورودی  برمی  ORو  یک  نامعلوم  اگر  گرداند 

 ورودی آن نامعلوم باشد و ورودی دیگر غلط یا نامعلوم باشد. 
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ارا ه می  این است که عبارتاکنون دلیل خود را  بنیادی  نکته  به -بولی معین  هایدهم.    و 

حالته مطابقت دارند ولی در  کنند که با منطق سه نتایجی تولید می  -های معینال از آن کو ریدنب

رابطه  )غیر  داده  پایگاه  مطابق  مثال  برای  نیستند.  درست  واقعی  در  دنیای  مشاهده  قابل   ای( 

قطعه    CITY،  2-3شکل   در   P1برای  موجود  خالی  فضای  که  باشید  داشته  توجه  است.  تهی 

معنای  P1قطعه    CITY  قسمت چیز  به  از    هیچ  رشته  یک  حتی  چیز،  هیچ  کنید  تصور  است. 

بلنک یا یک رشته تهی در این مکان وجود ندارد )بدین معنا که »تاپل« مربوط به قطعه   کاراکتر 

P1  ای که قبل از پایان فصل به آن خواهم پرداخت(. یک تاپل واقعی نیست، نکته 

 

 
 ای دارای تهی رابطه غیرای ه. یک پایگاه داده2-3شکل 

 

پایگاه شکل   به  مربوط  که  زیر  کو ری  »زوج  2-3اکنون  ببینید:  را   و  SNOهای  است 

PNO  کننده از شهرهای متفاوتی هستند و یا قطعه متعلق به شهر پاریس  ای را بده که قطعه و توزی

 :* این کو ری چنین است   SQLنیست )یا هر دو(.« عبارت 
    SELECT S.SNO, P.PNO 

    FROM   S, P 

    WHERE  S.CITY <> P.CITY 

    OR     P.CITY <> 'Paris' 

 
( بدست آورید. توجه:  1از فصل  1-3گی )در شکل های همیشین کو ری را برای داده ا جهبه عنوان یک تمرین نتی  *

« هستند.  ≤« و »≥هم معادل » «=<» و «=>» که عالمت های  مشوکر میذمتو  « است ≠معادل »  SQL« در <>عالمت »

 دانستید. چیزی که احتماال می
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در   موجود  بولی  عبارت  روی  بر  ویوح    WHEREبیایید  برای  )پرانتزها  کنیم  تمرکز 

 اند(: ایافه شده 
    ( S.CITY <> P.CITY ) OR ( P.CITY <> 'Paris' ) 

داده  داریمبرای  پایگاه  این  در  ما  که  »نامعلومعبا  این  هایی  بصورت  نامعلوم«  OR رت 

نامعلوم میارزیابی می به  بازمیداده   SQLهای  رسد. کو ریشود که  گردانند که عبارت  هایی را 

WHERE    هیچ قبل  مثال  در  پس  نامعلوم.  یا  غلط  نه  و  باشد  شده  ارزیابی  صحیح  آنها  برای 

 شود.ای برگردانده نمی نتیجه 

باالخره   وا  P1ولی  بودن  داراقعی  در دنیای  »تهی  بیان دیگر  به  « CITYی شهری هست. 

یا    xنامیم. بدیهی است که  می  xکند که آنرا  داللت بر وجود یک مقدار واقعی می  P1برای قطعه  

 پاریس هست و یا نیست. اگر پاریس باشد آنگاه عبارت
    ( S.CITY <> P.CITY ) OR ( P.CITY <> 'Paris' ) 

 هایی که داریم(:ده ی دا)براآید به این صورت در می 
( 'London' <> 'Paris' ) OR ( 'Paris' <> 'Paris' ) 

  xشود چرا که اولین بخش آن صحیح است. همچنین اگر  این عبارت صحیح ارزیابی می

 هایی که داریم(: آید )بازهم برای داده پاریس نباشد آنگاه عبارت بصورت زیر در می
( 'London' <> xyz ) OR ( xyz <> 'Paris' ) 
این عبارت هم صحیح است چرا که بخش دوم آن صحیح است. پس این عبارت بولین  

بایستی   کو ری  و  است  صحیح  واقعی-را    S1-P1همیشه  دنیای  در  تهی  مقدار  از    -صرفنظر 

نتیجه  دیگر  بیانی  با  )که  برگرداند.  منطق  این  طبق  که  می   3VLای  بدست  از  است(  آنچه  با  آید 

 تفاوت دارد  آیدمیبدست  دنیای واقعی

را خیلی مهم نمی مثال  این  این کو ری )من  مثالی دیگر مطابق  دانم چرا که چیزی  و در 

نمی مشخب  را  قبل  مثال  از  روشن بیش  را  بحث  مورد  نکته  راستا  همان  در  ولی  نشان  کند  تر 

 دهد(:می
    SELECT P.PNO 

    FROM   P 

    WHERE  P.CITY = P.CITY 

 

)اگر    وجود دارند   Pب، مجموعه شماره تمامی قطعاتی است که در  عی جواای واقدر دنی

 گرداند.ای را برنمیهیچ شماره قطعه SQL(. اما P1مالک باشد فقط  2-3شکل 
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کو ریجم  برخی  جواب  در  باشید،  داشته  تهی  خود  پایگاه  درون  شما  اگر  به  بندی:  ها 

ها وجود ندارد، بنابراین کل  و رین این ک پیداکردپاسخ نادرست خواهید رسید و هیچ راهی برای  

توان به نتایج بدست آمده از پایگاهی که دارای  هرگز نمیروند.  نتایج بدست آمده زیر سوال می
 به نظر من این امر کامال بازدارنده است. تهی است اعتماد کرد. 

معامله می همان  را  توانم  »تکرار« کردم  با  قبل  این ای که در بخش  اندر  هم  و  جام دهم  جا 

بر ید تهی خاتمه دهم. به    رسمیدهم این بحث را با دالیل  دالیل دیگری بیاورم، ولی ترجیح می

 * یاد آورید که تهی مقدار نیست و به همین ترتیب: 

 نوعی که دارای تهی باشد اصال نوع نیست )چرا که نوع محتوی مقدار است(.  •

 وی مقدار است(. تاپل محت )چرا که تاپلی که دارای تهی باشد اصال تاپل نیست  •

تاپل و  رابطه  • نیست )چرا که رابطه محتوی  ای که دارای تهی باشد اصال رابطه 

 تاپل محتوی مقدار است(. 

رابطه مدل  درباره  گفتن  برای  آنگاه چیزی  باشد  تهی  اگر  اینکه  )من  خالصه  نداریم،  ای 

 ست(. همین. والسالم. ای نیطهمدل راب دانم آن چیززنیم اما میدانم در مورد چه چیز حرف مینمی

 

 DEEو جدول  DUMجدول 

حدودی   تا  بخش  این  عوض  در  ولی  بودند  کننده  ناراحت  کمی  احتماال  قبل  بخش  دو 

آورد مهم« را به یاد آورید که گفته شد مجموعه خالی )تهی(  خواهد بود. بخش »چند دست  مفرح

( وجود دارد که عنوان آن  تاپل صفرالی )یا  هاست و چیزی بنام تاپل خزیرمجموعه تمام مجموعه 

و البته به اندازه کافی بدیهی  -ای که پیش از این توجه شما را به آن جلب نکردم  تهی است. نکته 

می  -است رابطه  یک  باشدکه  تهی  عنوان  دارای  مجموعه  تواند  و  )عنوان  است  صفات  از  ای 

نمیهیچ  مجموعه  که  است  نگفته  حال  به  تا  باشد(تواند  کس  رابخالی  چنین  نوع  طه .  از  ای 

RELATION{}    رابطه این  است.  صفر  آن  درجه  می  نالریبوده،  نامیده  درست  هم  شود، 

رابطه  که  باینری خوانده میهمانطور  دو  درجه  با  نال    شود ای  یا  تهی  مقدار  به  ربطی  هیچ  )نالری 

من ترجیح    با این وجود ندارد. تهی همچنان چیز بدی است در حالی که نالری چیز خوبی است.  

 
یا ترتیب راست به چپ   ها، ترتیب باال به پایین تاپلارکرها« و مواردی چون تد »رابطهرو با سختگیری کمتر در مو  *

 نمود. ری گی توان به همین صورت نتیجهها میویلگی
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که  یم برسد  نظر  به  چنین  اسمی  تشابه  بخاطر  است  ممکن  چون  نبرم  بکار  را  اصطالح  این  دهم 

 .(مربوط به تهی است 

یک رابطه با درجه صفر باشد، چند رابطه با این شرایط وجود دارد. پاسخ این است    rاگر  

به یاد آورید    اپلی ندارد.است و هیچ تای که کامال خالی  به گونه   rکه: فقط دو رابطه. اول رابطه  

می رابطه خالی  فقط یک  نوع  هر  از  دوم  که  داشت.  گونه   rتوان  این  به  در  نیست.  که خالی  ای 

توانند از نوع تاپل صفر باشند. ولی فقط یک تاپل صفر وجود دارد.  های آن فقط میصورت تاپل 

آنها را داشته  از یکی از    تواند بیشی نم  rهای صفر تکرار یکدیگر هستند و  به عبارت دیگر تاپل 

بی  رابطه  دو  فقط  که  معلوم شد  پس  با یک  باشد.  دیگری  و  تاپل  بدون  یکی  دارد:  عنوان وجود 

ها را رسم کنم. این یکی از جاهایی است که  کنم تصویر این رابطه تاپل. به دالیل بدیهی سعی نمی

 شود.ها به صورت جدول با شکست مواجه میرابطه  سازیایده تصویر

ای ندارد به چه  ای که هیچ ویلگیکن است به این فکر بیافتید که: »خب که چه؟ رابطه مم

می هیچ  درد  امر  این  ولی  هست(،  )که  باشد  مهم  ریایی  نظر  از  چیزی  چنین  اگر  حتی  خورد.« 

ها باید از نظر کاربردی نیز دارای  اهمیتی از نظر کاربردی ندارد؟ واقعیت این است که این مفهوم 

ش باهمیت  نام ایانی  را  آن  که  چرا  کرده اشند  نام گذاری  و   و     TABLE_DUMهای  ایم 

TABLE_DEE    مختصر بطور  گذاشته DEEو  DUM)یا  آنها  روی  را   )( جدول    DUMایم 

معادل غلط    DUMاهمیت آنها در این است که    * جدول دارای یک تاپل است(.   DEEخالی و  

 ترین مباحث هستند. له بنیادی ا از جمه. این باشندصحیح )یا بله( می  DEE)یا خیر( و 

 

 

 

 

 
گذاری بگویم. اوال جهت اطالع خوانندگان غیر انگلیسی زبان، این کلمات  مطلبی را در مورد این نام اجازه دهید *

یک داستان   به مربوط  ها دو شخصیتتند. اینهسTweedledee و Tweedledum کلمات  حاصل شوخی با استفاده از

ای که حتی حایر نیستند بصورت جدول  د صدا زدن دو رابطهشای اند )مثل شنگول و منگول(. دوما،و ترانه کودکانه

ایم و حاال  رت صدا زده و ها کمی سبک باشند  ولی ما مدتهاست که آنها را به همین صنمایش داده شوند، با این نام

 غییر آن را نداریم. ت  صدهم  ق 
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 توجه 

ها در فصل بعد صحبت خواهم کرد. به هر حال برای از بر کردن  من در مورد این رابطه 

می  که  آنها  بسوارید  یاد  به  دو    DEEو    YESتوانید  و    Eهر    Eهیچیک    DUMو    NOدارند 

 ندارند.

ام  نورداخته   DEEو    DUMرد  عملک   های مناسبی در موردمن در این کتاب هنوز به مثال 

مثال  آینده  صفحات  در  این  ولی  در  ولی  داد  خواهم  نشان  شما  به  مورد  این  در  را  زیادی  های 

کنم تا احساس مناسبی نسبت به این مویوع پیدا کنید:  ای را عنوان میرویارویی زود هنگام، نکته 

بر عهده  ر حساکه د  کند همانند نقشی است ای بازی میدر جبر رابطه   DEEنقشی که   ب عادی 

ما می است. همه  دارد. در حقیقت تصور ریاییات  صفر  اهمیتی  دانیم که صفر در ریاییات چه 

)رومی است  مشکل  بسیار  صفر  پیشرفت  بدون  ولی  داشتند  کار  این  انجام  در  سعی  باستان  های 

 ت. هم مشکل اس TABLE_DEEای بدون زیادی نکردند(. از همین روی تصور جبر رابطه 

 

 صه الخ

ام. همانطور که  در این فصل تعریفی جام  در مورد مفاهیم بنیادی تاپل و رابطه ارا ه نموده 

ها ممکن است در ابتدا کمی ترسناک به نظر برسند ولی امیدوارم  در فصل مقدمه گفتم این تعریف

تاپ نوع  مورد  در  همچنین  من  باشید.  فهمیده  را  آنها  کتاب،   اول  فصل  دو  خواندن  نوع ها  ل با    و 

ها هایی از اجرای انتخابگر به شما نشان دادم و نتایجی که از این تعریفها بحث کردم و مثال رابطه 

 آید را مورد بحث قرار دادم:بدست می 

 تواند دارای مقدار تهی باشد. ای نمیهیچ تاپل و در نتیجه هیچ رابطه  •

عنوان  ، یک  عنوانهر زیر مجموعه از تاپل، یک تاپل است، هر زیرمجموعه از   •

ها  )هر کدام از این زیرمجموعه  است و هر زیر مجموعه از بدنه یک بدنه است

 . (توانند خالی باشندمی

 اند اگر از هر نظر یکسان باشند. دو تاپل مساوی  •

 های قبل بیان شدند: دیگر نتایجی که در فصل 

ویلگی • از  یک  هر  محل  در در  دارد.  وجود  مقدار  یک  دقیقا  تاپل  یک   های 

 ها در فرم اول نرمال هستند. م رابطه ه تمانتیج
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 های تاپل و در نتیجه رابطه از چپ به راست ترتیبی ندارند. ویلگی •

 های رابطه هم ترتیبی از باال به پایین ندارند. تاپل •

 های تکراری ندارند. گاه تاپلها هیچ رابطه  •

کردم و بحث را  بیان  تهی    ای را در مورد غیرمجاز بودن تکرار وبینانه همچنین مطالب واق 

به معنای نه یا غلط   DUMبه پایان بردم.  DEEو جدول   DUMای در مورد جدول با بیان خالصه 

 به معنای بله یا صحیح است.    DEEو 

 

 ها تمرین

 

اصطالحات زیر را به مختصرترین شکل ممکن شرح دهید: ویلگی، بدنه، کاردینالیتی، درجه،   -1

دارای یک نوع )رابطه( هستند.   که هر رابطه و هر مرابطه چنین این ل. همو تاپ عنوان، رابطه، مرابطه 

 همچنین اصطالح نوع رابطه را باز هم بسیار مختصر.

 

 یک ثابت )لیترال( چیست؟  -2

 

 تساوی دو تاپل را به اختصار شرح دهید.  -3

 

  'S1'تی ح و S1 در بخش »تاپل چیست؟« دیدیم این کار کامال اشتباه است که مثال بگوییم -4

است نه یک   SNO، یک مقدار از نوع SNOکننده است. )»یک مقدار از نوع یک شماره توزی 

تا حدودی نادرست است با این وجود   1در فصل  3-1«(. در نتیجه شکل CHARمقدار از نوع 

رسند. مقدارهای اسکالر  کننده در ظاهر درست به نظر می بصورت شماره توزی  S1این شکل و 

کنندگان و قطعات را بصورت صحیح،  همراه با نوع مربوطه و مطابق مقدمه  توزی  یگاه کل پاش

 رسم کنید. 2فصل 

 

ها. را بنویسید.  سفارش  قطعات. ب(مرابطه الف( مرابطه  انتخابگر تاپل دیتوتوریالبه زبان   -5

 )در صورت وجود( بنویسید.   SQLها را به زبان همچنین معادل این عبارت 
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انتخابگر یک تاپل معمولی را بنویسید. همچنین معادل این عبارات را به   دیتوتوریالزبان  به  -6

 )در صورت وجود( بنویسید.  SQLزبان 

 ای چطور؟ آیا مویوع ثابت تاپلی قابل درک است؟ ثابت رابطه  -7

 

ه  ددا ب ری مجتوانید با تسلط بیشتاست ولی اکنون می  1از فصل    8-1)این تمرین مشابه تمرین  -8

هایی که های زیادی بین یک رابطه و یک جدول وجود دارد. تفاوت آن پاسخ دهید.( تفاوت 

 دانید را نام ببرید. می

 

توانند از هر نوعی باشند )بدون استثنا(. مثالی  های تاپل بدون محدودیت هستند و میویلگی -9

 (RVA)شد طه بابزنید که ویلگی تاپل الف(از نوع تاپل باشد. ب(از نوع راب

 

توان  ها چه می ها بطور دقیق در این فصل شرح داده شد. در مورد تساوی رابطه تساوی تاپل   -10

ام ولی بد نیست در اینجا این مفهوم را حدس  شرح داده  5گفت؟ )من این مفهوم را در فصل  

 بزنید.( 

 

عملگرها بر روی   این  وند؟رها به کار نمی« در مورد تاپل <« و » >ای » چرا عملگرهای مقایسه  -11

کنید؟ )اشاره: چه تفاوتی بین قواعد  اند. این امر را چگونه توجیه میقابل استفاده  SQLسطرهای 

SQL  ها وجود دارد؟( ای در مورد تساوی تاپل در مورد تساوی سطرها و قواعد رابطه 

 

دیگر  بطه و را، بیاورید. همچنین دRVAب(با دو  RVAمثالی از یک رابطه الف(با یک   -12

در خود داشته باشند. سوس مثالی بزنید که   RVAذکر کنید که همین اطالعات را بدون استفاده از 

را در خود داشته باشد. )شاید بهتر   RVAکه دقیقا اطالعات رابطه بدون  RVAیک رابطه با یک 

 دوباره به این تمرین مراجعه نمایید.(  5باشد که پس از خواندن فصل 

 

شود که بجای کلمات رابطه )یا مرابطه(، تاپل و ویلگی از فایل  یشنهاد میات پاوق برخی -13

 معمولی کامویوتری، رکورد و فیلد استفاده شود. در این مورد بحث کنید.
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را به زبان خودتان تعریف کنید. آیا  TABLE_DEE و    TABLE_DUMهای رابطه  -14

SQL تواند از آنها پشتیبانی کند؟می 

 

 کنید.که مربوط به ساخت سطر است را در اینجا مشاهده می SQLعتبر رت معبا یک -15

 ROW (1,NULL)  آیا این سطر نشان دهنده تهی است؟ 

 

ها است چرا که وجود تکرار در جهان واقعی کامال طبیعی »تکرار ایده مناسبی در پایگاه داده   -16

 دهید؟ ونه به چنین استداللی پاسخ می« چگاند.ها تکرار یکدیگرتومانیوپنج است. مثال تمام بیست 

 

 ای هستند؟ غیر رابطه  2-3و   1-3های های مربوط به شکلچرا پایگاه  -17

 

 کنید تهی بصورت طبیعی در جهان وجود دارد؟ آیا تصور می -18

های گم شده ارا ه گردید. این درست است که  حلی برای مشکل داده تهی در اصل بعنوان راه  -19

شوند. )مواردی مثل »بزرگی گفته است...« و یا »نشانی  عی، بسیاری اطالعات گم میواق نیای در د

فعلی نامعلوم «( پس اگر تهی غیر مجاز باشد با مواردی از این دست چگونه در پایگاه داده برخورد  

در   است  ام. این تمرین بهتراید که پاسخ این سوال را در این فصل نداده کنیم؟ )مطمئنا متوجه شده 

 اندکی بیشتر در این باره صحبت خواهم کرد. 7گروه به بحث گذاشته شود. من در فصل 

 

20-  TABLE_DEE  به معنای درست وTABLE_DUM   به معنای غلط است. آیا این به

کنید  نیستند. فکر می مرابطه  DUMو   DEEدانیم ای بولین است؟ میمعنای عدم نیاز به نوع داده 

 ای با درجه صفر وجود دارد؟ متغیر رابطهیک  عریفکه نیازی به ت

 

 زیر را مشاهده کردید:  SQLدر متن این فصل عبارت  -21 
VALUES ( 1, 2 ), ( 2, 1 ), ( 1, 1 ), ( 1, 2 ) 

 که به معنای یک جدول با چهار سطر است. عبارت زیر به چه معنا است:
VALUES ( ( 1, 2 ), ( 2, 1 ), ( 1, 1 ), ( 1, 2 ) ) 
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  چهارمفصل 

 

 ایتغیرهای رابطهم
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( متغیری است که مقدار مجاز ای )یا به اختصار مرابطه دیدیم که متغیر رابطه  اولدر فصل  

و    INSERT  ،DELETEها( هدف عملگرهای  ها )و نه رابطه برای آن رابطه است. دقیقا مرابطه 

UPDATE   انتسا شده  عملگرها خالصه  این  که  دیدید  قبال  همچنین  ای رابطه ای  هبهستند.  اند. 

  Rمنتسب شده است آنگاه    Rای باشد که به  رابطه   rو    یک مرابطه  Rیادآوری کردم که اوال اگر  

بایستی از یک نوع باشند. دوما اصطالحات عنوان، بدنه، ویلگی، تاپل، کاردینالیتی و درجه    rو  

استفاده هستند. اکنون وقت    ابل م قها هها معرفی شدند، برای مرابطه برای رابطه   سوم که در فصل  

دقیق  را  مباحث  این  که  است  مثالآن  در  کنیم.  بررسی  از  تر  من  تعریف   دیتوتوریال ها  برای 

 کنندگان و قطعات استفاده خواهم کرد:ای پایه در پایگاه داده توزی متغیرهای رابطه 
VAR S BASE RELATION 

      { SNO SNO, SNAME NAME, STATUS INTEGER, CITY CHAR } 

        KEY { SNO } ; 

 

    VAR P BASE RELATION 

      { PNO PNO, PNAME NAME, COLOR COLOR, WEIGHT WEIGHT, 

CITY CHAR } 

        KEY { PNO } ; 

 

    VAR SP BASE RELATION 

      { SNO SNO, PNO PNO, QTY QTY } 

        KEY { SNO, PNO } 

 

        FOREIGN KEY { SNO } REFERENCES S 

        FOREIGN KEY { PNO } REFERENCES P ; 

 

 کار روی یک مجموعه در یک لحظهیعنی روزرسانی به

نظر از ای )صرف خواهم بر آن تاکید کنم این است که انتساب رابطهای که میاولین نکته 

ای  )در حقیقت تمامی عملگرهای مدل رابطه   هاستنحوه نوشتن آن( عملگری در سطح  مجموعه 

را در فصل   این مویوع  هستند.  یک    INSERTبنابراین    .(ید دیدها خو  پنجمدر سطح مجموعه 
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از تاپل تاپل مجموعه  DELETEمقصد درج و    ها را درون مرابطه مجموعه  از مرابطه ای از   ها را 

دهد. ما معموال مقصد را تغییر می  های مرابطه تعدادی از تاپل   UPDATEکند و  مقصد حذف می

میبدین  صحبت  تاپل گونه  )مثال(  که  به کنیم  شده  مشخب  بایستی  زورهای  ولی  شدند.  رسانی 

 بدانید که: 

 اند.روزرسانی گردیده یکی به ها یکیرسد که تاپلچنین به نظر می ظاهرا  •

مواردی غیر    ر دها به صورت یک به یک  ای از تاپلروزرسانی مجموعهولی به  •

 ممکن است.

  S1گوید  ( است که می ششمتحت یک قید جامعیتی )فصل    S  مثال فرض کنید که مرابطه 

تاپلی« بخواهد فقط شهر یکی از این  روزرسانی تکاره از یک شهر هستند. اگر یک »به همو  S4  و

می دهد حتما شکست  تغییر  را  داد،  خورد.  دو  تغییر  زمان  در یک  را  آنها  دو  هر  بایستی  بنابراین 

 (:SQLاحتماال با عبارتی شبیه این )در 
    UPDATE S 

    SET    CITY = 'New York' 

    WHERE  S.SNO = SNO('S1') OR S.SNO = SNO('S4') ; 

 

 ها است.ای از تاپل شود، مجموعهروزرسانی میبدیهی است در اینجا آنچه به 

 

 توجه 

نوشته شده است )همانطور که مشاهده    دیتوتوریال روزرسانی به  در اینجا همان عبارت به 

 کنید خیلی شبیه عبارت قبلی است(: می
    UPDATE S WHERE SNO = SNO('S1') OR SNO = SNO('S4') 

           ( CITY := 'New York' ) ; 

 

می نتیجه  بحث  این  به از  که  مکانروزرسانیگیریم  در  های     SQLدار 

(UPDATE    وDELETE    با مدل  WHERE CURRENT OF cursorهمراه  به  متعلق   )

در  رابطه  نه  )و  تاپل  سطح  در  عملگرها  این  که  چرا  نیستند.  مجموای  می سطح  بیشتر  عه(  باشند. 

می کار  به  را  دستورات  این  امروزی  نمیمحصوالت  هم  دلیل  همین  به  و  پشتیبانی  گیرند  توانند 

شوند،   اصالح  این جهت  از  روزی  اگر  محصوالت  آورند.  به عمل  قیدهای جامعیت  از  مناسبی 
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اند،  استفاده کرده ه از آن  های کاربردی ک دار« دیگر کار نخواهد کرد و برنامه روزرسانی مکان»به

 از کار خواهند افتاد. اتفاقی که به نظر من چندان مطلوب نیست.

صحبت  که  است  این  واقعیت  کنم.  اعتراف  چیزی  به  بایستی  مورد  اکنون  در  هایم 

یا مجموعه»به تاپل«  از تاپلروزرسانی یک  )نمیای  اشتباه  بسیار  اگر  ها،    Vگویم مغشوش( است. 

به  عمل  آنگاه  وزرسانی  رمفعول  یک    Vباشد  یک    متغیربایستی  نه  و  تاپل مقدارباشد  همانند  .  ها 

به رابطه  قابل  و  هستند  مقدار  )مثال(  ها  که  زمانی  داریم  منظوری  چه  واقعا  نیستند.  روزرسانی 

مرابطه می درون  درون  به   t2به    t1تاپل    R  گوییم  یعنی  آیا  شد.  تاپل    t1تاپل    Rروزرسانی  با  را 

بنا این  می  عوض   t2م  دیگری  کار  این  معنای  واقعا  آیا  است.  مبهم  هم  هنوز  این صحبت  کنیم؟ 

در اینجا دقیقا چه    r2که مقدار اصلی رابطه بود، شده است؟ رابطه    r1جانشین    r2است که مقدار  

رابطه   دو  کنید  فرض  دارد؟  به    s2و    s1نقشی  ترتیب  به  تاپل  یک  فقط  کدام  هر  که  داریم  را 

 UNION s2 (r1 MINUS s1)معادل    r2خود دارند. در این صورت  را در    r2و    r1 های  نام 
و سوس    t1تواند حذف « میR  در مرابطه   t2به    t1روزرسانی  به زبان دیگر منظور از »بهخواهد بود. 

ها من تساهل در صحبت درباره حذف و درج یک تاپل خاص را  باشد. با وجود تمام این   t2درج  

 شمارم. مجاز می

  r« درون رابطه  tدر تاپل    Aروزرسانی ویلگی  غیر قابل فهم بودن »به   ر موردبحث دهمین  

دهیم و دلیل آن هم راحتی )و  نیز وجود دارد. البته به هر حال ما این کار را انجام می  R  و یا مرابطه 

، در  اولطوالنی نکردن صحبت( است. با این وجود همانند مویوع رفیق بودن با کاربر در فصل  

هم  ای واقعیت  این  نجا  به  فقط  گفتاری  چنین  باشیم  فهمیده  که  است  مجاز  در صورتی  فقط  کار 

 گرنه ممکن است ما را گمراه نماید.شباهت دارد و 

 

 در مورد کلید کاندید بیشتر بدانیم 

خواهم با دقت بیشتری به  بیان کردم ولی اینجا می  اولمن تعریف کلید کاندید را در فصل  

 عریف: آن بوردازم. یک ت

درصورتی کلید کاندید    Kباشد آنگاه    R  ای از عنوان مرابطه زیرمجموعه  Kاگر    :تعریف

 است اگر و تنها اگر دارای هر دو خاصیت زیر باشد:  R)یا بطور مختصر کلید( 
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 یکتایی 
 باشند. Kدو تاپل مجزا دارای مقدار یکسان برای  Rغیر ممکن است در 

 

 کاهش ناپذیری 
 یکتایی ندارد. خاصیت  Kاز ای هیچ زیرمجموعه 

 

 توجه 

مجموعه مادر    Aاست« و یا »   Aزیرمجموعه    Bام » مطابق معمول این کتاب، هر کجا گفته 

B    است«، این احتمال وجود دارد کهA    وB    مساوی باشند. اگر چنین احتمالی وجود نداشته باشد

 استفاده خواهم کرد. زیرمجموعه محضو  مجموعه مادر محضاز اصطالحات 

یکتای بی خاصیت  کاهش ی  ولی  است  توییحی  هر  از  توییح  نیاز  کمی  به  نیاز  ناپذیری 

های عنوان که شامل  ای از ویلگیرا در نظر بگیرید و فرض کنید که زیرمجموعه   Sدارد. رابطه  

{SNO,CITY}    را است  نامیده   SKاست  یکتایی  خاصیت  دارای  زیرمجموعه  این  مسلما  ایم. 

دارای یک مقدار باشند(. ولی این مجموعه    SKرند که در  وجود ندا  S  )هیچ دو تاپل مجزایی در

را از آن حذف کنیم و مشاهده    CITYتوانیم ویلگی  ناپذیری را ندارد چرا که میخاصیت کاهش 

باقی مانده است )یعنی   توانیم  ( هنوز خاصیت یکتایی دارد. پس ما نمی{SNO}نماییم که آنچه 

SK  بزرگ« است. در مقابل     ا که »زیادیرا کلید به حساب آوریم چر{SNO}   ناپذیر و  کاهش

 همچنین کلید است. 

کلید کاهش  داریم که  اصرار  »کلید«  چرا  اگر یک  این است که  دلیل  باشد؟ یک  ناپذیر 

انجام  درستی  نخواهد توانست اجبار به یکتایی صفت را به   DBMSپذیر داشته باشیم آنگاه  کاهش

بده ما  که  کنید  فرض  مثال  دروغ  د.  به    {SNO,CITY}ه  کلید  بعنوان  معرفی   DBMSرا 

کند و فقط  کننده را تضمین نمییکتایی »جهانی« شماره توزی    DBMSایم. در این صورت  نموده 

کننده فقط در یک شهر  مجبور به حفظ یکتایی »محلی« آن خواهیم بود بدین معنا که شماره توزی 

د همچنین  )و  دلیل  یک  همین  به  یکتاست.  میخاص  دیگر(  دارای  گالیل  نبایستی  کلید  وییم 

 های زاید )در تعیین یکتایی( باشد. ویلگی
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اند و برخی از آنها دارای دو کلید  ایم یک کلید داشته هایی که تاکنون دیده تمامی مرابطه

وم و  ها در مثال دتوانید آنها را پیدا کنید(. به اتفاق طبیعی تداخل کلید)خودتان می اندیا بیشتر بوده 

توجه ک  مالیاتی،    TAX_BRACKETنید.  سوم  معنای جدول  معنای   PERCENTAGEبه  به 

فرودگاه،    ROSTERدرصد،   ثبت  جدول  معنای  به    GATEبه  فرودگاه  خروجی  معنای  به 

خلبان،    PILOTهواپیما،   معنای  عقد،    MARRIAGEبه  معنای   و  SPOUSE_A به 

SPOUSE_B باشند.شوهر( می  به معنای طرف اول و دوم ازدواج )زن و 
    VAR TAX_BRACKET BASE RELATION 
      { LOW MONEY, HIGH MONEY, PERCENTAGE INTEGER } 
        KEY { LOW } 
        KEY { HIGH } 
        KEY { PERCENTAGE } ; 

 
    VAR ROSTER BASE RELATION 
      { DAY DAY_OF_WEEK, TIME TIME_OF_DAY, GATE GATE, 

PILOT NAME } 
        KEY { DAY, TIME, GATE } 
        KEY { DAY, TIME, PILOT } ; 

 
    VAR MARRIAGE BASE RELATION 
      { SPOUSE_A NAME, SPOUSE_B NAME, DATE_OF_MARRIAGE 

DATE } 

است و هر زوج فقط یک بار ازدواج  چند زن نگرفته   روزدر یک فرض کنید هیچ کس  /* 

  */       (اندرجوع نکرده ) اندکرده 

        KEY { SPOUSE_A, DATE_OF_MARRIAGE } 
        KEY { DATE_OF_MARRIAGE, SPOUSE_B } 
        KEY { SPOUSE_B, SPOUSE_A } ; 

 

م پایان  به  مختلف  نکته  چند  با  را  بحث  به  یاین  مربوط  کلید  مویوع  اینکه  اول  برم. 

رابطه مرابطه نه  )و  قید   ها(ها  بگوییم  که  است  این  برای  کلید  عنوان  به  چیزی  تعیین  چرا؟    است. 

شوند. )قیدهای  جامعیت در حال اجرا است و قیدهای جامعیت بر متغیرها )و نه مقدارها( اعمال می

به  مقید و محدود میجامعیت،  را  به   کنندروزرسانی  متغیرها  و  بر روی  است که  روزرسانی عملی 

 این بحث ادامه خواهد یافت.(   ششمصل انجام پذیر است. در ف
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اگر   اینکه  به    Rباشد آنگاه    یک مرابطه   Rدوم  حداقل یک کلید کاندید خواهد داشت. 

برای   ممکن  مقدارهای  تمام  که  دلیل  آنه رابطه   Rاین  در  تکراری  تاپل  طبیعتاً  که  هستند  ا  هایی 

خواهند  ایی را برآورده  مطمئنا شرط یکت  Rهای  کم ترکیب تمامی ویلگیوجود ندارد. پس دست 

ناپذیری را نداشته باشد مسلما یک یا چند زیرمجموعه حال اگر این مجموعه شرط کاهش  * نمود.

وجود دارد که هر دو خاصیت    چیزی محض از آن دارای این شرط خواهند بود. در هر صورت  

 ناپذیری را داشته باشد. هش یکتایی و کا

با   S هستند. در مورد مرابطه   تاپلای متناظر با کلید سوم اینکه توجه داشته باشید که مقداره

 ، خود یک تاپل است. S1کننده  ، مقدار آن برای یک تاپل خاص مثال توزی {SNO}تنها کلید 
TUPLE { SNO SNO('S1') } 

  S1مقدار مربوط به کلید در این مثال تنها    شود که در عمل و بصورت غیر رسمی گفته می 

 لی که در واق  چنین نیست.در حا ( است.SNO('S1'))و یا 

از   بسیاری دیگر  مانند  کلید  مفهوم  اکنون روشن شود که  بایستی هم  قبل؛  نکته  ادامه  در 

بنیادی تساوی تاپل مفاهیم مدل رابطه  به اجرا در آوردنای به مویوع  برای  قید    ها، وابسته است. 

ه  با  کلید  به  مقدار مربوط  بایستی مشخب شود چه وقت دو  به  م مساوی یکتایی  این مساله  اند و 

ها از درجه یک و »شبیه«  تاپل  S  زمانی که مانند مرابطه   گردد. حتیها بازمیمویوع تساوی تاپل

 مقدارهای ساده اسکالر باشند. 

اینجا وارد جز یات  خآخرین نکته در مورد بحث وابستگی تابعی است. من نمی واهم در 

ولی در هر صورت بایستی با این مویوع آشنا    -کرد  خواهم  هفتماین کار را در فصل  -آن شوم  

اینجا توجه شما را به مویوع جلب کنم. فرض کنید که  شوید. فقط می   Aکلید و    Kخواهم در 

مرابطه از  دلخواه  ویلگی  تا  R  یک  وابستگی  این  حتما  این صورت  در  وجود  باشند.  آن  در  بعی 

 دارد:
    K → A 

تابعی وابستگی  کلی  بطور  از    A →K  موشکافی:  تاپل  دو  هرگاه  که  معناست    Rبدین 

خواهند بود. اما اگر دو تاپل   Aباشند آنگاه دارای مقداری یکسان در   Kدارای مقداری یکسان در  

تاپل کامال یکسان    کلید باشد آنگاه طبق تعریف این دو   Kباشند و    Kدارای مقداری یکسان در  

 
راین ممکن  کرار مجاز است بنابها تگفت. در این جدول  SQLهای توان در مورد جدول ن چیزی را نمینیالبته چ *

 است کلیدی وجود نداشته باشد. 
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در   بایستی  و  باش   Aهستند  مساوی  مقدار  دارای  » هم  زبان ساده؛ همیشه  به  وابستگی  فِلِشند.  های 

به    هفتمنمایند. در فصل  اشاره می  شوند و به هر چیز دیگری در مرابطهتابعی« از کلید خارج می

 این مویوع باز خواهیم گشت. 

 

 در مورد کلید خارجی بیشتر بدانیم 

فی دقیق را  شرح دادم ولی در اینجا تعری  اولتعریف اصلی کلید خارجی را در فصل  من  

 ها وجود دارد(: توجه کنید که در اینجا هم مفهوم تساوی تاپل کنید )مالحظه می

همچنین    باشند.  R1کلید کاندید    K)نه لزوما( مجزا و    دو مرابطه  R2و    R1فرض کنید که  

ها(  است که )احتماال بعد از تغییر نام برخی ویلگی  R2وان  ای از عنزیرمجموعه  FKفرض کنید  

کلید خارجی خواهد بود اگر و تنها    FKاست. در این صورت    Kهای  ساوی همان ویلگیدقیقا م

دارای مقداری باشد که در همان    FKدر ویلگی    R2اگر در هر لحظه از زمان هر تاپل موجود در  

 ، وجود داشته باشد.R1تاپل )لزوما یکتا( موجود در یک  Kلحظه از زمان معادل آن در مقدار  

کلیدهای    {PNO}  و   {SNO}  کنندگان و قطعات،ه توزی دانیم در پایگاهمانطور که می

به تنها کلید کاندید )و در حقیقت کلید اصلی( مرابطه   SPخارجی رابطه     Pو    Sهای  هستند که 

 ید:کناشاره دارند. در اینجا مثال دیگری را مشاهده می
    VAR EMP BASE RELATION 

      { ENO ENO, ..., MNO ENO, ... } 

        KEY { ENO } 

        FOREIGN KEY { RENAME ( MNO AS ENO ) } REFERENCES 

EMP ; 

دهنده شماره پرسنلی شخب نشان   ENOاین پایگاه مربوط به کارمندان یک اداره است و  

پرسنلی  نشان   MNOو   باالدست وی میدهنده شماره  مرابطه مدیر  کننده   باشد.  طبق    R2)  رجوع 

طبق تعریف قبل( در این مثال یکی هستند. مثال در تاپل    R1مراجعه )  مورد   و مرابطه   تعریف قبل(

باشد که موجب اتصال وی به تاپل    E2دارای مقدار    MNOممکن است در    E3مربوط به کارمند  

E2  مقدارهای کلید اصلی تاپل هستند. همچنین مجبوریم    شود. مقدارهای کلید خارجی همانندمی

MNO  کلی نقش  را  در  مساوی د خارجی  تطبیق  تا  دهیم  نام  تاپل  تغییر  باشد.  بودن  انجام  قابل  ها 

ها؟ برای اینکه بدون شک این عمل یکی از مراحل کنترل قید کلید  )چرا تطبیق مساوی بودن تاپل 
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ها »همنوع بودن« آنها است و همنوع بودن به  طبیق تاپل خارجی است. به یاد آورید که پیش نیاز ت

 ها با هم یکی باشد.( تک  ویلگیکه باید نوع و نام تک این معناست

ای  به عنوان یک حاشیه، در اینجا بایستی تذکر دهم که قواعد مدل اصلی در سیستم رابطه 

  تاکید دارد. در فصل  د اصلیکلی   تر بابه تطبیق کلید خارجی نه با کلید کاندید، بلکه بطور خاص 

کلید کاندید بعنوان کلید    ید اصرار داشته باشیم که حتما یکدالیلی آوردم در مورد اینکه نبا  اول 

این   با کلید اصلی ندارم. )در  بر مطابقت کلید خارجی  از همین رو اصراری  انتخاب شود،  اصلی 

 موافقم.( SQLمورد با 

SQL   می حمایت  خارجی  کلید  از  تنها  مانند  نه  ارجاعی  تاثیرات  از  بلکه  کند 

CASCADE  می انو )که  از  پشتیبانی    ON DELETEو    ON UPDATEاع  تواند  نیز  باشد.( 

 تواند شامل عبارت زیر باشد: ها می نماید. مثال دستور ساخت جدول برای سفارشمی
FOREIGN KEY ( SNO ) REFERENCES S ( SNO ) ON DELETE CASCADE 

ویل این  تعیین  توزی با  یک  برای حذف  تالش  تمامی گی،  به حذف  منجر  کننده خاص 

 که:  های مربوط به وی خواهد شد. من این نکته را شرح دادم به این دلیلسفارش

با این حال بخشی از مدل  اوال این خصوصیت می • اما  تواند در عمل مفید باشد 

 ای نیست. رابطه 

نمی • تلقی  مشکل  لزوما  امر  این  رابطولی  مدل  داده ه شود   پایگاه  زیربنای  ای 

ولی   زیربنا   فقط است،  ندایک  دلیلی  امکانات ست.  که  در    رد  یا  رو  بر  ایافی 

پا   زیر  را  مدل  اصول  نبایستی  امکانات  این  فقط  نشوند.  ایجاد  زیربنا  این  کنار 

می توصیه  من  باشند  مفید  و  بگنجند  مدل  فضای  در  اگر  )و  که  بگذارند.  کنم 

نوع   ی:ایافه شوند(. جهت موشکاف نظریه    ها مثال خوبی است. در فصل الف.  

»نوع   دوم جدول   هادیدیم  مساز  که  ها  دیدیم  هم  را  این  ولی  هستند.«  تقل 

 ای امری بسیار مطلوب و پسندیده است. ها در مدل رابطهپشتیبانی کامل از نوع 

رابطه  مدل  اینکه،  مثال  دومین  همزمانی ب.  و  ترمیم  بر  نظارت  برای  ای چیزی 

مکاناتی ای نبایستی چنین اهای رابطه . ولی این بدین معنا نیست که سیستمندارد

رابطه  مدل  حقیقت  )در  باشند.  مطالداشته  موارد  این  در  بصورت  ای  را  بی 

می بیان  پیاده تلویحی  به چگونگی  مربوط  مویوعات  این  که  چرا  سازی  کند، 

 .(  تبدون از بین رفتن اطالعاهستند،   DBMSروزرسانی توسط عمل به 
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ین دلیل شرح دادم که  و آخرین تذکر جهت پایان این بخش: من کلیدهای خارجی را به ا

دار زیادی  بسیار  اهمیت  کاربردی  نظر  تصور  از  ولی  هستند  اصلی  مدل  از  بخشی  همچنین  و  ند 

قید  می نشانه وجود  نیستند. آنها فقط  بنیادی  نکته تاکید کنم که آنها زیاد  این  بر  بایستی  کنم که 

میجامع کار  به  زیاد  عمل  در  که  هستند  مشخصی  فصیت  در  که  همانطور  خواهیم    ششم  لآیند 

)به همین اندازه هم صحبت در مورد کلید کاندید هم وجود داشت، ولیکن به دلیل اهمیت    * دید.

 بود.( کم آن از دیدگاه کاربردی، مطرح کردن آن خارج از حوصله  

 

 در مورد ویوها بیشتر بدانیم 

ویو م  یک  نامیده میکه  نیز  مرابطه رابطه مجازی  ندشود،  است که وجود خارجی  ارد ای 

 رسد.ولی از دید کاربر شبیه یک مرابطه واقعی به نظر می

از محاسبه یک    tای است که مقدار آن در زمان  ، مرابطه V  مرابطه مجازیویو یا    تعریف:

شود  ، تعیین میVن تعریف  آید. این عبارت در زما بدست می  tای مشخب در زمان  عبارت رابطه 

بیشتر مراجعه دارد.   اینجا دو مثال وجود مشاهده میو به یک مرابطه یا    کنندگان کنید، »توزی در 

 (:SQLو سمت راست با  دیتوتوریال کنندگان غیر لندنی« )سمت چپ با لندنی« و »توزی  
    VAR LS VIRTUAL  |  CREATE VIEW LS AS 

    ( S WHERE CITY = 'London' ) ; |    ( SELECT S.* 

    WHERE S.SNO IN   |       FROM   S 

    |       WHERE  S.CITY = 'London' ) ; 

 
    VAR NLS VIRTUAL  |     CREATE VIEW NLS AS 

    ( S WHERE CITY ≠ 'London' ) ; |      ( SELECT S.* 

                      |         FROM   S     

    |         WHERE  S.CITY <> 'London' )  

 

روری و در عین حال مجاز است. من از آنها را برای  ها غیر یر این مثال استفاده از پرانتز د

 ام.خوانایی بیشتر استفاده کرده 

 

 

 
ت  ایحمه نگارش تجاری این زبان این ککند. با این حال مطمئنم از آنها پشتیبانی نمی دیتوتوریال دقیقا به همین دلیل  *

 .دارددر این کتاب فرض کنم که این پشتیبانی در حال حایر هم وجود  رمرا  خواهد داشت و  من حق دا
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 کنندههای استخراجویو

می موجودیتتکرار  کاربر  نظر  از  بایستی  ویوها  دکنم،  بیان  به  باشند.  مستقلی  یگر  های 

بایستی آنها را به صورت مرابطه  »ببیند و احسکاربر  بایستی  های پایه  اس کند«. بطور خاص کاربر 

مراب با  که  کارهایی  همان  میطه بتواند  پایه  و  های  دهد  انجام  نیز  ویوها  با  را   هم    DBMSکند 

ه به ویویی که  بایستی این توانایی را داشته باشد که این عملیات کاربر را به نحوی مناسب و با توج 

نهایت« تعریف شده است، به مرابطه نهایت« زیرا اگر ویوها  های پایه من»در  تسب کند. گفتم »در 

مرابطه  شبیه  امکان   هایواقعا  بر روی آنها  بعدی  ویوهای  تعریف  باشند،  این  پایه  مانند  است.  پذیر 

 :  SQLمثال 
    CREATE VIEW LS_STATUS  
      AS ( SELECT LS.SNO, LS.STATUS 

               FROM   LS ) ; 
 

  LSرا برای ویو  SQLاین کو ری  دنی آسان است. فرض کنید انتساب عملیات فقط خوان

 ایم. نوشته 
    SELECT LS.SNO 

    FROM   LS 

    WHERE  LS.STATUS > 10 

 

با عبارتی که در تعریف ویو آمده است،   FROMمنب  را در قسمت  DBMSابتدا 

 کند. به این صورت: ین میجایگز
SELECT LS.SNO 

    FROM ( SELECT S.* 

           FROM   S 

           WHERE  S.CITY = 'London' ) AS LS 

    WHERE  LS.STATUS > 10 

 

 تواند ساده شود:اکنون عبارت می
    SELECT S.SNO 

    FROM   S 

    WHERE  S.CITY = 'London' 

    AND    S.STATUS > 10 
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ای  خاصیت بسته بودن جبر رابطه شود و دلیل آن  این عملیات همیشه با موفقیت انجام می

کرد.    گذارینام توان برخی چیزها را   دیگری نیز دارد از جمله اینکه می  است. بسته بودن مزایای

می همواره  کو ری  یک  در  عمومیمثال  عبارتی  یتوانیم  از  را  چیزی  تا  باشیم  داشته  نوع  تر  ک 

را نوشت.    SQLهای  جدول   توان نام می   FROMبرای نمونه در قسمت    * مشخب محاسبه نماید.

ها بیاوریم چرا که مجاز هستیم عبارت تعریف تر در مورد جدول توانیم عبارتی عمومیهمچنین می 

 را بجای نام این ویو بنویسیم. LSویو 

عبارات چنین  مهم،  تذکر  یک  نگارشو  در  قدیمهایی  کار    SQLی  های 

  ها از یل آن این است که این نگارش ( و دل1992استاندارد قبل از سال    SQLکنند.)خصوصا  نمی

نتیجه نگاه ساده به جدول خاصیت بسته بودن پشتیبانی نمی پذیر است ولی نگاه  ها امکان کنند. در 

آید  د میشود. همچنین مشکالت دیگری به وجوها )دیدها( با شکست مواجه میساده به کو ری

 د: که شرح دادن آنها مشکل است. به این مثال ساده توجه کنی
CREATE VIEW V 

      AS ( SELECT S.CITY, SUM ( S.STATUS ) AS ST 

           FROM   S 

           GROUP  BY S.CITY ) ; 

 

SELECT V.CITY 

    FROM   V 

    WHERE  V.ST > 25 
 

از   قبل  مثال  این  می   SQLدر    ،1992اجرای  استاندارد  شکست  نگارش  گرچه  خورد. 

ولی   است  شده  نمیاصالح  پیروی  آن  از  محصوالت  تمامی  ازهنوز  یکی  حداقل  و   کنند 

 .(2005)اوایل   محصوالت بزرگ در زمان نگارش کتاب این امکان را ندارد

 

 روزرسانی ویوها به

به  عملگرهای  سراغ  میحال  به روزرسانی  پرداختن  از  قبل  به    رویم.  دوباره  جز یات 

 . (کنماستفاده می  دیتوتوریالو این بار از  ) پردازمکنندگان لندنی و غیر لندنی میتوزی 

 
تر شیء برای این منظور استفاده کنم  ولی شیء در علم  دم به جای کلمه مبهم »چیز« از لغت رسمیدامن ترجیح می *

 گری است. یکامویوتر دارای بار معنایی د
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VAR LS  VIRTUAL ( S WHERE CITY = 'London' ) ; 

 

VAR NLS VIRTUAL ( S WHERE CITY ≠ 'London' ) ; 
 

  NLSو  LSو باشند، وی NLSو   LSرابطه پایه و  S نکته مهم اینجاست که: بجای اینکه 

 ن:ویو باشد. مانند ای Sتوانند رابطه پایه و می

    VAR LS BASE RELATION 

      { SNO SNO, SNAME NAME, STATUS INTEGER, CITY CHAR } 

        KEY { SNO } ; 

 

    VAR NLS BASE RELATION 

      { SNO SNO, SNAME NAME, STATUS INTEGER, CITY CHAR } 

        KEY { SNO } ; 

 

    VAR S VIRTUAL ( LS UNION NLS ) ; 

 

 توجه 

برقراری   نتیجه  قیدهایی که در  کنیم.  تعیین  قیدهای مشخصی  بایستی  تعادل  برای رسیدن 

شهری غیر از لندن خواهد بود. برخی    NLSدر    CITYشهر لندن و هر    LSدر    CITYآنها هر  

 مراجعه نمایید.  ششمرای بحث بیشتر در این مورد به فصل ام. بجز یات را در اینجا از قلم انداخته 

ها پایه و کدامیک مجازی  اینکه کدامیک از مرابطه   مثال وجود دارد،ی در این  پیام بزرگ
است.  اختیاری  مرابطه   باشند،  میان  غیر یروری  برتری دلخواه و  هیچ  نبایستی  و  بنابراین  پایه  های 

شود. های پایه و مجازی(، نامیده می)مرابطه  پذیریتعویضاصل مجازی وجود داشته باشد. این امر 

 وم:چند مفه

های پایه، ویوها هم زیر پوشش قیدهای جامعیت هستند. )معموال  همانند مرابطه  •

می  مرابطه تصور  بر  فقط  جامعیت  قیدهای  میکنیم  اعمال  پایه  ولی  های  شوند 

نمی که  داد  نشان  پذیری  تعویض  ماصل  و  پایه  موقعیت  حفظ  توان  را  جازی 

 کرد.( 

ین برای آنها کلید  یستی پیش از ا)و احتماال با  دیدها دارای کلید کاندید هستند  •

  . (نه   SQLدهد ولی  را می  ین کارااجازه    دیتوتوریال کردم.  کاندید تعیین می
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می  همچنین  آنها  آنها  به  خارجی  کلید  یا  و  باشند  داشته  خارجی  کلید  توانند 

 مراجعه نماید.

اشاره نکردم، ولی قاعده »جامعیت وجودی« فقط    اول نکته در فصل    من به این  •

ر نتیجه اصل تعویض پذیری  های پایه )و نه ویوها( قابل اعمال است. دمرابطهبر  

ام چرا که با تهی  )البته در هر صورت من این قاعده را رد کرده   کندرا نقض می 

 .(سروکار دارد

استانداردهای   • و  محصوالت  از  را   SQLبسیاری  سطر«  »شناسه  نوعی  امکان 

های پایه )و نه ویوها( باشد، که  بر جدول دارند. اگر این امکان فقط قابل اعمال  

 * گذارد.را زیر پا می  پذیریاصل تعویض   ست،در عمل هم به همین صورت ا

رابطه مدل  از  جز ی  سطر  شناسه  که  البته  نیست  معنا  بدین  این  ولی  نیست  ای 

کنم که اگر این  ی شود. بعنوان یک حاشیه مهم عنوان می نبایستی از آن پشتیبان

بع شناسه  شناسه سطر  نوعی  نگاه شی   شینوان  تاسف  در  با  )که  تلقی شود  گرا 

چنین است( آنگاه استفاده از    SQLبسیار در استاندارد و اکثر محصوالت اصلی  

  ای گر است و مدل رابطه آنها ممنوع خواهد بود  شناسه شی در عمل یک اشاره 

 گرها را من  کرده است.بطور صریح استفاده از اشاره 

روزرسانی کنیم. چرا  بتوانیم ویوها را به   بایدگردیم. ما  می اصلی بحث باز  حال به مویوع  

 ایم.را زیر پا گذاشتهپذیری اصل تعویض  که اگر نتوانیم، آنگاه بطور روشن

  -در محصوالت عمده تجاری  هم در استاندارد و هم -  SQLدانید  همانطور که احتماال می

گونه  به  امکان  این  پشتیاز  یعیف  بسیار  میای  دست بانی  از    SQLکم  کند.  معمول  بطور 

دهند، پشتیبانی  روزرسانی ویوهایی که عملیات گزینش یا پرتو را روی یک مرابطه پایه انجام میبه 

)شبیه همی ویو زیر  مثال مطابق  برای  دارد(.  )با وجود مشکالتی که  است که در  کند  مان چیزی 

 دیدیم(:  اولفصل 
    CREATE VIEW SST_PARIS 

      AS ( SELECT S.SNO, S.STATUS 

           FROM   S 

           WHERE  S.CITY = 'Paris' ) ; 

 
 . را ببینید( 8فصل ) را هم زیر پا بگذارد اطالعاتل اص همچنین ممکن است  *
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زیر را   DELETEتوانیم برای مثال  است و ما می  Sاین ویو پرتوی از گزینش جدول پایه 

 بر روی آن اعمال کنیم:
    DELETE 

    FROM   SST_PARIS 

    WHERE  SST_PARIS.STATUS > 15 ; 

 

 همانند عبارت زیر است:  DELETEاین 
    DELETE 

    FROM   S 

    WHERE  S.CITY = 'Paris' 

    AND    S.STATUS > 15 ; 

 

 مایند.نپشتیبانی می تر از این روزرسانی ویوهای پیچیده ولی تعداد کمی از محصوالت از به 

سرگردان  -ادی وجود داردکه هنوز در آن مناقشات زی  –متاسفانه من اکنون در این وادی 

روزرسانی ویوها امروز تا حد زیادی حل شده است  ام. نظر شخصی من این است که مساله به ه شد

در هر صورت   نیستند.  موافق  من  با  مورد  این  در  لزوما  دیگران  ولی  تئوری(  به صورت  )حداقل 

نیازمند پیش زمینه بحث   توانم  ندارد. تنها میای است که در این کتاب وجود  بیشتر در این مورد 

عنوان  دیگری تحت  کتاب  به  را  شما  داد   که  نوع ه پایگاه  رابطه ها،  مدل  و  بیانیه سوم  ها  نوشته  ای 

داروجیسی هیو  و  این یدیت  باشید،  مورد  این  در  بیشتری  جز یات  خواهان  اگر  دهم.  ارجاع    ن، 

 .مویوع با عمق بیشتری در آن جا بررسی شده است

 

 نکات متفرقه

دانند  ایان این بخش بایستی چند نکته دیگر را بگویم. اول، چیزی است که همه میاز پقبل 

 گیرند:ها به دو منظور مورد استفاده قرار میولی باز هم ارزش گفتن را دارد. ویو

  Xجهت عبارت    Vآگاه است که  کند مسلما  را تعریف می  Vکاربری که ویو   •

می  کاربر  این  است.  شده  در  تعریف  به تواند  کجا  عبارت  هر    Vاز    Xجای 

 نویسی است. استفاده نماید. منظور این کاربر فقط خالصه 

وجود دارد    Vدر مقابل کاربری هم هست که فقط در این حد آگاهی دارد که   •

آل(  حداقل در حالت ایده و برای استفاده در اختیار وی قرار گرفته است ولی )
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تواند یک مرابطه پایه  می  Vری  چیست. برای چنین کارب  Xکه عبارت    داندنمی

به نظر می رسد. این استفاده دوم از ویوها  فرض شود، همانطور که واقعا چنین 

 ام. اهمیت بسیار دارد و در این بخش تا حدودی بر آن تمرکز داشته 

این  ابتدای  در  را  ویوها  وقتی  رابطه   دوم،  عبارت  گفتم  دادم  توییح  را  فصل  ویو  که  ای 

می حداقتعریف  کارکند  در  مجازی«  »مرابطه  اگر  اینکه  برای  چرا؟  است.  مرابطه  یک  شامل   ل 

روزرسانی هم  ای نخواهیم داشت. چنین چیزی اساسا متغیر نیست و طبیعتاً قابل به نباشد اصال مرابطه 

اریم که میتوان آن را »ثرابطه« نامید. برای مثال )با یک  ای دنخواهد بود. در عوض یک ثابت رابطه 

 درآوردی(:  ساختار من
    CONST PERIODIC_TABLE ( RELATION  { 

          TUPLE { ELEMENT 'Hydrogen', SYMBOL 'H' , ATOMICNO  1 }, 

          TUPLE { ELEMENT 'Helium'  , SYMBOL 'He', ATOMICNO  2 }, 

          ... 

          TUPLE { ELEMENT 'Uranium' , SYMBOL 'U' , ATOMICNO 92 } 

                                       } ) ; 

 

کند، بایستی  کنم در شرایطی که عبارت فوق نوعی »ثرابطه« را تعریف میمن تصور نمی

ثابت  نظر من جا زدن  به  نظر گرفت.  مرابطه در  را  هیچ  آن  متغیرها،  بجای  یادگیری  ها  به  کمکی 

 کند.نمی

جاری هم    دانشگاهی وجود دارد که به بازار تسوم، یک اصطالح فنی نامناسب در مجام

شود.   مشتقتواند از یک مرابطه  کنم که یک ویو می یادآوری می   اولسرایت کرده است. از فصل  

  ای تصویرلحظه ه آن  شده« را به چیزی اطالق کرد که ب  مشتق توان »مرابطه  ای دیگر میاما به گونه 

ت آمده از چیز   شما را به یاد یک عکس، چیزی بدسشود. با این نام احتماال( گفته میشاتاسنپ )

مجازی می نه  و  واقعی  مرابطه  دیگر،  عبارت روی  تعریف یک  معنای  به  فقط  مفهوم  این  اندازد. 

ل )با یک ساختار ها هم هست. برای مثانیست، بلکه به معنای گرفتن یک رونوشت مجزا از داده 

 دیگر به همان صورت(: 
    VAR LSS SNAPSHOT ( S WHERE CITY = 'London' ) 

        REFRESH EVERY DAY ; 

 

 ای تقریبا مشابه اجرای یک کو ری است با این تفاوت که: تعریف یک تصویر لحظه 



  

 به فهرست
112 

لحظه  • تصویر  )مثل  یک  نام مشخب  با یک  مرابطه LLSای  بصورت یک  و   )

میخواندن-فقط ذخیره  پایگاه  در  )فقطی  به  -شود  ربطی  بودن  خواندنی 

 ای ندارد. پاراگراف بعد را ببینید(. ی دوره سازتازه 

لحظه  • دوره تصویرهای  بصورت  تازه ای  روز(  هر  مثال  )در  میای  شوند.  سازی 

کند و نتیجه را  اندازد. کو ری را مجددا اجرا میاین عمل مقدار فعلی را دور می

 نماید. ای ذخیره میجدید تصویر لحظه بعنوان مقدار 

 کند.ساعت گذشته را نمایندگی می 24های داده   LLSی ادر این مثال تصویر لحظه 

های توزی  شده، و بسیاری موارد دیگر  ها، سیستم کردن داده ای در انبار تصویرهای لحظه 

برنامه  دارند.  نمونه اهمیت  حسابداری  در    های  هستند.  مورد  این  در  برنامه خوبی  داده این  ها  ها 

)مثال   این فریز لحظه  در آخر سال مالی(، و تصویربایستی در لحظه مناسب فریز شوند  امکان  ای 

 کند. پذیر میها امکان دون قفل کردن سایر برنامهکردن را ب

لحظه تصویرهای  که  است  آن  برخی حوزه مشکل  در  )حداقل  تصویر  ای  بصورت  نه  ها( 

بصورت  لحظه  بلکه  » ای،  پوشیده ویوهای  شناخته شده جامه عمل  تصویر «  ولی  لحظه اند.  ای،  های 

رابطه  مدل  نیستند   تا حدوویو  می ای  تایید  را  امر  این  نووشیده دی  ویوها، جامه عمل  که  اند.  کند 

عملگر انتساب  با  مرابطه ویوها  به  مناسب  میهای  ایجاد  پایه  عمل های  جامه  »دید  بنابراین  شوند. 

را امروزه بجای  ی است که در معنا دچار تناقض است. از آن بدتر اینکه کلمه ویو  پوشیده« عبارت

ها( و این خطر وجود دارد  ، حداقل در برخی حوزه اند )بازهم»دید جامه عمل پوشیده« به کار برده 

که معنای اصلی این کلمه لوث شود. در این کتاب من همیشه کلمه ویو را در معنای اصلی آن به  

 دهم که این کلمه همه جا چنین معنایی ندارد.رم ولی هشدار میبکار می

 

 نماهاها و گزاره مرابطه 

رسیده  فصل  این  قسمت  مهمترین  به  میاکنون  بطور خالصه؛  به  ایم.  دیگری  جور  توانیم 

مرابطهمرابطه از  افراد  بیشتر  تصور  کنیم.  نگاه  فایلها  شبیه  است. ها  معمولی  کامویوتری  های 

توان  صورت فایل. اما میبا انضباط( باالتر، ولی در هر  با تجرید )شاید بهتر است بگویم  هایی  فایل

از دیدگاهی دیگر   آنها ر به درک عمیق   نگاه کردا  را  ما  این روش  به عقیده من  تری خواهد  و 

 رسانید. این راه چنین است. 
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ا، فرض بر آن است که این  هرا در نظر بگیرید. مانند بقیه مرابطه   Sکنندگان مرابطه  توزی 

نمایندگ را  واقعی  جهان  از  بخشی  هم  میمرابطه  دقیق ی  بطور  یک  کند.  نماینده  مرابطه  عنوان  تر 

است. بدین معنا که یک عبارت عمومی در مورد دنیای واقعی است )عمومی  نمای مشخب  گزاره 

 ر چنین است: نمای مرابطه مذکوگزاره  .(توییح خواهم داد  ؛ بدین جهت که پارامتری است

  STATUS  رتبه آن است و    SNAMEطرف قرارداد است و نامش    SNOکننده  توزی 

 است. CITYباشد و محل استقرار آن شهر می

  بسط داخلی و یا    معنانما  است. به این گزاره   تفسیر موردنظر  S نما برای مرابطه  این گزاره 

می می  Sمرابطه   که  گویند.  بگذارید  این  بر  را  فرض  گزاره توانید  مقدار  این  که  است  تابعی  نما، 

ست که این مقدار برگشتی بستگی به پارامترهای آن دارد. در  برگشتی آن همیشه درست یا غلط ا

این پارامترهای  مورد  ویلگیCITY و  STATUS ,SNAME ,SNO مثال  با  های  )متناظر 

 ,INTERGERتیب از نوع اند )به تر این پارامترها پذیرای مقادیری از نوع مناسب  مرابطه( هستند. 

NAME, SNO    وCHARبایستی پارامخواهیم تاب  را  (. وقتی می ترها را مقدار  فراخوانی کنیم 

و لندن. پس از آن به    20، اسمیت،  S1دهیم:  دهی نماییم. مثال به ترتیب به آنها این مقدارها را می

 گزاره زیر خواهیم رسید:

و محل استقرار    20اسمیت است و رتبه آن  طرف قرارداد است و نامش    S1کننده  توزی 

 وی شهر لندن  است. 

 ه در منطق عبارتی است که یا صحیح است و یا غلط دو مثال: یک گزار بطور کلی

 است.  شالقی آچار تبهکارگروه  ادوارد اَبی نویسنده کتاب 

 است.  شالقیآچار  تبهکار گروه ویلیام شکسویر نویسنده کتاب 

ها همیشه صحیح  ط. دچار اشتباه نشوید و تصور نکنید گزاره اولی صحیح است و دومی غل

ام مرابطه هستند   و  آنها  مورد  در  بحث  هنگام  به  من  میا  این  بر  را  فرض  آنها  گذاها  همه  که  رم 

 اند.صحیح 

 شود.نامیده می نمای مرابطه گزاره نمای متناظر دارد که هر مرابطه یک گزاره  •

که    tاست. آنگاه هر تاپل مانند    Pنمای  دارای گزاره   Rفرض کنید که مرابطه   •

می  Rدر   دارد  به وجود  خاص    تواند  گزاره  یک  رود.    pمنزله  شمار  از    pبه 

 آید.وجود دارد بدست می  tگذاری پارامترهایی که در جای
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)بسیار مهم ( قبول داریم که هر گزاره  • ایجاد    pمانند    و  این طریق  به  شود،  که 

 ست. ای صحیح )و نه غلط( اگزاره 

 اند:ها صحیح اره پذیریم که تمام گزمی  Sرو در مثال خودمان برای مرابطه از این 

و محل استقرار    20طرف قرارداد است و نامش اسمیت است و رتبه آن    S1کننده  توزی 

 آن شهر لندن  است. 

و محل استقرار آن    10طرف قرارداد است و نامش جونز است و رتبه آن   S2کننده  توزی 

 ریس  است. شهر پا

و محل استقرار آن    30آن    طرف قرارداد است و نامش بلَک است و رتبه  S3کننده  توزی 

 شهر پاریس  است. 

و به همین ترتیب. بیشتر در این مورد صحبت کنیم. اگر یک تاپل فریی ظاهرا قابل قبول  

ده نشود(، فرض را  )در مرابطه دی  باشد و بتواند در مرابطه حایر شود ولی در واق  این اتفاق نیافتد

ن زمان  آن  در  گزاره  این  که  خواهیم گذاشت  این  فرض  بر  دیگر  عبارت  )به  است  بسته  ادرست 
 پذیریم(. برای مثال تاپل: را می بودن جهان 

    TUPLE { SNO SNO('S6'), SNAME NAME('Lopez'), 

                           STATUS 30, CITY 'Madrid' } 

این  که  دارید  مرابطه    قبول  در  زمان  این  در  ولی  است  معتبر  ظاهرا  تاپل  حضور    Sیک 

 پذیریم که مویوع زیر در این لحظه از زمان واقعیت ندارد: ه مید. در نتیج ندار

و محل استقرار آن    30طرف قرارداد است و نامش لوپز است و رتبه آن    S6کننده  توزی 

 شهر مادرید  است. 

ل هر  در  مرابطه  دیگر، یک  زبان  زمان  به  از  شامل«  حظه  فقط  تمام«  و»  هایی تاپل  »شامل 

 کنند.یندگی میای صحیح در آن زمان را نماهاست که گزاره 

است و   Rنمای مرابطه و مربوط به مرابطه  گزاره   Pیک اصطالح دیگر: مجددا فرض کنید  

بدن   rباشد. آنگاه  می  rدر یک زمان خاص دارای مقدار    Rهمچنین   بسط  (  rه  )یا به زبان دقیقتر 
باشید که بسط    P  خارجی خارجی در طول زمان تغییر  در یک زمان مشخب است. توجه داشته 

 نین نیست.کند ولی بسط داخلی چمی
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 ایهای رابطهعبارت

ای دلخواه تعمیم های رابطهتوان در مورد عبارت ای مطرح شده در این قسمت را میایده 

توزی  از  پرتو  یک  اینجا  در  مثال  ویلگی ک داد.  تمام  شامل  بجز  نندگان  مشاهده  CITYها  را   ،

 کنید: می
    S { SNO, SNAME, STATUS } 

 های با این شکل خواهد بود: نتیجه شامل تمامی تاپل 
    TUPLE { SNO s, SNAME n, STATUS t } 

 اند: هایی به این شکل بدست آمده که از تاپل 
    TUPLE { SNO s, SNAME n, STATUS t, CITY c } 

در   که  کنید  مقدار      Sتوجه  با  شهر  یک  به  cهم  است.  داشته  نتیجه    وجود  دیگر  زبان 

 نمایی به شکل زیر است:ترش عبارت گزاره گس

بنام   و    SNAMEبه نام    SNOکننده طرف قرارداد  که توزی    CITYوجود دارد شهری 

 واق  است.  CITYدر شهر  STATUSرتبه 

کنندگان  ط سه پارامتر دارد و رابطه متناظر )پرتو توزی  نما در اصل فق توجه کنید که گزاره 

نام ش  نیست و منطق   CITYهر( هم فقط سه ویلگی دارد.  بجز  پارامتر  اینجا  متغیر  دانان به آن  در 
با عبارتمی  مقید دلیل که  این  به  دارد شهری  گویند  استوجود  »محدود« شده  توییح    ،  )برای 

یم به  مقید  متغیرهای  مورد  در  کنیدبیشتر  مراجعه  کتاب  این    . (یمه  که  کنیم  فرض  است  بهتر 

 ایی به این صورت خواهد بود: نمه )و نه چهار( پارامتر دارد. چنین گزاره نما فقط سگزاره 

و    STATUSش  ابوده، رتبه  SNAMEطرف قرارداد است و نامش    SNOکننده  توزی 

 دانیم کجاست( مستقر است. در شهری )که ما نمی

ورت  به این ص  SSTباشند. مثال اگر ویو  نماهایی میدهنده چنین گزاره ان تمامی ویوها نش

 شده باشد:  تعریف
    VAR SST VIRTUAL ( S { SNO, SNAME, STATUS } ) ; 

 نمای این مرابطه دقیقا چنین است:گزاره 

و    STATUSش  ابوده، رتبه  SNAMEطرف قرارداد است و نامش    SNOکننده  توزی 

 ت. در شهری مستقر اس

می که  نکته  آخرین  گزاره و  مورد  در  گزاره خواهم  و  بگویها  که  نماها  شد  گفته  م: 

تواند خالی باشد و  یعی است که این مجموعه میای از پارامترها را داراست. طبنما مجموعهگزاره 
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گزاره  باشد  میاگر چنین  گزاره  به  تبدیل  غلط  نما  یا  و شرط صحیح  قید  بدون  که  )چیزی  شود  

گزاره ب  .(است زبان دیگر گزاره، یک  تمام گزاره   شده تباه نمای  ه  ولی  زاره ها، گاست.  هستند  نما 

 نماها، گزاره نیستند. تر گزاره بیش

 

   بدانیم شتریها بها و نوع رابطه انیدرباره تفاوت م

ها نام داشت ولی در آن زمان در موقعیتی نبودیم که  نوع  و ها  رابطه تقاوت بین    دومفصل  

م داربتوانیم  آنرا  موقعیت  اینجا  در  ولی  کنیم  مشاهده  را  دو  این  تفاوت  را  همترین  کار  این  و  یم 

 دهم:انجام می 

های صحیح  ای از گزاره ها در هر لحظه از زمان بصورت مجموعه نشان دادم که پایگاه داده 

تبه  طرف قرارداد است و نامش اسمیت است و ر  S1کننده  توزی رسد: برای مثال گزاره  به نظر می
است.    20آن   لندن   استقرار آن شهر  دقیق و محل  داد بطور  نشان  آرگومان تر  که  در  م  این  هایی 

اینجا   )در  دارند.  وجود  و    S1گزاره  اسمیت  ویلگی  20و  همان  که  لندن(  مربوطه  و  تاپل  های 

 باشند. بنابراین:هستند و هر کدام از این مقدارها از یک نوع متناسب می

 توانیم در مورد آنها صحبت کنیم.ز چیزهایی هستند که می ای اها مجموعه نوع 

 ح( در مورد این چیزها هستند.مالتی )صحیها جرابطه 

توانیم درمورد آنها صحبت کنیم( را  ها فرهنگ لغات )چیزهایی که می به بیانی دیگر، نوع 

در مورد آنها صحبت  توانیم  سازند در مورد چیزهایی که میها ما را قادر میدهند و رابطه به ما می

بگوییم چیزی  می   کنیم،  جالب  مقایسه  ک )این  کند؛  تواند  نوع مک  نسبت    نسبت  مانند  رابطه  به 
 کنندگان کنیم، خواهیم دید که: مان را محدود به توزی  اگر صحبت   .(اسامی به جمله است

می • توزی  تنها  شماره  مورد  در  نام توانیم  و  کنندگان،  صحیح  اعداد  ها، 

 کاراکتری صحبت کنیم. هایرشته 

»یچیزی که می • دارد:  قالبی  بگوییم چنین  توزی  توانیم  با یک شماره ک  کننده 

ای دارد که با یک  ست و یک نام مشخب دارد و رتبه مشخب طرف قرارداد ا

عدد صحیح مشخب شده است و در شهری مستقر است که نام آن با یک رشته  

ن و بس به جز چیزهایی که  کاراکتری مشخب شده است.« همین و بس. )همی

شود. مثال با توجه به چیزهایی تاج میتوانیم بگوییم استنبطور منطقی از آنچه می
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بگوییم که    S1کننده  رد توزی توانیم در مودانیم، میکه می کننده توزی چنین 
SNO    طرف قرارداد است و نامشSNAME   ش  ابوده، رتبهSTATUS    و در

است مستقر  رشهری  شهر  ما  نظرتان  .  به  جمله  این  اگر  گذاشتیم.  نامعلوم  ا 

می فکر  و  اآشناست  رابطه کنید  پرتو  با  تنگاتنگی  درست  رتباط  دارد....  ای 

 اید.( حدس زده 

ای از دنیای واقعی است«  آمد مهم دارد. رابطه همانطور که دیدید »تکه این مویوع سه پی 

 )در بخش قبل گفتم(: 

رابطه نوع  .1 و  یروری ها  دو  هر  موردش ان ها  در  آنکه  برای  چیزی  نوع  بدون  د. 

 توان گفت. طه اصال چیزی نمیصحبت کنیم، نداریم و بدون راب

رابطه نوع  .2 و  کافیها  ما  برای  یکدیگر  کنار  در  به  ها  منطقی  برای صحبت  و  اند 

به    هیچ چیز دیگری نیازمند نیستیم  )البته برای نشان دادن تغییرات دنیای واقعی 

ای به آنها نیازی  های لحظه اریم ولی برای نشان دادن موقعیت ها هم نیاز دمرابطه

 . (نداریم

ها با هم یکی نیستند. از کسانی که سعی دارند چنین چیزی را به  ها و رابطه نوع  .3

شما بقبوالنند دوری کنید  در واق  این ادعا که نوع یک گونه خاص از رابطه  

انداخ جا  در  سعی  تجاری  محصوالت  که  است  چیزی  و  است،  دارند  آن  تن 

م خطاهای  پایه  بر  که  محصوالتی  شود  روشن  روزی  ساخته امیدوارم  نطقی 

ای نیستند. بیشتر  بطه اند محکوم به فنا هستند. چنین محصوالتی از نظر من را شده 

کنند و سعی دارند  گرایی پشتیبانی میاین محصوالت آنهایی هستند که از شی

جدول شی و  ح  SQLهایها  وارد  زور  به  کنندرا  این  )دست   جله  از  یکی  کم 

است خورده  تاکنون شکست  بیشتجز یا  .(محصوالت  کتاب  ت  این  بحث  از  ر 

 خارج است.

پایان می به  ارا ه دیدگاه رسمی در مورد آنچه گفته شد  با  پایگاه بخش را  برم. گفتم که 

ا به همراه  ههای صحیح تصور شود. در حقیقت پایگاه داده ای از گزاره تواند بصورت مجموعه می

می که  گزاره عملگرهایی  روی  بر  مجموعه توانند  )یا  ازها  یک  گزاره   ای  تشکیل  کنند،  عمل  ها( 

گویم »یک دستگاه منطقی« منظورم یک دستگاه رسمی )مانند  دهند. وقتی می می  دستگاه منطقی
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با داشتن     تنتاج و اصول اسشده(  )حقایق داده   مویوعه اصول دستگاه علم هندسه( است که در آن 

العاده مدل  یقت کاد با بینشی فوق گیری شده( را اثبات نمود. در حق)حقایق نتیجه   هاقضیه توان   می

را  رابطه  سال    ای  داده   1969در  پایگاه  گفت  و  کرد  فقط  اختراع  دارد(  که  نامی  )بر خالف  ها 

های درست.  گزاره ست و یا به بیان دیگر  هاواقعیت ای از نیست بلکه مجموعه  هاداده ای از  مجموعه

وند( اصول مویوعه دستگاه منطقی مورد بحث  شهای پایه نشان داده میها )که با مرابطه این گزاره 

نتیجه  و حقایق  گزاره شدگیریهستند  )استنتاجی(  گزاره ه  از  که  هستند  موجود  های جدیدی  های 

میبدست می ما  به  قوانین  این  دیگر  زبان  به  که چگونه عملگرآیند.  رابطه گویند  جبر  را  های  ای 

عبارت  به  یک  سیستم  که  زمانی  بنابراین  میرابطه کارگیریم.  قرار  ارزیابی  مورد  را  دهد  ای 

از واقعیتاسخ می)خصوصا زمانی که به یک کو ری پ های دیگر بدست  دهد(، یک واقعیت را 

 آورد. در عمل مانند ثابت کردن یک قضیه  می

ها« انیم ابزاری که منطق برای حل »مساله پایگاه داده توحال که این مطالب را فهمیدیم می

 دهد را در دست گیریم. به بیانی دیگر سواالتی مانند: ار میدر اختیارمان قر

 ها بایستی در نگاه کاربر چگونه باشد؟ پایگاه داده  •

 رسند؟قیدهای جامعیت چه شکلی دارند و چگونه به نظر می •

 ها چگونه است؟ زبان کو ری •

 ها رسید؟ سازی کو ریتوان به بهترین پیاده چگونه می  •

 ن صورت ارزیابی نمود؟ های پایگاه را به بهتریرتتوان عباتر، چگونه میکلی •

 نتایج چگونه بایستی برای کاربر نمایش داده شوند؟  •

 شود؟ ها چگونه انجام می اساسا طراحی پایگاه داده  •

این  مانند  دیگر  سواالت  پرسش )و  آمد.  خواهند  پیش  پاسخ ها(  نیازمند  منطقی  های  های 

کند. به عقیده من  بانی میمستقیما از این مفاهیم پشتیای  بدیهی است که مدل رابطه   منطقی هستند.

شکست  و  »برحق«  مستحکمی،  دژ  مانند  مدل  سایر این  که  معتقدم  اساس  همین  بر  است.  ناپذیر 

های« دیگر را اساسا بتوان مدل  ل ای« اصال در باغ نیستند. من جدا شک دارم که »مدهای داده »مدل

رابطه  مدل  فقط  و  مینامید  که  است  مستحکم  ای  اینکه  بجای  آنها  اکثر  شود.  نامیده  مدل  تواند 

رابطه   منظوره باشند، تک مدل  فقط  مقابل  در  و  نظریه مجموعههستند  اساس  بر  که  است  و  ای  ها 

 مال باز خواهم کرد.کا هشتم های منطقی بنا شده است. این مویوع را در فصل گزاره 
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 خالصه 

پردازد )همراه بخش بعد از آن  نماها میمهمترین بخش از این فصل آنجاست که به گزاره 

اساسا هر مرابطه  ها و نوع در مورد رابطه که   متناظر  دارای یک گزاره   Rها بود(.  باشد  می   Pنمای 

ود و در طی زمان هرگز تغییر  ششمرده می  R  بسط داخلیو یا    آماده به تفسیر  P(.  R)گزاره مرابطه  

در حال حایر است که شامل    P  بسط خارجی  rآنگاه  شد  با  rبرابر با    Rکند. اگر مقدار فعلی  نمی

هاست و هر تاپل نماینده یک گزاره صحیح است. بسط خارجی در طول زمان  ای از تاپلمجموعه

توانند بصورت یک دستگاه منطقی ها به همراه عملگرهایش میکند. از این رو پایگاه داده تغییر می

 شود:صل آورده میمهم از مطالب این فدر اینجا چند نکته  در نظر گرفته شوند. 

مرابطه  • به فقط  قابل  »به ها  مانند  روزرسانی یک روزرسانی هستند. گفتن کلماتی 

 اند. روزرسانی یک ویلگی« راحت و در عین حال نادرست تاپل« و »به 

کلی • یک  حداقل  مرابطه  و  هر  یکتایی  خاصیت  کلیدها  دارد.  د)کاندید( 

 متناظر با کلید تاپل هستند. ناپذیری دارند. مقدارهایکاهش

مرابطه • دارند.  برخی  خارجی  کلید  )مانند    SQLها  ارجاعی  عملیات  از 

CASCADEمی پشتیبانی  کاربردی (  و  مفید  است  ممکن  عملیات  این  کند. 

رابطه  مدل  جزء  ولی  دیگرباشند  و  نیستند  هم    ای  خارجی  کلیدهای  اینکه 

 مویوعی بنیادی نیستند.

شوند.  سازی میهای پایه پیاده مرابطه با برقراری تناظر به عملگرهای درون ویوها  •

فقط  ویوهای  برای  است،  عملی  بودن  بسته  خاصیت  دلیل  به  نگاشت    )این 

روزرسانی ساده نیست.(  خواندنی این کار آسان است ولی برای ویوهای قابل به 

می   اصل پذیری  دلخواهی  تعویض  و  یروری  غیر  تبعیض  هیچ  نبایستی  گوید 

 های پایه و مجازی وجود داشته باشد. بطه بین مرا

 به رابطه مانند نسبت اسم به جمله است.  نسبت نوع  •

رابطه نوع  • و  فقط  ها  مطلب  )این  نیازند.  مورد  داده  دادن  نشان  برای  دو  هر  ها 

که  همانطور  است،  منطقی  سطح  به  فیزیکی می  مربوط  سطح  در  دانید 

دلیل به  ولیکن  هستند  سودمند  دیگری  سطح،   ساختارهای  دو  این  بودن  مجزا 

 قرار داده شده است.( ای سطح فیزیکی عمدا خارج از قلمرو مدل رابطه 
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 ها تمرین
 

کنندگانی که  رتبه توزی    UPDATEبه زبان خودتان شرح دهید که چرا جمالتی از قبیل »این    -1

ای بگویید که تا  کند« چندان دقیق نیستند. در این مورد جملهروزرسانی میند را به تقر در لندن مس

 تواند دقیق باشد. جایی که می

 

 ، ایده بدی است. SQLدار در های مکانروزرسانیچرا استفاده از عملگرهای به  -2

 

در بخش    MARRIAGEو    TAX_BRACKET  ، ROSTERهای  مرابطه   SQLتعریف    -3

 بیشتر در مورد کلید کاندید« را بنویسید.  »مطالبی

 

 ح نیست؟ د دارد« چندان ملموس و صحیچرا جمله »رابطه یک کلی -4

 

کاهش  -5 فایده  برای  دلیلی  من  متن  میدر  هم  شما  آیا  آوردم.  دیگری  ناپذیری  دالیل  توانید 

 بیاورید؟ 

 

تاپل   -6 مانند  هم  نیستند  اسکالر  کلید  با  متناظر  اسکا»مقدارهای  را شرح  ها  جمله  این  هستند.«  لر 

 دهید. 

 

 تواند داشته باشد؟ حداکثر چند کلید می Rد. اش ب nاز درجه    Rفرض کنید مرابطه  -7

 

نمونه   EMPمرابطه    -8 کاندید«  کلید  مورد  در  بیشتر  »مطالبی  بخش  از  در  ارجاعی ای    خود 

طه ما را ملزم به پشتیبانی از  هاست. یک سری داده ساده برای این مرابطه بسازید. آیا این مرابمرابطه

می میتهی  نشان  ولی  خیر،  )پاسخ:  میدکند؟  تهی  که  باشد.( چگونه  هد  کننده  اغوا  چقدر  تواند 

 را در حالتی که استفاده از تهی غیر مجاز است، حل کرد؟توان این تمرین می

 

9- SQL  رد. چرا؟ برای تشخیب کلید خارجی ندا دیتوتوریال چیزی مانند امکان تغییر نام 
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با کلید خارجی به یکدیگر    R2و    R1توان حالتی را تصور کرد که در آن دو مرابطه  آیا می  -10

 مراجعه نمایند؟ 

 

توسط آن  SQLمحصول    -11 ارجاعی  عملیات  کدام  کنید.  بررسی  را  دارید  در دسترس  که  ی 

ید محصولی را تصور  توانکنید کدامیک از آنها سودمند هستند؟ آیا میشود؟ تصور میپشتیبانی می 

 کند ولی سودمند است؟ کنید که از آنها پشتیبانی نمی

 

رابطه   -12 تریگرمدل  »پروسجرهای  اثر  ای چیزی درباره  بر  است که  این مشکلی  آیا  ندارد.  دار« 

 کنید این امکان یروری است؟ مطلوب چطور؟ غفلت بوجود آمده است؟ چرا؟ آیا تصور می 

 

 : (SQL)ست که به این صورت تعریف شده است ویویی ا LSSPفرض کنید  -13
CREATE VIEW LSSP 

      AS ( SELECT S.SNO, S.SNAME, S.STATUS, SP.PNO, SP.QTY 

           FROM   S, SP 

           WHERE  S.SNO = SP.SNO 

           AND    S.CITY = 'London' ) ; 

 شود: حال یک کو ری بر روی این ویو نوشته می
    SELECT DISTINCT LSSP.STATUS, LSSP.QTY 

    FROM   LSSP 

    WHERE  LSSP.PNO IN 

         ( SELECT P.PNO 

           FROM   P 

           WHERE  P.CITY <> 'London' ) 

 های پایه نوشته شود چه شکلی خواهد داشت؟ اگر این کو ری بر روی مرابطه 

 

 کدامند؟  LSSPویو   در تمرین قبل کلید)های( -14

 

ای وجود دارد  آیا هیچ ویوی قانونی  ی که در دسترس دارید را بررسی کنید.SQLمحصول    -15

که اجرای آن با شکست مواجه شود؟ اگر بلی، بسیار مختصر شرح دهید که در چه شرایطی؟ تولید  

در   فقط  سوال  )این  دارد؟  توجیهی  چه  مناسب  پشتیبانی  در  توفیق  عدم  برای  مورد  کننده 

 ها( روزرسانیهاست نه به کو ری
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دارSQLمحصول    -16 دسترس  در  که  کنید.ی  بررسی  را  به   ید  آن  ویوها  در  کدام  روزرسانی 

 شوند؟ بسیار مختصر پاسخ دهید. پشتیبانی می 

 

کنندگان و قطعات و یا هر پایگاه مشابه دیگری، مثالی بیاورید که  با استفاده از پایگاه توزی   -17

 ها پایه و کدام مجازی باشد، اختیاری است. اینکه کدامیک از مرابطه نشان دهد  

 

ی که در دسترس دارید را بررسی کنید )از این نظر همه محصوالت مثل هم  SQLمحصول    -18

 گذارد؟ پذیری را زیرپا میهستند (. آیا محصول اصل تعویض 

 

ای پشتیبانی  تصویرهای لحظه از    SQLای را شرح دهید. آیا  تفاوت ویوها و تصویرهای لحظه  -19

 را انجام دهد؟ شناسید که این کار کند؟ آیا محصولی می می

 

 »دید جامه عمل پوشیده« چیست؟ چرا به کار بردن این کلمه بد است؟  -20

 

 نما را با مثال شرح دهید. کلمات گزاره و گزاره  -21

 

 را بنویسید.  SPو  Pهای نماهای مربوط به مرابطه گزاره  -22

 

 فهمید؟ از اصطالحات بسط داخلی و بسط خارجی چه می  -23

 

پایگاه   DBفرض کنید    -24 از  باشد که مییکی  از مرابطه   Rشناسید و  هایی  باشد.  یکی  های آن 

بنیادی شرح داده شده در این    Rنمای  گزاره  چیست؟ توجه: نکته این تمرین آن است که نظرات 

ها نگاه کنید. این  ید با این هدف که از این دید به داده های خودتان اعمال کنفصل را، بر روی داده 

 ب مشخب ندارد. سوال  یک جوا

 

گزاره   NLSو    LSویوهای    -25 بگیرید.  نظر  در  را  ویوها«  مورد  در  بیشتر  »مطالبی  نمای بخش 

می پایه  مرابطه  باشند،  ویو  آنها  اینکه  بجای  اگر  آیا  چیست؟  مرابطه  هر  با  تفاوتی  متناظر  بودند 

 رد؟کمی
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 چیست؟  13تمرین  LSSPنمای مربوط به ویو گزاره  -26

 

 را شرح دهید.  انبودن جه  فرض بسته -27

 

ای مجاز است. پس ما  هاست و یک مجموعه خالی، مجموعهای از ویلگییک کلید مجموعه -28

که مجموعهمی کنیم  تعریف  کلید خالی  ویلگیتوانیم یک  از  میای خالی  فکر  آیا  کنید هاست. 

 خورد؟ین کلید به هیچ دردی می چن

 

 ت؟ چرا؟( چیست؟ )آیا پاسخ به این سوال آسان اس ای با درجه صفرنمای مرابطه گزاره  -29

 

این صحبت هم درست است؟     -30 آیا عکس  است.  مقدار  بعنوان  رابطه  دارای یک  مرابطه  هر 

 ای دارای یک مرابطه است. اینکه هر مقدار رابطه 
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  پنجمفصل 

 

 ایبطهجبر را
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کنم ری می. اول، یادآوکنمآغاز می  اول این فصل را با یادآوری چند نکته مهم از فصل  

دست جبری  عملگر  هر  می  که  ورودی  بعنوان  را  رابطه  یک  به  کم  را  دیگر  رابطه  یک  و  گیرد 

تولید می می عنوان خروجی  یادآوری  دوم،  ورودی کند.  را که  واقعیت  این  و  کنم  و خروجی  ها 

اینجا همگی رابطه(، خاصیت بسته بودن جبر می  نوعهم ویلگی است    گویند. همینهستند )و در 

به ما اجازه نوشتن عبارت  بصورت اجمالی    اول وم، در فصل  دهد. سهای جبری تودرتو را میکه 

»هشت عملگر اصلی« )گزینش، پرتو، یرب، اشتراک، اجتماع، تفایل، پیوند و تقسیم( را توییح  

ولی قبل  با دقت بیشتری شرح دهم    -مثل بقیه مطالب  –خواهم این عملگرها را  ا میدادم. در اینج

 د:از آن بایستی چند نکته را بدانی 

اعمال  توانند بر تمامی رابطهاول، عملگرها عمومی هستند. آنها می • های ممکن 

کارمند رابطه  پیوند  برای  خاص  پیوند  یک  به  مثال  یک  شوند.  و  ادارات  و  ها 

ها،  نیازی نداریم. )به نظر شما  کنندگان و سفارشبرای پیوند توزی   پیوند دیگر

 گرا هم صادق است؟( های شی ین قضیه در مورد سیستم ا

می • را  عملوندها  آنها  هستند.  خواندنی  فقط  عملگرها  را  دوم،  نتیجه  و  خوانند 

به برمی را  چیزی  ولی  نمیگردانند  روی روزرسانی  بر  آنها  دیگر  بیان  به    کنند. 
 .هامرابطه  کنند نه روی کار می هاابطه ر

ها مراجعه کنند. مثال   ه توانند به مرابط عملگرها نمی  البته، این بدان معنا نیست که •

R UNION S    که حالی  هستند  Sو    Rدر  مرابطه  دو    دی توتوریالدر    نام 

می شمار  به  صحیح  می عبارتی  عباراتی  چنین  مورد  در  نام  رود.  گفت  توان 

ینجا متناظر با خود مرابطه نیست بلکه اشاره آن به مقدار فعلی آن در  مرابطه در ا

میا دیگر  بیان  به  است.  زمان  از  لحظه  بعنوان  ین  مرابطه  یک  نام  از  یک  توان 

عبارت   و  کرد  استفاده  مرابطهمراجعهعملوند  به  رابطه کننده  عبارت  یک  ای  ، 
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است  رابطه   * صحیح  ثابت  بایستی  اصل  در  موولی  مربوطه   قرار  ای  استفاده  رد 

  Nفرض کنید   گیرد. )یک مقایسه ممکن است به درک این مطلب کمک کند.

و در زمان   است  نوع عدد صحیح  از  متغیر  مقدار    tیک  باشد. در  می  3دارای 

  2+3این عبارت معادل    tعبارتی صحیح است ولی فقط در لحظه    N+2نتیجه  

 خواهد بود. نه کمتر و نه بیشتر.(

است  • بدیهی  رابطه   آخری،  جبر  خواندنی عملگرهای  فقط  همگی  اند.  ای 

انتساب    UPDATEو    DELETEو    INSERTعملگرهای   همچنین  )و 

 . نیستندای  ولی جزء جبر رابطه  هستندای  ای( عملگرهای رابطه رابطه 

بدهم چرا که نحوه پشتیبانی آن از   دیتوتوریالاینجا الزم است توییحی در مورد ساختار 

رابطه  تفا جبر  با  ای  معناداری  پشتیبانی    SQLوت  جبر  از  عمدا  که  بگویم  است  )بهتر  دارد 

میتقیممس عمل  به  در تری  که  است  این  مهم  نکته  چون    آورد(.  عملگرهایی  و    UNIONمورد 

JOIN   ویلگی بین  تناظر  وجود  نیازمند  در  که  هستند،  عملوندها  این    دیتوتوریال های  بایستی 

هم ویلگی هها  حال  عین  در  )و  در  م نام  زیر  عبارت  مثال  باشند.  و  دیتوتوریال نوع(  قطعات   ،

 دهد: را بر روی شهر پیوند می کنندگانتوزی 
  P JOIN S 

تنها در    Sو    Pشود،  کنندگان و قطعات انجام می طبق تعریف این پیوند بر پایه شهر توزی 

صا به خط  توجه کنید )خصو   SQLبا هم اشتراک دارند. حال به همین عمل در    CITYویلگی  

 آخر(:

 
  SELECT P.PNO, P.PNAME, P.COLOR, P.WEIGHT, P.CITY, 

       S.SNO, S.SNAME, S.STATUS 

  FROM   P,S 

  WHERE  P.CITY = S.CITY 

نویسی شود که در اینجا سه حالت  های مختلفی عبارت تواند به صورتتوجه: این مثال می 

ترند.  کمی نزدیک دیتوتوریالسومین حالت به فضای بینید که دومین و کنید. میرا مشاهده می

 (.S.CITYو یا  P.CITYدارند و نه  CITYو عبارت ستونی بنام )توجه کنید که این د

 
را بنویسیم بلکه بایستی    SUNION  Rم عبارت توانیباشند نمی QLSول نام دو جد  Sو R  مثال اگر SQLولی نه در  *

 SELECT R.* FROM R UNION SELECT S.* FROM Sبجای آن از چنین عبارتی استفاده کنیم: 
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  SELECT P.PNO, P.PNAME, P.COLOR, P.WEIGHT, P.CITY, 

       S.SNO, S.SNAME, S.STATUS 

  FROM   P JOIN S 

  ON   P.CITY = S.CITY 

 

  SELECT P.PNO, P.PNAME, P.COLOR, P.WEIGHT, CITY, 

       S.SNO, S.SNAME, S.STATUS 

  FROM   P JOIN S 

  USING  ( CITY ) 

 

  SELECT P.PNO, P.PNAME, P.COLOR, P.WEIGHT, CITY, 

       S.SNO, S.SNAME, S.STATUS 

  FROM   P NATURAL JOIN S 

 

ارت خاص را انتخاب کردم چرا که تنها عبارتی  های مختلف من این عبولی از میان حالت 

با   مطاب  SQLاست که  ااولیه  و  دارد  قادر میز آن مهم قت  مرا  اینکه  در  تر  نکته دیگر  سازد چند 

 (. دیتوتوریالو جبر را توییح دهم )حداقل در محدوده    SQLهای مورد تفاوت 

و نام   SQLدر   • است  یروری(  موارد  برخی  در  )و  مجاز  دار  نقطه  لی  های 

 چنین نیست. دیتوتوریال 

اب ناپذیر است چرا که  ها اجتنیلگی تغییر نام و  دیتوتوریال در برخی موارد در   •

معموال چنین اتفاقی   SQLشویم ولی در  ها دچار تکرار یا عدم تطابق میدر نام 

  دی توتوریالدر    RENAMEدارای روشی مانند    SQLافتد )با این وجود  نمی

انند آنچه در بخش بعد خواهیم دید، مورد استفاده قرار است که برای اهدافی م

 گیرد(. می

نت • »نام   دیتوتوریال یجه  در  به  شده«  نیازی  مرتبط  عمل   SQLهای  )در  ندارد 

های مرتبط  های مورد نظر جهت »رف  ابهام«، به جای نام روش تغییر نام ویلگی

خطای با  کار  این  انجام  عدم  صورت  در  و  است  رفته  کار  به  دستوری    شده 

 روبرو خواهیم شد(. 

برخی ویلگی • از  پشتیبانی یمنی  بر  از حساب   SQLای،  جبر رابطه   هایعالوه 

. یمیمه مراجعه کنید(.  EXISTSکند )بطور خاص به  ای نیز پشتیبانی میرابطه 

به زبانی پر زا ده    SQLچنین امکانی ندارد. در نتیجه این تفاوت،    دیتوتوریال 
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می  معموتبدیل  که  راه شود  کو ری  نوشتن یک  برای  آن  در  بیال  شماری های 

 * آید(. ساز مان  جدی به حساب میه برای بهنیه وجود دارد )واقعیتی ک 

مطابقت    SELECT-FROM-WHEREبایستی با الگوی    SQLهای  کو ری •

باشند.   پیش  دیتوتوریال داشته  بخش  چنین  در  و  فصل  این  در  ندارد.  فریی 

 ر این مورد بیشتر خواهم گفت. کردن دگسترش دادن و خالصه 

 به شما نشان خواهم داد.   SQLو   دیتوتوریال هایی از  در ادامه مثال 

 

 در مورد بسته بودن بیشتر بدانیم

امیدوارم فهمیده باشید که وقتی گفتم خروجی هر عملیات جبری یک رابطه جدید است،  

خروجی کامال جامه عمل پوشیده   کردم. منظور این نبود کهاز یک دیدگاه خیالی به قضیه نگاه می

 (:SQLو سمت راست  دیتوتوریال پیوند، سمت چپ  است. مثال مطابق با مثال زیر )گزینش از
( P JOIN S )  |  SELECT P.*, 

WHERE PNAME > SNAME    |     S.SNO, S.SNAME, S.STATUS 

                             |  FROM   P, S 

                             |  WHERE  P.CITY = S.CITY 

                             |  AND  P.PNAME > S.SNAME 

 

می شکل  پیوند  تاپل  که  سرعتی  همان  به  است  شرط  وایح  گزینش  سیستم  گیرد، 

PNAME>SNAME    در(SQL    بصورتP.PNAME>S.SNAMEمی بررسی  را  و  (  کند 

یا نه. بنابراین نتیجه فوری که از پیوند حاصل    ظاهر شود  یجه نهاییگوید که تاپل بایستی در نتمی

شود. )واقعیت  است هرگز بطور کامل جامه عمل نووشد و در خروجی نهایی ظاهر نشود ممکن  می

نتایج فوری بطور کامل جامه عمل  این است که سیستم به سختی تالش می تا  ، دلیل  نووشندکند 

 .( این کار باال بردن کارایی است

  PNAME>SNAMEکند. به عبارت بولین  ه مهم دیگری را نیز روشن میبل نکت مثال ق

حاصل    دیتوتوریال عبارت  ر  د عبارت  این  کنید.  می  P JOIN Sدقت  درخواست  و  را  کند 

 
(، که در 1998جوالی  www.dbpd.comشما« )شت کو رینو ام با عنوان »پنجاه راه برای  هشت ای نو در گذشته مقاله *

توان به پنجاه فرم  کنند« را میرا توزی  می P2کنندگانی که قطعه نام توزی ای چون »و ری ساده دم کآن نشان دا

 نوشت.  SQLمختلف در  



  

 به فهرست
129 

SNAME    وPNAME  های  های مرابطه ویلگی  نهکنند  های نتیجه اشاره میدر واق  به ویلگیS  

از کجا میPو   ولی  ک .  دفهمیم  نتیجه  بدست آمده  ویلگی  ارای چنینه  رابطه  است؟ عنوان  هایی 

که به  کنیم؟ معلوم است  گونه عنوان حاصل یک عبارت جبری را پیدا میچیست؟ و بطور کلی چ

نیازمندیم و بطور دقیق قواعد پیداکردن نوع رابطه. بدین صورت    قواعد پیداکردن  ای از مجموعه

بدان نوع رابطه)های( ورودی را  پیوند  نیم نوع رتوایم میاگر  پیدا کنیم. در مورد  ابطه خروجی را 

 از این نوع خواهد بود: P JOIN Sویند که خروجی گفوق این قواعد می
  RELATION { PNO PNO, PNAME NAME, COLOR COLOR, WEIGHT 

WEIGHT, 

             CITY CHAR, SNO SNO, SNAME NAME, STATUS INTEGER } 

 

ها خواهد بود. اجتماعی که از آن صحبت  عنوان ورودی   اجتماع   برابر با  وان خروجیدر حقیقت عن

اجتماع معمولی مجموعهمی رابطکنم  اجتماع  نه  و  توییح  ه هاست  این فصل در مورد آن  ها که در 

تمام ویلگی می بیان دیگر عنوان خروجی محتوی  به  از ویلگیهای ورودیدهم.  به غیر  های  هاست 

مثال  در    –مشترک   یک  -CITYفقط  این  فقط  میکه  ظاهر  ویلگیبار  این  دوبار.  نه  فاقد  شود  ها 

 را به این صورت هم بنویسم:  P JOIN Sتوانم نوع نتیجه هستند و من می  -راست به چپ –تیب تر
RELATION { SNO SNO, PNO PNO, SNAME NAME, PNAME NAME, 

CITY CHAR, STATUS INTEGER, WEIGHT WEIGHT, COLOR COLOR } 

 

گوید  بسته بودن می توجه داشته باشید که بسته بودن پیش نیاز قواعد پیداکردن نوع است.  

رابطه  و  است  رابطه  یک  ندارندنتیجه  بدنه  فقط  بایستی    ها  نتیجه  هر  پس  دارند،  هم  عنوان  بلکه 

 باشد.  -و همینطور یک بدنه مناسب  –دارای یک عنوان مناسب 

معرف  که    RENAMEعملگر   فصل  این  پشتیبادر  به  شده،  رابطه ی  مدل  وسی   از  نی  ای 

نیازمند بعنوان ورودی دریافت می  RENAMEاست.    قواعد پیداکردن نوع  کند و  یک رابطه را 

گرداند. رابطه خروجی با ورودی یکسان است با این  یک رابطه دیگر را به عنوان خروجی بازمی

و    دیتوتوریال مثال )سمت چپ    وض شده است. برایها در آن عتفاوت که نام یکی از ویلگی

 (: SQLسمت راست 
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S RENAME ( CITY AS SCITY ) | SELECT S.SNO, S.SNAME, S.STATUS, 

   |        S.CITY AS SCITY 

   | FROM   S 

 

 شود:ای تولید می مان چنین نتیجه با مقدار همیشگی مثال 

 

 
 

ی که حس کنم شما با  ورد، مگر زمانر در نخواهم آ )در این فصل معموال نتایج را به تصوی

 مین مورد.( عملگر مورد بحث ناآشنا هستید، مثل ه

 

 توجه 

 ALTERشبیه دستور    RENAME  دهد نمیرا در پایگاه تغییر    Sمثال قبل مرابطه    مهم:

TABLE    درSQL    .نیستRENAME    فقط یک فراخوانی عبارت است )مثلP JOIN S    و یا

N+2ه مانند  و  فقط (  عبارات  مشخ  مه  مقدار  برمییک  یک  ب  فقط  که  وقتی  تا  )البته  گرداند 

نه   باشد  میعبارت  عبارت  این  دستور(  گییک  قرار  دیگر  عبارات  داخل  آینده  تواند  در  و  رد 

 ها خواهیم دید.های بسیاری از عبارت مثال

پاسخ این است  کند؟  ها( چه کار می های نتیجه )یا نام ستون با نام ویلگی  SQLحال ببینیم  

ع نمیکه خیلی خوب  اوال در فصل  مل  رابط  SQLدیدیم که در    سوم کند.  ند »نوع  ارد  ه« جایی 

هایی به وجود آید که اصال نام  )بجای آن نوع سطر وجود دارد(. ثانیا ممکن است در نتیجه ستون 

 ندارند. مثال: 
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SELECT DISTINCT P.WEIGHT * 2 FROM P 
 د مثال: ایجاد شون ا دو نام هایی بثالثا ممکن است ستون 

SELECT DISTINCT P.CITY, S.CITY FROM P, S 
 باره به مثال اول فصل نگاهی بیاندازیم:یایید دو نهایتا ب

  ( P JOIN S )  |  SELECT P.*, 

  WHERE PNAME > SNAME |  S.SNO, S.SNAME, S.STATUS 

   |  FROM   P, S 

   |  WHERE  P.CITY = S.CITY 

   |  AND  P.PNAME > S.SNAME 

 

در   که  مقایسه  عبارت  در    PNAME>SNAME،  دیتوتوریالبه  ،  SQLو 

P.PNAME>S.SNAME  می است؟  منطقی  غیر  آنها  از  کدامیک  کنید.  دقت  که  است  دانید 

نتیجه   به  شرطی  عبارت  می  FROMاین  و  اشاره  نتیجه    Pیا    Sنماید  در  وجود    FROMمسلما 

  WHEREیا    SELECTدر بخشی مانند    P.PNAMEانند  نه چیزی مندارند  توییح اینکه چگو

این امر را توییح    SQLاستاندارد  ر شده است، واقعا مشکل است.  )یا هر جای دیگر عبارت( ظاه

است. آنقدر پیچیده که من آن را در    دیتوتوریال تر از قواعد  پیچیده   خیلیدهد ولی طرح آن  می

قابل قبول است و این قواعد    SQLجیه  ارم که توگذآن می  دهم ولی فرض را براینجا توییح نمی

هس  اثبات  قابل  نیاز  یادآوری میدر صورت  کوتاهی  این  توجیه  برای  کتابتند.  این  که  در   کنم 

 .SQLای است نه در مورد مورد مدل رابطه 

خواهم تعدادی از عملگرهای جبری را شرح دهم. توجه داشته باشید که من قصد  حال می

با ندارم آ  ا  خواهم که »تمام عملگرهای شناخته شده« رات توییح دهم و نیز نمیهمه جز ی  نها را 

این از  غیر رسمی  اما  تعریفی درست  اکثر موارد من  به همراه چند    پوشش دهم. در  را  عملگرها 

 کنم. مثال ارا ه می 
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 عملگرهای اصلی 

رابطه  جبر  اصلی  عملگرهای  فصل  این  تدر  کاد  توسط  که  شدند،  ای  شرح  عریف  را 

 تماع، تفایل، یرب و تقسیم.هم. این عملگرها عبارتند از: گزینش، پرتو، پیوند، اشتراک، اجدمی

 

 گزینش

ها  عبارتی بولی باشد که دارای صفر یا بیشتر نام ویلگی است و تمام این ویلگی  bxاگر  

 : bxبر پایه   rآنگاه گزینش  * باشند.  rمتعلق به رابطه 
  r WHERE bx 

آنها    بر اساس  bxکه    rهای  ای محتوی تمامی تاپل و بدنه   rوانی همانند  است با عنای  رابطه 

 شود. برای مثال: یح ارزیابی می صح
  S WHERE CITY = 'Paris' | SELECT S.* 

   | FROM   S 

   | WHERE  S.CITY = 'Paris' 

 

اوقات   برخی  می   selectبعنوان حاشیه، گزینش  من  خوانده  از  شود.  را استفاده  واژه    این 

 †. اشتباه شود  SQLزبان  SELECTکنم زیرا ممکن است با  توصیه نمی 

 

 پرتو 

رابطه   کنید  ویلگی  rفرض  ویلگی  X,Y,…,Zهای  دارای  احتماال  است.  )و  دیگر(  های 

 که عبارت است از:  X,Y,…Zبر روی  rآنگاه پرتو  
  r { X, Y,..., Z } 

عنوان  رابطه  الف( یک  با  است  از عنوانای  تمامی ویلگی  r  که  با حذف  هایی که در  و 

{X,Y,...,Z}   های به شکل  ی تمام تاپل است. و ب( یک بدنه محتو  حضور ندارند، بدست آمده

}z,...,Zy,YxX{   با مقدار  به گونه در آن    rاز    Zبرای    zو...    Yبرای    X  ،yبرای    xای که هر تاپل 

 وجود دارد. مثال:

 
 ل را ببینید. فصن  همی 6دیگری نیز دارد. تمرین  هایعبارت بولی محدودیت *
  بجای کلمه محدودیت ارسین چنین اشتباهی پس از ترجمه وجود ندارد به هنگام ترجمه به ف کااز آنجا که ام †

restrict ام. مترجمز گزینش استفاده نموده ا 
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  S { SNAME, CITY, STATUS } | SELECT DISTINCT S.SNAME, 

                                |        S.CITY, S.STATUS 

                                | FROM   S 

 

شوند«. از این رو وجود  گویم، نتیجه یک رابطه است بنابراین »تکرارها رف  میدوباره می

DISTINCT  در عباراتSQL  .واقعا یروری است 

پرتو   اما  تمام ویلگیمی  دیتوتوریال در  و  با  انجام شودتواند  نیز  ویلگی  به جز یک  .  ها 

 های: برای مثال عبارت
S { SNAME, CITY, STATUS } 

 و همچنین 
  S { ALL BUT SNO } 

این امکان موجب صرفه  نوشتن میمعادل یکدیگرند.  بسیار در  شود. )تصور کنید  جویی  

باید   چگونه  رابط  ویلگی  99که  یک  درجه  از  با  مورد    100ه  در  امکانی  چنین  کرد(.  پرتو  را 

SUMMARIZE    وGROUP    قسمت   وجود هم )در  »گسترشدارد  بعد  و  های  دادن 

 بندی و از گروه درآوردن« را مالحظه کنید(. کردن« و همچنین »گروه خالصه 

 عبارت زیر:  دیتوتوریالاولویت پرتو باالست. بنابراین در 
  S JOIN P { PNO, CITY } 

 به معنای این است: 
  S JOIN ( P { PNO, CITY } ) 

 نه به معنای این: 
  ( S JOIN P ) { PNO, CITY } 

داده  از  استفاده  با  و  تمرین  را  برای  تفسیر  این دو  بین  تفاوت  مثال خودمان،  های معمولی 

 نشان دهید. 

 

 پیوند 

کنید   ویلگیرابطه   rفرض  با  رابطه    nY,..., 2Y, 1Y, mX,..., 2X, 1Xهای  ای  با    sو 

های  تا( ویلگی  nها )Yبه بیان دیگر    وجود دارند.  Y1, Y2,..., Yn, Z1, Z2,..., Zpهای  ویلگی

هستند.    sهای اختصاصی  تا( ویلگی  pها )Zو    rهای اختصاصی  تا( ویلگی  mها )Xاند و  مشترک

استثنا می از  بدون  هیچیک  و  Xتوان فرض کرد که  با یکدیگرZها  نیست  ها  ن   ند، عملی شدهمنام 
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کنید که همه    RENAMEفرض مدیون  این   را  Xاست. حال تصور  اختها  و  می   Xصار  به  نامیم 

 : sو   r(  پیوند )یا به اختصار  * پیوند طبیعیدهیم. آنگاه ها انجام میZها و Yهمین کار را در مورد 
  r JOIN s 

ب( دارای یک    ت.اس  sو    rای  های( عنوان الف( دارای یک عنوان که اجتماع )مجموعه 

و یک تاپل    rای( یک تاپل از  مجموعه )اجتماع    tکه    tهایی است مانند  بدنه که محتوی تمام تاپل

شکل    sاز   به  عنوان  دیگر  زبان  به  تاپل  {X,Y,Z}است.  تمام  محتوی  بدنه  صورت  و  به  های 

}z,Zy,YxX{   های موجود در  ای که تاپلاست، به گونهr    برایX  مقدار    دارایx    ی  براوY    دارای

برا  yدارای مقدار    Yبرای    sهای موجود در  و تاپل  yمقدار   باز هم    zدارای مقدار    Zی  و  هستند. 

 یک مثال از فصل مقدمه: 
  P JOIN S | SELECT P.PNO, P.PNAME, P.COLOR, P.WEIGHT, P.CITY, 

 |        S.SNO, S.SNAME, S.STATUS 

             | FROM   P, S 

             | WHERE  P.CITY = S.CITY 

 

این  در مورد پیوند آشنا بودید ولی ممکن است  کامال مطمئنم که شما با مطالب گفته شده  

کنندگان و قطعات بر روی  کنم که پیوند توزی  نکات را تاکنون نشنیده باشید. اول، یادآوری می 

باشد )و    دیتوتوریال   حدودی شبیه   ه شود که تا ای نوشتبه گونه   SQLتواند با استاندارد  شهرها می

 کنم(: استفاده می *، از SELECTمقابل  هااین بار بجای فهرست طوالنی نام ستون 
SELECT * 

  FROM   P NATURAL JOIN S 

 

 کنند. از این روش پشتیبانی نمی SQLهر چند تمامی محصوالت 

)بدین معنا که    m=p=0دقیق اگر  نوع خاصی از پیوند است. بطور    اشتراک  دوم و مهمتر،

X    وZ  ،)ای وجود نداشته باشد و در رابطه هم نوع باشندr JOIN s    بهr INTERSECT s    تنزل

 کند )در قسمت بعد اشتراک را ببینید(. مقام پیدا می

بدین معنا که    n=0سوم و باز هم مهم، یرب دکارتی  هم نوع خاصی از پیوند است: اگر 

  r TIMES sبه    r JOIN sیلگی مشترکی نداشته باشند،  چ وهی   sو    rو    ای موجود نباشدYهیچ  

 
 کنم.انواع دیگر پیوند را در قسمت بعد بررسی می *
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می قتنزل  )در  دکاسمت یابد  یرب  بعد  الف(مجموعه  های  دالیل:  این  به  چرا؟  ببینید(.  را  رتی 

مشترک  ویلگی تاپل  sو    rهای  تمامی  ب(  است.  مجموعهتهی  برای  ممکن  از  های  تهی  ای 

)ویلگی هستند  یکسان  مقدار  دارای  تاپل  تاپل صفر(.  ها،  هر  تاپل  rاز  ج(  تمامی  پیوند    sهای  به 

 شود.دکارتی ایجاد میخورد و به این ترتیب یرب می

می مشاهده  عمل  در  کو ریچهارم،  از  بسیاری  که  شده  شود  داده  توسعه  نوع  نیازمند  ها 

نیمنامیده می  پیوند نیم پیوند هستند، که   نام  نش شود. )ممکن است تا بحال  باشید  پیوند را  ولی  نیده 

پیوند یافته و سوس نتیجه    sو    rچنین است:     sبا    rنیم پیوند  وع بسیار مهم است.( تعریف  این موی

کنندگانی را بده که حداقل یک قطعه را شود. مثال کو ری »توزی پرتو می  rهای  بر روی ویلگی

 کننده را بده«:توزی  می
  S SEMIJOIN SP  | SELECT DISTINCT S.* 

   | FROM   S, SP 

                   | WHERE  S.SNO = SP.SNO 

 

لاین کو ری میبینید  همانطور که می کنندگانی که حداقل یک قطعه  یست توزی  خواهد 

 تری برای این کار دارد:راه دوستانه  دیتوتوریال اند را درخواست کند.  توزی  نموده 
S MATCHING SP 

افتد )منظور این است  می  r JOIN sی برای  شد چه اتفاقبا  p=0حال تصور کنید که اگر  

هم وجود دارد(. امیدوارم فهمیده    rدر    sو یا هر ویلگی    ستا   rزیرمجموعه عنوان    sکه عنوان  

است )توجه داشته باشید    s MATCHING rتنزل یافته    r JOIN s       باشید که در این حالت  

 (.تفاوت دارند با هم  s MATCHING r و  r MATCHING sکه 

با این وجود نوع  پنجم، پیوند اساسا عملگری دوتایی است، بدین معنا که دو عملوند دارد.  

n  و( است  مفید  و  ممکن  آن  پیشوندی  و  می  دیتوتوریال تایی  پشتیبانی  آن  بنابراین  از  کند(، 

 توانیم عباراتی را به این شکل بنویسیم:می
  JOIN { r, s,..., w } 

ر تعداد  هر  به  تا  را  ده ابطه  پیوند  توزی  هم  و  قطعات  بین  پیوند  مثال  برای  کنندگان د. 

 ین شکل نوشته شود: تواند به امی
  JOIN { P, S } 

توانیم برای یرب یک رابطه و یا حتی هیچ رابطه  استفاده کنیم.  از این شکل دستور می

استفاده   که این موردرسد  است. چنین به نظر می  r، خود  JOIN{r}حاصل پیوند یک رابطه مثل  
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یا  چن رابطه  هیچ  پیوند  عوض  در  ندارد  نتیج   {}JOINدانی  و  است  آن  مهم  باشد.  می  DEEه 

می که  )یادآوری  نتیجه    DEEکنم  چرا  است.(  تاپل  یک  با  و  ویلگی  بدون  خاص  رابطه  یک 

DEE شود؟ با توجه به این دالیل:می 

  x+0ه  نگا، آ xه باشد  عضو خنثی »+« است. بدین معنا که هر چ   0در ریاییات   •

)برای  .  حاصل جم  هیچ عدد صفر استخواهد بود. در نتیجه    xبرابر    x+0و  

برنامه  قطعه  است،  معقول  امر  این  ببینید  که حاصل  اینکه  بگیرید  نظر  در  را  ای 

کند به این صورت که ابتدا حاصل جم  را صفر قرار عدد را محاسبه می nجم  

باشد چه اتفاقی   n=0کند. اگر ا آن جم  میدهد سوس اعداد را یکی یکی بمی

 افتد؟(  می

، آنگاه  xکه هر چه باشد    است. بدین معناعضو خنثی »×«    1به همین صورت،   •

x×1  1و×x   برابرx .خواهد بود. در نتیجه حاصل یرب هیچ عدد صفر است 

. بدین معنا که حاصل پیوند هر  عضو خنثی پیوند است  DEEای  در جبر رابطه  •

م رابطه    rخود    DEEبا    rانند  رابطه  هیچ  پیوند  حاصل  نتیجه  در  بود.  خواهد 

DEE .خواهد بود 

این نظریه برایتان سخت است، فعال زیاد نگران آن نباشید ولی بعدا برای دوباره  درک  اگر  

 DEEو    r JOIN DEEکنم خودتان را متقاعد کنید که هر دو  خواندن آن بازگردید. توصیه می 

JOIN r    برابرr  این  می پیوند مورد بحث در حقیقت  امر موجب میشوند.  این واقعیت که  شود 

 است، قابل قبول باشد.  همان یرب دکارتی

 

 اشتراک 

این دو رابطه، رابطه دو رابطه هم   s و   rفرض کنید   اشتراک  باشند آنگاه  ای از همان  نوع 

و هم در    rهم در    tای که  نهاست به گو  tهایی مانند  ای که حاوی تمام تاپل نوع خواهد بود با بدنه 

s  :وجود دارد. برای مثال 
  S { CITY } | SELECT DISTINCT S.CITY 

    INTERSECT | FROM   S 

    P { CITY } | INTERSECT 

  | SELECT DISTINCT P.CITY 

  | FROM   P 
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به   واقعا  اینجا  به DISTINCT)در  من  ولی  نیست  نیازی  توصیه   ها  را  آنها    دلیل ویوح 

 شود.( ر بخش اجتماع بحث میاین مورد د کنم. درمی

ن اشتراک  این حال  همانطور که مالحظه کردید  با  پیوند است  از  برای راحتی  وع خاصی 

همچنین از نوع    دیتوتوریال کند.  هر دو از آن پشتیبانی می   SQLو    دیتوتوریال بیشتر کاربران،  

 گذرم.آن می ا از توییح کند که در اینجتایی آن پشتیبانی می nپیشوندی و 

 

 اجتماع 

مان نوع  ای از هاین دو رابطه، رابطه نوع باشند آنگاه اجتماع  هم  s و   rدوباره، فرض کنید  

و یا    sو یا در    rدر    tای که  است و به گونه   tهایی مانند  ای که حاوی تمام تاپلخواهد بود با بدنه 

 در هر دو وجود دارد. برای مثال: 
  S { CITY } UNION P { CITY } | SELECT DISTINCT S.CITY 

    | FROM   S 

    | UNION  DISTINCT 

    | SELECT DISTINCT P.CITY 

    | FROM   P 

 

»تکرار برطرف می وجود    SQLشود«. در  در مورد اجتماع نکته ارزشمندی وجود دارد: 

DISTINCT    بعد از کلمهUNOIN    نقشی را  اینجا همان  یروری نیست با این حال این کلمه در

در  دار که  می  SELECTد  ایفا  )نیز  مقابل  DISTINCTکرد  در  ALLدر    اجتماع (، 

DISTINCT  فرض است نه  پیشALL    درست برعکس(SELECT  سوم، یادآوری از فصل  .)

از   نتیجه هیچکدام  البته غلط هم    SELECTهای موجود در دو  DISTINCTدر  و  نیستند  الزم 

 )همچنین تفایل که بزودی خواهیم دید(.  کندصدق می د اشتراک همنیستند. این امر در مور

کند. نوعی اجتماع که در آن  پشتیبانی می  D_UNIONو یا  مجزا    اجتماعاز    دیتوتوریال 

 عملوندها مجزا هستند بدین معنا که هیچ تاپل مشترکی بین آنها وجود ندارد. مثال: 
  S { CITY } D_UNION P { CITY } 

شود چرا که  ین عبارت منجر به صدور پیام خطا میل خودمان، اهمیشگی مثا  با مقدارهای 

توزی هشهرهای قطعه و شهرهای  این عبارت در  ا  نیستند. مشابه  به  می  SQLکنندگان مجزا  تواند 

 این شکل باشد: 
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SELECT * 

  FROM ( SELECT S.CITY FROM S 

         UNION 

         SELECT P.CITY FROM P ) AS POINTLESS 

  WHERE  NOT EXISTS 

       ( SELECT S.CITY FROM S 

         INTERSECT 

         SELECT P.CITY FROM P ) 

 

کنندگان مجزا  ها و شهرهای توزی اند. اگر شهرهای قطعهاین دو تا حدودی با هم متفاوت 

ه  ستی بگویم ک همچنین بای  گرداند.میکند بلکه یک نتیجه خالی باز اعالم خطا نمی   SQLنباشند،  

کار به صورتی که اینجا به های تودرتو ) از زیرکو ری  FROMدر مقابل    SQLهای  همه نگارش

 استاندارد این پشتیبانی را دارد. SQLکنند با این وجود رفته( پشتیبانی نمی

 

 توجه 

  خاصیت است ولی به دلیل رعایت قواعد دستوری، در اینجا واقعا بی  POINTLESSنام  

 روری است. نوشتن آن ی

  کند که جزا پشتیبانی میتایی اجتماع و اجتماع مnهمچنین از نوع پیشوندی و  دیتوتوریال 

 گذرم.اینجا از آنها می

 

 تفاضل

ای از  (، رابطه sمنهای    rنوع باشند آنگاه تفایل این دو رابطه ) هم  s و rباز هم فرض کنید  

هست    rدر    tای که  است به گونه   tایی مانند  هتمام تاپل ای که حاوی  همان نوع خواهد بود با بدنه 

 نیست. برای مثال:  sو در  
  S { CITY } MINUS P { CITY } | SELECT S.CITY 

    | FROM   S 

    | EXCEPT 

    | SELECT P.CITY 

    | FROM   P 
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نیم  که  پیوند  به  مربوط  نوبت  عملگری  حال  آورید.  یاد  به  را  داشت  نام  تفایل  نیمپیوند 

تفایل است  نیم  این مورد عملگرها چندان »بجا« نیستند، خود تفایل نوع خاصی ازست ولی در   ا

تفایل )می تمام  گفت  تفایلتوان  نیم  عادی،  نیم های  اگر  و  مهم اند(.  پیوند  از  نوعی  به  تر پیوند 

ه  مند تفایل بهایی که نیازاست در مورد تفایل هم چنین است ولی با شدت بیشتر. اکثر کو ری

می نیم رسنظر  به  حقیقت  در  میند  تعریف  یک  اینجا  دارند.  نیاز  نیم بینتفایل    sو    rتفایل  ید. 

 . یعنی:sو  rپیوند از نیم  rعبارت است از تفایل  
r SEMIMINUS s = r MINUS (r MATCHING s) 

 :نند را بده«ک ای را توزی  نمیکنندگانی که هیچ قطعهبرای مثال برای کو ری »نام توزی  
  S SEMIMINUS SP  | SELECT S.* 

   | FROM   S 

   | EXCEPT 

   | SELECT S.* 

   | FROM   S, SP 

   | WHERE  S.SNO = SP.SNO 

 

 تری نوشت:توان این کو ری را به  شکل دوستانه می دیتوتوریال در 
  S NOT MATCHING SP 

ر نظر بگیرید که  یعیتی را دایل است، و تفبرای اینکه بدانید تفایل حالت خاصی از نیم 

r  وs   ین خواهم گفت(. نوع باشند )جز یات را به شکل یک تمرهم 

 

 ضرب دکارتی 

توییح می مطلب  بودن  کامل  دلیل  به  فقط  را  عملگر  این  دیدیم  من  که  همانطور  دهم؛ 

یما  هم مستق  دیتوتوریال کنم که  یرب فقط نوع خاصی از پیوند است و به حضورتان عرض می

آن   ناز  پمیپشتیبانی  این  کنیم  فرض  که  دهید  اجازه  بحث  نشدن  گسسته  برای  ولی  شتیبانی  کند 

نبایستی دارای هیچ   این شرایط عملوندها  باشند )و ویلگیوجود دارد. در  نام مشترک  با  گرنه  ای 

اتفاقی می  بود.    های ورودی خواهد ای( عنوان عملوند افتد؟(، و عنوان نتیجه اجتماع )مجموعه چه 

 مثال:  برای
  ( S RENAME ( CITY AS SCITY ) ) 

  TIMES 

  ( P RENAME ( CITY AS PCITY ) ) 
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 : SQLو در 

  SELECT S.SNO, S.SNAME, S.STATUS, S.CITY AS SCITY 

       P.PNO, P.PNAME, P.COLOR, P.WEIGHT, P.CITY AS PCITY 

  FROM   S, P 

 

 تقسیم

کنم این عملگر را در اینجا ارا ه می  تعریف کاملفصل دادم،  طبق قولی که در مقدمه این  

که با    هاییشوم. مهمترین دلیل این کار آن است که کو رید جز یات نمیولی به دالیلی، زیاد وار

می  نوشته  میتقسیم  روششود  به  ساده   توانند  من  نظر  به  )و  همان  دیگر  که  شوند  نوشته  تری( 

ای در همین فصل صحبت خواهم کرد(.  ب رابطه ورد انتسااست )در م  ایانتساب رابطه استفاده از  

 ما از این مبحث )حداقل در دور اول مطالعه کتاب( بگذرید.از این رو ممکن است ش

دلیل دیگر وارد نشدن به جز یات این است که چند نوع »تقسیم« مختلف وجود دارد. اینها  

اند و مسلما من قصد  شده   یم« نامیده همگی »تقس  در حقیقت عملگرهای متفاوتی هستند که متاسفانه 

دهم.   توییح  اینجا  را  آنها  همه  توجه ندارم  من  عوض  اصلی در  تقسیم  به  را  حال    ام  عین  در  و 

میترین  ساده  محدود  رابطه تقسیم  گونه   sو    rهای  کنم.  به  بگیرید  نظر  در  عنوان  را  که    sای 

 :* عبارت زیر استه شده ، خالصsبر   rباشد. آنگاه حاصل تقسیم   rزیرمجموعه عنوان 
  r { X } MINUS ( ( r { X } TIMES s ) MINUS r ) { X } 

X  ای( عنوان در اینجا تفایل )مجموعهr  وs :است. بنابراین برای مثال این عبارت 
  SP { SNO, PNO } DIVIDEBY P { PNO } 

 دهد: ای میبا توجه به مقدارهای مثال خودمان چنین نتیجه 

 

 
 

قریبا« کنند. دلیل اینکه چرا »تکنندگانی که تمام قطعات را توزی  می  ماره توزی)تقریبا ش

 :SQLاد(. مشابه این عبارت در ای« این فصل توییح خواهم دهای رابطه را در بخش »مقایسه

 
کند و چنین عبارتی در این  ینمترین تقسیم« پشتیبانی ل ساده حان و در عی تقسیم اصلی یم از » قبه طور مست دیتوتوریال  *

 زبان مجاز نیست.
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  SELECT DISTINCT SPX.SNO 

  FROM   SP AS SPX 

  WHERE  NOT EXISTS 

     ( SELECT P.PNO 

       FROM   P 

       WHERE  NOT EXISTS 

        ( SELECT SPY.SNO 

          FROM   SP AS SPY 

          WHERE  SPY.SNO = SPX.SNO 

          AND  SPY.PNO = P.PNO ) ) 

 

شنیده  بحال  گذاشته تا  تقسیم  را  تقسیم  اسم  چرا  که  اگر  اید  که  دلیل  این  به    sو    rاند؟ 

را محاسبه کنیم    r TIMES sو ما حاصل یرب دکارتی  ترک باشند  ن ویلگی مشهایی بدورابطه 

به عبارت دیگر یرب دکارتی و    * خواهیم رسید.   rتقسیم کنیم، مجددا به    sبر    و سوس حاصل را

 تقسیم، عکس یکدیگر هستند. 

 

 اند؟کدام عملگرها اولیه

اول تمام عملگرهای مورد بحث  اشاره کردم،  قبال هم  نیستند  همانطور که  ا یه  بسیاری  ز  و 

می بدست آنها  دیگر  عملگرهای  از  تنها( توانند  نه  )و  یک  از:    آیند.  است  عبارت  ممکن  حالت 

فایل. توجه: ممکن است تعجب کنید که چطور تغییر نام در  گزینش، پرتو، پیوند، اجتماع و نیم ت

نام هم اولیه نیست ولی من هنوز     تشریح دلیل پیش زمینه  این فهرست وجود ندارد. در واق  تغییر 

بودن و مفید بودن تفاوت  که بین اولیه   دهد ام. این نمونه به ما نشان میآنرا برای شما آماده نساخته 

م بدون عملگر تغییر نام خودمان زندگی کنم، حتی اگر بدانم این عملگر  توانهست  مسلما من نمی

 اولیه نیست. 

 

 SQLارزیابی عبارات 

ند تتا را تعریف کرد که در آن بجای تساوی  ی بنام پیوعملگر دیگر کاد بجز پیوند طبیعی، 

« و غیره( استفاده کرد. این عملگر  >«، » ≠ای )مانند »=«، » عملگرهای مقایسه   توان از هر یک ازمی

 
 شود؟ چه میی نباشد. اگر باشد خال sتا وقتی که  *
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حاصل از  گزینش  معادل  حقیقت  در  و  نیست  در  اولیه  مثالی  اینجا  در  است.  دکارتی  یرب 

کنندگان و قطعات بر روی شهر برقرار  توزی »نامساوی«  آن پیوند    بینید که دررا می   دیتوتوریال 

 « است(. ≠اینجا » شده است )پس تتا در 
  ( ( S RENAME ( CITY AS SCITY ) 

    TIMES 

    ( P RENAME ( CITY AS PCITY ) ) 

  WHERE SCITY ≠ PCITY 

 :SQLر . و اما دSCITYو  PCITYتوجه کنید که نتیجه دارای دو »شهر« است. 
SELECT S.SNO, S.SNAME, S.STATUS, S.CITY AS SCITY, 

       P.PNO, P.PNAME, P.COLOR, P.WEIGHT, P.CITY AS PCITY 

  FROM   S, P 

  WHERE  S.CITY <> P.CITY 

 شود:در سه مرحله بصورت زیر اجرا می SQLتوانید تصور کنید که این عبارت می

کند. )اگر  را تولید می   Pو    Sهای  جدول یرب  اجرا شده و حاصل  FROMبند   .1

ب، ویلگی شهر را تغییر نام دهیم.  ای کار کنیم بایستی قبل از یربخواهیم رابطه 

SQL  ها از چپ  کند چرا که در هر جدول ستون از زیر این کار شانه خالی می

بنام   به محل استقرار  CITYبه راست ترتیب دارند و دو ستون  از  با توجه  شان 

 گذرم.(برای سادگی از جز یات میشوند.  می  باز شناختههمدیگر 

بند   .2 می  WHEREبعد،  در  اجرا  گزینشی  به  و  را  آید  یرب  حاصل  از 

ای که سطرهایی که دو مقدار شهر در آنها مساویند، حذف  گرداند به گونه برمی

 * شوند.می

بند   .3 نهایت،  از حاصل گزینش، ستون   SELECTدر  پرتوی  و  هایی اجرا شده 

نخاص   را  آن  میاز  )البته  دهمایش  انجام    SELECTد.  هم  را  نام  تغییر  عمل 

یم دید عملی  شود و در آینده خواه ه در این مثال مشاهده می دهد همانطور ک می

تکرارها    SELECTدهد. دیگر اینکه   ای را هم انجام میرابطه   گسترشهمانند  

 
ای که  یرب دکارتی به گونهگزینش حاصلآمد: به این صورت در می 2بود، مرحله می ≠اگر تتا بجای =،  *

نندگان و قطعات بر روی شهر خوانده  ک. این حالت پیوند مساوی توزی ندان شهر آنها برابر است باقی بم هسطرهایی ک

: پیوند مساوی و پیوند  نیتمراست که در آن تتا برابر »=« باشد.   مساوی، پیوند تتاییوند شود. به عبارت دیگر پیمی

 طبیعی چه تفاوتی دارند؟ 
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نمی  برطرف  با  را  اینکه  امر تصر  DISTINCTکند مگر  این  باش بر  د.  یح شده 

 گذرم.( برای سادگی از این جز یات میولی من  

رویارویی   اولین  در  می حداقل  نظر  به  که  چنین  دکارتی،   FROMرسد  یرب  با 

WHERE    و گزینش  ارتباط   SELECTبا  در  پرتو  نشان با  عبارت  کل  و  از  اند  پرتوی  دهنده 

دکارتی یرب  یک  تقریبی    گزینش  شرح  یک  فقط  این  مستد  –است.  رسمیولی  و  برای     -ل 

سمنتیک  معنا یک    SQLدر    SELECT_FROM_WHEREی  صورت  همین  به  است. 

االگو سازی دقیقا این الگوریتم  دهم. البته هیچ پیاده ین عبارت ارا ه میریتم ادراکی برای ارزیابی 

نمی  بکار  عبارتی  چنین  اجرای  برای  چنین  را  آمدن  بدست  آن  اجرای  که  الگوریتمی  هر  و  بندد 

را تضمینتیجه  دلیل خوبی  ن کند، می ای  غالبا  قرار گیرد.  استفاده  هت  معموال در ج  –تواند مورد 

کا ترتیبی    -راییافزایش  با  بندها  اجرای  )مثال(  بنابراین  دارد،  وجود  الگوریتم  یک  انتخاب  برای 

ی سازهرحال پیاده تواند مورد توجه قرار گیرد. در  متفاوت و بازنویسی کو ری به شکلی دیگر می

البته  ی که صالح میتا هر کار  آزاد است انجام دهد،  را  بتوانداند  تا زمانی که  ثابت کرد    فقط 
مو استالگوریتم  نظر  مورد  مفهوم  معادل  منطقی  نظر  از  استفاده  بهینه رد  وظیفه  می.  را  توان ساز 

ولی    هایی که به صورت تضمینی معادل مفهوم مورد نظر هستندچنین دانست: پیداکردن الگوریتم 

 رند.ی بهتری داکارای

 

 سازیو خالصه گسترش

شده  متوجه  احتماال  که  رابطه   اید،همانطور  تاجبر  شد  داده  توییح  که  زیادی    ای  حدود 

هایی به این شکل  توانیم کو ریچنین نیست. می  SQLفاقد امکانات محاسباتی است در حالی که  

 داشته باشیم:  SQLدر 
SELECT A+B AS ... 
SELECT SUM(C) AS ... 

لی( خارج  ای )اصو یا »+« از محدوده جبر رابطه  SUMهمانطور که بزودی خواهید دید،  

عملگر افزودن  به  ما  ولی  رابطه است.  جبر  به  جدید  آن-ای  های  قدرت  افزایش  منظور  نیاز    -به 

بوجود آمدن خالصه  این علت  تقریبا صحیح میداریم.  بیان  به  توان گفت: گسترش  سازی است. 

» امکا محاسبه  تاپن  سطح  خالصه در  و  »ویلگیل«  محاسبه  امکان  فراهم  کردن  را  هم«  زیر  های 

 کند. بیایید نگاهی نزدیکتر داشته باشیم.می
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 دادنگسترش

ها  کنم. فرض کنید وزن قطعهچون این عملگر برایتان تازگی دارد، با یک مثال شروع می 

گرم یک پوند است،    454یم. هر  م نیاز داربه پوند داده شده است و ما به وزن آنها بر حسب گر

 نویسیم:پس چنین می 
  EXTEND P ADD   | SELECT P.*, 

  ( WEIGHT * 454 AS GMWT ) |    ( P.WEIGHT * 454 ) AS 

GMWT    | FROM   P 

 

 شود:ای حاصل میبا مقدارهای مثال خودمان چنین نتیجه 

 

 
 

 توجه 

تغییری    P: مرابطه  مهم پایگاه  ب  گسترکندنمیدر    SQLدر    ALTER TABLEا  ش را 

ست و مثل هر عبارت دیگر نماینده یک مقدار اشتباه نگیرید؛ عبارت گسترش، فقط یک عبارت ا

 .است

ادامه می بر حسب  با مثال  بگیرید »شماره قطعه و وزن  نظر  این کو ری را در  دهیم، حال 

 چنین است:  دیلتوتوریا رت تر باشند.« عباگرم سنگین 7000گرم قطعاتی را بده که از 
  ( ( EXTEND P 

       ADD ( WEIGHT * 454 AS GMWT ) ) 

         WHERE GMWT > 7000.0 ) { PNO, GMWT } 

 : SQLو همچنین 
  SELECT P.*, ( P.WEIGHT * 454 ) AS GMWT 

  FROM   P 

  WHERE  ( P.WEIGHT * 454 ) > 7000.0 
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بار در    P.WEIGHT * 454بینید عبارت  همانطور که می  و    SQLدو  ظاهر شده است 

  را برای هر تاپل دوبار محاسبه نکند. ر هوشمند باشد که آن قدسازی آنباید امیدوار باشیم که پیاده 

 این عبارت فقط یک بار آمده است.  دیتوتوریال در 

-SELECT-FROMدهد این است که ساختار  مشکلی که در این مثال خود را نشان می

WHERE    درSQL   عبارت از    بیش این  تا  کرد  باید  چه  است.  ناپذیر  انعطاف  مانند  حد  ها 

عبارات    دیتوتوریال  در  شوند؟  بند    WHEREبند    SQLساده  از  حاصل  نتیجه  بایستی 

SELECT  می کند)و  محدود  میرا  ناشی  آنجا  از  مشکل  ولی  قالب  کند(،  در  که  شود 

SELECT-FROM-WHERE    بخشWHERE    بند بنگاه می  FROMبه حاصل  نه  ند  کند، 

SELECTرابطه جبر  اساسی  نکته  عبارت .  که  است  این  میای  هم  توها  با  دلخواه  شکل  به  انند 

)با استفاده از   در    SELECT-FROM-WHEREخاصیت بسته بودن( ولی قالب  ترکیب شوند 

SQL  کو ری که  معناست  این  به  شوند.   بایدها  عمال  نوشته  دکارتی  ا  * به شکل یرب  اثر  ین  بر 

ی از  کیب، تغییر نام و گسترش عبارت به شکل خاصی انجام شود که بسیاربایستی تر  محدودیت

 توانند از این الگو پیروی کنند. ها نمیکو ری

 را به این صورت ننوشتم:  SQLممکن است بگویید چرا عبارت 
  SELECT P.*, ( P.WEIGHT * 454 ) AS GMWT 

  FROM   P 

  WHERE  GMWT > 7000.0 

تغ آخر  ا)خط  کرده  که  ییر  دلیل  این  به  در    GMWTست.(  ستون  یک  نهایینام   نتیجه 

شود و اجرا عبارت با خطا روبرو  سرگردان می  WHEREچنین ستونی ندارد، بند    Pول  است، جد

 شود.می

به گونه استاندارد می  SQLدر   را  این کو ری  به  توان  اندکی  نوشت که    دی توتوریال ای 

 شبیه است: 
  SELECT TEMP.PNO, TEMP.GMWT 

  FROM ( SELECT P.PNO, ( P.WEIGHT * 454 ) AS GMWT 

         FROM P ) AS TEMP 

  WHERE  TEMP.GMWT > 7000.0 

 
یدها(  د های پایه یامدار نیستند)جدول نای هایرب دکارتی محدود به جدول  این درست است که عملوندهای این *

ولی با این وجود   ،است FROMد  های تو در تو در بن ریکه این ویلگی مدیون خیلی چیزها از جمله قابلیت زیر کو 

 هنوز هم به معنای یرب دکارتی است.  FROMبند 
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  –های تو در تو  از زیر کو ری  SQLهمانطور که قبال هم متوجه شدید، تمام محصوالت  

 کنند.  پشتیبانی نمی-به این شکل

 :گسترش شد، آنگاه ک رابطه بای rیک تعریف. فرض کنید 
  EXTEND r ADD ( exp AS X ) 

 

با الف( عنرابطه  با ویلگی    rوانی مشابه عنوان  ای است  گسترش داده شده است و    Xکه 

بدنه  تاپلب(  تمام  محتوی  مانند  ای  گونه   tهایی  که  به  از    tای  مقدار    rتاپلی  بوسیله  که    Xباشد 

شود.  محاسبه می  rبر روی تاپل    exp  ه از عبارتبا استفاد  مقداری است که  Xاند و  گسترش یافته

ارجاع داشته باشد. توجه داشته    Xنبایستی به    expداشته باشد و    Xبنام  ای  نبایستی ویلگی  rرابطه  

بعالوه یک است و    rو درجه آن مساوی درجه    rباشید که کاردینالیتی نتیجه مساوی کاردینالیتی  

 یکی است.  expبا نوع  Xنوع 

 

 دن خالصه کر

ندگان، شماره کنکنم )کو ری چنین است »برای هر یک از توزی باز هم با مثال شروع می

 کند را بده«(:کننده و تعداد قطعاتی که توزی  میتوزی 
  SUMMARIZE SP PER ( S { SNO } ) ADD ( COUNT ( ) AS P_COUNT ) 

 آید: ای بدست میمان چنین نتیجه با مقدارهای مثال همیشگی 

 

 
 

است که    نشانه این   PERکلمه    -S5کننده  خصوصا در مورد توزی  -توجه داشته باشید که  

شود. یعنی نتیجه دارای پنج تاپل است )همه  « حاصل میSNOبر روی    Sصه کردن از »پرتو  خال

عبارت   این  مقابل  در  هستند(.  پرتو  در  می  SQLآنها  فکر  احتماال  عبارت )که  معادل  کنید 

 است(:  دیل توتوریا
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SELECT SP.SNO, COUNT(*) AS P_COUNT 

  FROM   SP 

  GROUP  BY SP.SNO 

 

خواهد بود. دلیل این امر آن است    S4و    S1،   S2  ،S3کنندگان  صل فقط شامل توزی  اح

نتیجه فقط از   که واقعا   SQLوجود ندارد. عبارت    SPاساسا در    S5شود و  استخراج می  SPکه 

 است:  دیتوتوریال معادل عبارت 
SELECT S.SNO, TEMP.P_COUNT 

  FROM   S, LATERAL ( SELECT COUNT(*) AS P_COUNT 

            FROM   SP 

            WHERE  SP.SNO = S.SNO ) AS TEMP 

 

 کنند. از این نوع عبارات پشتیبانی نمی SQLهمانطور که گفتم تمام محصوالت  

 

 توجه 

کلیدی   کلمه  به  د  LATERALاستاندارد  چرانیاز  »جنبی   ارد  بصورت  زیرکو ری  که 

laterally به عنصر موجود در »FROM کند.ه میاشار 

نوع  هم   rبا پرتوی از    sای که  دو رابطه هستند به گونه   sو    rفرض کنید  و حاال تعریف:  

 : خالصهآنگاه  nA,...2, A1Aعبارتند از : sهای است و فرض کنید ویلگی
  SUMMARIZE r PER ( s ) ADD ( summary AS X ) 

مانند  رابطه  عنوانی  الف(  با  است  با    sای  داده    Xکه  ب(گسترش  و  است  ای  بدنه   شده 

با    Xگسترش یافته است. مقدار    Xکه با مقدار    sتاپلی است از    tکه    tهایی مانند  محتوی تمام تاپل 

  شود. به میباشند محاسدارای یک مقدار    nA,...2, A1Aکه در    rهایی از  خالصه کردن تمام تاپل 

نام    sرابطه   به  ویلگی  دارای  نبایستی    Xنبایستی  نماید.    Xبه  باشد و خالصه  داشته  مراجعه  توجه 

بعالوه یک است و    sو درجه آن مساوی درجه    sباشید که کاردینالیتی نتیجه مساوی کاردینالیتی  

 یکی است.  خالصه با نوع   Xنوع 

»خالصه  ایچه  پذیرند؟  انجام  باهایی«  فهرست  افن  )قابل  تواب   ز  مسلما  ولی  است  زایش( 

در آن وجود دارند. یک    MINو  COUNT  ،SUM  ،AVG ،MAXسازی معمول مانند  خالصه 

 مثال برای پیدا کردن بزرگترین و کوچکترین:
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SUMMARIZE SP PER ( SP { SNO } ) ADD ( MAX ( QTY ) AS MAXQ , 

MIN ( QTY ) AS MINQ ) 

 

 کند:ر میته را آشکااین مثال دو نک

ن را نگفته بودم  سازی« را با یک عبارت انجام داد. )قبال ایتوان »چند خالصه می •

 هم صادق است.(  EXTENDو  RENAMEولی در مورد 

مقابل   • اینجا  در  »هم  PERآنچه  شده  آمده  که خالصه  رابطه  از  پرتوی  با«  نوع 

مواردی  و در چنین  است، نیست. بلکه در عمل فقط نشان دهنده یک پرتو است  

 تواند به آسانی ساده شود:  می

  SUMMARIZE SP BY { SNO } ADD ( MAX ( QTY ) AS MAXQ , 

                                MIN ( QTY ) AS MINQ ) 

 

در   D)که    AVGDو    CONNTD  ،SUMDهای مجاز دیگر عبارتند از:  کننده خالصه 

نماینده متمایز   به معنایاست    distinctاینجا  از خالصه »حذف مقدا  و  کردن« رهای تکراری قبل 

ویلگ  AND  ،OR  ،XORاست(   بولی(ی)برای  و   INTERSECT  ،UNION،  های 

UNION_D اند( و غیره.هایی که خود رابطه )برای ویلگی 

. با این  آیندنمیبه آن جزء عملگرهای جمعی به حساب   نو وابستگا COUNTبه هر حال 

مخلوط کردن این دو مویوع نتایج بدی به بار    SQLدر  اند )جمعینام تواب   وجود اکثر آنها هم 

شود و یک نتیجه  می برای  اجرای یک عملگر جمعی از یک عبارت اسکالر استفاده  آورده است(.

 مثال:  * گرداند.میاسکالر باز
VAR N INTEGER    

N := COUNT ( S WHERE CITY = 'London' ) ; 

 

سازی هستند و خارج از  ی برای اجرای خالصه عملوندهای  ها فقطنده در مقابل خالصه کن

 دارند و نبایستی مورد استفاده قرار گیرند.  این محدوده معنایی ن

 
 حث این کتاب خارج است. ب  نهباشند ولی این مویوع از دام هتوانند وجود داشتتواب  جمعی غیراسکالر هم می *
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 کننده در لندن وجود دارد؟(:  کردن )چند توزی  یک مثال دیگر در رابطه با خالصه 
  SUMMARIZE ( S WHERE CITY = 'London' ) ADD ( COUNT ( ) AS N ) 

 کند:نکته را روشن می ل هم دو این مثا

 perنیست و خالصه سازی    PERی  فرض دارای ویلگاول، خالصه کردن بصورت پیش 

TABLE_DEE شود. بطور خالصه: انجام می 

  SUMMARIZE ( S WHERE CITY = 'London' ) 

          PER ( TABLE_DEE ) ADD ( COUNT ( ) AS N ) 

و با یک تاپل )و در نتیجه با پرتوی    بدون ویلگیای است  طه راب  DEEکنم  یادآوری می 

سازی است  البته پرتو مورد بحث هیچ ویلگی ندارد(. خروجی این خالصه نوع  ها هم از تمام رابطه 

 * دهد: دارای یک ویلگی و یک تاپل است و با مقدارهای همیشگی مثال خودمان چنین نتیجه می

 

 
 

کننده دو چیز متفاوت  ی خالصهو عملگرها  تواب  جمعیدوم، چند لحظه پیش گفتم که   

باشی چند     COUNT  عملگرد که تفاوت مثال مورد بحث و  هستند و ممکن است متعجب شده 

 پاراگراف قبل در چیست؟ 
COUNT ( S WHERE CITY = 'London' ) 

این است که خالصه  برمیتفاوت اصلی  )تاب ( جمعی سازی یک رابطه  گرداند و عملگر 

 کنید. مراجعه 11بحث بیشتر به تمرین  . برای لرکاک مقدار اسی

 

 وردندرآ بندی و از گروه گروه 

های آن خودشان هم رابطه باشند، قابل قبول  ای که ویلگی، رابطه دومیادآوری از فصل  

و شکل   1-2آورد که از شکل را به تصویر درمی R4و  R1های رابطه  1-5(. شکل RVAاست )

و    RVAک  ی  R4اند.  گرفته شده   2-2 را    R1است  مطلب  رابطه یک  دو  هر  ولی  نیست  چنین 

 رسانند. می

 
 ببینید.  از فصل چهارم را 28رین آورد. تممشکلی بوجود نمی، در این شکل هیچ ستونی دوخطه نیسته اینک *
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 2-2و  1-2های  برگرفته از شکل  R4و  R1و رابطه . د1-5شکل 

 

نیاز داریم و هدف از    RVAالبته ما به راهی  برای حرکت بین استفاده و عدم استفاده از  

خواهم  ها شوم و فقط میعملگر  ین ا  ارد جز یاتبندی همین است. من قصد ندارم در اینجا وگروه 

با    R4اند، بگویم.  نشان داده شده   1-5شکل    ر که درهمانطو  R4و    R1های  این را در مورد رابطه 

 شود:   این عبارت ساخته می 
  R1 GROUP ( { PNO } AS PNO_REL ) 

 با این عبارت:   R1و 
  R4 UNGROUP ( PNO_REL ) 

 ارد. ندا این عملگرههیچ همانندی برای   SQLو 

در آن   NO_RELPدقیقا یک تاپل داشته باشد، و مقدار    xSکننده  برای توزی    R4اگر  

برای   * نخواهد بود.  xSکننده فوق دارای شماره توزی  UNGROUPتاپل خالی باشد، آنگاه نتیجه 

ها ع نو ها،  داده   پایگاه و یا    2004ویرایش هشتم    هاای بر پایگاه داده مقدمه اطالعات بیشتر به کتاب  
 مایید.ن و من، مراجعه نینوشته هیو دارو 2006 ای سومین بیانیه دل رابطه و م

با     هر سر و کار دارند، تعجب کنید. در    RVAممکن است دیدن ظاهر عملگرهایی که 
مانند   ویلگی  یک  به  عملگر  یک  که  زمانی  نوع    Aرابطه  از  می  Tکه  مراجعه  کند،  است 

برا را  م»زیرعملگرهایی«  با  کار  نوع  به کار می  A  ارقدی  از  اگر    Tگیرد که  »نوع    Tهستند. پس 

 
 ای بوجود آمده است. مترجماین اشکالی است که بر اثر حذف تهی از مدل رابطه *
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زیر باشد،  نیز  رابطه«  بحث  مورد  رابطه   عملگرهای  برای  چنین  بایستی  و  باشند  شده  تعریف  ها 

ای هستند )مانند پیوند و...(  یعنی همان عملگرهایی که در  رابطه   »زیرعملگرهایی« عملگرهایی ذاتاً 

 را ببینید. 30و   27های ینمرشناختیم. تاین فصل آنها را 

 

 ها تبدیل عبارت

عملگ تمام  مورد  در  اینجا  جز رتا  با  بیش  و  کم  جبری  کرده های  صحبت  ولی  یات  ام 

مویوعات دیگری نیز هستند که جا دارد در این فصل ذکری از آنها شود. یکی از این مویوعات  

عبارت معادل یکدیگر  هر دو ه ک  ایبه گونه ای به یک عبارت دیگر است تبدیل یک عبارت رابطه 

و قسمت »چرا تکرار غیر مجاز    3ستین بار در فصل  باشند. من امکان انجام چنین کاری را برای نخ 

دهد. در  ساز انجام میو شرح دادم که تبدیل یکی از کارهایی است که بهینه است«، مطرح کردم  

ای بر پایه آنها شکل  بطه ازی راسنه ه ایده بهی ها یکی از دو کاری است ک حقیقت انجام این تبدیل 

ب خارج است استفاده از آمار در بهبود کارایی پایگاه گرفته است )دیگری که از محدوده این کتا

شود(. در این قسمت قصد دارم مطالبی دیگر  نامیده می  سازی بر مبنای هزینه بهینه ه  هاست ک داده 

کنم.  ا یک مثال ساده شروع میبگویم. ب(  ویسی کو ریدر مورد عملیات تبدیل عبارت )و یا بازن

را توزی     P2کنندگانی که  نظر بگیرید »مشخصات توزی عبارت جبری معادل این کو ری را در  

 کنند به همراه تعداد توزیعی هر یک را بده«:می
  ( ( S JOIN SP ) WHERE PNO = PNO('P2') ) { ALL BUT PNO } 

که   کنید  و  توزی    100تصور  که  سف  1،000،000کننده  موجودند  سفارش   500ارش 

به   این عبا  P2مربوط  ارزیابی  اگر  نوشته  است.  به همین صورت که  بهینه رت  بدون  سازی شده و 

 آید:هوشمندانه صورت گیرد، چنین اتفاقاتی پیش می

کنندگان خوانده شوند و  تاپل توزی   100در این مرحله بایستی    :SPو    Sپیوند   .1

از   یک  توزی سفارشل  اپت  1،000،000هر  هر  برای  بایستی  یک ها  کننده 

تاپل  -مرتبه   هر  مجموع  در  ایجاد    -مرتبه  100و  جهت  سوس  شود.  خوانده 

تاپل در دیسک نوشته شوند )برای سادگی   1،000،000نتیجه میانی بایستی   

تاپلفرض کرده  تمامی  فیزیکی ذخیره سازی میام  بصورت  شوند، همچنین  ها 

د ذخیره »تعداد  گرفته   ازیابی ب  و  فعات  کارایی  سنجش  معیار  را  این  تاپل«  ام. 
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نیستند  واقعی  لطمه  فرییات  من  استدالل  روش  به  امر  این  وارد  ولی  ای 

 کند.(نمی

تاپل  :1گزینش حاصل مرحله   .2 این مرحله تمامی  از مرحله قبل  در  های حاصل 

می  1،000،000یعنی   خوانده  فقط  تاپل  آنها  میان  از  و  تاپل    500شوند 

کنم در حافظه قابل نگهداری هستند )ولی نه یک  د که فرض میشومی  اب تخان

 تاپل (.   میلیون

شود، پس  در این مرحله هیچ تاپلی ذخیره و بازیابی نمی  :2پرتو حاصل  مرحله   .3

 توان از این مرحله صرفنظر کرد.می

بهتر    آنی  وایح کارایروند زیر از نظر نتیجه نهایی با روش قبل تفاوتی ندارد ولی بطور  

 است:

تاپل .1 به  گزینش  مربوط  که  رابطه    P2هایی  از  این  :SPهستند  مرحله   در 

می   1،000،000 خوانده  فقط  تاپل  آنها  میان  از  و  انتخاب    500شوند  تاپل 

 مانند. شود و در حافظه باقی میمی

مرحله  Sپیوند   .2 نتیجه  بایستی    :1و  فقط  مرحله  این  به    100در  مربوط  تاپل 

بار برای هر سفارش، چرا که  د )فقط یک بار نه یک ده شونانخوکنندگان   توزی

سفارش شامل    P2های  تمام  حاصل  دارند(.  وجود  حافظه  است    500در  تاپل 

 ماند(. )که باز هم در حافظه باقی می

 توان از این مرحله صرفنظر کرد.باز هم می : 2پرتو حاصل  مرحله  .3

دارای   اول  راه    100,000,102راه  فقط  و  دارد.    100,000,1دوم  بازیابی  و  ذخیره 

سریعتر از اولی است و همچنین وایح است که ما    بنابراین وایح است که دومی بیش از صد برابر

پیاده  بایستی    سازیدوست داریم  این کار  استفاده قرار دهد  برای  اول مورد  بجای راه  راه دوم را 

 عبارت اول: 
  ( S JOIN SP ) WHERE PNO = PNO('P2') 

ایجاد   یلتبد تغییری  ما  استدالل  در  که  چرا  کردم  حذف  را  )پرتو  شود  دوم  عبارت    به 

 کند(:نمی
  S JOIN ( SP WHERE PNO = PNO('P2') ) 
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اند ولی همانطور که دیدید کارایی آنها از زمین  این دو عبارت از نظر منطقی با هم مساوی

  داریم که قبل از اجرا آن را د، توقشوه سیستم داد کند. اگر عبارت اول بهتا آسمان با هم فرق می

دهد. نکته اینجاست که جبر  یستم هم چنین کاری را انجام میبه عبارت دوم تبدیل کند و البته س

  قوانین تبدیل  تواند شامل قواعدی به ناممی -نویسی سطح باالستکه یک روش عبارت  –ای رابطه 

می که  هست  قانونی  مثال  پیشود.  که گزگوید  پیوند  می  شودمیش  ینوندی  که  به گزینشی  تواند 

ساز خوب این قوانین  یک بهینه انون در مثال استفاده کردم(.  شود، تبدیل گردد )من از همین قمی
است بلد  می  را  کار  به  را  آنها  نحوه  و  به  در  نبایستی  کو ری  یک  کارایی  که  چرا  بندد. 

نعبارت )این  باشد.  وابسته  کو ری  آن  اولیهنویسی  همه بون  تیجه  که    دن  است  جبری  عملگرهای 

بدیل شوند. مثال به جای استفاده از اشتراک در نوشتن  های دیگری تتوانند به عبارتها میعبارت

 توان از پیوند استفاده کرد.( یها، معبارت

قوانین تبدیل بسیار زیادند و اینجا جای بحث جام  در مورد آنها نیست و فقط قصد دارم  

کنم. اول، قانونی که در پاراگراف قبل شرح داده شد حالت خاصی    م تکیهمهو  کات کلیدی  بر ن

  f. بطور کلی زمانی که عملگر یکتایی مانند   پذیریقانون توزی  نام  تر به ت از یک قانون عمومیاس

 : bو   aشود هر چه باشد توزی  می   gبر عملگر دوتایی 
f(g(a,b)) = g(f(a),f(b)) 

 شود: بر روی یرب توزی  می SQRTیات جذر مثال در ریای
  SQRT ( a * b ) = SQRT ( a ) * SQRT ( b) 

ساز عبارت فرض کنید(؛ بنابراین یک بهینه  *را  gو  SQRTرا  f)  bو   aای هر چه باشد رب

تواند همیشه در زمان تبدیل عبارت هر کدام از این دو عبارت را جانشین دیگری نماید.  ریایی می

  a+bشود، چرا که جذر  ن قاعده، جذر بر روی جم  توزی  نمیالف ایمخل  وان یک مثاو به عن

 نیست.  bو   aذر مجموع ج

رابطه  جبر  میدر  توزی   تفایل  و  اجتماع  اشتراک،  روی  بر  گزینش  مورد  ای  در  شود. 

توزی  گزینش بر پیوند، این کار فقط در صورتی ممکن است که عبارت شرطی مرکب باشد و از  

به  از هم جدا شده   ANDا  ب  مت مجزا کهدو قس از آنها مربوط  اند، تشکیل شده باشد و هر یک 

برقرار است  از عملوندیکی   این شرط  باشند. در مورد مثال قبل،  پیوند  )شرط گزینش بسیار  های 

توان عبارت را به  پذیری میها مربوط است( و با استفاده از توزی ساده و فقط به یکی از عملوند 

د  توان »گزینش را زودتر انجام داد«. زوض نمود. اصل این است که میی تعویایارر افزایش ک منظو
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تاپل تعداد  که  چرا  است  خوبی  کار  همیشه  گزینش  دادن  بعد  هایی  انجام  مرحله  در  بایستی  که 

شوند  هایی که در مرحله بعد تولید میدهد و به احتمال زیاد تعداد تاپل بررسی شوند را کاهش می

 کند.یم نیز، کمتر را

توزی   از  دیگر  ویلگی  اوالیک  پرتو.  با  ارتباط  در  بار  این  و  اجتماع  پذیری  روی  پرتو   ،

ثانیا، پرتو فقط در صورتی بر پیوند  شود ولی تفایل و اشتراک چنین خاصیتی  توزی  می ندارند. 

می ویلگیتوزی   همه  که  میشود  انجام  آنها  بر  پیوند  که  مهایی  پرتو  در  باشندشود،  با  .  وجود 

ر هم به دلیلی که قبال گفته شد  توان »پرتو را زودتر انجام داد«، که این کاده از این قوانین میاستفا

 کار خوبی است.

  پذیری:شرکت و  پذیریجابجاییدو قانون مهم دیگر عبارتند از 

 : bو   aپذیر است اگر هر چه باشد یک عملگر دوتایی جابجایی
  g(a,b) = g(b,a) 

پذیرند ولی تفریق و تقسیم  این ویلگی را ندارند. در  جابجایی  و یرب  م ج  در ریاییات

رابطهجب جابجاییر  پیوند  و  اجتماع  اشتراک،  هم  هستندای  تقسیم    * پذیر  و  تفایل  ولی 

را داشته باشیم، تفاوتی ندارد که    sو    rپذیر نیستند. پس مثال اگر در یک کو ری پیوند  جابجایی

اول   پکدامیک  دیگری  رابطه  شومی  ند یو در  به  را  کوچکتر  رابطه  همیشه  است  مجاز  سیستم  و  د 

 د دهد.  بزرگتر پیون

 : bو  aپذیر است اگر هر چه باشد یک عملگر دوتایی شرکت
g(a,g(b,c)) = g(g(a,b),c) 

در ریاییات جم  و یرب شرکت پذیرند ولی تفریق و تقسیم این ویلگی را ندارند. در  

پذیر نیستند. پس  پذیرند و تفایل و تقسیم شرکتد شرکت و پیونع  ماشتراک، اجتای اجبر رابطه

یک   در  رابطه  اگر  سه  پیوند  و  r  ،sکو ری   ،u   شرکت قوانین  باشیم،  داشته  و  را  پذیری 

میجابجایی ما  به  میپذیری  که  )همچنین  گویند  کنیم  هم یرب  در  ترتیبی  هر  به  را  آنها  توانیم 

کرده است.(    دیتوتوریال داشته باشیم. همان کاری که    ییتاnیک عملگر  توانیم  گویند که می می

 ختلف، کدامیک کارایی بیشتری دارد. دهد که از میان حاالت مخیب می و سیستم است که تش

 
JOIN  rیجه  نت تیب دارند و ترتیب ستونها در ترا هستون SQLیی پذیر نیست. در اجابج SQLبه بیان دقیق، پیوند در  *

s   و s JOIN r  .با هم تفاوت دارند 
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ها و ساختار واقعی ها بدون توجه به مقدار واقعی داده توجه داشته باشید که تمام این تبدیل

هایی  به  پذیرند. به بیان دیگر چنین تبدیلانجام ها(، خبشازیکی )مثل ذخیره و بازیابی در رسانه فی

 کنند.دون توجه به شکل فیزیکی پایگاه، بهبود کارایی را تضمین میصورت مجازی و ب 

 

 ایگرهای رابطهمقایسه

بر روی تمامی در مورد این واقعیت صحبت کردم که عملگر مقایسه   2در فصل    »=« ای 

  sو    rهای  شود. دو رابطه به نام نیز می  رابطهشامل نوع    طبیعتاًقاعده  ن  ایاده است و  ها قابل استفنوع 

گرهای دیگر نیز  داریم و بایستی بتوانیم بفهمیم که آنها با هم برابرند یا نه. مقایسه  Tو هر دو از نوع 

هم    sدر    rاست )یعنی هر تاپل    sزیر مجموعه    rمفیدند. مثال ممکن است بخواهیم بدانیم که آیا  

حداقل یک   sهم هست ولی    sدر    rاست )یعنی هر تاپل    sزیر مجموعه محض    rآیا ؟ و یا  ت(هس

 نیست(؟  rتاپل دارد که در 

ای  و طبعا به جبر رابطه -ای نیستند  در اینجا بایستی تاکید کنم که چنین عملگرهایی رابطه 

جود ترجیح  با این و.  ، نه رابطهچرا که مقدار بازگشتی آنها صحیح و غلط است  -هم تعلق ندارند

 دهم این بحث را در همین فصل جای دهم. یک مثال: می
  S { CITY } = P { CITY } 

کنندگان بر روی شهر است و سمت راست پرتو قطعات بر طرف سمت چپ پرتو توزی 

بر   را  غلط  این صورت  غیر  در  و  مقایسه صحیح  باشند،  مساوی  هم  با  دو  این  اگر  و  شهر،  روی 

وعه گر این مقایسه )که یک عبارت بولی است( بدین معناست که: »آیا مجمیان دیب   بهگرداند.  یم

 کنندگان و مجموعه شهرهای قطعات مساویست؟«  شهرهای توزی  

 یک مثال دیگر:

  S { SNO } ⊃ SP { SNO } 

گر « در اینجا به معنای »زیر مجموعه محض« است. معنای این مقایسه ⊂عالمت »   توییح: 

آزا) استا  د(برداشت  توزی    ین  »آیا   : قطعهکننده که  هیچ  که  هست  نکند؟«  ای  توزی   را  ای 

 « )زیر مجموعه محض(. ⊂« )زیرمجموعه( و » ⊆«، » ⊇ای دیگر عبارتند از » گرهای رابطه مقایسه
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بیایید چند    * ای برای انجام گزینش کاربرد فراوان دارند. گرهای رابطه بدیهی است مقایسه 

بر »توزی  ن کو رلیاورسی کنیم.  مثال را  نظر بگیرید  بده که همه قطعات را  ی را در  کنندگانی را 

 کنند.« یک عبارت ممکن چنین است: ی  میتوز
  WITH ( SP RENAME ( SNO AS X ) ) AS R : 

       S WHERE ( R WHERE X = SNO ) { PNO } = P { PNO } 

 
 ارتدار عبمقه سابی است ک عمال مانند انت WITH ... AS Rعبارت  توییح:

 SP RENAME (SNO AS X)    
پس از این    کند.منتسب می  Rبوسیله سیستم به نام  را به یک مرابطه موقت و ساخته شده  

تغییر نام    Xبه    SNOخواهد بود با این تفاوت که ویلگی    SPمشابه مرابطه    Rانتساب مقدار رابطه  

ها است(. سوس برای یافتن  م اخل ناتدز  جلوگیری ا  Rو    X)هدف از استفاده از اسامی    †یافته است

 رت:، این عبا Sاز مرابطه  XSکننده توزی 
  ( R WHERE X = SNO ) { PNO } 

ویلگی  رابطه  با یک  برمی  PNOای  که  را  است  قطعاتی  تمامی  شامل شماره  که  گرداند 

این  نکند،     زیای را توهقطع  XSکند. توجه داشته باشید که اگر  آنها را توزی  می   XSکننده  توزی 

  Pبر روی    PNOجه یک با پرتو  رابطه هیچ تاپلی نخواهد داشت. در نهایت، تساوی این رابطه در

بررسی قرار می تنها اگر  مورد  اگر و  بود  بررسی »صحیح« خواهد  این  بدیهی است حاصل  گیرد. 

باشد که دتوزی  می  XSشماره قطعاتی که توسط   د  جوو  Pر مرابطه  شوند مساوی شماره قطعاتی 

 دارد.

 نویسیم:توانیم این کو ری را بصورت یک عبارت ب البته در صورت تمایل می 

  S WHERE ( ( SP RENAME ( SNO AS X ) ) WHERE X = SNO ) { PNO } 

= P { PNO } 

های  ها، نوشتن عبارت برای معرفی نام زیر عبارت  WITHولی در بیشتر موارد استفاده از  

را سا رابطه   rxاگر    تعریف:ک  ی  کند.ده میپیچیده  مرابطه  یک عبارت  به  باشد که  ارجاع    Rای 

 اه عبارت دارد، آنگ
WITH ry AS R: rx 

 
 ببینید.   ا همر 26تمرین  *
† SQL  از همWITH عبارت شوند: ولی عملوندها طور دیگری نوشته می ،کندپشتیبانی می(AS  نامWITH ) 
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هم    rxای باشد. البته  هم یک عبارت رابطه   ryای است اگر خود یک عبارت رابطه 

 باشد. مانند این عبارت:  WITHتواند عبارتی با  می
  WITH ry AS R1 : WITH rz AS R2 : rx 

 تواند به این صورت خالصه شود:که می
  WITH ry AS R1, rz AS R2 : rx 

 سازی خواهید دید. ی زیادی از خالصه هادر آینده مثال 

کنند را بده« شباهت  کنندگانی که تمام قطعات را توزی  میدر هر حال، مثال قبل »توزی  

 زیر:ای تقسیم دارد. بطور دقیق عبارت زیادی به عملگر رابطه 
  SP { SNO, PNO } DIVIDEBY P { PNO } 

اصلی ارا ه شد( معموال به عنوان عبارتی برای کو ری  های  )که برای مثال در بخش عملگر

توزی  توزی  می »شماره  را  تمام قطعات  بده«، شناخته می کنندگانی که  را  شود در حالی که  کنند 

این کو ری این عبارت درخور  بلکه  »   واقعا چنین نیست.  کنندگانی را بده که  توزی    شماره است: 

دانید این دو  کنند.« )اگر نمین تمام قطعات را توزی  میکنند و همچنیحداقل یک قطعه توزی  می

تمرین   دارند  با هم  تفاوتی  منطقی چه  نظر  دارای    25از  که  عبارتی  مزیت  من  نظر  به  ببینید.(  را 

 نیز هست. تردرست ، بلکه ترنیستای است فقط فهم ساده گر رابطه مقایسه

و    Sxکنندگانی مانند  توزی    یک مثال دیگر، کو ری مورد نظر چنین است: »زوج شماره 

Sy    ای که  گونه را بده، بهSx    وSy  نمایند.« این کو ری بدون  دقیقا قطعات مشابهی را توزی  می

 :بینیدمی ای بسیار دشوار است  در اینجاگرهای رابطه مقایسه
  WITH ( SP RENAME ( SNO AS SX ) ) { SX, PNO } AS R1 , 

     ( SP RENAME ( SNO AS SY ) ) { SY, PNO } AS R2 , 

     R1 { SX } AS R3 , 

     R2 { SY } AS R4 , 

     ( R1 JOIN R4 ) AS R5 , 

     ( R2 JOIN R3 ) AS R6 , 

     ( R1 JOIN R2 ) AS R7 , 

     ( R3 JOIN R4 ) AS R8 , 

     SP { PNO } AS R9 , 

     ( R8 JOIN R9 ) AS R10 , 

     ( R10 MINUS R7 ) AS R11 , 

     ( R6 JOIN R11 ) AS R12 , 

     ( R5 JOIN R11 ) AS R13 , 

     R12 { SX, SY } AS R14 , 

     R13 { SX, SY } AS R15 , 
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     ( R14 UNION R15 ) AS R16 , 

     R7 { SX, SY } AS R17 : 

  R17 MINUS R16 

 

 شود: گرها بسیار راحت انجام میولی با استفاده از مقایسه 
  WITH ( S RENAME ( SNO AS SX ) ) { SX } AS RX , 

     ( S RENAME ( SNO AS SY ) ) { SY } AS RY : 

  ( RX JOIN RY ) WHERE ( SP WHERE SNO = SX ) { PNO } = 

             ( SP WHERE SNO = SY ) { PNO } 

 

نتیجه را    WHERE به بند   AND SX < SYدهم، افزودن  به عنوان یک حاشیه تذکر می

کند. ب(  را حذف می   (Sx,Sx)های  کند. این کار به طور دقیق الف( زوج تا حدودی منظم می 

 شوند. با هم ظاهر نمی  (Sy,Sx)و   (Sx,Sy)شود که هر دو حالت  مطمئن می

و یک رابطه    rگر = بین رابطه آید، مقایسه  پیش میمعموالدر عمل  یک مقایسه خاص که  

خالی است یا نه. بیایید با    rنوع است. به بیان دیگر آزمایشی برای اینکه بدانیم آیا    خالی از همان

 گر آشنا شویم: خالصه شده این مقایسه 
  IS_EMPTY ( rx ) 

غیر این صورت  و در  د صحیح  خالی باش  rxای  عبارت فوق، در صورتی که عبارت رابطه 

 تکیه خواهم کرد. غلط را باز خواهد گرداند. در فصل بعد بر این مفهوم 

 موجود است:  rدر رابطه   tیک نیاز دیگر بررسی این مویوع است که آیا تاپل  

  t  ∈ rx 

  tای با فقط یک تاپل به نام  عملوند سمت چپ در اینجا، اجرای یک انتخابگر رابطه است و رابطه

اشته باشد صحیح و  وجود د  rxای در عبارت رابطه  tگر در صورتی که داند. این مقایسه گرمیرا باز

تواند  میt ∈r ای است. عبارتیک عملگر مجموعه  ∋گرداند. )در غیر این صورت غلط را بازمی

د،  ایمیده ، خوانده شود.( در واق  همانطور که احتماال تا به حال فه]شود دیده می[ rدر   tبه صورت 

سکالر است، نه یک  معموال ا  INاست با این تفاوت که عملوند سمت چپ    SQLدر    INمشابه    ∋

این حال   با  است.  نزدیک  تاپل  به  تا حدودی  مقایسه   SQLسطر که  هیچ  این  از  بجز  گر دیگری 

نمی  پشتیبانی  مورد  از  یک  )البته  می   NOT_INکند.  پشتیبانی  این    دیتوتوریال کند،  هم  هم 

 است.(   ∌د و در هر دو مورد به معنای ا داریبانی رپشت
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 یشتر بدانیم ای بدر مورد انتساب رابطه

ها،  شباهت دارد که در مورد تمام نوع   =ای  از این رو به عملگر مقایسه  =:عملگر انتساب  

  گرها شبیه و سایر مقایسه   =ای از یک نظر دیگر هم به  بدون استثنا قابل اعمال است. انتساب رابطه 

بایستی دقیقا یک مرابطهب جزء مدل رابطه انتسااست:   باشد نه یک    ای نیست. چرا؟ چون مقصد 

)مرابطه  رابطه رابطه  جبر  به  نمیها  و  ندارند  تعلق  رابطهای  جبر  در  به توان  تصور ای  را  روزرسانی 

به  »قابل  چیز  یعنی  »متغیر«  و  دکرد،  قدری  اینجا  در  دارم  قصد  حال  این  با  مورد روزرسانی«(.    ر 

رابطه انتس عملگرهای  اب  به  و  کنم  صحبت  اهی  نگ  UPDATEو    INSERT  ،DELETEای 

می نزدیک که  همانطور  باشم.  داشته  خالصه تر  فقط  عملگرها  این  عملگرهای  دانید  شده  نویسی 

توانم فقط خالصه نشده آنها را به صورت  ای هستند ولی من اکنون در موقعیتی هستم که می رابطه 

 دهم.. این کار را با چند مثال انجام مین دهمری نشاعملگرهای جب

 ر حالت عمومی خود به شکل زیر است: ای داول، انتساب رابطه 
  R := rx 

اینجا   و    Rدر  مرابطه  رابطه   rxیک  عبارت  با  ای هم یک  این    Rنوع  اجرای  نتیجه  است. 

رابطه   مقدار  انتساب  عبارت    rعبارت،  با  مرابطه    rxکه  به  شده،  ازاست    Rتعیین    2فصل     )و 

اصل  شود؛ این یعنی  ح ارزیابی میصحی  R = rکنم که بعد از انتساب، عبارت بولی  یادآوری می
 (. یک مثال ساده:انتساب

  S := RELATION { TUPLE { SNO SNO('S1'), SNAME NAME('Smith'), 

                                  STATUS 20, CITY 'London' } , 

                  TUPLE { SNO SNO('S2'), SNAME NAME('Jones'), 

                                  STATUS 10, CITY 'Paris'  } , 

                  TUPLE { SNO SNO('S3'), SNAME NAME('Blake'), 

                                  STATUS 30, CITY 'Paris'  } , 

                  TUPLE { SNO SNO('S4'), SNAME NAME('Clark'), 

                                  STATUS 20, CITY 'London' } , 

                  TUPLE { SNO SNO('S5'), SNAME NAME('Adams'), 

                                  STATUS 30, CITY 'Athens' } } ; 

 

و در  -یم طرف راست، حاصل اجرای یک انتخابگر رابطه  دید  3ر فصل  همان گونه که د

 است.  -ایرابطه واق  یک ثابت 
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به   PQروم. فرض کنید مرابطه می  UPDATEو  INSERT ،DELETEحال به سراغ 

 است: این شکل تعریف شده 
  VAR PQ BASE RELATION { PNO PNO, QTY QTY } KEY { PNO } ; 

 ن: بر روی آ INSERTو عمل 
  INSERT PQ ( SUMMARIZE SP PER ( P { PNO } ) 

              ADD ( SUM ( QTY ) AS QTY ) ) ; 

 و معادل مختصر نشده همین عمل:
  PQ := PQ UNION ( SUMMARIZE SP PER ( P { PNO } ) 

                 ADD ( SUM ( QTY ) AS QTY ) ) ; 

 

  –  PQست که اجتماع مقدار قبلی  این ادهد  ی انجام م  INSERTبه بیان دیگر کاری که  

رابطه   -نامیممی  pqآنرا   که  و  مقدار  ای  جایگزین  را  است  کردن«  »خالصه  یک  در   pqحاصل 

اینجا فرض را بر آن گذاشته می  PQمرابطه   ام که درج تاپلی که موجود است، ایجاد  نماید. )در 

 استفاده کنیم(  D_UNIONاز  UNIONخطا نخواهد کرد. اگر چنین فرض نکنیم بایستی بجای 

 

 : DELETEحال یک مثال از 
  DELETE S WHERE CITY = 'Athens' ; 

 معادل مختصر نشده:
  S := S WHERE NOT ( CITY = 'Athens' ) ; 

 :UPDATEدر نهایت مثالی از 
  UPDATE P WHERE CITY = 'London' 

       ( WEIGHT := 2 * WEIGHT , CITY := 'Oslo' ) ; 

 نشده: مختصرمعادل 
  P := WITH ( P WHERE CITY = 'London' ) AS R1 , 

            ( EXTEND R1 ADD ( 2 * WEIGHT AS NEW_WEIGHT, 

                             'Oslo' AS NEW_CITY ) ) AS R2 , 

R2 { ALL BUT WEIGHT, CITY } AS R3, 

R3 RENAME { NEW_WEIGHT AS WEIGHT, NEW_CITY AS CITY } 

AS R4,  

P MINUS R1 AS R5 :  

R5 UNION R4; 
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ت کمی  به  یکی  اوال  این  دارد.  نیاز  تاپلمجموعه   R1وییح  از  بایستی  ای  که  هاست 

فصل  به  تقریبی،  )صحبت  شود.  تاپل  4روزرسانی  تمامی  ابتدا  ما  ثانیا  ببینید(  با    R1های  را  را 

برسیم. سوس مقدارهای قدیمی   R2به    هیم تادمیتوسعه    CITY   و   WEIGHTهای جدید  ستون

WEIGHT  و CITY  شونددور انداخته می  (R3 و در نهایت ستون )  هایNEW_WEIGHT   و

NEW_CITY    بهWEIGHT    وCITY  تغییر نام می(یابندR4 سوس مجموعه .) ها که  ای از تاپل

 شود.تسب میمن Pبه مرابطه    R5و  R4(، اجتماع R5اند شناسایی شده) روزرسانی نشده به 

 

 سازیعملگر مرتب 

سازی نیز به جبر  سازی است. مرتب  کنم مرتبآخرین مویوعی که در این فصل بیان می

و همانطور که در فصل  رابطه  ندارد  تعلق  رابطه  1ای  اساسا  نیست چرا که چیزی  اشاره کردم  ای 

می میتولید  ورودی  عنوان  به  را  رابطه  )یک  نیست  رابطه  که  ولی  کند  دیگیرد  تچیز  ولید  گری 

خورد، بلکه  سازی به درد نمیم که مرتب گوینام دارد(. البته من نمی  هاای از تاپل رشته کند که  می

رابطه گویم وجود آن در عبارتمی نیست. های  و عاقالنه  قانونی  تعریف عبارت زیر    * ای    –طبق 

 آیند:ای به حساب نمی عبارت رابطه  -گرچه مجاز است

 
  S MATCHING SP  | SELECT DISTINCT S.* 

    ORDER ( ASC SNO ) | FROM   S, SP 

                       | WHERE  S.SNO = SP.SNO 

   | ORDER  BY S.SNO ASC 

 

پرداخته  نامتجانس  این عملگر  به  دلیل  به دو  این وجود من  با  با  این عملگر  اینکه  اول  ام. 

را    3فصل    11ری داشته باشد. )تمرین  د موثکارکر  تواند ها به یک ترتیب خاص، میچینش تاپل 

ساز مرتب  اینکه  دوم  جبر  ببینید(.  عملگرهای  تمامی  که  است  حالی  در  این  نیست.  تاب   یک  ی 

فقط   –ای  رابطه  عملگرهای  تمام  واق   در  ورودی    هستند   تاب    -خواندنیو  یک  با  که  معنا  بدین 

می فقط  ممشخب  برای  کنند.  تولید  خروجی  یک  اثتوانند  بر    ORDER BY CITYر  ثال  را 

 
ن کار  ایحداقل یکی از محصوالت معروف  کهینوجود داشته باشند. برخالف ا اتوانند در تعریف دیدهخصوصا نمی *

 شمارد. را مجاز می
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تواند هر یک از چهار نتیجه زیر  این عملگر می  کنندگان در نظر بگیرید. بدیهی است رابطه توزی  

 ام(: کنندگان را آورده را ایجاد کند )برای سادگی فقط شماره توزی 
  S5, S1, S4, S2, S3 

 

  S5, S4, S1, S2, S3 

 

  S5, S1, S4, S3, S2 

 

  S5, S4, S1, S3, S2 

 

به این مویوع    تاب  نیستند و اگر تاکنون  SQLاکثر عملگرهای  :  SQLتذکری در مورد  

به آن    2های فصل  طور که در تمریناشاره نشده، به دلیل قصور من بوده است. دلیل این امر همان 

برخی موارد   این است که در  اگر که     v1=v2عبارت    SQLاشاره شد  متفاوت    v2و    v1حتی 

اررا در  باشند  فضای خالی  )به    'پاریس   'و    'پاریس'کند. مانند دو رشته کاراکتری  زیابی میست 

گاهی اوقات آنها را    SQLاند ولی  ها توجه کنید(. این دو مقدار بطور وایح متفاوت آخر کلمه

کنند. بعنوان  های مشخب، نتایج »غیر قطعی« تولید میدهد. در نتیجه کو ریمساوی تشخیب می

 مثال:
  SELECT DISTINCT S.CITY FROM S 

باشد، آنگاه    'پاریس   'کننده دیگر  شهر توزی و    'پاریس'کنندگان  اگر شهر یکی از توزی 

و یا یکی از آنها باشد. ولی این که چه اتفاقی    'پاریس   'و    'پاریس'نتیجه ممکن است دارای هر دو  

یک نتیجه دیگر تولید شود،    فردا   تیجه وافتد ممکن است به درستی معلوم نباشد و امروز یک نمی

تغییر هیچ  پایگاه  این مدت  در  اگر  پیاده حتی  برخی  در  باشد.  نکرده  راه سازیی  است  ممکن  ها 

 حلی برای این مشکل وجود داشته باشد.

 

 خالصه 

طوالنی ناچار  به  فصل  تمامی این  به  من  که  است  حالی  در  این  و  بود  کتاب  فصل  ترین 

نورداختم، ولی  مامی  چنین تعملگرهای جبری و هم جز یات در مورد عملگرهای شرح داده شده 

. عملگرهایی که در  دید خوبی داده باشمگوید، به شما  ای چه می باره که جبر رابطه راین امیدوارم د

تغییر از:  عبارتند  کردم  بحث  آنها  حالت  مورد  )شامل  پرتو  گزینش،  پیوند،  ALL BUTنام،   ،)

اشنیم )تطابق(،  )اجتما تراک،  پیوند  مجزا  اجتماع  نیم D_UNIONع،  تفایل،  )عدم  (،  تفایل 
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یرب،   خالصه تطابق(،  گسترش،  مساوی(،  پیوند  )شامل  تتا  پیوند  گروه تقسیم،  وسازی،     بندی 

مقایسه ازگروه  دادم؛  شرح  را  جبری  غیر  مهم  عملگر  چند  همچنین  رابطه درآوردن.  ای،  گرهای 

مویوعاتی که در این فصل  مرتب سازی. سایر    ای( ورابطه روزرسانی )و انتساب  درج، حذف و به 

 رتند از:اند عباپوشش داده شده 

نوع  بودنبسته  • همواره  آنها  اساس  بر  که  دادم  شرح  را  قواعدی  وجود  به  نیاز   :

 ای برای ما قابل پیش بینی است. نتیجه برگشتی از هر عبارت رابطه 

اولیه • از عملگرعملگرهای  نشان دادم که بسیاری  نویسی  خالصه   حقیقت ها در  : 

اشتراک   بطور مشخب  هستند.  دیگر  عملگرهای  ترکیب  و یرب حالت  شده 

 خاصی از پیوند و حالت خاصی از نیم تفایل است.

پذیر بودن پیوند( نشان دادم،  پذیر و توزی : همچنین )با استفاده از شرکتپیوند •

پیشوندی و  می نوع  )که  nتوان  تعریف کرد  را  پیوند  صحیح  ک عدد  ی  nتایی 

 است. DEEبزرگتر یا مساوی صفر است(. حاصل یرب صفر رابطه در هم 

-SELECT-FROM: یک الگوریتم ادراکی برای ارزیابی  SQLهای  بارتع •

WHERE    بسیار موارد  برخی  در  قالب  این  که  کردم  اشاره  و  نمودم  ارا ه 

 انعطاف ناپذیر است.

جمعی  و   هاکننده خالصه   تفاوت • )بدون  عملگرهای  جز یات زیاد  اینکه  :  وارد 

 تند. فشردم  که این دو با هم متفاو شوم( بر این نکته پای 

عبارت • قانون هاتبدیل  توزی  :  جابجایی های  شرکت پذیری،  و  و  پذیری  پذیری 

 ها( را شرح دادم. سازی )بازنویسی کو رینقش آنها در بهینه 

• WITH  کاربرد از   :WITH  ای و  کردم  صحبت  عبارات  کردن  ساده  که  ن در 

 دهد.ها این کار را انجام می گذاری زیرعبارتبا نام گونه  چ
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 ها تمرین

 زیر چه اشکالی دارند )اگر دارند(؟  SQLای، هر یک از عبارات از نقطه نظر رابطه  -1
  a. SELECT * FROM S, SP 

  b. SELECT S.SNO, S.CITY FROM S 

  c. SELECT SP.SNO, SP.PNO, 2 * SP.QTY FROM SP 

  d. SELECT P.PNO FROM P 

  e. SELECT S.SNO FROM S, SP 

  f. SELECT S.SNO FROM S ORDER BY S.CITY DESC 

اهمیت دارد، در جبر رابطه   -2 بودن در ریاییات  به هر  به همان دلیل که بسته  نیز مهم است.  ای 

این ویلگی در ریاییات در یک حالت نقض می بر صفر. آیا  حال  تقسیم  در   تفاقیچنین اشود. 

 آید؟ ای هم پیش میجبر رابطه 

 

پایگاه    -3 معمول  مقدارهای  عبارت  توزی با  حاصل  قطعات،  و  چه    JOIN{S,SP,P}کنندگان 

بعضی  توجهشود؟  می که  است  نکته  همین  دلیل  به  دارد.  وجود  انحرافی  نکته  یک  اینجا  در   :

کردم(. نظر شما  صحبت  رد آن  معتقدند پیوند عملگر خطرناکی است )و من در متن فصل در مو

 چیست؟ 

 

 اند؟ تو گذاشته کنید چرا نام عملگر پرتو را پرفکر می -4

 

توزی   -5 پایگاه  معمول  مقدارهای  زیر چه خواهد  با  عبارات  برگشتی  مقدار  قطعات،  و  کنندگان 

 ها تفسیری غیررسمی و با بیان عادی بگویید. بود؟ در مورد هر یک از کو ری 
  a. S SEMIJOIN ( SP WHERE PNO = PNO('P2') ) 

  b. P NOT MATCHING ( SP WHERE SNO = SNO('S2') ) 

  c. S { CITY } MINUS P { CITY } 

  d. ( S { SNO, CITY } JOIN P { PNO, CITY } ) { ALL BUT CITY } 

  e. JOIN { ( S RENAME ( CITY AS SC ) ) { SC } , 

        ( P RENAME ( CITY AS PC ) ) { PC } } 

 

جابجایی  -6 همگی  پیوند  و  یرب  اشتراک،  شرکتاجتماع،  و  بررسی پذپذیر  را  ادعا  این  یرند. 

 پذیر است ولی جابجایی پذیر نیست.پیوند شرکت کنید. همچنین بررسی کنید که نیم 
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 شوند؟ مساوی می s SEMIJOIN rو  r SEMIJOIN s در چه شرایطی )اگر ممکن است(، -7

 

 ها ربطی ندارد؟ ای به تساوی تاپل هست( از عملگرهای جبررابطه )اگر دامیک تعریف ک  -8

 

بند    -9 است( یرب    it)که هر     SQL،  nt,...2, t1tFROMاز    FROMدر  نماینده یک جدول 

اگر  ها را برمیدکارتی آرگومان شود؟ یرب دکارتی فقط یک  باشد چه می   n=1گرداند. ولی 

و    t1در شرایطی که هر دو    t2و    t1رب دکارتی  گر؛ یاله دیای دارد؟ و یک مسجدول چه نتیجه 

t2 ای دارد؟ اری باشند، چه نتیجه دارای سطرهای تکر 

 

 نشان دهید که تغییر نام، اولیه نیست؟  -10

 

این مورد چطور برخورد    SQLسازی و تواب  جمعی چیست؟  تفاوت عملگرهای خالصه   -11 با 

 کند؟می

بنویسید که بجای خ  -12 ز گسترش استفاده کند و از نظر منطقی معادل این ازی اسالصه عبارتی 

 عبارت باشد: 
  SUMMARIZE SP PER ( S { SNO } ) ADD ( COUNT ( ) AS NP ) 

کنندگان و قطعات، مقدار عبارات زیر چه خواهد بود؟ در  با مقدارهای معمول پایگاه توزی   -13

 ید. ی بگویهر مورد با بیان عادی یک تفسیر غیررسمی از کو ر
  a. EXTEND S ADD ( 'Supplier' AS TAG ) 

  b. EXTEND ( P JOIN SP ) ADD ( WEIGHT * QTY AS SHIPWT ) 

  c. EXTEND P ADD ( WEIGHT * 454 AS GMWT, WEIGHT * 16 AS OZWT ) 

  d. EXTEND S 

      ADD ( COUNT ( ( SP RENAME ( SNO AS X ) ) WHERE X = SNO ) AS NP ) 

  e. SUMMARIZE S BY { CITY } ADD ( AVG ( STATUS ) AS AVG_STATUS ) 

 

 ها با هم معادل هستند؟ امیک از این عبارتکد-14
  a. SUMMARIZE r PER ( r { } ) ADD ( COUNT ( ) AS CT ) 

  b. SUMMARIZE r ADD ( COUNT ( ) AS CT ) 

  c. SUMMARIZE r BY { } ADD ( COUNT ( ) AS CT ) 

  d. EXTEND TABLE_DEE ADD ( COUNT ( r ) AS CT ) 
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تمام سفارشبه تفاوت این دو عبار  -15 اولی جم  مقدار  و    S1کننده  های توزی  ت توجه کنید. 

سفارش تمام  مقدار  جم   توزی دومی  صورت    S1کننده  های  این    distinct  .SQL  مجزابه  در 

 کاری دارد؟ مورد چه راه 

 

ادیتوتوریال در    -16 اجر،  تاگر  مجموعهای  با  جمعی  آرگومان ب   از  تهی  انجام  ای  ها 

به ترتیب بزرگترین و    MINو    MAXهم همینطور.    SUMگرداند و  میصفر بر  COUNTشود،

برمی را  نوع  آن  مقدار  را    ORو    ANDگردانند،  کوچکترین  غلط  و  صحیح  ترتیب  به 

کنم(. نظر میصرف   دیریالتوتو ی  شود )از بقیه تواب  جمعمنجر به خطا می  AVGگردانند،  برمی

SQL کند و چرا؟در این شرایط چه می 

 

دارای همان    R4دهد. اگر  را نشان می  Rمقدار فعلی مرابطه    1-5شکل   R4ض کنید رابطه  فر  -17

 را بنویسید.  Rنمای مرابطه گفته شد، گزاره  2تعریفی باشد که در فصل 

 

 شود: خب میزیر مشای است که با عبارت رابطه  rفرض کنید   -18
  SP GROUP ( { } AS X ) 

خودمان، مثال  همیشگی  مقدارهای  می  r  با  در  شکلی  چه  نتیجه به  چه  زیر  عبارت  تولید  آید؟  ای 

 کند؟می
  r UNGROUP ( X ) 

اختصار    -19 از  استفاده  عبارت  IS_EMPTYبدون  یک  مقدار    دیتوتوریال،  اگر  که  بنویسید 

این عبارت را   SQLصورت غلط برگرداند. معادل ر این در غیحیح و خالی باشد، ص  Pفعلی مرابطه 

 هم بنویسید. 

 

کنندگان و قطعات عبارتی های زیر در پایگاه توزی برای کو ری  SQLو/ یا    دیتوتوریال به    -20

 بنویسید.

 ها را بده.الف( تمامی سفارش

 کنند.را توزی  می  P1کنندگانی را بده که قطعه ب( شماره توزی  

 باشد.  25و   15شان بین ندگانی را بده که رتبه کنی  ج( توز
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 شوند.کنندگان لندنی توزی  میا بده که توسط توزی د( شماره قطعاتی ر

 شوند. کننده لندنی توزی  نمیه( شماره قطعاتی را بده که توسط هیچ توزی  

 کننده درآنها وجود دارد. و( نام شهرهایی را بده که حداقل دو توزی  

 شوند. کننده توزی  میطعاتی را بده که هر دو توسط یک توزی  زوج قتمام  ز(

 شوند. توزی  می  S1عداد قطعاتی را بده که توسط  ح( ت

 تر)کمتر( باشد. پایین  S1شان از رتبه کنندگانی را بده که رتبه ط( شماره توزی 

 ، اول باشد. لفبا(رتیب ا کنندگانی را بده که نام شهرشان در لیست شهرها )به ت ی( شماره توزی 

 شوند. لندنی، توزی  می کنندگانک( شماره قطعاتی را بده که توسط تمام توزی  

 کننده، قطعه را توزی  نکند. کننده(هایی را بده که توزی  ل( زوج )شماره قطعه/شماره توزی 

 کنند. کند را، توزی  توزی  می S2کم تمام قطعاتی که کنندگانی را بده که دست م( توزی  

کننده که  یک توزی    کم تمام قطعاتی که حداقل توسط کنندگانی را بده که دست اره توزی  ن( شم

 شوند، را توزی  کند. ای از لندن دارد، توزی  میقطعه

 

 ادعاهای زیر را ثابت کنید )در صورت نیاز آنها را مختصر کنید(: -21

 یل شوند.ش تبدک گزینتوانند به یالف( چند گزینش متوالی از یک رابطه، می 

 تبدیل شوند.  توانند به یک پرتوب( چند پرتو متوالی از یک رابطه، می

 تواند به یک پرتو از گزینش تبدیل شود.ج( یک گزینش از یک پرتو می 

 

خود  -22 عملگر  که  اجتماع یک  است. چرا  تمام    r UNION rتوان  مساوی خود  rبرای    rها 

توانی  اید، خاصیت خود که احتماال حدس زده   انطورت؟( همهم همینطور اس  SQLاست. )آیا در  

عبمی تبدیل  در  به ارتتواند  رابطه ها  عملگرهای  از  کدامیک  رود.  هست(،  کار  )اگر  دیگر  ای 

 دارای این خاصیت هستند؟ 

 گرداند؟ ای برمیچه معنایی دارد؟ چه نتیجه  { }rیک رابطه است. عبارت  rفرض کنید   -23

 ی:این عبارت بول -24
  x > y AND y > 3 

تواند به آن تبدیل  ادل است )و می)که ممکن است بخشی از یک کو ری باشد( با عبارت زیر مع

 شود( :
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  x > y AND y > 3 AND x > 3 

دارای خاصیت تراگذری است. این تساوی زمانی    >این تساوی بر این مبناست که عملگر مقایسه  

که   است  ارزشمند  و  دو    yو    xمفید  می  باشند رابطه  از  سیستم  که  پیوند  چرا  عمل  از  قبل  تواند 

انجام دهد. همانطور که در متن این فصل دیدیم، گزینش زود    x>3اصلی، یک گزینش ایافی  

گزینش  بتواند  سیستم  اینکه  و  است  خوبی  ایده  را  هنگام  زودهنگام  هم خوب    استنتاجهای  کند 

 را دارند؟  سازین چنین بهینه امکا امروزیکنید هیچیک از محصوالت تجاری است. آیا فکر می

 

 رید:های زیر را در نظر بگی عبارت -25

 , WITH ( P WHERE COLOR = 'Purple' ) AS PP .الف

        ( SP RENAME ( SNO AS X ) ) AS T : 

        S WHERE ( T WHERE X = SNO ) { PNO } ⊆ PP { PNO } 

 

 : WITH ( P WHERE COLOR = 'Purple' ) AS PP .ب

     S JOIN ( SP { SNO, PNO } DIVIDEBY PP { PNO } ) 

نوشته شده هر دو ع این کو ری  برای  »توزی بارت  را  اند:  بنفش  تمام قطعات  بده که  را  کنندگانی 

می عبارتتوزی   از  یک  هر  خودمان،  مثال  همیشگی  مقدارهای  با  نتیجه کنند.«  چه  را  ها  ای 

 نتیجه صحیح است؟ توییح دهید.  کدام ی هست،گردانند. اگر تفاوتبرمی

 

نظر    r WHERE bxگزینش    -26 در  شرط را  در  موجود  ویلگی  هر  گفتم  متن  در  بگیرید. 

های  محدودیت   bxباشد، ولی این را هم گفتم که    rهای  بایستی از ویلگی  bxگزینش یعنی شرط  

 xتواند به شکل  ط میفق  bx  این است که   * هابطور دقیق یکی از این محدودیت   دیگری نیز دارد.

Op y    که ویلگی  yو    xباشد  از  یکی  یا  bxهای  یا  و    و  هستند  ثابت  عملگر   Opمقدار  یک 

های  تواند شامل عبارت می  WHEREاست. ولی در دنیای واقعی بند    yو    xای متناسب با  مقایسه

با محدودیت   )فقط  باشد  دلخواه  پیچیدگی  میزان  با  آزاد«»متغیر  بولی  را  ، یمیمهای  در  ه  ببیند( 

ا  rویلگی   مجاز  مفهوم گزینش  توسعه  این  دهید  نشان  توسعه  است.  این  که  بدین صورت  ست، 

 دانیم.نوعی اختصار برای چیزی است که ما آن را در حال حایر مجاز می

 
 دل عبارت سوری( در شرط باشد.  وری )یا هر چیز معایچ سمحدودیت دیگر این است که نباید ه *
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هستند. این دو، نماینده چه    1-5شکل    R4در اینجا دو عبارت وجود دارد که درباره رابطه    -27

 ستند؟ هایی هکو ری

  ( R4 WHERE TUPLE { PNO PNO('P2') } ϵ PNO_REL ) { SNO } 

 

  ( ( R4 WHERE SNO = SNO('S2') ) UNGROUP ( PNO_REL ) ) { PNO } 

 

خودمان  -28 مثال  همیشگی  مقدارهای  توزی    با  پایگاه  قطعات،  در  و  چه  کنندگان  زیر  عبارت 

 معنایی دارد؟
  EXTEND S 

     ADD ( ( ( SP RENAME ( SNO AS X ) ) WHERE X = SNO ) { PNO } 

AS PNO_REL ) 

 

  SSPای به نام  ای که از عبارت تمرین قبل برگشته است را بصورت مرابطه د رابطه فرض کنی  -29

 دهند؟ ها چه کاری انجام می روزرسانیایم. این به نگهداری کرده 
  INSERT SSP RELATION 

    { TUPLE { SNO SNO('S6'), 

        PNO_REL RELATION { TUPLE { PNO PNO('P5') } } } } ; 

 

  UPDATE SSP WHERE SNO = SNO('S2') 

    ( INSERT PNO_REL RELATION { TUPLE { PNO PNO('P5') } } ) ; 

 

 ها عبارت بنویسید: برای این کو ری در مثال قبل،  SSPبا استفاده از مرابطه  -30

 کنند.قا یک مجموعه قطعات را توزی  میه دقی بده ک   کنندگانی رازوج توزی   •

دقی • که  بده  را  قطعاتی  توزی  زوج  مجموعه  یک  توسط  توزی   قا  کنندگان، 

 شوند.می

  -یا سهمیه بندی -ای، کو ری است که سعی دارد کاردینالیتی نتیجه را محدود  کو ری سهمیه   -31

 دیتوتوریال دد است. عبارت  سه ع  سهمیه   تر را بده«. در اینجا کند. مثال کو ری »سه قطعه سنگین 

 این کو ری را بنویسید. SQLو 
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  ششمل فص

 

 قیدهای جامعیت
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فصل در  قید من  مویوع  به  گذشته  اشاره های  جامعیت  اکنون  های  ولی  داشتم،  کوتاه  ای 

ک قید  ارا ه دادم چنین بود. ی  1ای که در فصل  خواهم بطور دقیق به آن بوردازم.  تعریف اولیه می

مقدار  جامعی بایستی حتما  است که  بولی  قید( یک عبارت  بطور خالصه  )یا  برگرداند.  ت  صحیح 

خاص را، مقید و محدود    محتوایاند که مقدارهای مُجاز یک  به این دلیل چنین نامیده شده   * ها قید

دهای  و قی   نوع شود، قیدهای  کنند. قیدهایی که مورد نظر ما هستند خود به دو دسته تقسیم میمی

کند و  ارند را تعیین میهایی که با یک نوع خاص مطابقت دع مقدار. بطور دقیق، یک قید نوایگاه پ

   نماید.توانند در یک پایگاه داده خاص ظاهر شوند را معین مییک قید پایگاه مقدارهایی که می

این   قواعد تجاریتوان گفت که قیدها نگارش رسمی  می به  بعد دوباره    هستند. در فصل 

 ه خواهم کرد.اشار  مویوع

 

 قیدهای نوع 

شود،  کارهایی که به هنگام تعریف نوع انجام میدیدیم، یکی از    2همانطور که در فصل  

 مشخب کردن مقدارهای مجاز در آن نوع است. یک مثال: 
  1  TYPE QTY 

  2       POSSREP QPR 

  3            { Q INTEGER 

  4                    CONSTRAINT Q ≥ 0 AND Q ≤ 5000 } ; 

 : توییح

 کنیم »شناسه«.تعریف می QTYگوید داریم نوعی به نام فقط می 1خط  •

)  2خط   • »نماممکن«  یک  امکان دارای   possibleپذیرنمایش 

representation)    نام همانطور که در فصل    QPRبه  نمایش    2است.  دیدیم 

 
کردن  قید اصطالحی است به معنای به بندکشیدن و محدودکردن بخشی از آزادی کسی یا چیزی. مثل مقید  *

 توسط داموزشک. مترجم نهایحیوانات خانگی هنگام مع
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نوع به حداقل  ی هر  برا  دیتوتوریال فیزیکی همواره از چشم کاربر پنهان است.  

در آن نوع »نمایش آنها    که شامل مقدارهایی است که   * یک نماممکن نیاز دارد 

پذیر« است. بر خالف نمایش فیزیکی، مشخصات نماممکن به کاربر نشان  امکان

می عنوان  داده  تحت  را  شرایط  این  کاربر  مثال  این  )در  مشاهده    QPRشود 

شود  با این وجود که توصیه نمی  -یده باش ه داشتحتما به این نکته توج-کند(.  می

پیاده  نحوه  به  نماممکن  ممکن سدر  مواردی  در  ولی  شود،  اشاره  فیزیکی  ازی 

 است این کار انجام شود اما در هر صورت تفاوتی برای کاربر ندارد.

شود و از نوع  نامیده می  Qگوید که نماممکن فقط یک جز دارد که  می  3خط   •

INTEGER    نمایش« مقدارهایی که از نوع  یگر » بیان داست. بهQTY    ،هستند

 شوند(. یر« است )و کاربران از این واقعیت آگاه میپذبا عدد صحیح »امکان

خط   • نهایت  در  می  4و  بازه  تعیین  در  بایستی  صحیح  اعداد  این  که  تا   0کند 

 آید. به بیان دیگر، قید نوع به شمار میQTYباشند و این امر برای نوع    5000

 قدارهای مجاز اعداد صحیح درون بازه مشخب شده، هستند.نجا مدر ای

 تر: کمی مشکلیک مثال 
    TYPE POINT 

         POSSREP CARTESIAN { X NUMERIC, Y NUMERIC 

                 CONSTRAINT SQRT ( X ^ 2 + Y ^ 2 )  ≤  100.0 } ; 

و    POINTنوع   است  بعدی  دو  فضای  در  نقاطی  نمابرای  نام  ممکن  یک  به 

CARTESIAN   نام به  جز  دو  دارای  که  نو   Yو    Xهای  دارد  هم  از  نوع  قید  است.  عددی  ع 

  100ای به شعاع  گوید که عمال فقط نقاطی مورد نظر هستند که در محدوده و یا داخل دایره می

 که مرکز آن مبدا مختصات است، قرار داشته باشند. 

 _THEانتخابگرها و عملگرهای 

های  خواهم گریزی به یک مویوع دیگر بزنم. مثال قیدهای نوع می ه بحثز ادامقبل ا

QTY  وPOINT جا را برای این کار  دارای نکاتی هستند که باید آنها را روشن کنم و همین

 ام.انتخاب کرده 

 
 د ندارد.وجو  ای کوچکی وجود دارند که در اینجا نیازی به بحث در مورد آنهااهاستثن *
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فصل   می  2از  نوع یادآوری  که  مانند  کنم  کاربر  بوسیله  شده  تعریف  و    QTYهای 

POINT  ملگر  یک ع  ابگر ودارای یک انتخTHE_    هستند. این عملگرها دارای ارتباطی معنادار

نمامم عملگرهای  با  و  نماممکن،  با  انتخابگرها  حقیقت  در  هستند.  نماممکن   _THEکن  اجزا  با 

 دارای یک تناظر یک به یک هستند. چند مثال: 

 
QPR(250) 

این انتخابگر  ست(.  نام اکند )انتخابگر با نوع هم را اجرا می  QTYاین عبارت انتخابگر نوع  

نوع آرگومان با جزء  دارد که متناظر و همزیربنای نماممکن آن نوع است و یک آرگومان ورودی 

ها معموال  : نماممکنتوجهاست.  QTYگرداند که از نوع اصلی نماممکن است و یک مقدار بازمی

های  ، از نام ین دونطقی ابرای روشن کردن تفاوت م  QTYنام هستند. من در  ها هم در عمل با نوع 

اتف معموال چنین  در عمل  ولی  کردم  استفاده  نمی متفاوت  نوشتاری  اقی  قواعد  طبق  واق   در  افتد. 

توانیم در صورت تمایل نام نماممکن را حذف کنیم که در این صورت نام آن بصورت پیش  می

 دهیم:تغییر را  QTYشود. پس بیایید تعریف نوع نام با نوع در نظر گرفته میفرض هم

TYPE QTY POSSREP { Q INTEGER CONSTRAINT Q ≥ 0 AND Q ≤ 5000 } ; 

شوند و اجرای انتخابگر فقط  نامیده می  QTYحال نماممکن و انتخابگر متناظر آن، هر دو  

آید. این حالتی است که در این کتاب قبل از تشریح این نکته هم  در می  QTY(250)بصورت  

در   QTYکنم که این تعریف جدید برای  رفت. من فرض میر میبه کا  برای نمایش انتخابگرها

 فصل معتبر است.سراسر این 

 
QTY ( A + B ) 
تواند به اندازه دلخواه پیچیده باشد )البته در حدی که از نوع  می  QTYآرگومان انتخابگر  

INTEGER    ابت  ر هم ثاجرای انتخابگ  -مانند مثال قبل   –خارج نشود(. اگر آرگومان ثابت باشد

گر است، چیزی که در فصل  واهد بود به بیان دیگر فرم ثابت حالت خاصی از اجرای یک انتخاب خ

 مشاهده کردیم. 3

 
THE_Q ( QZ ) 

دهد. دلیل اینکه عملگر را نشان می  QTYبرای نوع  _THEاین عبارت اجرای عملگر 

THE_Q  نامیده شده این است که جز اصلی نماممکنQTY ،Q  از نوع  مانی و آرگونام دارد

QTY گرداند.حیح را بازمی)با هر مقدار پیچیدگی( دارد و مقداری از نوع عدد ص 
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ای تعریف کنیم که نام نماممکن آن با نام نوع یکی  را به گونه  PIONTحال بیایید نوع 

 کنیم(:باشند. )برای سادگی فعال از قید نوع صرفنظر می
  TYPE POINT POSSREP { X NUMERIC, Y NUMERIC } ; 

 دهیم:با مثال مطلب را ادامه می 

POINT ( 5.7, -3.9 ) 

 ( است. POINT)در واق  یک ثابت از نوع  POINTک اجرا از انتخابگر این ی

THE_X ( P ) 

نقطه    Xاین عبارت مقدار عددی   از زوج دکارتی  بر می  P)طول( نقطه را    Pگرداند. )را 

 (. POINTمقداری است از نوع 

برا اما  نمایو  نوع ی  میش  که  باشند،  هایی  داشته  نماممکن  یک  از  بیش    POINTتوانند 

 نه خوبی است. مثال: نمو
  TYPE POINT POSSREP CARTESIAN { X NUMERIC, Y NUMERIC } 

             POSSREP POLAR { R NUMERIC, THETA NUMERIC } ; 

دو بعدی به دو    فضای  قاط در دو نماممکن موجود در اینجا نتیجه این واقعیت هستند که ن

دکار مختصات  شوند.  داده  نمایش«  است  »ممکن  نماممکن  صورت  هر  قطبی.  مختصات  و  تی 

دارای دو جز است که در هر صورت اجزا از نوع عددی و قابل مشاهده برای کاربر هستند. با مثال  

 دهیم: ادامه می

POLAR ( H, K ) 

 گرداند.باز می POINTنوع ری از  است و مقدا POINTاین یک اجرا از انتخابگر 

THE_THETA ( P ) 

گرداند )که باز هم  را برمی Pا از زوج نمایش قطبی نقطه این عبارت مقدار عددی تت

 باشد(. POINTبایستی از نوع 
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 قیدهای همیشگی نوع

نوع   من  که  کنید  فرض  برگردیم.  نوع  قیدهای  بحث  به  قید    QTYبیایید  هیچ  بدون  را 

 ام: ده صریحی تعریف کر
  TYPE QTY POSSREP { Q INTEGER } ; 

 ر است:این تعریف مختصر شده تعریف زی
  TYPE QTY POSSREP { Q INTEGER CONSTRAINT TRUE } ; 

تواند به صورت مقداری از نوع  ها، هر مقدار عددی صحیح می با هر کدام از این تعریف

QTY  ( نمایش داده شودQTY    ی این قید خیلی شل  رد ولار دایک قید قر  نظارتهنوز هم تحت

)قانونی که    اصل مویوعه ه رعایت قیدی از نوع   است(. به بیان دیگر این نماممکن خاص ملزم ب 

قید   این  بر  باشد  داشته  وجود  هم  قید خاصی  اگر  و  است  داریم(  قبول  را  آن  بودن  درست  همه 

 زوده است.ید افمین قکنیم هم منظور هشود و زمانی که از کلمه قید استفاده میافزوده می

نوع در چه زمانی   قیدهای  است که  این  این  کنترل میمویوع مهم دیگر  واق   شوند. در 

گیرند. دوباره فرض کنید که نوع  مورد بررسی قرار می  هر وقت که یک انتخابگر اجرا شود  قیدها 

QTY    ال رد. حشمارا مجاز می  5000تا    0تحت نظر قیدی قرار دارد که فقط اعداد صحیح بین

رسد، در مقابل  جام میاست که با موفقیت به ان  QTYیک اجرا از انتخابگر    QTY(250)ارت  عب

QTY(6000)  توانیم  شود. بطور کلی ما هرگز نمیهم یک اجرا است ولی با شکست روبرو می

است، در حالی که واقعا چنین    Tکند دارای مقداری از نوع  عبارتی را تحمل کنیم که وانمود می

ست. در نتیجه به  نیست دارای تناقض در کالم  ا  T« که مقداری از نوع  Tری از نوع  »مقدایست.  ن

 توان مقداری از نوع نادرست، منتسب کرد.نمی -ایو بطور خاص هیچ مرابطه  –هیچ متغیری 

و نه  -  دیتوتوریال های این قسمت با  به شما گفته شد که تمامی مثال   : SQLتذکری درباره  

اصال از    -تان بیاید و چه نیایدچه باور -  SQLند. علت این کار آن است که  اشده وشته  ن  -SQLبا  

نمی  پشتیبانی  نوع  چه    * کندقیدهای  گر  دیگر،  زبان  به  مویوعه(.  اصل  بجز  شما    SQL)البته  به 

گذارد که بگویید  از نوع عدد صحیح تعریف کنید، ولی نمی  QTYدهد که نوعی به نام  اجازه می

ن کتاب  تی در محدوده خاصی باشند. به همین دلیل و دالیل دیگر من در ایبایس  صحیح   این اعداد 

 
تر از آن است که در  کند. اویاع مغشوشهم نمی _THEاز انتخابگرها و عملگرهای ، کندا هم نمیهمکناز نمام *

به صورت   دیتوتوریال د ننین عملگرها وجود دارند ولی ماا یرکنم که معموال نظ ن بسنده مییاینجا بحث کنم فقط به هم

 شوند. خودکار آماده نمی
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نوع  بحث  زبان  وارد  در  کاربر،  توسط  شده  تعریف  تعریف نمی  SQLهای  معادل  فقط  و  شوم 

QTY  وPIONT دهم:را به شما نشان می 
  CREATE TYPE QTY AS INTEGER FINAL ; 

 

  CREATE TYPE POINT AS ( X NUMERIC, Y NUMERIC ) NOT FINAL ; 

 

هر چیز از یک نوع خاص، قیدی بر پای آن    و نکته آخر قبل از پایان این بخش؛ تعریف

شود که هیچ تاپلی  ، موجب میQTYاز نوع    SPدر مرابطه    QTYبندد. پس تعریف ویلگی  می

شته  قت دا مطاب  QTYآن با شرایط نوع    QTYپذیرفته نشود مگر آنکه مقدار موجود در    SPدر  

 شود.(نامیده می قید ویلگیاشد. )این مورد گاهی اوقات ب

 

 پایگاه  قیدهای

توانند در پایگاه ظاهر شوند را مقید و  برای یادآوری، یک قید پایگاه، مقدارهایی که می

می در  محدود  کلمه    دیتوتوریالکند.  با  قیدهایی  یا    CONSTRAINTچنین  )و 

هسمختصرنویسی آن  معادل  که  در  میمشخب  تند(  هایی  کمک  SQLشوند.  به  قیدها  این   نیز 

CREATE ASSERTION  یا معادل   )و  هم  میباز  شناخته  آن(  شده  مختصر  من  های  شوند. 

ندارم وارد جز یات مختصرنویسی به نحوه  ها شوم )دست قصد  بیشتر  این بحث  کم االن( چرا که 

م. کار را با تعدادی مثال  ر کنیشده سدستورنویسی مربوط است. اجازه دهید فعال با حالت مختصر ن 

 سمت راست(: SQLسمت چپ و  دیتوتوریالکنم )مثل همیشه  شروع می

 

 1مثال 

 باشند:  100تا  1ها بایستی در محدوده رتبه 
 CONSTRAINT C1 IS_EMPTY | CREATE ASSERTION C1 CHECK 

  ( S WHERE STATUS < 1 | ( NOT EXISTS 

      OR    STATUS > 100 ) ; | ( SELECT S.* FROM S 

                                  |   WHERE  S.STATUS < 1 

                                  |   OR     S.STATUS > 100 ) ) ; 
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برای   بررسی آن  بنابراین  است.  را درگیر کرده  مرابطه  از یک  ویلگی  فقط یک  قید  این 

توزی  تاپل  بایک  فقط  آن  کنتر  کننده،  که  ل  نیست  نیازی  و  است  پذیر  امکان  تنهایی  به  تاپل 

های دیگر بررسی شوند. )به همین دلیل برخی اوقات چنین  این مرابطه و یا مرابطه  های دیگرتاپل

 شوند.( نامیده می تاپل  قیدقیدهایی، 

 

 2مثال 

 را دارا باشند.  20کنندگان لندنی بایستی رتبه توزی 
  CONSTRAINT C2 IS_EMPTY         | CREATE ASSERTION C2 CHECK 

  ( S WHERE CITY = 'London'      | ( NOT EXISTS 

      AND   STATUS ≠ 20 ) ;   | ( SELECT S.* FROM S 

                                   |   WHERE  S.CITY = 'London' 

                                  |   AND    S.STATUS <> 20 ) ) ; 

 

با این وجود این حالت  این قید دو ویلگی مجزا )از یک مرابطه( را درگیر خود می کند. 

 قابل کنترل است. -به تنهایی-کننده ( با وارسی یک تاپل توزی  C1هنوز )مانند 

 

 3مثال 

  {SNO}کننده یکسان داشته باشند )به بیان دیگر  نبایستی شماره توزی   Sهیچ دو تاپلی از  

 * ی از کلیدهای این مرابطه است(:ای یکبر
  CONSTRAINT C3                       |   CREATE ASSERTION C3 CHECK 

     COUNT ( S ) =            |  ( UNIQUE ( SELECT S.SNO 

     COUNT ( S { SNO } ) ;    |             FROM   S ) ) ; 

 

محدوده یک مرابطه قرار دارد ولیکن روشن  ط در  ، این قید هم فقC2و    C1مانند قیدهای  

برای   بررسی آن  امکاناست که  تنهایی،  به  تاپل  همان  کنترل  با  تاپل دیگر  البته  یک  نیست.  پذیر 

قید   این    C3بسیار بعید است که در عمل  نشده آورده شود. بدیهی است که در  صورت خالصه 

ام که نشان  شده را به این دلیل آورده تصر نبهتر است. من حالت مخ  KEYمورد استفاده از اختصار  

 اند.ایت فقط اختصارها در نهدهم این اختصار

 
 مادر کلید است. در فصل هفتم ادامه بحث را ببینید. د. فراکلید مجموعه اکلی و یا یک فر *
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یک عملگر   UNIQUEنیاز به کمی توییح دارد.    C3مربوط به   SQLبا این حال عبارت  

SQL گرداند اگر و تنها اگر ستونی که بعنوان آرگومان آن ذکر شده  است که مقدار صحیح برمی

هیچ دو  گرداند اگر و تنها اگر  یکتا باشد. اجرای عبارت زیر صحیح برمیرهای  است، دارای مقدا

نباشند. ولی توجه داشته باشید اگر به علت  دارای شماره توزی   Sسطری از جدول   کننده یکسان 

 کردید: استفاده می DISTINCTانضباط همیشگی توصیه شده توسط من، از 
  UNIQUE ( SELECT DISTINCT S.SNO FROM S ) 

ای  مدل رابطه   توانست غلط برگرداند  در حقیقتدر هیچ شرایطی نمی  UNIQUEدیگر  

بطور کلی   SQLهای  به آن نیاز دارد چرا که جدول   SQLندارد، ولی    UNIQUEهیچ نسبتی با  

 رابطه نیستند. 

عبارت   اینجا یک  قید  می  SQLدر  برای  که  عبارت   C3بینید  به  و  است  های  نوشته شده 

 اهت بیشتری دارد: شب دیتوتوریال 
  CREATE ASSERTION C3 CHECK 

   ( ( SELECT COUNT ( * ) FROM S ) = 

     ( SELECT COUNT ( SNO ) FROM S ) ) ; 

 4مثال 

 را توزی  کند. P6تواند قطعه نمی 20ای با رتبه کمتر از  کننده هیچ توزی  
  CONSTRAINT C4 IS_EMPTY        | CREATE ASSERTION C4 CHECK 

  ( ( S JOIN SP )                | ( NOT EXISTS 

    WHERE STATUS < 20         | ( SELECT * 

    AND   PNO = PNO('P6') ) ;   |   FROM   S, SP 

                                  |   WHERE  S.SNO = SP.SNO 

                                  |   AND  S.STATUS < 20 

                                  |   AND  SP.PNO = PNO('P6') ) ) ; 

 

کند. یک قید پایگاه می  -و در واق  به هم وابسته  –را درگیر    SPو    Sاین قید دو مرابطه  

 تواند هر تعداد مرابطه مستقل را درگیر خود و یا وابسته کند. می

 توجه 

  قید مرابطهرگیر کند بطور غیر رسمی طه را دمراب : به قیدی که فقط یک اصطالح فنی

ای(. قیدی که دو یا چند مرابطه مجزا را درگیر خود کند بطور غیر  رابطه م تکقید گویند )می

 شود.نامیده می  ایچند مرابطه رسمی قید 
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 5مثال 

 هم وجود داشته باشد. Sبایستی در مرابطه  SPکننده حایر در مرابطه هر شماره توزی  
CONSTRAINT C5                              | CREATE ASSERTION C5 CHECK 

     SP { SNO } ⊇ S { SNO } ;   | ( NOT EXISTS 

                                     |    ( SELECT SP.SNO 

                                     |      FROM   SP 

                                    |      EXCEPT 

                                     |      SELECT S.SNO 

                                     |      FROM   S ) ) ; 

 

ای استفاده شده  ببینید، در این قید از مقایسه رابطه می  دیتوتوریال همانطور که در عبارت  

  SQLتوان به طوالنی بودن عبارت ، پس نمیکندانی نمیپشتیبای های رابطه از مقایسه  SQLاست. 

است، پس قید    Sمرابطه    -و در حقیقت تنها کلید-یک کلید    {SNO}دانیم که  می  .معترض شد

C5    اساسا قید کلید خارجی بینSP    وS    است. دستورFOREIGN KEY    نیز تنها یک اختصار

 است.  C5برای 

میقید بررسی  کی  پایگاه  اعتشوند های  عمومی؟  تک    قاد  قید  بررسی  که  است  این 

باشد  مرابطه فوری  باید  به ای  زمان  در  که  معنا  و  )بدین  شود(  انجام  نظر  مورد  مرابطه  روزرسانی 

به  بررسی قید چند مرابطه  پایان تراکنش  اینجا  افتد )زمان تکمیل(. من می  تعویق ای تا  خواهم در 

قیدهای پایگاه بایستی فوری    تمامیی  ینکه بررسبر ا  عقیده خود را همراه با دلیل مطرح کنم مبنی 

انجام   SQLاستاندارد و برخی محصوالت   SQLکه توسط  -انداختن این بررسی باشد و به تعویق 

بحث    -شودمی بایستی  ابتدا  معمول،  غیر  دیدگاه  این  طرح  برای  است.  منطقی  اشتباه  یک 

 ها را پیش بکشم.تراکنش

 

 هاتراکنش

تراکنش  بحثهمویوع  طوالنی  ا  فصل  ی  در  که  همانطور  و  )دست  4است  شد  کم ذکر 

رابطه مستقیما(   به مدل  تمام  ربطی  با  را  بحث  این  ندارم  اینجا قصد  به همین علت در  و  ندارد  ای 

حرفه  یک  شما  صورت  هر  در  کنم.  باز  بحث  جز یات  مبانی  با  مطمئنا  و  هستید  داده  پایگاه  ای 

ها و  : نظریه ها توصیه شده، »پردازش تراکنش  کتاب مرج مورد  ها آشنایی دارید. در این  تراکنش
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بر  هتکنیک دارم  مختصر  مروری  تنها  اینجا  در  من  است.  رویتر  آندریاس  و  گری  جیم  نوشته  ا« 

 ها. در تراکنش ACIDهای ویلگی

ACID   خالصه کلمات  )اثتم(  از  است  و    atomicity  ،consistency  ،isolationای 

durability سازگاری(، تنهایی و ماندگاری ثبات  بودن، تمینای ا و به مع( 

 

 اتمی بودن 

 ها تاب  قانون »همه یا هیچ« اند. نشتراک 

 

 ثُبات 

برد، بدون  هر تراکنش پایگاه داده را از یک ویعیت با ثبات به ویعیت با ثبات دیگر می

 * اینکه لزوما  ثبات در نقاط بین این دو حالت برقرار باشد. 

 

 تنهایی

زما که تا  تراکنش  نی  روزرسانی  یک  به  است،  نشده  تراک تکمیل  آن  به  مربوط  نش  های 

 ها پنهان باشند. بایستی از دید بقیه تراکنش

 

 ماندگاری

می تکمیل  تراکنش  یک  که  روزرسانی وقتی  به  در  شود،  آن  توسط  گرفته  صورت  های 

 مانند، حتی اگر عملیات بعد از آن با شکست مواجه شود.پایگاه باقی می

 

)ویلگی ثبات  کند  ها را به عنوان »واحد جامعیت« معرفی میتراکنشعای معروف  یک اد

تاکنون کم و   نیستم، همانطور که  ادعا موافق  این  با  به طور کلی در همین مورد است(. ولی من 

گفته  عبارت بیش  که  معتقدم  تراکنشام  )نه  باشند  جامعیت  واحد  بایستی  رو  ها  همین  از  و  ها( 

 کنم. ان می ح عبارت باشند. در قسمت بعد نظرم را در این مورد بییستی در سطاه باقیدهای پایگ

 
نه ثبات  میز آن رعایت شده باشند )در این ریک پایگاه داده با ثبات است اگر و تنها اگر تمام قیدهای تعریف شده د *

 . معنای جامعیت است(هم
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 چرا بررسی قیدهای پایگاه بایستی فوری انجام شود؟ 

من برای اینکه قیدهای پایگاه بایستی در سطح عبارت بررسی شوند، پنج دلیل دارم. اولین  

فصل   در  که  همانطور  است.  چنین  آنها  مهمترین  به  4و  داده پایگ  دیدیم  شکل  می  هااه  به  توان 

گزاره مجموعه از  گزاای  نگریست،  اگر  ره ها  و  داریم  ایمان  آنها  بودن  درست  به  ما  که  هایی 

)از همین رو    خوردهمه چیز بهم می کوچکترین ناسازگاری )تناقضی( بتواند به مجموعه راه یابد،  

نماها« نشان  ا و گزاره بخش »قیده  که در ثباتی در پایگاه یک معنا دارند(. همانطور  ناسازگاری و بی

نمی هیچگاه  داد،  پاسختوان  خواهم  بیبه  پایگاه  یک  از  که  میهایی  دریافت  اعتماد  ثبات  شود، 

ثباتی خاص  شود که یک بی باشیم که موجب می  تنهاییکرد  به همین دلیل باید مدیون ویلگی  

تواند مشاهده  میراکنش خاص  یک ت  ثباتی در در بیش از یک تراکنش دیده نشود. ولی هنوز بی 

 های غلط شود.د پاسخشود و همین امر ممکن است موجب ایجا

می  که  تصور  دارم  نیز  دیگر  دلیل  ولی چهار  باشد  کافی محکم  اندازه  به  دلیل  اولین  کنم 

که، من اعتقادی به ویلگی  کنم. دوم اینبرای کامل بودن کتاب به عنوان مرج  به آنها اشاره می

نداتنهای بنابرای  نمیرم   تصور  بیین  یک  که  مکنم  تراکنش  یک  فقط  را  کلمات یثباتی  بیند. 

در   حتی  تنهایی  و  نمی   وی لغمعنای  تراکنش  هم  قانونی  هیچ  و  هستند  هم  ید  که  بر  گوید 

داده تراکنش پایگاه  در  اگر  باشند.  داشته  ارتباط  یکدیگر  با  نبایستی  دیگر ها  جای  هر  یا  و  ها 

استفاده کند، آنگاه    T2راکنش  تولید کند و سوس تای  ه نتیج  T1تراکنش   واقعا   T2و    T1از آن 

شوند یا خیر(.  روند اجرا میتنها و مجزا نیستند )بدون توجه به این که این دو تراکنش بصورت هم

ببیند و نتیجه یک ویعیت بی  T1بنابراین اگر الف( ای اشتباه تولید کند. و بعد  ثبات را در پایگاه 

هم سرایت    T2در عمل به    T1ثباتی دیده شده توسط  نگاه ج(بی دیده شود. آ  T2ط  ه توسب(نتیج 

اگر به آن اجازه ظهور داده   -ثباتی  کرده است. به بیان دیگر هیچ تضمینی وجود ندارد که یک بی

 فقط در محدوده یک تراکنش باقی بماند.  -شود

اتی پایگاه ثبه کد( موجب بی)قطع  خواهیم که اجرای یک برنامه که، ما مطمئنا نمی سوم این 

ا استقالل  دلیل عدم وجود  این  برنامه شود.  قیدها،  بررسی  دلیل تعویق  به  نمی ست که  از  ای  تواند 

خواهم یک قطعه کد از محیطی که برای اجرا دارد  ثبات الزم برخوردار شود. به بیان دیگر من می

قسمتی   خواه  و  باشد  تراکنش  یک  خود  خواه  باشد.  یکمستقل  واق  از  )در  دنبال  تراکنش.  به    

 کنم.(تم ولی این بحث را به وقتی دیگر موکول میهس   های تودرتوتراکنش پشتیبانی از 
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این  از   چهارم  تعویضکه،  مرابطه   پذیریاصل  بخش  فصل  )از  در  ویوها  و  پایه  (  4های 

دیگر پایگاه،    ی شکل اای  پایگاه و قیدهای چند مرابطه شود که قیدهای تک مرابطه گیری می نتیجه 

 را مالحظه کنید:   4ه دو ویو از فصل کن است در واق  یکی باشند. بعنوان مثال دوبارمم
    VAR LS  VIRTUAL ( S WHERE CITY = 'London' ) ; 

    VAR NLS VIRTUAL ( S WHERE CITY ≠ 'London' ) ; 

این قید هستند که هیچ شماره توزی  ارد.  دو آنها وجود ند  در هرای  کننده این ویوها تاب  

قید بطور صریح آورده   نیست این  با قید تک مرابطه ولی الزم  ای  شود چرا که به همین مویوع 

{SNO}    کلید مرابطهS    کننده لزوما  است، اشاره شده است )با توجه به این واقعیت که هر توزی

و    های پایه تبدیله مرابط را به    NLSو    LSدارای دقیقا یک شهر است(. حال تصور کنید که ما   

 حال بایستی این قید بطور صریح آورده شود: تعریف کنیم.   Sاجتماع آنها را بعنوان ویو 
    CONSTRAINT C6 IS_EMPTY |  CREATE ASSERTION C6 CHECK 

     ( LS { SNO } JOIN  |  ( NOT EXISTS 

      NLS { SNO } ) ;   |    ( SELECT * 

    |    FROM   LS, NLS 

    |  WHERE  LS.SNO = NLS.SNO ) ) ; 

 

ای دوم، آیا چیزی تغییر کرد؟  ای اول به قید چند مرابطه ید تک مرابطه ال بعد از تغییر قح

ای باید فوری بررسی شوند، قیدهای چند  بنابراین اگر بر این عقیده هستید که قیدهای تک مرابطه 

 گیرند.مورد بررسی قرار فوری ای هم بایستی به همان صورت یعنی مرابطه

این بهینه پنجم  روش  یک  نا که،  به  معناییبهینه م  سازی  در    سازی  بحث  )این  دارد  وجود 

چیزی نگفتم(. برای مثال عبارت   5ها است ولی من عمدا در مورد آن در فصل مورد تبدیل عبارت 

 زیر را در نظر بگیرید: 
(SP JOIN S){PNO} 

کلی پیوند  این  که  است  خاربدیهی  اصلی  د  کلید  به  تاپل  جی  هر  بنابراین  با    SPاست. 

شود. ولی در اینجا  خورد و فقط یک شماره قطعه در نتیجه نهایی ظاهر میپیوند می  Sهایی از  تاپل

 تواند فقط به این شکل نوشته شود: اصال نیازی به پیوند وجود ندارد. این عبارت می
SP {PNO} 

یل ویعیت خاص معنایی مجاز  به دل  فقط عبارت   بدیل  نکته قابل توجه این است که این ت

هایی است که در عملوند دیگر متناظری  ملوند در  پیوند احتماال دارای تاپل است. بطور کلی هر ع

نیز ظاهر نمی   ندارد و طبیعتاً نتیجه نهایی  تواند مجاز باشد.  شوند. پس چنین تبدیل عبارتی نمیدر 



  

 به فهرست
183 

در -باشد. دلیل این امر قید جامعیت    Sارای متناظری در  د  ستیبای  SPولی در این مورد هر تاپل  

کننده باشد.  گوید هر سفارش حتما بایستی دارای یک توزی  است که می  -د کلید خارجیواق  قی 

تبدیلی امکان انجام چنین  این صورت است که  قید  در  بودن  به دلیل فعال  تبدیلی که  پذیر است. 

 شود.سازی معنایی نامیده میینه یجه این تبدیل بهو نت جامعیت  مجاز است، تبدیل معنایی

سازی معنایی به کار گرفته شود )این کار به قید کلید  تواند در بهینهدی می در اصل هر قی

نمی محدود  توزی خارجی  پایگاه  در  قید  این  کنید  فرض  مثال  برای  قطعات  شود(.  و  کنندگان 

 و ری زیر را در نظر بگیرید:هداری شوند«، و ک دن نگ برقرار است »تمام قطعات قرمز بایستی در لن

رتوزی  میکنندگانی  توزی   قرمز  قطعات  فقط  که  بده  که  ا  دارند  قرار  شهری  در  و  کنند 

 کنند در آنجا واق  است. حداقل یکی از قطعاتی که توزی  می

 ری  به کوتواند به سادگی این کو ری واقعا پیچیده است. ولی با استفاده از قید جامعیت می

 ود: ش -ساز است نه کاربرنظور تبدیل بوسیله بهینه م-زیر تبدیل 

 کنند را بده. کنندگان لندنی که حداقل یک قطعه قرمز توزی  میتوزی 

توان بهبود بسیار زیادی را در کارایی مشاهده کرد با این حال تا زمان نوشتن  در اینجا می

)تا آنجا که من می  به کار گاندک   دانم( محصوالتاین کتاب  اند ولی برای من مثل  رفتهی آن را 

ها بوسیله  آینده این کار بیش از این انجام خواهد شد چرا که کاهش هزینه   روز روشن است که در

 کننده خواهد بود.آن غافلگیر

می حال  اصلی،  بحث  به  بازگشت  بهینه جهت  در  قیدها  از  استفاده  برای  که  سازی دانیم 

با قیدها  این  با  همواره یستی  معنایی  تراکنش برقرار  سطح  در  فقط  نه  عبارت(،  سطح  )در  .  هاشند 

ها و به منظور  سازی معنایی یعنی استفاده از قیدها برای ساده کردن کو ریهمانطور که دیدیم بهینه 

زمان   آن  در  آنگاه  شود،  زیرپا گذاشته  زمانی  در  قیدی  اگر   که  است  بدیهی  کارایی.  بردن  باال 

سازی در ساده اهد بود و کو ری ساخته شده با استفاده از آن  آن قید معتبر نخوپایه  سازی بر  ساده 

 آن زمان غلط خواهد بود )بطور کلی(.

 توجه 

توانیم خود را با شرایط نامطلوب قیدهای معوقه )یعنی قیدهایی که بررسی آنها به  البته می

این  که  معنا  بدین  کنیم،  است( سازگار  افتاده  قید تعویق  راگونه  بهینه   ها  مدر  عنایی شرکت سازی 

 به دردسر خواهیم افتاد. کنم با این کارندهیم ولی تصور می 
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»قبل   :اریا شوند )خیلی غیر رسمی  در محدوده عبارت در مجموع قیدهای پایگاه بایستی  

مقدار   قید  منطقی  عبارت  پایگاه،  در  موجود  فعلی  مقدارهای  با  یعنی  قید  اریای  سمیکالن«(.  از 

ن است آنها را زیرپا  یگر آنها بایستی در انتهای هر عبارتی که ممکرداند. با بیانی دا برگصحیح ر

کار بگذارد، مورد ارزیابی قرار گیرند. اگر این بررسی با شکست مواجه شود، اجرای دستور خطا

 آید.شود و یک پیام خطا به نمایش در میمتوقف می

 

 ند؟ها به تعویق بیافتآیا نباید برخی بررسی

بر ه گفتم  که  مرابطه   مانطور  قیدهای چند  بررسی  عامه،  باور  بایستی  ااساس  تا    -الاقل-ی 

کنندگان و  های بخش قبل(. فرض کنید پایگاه توزی  زمان تکمیل به تعویق افتند )با وجود استدالل 

 چنین قیدی قرار دارد:قطعات تحت 
  CONSTRAINT C7 

    COUNT ( ( S WHERE SNO = SNO('S1') ) { CITY } 

        UNION 

        ( P WHERE PNO = PNO('P1') ) { CITY } ) < 2 ; 

 

می قید  توزی  این  باشند.    P1قطعه  و    S1کننده  گوید  مختلف  شهر  دو  از  نباید  هرگز 

مرابطه  اگر  تاپل  Pو    Sهای  موشکافی؛  دارای  ترتیب  تاپل   P1و    S1های  به  این  آنگاه  ها  باشند 

در   بدارا  CITYبایستی  مقدار  یک  اجرای  ی  نباشد  چنین  )اگر  را    COUNTاشند  دو  مقدار 

)یا هر دو( باشد )در این صورت     P2تواند فاقد  می  Pو    S1تواند فاقد  می  Sگرداند(. البته  میزبا

COUNT  بازمی یک  یا  صفر  دو  مقدار  هر  خودمان،  مثال  همیشگی  مقدارهای  با  گرداند(. 

 * شوند: شکست مواجه میرسی فوری با ام برزیر هنگ SQLهای روزرسانیبه 
  UPDATE S SET CITY = 'Paris' WHERE SNO = SNO('S1') ; 

  UPDATE P SET CITY = 'Paris' WHERE PNO = PNO('P1') ; 

روزرسانی درون  بندی دو به راه حل متعارف این مشکل، تعویق قیدهای جامعیت و بسته 

 یک تراکنش است. مثل این: 

 

 
و راه حل متعارفی که مورد  بررسی فوری است   دییال توتورام چرا که در استفاده کرده  SQLمن عمدا در اینجا از   *

 ام در آنجا به کار نخواهد آمد.بحث قرار داده 
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  BEGIN TRANSACTION ; 

  UPDATE S SET CITY = 'Paris' WHERE SNO = SNO('S1') ; 

  UPDATE P SET CITY = 'Paris' WHERE PNO = PNO('P1') ; 

  COMMIT ; 

 

با این حال اگر    شوند. بررسی می  commit  در راه حل متعارف، قیدها در زمان تکمیل یا

به  دو  بین  در  گتراکنش  قرار  سوال  مورد  ک روزرسانی  »آیا  یرد  متفاوت    P1و    S1ه  شهر  دو  از 

 خواهد بود. آریپاسخ  هر دو وجود دارند(  P1و  S1هستند؟« )با فرض اینکه 

 

 انتساب چندتایی 

راه حل بهتر برای این مشکل، پشتیبانی از حالت چندتایی انتساب است که انجام هر تعداد  

امکانانتساب منفرد را بصورت »هم به  )دوب  کند. مثالپذیر میروند«  تغییر موی     دییالتوتوراره 

 دهیم(:می
  UPDATE S WHERE SNO = SNO('S1') ( CITY := 'Paris' ) , 

  UPDATE P WHERE PNO = PNO('P1') ( CITY := 'Paris' ) ; 

 

می  نشان  که  کنید  توجه  ویرگول  به  اوال  بخش توییح:  دستور  دو  هر  یک  دهد  از  هایی 

به  ثانیا  هستند.  نوعیسانی  روزرعبارت  واق   »به   در  این  و  است  دوتایی« انتساب  روزرسانی 

 تر انتساب دوتایی به صورت زیر:سی است از حالت عمومیمختصرنوی
  S := ... , P := ... ; 

به   مقدار  انتساب دوتایی یک  به    Sاین  مقدار دیگر  بطور کلی منتسب می  Pو یک  کند. 

 معنای انتساب چندتایی چنین است: 

 شوند. ست محاسبه و ارزیابی می های سمت راتعبار اول، تمامی •

 * گیرند.اند مقدار می ه ترتیبی که نوشته شده دوم، اجزا سمت چپ ب •

ارزیابی   راست  عبارات سمت  تمام  انتسابی  هر  انجام  از  قبل  که  دلیل  این  به  کنید،  درک 

یی  انتساب چندتاا که  شود. عالوه بر این از آنجشوند، هیچ انتسابی به انتساب دیگر وابسته نمیمی

 
نیاز به کمی تغییر دارد.   ،دون بخواهند به یک مقصد منتسب ش فاین تعریف برای موردی که دو یا چند مقدار مختل *

 ت این مورد از بحث این کتاب خارج است.یاجز 
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گیرد. )این  در میان« انجام آن، صورت نمیآید، هیچ بررسی جامعیتی » یک دستور به حساب می

اصلی  اجرای  واقعیت  مثال  این  در  است.(  مورد  این  در  چندتایی  انتساب  از  استفاده  دلیل  ترین 

می انجام  موفقیت  با  دوتایی  مجزا  انتساب  انتساب  دو  اجرای  که  در حالی  روبرو  با شکشود  ست 

 شود.می

ثبات،  ها هیچ راهی برای رسیدن به حالت بیبه خاطر داشته باشید که در این مثال تراکنش 

معناست. و این  روزرسانی« در اینجا بی روزرسانی ندارند، چرا که تصور حالت »بین دو به بین دو به 

 دارد.را هم به خاطر بسوارید که دیگر هیچ نیازی به تعویق بررسی وجود ن

SQL  حدود میتا  پشتیبانی  چندتایی  انتساب  از  سی  واق   در  و  این  کند  که  تا  الهاست 
مانند    حدودی ارجاعی  عملیات  اول،  دارد.  خود  در  را  مویوع    CASCADEپشتیبانی  این  بر 

به  یا  حذف  یک  که  دارد  میداللت  جدول روزرسانی  در  متعددی  تغییرات  موجب  های  تواند 

مع به  این  و  شود  » مختلف  درنای  قابلیت    یک مجموعه  دوم،  است.  دستور  با یک  و  لحظه«  یک 

و    FETCH INTOرسانی )مثال( یک ویو حاوی پیوند با همان استدالل مورد قبل. سوم،  روزبه 

SELECT INTO    ،چهارم هستند.  چندتایی  انتساب  قماش  از  دو  هر  انتساب    SQL:2003که 

ن فهرست شامل همه موارد  . و غیره )ایه استای را معرفی کرد چندتایی برای دستورات مجموعه 

کند  نوز از انتساب صریح مقدار به چند جدول مختلف پشتیبانی نمیه  SQLنیست(. با این وجود  

 )این امر به صورت مختصر و مفید در مثال قبل شرح داده شد(. 

شدن  منسوخ  معنای  به  چندتایی  انتساب  از  استفاده  که  بفهمید  خواهشمندم  آخر:  نکته    و 

د نیاز هستند. تمام چیزی  برای ترمیم و همزمانی مور  -حداقل-ها هنوز  تراکنشها نیست.  نشتراک 

  واحد جامعیت ها  شود، تراکنشگویم این است که، برخالف آنچه معموال پنداشته میکه من می

 نیستند.

 

 نماهاقیدها و گزاره

فصل   می  4از  گزاره یادآوری  که  داخل کنم  بسط  مرابطه  یک  آن  نمای  نامیدی  ه  مرابطه 

 شکل است:   به این  S1نمای مرابطه شود. برای مثال گزاره می

نامش    SNOکننده  توزی  است،  قرارداد  طرف  رتبه SNAMEکه  و    STATUSاش  ، 

 است.  CITYش محل استقرار
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ایده  دنیای  این گزاره در  به آل  برای پذیرش  معیاری  بعنوان  مرابطه  روزرسانینما  به    Sهای 

می بدرشمار  مود  که  معنا  کدام  یین  و  DELETEها،  INSERTگوید  قابل  UPDATEها  ها 

 قبول هستند. ولی این هدف دست یافتنی نیست. 

کننده طرف قرارداد« و یا  تواند معنای »توزی  یک دلیل آن است که سیستم نمی  •

»مستقر« را درک کند و این امر در تفسیر واقعیت دارای اهمیت است. مثال اگر  

  شهر لندن با هم در یک تاپل دیده شوند، کاربر این  و نام   S1نده  کنی شماره توز

ولی   * در شهر لندن مستقر است. S1کننده کند که توزی واقعه را چنین تفسیر می

 تواند چنین کاری را انجام دهد. نمی  هوجسیستم به هیچ 

داد کننده طرف قراردلیل دیگر آن است که حتی اگر سیستم بتواند معنای توزی   •

-ل مویوعه  تواند اصوفالن مکان را برای خود تفسیر کند، نمی   یا مستقر در   و

را درک کند. وقتی کاربر در برابر    -گوید درست هستندکه کاربر به سیستم می

می مطرح  را  ادعایی  به سیستم  هنگام  مثال  میکند،  ادعا  که  روزرسانی  کند 

تواند  تم نمیتقر است، سیسید مسدر مادر  20به نام لوپز با رتبه    S6کننده  توزی 

آید . تنها کاری که از دست سیستم بر میدرست یا غلط بودن این ادعا را بفهمد

می زیرپا  را  جامعیت  قیدهای  ادعا  این  آیا  کند  بررسی  که  است  یا  این  گذارد 

صورت   این  در  نیفتد،  قیدها(  گذاشتن  )زیرپا  اتفاق  این  که  کنید  فرض  خیر. 

)تا وقتی که کاربر با    انگاردرا واقعیت می آن  پذیرد و  را می سیستم ادعای کاربر  

 روزرسانی دیگر به سیستم بگوید که این امر از این پس واقعیت ندارد(.  یک به 

 

آل یک چیز است و در دنیای واقعی یک چیز  روزرسانی در دنیای ایده قابل قبول بودن به 

بلکناره روزرسانی در دنیای واقعی گزدیگر. مالک پذیرش به ای از چند قید  ه مجموعه ما نیست، 

 بنابراین: †نما خواهد شد.باهت و نزدیکی به گزاره است که رعایت آنها موجب ش

 
وده است، یا فقط یک دفتر در لندن دارد، یا دفتر در لندن ندارد، یا تعداد  ره در لندن مستقر بهموا S1کننده یا توزی  *

 نمای ممکن(.  گزاره  یشمارشماری  حاالت دیگر )متناظر با تعداد بیبی
  برای  یخارج ینماگزاره برای اشاره به قیدها و  ی داخل ینماگزاره  حلیل من در جاهای دیگر از اصطالد ینبه هم †

 ام. نمای مرابطه نامیده شده است، استفاده کرده اینجا گزاره اشاره به آنچه در 
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 تواند نشان دهنده درستی اطالعات موجود در سیستم باشد. ثبات سیستم نمی

ین  های درست است را تضمتواند اینکه پایگاه فقط محتوی گزاره به بیان دیگر سیستم نمی

بگذارد در پایگاه وجود    تضمین شده است این است که چیزی که قیدها را زیرپاد. چیزی که   کن

بی  هیچ  )یعنی  متفاوت ندارد  چیز  دو  ثبات  و  واقعیت  متاسفانه  ندارد(.  وجود  تناقضی  و  اند.  ثباتی 

 پس:

های درست باشد آنگاه با ثبات هم خواهد بود ولی  اگر پایگاه فقط شامل گزاره  •

 رار نیست.یه لزوما برقین قضعکس ا

بی • پایگاه  دستاگر  دارای  باشد  ولی  کم  ثبات  بود  خواهد  غلط  گزاره  یک 

 عکس این قضیه لزوما برقرار نیست.

میخالصه  ثبات  موجب  درستی  بیتر:  و  نه(  برعکس  )ولی  نادرستی شود  موجب  ثباتی 

داده می پایگاه  بگوییم  که  این  نه(.  برعکس  هم  )باز  وی  شود  ددارای  مانلگی  است  این  رستی  ند 

کند. نه کمتر و  اقعی را به صورت صادقانه منعکس میاست که بگوییم این پایگاه امری از دنیای و

 نه بیشتر. 

دقیق  را  نظریه  این  بیایید  کنید  حال  فرض  کنیم.  بررسی  )به    Rتر  است  پایه  مرابطه  یک 

و   رفت(  خواهم  هم  ویوها  سراغ   قیدها   1C  ،2C..،nCزودی  مرابط  تک -ی  تمامی  چند    -ایه و 

فقط شامل یک عبارت بولی    iCگی فرض کنید هر هستند. برای ساد Rتعریف شده پایگاه بر روی 

 کنیم(. آنگاه عبارت بولی:است )یعنی از نام قیدها صرفنظر می
  ( C1 ) AND ( C2 ) AND ... AND ( Cn ) AND TRUE 

مرابطه   کلی  اه  Rقید  به  توجه  با  )ولی  بود  اخواهد  فداف  من  کتاب  راین  آن  قید    قط 
به  می  R  شده شناخته  پایانی توجه کنید که معنایش این است که اگر هیچ    AND TRUEنامم(. 

 فرض صحیح خواهد بود. قیدی وجود نداشته باشد مقدار پیش

هرگز اجازه ندارد مقداری    Rایم. بدیهی است  نامیده   RCرا    Rفرض کنید قید کلی مرابطه  

که  باشد  این  غ  RC  داشته  شود.  انگیزه لط  مایلامر  من  آنچه  اول(  )نگارش  برای  است  آنرا   ای  م 

 بنامم:قاعده طالیی 

 ها شود. مرابطه ودشدن هیچیک از قیحق ندارد موجب غلط  روزرسانیهیچگاه،هیچ عمل به 

کنید که    آنگاه    Vحال فرض  است.  است    Vیک ویو  مرابطه«  »قید کلی  دارای یک  هم 

هایی که  نامم( و به روشی بدیهی از مرابطه می  V  شده  ناخته قید ش   آن را   ی فقط)که من برای سادگ
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V  آید. برای مثال فرض کنید  بر روی آنها تعریف شده است، بدست میSC    قید کلی مرابطه پایه

S  کنندگان لندنی باشد آنگاه قید کلی ویو توزیLS  :چنین است 
  ( SC ) AND ( CITY = 'London' ) 

فرض   پای   DBکه  کنید  حال  و  یک  است  داده  مرابطه  DBگاه    1R  ،2R...،nRهای  شامل 

. آنگاه قید کلی پایگاه  1RC  ،2RC...،nRCها عبارتند از  است )فقط(. همچنین قیدهای این مرابطه

DB    یاDBC   که با توجه به اهداف این کتاب من فقط آن را(   شده قید شناخته  DB  برابر  می )نامم

 مرابطه:دهای تمام قی ANDاست با 
  ( RC1 ) AND ( RC2 ) AND ... AND ( RCn ) 

 رسیم: یافته )در حقیقت نهایی( قاعده طالیی میا به نگارش توسعه و در اینج

 پایگاه شود.  ود روزرسانی حق ندارد موجب غلط شدن هیچیک از قیهیچگاه، هیچ عمل به 

عیت را  م قیدهای جامی تما طبق نظر من که بررس-خصوصا توجه داشته باشید که این قانون  

 ها را. رد توجه قرار داده است نه تراکنشروزرسانی را موعملگرهای به  -دانمفوری می

هایی که از یک  توان به پاسختوانم به یک کار ناتمام بوردازم. گفتم که هرگز نمیحال می

بی می پایگاه  دریافت  میثبات  آن  اثبات  به  حال  کرد.  اعتماد  هماشود،  مینطور  رسیم.  دانیم  که 

ها در نظر گرفته شود. فرض کنید که این  اره ای از گزتواند به صورت مجموعهها میپایگاه داده 

هر دو صحیح هستند.    NOT pو    pیک گزاره است،   pثبات است. یعنی در حالی که  مجموعه بی

 یک گزاره دلخواه است. آنگاه: qحال فرض کنید 

 صحیح است.   q یا p گیریمنتیجه می pاز درستی  •

 درست است. qیم گیرنتیجه می NOT pو همچنین درستی   qیا  pدرستی  از •

تواند  ( می0=1ای )حتی اگر آشکارا غلط باشد مانند  دلخواه بود  بنابراین هر گزاره   qولی  

 ثبات، صحیح نشان داده شود. در یک سیستم بی 

 

 نکات متفرقه

کدام از مباحث قبلی  ر هیچ بوردازم که دالبی  خواهم درباره جامعیت به مطدر این بخش می 

 گیرند.جای نمی

  گزاره آنجا که قید عبارتی است که بایستی صحیح باشد از دیدگاه رسمی قید یک   اول، از

 از بخش »قیدهای پایگاه«:  C1است. برای مثال قید 
CONSTRAINT C1 IS_EMPTY ( S WHERE STATUS < 1 OR STATUS > 100 ) ; 
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 در نظر بگیرید، عبارتی بولی: Sای مرابطه اص بریک مقدار خ
  IS_EMPTY ( S WHERE STATUS < 1 OR STATUS > 100 ) 

همان   تعریف  این  غلط.  یا  است  درست  یا  بدون شک  آن،  ازای  به  است(  قید  یک  )که 

 را ببینید(.  4گوییم )فصل چیزی است که به آن گزاره می

  C1رای تاپلی است که قید  دا  Sمرابطه    فوق،  دوم، فرض کنید به هنگام برقرار کردن قید 

می زیرپا  ارا  در  که  گذارد.  زمانی  کلی  بطور  شود.  مواجه  شکست  با  بایستی  اجرا  صورت  ین 

خواهیم یک قید جدید برای پایگاه تعریف کنیم، سیستم بایستی بررسی کند که آیا این قید با  می

تی مردود شود و اگر آری  خیر قید بایساگر    شود یا خیر. توجه به محتویات فعلی پایگاه، اریا می

 از این پس اعمال گردد.    قید بایستی پذیرفته شود و

می یادآوری  از فصل یک  رابطه سوم،  مدل  قید  کنم  را  آن  من  که  است  قیدی  دارای  ای 

می جامعیت  وجودی  »ذاتی«  جامعیت  قاعده  از  عمدا  )من  ارجاعی  جامعیت  قاعده  همان  نامم؛ 

یی که  ه روشن شود که قاعده جامعیت ارجاعی با تمام قیدهاباید برای همولی    کنم(.صرفنظر می

واق  یک   و در  دارد  تفاوت  بررسی شدند،  این فصل  پایگاهی که    ابرقیددر  مثال در  برای  است. 

و یا    Sو    SPحضور دارند، بایستی قیدهای مشخصی )کلید خارجی( بین    SPو    S  ،Pهای  مرابطه

این صورت ممکن است پایگاه ابرقید جامعیت ارجاعی   را که در غیرند، چبرقرار باش P و    SPبین  

را ببینید(    1است )فصل    DEPTو    EMPهای  را زیرپا بگذارد. همچنین پایگاهی که دارای مرابطه 

ارجاعی   ابرقید جامعیت  است  ممکن  هم  اینجا  در  که  باشد چرا  کلید خارجی  قید  دارای  بایستی 

 زیرپا گذاشته شود.

نگفته ای که هرگز آنکته چهارم،   به صراحت  بدیهی است،ن را  قیدها    ام ولی مطمئنم که 

ای از قیدهای اعالنی  هم پشتیبانی گسترده   SQLبایستی به صورت اعالنی تعریف شوند. استاندارد  

فاقد این پشتیبانی هستند.    SQLکم برخی از محصوالت عمده  دارد و این در حالی است که دست 

نام  که به -شما برای اِعمال جامعیت از پروسیجرهای تریگردار  اند که  اشته آن گذآنها فرض را بر  

شده  شناخته  پشتیبانی گسترده استفاده می  -اندتریگرها  )استاندارد  دارد.(  کنید.  تریگرها  از  هم  ای 

های  های اعالنی )اگر در دسترس باشند( همواره بر روش شرح دادم روش  1همانطور که در فصل  

)روپروسیجر برتریی  د  ندگرا(  مانند  اعالنی  قیدهای  از  استفاده  همچنین  بر  دارند.  که  است  ری 

 شود، در حالی که تریگرها چنین نیستند. سازی معنایی گشوده میبهینه 
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نکرده  بیان  تاکنون  که  دیگری  از  نکته  پشتیبانی  امکان  گذار  ام  گذار  قیدهای  قید  است. 

گذار از یک مقدار به مقدار دیگر را    ه( مجاز بودنمرابطقیدی است که برای یک نوع متغیر )مثال  

می میکندتعیین  نکرده«  ازدواج  »تاکنون  ویعیت  با  افراد  تاهل  ویعیت  مثال  برای  به  .  تواند 

امکان آن  عکس  ولی  یابد  تغییر  توزی »متاهل«  هیچ  »رتبه  مثال  این  در  نیست.  ای  کننده پذیر 

 تواند کم شود«:نمی
  CONSTRAINT C8 IS_EMPTY 

     ( ( ( S' { SNO, STATUS } RENAME ( STATUS AS STATUS' ) ) 

       JOIN 

       ( S { SNO, STATUS } ) ) 

     WHERE STATUS' > STATUS ) ; 

 

مرابطه تحت قید،  قبل از  ( به ’Sپذیریم که نام مرابطه با پریم )مثل توییح: این قاعده را می 
وند  و مقدار جدید آن را پی  Sگوید: »اگر مقدار قبلی  یم  C8ند. قید  ک می  اشاره   روزرسانیانجام به 

هایی که رتبه قبلی آنها از رتبه فعلی بزرگتر باشد را گزینش کنیم، نتیجه نهایی  دهیم و فقط تاپل 

اش از  انجام شود، در نتیجه پیوند هر تاپلی که رتبه قبلی  SNOباید خالی باشد« )اگر پیوند بر روی  

 .(باشد که تنزل کرده استای میکننده نماینده توزی بزرگتر است،  فعلی رتبه 

باشید که قیدها   این حرف موافق  با  این فصل  به مباحث  با توجه  امیدوارم  واجب و  آخر، 
آورند. اگر  اند و با این وجود محصوالت تجاری پشتیبانی بسیار یعیفی از آنها به عمل مییروری

تر رسد که آنها کماند، در بهترین حالت به نظر میده درستی درک نشا به هنخواهیم بگوییم که قید 

گرفته قرار  توجه  مورد  هستند  آن  شایسته  آنچه  است  از  توجه  مورد  تجاری  دنیای  در  آنچه  اند. 

ای  . بقیه چیزها مانند استفاده آسان، استقالل داده کاراییو باز هم    کارایی،  کاراییعبارت است از   

قرو خصوصا جامع اهداف  یت  اولویت کم-  * اند.تر شده مهمبانی   بهترین حالت در  قرار و در  تر 

دردمان   -اندگرفته چه  به  کارایی  شویم  مطمئن  دریافتی  اطالعات  صحت  از  نتوانیم  وقتی  ولی 

پاسخمی نیستم  مطمئن  که  سیستمی  نیست،  مهم  من  برای  رودربایستی  بدون  به  خورد؟  هایش 

 رعت دارد.قدر سهای من درست است، چکو ری

 
کارایی معتقدم   ودهب ارایی بد است. من شدیدا به ب کمنظورم این نیست که پشتیبانی مناسب از جامعیت توجیهی برای  *

ه دست  مانند جامعیت را ب  سا لن است که یمن توجه به مسا ل مربوط به کارایی نبایستی سایر مایو فقط منظورم 

 فراموشی سورد.   
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 صه خال

، قیدهای نوع و قیدهای پایگاه. یک قید  من به شرح دو بحث پایه در مورد قیدها پرداختم

این    دیتوتوریالکند. در  دهند، را تعریف مینوع مجموعه مقدارهایی که آن نوع را تشکیل می

برای آن    پذیر()نمایش امکان  نماممکن  قید جز ی از تعریف نوع مورد نظر است و به عنوان یک

می  نوع  یکشناخته  خود،  نماممکن  بدیهی  شود.  نو  قید  میبر  تحمیل  )ع  قید    SQLکند  جز  به 

پشتیبانی نمی  نوع  برای  از اجرای  بدیهی از هیچ قیدی  به عنوان بخشی  نوع  بررسی قیدهای  کند(. 

تلقی می  انتخابگرها و عملگرهای  انتخابگر  تم،  پرداخ  _THEشوند. به عنوان حاشیه به موشکافی 

 ها مربوط هستند. به نحوی به نماممکن که هر دو 

کنند )اگر فقط به  توانند در پایگاه ظاهر شوند را مقید میاه مقدارهایی که میقیدهای پایگ

می  خوانده  مرابطه  قید  رسمی  غیر  بطور  شوند  اعمال  مرابطه  در  یک  آنها  با    دیتوتوریالشوند(. 

CONSTRAINT    و درSQL    باCREATE ASSERTION  شوند و انتظار میرود  تعریف می

بررسی   SQLقرار گیرند )اگر چه در  »هنگام سمیکالن« مورد بررسی   نباشد(.  ممکن است چنین 

را   آنها  است  ممکن  که  است  عبارتی  هر  انتهای  در  آنها  بررسی  معنای  به  هنگام سمیکالن  قیدها 

رابطه  انتساب  هنگام  یعنی  بگذارد،  ازیرپا  که  شرطی  به  را رابطه   نتسابای،  شامل    ای  فقط 

به  پایگاه را  بدانیم که  این تصور عمومی  سانی میروزرعملگرهایی  برای رد  کنند. دالیلی آوردم 

مرابطه  چند  قیدهای  آن  که  کنار  در  )و  گیرند  قرار  بررسی  مورد  تکمیل  زمان  تا  نبایستی  ای 

معناییبهینه  مهم    سازی  نظریه  همچنین  دادم(.  شرح  بطور خالصه  چندتاییانتسارا  توییح    را  ب 

 دادم.

تصور شود،    Rنمای  تواند معادل سیستمی گزاره ه میک   ، Rبعد، نشان دادم قید کلی مرابطه  

تواند سیستم را وادار به درستی کند.«  است. »ثبات به تنهایی نمی  Rها در روزرسانیمعیار پذیرش به

 گوید:  می قاعده طالیی

به  هیچ عمل  غلط شندار  روزرسانی حقهیچگاه،  موجب  پایگاه د  قیدهای  از  هیچیک  دن 

 شود.

مو این  با  را  قیدها واجب و یروری بحث  که  رساندم  پایان  به  در  یوع  و  من  نظر  از  اند. 

گویم برای من مهم نیست، سیستمی که مطمئن  واق ، آنها همه چیز پایگاه داده هستند. دوباره می

 رعت دارد.قدر سهای من درست است، چهایش به کو رینیستم پاسخ 
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 ها رینتم

شوند؟ اگر این  دهید. این قیدها چه وقت بررسی میاصطالحات قید نوع و قید پایگاه را شرح    -1

 افتد؟ بررسی شکست بخورد چه اتفاقی می

 

 قاعده طالیی را شرح دهید.  -2

 

شناخته   -3 قید  مرابطه،  قید  تاپل،  قید  ویلگی،  قید  شناخته از  قید  پایگاه،  مراشده  قید  بطه،  شده 

 اید؟ ای چه فهمیده مرابطهای، قید چند همرابطتک

 

 پذیر و فیزیکی را شرح دهید. های امکان ت بین نمایش تفاو -4

 

 چیست. _THEبا دقت شرح دهید: الف( انتخابگر چیست ب( عملگر  -5

 

استکهل-6 اسلو،  آتن،  رم،  پاریس،  لندن،  فقط  مجاز  شهرهای  کنید  آمستردام  مفرض  و  مادرید   ،

ند. آیا راهی وجود دارد  ای تعریف کنید که این شرط را برآورده ک ا به گونه ر  CITY. نوع  هستند

 اعمال کنیم. اگر آری این دو روش را با هم مقایسه کنید.  CITYکه این قید را بدون داشتن نوع 

 

یک نوع تعریف شده بوسیله کاربر است. تعریفی   SNOام  در همه جای این کتاب فرض کرده   -7

هستند که رشته کاراکتری  کنندگانی مجاز  ه دهید. فرض کنید فقط شماره توزی  این نوع ارا برای  

  1دهی بین  و قسمت دوم عددی صحیح و ده   Sبه طول حداقل دو حرف باشند. قسمت اول حرف  

 .9999تا 

 

کند. نوعی برای  پاره خط، خط راستی است که در صفحه مسطح دو نقطه را به هم وصل می  -8

 یف کنید.ن تعرآ
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می  -9 تصوآیا  متفاوت  نماممکن  دو  با  را  نوع  نماممکن توان یک  با چند  نوع  اگر یک  کرد؟  ر 

 وجود داشته باشد آیا بایستی برای هر یک از آنها یک قید نوع تعریف شود؟ 

 

می  -10 نماممکن آیا  که  بزنید  مثال  را  نوعی  جزء  توانید  متفاوتی  تعداد  دارای  آن  مختلف  های 

 ؟ باشند 

 

 اند، گردند. فصل آمده  که در این C8تا  C1توانند موجب نقض قیدهای یی میچه عملگرها -11

 

دارای ویلگی  C1قید    -12 نمونه(  است که می)برای  تنهایی  ای  به  داده شده  تاپل  تواند در یک 

  )برای نمونه( چنین نیست. معنای این تفاوت را بطور رسمی شرح دهید. این   C4بررسی شود. قید  

 علمی چه اهمیتی دارد؟ )اگر دارد( ت از دیدگاه تفاو

 

در مرابطه    KEY{SNO}بنویسید که دقیقا معادل    دیتوتوریال نید قید پایگاهی در تواآیا می  -13

S  باشد؟ 

 

 متن این فصل، بنویسید.  C7عبارتی برای قید  SQLبه زبان  -14

 

 سید. متن این فصل، بنوی  C8عبارتی برای قید  SQLبه زبان  -15

توزی    دی توتوریال یا  /و  SQLبه    -16 پایگاه  جهت  که  کنندگاقیدهایی  بنویسید  قطعات  و  ن 

 نیازهای زیر را برآورده سازند: 

 پوند باشند.  50تر از الف( تمامی قطعات قرمز رنگ بایستی سبک

 را توزی  نماید.  P2کننده لندنی بایستی ب( هر توزی  

 . مستقر باشند ک شهرتوانند در ی کننده نمیج( دو توزی  

 در آتن مستقر باشد.   تواندکننده نمید( در هر زمان بیش از یک توزی  

 کننده بایستی در لندن وجود داشته باشد. ه( حداقل یک توزی  

 پوند داشته باشد.   50و( حداقل یک قطعه قرمز بایستی وزنی کمتر از 
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 باشد.  10کنندگان بایستی حداقل ز( متوسط رتبه توزی  

 ها باشد.سفارشتواند بیش از دو برابر متوسط تعداد موجود در نمی هیچ سفارشی  تعداد ح( 

توزی   هیچ  نمیکننده ط(  است  رتبه  حداکثر  دارای  که  که  ای  باشد  مستقر  شهری  در  تواند 

 ای با حداقل رتبه در آن شهر مستقر است. کننده توزی 

 ر است. ه در آن مستقکنندی( هر قطعه بایستی در شهری باشد که حداقل یک توزی  

 کننده آن قطعه در آن شهر مستقر است.یک توزی  ک( هر قطعه بایستی در شهری باشد که حداقل 

توزی   قطعات  توزی ل(  قطعات  از  بیشتری  تنوع  بایستی  لندنی  داشته  کنندگان  پاریسی  کنندگان 

 باشند. 

توزی   قطم(  از  بیشتری  تعداد  مجموع  در  بایستی  لندنی  رکنندگان  توعات  به  نسبت  کنندگان زی  ا 

 پاریسی داشته باشند. 

 توانند قید را زیرپا بگذارند. ید کدام عملگرها میدر هر مورد بگوی

و لندن در یک تاپل ظاهر    S1نماها« گفتم اگر مقدارهای  در پانویس بخش »قیدها و گزاره   -17

به این صورت استنباط شود )از جمله تفسیرهای مختل   S1  کننده توزی    ف( کهشوند ممکن است 

د است. چرا؟ )راهنمایی: فرض بسته بودن جهان را  در لندن دفتر ندارد. این تفسیر خاص بسیار بعی

 به یاد بیاورید.( 

قاعده    -18 کنید  توزی    cascade deleteفرض  مورد  سفارشدر  و  نیست.  کنندگان  برقرار  ها 

های مربوط  می سفارشبه همراه تماص را  کننده خابنویسید که یک توزی    دیتوتوریال عبارتی به  

 د. به او با یک دستور تکی پاک کن

 

قید    -19 زیر  اهداف  برای  متفرقه،  نکات  بخش  در  قیدهای گذار  آزمایشی  از ساختار  استفاده  با 

 گذار بنویسید: 

  کنندگان لندنی فقط توانند به لندن یا پارس منتقل شوند و توزی  کنندگان آتنی فقط می الف( توزی 

 یس منتقل شوند. وانند به پارتمی

 شوند. هرگز کم نمی های یک قطعهب( مجموع تعداد سفارش
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تواند به کمتر از روزرسانی تکی نمیهای یک قطعه خاص با یک دستور به ج( جم  تعداد سفارش

به یابد. )در مورد معنای  »دستور  اینجا، چه فکر نصف مقدار جاری کاهش  روزرسانی تکی« در 

 ؟ آیا اصال مهم است؟( اهمیتی دارد  د؟ چهکنیمی

 

 شرح دهید.  تفاوت ثبات و درستی را -20

 

 صحیح است؟  دیتوتوریال کنید این تعریف نوع در فکر می -21
  TYPE TTT POSSREP { ... CONSTRAINT FALSE } ; 

 

 صحیح است؟  دیتوتوریال کنید این تعریف قید در فکر می -22
  CONSTRAINT FFF FALSE ; 

 

سازی معنایی توسط آن  ی که به آن دسترسی دارید را بررسی کنید. چه بهینه اSQLمحصول    -23

 شود(؟ شود )اگر می پشتیبانی می 

 

می  -24 فکر  می   SQLکنید  چرا  شکست  قیدها  از  پشتیبانی  پیدر  چه  امر  این  آمدهایی  خورد؟ 

 دارد؟ 

 

نوع   -25 مورد  در  عام  بطور  فصل  این  دبحث  بطور خاص  و  مورها  نوع ر  قیدهای  این    د  تلویحا 

ب( تعریف شده بوسیله کاربر هستند. آیا این بحث به    دها الف( اسکالرانفرض را داشت که نوع 

 کالر و/یا تعریف شده در سیستم قابل تعمیم است؟ غیراسهای نوع 
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  هفتمفصل 

 

نظریه طراحی 

 ها پایگاه داده
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طقی و فیزیکی پایگاه های منطراحیت که  ای مستلزم آن اسرسیدن به هدف استقالل داده 

بیند  باشند. طراحی منطقی در ارتباط با آن چیزی است که کاربر میدارای نظم و ساختار متفاوتی  

می فیزیکی  طراحی  ارتباط  و  فیزیکی  بازیابی  و  ذخیره  وسیله  با  منطقی چگونه  که طراحی  گوید 

ن تا اطالع ثانوی از  نطقی است و ماحی مترین مویوع این فصل درباره طرکند. عمده برقرار می

 استفاده خواهم کرد. کلمه طراحی بجای طراحی منطقی

کنم خواهم هرچه زودتر به آن اشاره کنم از این قرار است. یادآوری مییک نکته که می

یا معنای    Rنمای  باشد. گزاره   Rنمای  تواند مشابه سیستمی گزاره می   Rقید کلی مرابطه   تفسیر و 

به طور  -اط دارند. طراحی  نماها با طراحی منطقی کامال ارتبن قیدها و گزاره است. بنابرای  Rطه  مراب

بیشتر موشکافی میفعالیتی است که در آن گزاره   -خالصه با دقت هر چه  به  نماها  شوند و سوس 

این گزاره ها و قیدها منتسب میمرابطه البته  تا حدودی غیر رسمیشوند.  به ناچار  ان  د )هماننماها 

 ند. هست ها و قیدها لزوما رسمیبطه نامند(. در مقابل مراآن را »قواعد تجاری« میرخی چیزی که ب

های  و سایر متد   ERشی/رابطه  سازی  دهد که چرا من چندان طرفدار مدل این امر نشان می

نمودار   مشکل  نیستم.  می  ERتصویری،  فقط  که  است  آن  مشابه  تصاویر  قیدهای و  برخی    توانند 

نشان  خاص   اگر    دهندرا  بنابراین  عاجزند.  کامل  نمایش  ارا ه یک  از  ممکن  و  نمودارها  این  چه 

طر کردن  روشن  برای  چنین    ح است  که  فکر  این  ولی  باشند  مناسب  تجرید،  باالی  سطح  در 

نمودارهایی هسته اولیه طراحی هستند، گمراه کننده و در مواردی خطرناک است. طراحی شامل 

 شوند. که دیده نمی به همراه قیدهاییشوند  ده میدار دیدر نموت که هایی اسمرابطه

از فصل  ن بایستی آن را زودتر روشن کنم.  کنم که یادآوری می   4کته دیگری هست که 

شوند )منظور این نیست که ویوها فقط برای  های پایه، فرض و احساس میویوها دقیقا مانند مرابطه 

ویوها کاربر را از پایگاه داده »واقعی« به    است کهر این  منظو  شوند، بلکهمختصرنویسی تعریف می

مینحوی   نگاه  مرابطه دور  محتوی  فقط  که  پایگاهی  با  کاربر  کلی  بطور  است  دارند(.  پایه  های 

که   چیزی  با  بلکه  ندارد،  سروکار  »واقعی«(  داده  کاربری)پایگاه  داده  می  پایگاه  و  نامیده  شود 
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بایستی هاست،  و ویو   پایه  هایمحتوی مخلوطی از مرابطه  سروکار دارد. از نظر کاربر، این پایگاه 

قرار دق بحث  مورد  فصل  این  در  که  طراحی  اصول  تمامی  و  باشد  واقعی  داده  پایگاه  مانند  یقا 

 گیرند بایستی در مورد آن )نه فقط پایگاه واقعی( صادق باشند. می

ی  هان یبازبی  م. بعضشرح دهقدمه کنم که باید یک نکته دیگر را نیز به عنوان ماحساس می

این فصل تصور    کتاب را  کرده به هنگام مطالعه  پایگاه  اولیه طراحی  اصول  اند که من قصد دارم 

داده  پایگاه  زمینه  در  شما  نیست.  که چنین  در حالی  دهم  آن  ها حرفهشرح  بر  فرض  و  هستید  ای 

بلکه    طراحی نیست،   است که با اصول طراحی آشنایی دارید. هدف این فصل تشریح عملی روند 

اید و همچنین نگریستن  ن با آنها سروکار نداشته هایی که تاکنوح مویوع شرهدف این است که با 

مستحکم  موی   از  هنگام طراحی  به  دیدگاهی جدید،  از  آشنا،  مویوعات  سایر  برخورد به  تری 

نمی دارید کنید. من  با آنها آشنایی  را زیادی صرف مویوعاتی کنم که  برای    خواهم وقت  پس 

عمدام نمی  ثال  نرمال  سوم  و  دوم  فرم  جز یات  عمومی  شوم  وارد  اطالعات  جزء  آنها  که  چرا 

آنها   صورت،  هر  )در  ندارد  سازگاری  کتاب  این  طبیعت  با  آنها  موشکافی  که  هستند  طراحی 

خودشان هم مهم نیستند و فقط یک گام جلوتر یعنی فرم نرمال بویس کاد اهمیت دارد که در این  

 واهد گرفت(.ث قرار خم مورد بح هفصل 

 

 جایگاه نظریه طراحی 

ای نیست. بلکه نظریه مستقلی است که بر روی این  حی هم جز ی از مدل رابطهنظریه طرا

ای در نظر گرفت ولی تکرار  توان آن را بصورت سرپوشی برای مدل رابطه )می  مدل بنا شده است

اند مثال عملگرهای  ارتباط   با آن دریادی مدل  نهای ب با این وجود بخش   ، کنم جزء مدل نیست.(می

 . هستندای  مدل رابطه  ءجز پرتو و پیوند که 

گوید  کنم واقعا به شما نمی و یک نکته دیگر: نظریه طراحی که در مورد آن صحبت می

گوید اگر پایگاه را به شیوه نامتعارف طراحی کنید، چه  چطور طراحی کنید  بلکه فقط به شما می

نظر بگیرید. طراحی  کنندگان و قطعات را در  مثال پایگاه توزی    هد آمد. برایش خوا یمشکالتی پ

ام. منظورم از »متعارف« این است که  متعارف همان است که در همه جای این کتاب در نظر گرفته 

است، ویلگی   نیاز  مرابطه    STATUSسه جدول مورد  به  ویلگی  Sمتعلق   ،COLOR    به متعلق 

ویلگی    Pمرابطه   مرابطمت  QTYو  به  متعار   است   SPه  علق  اینها  فقط  چرا  ولی  غیره.  اند؟  فو 
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  Sرا از مرابطه    STATUSخواهیم طراحی دیگری داشته باشیم، مثال ویلگی  تصور کنید که ما می

رسد که جای درستی برای آن نیست  کنیم )به صورت احساسی به نظر میمنتقل می   SPبه مرابطه  

توزی   به  رتبه  ب ده مرنکنچرا که  نه  است  مراب  1-7ه سفارش(. شکل  بوط  این  نمونه  طه  مقدارهای 

 ام(. نامیده   STPدهد )که برای جلوگیری از اشتباه آن را اصالح شده را نشان می

 

 
 با مقدارهای نمونه STP. مرابطه 1-7شکل 

 

مرابطه   این  دارد؛  اشکالی  چه  طراحی  که  بفهمید  تا  کافیست  شکل  به  اجمالی  نگاه  یک 

است، هر تاپل دارای    20ه  دارای رتب   S1گوید  به ما می  S1تاپل دارای    است، هر  ونگیافزی  ادار

S2  گوید  میS2  گوید این پایگاه به شیوه  است و غیره. نظریه طراحی هم به ما می  10دارای رتبه

می افزونگی  موجب  نهایت  در  و  است  نشده  طراحی  پی متعارف  دچار  را  ما  و  آمدهای  شود 

طور  است، همان  یگر نظریه طراحی اساسا در صدد کاهش افزونگید. به بیان دهد کراافزونگی خو

شناسایی   های بدای خوب از مثال مجموعه که به زودی خواهیم دید. به همین دلیل نظریه طراحی با 

انتقادهایی در مورد ذاتی بودن طراحی وجود دارد که من در بخش بعد به آنها خواهم  می شود. 

 پرداخت.

م  تواند محصول نظریه طراحی میبهتر مویوع،  درک    تجه را  بازبینی  طراحی شده  ورد 

د.  و بازهم... واقعیت  گذارقراردهد تا مطمئن شود هیچ کدام از اصول رسمی طراحی را زیرپا نمی

شوند  متاثر کننده این است که اصول رسمی طراحی فقط بخش علمی فرآیند طراحی را شامل می

بی  مویوعات  اینی  رشماو  در  که  نمی  هستند  داده  پوشش  طراحی شوند.  مبحث  کار    طبیعت 
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به شمار می فردی  فن  یک  هم  هنوز  اصول  رود.  پایگاه  و  است  هنر  یک  شبیه  بیشتر  طراحی  فن 

 شوند فقط بخش کوچکی از این دانش هستند. رسمی که در این فصل توییح داده می

را بررسی  و مویوع گسترده  د  صخواهم وارد بخش علمی طراحی شوم. بطور خاحال می

کنم که دست کم در مورد اولی اطالعاتی  . تصور می(تفکیکتعامد )  و  سازینرمالخواهیم کرد،  

 دانید که: کنم شما میداشته باشید. فکر می

 وجود دارد )اول، دوم، سوم و...(   فرم نرمالچندین  •

فرم نرمال در    ااشد آنگاه قطعب  n+1فرم نرمال  در    Rصحبت تقریبی، اگر مرابطه   •

n م هست. ه 

در  م • مرابطه  یک  است  نرمnمکن  فرم  در  مین  و  باشد  نرمال  (n+1)ال  فرم  مین 

 نباشد. 

 از دیدگاه طراحی، هر چه فرم نرمال باالتر باشد بهتر است.  •

ارتباط مستقیم دارد )این کلمه فقط نام دیگری است برای    وابستگیاین ایده با   •

 قید جامعیت(. 

  بطور کلی روند طراحی ارتباط زیادی   گفتم که   ه را موشکافی کنم.ت کخواهم آخرین نمی

می  نامیده  وابستگی  اینجا  در  قید  از  خاصی  نوع  دارد.  قیدها  وابستگی با  ولی  یک    شود  دارای 

اینجا نمی توانم خیلی عمیق وارد  ویلگی خاص است که قیدهای عمومی فاقد آن هستند. من در 

تعریف کرد و  قاعده استنتاجتگی  هر وابس  توان برایت که میس ااین بحث شوم اما نکته اصلی آن 

 کند.ود قاعده استنتاج راه را برای تشریح نظریه طراحی هموار میوج

دانید و قصد من این  کنم، فرض بر آن است که شما در این مورد چیزهایی میتکرار می

  هم کرد و مهم را برجسته خوا   تدانید، تمرکز کنم. من نکااست که بر مویوعاتی که احتماال نمی

خواهم از دیدگاهی به این مویوع نگاه کنم  طور کلی میاز بقیه به سرعت خواهم گذشت و به  

 اید تفاوت دارد. که تا حدودی با آنچه تاکنون دیده 

 

 وابستگی تابعی و فرم نرمال بویس کاد

نرمال   دوم  فرم  که  است  نرمال  2NFبدیهی  سوم  فرم   ،3NF    نرمال فرم  کاد وبو  یس 

BCNF  دقیق: در ارتباطند. یک تعریف مختصر و بعیبستگی تاوا با 
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  FDدارای    Rهستند. آنگاه مرابطه    Rدو زیرمجموعه از عنوان    Bو    Aفرض کنید    تعریف:

دارای   A، اگر در دو تاپل در Rاست اگر و تنها اگر برای هر مقدار مجاز A→B )وابستگی تابعی( 

 داشت.  ن خواهندحتما مقداری یکسا زین  Bمقدار یکسان باشند، در 

»   A→Bوابستگی     ،B  ت به  وابسته  » Aابعی  یا  » Bدترمینان    A« و  به راحتی  یا   »A    فِلِشB  »

 شود. خوانده می

کننده همشهری باشند رتبه آنها  برای مثال فرض کنید این قید برقرار است که اگر دو توزی 

تغییر    30به    10از  را    S2ه  کنند ن رتبه توزی م  را ببینید که در آن  2-7یکسان خواهد بود )شکل  

 :FD ید جدید هماهنگی داشته باشد(. آنگاه ام تا با قداده 
  { CITY } → { STATUS } 

ها توجه کنید.  مطابقت دارد. به آکوالد  -نامیممی  RSکه آن را    –  Sبا حالت جدید مرابطه  

ند حتی  ها هست یای از ویلگمجموعه   FDمن از آکوالد استفاده کردم تا نشان دهم هر دو طرف  

 عضو داشته باشد )مانند همین مثال(.  اگر مجموعه مورد نظر فقط یک

 

 
 کنندگان به صورت تغییر یافته با مقدارهای نمونه مرابطه توزی  RS. 2-7شکل 

 

برقرار باشد مستلزم آن است که    FDیک    Rهمانطور که مثال نشان داد، این که در مرابطه  

ر باشد. به عنوان مثال  در آن برقرا  -Rای روی  د تک مرابطه تر یک قیو یا دقیق -ایگاه  پ  یک قید

FD    است:  دیتوتوریالفوق معادل قید زیر به زبان 
  CONSTRAINT RSC COUNT ( RS { CITY } ) = 

                 COUNT ( RS { CITY, STATUS } ) ; 

 

برآورده نماید  را   A→B  وابستگی   Rود: اگر  ش  یک مطلب سودمند که باید به خاطر سورده 

  Bزیرمجموعه    'Bو    Aمجموعه مادر    'Aرا هم برآورده خواهد کرد اگر    'A'→Bآنگاه وابستگی  

بیان دیگر همیشه می به  ویلگی باشد.  به سمت چپ  از سمت راست  توانید  یا  و  کنید  ایافه  هایی 

 بماند.  رهایی حذف کنید، و همچنان وابستگی تابعی برقراویلگی
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. فراکلید اساسا یک مجموعه یدفراکلدو اصطالح را توییح دهم. اول  زم است  در اینجا ال

تعریف   )طبق  بنابراین  محض(.  مادر  مجموعه  لزوما  )نه  است  کلید  برای  فصل    کلیدمادر  ( 4از 

ا  ر  فراکلید خواهد بود اگر و تنها اگر خاصیت یکتایی  SKبه نام  Rای از عنوان مرابطه  زیرمجموعه

د یا نه. پس هر کلیدی فراکلید هم  ناپذیری را هم دارد که خاصیت کاهشلوم نباشداشته باشد و مع

یک فراکلید است    Sبرای مرابطه     {SNO,CITY}ها، کلید نیستند. مثال  هست ولی اکثر فراکلید

 است.  Rهمواره فراکلید   Rولی کلید نیست. به خصوص توجه داشته باشید که عنوان مرابطه 

 

 وجه ت

حتما در    SK→Aوابستگی    باشد،   Rای دلخواه از  زیرمجموعه  A  راکلید و ف  SKاگر    مهم:

R    وجود دارد چرا که اگر دو تاپل دارای مقدار یکسانی درSK    باشند آنگاه طبق تعریف دو تاپل

  ر این نکته را شرح ندادم، ولی د  4هم مقدار یکسانی دارند. )در فصل   Aدر    یکسان هستند و طبیعتاً 

 کردم نه فراکلید.( می ید صحبت آنجا من درباره کل

اهمیت است  است. اساسا وابستگی در صورتی بی  اهمیتبی دیگر وابستگی  اصطالح جدید  

مرابطه هر  در  باشد.  نداشته  وجود  آن  گذاشتن  زیرپا  برای  راهی  هیچ  ویلگیکه  که  با  ای  هایی 

های  وابستگی های موجود،مقدار   ز اوجود داشته باشد، فارغ    CITYو    SNO  ،STATUSهای  نام 

 اهمیت زیر برقرارند:بی
  { CITY, STATUS } → { CITY } 

  { SNO, CITY }    → { CITY } 

  { CITY }   → { CITY } 

  { SNO }    → { SNO } 

 

باشند، مسلما در    STATUSو    CITYدر مورد اول، اگر دو تاپل دارای مقدار یکسان در  

CITY    ا اگر  اهمیت است اگر و تنهیک وابستگی بی در واق   سانی خواهند بود.  کیدارای مقدار

ما   البته  محض(.  مادر  مجموعه  لزوما  نه  )مجددا،  باشد  راست  سمت  مادر  مجموعه  چپ،  سمت 

وابستگی  فکر  به  پایگاه  طراحی  هنگام  به  بیمعموال  آنها  های  که  دلیل  این  به  نیستیم،  اهمیت 

می اهمیت بی وقتی  ولی  داوخاند.  و  رسمی  بطور  مسا هیم  بایستی  قیق  کنیم،  بررسی  را   تمامیل 

 اهمیت. ها را در نظر بگیریم، چه بااهمیت و چه بی ستگی واب
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توانم به ارا ه فرم نرمال بویس  حال که ماهیت وابستگی تابعی مورد بررسی قرار گرفت، می

فرم    BCNFکاد   که  فرم  این  می  شده شناخته بوردازم.  نامیده  هم  با شنرمال  ارتباط  در  و    ود 

 شود:هاست به این صورت تعریف میوابستگی 

های بااهمیت موجود  است اگر و تنها اگر برای تمام وابستگی   R  ،BCNFمرابطه    عریف:ت

 باشد.  Rفراکلید  Aهستند،  A→Bکه به شکل  Rدر 

ا  هناند و یا »فلش آ اهمیتهای موجود یا بی ، وابستگی BCNFبه بیان دیگر در یک رابطه  

خارج فراکلید  است  از  گرشده  راه  حالت  دو  این  از  هیچیک  )از  ندارد(.  «  وجود  و خالصی  یز 

برخی   است  آن  ممکن  تعریف  کلید  بگویند:  در  یک  وجود  دارد،  بستگی  کلید  به  چیز  همه 
من بایستی در ادامه این تعریف غیر رسمی فوری   سراسری و عدم وجود هیچ چیز غیر از آن کلید.

چیزها، فرض را  دقیق نیست چرا که به غیر از خیلی    در واق   آیندوشیف ظاهرا خربگویم، این تع

 بر آن گذاشته شده است که فقط یک کلید وجود دارد.  

بینم پاراگراف قبل را کمی موشکافی کنم. بعد از این که گفتم از یک وابستگی  الزم می

در    RSر یافته  ان تغییکنندگوزی  ت»گریزی نیست«، ترسیدم که کمی به خطا رفته باشم. برای مثال  

وابستگی    2-7شکل   مرابطه  می  {STATUS}→{SNO}دارای  دو  به  را  آن  اگر  ولی  باشد 

SNC    وCS    این وابستگی »ناپدید«    -کاری که چند لحظه دیگر انجام خواهیم داد  –تجزبه کنیم

» می نحوی  به  و  ویلگیراه  شود  که  صورت  این  به  )تجزیه  است«.  شده  پیدا  ،  SNOهای  گریز 

SNAME    وCITY    درSNC  ویلگی ولی    CSدر    STATUSو    CITYهای  و  قرار گیرند.( 

ناپدید شدن وابستگی چه معنایی دارد؟ چیزی که اتفاق افتاده این است که وابستگی به یک قید  

این قید هنوز وجود     * کند( تبدیل شده است.ای )قیدی که چند مرابطه را درگیر میچند مرابطه 

و وابس لدارد  یک  دیگر  ا  تگیی  نیسنیست.  »گریزی  تمامی  مورد  در  مساله  خالصی  ین  و  ت 

 نیست«های این فصل صادق است. 

گویند اگر مرابطه  سازی میدانید قواعد نرمالام که میدر نهایت، فرض را بر آن گذاشته  

R  ،BCNF  مرابطه به  بایستی  ویلگینباشد  )با  کوچکتری  که  های  شود  تبدیل  کمتری(  های 

BCNF ثال:ی مهستند. برا 

 
و قید کلید   CSدر  KEY{CITY}، قید SNCدر  KEY{SNO}در این مثال یک قید یمنی، که از ترکیب قید  *

 آید. بدست می CSو  SNCجی رخا
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است    {STATUS}→{SNO}  ی( دارای وابستگ1-7)در شکل    STPبطه  مرا •

اهمیت است و نه »فلش از فراکلید خارج شده است« چرا که نه این وابستگی بی 

گونه  نیست )و همان  BCNFاین مرابطه  پس  نیست.    STPفراکلید    {SNO}که  

زیه  تج  SSو    SPا به دو مرابطه  رکه به قبال دیدیم دچار افزونگی است(. ما آن  

)مطابق    QTYو    SNO  ،PNOهای  ویلگی  صاحب   SPای که  کنیم به گونه می

خواهد شد. )به عنوان    STATUSو    SNOهای  صاحب ویلگی  SSمعمول( و  

پیدا کنید. خود    1-7را بر مبنای شکل    SSو    SPهای  یک تمرین مقدار مرابطه 

 ت.( رفته اس  و افزونگی از میان   هستند SS ،BCNFو  SPرا قان  کنید که 

مرابطه   • طریق،  همین  ش  RSبه  وابستگی 2-7کل  )در  دارای   )  

{CITY}→{STATUS}    به دو مرابطه بایستی  و  های با ویلگی  SNCاست 

SNO  ،SNAME    وCITY     وSS  ویلگی  STATUSو    CITYهای  با 

مرابطه  مقدار  تمرین  عنوان یک  )به  شود.  مبن  CSو    SNCهای  تجزیه  بر  ی  ارا 

کن  2-7شکل   خود  پیدا  که  ید.  کنید  قان   و  هس  CS  ،BCNFو    SNCرا  تند 

 افزونگی از میان رفته است.( 

 

 وکاستکمتجزیه بی

مرابطه می را  اگر  مرابطه   BCNFای  دانیم  به  را  آن  بایستی  که  نباشد  کوچکتری  های 

BCNF    کنیم. هستند تجزیه البته مهم    تجزیه  بیاست که چنین  بایستی  باید  سوکاکمای  باشد:  ت 

با   RSبار دیگر  ایم برسیم. یکاز آن آمده دادن اطالعات، بتوانیم به جایی که  ز دست  ا  بدون را 

)شکل  {STATUS}→{CITY}وابستگی   بگیرید  نظر  در  را  7-2،  آن  ما  که  کنید  فرض   .)

نشان داده    3-7همانطور که در شکل    CSو    SNSبلکه به    CSو    SNCایم ولی نه به  تجزیه کرده 

،  SNOهای  بجای ویلگی  SNSدو تجزیه یکسان است ولی مرابطه  در هر    CSده است. )مرابطه  ش

SNAME    وCITY  ویلگی امیدوارم    STATUSو    SNO  ،SNAMEهای  دارای  است.( 

اوال   که  باشد  دو    CSو    SNSروشن  بی   BCNFهر  تجزیه  ثانیا  و  کمهستند،  نیست  وکاست 

پاریس است یا آتن.    S2ه  کنند  زین فهمید که محل تواتودار« است. برای مثال نمیوکاست»کم

 اند.اینجا از دست رفته  اطالعات در 
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 با مقدارهای نمونه  CSو  SNSهای . مرابطه3-7شکل 

 

وکاست دار وکاست و برخی دیگر کمکمها بی شود که برخی تجزیهچه چیزی موجب می

که   باشید  داشته  توجه  فرآشوند؟  همان  تجزیه،  استیفرآیند  کردن  پرتو  همه  د  . ند  ها،  مثالر 

پمرابطه از  »کوچکتر«  آمده های  بدست  اصلی  مرابطه  همان رتو  تجزیه  عملگر  دیگر  بیان  به  اند. 

 ای است. عملگر پرتو جبر رابطه 

 

 توجه 

رابطه  جبر  عملگرهای  همه  مانند  کردم.  شلختگی  رابطه دوباره  به  هم  پرتو  اعمال  ای،  ها 

نه به مرابطه می مرابطه  پرتوی از    CSشود که مرابطه  فته میچنین گ  در حالی که معموال  .هاشود 

RS    ای که مساوی مقدار مرابطه  رابطه در هر لحظه از زمان  است، یعنیRS    است، پرتوی است از
 امیدوارم فهمیده باشید   ن لحظه از زمان.همادر  CSای که مقدار آن مساوی مرابطه رابطه 

اگر پرتوها را دوباره    ست که ور این اوکاست است منظکمی گوییم یک تجزیه بوقتی می
.توجه داشته باشید که، با مراجعه به  پیوند دهیم، مجددا به همان مرابطه اصلی خواهیم رسیدبه هم  

و به همین دلیل است که این    نیست مساوی    CSو    SNSهای  با پیوند پرتو  RS، مرابطه  3-7شکل  

مقاوکاستتجزیه کم در  است.  به شکبدار  مراجعه  با  میمش  2-7ل  ل  که  اهده  پیوند    RSشود  با 

SNC  وCS  وکاست است.کمو این تجزیه بی استمساوی 

کنم عملگر تجزیه، پرتو و عملگر ترکیب مجدد، پیوند است. و سوال رسمی که تکرار می

 سازی وجود دارد این است:در هسته اصلی نرمال 

کنید که   و  Rفرض  باشد  مرابطه  باپرتوهایی    1R  ،2R...،nR  یک  شند، چه شرایطی از آن 

 شود؟   Rتا پیوند تمامی پرتوها مساوی  بایستی برقرار باشد
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 و با ارا ه قضیه زیر داد:  1971هر چند ناقب، در سال  * پاسخ این سوال مهم را، یان هیث 

ای که اجتماع  هستند به گونه   Rهایی از عنوان مرابطه  زیرمجموعه  Cو    A  ،Bفرض کنید  

  Bو    Aای(  ماع )مجموعه اجت  ABشود. فرض کنید  می  Rل عنوان  برابر ک   Cو    A  ،Bای(  موعه ج)م

و   مورد  است  در  امر  وابستگی    ACهمین  اگر  است.  آنگاه    Rدر    A→Bصادق  باشد    Rبرقرار 

 با یکدیگر خواهد بود.   ACو   ABمساوی پیوند 

بگیرید )شکل  را یک   RSبرای مثال مرابطه   این مرابط(2-7بار دیگر در نظر  تگی  ه وابس. 

{CITY}→{STATUS}    توان  را دارد. پس میA    را{CITY}،B    را{STATUS}    وC    را

{SNO,SNAME}  می هیث  قضیه  گرفت.  نظر  تجزیه    RSگوید  در  یک  در  است  ممکن 

پرتوهای  کمبی به  شود،    {CITY,SNO,SNAME}و    {CITY,STATUS}وکاست  تبدیل 

 دانستیم. همانطور که قبال هم می

 

 توجه 

ا تعجممکن  بست  این مساله    اشید که چرا گفتم قضیه هیث یک پاسخب کرده  به  ناقب 

گوید که  بود، اجازه دهید تا این امر را با توجه به مثال قبل توییح دهم. اساسا این نظریه به ما می

دار است.  وکاستکم  3-7گوید که تجزیه شکل  وکاست است ولی نمیکمبی  2-7تجزیه شکل  

ر قضیه هیث، هر  تنیست. )شکل قوی   کافیهست ولی    زم الوکاست  کمبی   برای تجزیه   طاین شر

ارا ه شد، ولی جز یات    1977کند و توسط ران فاگین در سال  دو شرط الزم و کافی را تامین می 

 پایان فصل را ببینید.(  18بیشتر از محدوده این بحث خارج است. تمرین 

را در آن منتشر کرد،  ضیه خود  هیث ق  ای که در آنبه عنوان یک حاشیه، در همان مقاله 

بود. از    BCNFچیزی ارا ه کرد که آن را فرم »سوم« نرمال نامید و در حقیقت همان    تعریفی نیز از 

که   داشت  جا  من  نظر  به  شد،  ارا ه  کاد  و  بویس  تعریف  از  قبل  سال  سه  تعریف  این  که  آنجا 

BCNF اینطور نشد.   فرم نرمال هیث نامیده شود، در حالی که 

 نشان دادم:  RSاز این برای مرابطه جه این بحث آن است که قیدی که پیش آخر: نتینکته  
  CONSTRAINT RSC COUNT ( RS { CITY } ) = 

                 COUNT ( RS { CITY, STATUS } ) ; 

 
 زن خیس. مترجمو بر *
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 تواند به این صورت نیز نشان داده شود:می
  CONSTRAINT RSC 

     RS = JOIN { RS { SNO, SNAME, CITY }, RS { CITY, STATUS } } ; 

 

   {CITY,SNO,SNAME}و  {CITY,STATUS}با پیوند   RSان، مرابطه »در هر زم

 ام.برابر است. من اینجا از نوع پیشوندی پیوند استفاده کرده 

 

 است؟  احساس ذاتیآیا این فقط یک 

نرمال   به  که  انتقادهایی  گفتم  هم  قبال  که  میزساهمانطور  وارد  بشی  مبوند،  این  که  ر  نا 

)شکل   را دوباره در نظر بگیرید  STPی است. برای مثال مرابطه  سازی فقط یک احساس ذاتنرمال

آمدهای آن  (. این مرابطه آشکارا بد طراحی شده است، افزونگی در آن آشکار است و پی 7-1

تو  به دو پره را  ی« این مرابطعهم بدیهی است، هر کس که با طراحی آشنایی داشته باشد بطور »طبی

SP    وSS  می اگر  تجزیه  با  کند، حتی  آشنایی  در    BCNFهیچگونه  »طبیعی«  ولی  باشد.  نداشته 

 باید رعایت شوند؟  اصولیچه؟ برای طراحی »طبیعی« چه اینجا یعنی

سازی هستند. طراحان باتجربه آنها را در  پاسخ این است: این اصول دقیقا همان قواعد نرمال

ان را هم ندانند. بله. این اصول  ا بطور رسمی نیاموخته باشند و نامشر آنها رتی اگخود دارند ح  زمغ

همان احساسات ذاتی هستند ولی بایستی بتوان آنها را به صورت رسمی بیان کرد. )احساس ذاتی  

می نرمال را  نظریه  که  کاری  نیست (  آسان  آن  دقیق  توییح  ولی  بست  کار  به  انجام توان    سازی 

نماید. به نظر من کار یان میمختصر و مفید این احساس ذاتی را ب  به روشی  ست کهدهد این امی

نرمال که  میبزرگی  انجام  بر  سازی  را  راه  که  ذاتی،  قواعد  به  بخشیدن  رسمیت  است:  این  دهد 

مخالفان   ماشینی(.  طراحی  ابزارهای  به  شدن  وارد  )با  است  کرده  باز  اصول  کردن  مکانیزه 

ایاسنرمال نکت زی معموال  ادفراموش میای را  ه ن  ایده عا میکنند، آنها، به درستی  این  ها  کنند که 

کنند توانایی تشریح احساسات ذاتی به صورت دقیق و رسمی پیروزی  ذاتی هستند ولی درک نمی 

 بزرگی است.
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1NF ،2NF  3وNF 

که در  طور  هستند. همان  هغالبا از نظر تاریخی مورد توج  BCNFتر از  های نرمال پایین فرم

گویم که  ف آنها در اینجا وقت را هدر دهم فقط این را میدمه گفته شد، من قصد ندارم با تعریمق

مرابطه  دستتمام  ویلگی* هستند   1NFکم  ها  دارای  که  آنهایی  حتی  مقدار  ،  با  هایی 

به    مقرون  -همیشه  اما نه -معموال    RVAهای دارای  از نقطه نظر طراحی مرابطه  .(RVA)اند رابطه 

نیستص هرفه  که  نیست  معنا  بدین  این  البته  از  ند.  نباید  وقت  )نتایج    RVAیچ  کنیم  استفاده 

دارای  کو ری که  معموال    RVAهایی  که  معناست  این  به  فقط  این  ندارند(.  مشکلی  هیچ  اند، 

ا  بریم و این ر ها شوند )و ما همیشه آنها را از بین میها وارد طراحی پایگاه داده RVAخواهیم  نمی

ندارم در اینجا وارد جز یات شوم و فقط  ای هستیم(. من قصد  رابطه  UNGROUP  ون عملگرمدی

به نظر    IMSمراتبی مانند  های قدیمی سلسله بسیار شبیه سیستم   RVAهای دارای  خواهم مرابطهمی

به سیستم می از آنها مشکالت مربوط  استفاده  با  بلند می   مراتبی دوباره های سلسله رسند.  نند. ک سر 

 کنم: رج ، برخی از این مشکالت را فهرست میبا هدف کامل بودن کتاب به عنوان م در اینجا

سلسله  • که  است  آن  بنیادی  ممکن  مراتبیمشکل  رو  این  از  هستند.  نامتقارن  ها 

انجام   سختی  به  دیگر  کارهای  برخی  و  آسانی  به  کارها  برخی  است 

 کنند.(روشن مینکته را این   5انتهای فصل  در 30و  29، 27هایگیرند.)تمرین 

کو ری • نتیجه  هم ها  در  از  آنها  از  برخی  هستند.  خود  ردیفنامتقارن  های 

 تر هستند. پیچیده 

 این مشکل در مورد قیدهای جامعیت هم وجود دارد. •

 ها هم وجود دارد، ولی حادتر.روزرسانیاین مشکل در مورد به  •

 ، وجود ندارد.گونه استاتب چمررین سلسله تای در این مورد که به هیچ توصیه  •

مانن • ساختارهایی  سلسلهحتی  »طبیعتی«  که  سازمانی  چارت  با  د  دارند،  مراتبی 

 شوند.مراتبی بهتر پیاده سازی میهای غیرسلسله طراحی

تواند قابل قبول باشد، حتی در  ها بسته به موقعیت می مراتبیکنم، استفاده از سلسلهتکرار می

 د.را ببینی  14ن ی پایه. تمریاهمرابطه

 
ها تعمیم دهم  هین امر را به مرابط گر اهستند. ولی ا  1NFهمیشه  -هانه مرابطه-ها ی گفتم که رابطهبلهای ق در فصل *

 مشکلی پیش نخواهد آمد. 



  

 به فهرست
210 

 لوابستگی پیوندی و فرم پنجم نرما

یا   نرمال  پنجم  می-  5NFفرم  توییح  بخش  این  در  را  آن  نرمال«    -دهمکه  نهایی  »فرم 

نرمال، فرم شدشناختهفرم    BCNFاست. در واق    پنجم  تابعی و فرم  به وابستگی  با توجه  نرمال  ه 

 است:  پیوندی ینرمال با توجه به وابستگ  شده شناخته 

ک   ف:تعری اززیرمجموعه  A  ،B،....،Zنید  فرض  مرابطه    هایی  آنگاه    Rعنوان    Rهستند. 

 زیر است:  JDدارای وابستگی پیوندی یا 
{ A, B,...Z } 

رابطه  هر  اگر  تنها  و  برای   اگر  مقدار آن  پیوند  مجاز محسوب می  Rای که  شود، مساوی 

 آن باشد.  A ،B،....،Zپرتوهای 

ص   {A,B,...,Z}پیوندی    وابستگی  استار(  به  )یا  »ستاره  خوانده    « A  ،B،....،Zورت 

 شوند: هایی که از این تعریف حاصل میشود. نکته می

باشد، اگر و تنها اگر    A  ،B،....،Zوکاست به  کمقابل تجزیه بی  R  یروری است  •

 را داشته باشد.  {A,B,...,Z}بخواهد وابستگی پیوندی 

هر  • است  الزم  با   FD  ،JD  همچنین  )ههم  ک شد  یاد  مانطور  به  قبل  قسمت  از  ه 

اگر   یک    Rداریم(  می  FDدارای  آنگاه  باشد،  صورت  خاص  به  تواند 

یک  کمبی دارای  دیگر  بیان  )به  شود  تجزیه  خاص  پرتوهای  به   JDوکاست 

 خاص است(. 

  . (2-7را در نظر بگیرید )شکل    RSبه عنوان یک مثال از نکته آخر، یک بار دیگر مرابطه  

وکاست  کمتواند بی میاست و از این رو    {STATUS}→{CITY}  وابستگی  دارای این مرابطه  

( تجزیه شود. در  STATUSو    CITY)  CS( و  CITYو    SNO  ،SNAME)  SNCبه پرتوهای  

پیوندی   وابستگی  مرابطه    {SNC,CS}نتیجه  موقتا   RSدر  اگر  البته  دارد،    وجود 

 میم.بنا  CSو   SNC های مورد نظر از عنوان رازیرمجموعه

ق »فلشدر فصل  از فراک بل دیدیم که همیشه  این یک وابستگی  لیدها خارج میها  شوند«. 

های پیوندی که  تر از آن دسته وابستگی تابعی است که هیچ گریزی از آنها وجود ندارد. بطور کلی

می اعمال  فراکلیدها  نمیبوسیله  هرگز  وابستگی شوند  خاص  بطور  یافت.  رهایی  پیوندی    توان 

{A,B,...,Z}  تبوسیل و  اگر  است  شده  ایجاد  فراکلیدها  از  ه  هریک  اگر      A  ،B،....،Zنها 
خودمان را در نظر بگیرید. واقعیت این است    Sباشند. برای مثال رابطه    Rفراکلیدی برای مرابطه  
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دیگری    {SNO}که   موارد  و  امر  این  و  است  کلید(  حقیقت  )در  فراکلید  یک  رابطه  این  برای 

 زیر در آن برقرار باشد:   JDدیتگی پیونوابس  شود کهجب میوم
{ SN,SS,SC } 

  SC  ،{SNO,CITY}و    SS  ،{SNO,STATUS}و    SN  ،{SNO,SNAME}که  

اینها برای  می آیند(. و این گفته  فراکلید به حساب می  Sباشد )توجه داشته باشید که هر کدام از 

بخواهیم، می اگر  بود که،  به  Sانیم  وتقطعا صحیح خواهد  پرتوهای  وکمبی  صورت   را  به  کاست 

SN،  SS  و  SC   ه کنیم. اما اینکه آیا این پرتوها همان چیزی است که مورد نظرمان است یا  تجزی

 نه، مساله دیگری است. 

اهمیت هستند. همانطور که انتظار دارید  ها بیFDهمچنین در بخش قبل دیدیم که برخی  

اهمیت است تنها اگر یکی از  یب  {A,B,...,Z}تگی پیوندی  س اند. واباهمیت ها هم بی JDبرخی  

مرابطه    A  ،B،....،Zهای  موعهزیرمج از چندین    Rمساوی کل عنوان  این یکی  نمونه  برای  باشد. 

JD  توان برای اهمیتی است، که میبیS  :نوشت 
{ S,SN,SS,SC } 

 ام.کرده فاده  ا همانی( استیها )پرتو اصلی  برای اشاره به مجموعه تمام ویلگی Sمن موقتا از  

راب هر  که  باشد  میامیدوارم روشن شده  بی طه  به مجموعهکمتواند  تجزیه  وکاست،  پرتوها  از  ای 

مورد   در  گفتاری  )چنین  باشد.  اصلی  پرتو  مجموعه،  این  پرتوهای  از  یکی  آنکه  شرط  به  شود، 

دقی تجزیه  حاصل  پرتوهای  از  یکی  که  چرا  نیست،  اشکال  از  خالی  رابطهقتجزیه  همان    اصلی   ا 

 لی هم تجزیه نیست ( ای خیظورم این است که چنین تجزیهاست، من

توانم تعریف دقیقی از  رسد، هم اکنون من میتشریح وابستگی پیوندی در اینجا به پایان می

5NF :ارا ه نمایم 

ای  ه، تنها از فراکلیدRبااهمیت  JDخواهد بود اگر و تنها اگر هر  R ،5NFمرابطه   تعریف:

R شد. ده با تشکیل ش 

هایی است که از آنها خالصی نداریم و اگر  JDفقط دارای   5NFیان دیگر، یک رابطه  به ب

JD    5دیگری وجود داشت، رابطهNF    نیست )و دچار افزونگی خواهد بود(، و از این رو احتماال

 نیاز به تجزیه دارد. 
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 5NFاهمیت 

شده  متوجه  نیاورحتما  مثالی  قبل  بحث  در  که  داید  ولبا  BCNFم  )و  نب  5NFی  شد  اشد 

حال بهترین  در  همه  تجزیهبنابراین  بی ت  نمایش  کمای  عدم  دلیل  داشتند(.  که  JDوکاست  هایی 

FD  های ساده نباشند: الف( احتمال وجود چنینJD  ها در عمل، بسیار کم است. ب( آنها موجب

م )به  ی کردستقیم خوددارمشوند. به دلیل همین پیچیدگی من از آوردن مثال  کمی پیچیدگی می

مثالی خواهم آورد  هر بعد  بخش  در  دیدگاه  صورت  از  هر حال  در  آنها  بودن،  بعید  دلیل  به  و   )

 عملی اهمیت چندانی ندارند. صبر کنید تا توییح دهم:

در مورد   بایستی  حتما  هستید،  پایگاه  طراح  شما یک  اگر  چیز،  هر  از  و  JDقبل    5NFها 

ایستی مطمئن  تند و )اگر همه شرایط مهیا باشد( بر شما هسابزا  هایی در جعبهربدانید. اینها مانند ابزا

قرار دارند. لیکن در دنیای واقعی اکثریت    5NFتان در سطح  های پایگاه داده شوید که تمام مرابطه 

هستند ولی    BCNFهایی که  نیز قرار دارند و در عمل مرابطه   5NFها در سطح  BCNF)نه همه(  

5NF به این مویوع اشاره دارد:هست که   اییه ر نادرند. قضانیستند بسی 

بیشتر( باشد،    BCNFرابطه    یک  Rاگر   و فاقد کلید مرکب )کلیدی شامل دو ویلگی یا 

 است.    R ،5NFآنگاه 

بسیار کاربردی است و چیزی که می به سطح  این قضیه  اگر    BCNFگوید این است که 

کلی و  است(  آسان  کافی  اندازه  به  )که  ند   دبرسید  هم  )ک اشته  مرکبی  نه  باشید  و  اوقات  بیشتر  ه 

باشید. در این    5NFاست( دیگر الزم نیست نگران مشکالت وابستگی پیوندی و  همیشه این طور  

 .  هستنیز   5NFگذارید که رابطه شرایط بدون درگیری بیشتر فرض را بر این می

دقیق  حاشیه،  یک  عنوان  موبه  در  قضیه  این  بگوییم  که  است  آن  ن   3NFد  رتر  ه  است، 

BCNFوا در  رابطه  .  نداشت 3NFق   مرکب  کلید  که  باشد،  ای  هر    5NFه  حال  این  با  است. 

BCNF ،3ایNF  هم هست وBCNF  3ازNF   بینانه(. تر است )گفتار واق  بااهمیت 

5NF    مبحثی است که از دیدگاه عملی اهمیت چندانی ندارد، ولی از نظر تئوری اهمیت

ابتدا  است  چرا   بسیار زیادآن    شده ته شناخ( »فرم نهایی نرمال« و یا فرم  هم گفتم  ی بخش که )در 

مرابطه   اگر  است.  پیوندی  وابستگی  به  توجه  با  سطح    Rنرمال  فقط    5NFدر  های  JDباشد 

و  بی آمده JDاهمیت  بوجود  فراکلیدها  با  که  در  هایی  علت  همین  به  دارند.  وجود  آن  در  اند 

هایی که فراکلید هستند، ایجاد  ی ویلگیبر روای، هر پرتو  وکاست چنین رابطهکمهای بی تجزیه
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از  شده   کلیدی  دارای  پرتو  هر  دیگر  بیان  به  پیوند    Rاست.  دو  به  دو  را  آنها  »ترکیب«  است. 

 ای وجود ندارد که با تجزیه از بین برود. دهد، و افزونگی می

این  است مثل    R ،  5NFاجازه دهید تا این نکته را طور دیگری شرح دهم. این که بگوییم  

مکن باشد، مطمئنا افزونگی را کاهش نخواهد  ، در صورتی که مRوییم تجزیه بیشتر  ست که بگا

که  داد.   باشید  داشته  توجه  که  نمی  Rبودن    5NFحتما  است.    Rگوید  افزونگی  انواع  بدون 

همانطور که   .گوناگونی از افزونگی وجود دارد که چنین پرتوهایی توان از بین بردن آنها را ندارند

مث » در  بخش  گفتم، سواالت  ال  طراحی«  نظریه  پاسخ  بی جایگاه  طراحی  نظریه  که  شماری هست 

با وجود    SPJرا در نظر بگیرید که در آن، مرابطه    4-7صریحی برای آنها ندارد. برای مثال شکل  

ه است و  درا بارها توزی  کر  P3قطعه    S2کننده  است، دچار افزونگی است. مثال توزی   5NFآنکه  

و نیز    -است  شماره پروژه نشان دهنده    اینجا   JNO-به کار رفته است.    J4ه  در پروژ  P3ین  همچن

توزی   J1نیاز   )گزاره   S2کننده  توسط  است.  شده  است:  تامین  چنین  مرابطه  کننده توزی  نمای 
SNO    قطعهPNO    پروژه جهت  تعداد    JNOرا  است  QTY به  کرده  کلید  تامین  تنها  و   ،

{SNO,PNO,JNO}  ).رابطه    وابستگی  تنها   است این  بااهمیتی که در  این  پیوندی  دارد،  وجود 

 * است:  تابعیوابستگی  
{SNO,PNO,JNO} → {QTY} 

و  SNO ،PNOبه هر سه  QTYکه یک »فلش از فراکلید خارج شده است«. به بیان دیگر 

JNO  نمی و  دارد  مرابطه بستگی  در  نتواند  آن حضور  در  آنها  سه  هر  که  شد ای  ظاهر  ود.  ارند، 

 پذیر نیست. اهش افزونگی در اینجا امکانوکاستی به منظور ک کمهیچ تجزیه بینابراین  ب

ام ولی  آید که بایستی آنها را شرح دهم. اول، تاکنون نگفته حال چند نکته جدید پدید می

زده  که  احتماال حدس  می  5NFاید  همواره  است.  یافتنی  دست  مرابطه همیشه  کهتوان    5NF  ای 

 هستند، تجزیه کرد. 5NFتوهایی که به پررا  ]هست BCNF تبدیل به قابل   و[ نیست 

 

 
 SC }SS,SNS,{ ,دی نبنامیم مرابطه دارای وابستگی پیو  SPJQرا  SPJهای عنوان اگر مجموعه تمامی ویلگی *

 خواهد بود.  rخود   rحاصل ÷یوند تنها یک رابطه مانند  م هد بود.  )یادآوری از فصل پنجوا خ اهمیتبی
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 با مقدارهای نمونه  SPJ به نام  5NF. مرابطه 4-7شکل 

 

بودن آن    5NFبودن یک رابطه احتمال    BCNFاست و    BCNFای،  5NFدوم، هر رابطه  

  است چنین   BCNFفالن رابطه    دگوینکند. بطور غیر رسمی متداول است که وقتی میرا رد نمی

می س  هست  BCNFکه    شودبرداشت  در  نرمال و  نیست. طح  روش    تر  این  از  فصل  این  در  من 

 ام )و نخواهم کرد(. پیروی نکرده 

خوانده    PJNFگاهی فرم نرمال پرتو پیوند    ،فرم نهایی نرمال است  5NFسوم، از آنجا که  

  کارهاترکیب جهت همه  ند برای  برای تجزیه و پیو   وپرت  ،شده نرمالشود. با تکیه بر فرم شناخته می

ب  خواهند  نتیجه    ود.کافی  در  و  عملگرها  سایر  از  استفاده  امکان  که  کنم  ایافه  را  نکته  این  باید 

فرم  ساخت  امکاناحتمال  کار  این  دارد.  وجود  نرمال  دیگر  الف(  های  است:  مطلوب  و  پذیر 

نتینگارش و در  پیوند  و  پرتو  یافته  تعمیم  یج های  تعمیم  وابه ب(نگارش  و  افته  پیوندی  در  ستگی 

خصوص در ارتباط با پشتیبانی از  ای به . اهمیت چنین توسعه 6NFنرمال    «ششم»   یجه ج(فرم جدید نت

  ، نینوشته هیو دارو  2003  ایمند و مدل رابطه های زمانداده مند است که در کتاب  های زمان داده 

جام  جا انخواهم در اینیاری که مدر هر صورت تنها ک   اند. نیکوس لورنتزوس و من شرح داده شده 

 مند( است: )غیر زمان« معمولی» های جهت مرابطه  6NFیک تعریف از دهم ارا ه 

 اهمیتی نداشته باشد.با   JDاست اگر و تنها اگر هیچ  6NFدر سطح  Rمرابطه  تعریف:

همراه با حداکثر    ،هستند که دارای تنها یک کلید  6NFدر صورتی    «معمولی» های  مرابطه

است. همینطور مرابطه    6NFدر سطح    SPان  های خودمسفارشابطه  دیگر باشند. مرک ویلگی  ی

SPJ    مرابطه4-7)شکل مقابل  در  توزی  (.  یعنی  های  قطعات خودمان  و   P  ،5NFو    Sکنندگان 

 نیستند.   6NFهستند ولی 
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 توجه 

اوقات    6NFبه   می  نشدنیساده گاهی  تحت  گفته  که  چرا  نمیه شود  شرایطی  ند  توایچ 

 است.  5NFای لزوما 6NFر  ود. هه پرتو تجزیه ش بوسیل

بحث این  پایان  نتیجه   ،برای  فوق  مرابطه  گیری میاز مطالب  هر  کلید» شود که  یا  «  تمام  و 

هم هست. ولی نتیجه    BCNFاست و از همین رو حتما    6NFمحتوی کلید همراه با یک ویلگی  

نمی مرابطه گیری  که چنین  طراحی    یاشود  است  لزوما خوب  مراب  شده  اگر   )شکل    RSطه  مثال 

دا7-2 صورت    FDرای  (  از  {STATUS}→{CITY}به  پرتو    {SNO,STATUS}است. 

محافظت  بحث  ،  ولی این قطعا یک طراحی خوب نیست. )برای جز یات بیشتر  ، است  BCNFآن  
 را ببینید.(  «یسازبر نرمال نینود و نه آفر» در بخش  هااز وابستگی 

 

 بدانیم  بیشتر 5NFدر مورد 

را در نظر بگیرید. فرض کنید در این مرابطه    ، تاس  SPJابطه  مرده  که ساده ش  5-7شکل  

شده  پیوندی    ،ساده  که    {SP,PJ,SJ}وابستگی  است    PJ  ،{SNO,PNO}جای  به  SPبرقرار 

این  می  {SNO,JNO}جای  به   SJو    {PNO,JNO}جای  به  دیدگاه حسی  از  چه    JDباشد.  به 

 ست؟ پاسخ:امعن

 

 
 ه دارهای نمونمقبا  SPJشده مرابطه ه . ساد5-7شکل 

 

پرتوهای    -وکاست بهکمو قابل تجزیه بی-به این معناست که مرابطه حاصل پیوند  JD  ، اول

SP،  PJ    وSJ    اسامی از  من  که  دارید  )توجه  بجای     SJو    SP،  PJاست.  و  پرتوها  برای 

 د.( را گیج نکرده باش ذاری شماگمیدوارم این نام اام و  های عنوان استفاده کرده زیرمجموعه

 شود:ن قید زیر برقرار میبنابرای  ،ومد
IF <s,p> ∈ SP AND <p,j> ∈ PJ AND <s,j> ∈ SJ THEN <s,p,j> ∈ SPJ 
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اگر   دلیل  همین  ترتیب در     <s,j>و    <s,p>،  <p,j>به  دیده شوند،    SJو    SP،  PJبه 

این س  <s,p,j>آنگاه مطمئنا   پیوند  ا مرابطه دیده خواه  ه در  ین  ا  اصل رود که حنتظار مید شد و 

های  مثال تاپل   ،5-7گوید(. با مقدارهای نمونه در شکل  می  JDباشد )چیزی که    SPJابر  پیوند بر

<S1,P1>،  <P1,J1>    و<S1,J1>     در ترتیب  تاپل    SJو    SP،  PJبه  و  دارند  وجود 

<S1,P1,J1>    درSPJ  می اختصامشاهده  یک  از  )من  تا  رشود.  برای  شرح  استفابدون  ده  پل 

 خوانده شود.(  «شود درتواند به صورت »دیده میمی ∋اد کنم که نمیم وری ام و یادآکرده 

تاپل    ،سوم است  می   SPدر    <s,p>بدیهی  برخی  دیده  برای  اگر  تنها  تاپل  zشود  ها 

<s,p,z>    درSPJ  تاپل    ، موجود باشد. به همین طریق<p,j>    درPJ  اگر برای    ا شود تنهدیده می

شود تنها اگر برای  دیده می  SJدر     <s,j>اشد و تاپلب  جودمو  SPJدر     <x,p,j>ا تاپل  هxبرخی  

 موجود باشد. این قید از نظر منطقی معادل عبارت زیر است:  SPJدر   <s,y,j>ها تاپل yبرخی 
  IF for some x ,  y , z  <s,p,z> ∈ SPJ AND 

   <x,p,j> ∈ SPJ AND 

   <s,y,j> ∈ SPJ 

  THEN  <s,p,j> ∈ SPJ 

 

به   مراجعه  م   5-7  شکل با  تاپل یمشاهده  که  و    <S1,P1,J2>،  <S2,P1,J1>های  شود 

<S1,P2,J1>  درSPJ  شوند و از همین رو دیده می<S1,P1,J1>  نیز درSPJ  .دیده خواهد شد 

ناست؟  عوابستگی پیوندی موجود معادل این قید است ولی این قید در دنیای واقعی به چه م

مثال  این  کن  به  مرابتوجه  کنید  فرض  تاپ  SPJطه  ید.  را  ل دارای  گزاره  سه  این  که  باشد  هایی 

 رسانند: می

 کند.ها را تامین می برخی پروژه  شالقیآچار  ، اسمیت -1

 کنند. پروژه منهتن را تامین می شالقیکسانی هستند که آچار  -2

 کند.اسمیت قطعاتی را برای پروژه منهتن تامین می -3

 بتنی بر این گزاره است:ی باشد که مپلتا ابطه بایستی دارایید که مرگومی  JDاین 

 کند.تهیه می شالقیاسمیت برای پروژه منهتن، آچار  -4

  ، 1. اگر مطمئن باشیم که  دهندنمی   را نتیجه   4در حالت عادی گزاره    3و    2  ،1های  گزاره 

می درست   3و    2 فقط  آچار  اند  اسمیت  که  تامهپروژه   برخی  القیش دانیم  را  میا  )مثال    کندین 

( و  xکننده  کنند )مثال توزی  پروژه منهتن را تامین می   شالقیکنندگان آچار  زی تو  برخی  ،(z  وژه پر
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می   برخیاسمیت   تامین  منهتن  پروژه  برای  را  قطعه  قطعات  )مثال  نمی   ،(yکند  چنین  ولی  توان 

ی  هاهای غلطی دام تنتاج چنین اس  پروژه منهتن است.  zو   شالقیآچار  y ، اسمیت  xاستنتاج کرد که  

نا این مورد وجود  میده میارتباطی  ما می  JDشوند. در  نیستگوید که  به  این  دامی در کار  . در 

 نتیجه گرفت.  3و  2 ،1های را از گزاره  4توان درستی گزاره  مورد خاص می

  s ددا به  مج  jو   jبه  pو    pبه   sگر  ا» این قید توجه کرد.    ایطبیعت حلقه در اینجا بایستی به  

باش آ متصل  ارتباط      jو    s،  pاه  نگد  تاپل ظاهر شوندبا هم در  بایستی در یک  و  و  «اند  . مختصر 

با رابطه اگر چنین حلقه   ،مفید به وجود آید ممکن است  باشیم که  ای    BCNFای سروکار داشته 

بنابر تجربه شخصی من  5NFاست ولی   بسیار ناهچنین حلقه   ، نیست.  ب یی در عمل  ه همین  ادرند. 

همانطو ک دلیل  قبل ه  ر  بخش  نمی  در  فکر  گفتم  داشته  هم  زیادی  اهمیت  عملی  نظر  نقطه  از  کنم 

 باشند. 

مفهوم  » در بخش  برم.  به پایان می  4NFنرمال    چهارماین بخش را با ذکر مختصری از فرم  

5NF»  د  ربایستی در مو،  گفتم که اگر شما یک طراح پایگاه باشیدJD  5ها وNF  ته  عاتی داشاطال

ا واقعیت  مو اسین  باشید.  وابستگیت که در  نرمال   MVD)   چندمقداری های  رد  فرم چهارم  ها( و 

نشان می بدانید. خاطر  این فقط یک بحث تکمیلی است و مانند  نیز الزم است چیزهایی  کنم که 

2NF  3وNF گویم: می برود. فقط جهت ثبت در کتابحثی عمدتا تاریخی به شمار می 

اسMVD ،  JDهر   • پرتای  دو  از  بیش  که  دت  ندر  و  حضور  عمل  آن  )در  ارند 

 دقیقا دو(. 

بوسیله فراکلید    ،بااهمیت آن  MVDاست اگر و تنها اگر هر    4NFیک مرابطه   •

 اعمال شده باشد. 

چه   که  مورد  این  در  بیMVDجز یات  اعمال  هایی  فراکلید  بوسیله  یا  و  هستند  اهمیت 

ببینید(. و  19ن  ست )تمریا  ه این بحث خارجداز محدو  ،اندشده  کنم در پی ط تاکید میفقلی  را 

قرار داشته    4NFبایستی حداقل در سطح   ،وکاست به دقیقا دو پرتوکمبرای تجزیه بی   ،این تعریف

اید. در بخش قبل دارای سه پرتو بود و مطمئنم که متوجه این مویوع شده   JDباشیم. در مقابل  

می گواق   به  فتوان  تجزیه  برای  )  nت  سطح  n>2پرتو  به  رسیدن   )5NF  یرو  در ری  صورتی 

پرتو )و نه کمتر( در آن    nبا    JDیک    ،تایی باشد؛ یعنیnای  که مرابطه دارای یک قید حلقه   ،است

 برقرار باشد. 
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 یسازبر نرمال  نی نود و نه آفر

های  هدف ر گرفتن  ظدر ن را با  این    ، ی همه دردها دانستتوان نوشدارو سازی را نمی نرمال

توان مشاهده کرد. این اهداف عبارتند  می  ، ضاد استدر ت  ین اهداف ا  با  ی در کنار آنچهسازرمالن

 از:

از دنیای واقعی باشد. یادگیری آن به    «ی که نمایشی »خوبادستیابی به طراحی •

بودن آسان ذاتی  پیشرفتو میبوده    دلیل  برای  هنر هتواند سکویی  آتی در  ای 

 اشد. بطراحی 

 کاهش افزونگی •

 روزرسانی به هنگام به ی نومالجلوگیری از آ  ،هدر نتیج  •

 ها و الزام به رعایت قیدهای جامعیت عبارتدر سازی ساده  •

 پردازم:من به نوبت به هر یک از آنها می

می آید و من  سازی به خوبی از پس این کار برنرمال  یک نمایش خوب از دنیای واقعی:

 دارم. ن هیچ انتقادی به آن 

افزونگ مقابله  نرمال  ی:کاهش  برای  افسازی  شروعزوبا  یک    نگی  فقط  ولی  است  خوبی 

شود  وکاست انجام میکمای بیسازی تجزیه نرمالدر  شروع است. یک دلیل این امر آن است که  

بی  تجزیه  دیدیم(  که  )همانطور  نمیکمو  افزونگیوکاست  تمام  واق   تواند  در  ببرد.  بین  از  را  ها 

با نرمال  -استنشده  ی  زیاد  قسمت درباره آنها بحث  در این-  ها هستندافزونگی  یبرخ ازی سکه 

دلیل دیگر آن که ندارند.  نسبتی  تضاد  ،  هیچ  با هدفی دیگر  است  افزونگی ممکن  هدف کاهش 

است.    ها محافظت از وابستگیاین هدف    ، در این مورد هم تاکنون صحبتی نشده بود  ، داشته باشد

تا   کنید  مرابطه  تصبر  دهم.  دوییح  را  )ویلگی  زیر  بگیرید.  نظر  ده  دهنن شان  ZIPر 

 خیابان است(:  STREETو  شهر CITY ،استان STATE ،رقمی(5کدپستی)
  ADDR { STREET, CITY, STATE, ZIP } 

 زیر در مرابطه وجود دارند:  FDفرض کنید 
  { STREET, CITY, STATE } → { ZIP } 

  { ZIP }                  → { CITY, STATE } 
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FD  طه  رساند که این رابم می دوBCNF  با اعمال قضیه هیث و تجزیه آن به  نیست . ولی 

 زیر: BCNFپرتوهای 
  ZCS { ZIP, CITY, STATE } 

      KEY { ZIP } 

 

  ZS { ZIP, STREET } 

     KEY { ZIP, STREET } 

 

،  اصلی وجود دارد  که در مرابطه  {ZIP}→{STREET, CITY, STATE}وابستگی  

وابستگی  می  «ناپدید»  )این  پیشود   و    ZCSو    ZSد  وندر  نیست  کافی  این  ولی  دارد،  وجود 

توانند بطور  نمی   ZCSو    ZSوابستگی باید در هر یک از پرتوها به تنهایی موجود باشد.( در نتیجه  

های موجود در  رروزرسانی شوند. مثال فرض کنید در حال حایر این پرتوها دارای مقدامستقل به 

تاپل  هستن   6-7شکل   درج  صورت  در  ناپدید  » وابستگی    ،ZSدر    <Broadway,10111>د. 

مورد بررسی قرار    ZSو هم    ZCSگیری بایستی هم  زیرپا گذاشته خواهد شد. برای تصمیم  «شده 

از وابستگی قاعده محافظت  دلیل  به همین  وابستگی گوید:  ها میگیرند.  پرتو  را گسسته  بوسیله  ها 
گاهی با    BCNFتا سطح    تجزیهف  و هد  متاسفانه، این هدف  ، کهشان داد  ن  ADDR. مثال  کنیدن

 گیرند.هم در تضاد قرار می

 

 
 با مقدارهای نمونه  ZSو  ZCS. پرتوهای 6-7شکل 

 

آنومالی: از  افزونگی(  جلوگیری  )کاهش  قبلی  هدف  همان  عمال  هدف  نام    ،این  یک  با 

می است. همه  که طرادیگر  نیحدانند  کامال  که  نباهایی  افزونگی    ، شندرمال  دلیل  در    لیاحتمابه 

-7بار دیگر شکل  )یک   STPروزرسانی قرار دارند. برای مثال در مرابطه  عرض آنومالی هنگام به م

رتبه    S1کننده  توزی    ،(1 دارای  تاپل  است در یک  رتبه    20ممکن  دارای  دیگر  تاپل  در    25و 

کامل  ر  ت بطوجامعی  ،ن بروز دارد کهرتی امکافقط در صو  «زرسانیورآنومالی به » باشد. )البته این  

به  آنومالی  توصیف  راه  شاید  باشد.  نشده  طراحی  برقرار  اگر  باشد:  بهتر  روش  این  به  روزرسانی 
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باشد نرمال  آنومالی   ،کامال  از چنین  که  میقیدهایی  و  هایی جلوگیری  قابل شرح  به آسانی  کنند 

 را ببینید.(  گراف بعدخواهند بود. پارا لاحتماال به آسانی قابل اعما

عباسازساده  ارای  و  جامعیت:ت  قیدهای  رعایت  به  برخی   لزام  برقراری  که  است  بدیهی 

اگر مقدارها    ،تضمین کننده برقراری برخی قیدهای دیگر هستند. به عنوان یک مثال ساده   ، قیدها

مساوی   یا  کوچکتر  کوچک  ،باشند  5000بایستی  بایستی  قطعا  مساوی  تآنها  یا  اشند  ب  6000ر 

را بطور   Bقید  ،Aاعالن برقراری قید ،  باشد Bننده قید مین ک تض Aید بت تقریبی(. حال اگر ق)صح

)   «اتوماتیک»  کرد  خواهد  نرمال   Bبرقرار  داشت(.  نخواهد  اعالن  به  نیازی  سطح دیگر  تا  سازی 

5NF   باید  کاری که پس از آن    ای است برای اعالن و برقراری برخی قیدهای مهم: تنهاراه ساده

تا از    -دادیمکاری که در هر حال انجام می-یی آنهاست  یکتا  ینو تضمام دهیم تعریف کلیدها  انج

ها( به صورت اتوماتیک برقرار شوند چرا که اعمال همه  FDها و  MVDها )و  JDآن پس تمامی  

 کند.ا میفسازی در اینجا نقش بزرگی ایشوند. نرمالآنها بوسیله کلیدها تضمین می

ها تنها یکی  JD  ،نوشدارو نیست. اولسازی  لنرما  د دلیل برای اینکه چرادیگر چن   از سوی  

کند. دوم، یک مرابطه خاص  های دیگر هیچ کمکی نمیسازی به نوع از انواع قیدها هستند و نرمال

می مواق   روش بسیاری  به  پرتوهای  تواند  به  گوناگونی  رهنم  5NFهای  هیچ  و  شود  د  و تجزیه 

انتخا برای  ندارد. سوم  ب یکی ازرسمی  دارد که  احی مطردر    ، آنها وجود  بسیاری وجود  باحث 

آورد. برای مثال از کجا بفهمیم که بایستی یک مرابطه برای  سازی سخنی از آنها به زبان نمینرمال

این امر    ؟پاریسی و غیره   ،کنندگان لندنیکنندگان داشته باشیم و نه چند مرابطه برای توزی  توزی 

 سازی نیست. ات نرمالاز بدیهی

به نرمالکه گف م  شن کنبایستی رو  به منزله حمله  نبایستی  سازی تلقی  تار من در این بخش 

است. من قصد    شدیدا دور از صرفه شود. من به این نظر پایبندم که هر چیز کمتر از کامال نرمال،  

در مورد  ون چیزی  برخی از شما تاکن  اختم کنم و مسلم  -منطقی  –دارم این مطلب را با یک بحث  

تنها بایستی به عنوان    «کاهش درجه نرمال» حمایت از این نظر است که  ن در  آ  اید وبه آن نشنیده 
ها برای افزایش کارایی به  فقط در صورتی که تمامی راه آخرین راه حل مورد استفاده قرار گیرد.  

باشند  می با نرمنحوی شکست خورده  از طراحی  به خاطر  شینی نمونسازی کامل عقبلاتوان  د. 

باشی  من  داشته  نرمال  عقیده این    باد  باال میکه  را  کارایی  در   ،بردسازی  امر  این  اما  بلی؛  موافقم. 
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پرداخت )بخش    SQLمحصوالت   به آن خواهم  بعدا  است که  هایی در  توصیه » به گونه دیگری 

 تدالل توجه کنید. سمورد طراحی فیزیکی« را ببینید(. در هر حال به این ا

ها مضر است )از نظر منطقی بد  روزرسانیبه   ل برایمارن   رجهد  که کاهش  دانیمیهمه ما م

تواند جامعیت پایگاه را هم به خطر اندازد(.  کند و میتر مینویسی آنها را سختاست یعنی عبارت

می نظر  به  ک همچنین  نوشتن  و  باشد  مضر  هم  بازیابی  برای  امر  این  که  را   ریورسد  های خاص 

شود یعنی اگر عبارات قابل اجرا باشند ممکن میتر  انآس  های غلطاید )نوشتن عبارت تر نمکلمش

پاسخی   پاسخ   «صحیح» است  ولی  شده برگردانند  داده  غلط  کو ری  یک  به  که  هستند  اند(.  هایی 

می  مرابطه  توییح  دوباره  آن  2-7)شکل    LSدهم.  در  که  کنید  نگاه  را   )FD ،  

{CITY}→{STATUS}    ر نظر بگیرید. با  را د  «ده بمتوسط رتبه شهرها را  » ری  است. کو برقرار

و   20  ،30های  آتن و پاریس دارای رتبه ،  شهرهای لندن  ،در نظر گرفتن مقدارهای نمونه در شکل

اعشار(    30 رقم  سه  )تا  معدل  نتیجه  در  و  می  667/26هستند  حال  شد.  عبارت  خواهد  خواهیم 

SQL بنویسیم:   ااین کو ری ر 

1  SELECT AVG ( RS.STATUS ) AS RESULT 

   FROM  RS 

 
حساب  26)غلط(:    نتیجه  به  دوبار  یک  هر  لندن  و  پاریس  رتبه  که  است  این  مشکل   .

 کنیم:نیاز داریم. امتحان می AVGدرون  DISTINCTاند. گویا  به آمده 
2  SELECT AVG ( DISTINCT RS.STATUS ) AS RESULT 

   FROM  RS 

 
م  .25)غلط(:    نتیجه  به  نه  تیشنیاز دا  شهرها تمایز کردن  ما  با گروه رتبه م،  بندی چه کار  ها. 

 توان کرد:می
3  SELECT RS.CITY, AVG ( RS.STATUS ) AS RESULT 

   FROM   RS 

   GROUP  BY RS.CITY 

رتبه    <Athens,30>, <London,20>, <Paris,30>.)غلط(:    نتیجه  این عبارت معدل 

 هاست.معدلِ معدلواهیم  خی شهرها را. شاید چیزی که معدل کلی دهد نه مرا می هرشهر 
4  SELECT RS.CITY, AVG ( AVG ( RS.STATUS ) ) AS RESULT 

   FROM   RS 

   GROUP  BY RS.CITY 
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خطا.  نتیجه  :SQL   درستی به  اجرای    * استاندارد  مجموعه» اجازه  نمی   «ایتواب   و  را  دهد 

AVG  تالش دیگر:ارد. یک ر این گروه قرار ددتودرتو 
5  SELECT AVG ( TEMP.STATUS ) AS RESULT 

   FROM ( SELECT DISTINCT RS.CITY, RS.STATUS 

          FROM   RS ) AS TEMP 

  SQLگفتم تمامی محصوالت    5همانطور که در فصل    667/26)باالخره درست(:    نتیجه 

 د.کنننمی  شود پشتیبانیمی FROMهای تودرتو در بند از زیرکو ری

خواهم سراغ مویوعی بروم  حال می ،ر است بگوییم فعال(ت )بهتاسزی سااین انتهای نرمال 

که بخش کوچک دیگری است از دانش طراحی    ،تفکیک)تعامد(  ، که کمتر با آن آشنایی دارید

 ها.پایگاه داده 

 

 (تفکیکتعامد )

.  دهددگان نشان میکننرا برای توزی   یک طراحی ممکن ولی بطور وایح بد   7-7شکل  

کنندگانی  مربوط به توزی    SBکنندگان مستقر در پاریس است و رابطه    وزیمتعلق به ت  SAمرابطه  

یا دارای رتبه   نیستند و  پاریس  این طراحی موجب هستند. همانطور که می  30است که در  بینید 

،  ها مه افزونگیه آمده است. مثل هطدر هر دو مراب  S3افزونگی شده است و بطور مشخب تاپل  

ظرفیت    ،گردد. )افزونگی از هر نوعی که باشدروزرسانی میبهر  ی دین مورد هم موجب آنومالا

 روزرسانی را دارد.(ایجاد آنومالی در به 

 

 
ای  * تر  بایستی اجازه اجراهای  های کاملکنیم. زبانصحبت می  SQLون دقیقا در مورد  یل گفتم به درستی چ ن دلبه 

 یرید: بگر  در نظ SQL. عبارت زیر را در متودرتو را بدهند. اجازه بدهید تا توییح بده
SELECT SUM(SP.QTY) AS SQ FROM SP WHERE SP.QTY > 100 

ا در  آوردم(.  دیگری  مثال  و برمی   SP.QTY FROM SP WHERE SP.QTY > 100به    SUM  ینجا)عمدا  گردد 

کاملزبان ولی  های  گیرد.   قرار  پرانتز  درون  بایستی  عبارت  کل  ن  SQLتر  در  نیست  شکل  ت چنین  به  عبارتی  یجه 

AVG(SUM(QTY))    که چرا  است  به  تو نمی  SQLغیرمجاز  مربوط  شده  محصور  عبارت  از  بخش  کدام  بفهمد  اند 

SUM مربوط به  بخش  و کدامAVG .است 
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 با مقدارهای نمونه  SBو  SAهای . مرابطه7-7شکل 

 

رض کنیم که این  داشته باشد. اگر ف  در هر دو مرابطه حضور   باید   S3به یاد داشته باشید که  

از عدم حضور در  جوو   SAهست ولی در    SBاپل در  ت ندارد،  بودن جهان    SAد  بسته  با فرض 

استقرار  می انگاشت که محل  پاریس    S3گوید که  می  SBپاریس نیست ولی    S3توان چنین  در 

تناقض روی دستاست بنابراین یک  داده .  پایگاه  و  است  مانده  داده    دثبات خو  مان  از دست  را 

 ست.ا

بطور خال   7-7مشکل طراحی   است.  تاپل یکسان مید   ،صهبدیهی  مرابطه  و  توانند در دو 

اینکه هیچ قیدی زیرپا  مجزا ظاهر شوند و دقیق  بدون  تاپل در دو مرابطه ظاهر شده است  تر یک 

 گذاشته شود. یک قانون بدیهی: 

که یک تاپل در  ایستی اجازه دهند  بقیدها ن  )نگارش اول(:  ( تفکیکیمتعامد )اصل طراحی  

 د.اهر شو یک پایگاه داده ظ دو مرابطه 

مرابطه   ( تفکیکی)متعامدمه  کل اصل  این  طبق  که  دارد  اشاره  واقعیت  این  به  اینجا  ا  هدر 

 « همووشانیمن   » حال اگر قیدهای آنها     -که در اینجا نیستند- مستقل باشند مجزا و  بایستی از هم  

 افتد. قی نمیاداشته باشند چنین اتف

کنند و در نتیجه  ض  نق   واننند این اصل راتشند نمی نوع نبای است که اگر دو رابطه هم بدیه

توانید چنین تصور کنید که این اصل در چنین مواردی ارزش چندانی ندارد و در نهایت، وجود  می

مرابطه هم  یا چند  ولی شکل  دو  نیست.  متداول  پایگاه چندان  نظ  8-7نوع در  بگیرید که    ررا در 

تواند در  اپل نمیت  یک  د. با این وجود کهدهشان میکنندگان را نحی بد دیگر از توزی یک طرا

دارای پرتوی یکسان در    SYو یک تاپل از    SXیک تاپل از    است دو مرابطه ظاهر شود، ممکن  
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{SNO,SNAME} *  دروزرسانی گردباشند و این حقیقت نیز سبب افزونگی و آنومالی هنگام به .

 ی اصل طراحی را توسعه دهیم:از این رو بایست

دو مرابطه مجزا    Bو    Aفرض کنید    :ی(های)نگارش دوم و ن   ( تفکیکیمد )متعا راحیاصل ط

اگر   هستند.  داده  پایگاه  یک  بی   Bو    Aدر  تجزیه  قابل  ترتیب  به  کمبه  و    1A،2A،...mAوکاست 

1B،2B،...mB  نبایستی هیچ   ،باشندiA    وjB که یک تاپل بتواند در    ای به گونه ،باشند های وجود داشت

 هر دو ظاهر شود. 

 سازی نیز با آن سروکار داشتیم.ه در نرمالک  استهمان چیزی وکاست کمزیه بی تج

 

 
 با مقدارهای نمونه  SXو  SYهای . مرابطه8-7شکل 

 

 کنم: چند نکته جدید را مطرح می، پس از این بحث و تعریف

نگا • اصل،  این  دوم  مرنگارش  شامل  هم  را  اول  تجزیه  یش  یک  که  چرا  شود 

کهکمبی هست  مرابطه    وکاست  هر  برای  و  پرتو  د  وجو   Rهمیشه  آن  و  دارد 

 است(. Rهای است )پرتوی که شامل تمام ویلگی Rاصلی 

طراحی   • نرمال  متعامداصل  مانند  اصل  نیز  این  ولی  است  ذاتی  مویوعی  سازی 

 بخشد. می ترسمیسازی( به آن )باز هم مانند نرمال 

از ط • نتیجه جلوگ  متعامدراحی  هدف  افزونگی و در  از آنومالیکاهش  های  یری 

سازی ، مکمل نرمالعامدسازی(. در واق  تاست. )باز هم مانند نرمالی  سانروزربه 

ها و  سازی افزونگی داخلی مرابطهتوان گفت نرمالاست و به صورت تقریبی می 

 د. دهرا کاهش می هاهطافزونگی سراسری مراب ( تعامد) تفکیک

 
توان نگارشی از این عملگر تعریف کرد که بجای  ای است ولی کامال روشن است که میپرتو یک عملگر رابطه *

ورد برخی دیگر از عملگرهای  م تاپل را پیدا کرد. این امر درک ی ا کار کند و با آن پرتوی ازهبا تاپل، هارابطه

 ای نیز صادق است. رابطه
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ن(  تعامد)تفکیک   • مکمل  نیز  دیگری  نوع  مرمالبه  است.  تجزیه  سازی  جددا 

شکل    SYو    SXبه    Sمرابطه   می  8-7در  بگیرید.  نظر  در  که  را   تمامی بینیم 

نرمال این طراحی رعایت شده اصول  پرتو در سطح  سازی در    5NFاند  هر دو 

بی   ، هستند وابستگیکمتجزیه  است،  شده وکاست  محافظت  برای  اند  ها  و 

  است   -سازیو نه نرمال-  عامداین ت  * اند. نیاز هر دو پرتو مورد    Sبازسازی مرابطه  

 طراحی به درستی انجام نگرفته است.،  گویده ما میب که

اعتنایی قرار ولی بسیاری اوقات در عمل مورد بی  ، گرچه امری ذاتی است  عامدت •

 ایم: دیده  ،اده تجاریهای ددر پایگاه  ،اه گیرد. چنین نحوه طراحی را بارمی
ACTIVITIES_2001 { ENTRYNO, DESCRIPTION, AMOUNT, NEW_BAL } 

ACTIVITIES_2002 { ENTRYNO, DESCRIPTION, AMOUNT, NEW_BAL } 

ACTIVITIES_2003 { ENTRYNO, DESCRIPTION, AMOUNT, NEW_BAL } 

ACTIVITIES_2004 { ENTRYNO, DESCRIPTION, AMOUNT, NEW_BAL } 

ACTIVITIES_2005 { ENTRYNO, DESCRIPTION, AMOUNT, NEW_BAL } 

  ... 

 طراحی بهتر خواهد شد: ، هبطمرابا استفاده از فقط یک 
ACTIVITIES { ENTRYNO, DESCRIPTION, AMOUNT, NEW_BAL, YEAR } 

 

 توجه 

این است    شوندم میادر عمل انج  -با چند مرابطه -هایییکی از دالیل اینکه چنین طراحی

  تی ایسدارد و با انجام این کار ب  سطح فیزیکی وجود  ها درکه معموال دالیلی برای جداکردن داده 

به  داده  توجه  با  که  دالیلی  ولی  باشند.  نمایش  قابل  منطقی  در سطح  خوبی  همان  به  هم  هنوز  ها 

 ایند. متوانند طراحی بد منطقی را توجیه ننمی، شوندطراحی فیزیکی عنوان می

رت  به صو  متعامد احی  در تبعیت از اصل طر  ،نوع باشند مرابطه هم   دو   Bو   Aاگر   •

پیاده  میزیر  بشوند  سازی  باشندایو  مجزا  کامال  تاپلی    ،ستی  هیچ  که  معنا  بدین 

 
وکاست است که با پیوند پرتوهای آن بتوانیم به مرابطه اصلی بازگردیم. این  کمای بیگفتم  تجزیه این پیش از *

می پرتوها بایستی مورد نیاز  ما ت کنیم که این شرط را ایافه می درست است، ولی کافی نیست. در عمل مطمئنا ما

تجزیه   {SNO,SNAME,CITY}و  {SNO,STATUS}، {SNO}را به پرتوهای  Sند. برای مثال قاعدتا مرابطه اشب

 آید.از پیوند آنها بدست می Sکنیم گر چه نمی
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باز  اولیه  رابطه  به  را  ما  آنها  )اجتماع  شود.  ظاهر  آنها  دو  هر  در  خواهد  نباید 

 ود. شگفته می متعامده یتجز ،یاگردانید.( به چنین تجزیه 
  A INTERSECT B : is always empty 

  A UNION B      : is always a disjoint union 

  A MINUS B      : is always equal to A 

 

 فیزیکی هایی درباره طراحی توصیه

رابطه  که  امدل  هستند  چیزهایی  ولی  ندارد  فیزیکی  طراحی  درباره  گفتن  برای  چیزی  ی 

سط  کم توایی که دستچیزه  ، ی گفته شونداهای رابطه یزیکی سیستمند در مورد طراحی فنتوامی

پیاده  شده مدل  نشده ه  ولیاند  سازی  تشریح  روشن  بطور  از  ارگز  فیزیکی  طراحی  )جز یات  ند 

 مختلف تفاوت وجود دارد(.  هایاست و در مورد آنها  بین سیستم  DBMSهای ویلگی

که است  این  نکته  دنباطر  اولین  باید  فیزیکی  باشد.اله حی  منطقی  طراحی  رویکرد    رو 

سوس با پیگیری گام به گام این    و  هیمراحی منطقی را تمیز انجام دن است که ابتدا طآ  «درست» 

فیزیکی   ساختارهای  نظر    DBMSطرح،  طراحی  شوند  حطرمورد  از  بایستی  فیزیکی  طراحی   .

آل  نیست. در حالت ایده وردن آن قابل قبول  آهای دیگر برای بدست  منطقی ناشی شده باشد و راه 

بهینه را پیدا کند )این هدف    کییزیافراد، خودش طراحی فباشد بدون دخالت  سیستم بایستی قادر  

می فکر  که  هم  توییح  آنقدرها  آن  مورد  در  کمی  فصل  این  در  نیست.  دسترس  از  دور  کنید 

 دهم.(می

ث طراحی فیزیکی ه هیچ کدام از مباحک یکی از دالیل این    ،دیدیم  1نکته دوم: در فصل  

ر اجرای مدل کامال باز  د  گانسازی کننددست پیاده ارند این است که  ای جایی ند در نظریه رابطه 

  ، گیر شده و این امر به ما لطمه وارد کرده استکنم که عدم درک مدل همه باشد.  من تصور می

محصوالت   بیشتر  بهره   SQLهمانا  قابدر  از  کامل  ناموفق  هیت لبرداری  مدل  این  بوده ای  در  اند. 

بین چیزی که کار فیزیکیبیند و چیزبر میمحصوالت  به صورت  تفاوتی  ه مییرذخ  ی که  شود، 

تصویر مستقیم چیزی است که کاربر در سطح    ،وجود ندارد. به بیان دیگر در عمل انباره فیزیکی

هیم بیش از حد  دانم که این مفامی   به آن اشاره دارد. )من  9-7همانطور که شکل  ،  بیندمنطقی می

 د.( ننل ک ند که مقصود را منتق ز آنقدر درست هست اند ولی هنوساده گرفته شده 
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 سازی با تصویر مستقیم )بد(. پیاده9-7شکل 

 

سازی به روش تصویر مستقیم اشکاالت زیادی دارد که برای دوری از طوالنی شدن  پیاده 

ای را  آن است که این کار استقالل داده   ترهمه آنها برجسته   ولی از،  شومبحث وارد جز یات نمی

نمیتا اگرمین  فیزی  کند.  طراحی  کارایی(  راکی  بخواهیم  افزایش  دلیل  )به  دهیم  مجبور تغییر   ،

کاهش درجه نرمال  » ایم که بایستی  که طراحی منطقی را هم عوض کنیم. بارها شنیده خواهیم بود  

کارایی افزایش  منظور  نحو  انجام  «به  اصل  در  ولی  کارایی  شود  به  ربطی  مطلقا  منطقی  طراحی  ه 

م  ندارد طراحی  اگر  فیزیکاما  طراحی  با  دنطقی  آنوقتاری  باشد  به یک  رابطه یک  معلوم  ای   ....

ما می افتاد. مطمئنا  اتفاقی خواهد  هواداران مدل  است چه  باشیم.  این داشته  از  بهتر  توانیم ویعی 

میرابطه  که  سالهاست  رابطه   ویندگای  نبایدامدل  پیاده   ی  شکل  این  از به  یکی  شود.  سازی 

مشکالت مربوط به تصویر مستقیم  ،  هد شدواه خبزودی به بازار عری  ت کامال جدید کهمحصوال

( نام دارد.  TransRelational)  یاترارابطه را در دستور کار خود قرار داده است. این تکنولوژی  

 یات آن از مویوع این کتاب خارج  سازی است ذکر جزده ااز آنجا که این تکنولوژی درباره پی

ویرایش هشتم نگارش   هاهای پایگاه داده تم یسا سآشنایی برا در کتاب توانید کلیات آن است و می

می،  اینجانب من  که  کاری  تنها  کنید.  تا حدودی  پیدا  که  است  این  دهم  انجام  اینجا  در  خواهم 

پیاده ویلگی دسازیهای  با  که  سخت قهایی  و  سطوح  ت  جدا  گیری  هم  از  را  فیزیکی  و  منطقی 

 . برایتان شرح دهم اند، راکرده 

ب » اول، هرگز مجبور  برای کاراییکاه  نرمال  )منظورم در سطح    «هش درجه  بود  نخواهیم 

تاوانی بدون پرداخت هیچ   6NFو حتی    5NFتوانند در سطح  ها میتمام مرابطه ،  منطقی است(. 

 شود. انجام می رغ از مساله کاراییاباشند. طراحی فیزیکی ف

در پیش گرفته    راای  گرایانه ت راه واق شدگی اطالعال گمدر برخورد با مشک  6NF  ،دوم

در واق  پایگاه داده را    ، حالته نشده است(. با استفاده از تهیاست )یعنی وارد حوزه تهی و منطق سه 
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می را  مجبور  چیزهایی  چه  که  کند  اعالم  صراحت  به  ک مینکنید  اگر  ولی  را  داند.  چیزی  سی 

 اند:  ته گوید که  چنین گف داند بهتر است اصال چیزی ننمی

گ آیینه  خبه  دیدمیویر   شتن 

   هوشچو مردم سخن گفت باید به 

بشر گویا  و  خموشند   بهایم 

    

بی  ندریدمی به  پرده   دانشی 

 وگرنه شدن چون بهایم خموش 

شر   به  گویا  که  بهتر  بسته   زبان 

 

دانیم ولی  ا می ر  S1. رتبه  S2و    S1کننده وجود دارند  توزی ل فرض کنید فقط دو ابرای مث

نشان    10-7تواند به صورت شکل  برای این ویعیت می   6NFطراحی    یک  دانیم.را نمی  S2رتبه  

 داده شود. 

 

 
 نامعلوم است.  S2کننده . ویعیتی که در آن رتبه توزی 10-7شکل 

 

درباره گم  اطالعاگفتنی  این  ت شدگی  ولی  است  در  بسیار  که  نیست. چیزی  آنها  جا جای 

داشته    «ع طراحی مجبور نیستیم یک »تاپلنو   کنم این است که در این هم بر آن تاکید  اخواینجا می

 را نشان دهد.  S2تاپلی نداریم که رتبه  اصال  بلکه ،است «تهی»  S2باشیم که در آن رتبه 

بتواند طراحی فیزیکی   واقعا بطور خودکار  یسیستمی که مد نظر من است بایست  ، در نهایت

من از روی طراحی  این قی بدست آورد و  طرا   یا  ام  دخالت فرد طراح در  ناچیز و  بسیار  بایستی  ر 

توانم دلیلی برای این امر بیاورم ولیکن به  هیچ باشد. با در نظر گرفتن همه جوانب من در اینجا نمی

 آن سخت معتقدم. 

 

 خالصه 

فص این  توجه  پا  لمرکز  طراحی  نظریه  نرمالبر  یعنی  بود  منطقی  سطح  در  و یگاه  سازی 

)ت علمی    ( تفکیکعامد  پا)بخش  طراحی  قواعد  و  طراحی  گاینظام  که  است  این  اصلی  نکته  ه(. 

از  ،  منطقی مستقل  فیزیکی  طراحی  اصول    DBMSبر خالف  که  دیدیم  و  باشد.  باید  یا  و  است 

 ه کار روند. انند در حل مسا ل بوتتغییر ناپذیری  وجود دارند که معموال می
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روشن  به  متن  در  که  دیگری  این    ینکته  نکردم  اشاره  آن  منطقی به  طراحی  که  است 

های کاربردی هم مستقل باشد. هدف ایجاد  مستقل است، بایستی از برنامه   DBMSور که از  نطاهم

و به همین  ،  د آنهارکاربها باشد تا چگونگی  داده   معناینوعی طراحی است که تمرکز آن بیشتر بر  

گزاره  و  قیدها  مفهوم  بر  هم  تاک دلیل  کرده ینماها  داده د  پایگاه  قاام.  نمایش  یک  چشم  به  ل  بها 

شود و قیدها به خود معنا اشاره دارند. در کل روند  نگریسته می،  اعتماد از معنای ویعیتی خاص

 طراحی منطقی چیزی شبیه این است:

 ر.ا با دقت هرچه بیشتهنماهای مرابطه موشکافی گزاره  -1

مرحله    -2 مرابطه   1انتساب خروجی  از  وها  به  تعدادی  البته  به صورت    قیدها.  قیدها  این 

FDا،ه MVD ها و یاJD.ها خواهند بود 

برنامه  از  استقالل  بودن  مطلوب  دیگر  هیچ دلیل  که  است  آن  کاربردی  نمیهای  توان  گاه 

پایگاه در برابر نیازهای  بعدها  هیم  خواابراین اگر نمینبینی کرد. بها را پیش تمامی کاربردهای داده 

 ی یک طراحی قوی داشته باشیم.بایست ، جدید ناتوان شود یپردازش

می مه انجام  طراحی  نظریه  که  کاری  افزونگیدهد  مترین  نرمال  کاهش  سازی است. 

من در    ث دهد. بحها را کاهش میها و تفکیک افزونگی سراسری مرابطهافزونگی داخلی مرابطه

نرمال   روی  مورد  بر  فرم-  5NFو    BCNFسازی  به    شده هشناختهای  که  توجه  با  نرمال 

های نرمال  ای به دیگر فرمبود. )با این حال دست کم اشاره   -دتن سهای تابعی و پیوندی هابستگی و

 رکند. دسازی برقراری قیدها را آسانتر )و شاید اجبار( میداشتم.( گفتم که نرمال  6NFبخصوص  

ایستی  ب،  ز یک تاپل در یک لحظهاروزرسانی بیش  به   -امبه حال این را نگفته تا  -غیر این صورت  

های غیر نرمال دارای افزونگی هستند و افزونگی  باشد )چرا که طراحیل  واز لحاظ منطقی قابل قب

. روشن  (روزرسانی شوند جا به بر این امر داللت دارد که گاهی اوقات بایستی چند چیز به طور یک

نرم که  درکردم  رسمی  صورت  به  را  ذاتی  احساس  یک  سازی  عدم یم ال  برای  همچنین    آورد. 

در مورد    ،روزرسانیطقی و شاید نامانوس آوردم که بجای به من  کاهش درجه نرمال یک استدالل 

، «کاهش درجه نرمال برای کارایی» خواهم ایافه کنم که بر خالف شعار  بازیابی بود؛ در اینجا می

هم  نماید )یی لطمه وارد میاکم کردن درجه نرمال در عمل به کار،دانیدی انطور که احتماال ممه

به  بدر  در  و هم  واق   زیاروزرسانی  در  کارایی» ابی(.  برای  نرمال  درجه  معنای    «کاهش  به  معموال 

 افزایش برای کارایی یک کاربرد خاص به بهای قربانی کردن کارایی در بقیه موارد است. 
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و چند    ،اس()بازهم رسمی کردن احس  را نیز توییح دادم  (یتفکیکمتعامد )راحی  طاصل  

زیکی بایستی از روی طراحی منطقی  فی  یزیکی مطرح کردم. اوال طراحیدر مورد طراحی ف  توصیه 

های امروزی که  بدست آید و هیچ راه دیگر قابل قبول نیست. ثانیا اگر بتوانیم به نحوی از طراحی

انجام طراحی   بسیار خوب خواهد شد. ثالثا اگر  ، پیدا کنیمستقیم هستند رهایی  مبه صورت تصویر  

 ین مورد ابراز امیدواری کردم.ا رخیلی خوب است و من د ،ار شودفیزیکی هم کامال خودک 

اند. نبایستی  سازی و تفکیک همواره اختیاریکنم که قوانین نرمال تاکید می   ،آخرین نکته

قانون  به شکل  این  نباید زیرپا گذاشته شوند. همانطور که میمنزل دید که هرگحیوها را  دانیم  ز 

کاهش » در مورد    ،است  منطقیل  یالدالیلی وجود دارد )منظورم د  «کامل» سازی  برای عدم نرمال

کنم(. این امر در مورد تفکیک هم صادق است. عدم انجام  صحبت نمی  «درجه نرمال برای کارایی

افنرمال موجب  کامل  میزسازی  ممکنونگی  و  آنومالی   شود  شوداست  موجب  را    ، های خاصی 

،  مطرح شد   صلفوجود نظریه طراحی که در این  نکردن تفکیک هم چنین است. حتی با    رعایت

 ها هنوز نیازمند نوعی مصالحه در برقراری تعادل میان نیازهاست. طراحی پایگاه داده 

 

 ها تمرین

 

 ممکن تعریف کنید.ترین شکل به دقیق  ا وابستگی تابعی و وابستگی پیوندی ر -1

 

بااهمیتبی–برقرار  های  FDتمام    -2 و  مرابطه   -اهمیت  خودمان  ارشسف  در  ذکر    SPهای  را 

 د.یکن

 

 ها وابسته است: درست یا غلط؟به مویوع تساوی تاپل FDمویوع  -3

 

 قضیه هیث را ثابت کنید. همچنین ثابت کنید که عکس این قضیه درست نیست.  -4
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ای که با  تو تجزیه شود به گونه وکاست بدین معناست که یک مرابطه به چند پرکمتجزیه بی  -5

به    rاز مرابطه    r2و    r1لیه را بدست آورد. در واق  اگر پرتوهای  او  ند آنها بتوان دوباره مرابطه پیو

ویلگی  گونه  هر  که  باشند  پیوند    rای  آنگاه  دیده شود  آنها  از  یکی  در  همیشه    r2  و  r1حداقل 

کم و کاست  بت کنید. )بنابراین مشکل تجزیه از  کند. این ادعا را ثارا تولید می  rای  هپلتمامی تا

تا که  است  این  ایافه  لپدار  می  «قالبی» های  نمی تولید  که  آنجا  از  تاپل کند.  و  توان  اصلی  های 

 روند.( اطالعات از بین می، را از هم تشخیب داد قالبی

 

است؟ این که  شود به چه معنبوسیله فراکلید اعمال می  FDگویند ؟ این که می ت فراکلید چیس -6

 ت؟ سشود به چه معنالید اعمال میاک بوسیله فر  JDگویند می

 

کاهش   -7 و  یکتا  فرض میکلیدها  به    ، شوند. حالناپذیر  اجبار  قابلیت  سیستم  است که  آشکار 

کاهش  مورد  در  ولی  دارد؛  را  مییکتایی  چه  میوتناپذیری  )آیا  گفت  توسط  تواان  هم  را  آن  ن 

 سیستم اجبار کرد(؟ 

 

خاصی    لت ااهمیت. آیا اولی حبی   JDیک    ب( اهمیت  بی   FDظور چیست از: الف( یک  من  -8

 از دومی است؟ 

 

میتواند داشته باشد    Rکه    هاییFDباشد. بیشترین تعداد    nای از درجه  مرابطه   Rفرض کنید    -9

 (؟ تاهمیچندتاست )با اهمیت و بی 

 

در آنها برقرار    FD،  A→B  د وها هستن از ویلگیای  مجموعه  که هر دو  Bو    Aفرض کنید    -10

 ی خواهد افتاد؟ اقفیکی از آنها تهی باشد چه ات  گراست. ا

 

برگزار   cدر کالس    tکه توسط معلم    lدرس    sآموز  دانش   pزنگ    dیک گزاره: در روز    -11

است(. هر درس    8تا    1زنگ بین    یک   pتا پنجشنبه و    ه یک روز هفته بین شنب  d)   شود را داردمی

ای  مجموعه   د.رنامی یکتا دا  ، های طول هفتهشود که در میان تمام درس رگزار میدر یک زنگ ب
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مرابطه  مرابطه  BCNFهای  از  این  آیا  کنید.  طراحی  داده  پایگاه  این  هستند؟    5NFها  برای   هم 

6NF کلیدها کدامند؟  ؟طورچ 

 

ه به دقیقا دو  دادند که یک رابطکاست در این فصل نشان میوکمهای تجزیه بیل بیشتر مثا  -12

 سه پرتو یا بیشتر پیش آید؟ ه بممکن است یرورتی برای تجزیه  آیا شود. پرتو تجزیه می 

 

بجای کلید    جایگزینو یا    ساختگیکنند که از کلیدهای  بسیاری طراحان پایگاه توصیه می  -13

ها  ارشرا به مرابطه همیشگی سف  SPNOتوانیم ویلگی  شود. برای مثال می  استفاده   «طبیعی» اصلی  

م اینکه  از  )بعد  کنیم  یکتاست(  طمئنایافه  ویلگی  این  نام  کلید   {SPNO}سوس  و    شدیم 

هم   هنوز  )توجه،  کنیم.  مرابطه  اصلی    {SNO,PNO}جایگزین  کلید  دیگر  ولی  است  کلید 

کلیده با  جایگزین  کلیدهای  بنابراین  رابطه انیست.(  دیگر  تفی  فقط  ای  الف(  مگر  ندارند  اوتی 

ه ک خورد  رد جانشینی چیزهایی میبه دهستند ب( مقدار موجود در آنها فقط  دارای یک ویلگی  

می کار  به  موجودیت  فالن  نمایش  برای  فقط  )یعنی  هستند  آنها  دیگری  نماد  معنای  هیچ  و  رود 

ی این مویوع که آنها  یستم ایجاد شوند ولسآل این مقدارها بایستی توسط  ندارد(. در حالت ایده 

سیست یا  و  کاربر  اتوسط  اساس  در  تفاوتی  هیچ  شوند  ایجاد  بوجود  یده  م  جانشین  کلیدهای 

جانشین    کنید که کلید ا هستند؟ آیا فکر میههای تاپل آیا کلیدهای جانشین همان شناسه   د.رآونمی

 ؟ ست اایده خوبی 

 

فهرستی اولیه از    ، دهم و از این رویداشتم یک مهمانی ب   دن( من قصی)با تشکر از هیو دارو  -14

کردممیهمان تهیه  میهمانی  در  شرکت  جهت  بعضی    .ان  ولی  بود  خوب  میهمانان  ز  ااستقبال 

هم  آمدن آنها  بیاید  امی  اگر  گفتند  کال  و  باب  مثال  کردند.  مشروط  دیگران  آمدن  به  را  شان 

ایوه هر دو و    ،خواهند آمد بیایند او همیهال گفت اگر دان و  ، گای گفت در هر  آیدمی  ا فری 

ی طراحی  اه به همین ترتیب. پایگاه داد  و آید  فت اگر باب و امی بیایند، می آید، جو گصورت می 

 کنید که نشان دهد آمدن چه کسی وابسته به چه کسی است؟ 

 



  

 به فهرست
233 

موجودیت   -15 کنید.  طراحی  داده  پایگاه  یک  منظور  این  کارمندانبرای  نظر  مورد  و    های 

هسبرنامه برنامه نویسان  هر  برخیتند.  ولی  است  کارمند  برنامه   نویسی  نیستند.  کارمندان  نویس 

پرسنلیرکا شماره  دارای  برنامه   ام ن  ،مندان  و  هستند  دستمزد  زبان  و  )یک(  دارای  نویسان 

یسی  وننویس تعداد دلخواهی زبان برنامه نویسی که در آن ماهرند، هستند. حال اگر هر برنامه برنامه

 کند؟ حی چه تغییری می داشته باشد طرا

 

که    -16 کنید  عنوان  زیرمجموعه  Cو    ،A ،  Bفرض  از  اجتماع    Rرابطه  مهایی  و  هستند 

کنید  ه وعم)مج فرض  است.  اصلی  مرابطه  عنوان  مساوی  سه  این  اجتماع    ABای(  نشانه 

زیر برقرار   MVDهای چندمقداری وابستگی R. در  ACدر مورد    همینطورو    Bو   Aای(  )مجموعه 

 است:
  A →→ B 

   

  A →→ C 

است« خوانده    Aچندگانه به    دارای وابستگی  Bیا »  «Bدو فلش    A» به صورت    A →→ B)که  

پیوندی  شمی اگر وابستگی  تنها  اگر و  اگر    {AB, AC}ود  باشد.( نشان دهید  برقرار    Rدر آن 

باشدMVDدارای   فوق  اگر    ، های  که  بود  خواهد  این خاصیت  تاپل  ددارای    و   <a,b1,c1>و 

<a,b2,c2>    دارای دو تاپل  در آن حضور داشته باشند، حتما<a,b1,c2>    و<a,b2,c1>    نیز

 خواهد بود. 

 

 نیز خواهد بود.  MVD،  A →→ Bدارای  ، باشد  FD ، A → Bدارای  Rهید اگر د  اننش -17

 

کنید    -18 فرض  فاگین(  تمرین    R)قضیه  کنید    16مانند  ثابت  صورت    تواندمی   Rاست.  به 

در آن   A→→Cو  A→→Bهای MVDتجزیه شود اگر و تنها اگر  ACو  ABت به وکاسکمبی

 ند. شبرقرار با

 

  Aهای رابطه همانند  برای تمام ویلگیK →→ A باشد آنگاه    R  ید کل  Kثابت کنید اگر    -19

 برقرار است.
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میتوجه نظر  به  مناسبی  مکان  دیگر  تعریفی  ارا ه  برای  گفته :اینجا  سطح    R  دشرسد.    4NFدر 

هر  است   اگر  تنها  و  فر  MVDاگر  بوسیله  اهمیت  شود.  با  اعمال    MVD،  A→→Bاکلید 

اگر  ماهبی تنها  اگر و  یا    Rی عنوان  اومس  ABیت است  بوسیله    Bمادر  مجموعه  Aو  اعمال  باشد. 

 فراکلید باشد. Aافتد که فراکلید در صورتی اتفاق می

 

 نباشد.  4NFباشد و   BCNFمثالی بیاورید که یک رابطه   -20

 

کنید:    -21 طراحی  منظور  این  برای  عبارتموجودیتپایگاهی  بازاریاب ها  از  مناطق  اند  ها، 

تواند در یک یا چند منطقه فعالیت داشته باشد و هر منطقه  بازاریاب میر  ه  فروش و محصوالت.

دارد بازاریاب  یا چند  و  ، یک  دارد  برای فروش  یا چند محصول  بازاریاب یک  هر محصول    هر 

دو    شود ولیما در هر منطقه فروخته میشود. هر کاال حتا چند بازاریاب فروخته میتوسط یک ی

بازاریاب در تمامی مناطق زیرپوشش خود  منطقه نمیک  ی  بازاریاب یک کاال را در فروشند. هر 

 فروشد.کاالهای یکسانی را می

 

 برقرار نماید. را  5-7در شکل  SPJ مرابطه JDقیدی بنویسید تا  دیتوتوریالبه زبان   -22

 

  از اند  ها عبارت ید: موجودیتن( پایگاهی برای این منظور طراحی ک 21)تغییر یافته تمرین    -23

تواند در یک یا چند منطقه فعالیت داشته  ها، مناطق فروش و محصوالت. هر بازاریاب می ازاریابب

ل برای فروش دارد و  یاب یک یا چند محصورهر بازا  ، باشد و هر منطقه یک یا چند بازاریاب دارد

  ته  در یک یا چند منطقه فروخالهر کا  ،شودند بازاریاب فروخته میهر محصول توسط یک یا چ

مسئول منطقه    rاگر بازاریاب  ،  شود. در نهایتشود و در هر منطقه یک یا چند کاال فروخته مییم

a    باشد و کاالیp    در منطقهa  بفروخته شود و بازاریا  r    کاالیp  ه باشد آنگاه را داشت،  r،  p    را

 فروشد.می aدر 

 

 د؟ ناهای زیر صحیح کدامیک از عبارت  -24

 است. BCNF، «دلیتمام ک » الف( هر مرابطه 
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 است. 5NF،  «تمام کلید» ب( هر مرابطه 

 است. BCNFج( هر مرابطه باینری، 

 

وجود   XML  های داده پایگاه   دهایی در مورد ایجادر صنعت بحث   ،در زمان نوشتن این متن  -25

متن  آنکه  حال  مراتبی  ذاتاً  XMLهای  دارد.  میسلسله  تصور  آیا  این  نک اند.  در  که  اشکاالتی  ید 

کنند؟  هم سرایت می  XMLای  هبه متن   ،مراتبی برشمرده شدندهای سلسله مورد سیستمر  د  فصل

 شرح دهید؟ 

 

ک   23و    21،  14  ،11های  تمرین  ERDنمودار    -26 رسم  چنرا  تمرین  این  از  نتیجه ید.  ای  ه 

 گیرید؟می

 

 دارای دو مرابطه زیر است:  یک پایگاه داده  -27
  FATHER_OF { X NAME, Y NAME } KEY { X } 

  MOTHER_OF { X NAME, Y NAME } KEY { X } 

به ترتیب عبارتند از:  گزاره  . برای سادگی هیچ  است  Y  مادر  Xو    است   Y  پدر   Xنماهای این دو 

 تعریف نشده است. این طراحی را نقد کنید.یر از دو قید کلید غقیدی 

 

ای پرداختم.  طراحی رابطه    رد موبود و من به مباحثی که در    ایداده این فصل درباره طراحی  -28

رابطه  طراحی  بایستی  اول  شما  که  این  بر  مبنی  دارد  وجود  محکمی  انجام  دالیل  خوبی  به  را  ای 

شود  ی نباشد. به همین طریق گاهی توصیه میار شما اصال رابطه ظمورد ن  DBMSحتی اگر    ، دهید

ای انجام شود و سوس  بر رابطه ج  لها ابتدا بایستی طراحی بوسیهها و کو ریکه برای ایجاد تراکنش 

 )یا هر زبان دیگری( تبدیل گردد. شما چه نظری دارید؟  SQLبه 
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  هشتمفصل 

 

ای دل رابطهم

 چیست؟
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تعجب   است  فک ممکن  رابطه نید که چرا آخرین  به تشریح مدل  ای اختصاص  صل کتاب 

 اید؟ این پرسش را نگرفته  ابجوده شده است. آیا تا اینجا ینام «ای چیست؟ مدل رابطه » ه شده و داد

به منظور  -یعنی     ،دهداید. ولی این فصل همه چیز را از اول تاکنون پوشش میچرا گرفته

.  کندای ارا ه میتعریف دقیقی از مدل رابطه   -رج  و برای آینده ماستفاده از این کتاب به عنوان  

ارا  اینجاست که تعریفی که  به راستی دقیق استمی  همشکل  آنقدر که تصور    ، یار دقیقبس:  دهم 

آوردم. )همانطور که  می  1کنم درک آن کمی مشکل باشد و اگر چنین نبود آن را در فصل  می

 تواند در آن واحد هر دو ویلگی اشد ولی نمی اند جذاب یا دقیق بوتنوشته میبرتراند راسل گفته:   
باشد. داشته  فصل  را  در  البته  که  ت  1(  کردم  ارا ه  بدون    «لیاصمدل  » عریفی  ولی  شد  نامیده 

نمی تصور  گفته  رودربایستی  این  برای  دالیلی  باشد.  خوب  کافی  اندازه  به  تعریف  این  که  کنم 

 وجود دارد از جمله: 

  دراز بود. )برای فصل مقدمه مناسب بود ولی   ها بیش از حد دور ورکابرای تازه  •

 هم مختصر و هم دقیق است.(   خواهم تعریفی بیاورم کهاکنون می

جامعیت و  من • بعالوه  »ساختار  حتما  بایستی  مدل  که  نیستم  عقیده  این  پیرو  اقعا 

 الکنم که چنین تصوری کامها را شامل شود. من فکر میبعالوه دستکاری« داده 

 کننده است. گمراه 

  ، نها موافق نیستم. بعنوان مثال تهیچیزهایی داشت که من زیاد با آ  «مدل اصلی»  •

و اینکه    ،زم است یک کلید اصلی داشته باشیماله  قاعده جامعیت وجودی، اینک

نورداختم- بدان  این کتاب  با آن در  دلیل مخالفت  به  نوع دامنه   -من  ها دو  ها و 

تعریف کرد    1969ای را در سال  طه کاد مدل راب،  د تهیراند. در موچیز متفاوت

سال   تا  بود  1979و  نشده  مطرح  عبارت  ،تهی  سال   به  ده  به مدت  مدل  دیگر 

بعدا( کار میت  ونبد از  بهتر  نظر من  به  )و  به درستی  کرد. چگونه است که  هی 
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پیاده  تهیسازیبیشتر  از  تصوری  هیچگونه  بدون  اولیه  انجام    ،های  درستی  به 

 کردند.فه مییوظ

کنم  است که من تصور میاصلی مدل اندک مواردی را از قلم انداخته    نگارش •

یرو و  اصلیی رواجب  مدل  مثال  برای  اشاره  اشاره   یچ ه  اند.  هیچ  )الاقل  ای 

گزاره  است:  نداشته  موارد  این  به  کلید    ،نماهاصریحی(  قیدهای  )بجز  قیدها 

خارجی( و  رابطه،  کاندید  رابطه ه سمقای،  یامتغیرهای  و  اس،  ایهای  نوع  تنتاج 

آن به  وابسته  تغییر رابطه   عملگرهای  ، مباحث  )خصوصا  ،  سترشگ،  نامای خاص 

رابطه   و  ندپیونیم  ،سازیخالصه  و  تفایل(  مهم  نیم  )از  DEEو    DUMهای   .

دیگر می  ،طرف  باشیم  منصف  این  اگر  پای  اصلی سنگی جلوی  مدل  که  بینیم 

نیانداخته است و حتی   از این موارد بصورت    توان گفت که بعضییمامکانات 

ها سازییوع که پیاده و اند. به عنوان مثال این مد داشته نارس در مدل اصلی وجو

کنندب  تیبایس پشتیبانی  خارجی  و  کاندید  کلید  از  غیر  به  قیدهایی  از  ،  توانند 

 همواره مورد تاکید بوده است.( 

 حال بیایید تا بدون معطلی تعریف را بگویم. 

 

 ایریف مدل رابطه عت

 ای از پنج بخش تشکیل شده است: دل رابطه م

 ار درستی(.قد)مبه ویله نوع بولی  ،اسکالر هاینوع نامتناهی از   یک مجموعه  -1

 های ساخته شده بوسیله آن. و یک تفسیر انتخابی برای نوع   ساز رابطهیک نوع  -2

 شوند. بطه ساخته میاکه از نوع ر  ایمتغیرهای رابطه امکاناتی برای ساخت  -3

 ای.مقادیر به متغیرهای رابطه  برای انتساب  ایانتساب رابطه یک عملگر  -4

عملمجموعه  -5 از  نامتناهی  رابطههاگرای  عمومی  مقدارهای  ی  آوردن  بدست  برای  ای 

 ای.ای از سایر مقدارهای رابطه رابطه 
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 های اسکالرنوع 

نوع  کلی  می بطور  اسکالر  تعریهای  )توک   فتوانند  سیستم  در  شده  شده  تعریف  یا  و  ار( 

ر باشند  ربکاالر شخصی، باید در اختیار  کهای اسنابراین امکانات تعریف نوعبوسیله کاربر باشند؛ ب

نوع  بودن  نامتناهی  دلیل  به  حدودی  تا  نیاز  ایجاد  )این  برای  امکانی  چنین  است(.  اسکالر  های 

داشتعملگر وجود  بایستی  نیز  اسکالر شخصی  نوع  ه های  که  هیچ  هباشد چرا  به  عملگرها  بدون  ا، 

  BOOLEAN  -ترین نوعو بنیادی-  تعریف شده در سیستم  یرورینها نوع  خورند. تدردی نمی

سیستما مسلما  ولی  نوع ست  از  واقعی  میهای  پشتیبانی  هم  دیگری  )های   ،INTEGERکنند 

CHAR .)و غیره 

از عملگرها پشتیبانی  نوع بولی موجب  از  و    NOT،  AND،  ORمنطقی مانند    یپشتیبانی 

  ، ا هبرای تمام نوع   باید  «=» وی  اای تسگردانند. عملگر مقایسهبرمیهای بولی  شود که مقدارغیره می

توان مقدارهای تشکیل دهنده  وجود داشته باشند چرا که بدون آن حتی نمی   ،اسکالر و غیراسکالر

و    v1کند. اگر  یین میین عملگر را نیز تعانوع مورد نظر را تعریف کرد. دیگر اینکه مدل معنای  

v2   هم مقدار  برمی  v1=v2،  باشندنوع  دو  اگصحیح  کامال    v2و    v1  رگرداند  ه  ابمشمقدارهایی 

 شود.در غیر اینصورت غلط باز گردانده می ، باشند

صورت   هر  می  SQLدر  شکست  رسما  مورد  این  از  در  )پشتیبانی  همه    «=» خورد  برای 

 برای مثال: عیین شده در مدل(. تها با معنای نوع 

نوع  • توکار  برای  معمول  -تواند  می  VARCHARو    CHARهای  واق   در 

اگر طرفین مقایسه یکسان    ، داندگربرمقدار صحیح    «=» که عملگر    -است حتی 

 نباشند. 

توکار   • نوع  نوع   XMLبرای  توکار  )و  در محصوالت    CLOBو    BLOBهای 

 »=« اصال تعریف نشده است.، خاص(

تعفقط در صورتی می  «= »   ،توسط کاربرهای تعریف شده  نوع   برای • ریف تواند 

معناست حتی  یب  «<ها  » در مورد برخی نوع   .« هم تعریف شده باشد<شود که » 

باشد. پس معنای عملگر اختیاری است و در واق     شده در آنها تعریف    «=» اگر  

 به تعریف کننده نوع واگذار شده است.

 ای تعریف نشده است. هیچ عملگر مقایسه اها اساسدر مورد جدول  •
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طرفین   ،آخری • که  و    مواردی  هستند  نمی  «=» یکسان  بر  کامال  ،داندرگصحیح 

 شود.مورد خصوصا در زمانی که طرفین تهی باشند دیده مین ایمتداول هستند.  

چند  » است )بخش    اصل انتساب  زیرپا گذاشتن   ،SQLیکی از عواقب چنین رفتارهایی در  

 را ببینید(.  «داده  ه اصل پایگا

 

 رابطه  نوع 

د  ای منحصر به فرد و مور بطه اهای ردهد که نوع ن توانایی را میرابطه به کاربران ای  سازنوع 

اند )توییح بیشتر در  هایی که خودشان رابطه ای با ویلگیهای رابطه ر خود را بسازند. مانند متغیرنظ

یک  2فصل   در  و  خاص  نوع  یک  از  خاص  رابطه  یک  می ز(.  را  خاص  صورت  توامینه  به  ن 

گزاره مجموعه از  کر ای  تفسیر  گزاره ها  این  تمامی  یکهد.  پایه  بر  شده گزاره   ا  ایجاد  و نما    اند 

شوند. اگر بحث  (متناظر با عنوان رابطه هستند. ب(با یک تاپل در بدنه رابطه نمایش داده میلفا

ر فعلی یک مرابطه  ند این است که مقدانکنیم ماوقتی از رابطه صحبت می-در مورد مرابطه باشد  

اند  توب  شود. اگر یک تاپلامیده میننمای مرابطه  نمای مورد نظر گزاره گزاره   -مورد نظرمان است

نیفتد، چنین فرض می اتفاق  این  ولی  مرابطه ظاهر شود  شود که گزاره در یک زمان درون یک 

 متناظر با آن در آن زمان غلط است. 

رفت  توان نتیجه گمی  ، برای هر نوعی وجود دارد  =«» ای تساوی  قایسه ماز آنجا که عملگر  

 از رابطه نیز موجود است.   یکه این عملگر برای هر نوع خاص

 

 اییرهای رابطه تغم

نوع همان مهم  کاربرد  دیدید یک  قبل  قسمت  در  که  رابطهطور  متغیرهای    ساز  نوع  تعیین 

یا مرابطهارابطه  ای مجاز های داده رابطه پایگاه نوعی که در    تنها.  تبه هنگام تعریف آنهاس  ،اهی 

متغیرهای   ،ودششمرده می )به خصوص  است  هستن  مرابطه  تاپلی ممنوع  اگر در  ح  ، داسکالر و  تی 

 ها ممنوع نبوده احتماال مورد نیاز باشند(. هایی که با پایگاه سروکار دارند این نوع برنامه

هایی است از  یکی از برداشت دیگری ندارد. این    زها هیچ چیپایگاه داده به غیر از مرابطه 

آن کاد  که  اطالعاترا    چیزی  ت  نامید،  اصل  من  نمیصگرچه  هرگز چنیور  او  که  زی چین  کنم 

 کرد: صراحتا را بیان کرده باشد ولی در عوض همواره بر چنین اصلی تکیه می
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محت داده  پایگاه  زمان(  از  لحظه  هر  )در  که  اطالعاتی  دادن  نشان  آنهاستوبرای  فقط    ، ی 

ر بهیک  که  مقدارهایی  شکل  به  دادن  نشان  هست:  ویلگی  اه  در  تاپلهروشنی  رابای  ها  ه ط های 

ی مورد استناد  ام که کاد این اصل را به عنوان اصل بنیادی مدل رابطه یدد  وجود دارند. من بارها 

ها  رای نمایش داده بها  ها و رابطه گفتم که نوع   4قرار داد. ولی چرا این اصل مهم است؟ در فصل  

این سوال   پاسخ  هستند.  منطقی یروری  داردر سطح  تنگاتنگ  ارتباطی  این مویوع  بیان  دبا  به   .

گذارد و هیچ چیز  ا همان چیزهایی که به آنها نیاز داریم را در اختیار ما مییقدقدیگر مدل رابطه  

 غیر یروری در آن وجود ندارد. 

روش   nبطور کلی اگر ما  داد. بدیهی است که    من کمی بعدتر این بحث را ادامه خواهم

نمایش ا برای  به  مختلف  باشیم آنگاه  نیاز خواهیمتدس  nطالعات داشته  ت.  اشد  ه عملگر مختلف 

ای )و یک  ها داشته باشیم به یک سری کامل عملگرهای آرایه ها را در کنار رابطهمثال اگر ما آرایه 

رابطه عملگرهای  کامل  خواهسری  نیازمند  اگر  یای(  بود.  یک  nم  تعداد    از  آنگاه  باشد  بزرگتر 

با مگی ه  ریزمان یادگی   ،مطالب آموزشی  ،ازی شوند، حجم مستنداتسید پیاده عملگرهایی که 

بیشتر می را  پیچیدگی  فقط  عملگرها  افزایش  ولی  شد.  با  بیشتر خواهند  را  بیشتری  قدرت  و  کند 

گتر از یک انجام داد و با  بزر  nوان آن را با  ت آورد  هیچ کار مفیدی نیست که بخود به ارمغان نمی

n و البته در مدل را نمساوی یک امکا( .ای طه بپذیر نباشدn  .)مساوی یک است 

ها نیست. به قول  ای فقط زیربنایی به شکل رابطه برای نمایش داده ینکه مدل رابطه ا  گردی

ت. نه  اس  سادگی درویشییک    این مدل دارای   ، را ببینید(  «ایاهداف مدل رابطه » کاد )بخش بعد  

  ظر گری و )الاقل به نه اشاره ن،  های تکرارینه تاپل ،  های ویلگینه ترتیبی برا  ،هاترتیبی برای تاپل 

اعتنایی به این خصوصیات در حکم ارا ه یک روش دیگر برای نمایش  ای. هرگونه بی ن( نه تهی م

این نظر است.    دلیل زنده   SQLواق     ها و در نتیجه تعریف عملگرهای جدید خواهد بود. درداده 

 ای فقط یکی دارد. هط در حالی که مدل راب * ع اجتماع است دارای هشت نو SQLبرای مثال 

 
نه هشت  * »مجموعه  «دتایین اجتماع مجموعه چ»دارای    SQLتا.  تا که دوازده در حقیقت  بر  از  ندچ  ای است که  تایی 

ی که وی  را بدتر  چیز  شوند.ر این مورد از شش حالت ممکن تنها دو حالت پشتیبانی مید  شود.سطرها« اعمال می

های چندتایی ندارد و چیزی که به عنوان اجتماع  اساسا پشتیبانی درستی از اجتماع مجموعه  SQLکند این است که  یم

برای اطالع  جتا  شود در واق  همان شناخته می  یاچند مجموعه نویسیشتر به کتاب   بی ماع پیشرفته است.    ،هنر برنامه 
 جعه کنید. شته دونالد نوث مرانو   یعددهای شبه: الگوریتم2جلد
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اطالعاتدیدید    که ر  همانطو به    اصل  اصل  این  نام  که  گفت  باید  ولی  است  مهم  واقعا 

می را  مقصود  داروسختی  هیو  و  من  توسط  که  دیگری  نام  ای رساند.  شده  پیشنهاد  عبارت  سن  ت 

 .صل نمایش متحدالشکلا است از:  

 

 یاانتساب رابطه

ها وجود داشته باشد.  ع نونیز بایستی در همه    «=:» ب  ا، عملگر انتس«=»  نند عملگر مقایسههما

بدون داشتن آن ما قادر نخواهیم بود یک مقدار دلخواه را به متغیری از نوع مورد نظر منتسب کنیم  

رابط نوع  درمورد  امر  این  خه و  است.  صادق  هم  و   INSERT  ،DELETEهای  نویسیالصه ای 

UPDATE  فقط خالصم آنها  ولی  سودمندند  و  نمی  ه جاز  را  اصل  جای  و  دیگر  ندیرگهستند   .

 ای چندتایی نیز باشد. ای بایستی شامل انتساب رابطه اینکه انتساب رابطه 

 

 ی اعملگرهای رابطه

رابطه»  هستند   «یاعملگرهای عمومی  رابطه   عملگرهایی  دارند )هیچ    ایکه در جبر  وجود 

   (.ای مورد نظر خود را بسازندهبران نتوانند در صورت تمایل عملگردلیلی وجود ندارد که کار

به نظر می ای وجود دارد و بسیاری  رسد که تصور غلطی در مورد هدف جبر رابطه چنین 

با آن کو ری نوشتکنند که تنها میمردم فکر می با جبوولی این    ، توان  ای  ر رابطه اقعیت ندارد. 

اهدافی گوناگون  می برای  رابطه بارتعتوان  کو ری    ایهای  که  این  ن نوشت  از  یکی  فقط  ویسی 

 چند مورد مهم دیگر عبارتند از:  ت.اسههدف 

 ایتعریف ویوها و تصویرهای لحظه  •

تاپل تعریف مجموعه • از  برای درجای  به ،  ها  روزرسانی در یک مرابطه حذف و 

( کلییخاص  مج ،  ترا  تاپل موعهتعریف  از  مرابای  یک  به  انتساب  جهت  طه ها 

 خاص(

رت بولی است که  باع ای بخشی از یکعبارت رابطه  تعریف قیدها )در این مورد •

 است(  IS_EMPTYغالبا و نه همیشه دارای 

 و غیره )منحصر به این موارد نیست(.
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می اندازه جبر  برای  معیاری  زبانتواند  قدرت  ز  یهاگیری  یک  باشد.  ای  رابطه بان  پایگاه 
ر جبای که با  د یعنی هر رابطه ن کم با جبر برابری ک ر قدرت آن دست است اگر و تنها اگ  عیارتمام

عبارت بوسیله  بتواند  است  تعریف  ارزیابی  قابل  اساس  امر  این  شود.  تعریف  نیز  زبان  این  های 

ر نظر گرفتن بقیه موارد(  عیار باشد )با دام مای تهای مختلف است. اگر زبانی رابطه های زبان قابلیت 

کو ریمی بنوتوانیم  آن  در  دلخواه  پیچیدگی  با  حلقه ی هایی  نگران  اینکه  بدون  و  ا  هسیم 

کم به  اگر در عمل نشود دست-ی  اعیار بودن زبان رابطه ها باشیم. به بیان دیگر تمامخودبازگشتی

بالقوه  می   -طور  بتوان موجب  نهایی  کاربران  بدنشود  و  مستقیم  بطور  گردنه  د  از  عبور  ون 

 دسترسی داشته باشند. به پایگاه   ،رایانه بخش

 

 ای بطهااهداف مدل ر

استف این فصل جایی تصور می  ،از کتاب به عنوان مرج ه  ادتنها به منظور  بایستی در  کنم 

مورد هدف در  کاد  نظر شخصی  رابطه برای  مدل  زیرایهای  فهرست  شود.  گرفته  نظر  در  با    اش 

 های داده یقات جدید درباره پایگاه تحق» رگرفته از یکی از مقاالت وی با عنوان  ب  ،اندکی ویرایش

 باشد. ( می1974سال  IFIP ره )مقاله مدعو کنگ «ایرابطه 

 ایفراهم کردن سطحی باال از استقالل داده  -1

داده   -2 از  فهم  همه  دیدگاهی  درهایجاد  درویشی.  سادگی  یک  از  استفاده  با  یک   ا 

کا بزرگ  متفاوت  تشکیالت  محدوده   -ربرانی  تازه در  بین  کامویوترکاای  علم  خبرگان  تا    -ران 

 بته اگر به دالیلی از کار روی بخشی از سیستم من  نشده باشند( ال)  ی بتوانند با مدل کار کنندتبایس

 DBAساده کردن وظیفه دشوار  -3

)بخشی که  ها  یت پایگاه داده رمعرفی یک زیربنای )هرچند کوچک( نظری  برای مدی  -4

 د(رخوها در آن کامال به چشم میهبردمتاسفانه فقدان اصول مستحکم و را 

ها جهت ایجاد آمادگی سوار شدن  بر  یابی و مدیریت فایلازب  ادغام مباحث ذخیره و  -5

 مرغوب دنیای تجاری در آینده روی محصوالت نا 

برنامه   -6 داده ارتقا  پایگاه  کاربردی  جدی  اههای  کامال  سطحی  آن  به  در  که  سطحی  د. 

به جزء پردازش جزء  از جنس مجموعه   ، بجای  عملگرهایی  رابطه( سروکار   )یا  با  به طور خاص 

 یم داشت. اهخو
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رابطه  این که مدل  یافته استدر مورد  اهداف دست  این  به  تا چه حد  به    ،ای  را  قضاوت 

 ی.گویم که؛ بسیار عالکنم. ولی اگر نظر من را بورسید می خودتان واگذار می 

 

 ها چند اصل در ارتباط با پایگاه داده

فصل   اهمی   1در  اصول  به  من  که  محصوالتمی   تگفتم  نه  و  س،  دهم  جاهای  د  وس و  ر 

عنوان مرج  به  استفاده  منظور  به  اصل روبرو شدیم.  با چند  این کتاب  اینجا    ،مختلف  را در  آنها 

 ام: فهرست کرده 

 اصل اطالعات 
مامی اطالعات  ها ندارد. یعنی در هر لحظه از زمان تابطهچ چیز به غیر از مریپایگاه داده ه

به فقط  و  فقط  می  پایگاه  صورت  دایک  نشان  جایگاه  ش  ده توانند  در  روشن  مقادیری  وند. 

 های رابطه.های تاپل ویلگی

 فرض بسته بودن جهان 
  pگزاره  ، تفاق نیفتدا ظاهر شود ولی این  Rدر یک زمان خاص بتواند در مرابطه  tاگر تاپل 

 شود. میاست در آن زمان غلط فرض  tکه متناظر با 

 اصل تعویض پذیری
تبعیض غیر یروری و دلخوهنبایستی   پایه و مجازی وجود داشته  بین مرابطه ی  اهیچ  های 

 باشد. 

 سازی اصل نرمال 
 تجزیه شود.   5NFنیست بایستی به چند پرتو  5NFای که مرابطه •

 ست باشد.اوک کمتجزیه باید بی  •

 ها محافظت کند. ستی از وابستگی تجزیه بای •

 باشند.   ها بایستی برای بازسازی مورد نیازتمامی پرتو •

متوقف شود. )این یکی به    5NFها به سطح  ن مرابطه یدرستجزیه باید به محض   •

وجود    6NFمحکمی چهار مورد قبل نیست. دالیل قاطعی برای رسیدن به سطح  

سازی کامل نرمال   ، های جدیینه اند بدون پرداخت هزو دارد، البته اگر سیستم بت

 .( را تحمل کند
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 ( تفکیکیمتعامد ) اصل طراحی 
وکاست این  کمداده هستند. در تجزیه بی  اه یگدو مرابطه مجزا در یک پا B و Aفرض کنید 

  د ای که یک تاپل بتوان وجود داشته باشند، به گونه   Bو پرتوی از     Aدو مرابطه نبایستی پرتوی از  

 .  در هر دو ظاهر شود

 اصل انتساب 
 ند.امقدار صحیح برگرد V=vبایستی مقایسه  Vتغیر به م  vبعد از انتساب مقدار  

 قاعده طالیی
 تواند موجب غلط شدن هیچکدام از قیدهای پایگاه شود.ای نمینیسازرهیچ به رو

 اصل تفاوت غیرقابل تشخیب 
ی برای تمییز آنها  اگر هیچ راه  ، خواه(لد   «موجودیت» دو چیز باشند )دو    bو    aفرض کنید  

)هیچ   باشد  نداشته  نباشد(وجود  مشاهده  قابل  آنها  بین  یکی  دآنها    ،تفاوتی  بلکه  نیستند  چیز  و 

 . ندهست

 

 توجه 

این از  تفاوت غیرقابل تشخیب رادر این کتاب    من پیش  بودم ولی در    اصل  نداده  شرح 

د به این صورت هم بیان  توانم. این اصل میاچند مورد مناسب بصورت یمنی از آن استفاده کرده 

-هایی  نمایش چنین شناسه   ای برای در مدل رابطه   ای یکتاست.رای شناسه هر موجودیت دا  شود:

ها )به اصل اطالعات مراجعه  مقدار ویلگی  ، فقط یک راه وجود دارد   -نمایش هر چیز دیگرد  ننما

 ارد.دشماری به همراه شود(. این واقعیت ساده فواید بی 

 

 های دیگر مدل  وای دل رابطه متفاوت میان 

مستحکم، »برحق« و    ی ای دژبه عقیده من مدل رابطه  ،کنمیادآوری می  4ل چیزی را از فص

است.ت  کسش پایگاه   ناپذیر  آینده  سال  صد  چند  تا  که  مطمئنم  کامال  بر  من  همچنان  داده  های 

ها و منطق  مجموعه   نظریه-نای این مدل  بای کاد بنا خواهند شد. چرا؟ چون زیراساس مدل رابطه 

ا  -ایگزاره  مستحکم  گزاره   .ستدژی  به  منطق  دست   2000ها  و  قبل  ارسطو   مک سال  زمان 

 ردد. گبرمی
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مدل » یا    «مراتبیمدل سلسله » یا    «گرامدل شی » مثال    ،توان گفتها چه مید بقیه مدل ورم  در

ال در باغ نیستند. من جدا  ها اصمن بقیه مدل   ر؟ به نظ«یافتهساختکوداسیل یا »مدل نیمه   «ایشبکه 

ز  ا  الای که اصمراتبی و شبکه له سهای سلمدل  * اسم آنها را بتوان مدل گذاشت.  شک دارم که اصال 

های زودهنگام چنین بودند. در  سازیاول هم مدل نبودند  منظورم مدل تجریدی است. تمام پیاده 

ای ابتدا  مراتبی و شبکه والت سلسلهمحص  ار  گذشته بود. ک کار از  واق  آنها زمانی اختراع شدند که  

ر مورد این  د  کهای  ند. تنها کلمه مودبانه دها از روی آنها تعریف ششدند و سوس این مدل ساخته  

می کار  گفتروش  مدل  ،توان  درباره  است.  االبختکی  شیکار  نیمه های  و  نیز ساختگرا  یافته 

آنها را تایید کرد. یک مشکل این است توان  ه به سختی میک انتقادات زیادی وارد است تا جایی  

تو مدل که  این  ترکیب  سر  بر  عمومی  نداافق  وجود  نمیرها  مد.  که  کرد  ادعا  مدل    ثال توان  یک 

وجود دارد. همینطور در مورد   ،ای که همه آن را قبول داشته باشندروشن و به گونه ،  گرا واحدشی

نیمه  است  ساختمدل  )ممکن  دبیافته  را  ادعا  همین  رابطه رخی  مدل  نبودن  واحد  مورد  نیز  ر  ای 

 اد(.دباشند  کمی بعدتر پاسخ این ادعا را خواهم  داشته 

بر اساسا شایستگی آن را ندارند که  س آن معتقدم سایر مدل ساا  دلیل مهم دیگری که  ها 

تردید موافق باشید    مدل نامیده شوند چنین است. در درجه اول که امیدوارم با این واقعیت غیر قابل 

بیشتر    رها دسازی ندارد. در مقابل بقیه مدل پیاده   ی فقط یک مدل است و ربطی به اکه مدل رابطه 

جداکرد هنگام  پیاده مبن  موارد  در  است  بهتر  که  مباحثی  از  مدل  به  مربوط  باشند احث    ، سازی 

می گل شکست  آب  مانند  بحث  فضای  که  است  آن  ویعیت  این  یرر  کمترین  آلود  خورند. 

بنابرمی پیاده شود؛  باین فهم آنها سخت و  به مراتب کمتری  سازی کنندگان   منظور در  -ا آزادی 

سازی مورد نظر از ابتکار و خالقیت  برای رسیدن به پیاده د  ننتوامی  -ی استامدل رابطه   ا مقایسه ب

 خود استفاده کنند. 

کرده  مدلادعا  که  دار  «ایرابطه » های  اند  وجود  نیز  )ونمختلفی  جدید  کتاب  یک  اقعا  د. 

 بینیم:که در آن می  «ای مختلفرابطه های مدل» فصلی دارد با عنوان  †جدید( 

 
نم برای  اددارم چرا که میها را برمیام. من از اینجا به بعد گیومهبه همین دلیل من همه آنها را در گیومه قرار داده  *

 اند. م داخل گیومهه د ولی تصور کنید که آنها هنوز تنهس خواننده آزار دهنده 
 1999شته جو سلکو نو  ،ها افکار در عملها و پایگاه داده داده  †
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را  نیطه بمدل  هندسه  مانند  دیگر  داشته  ک   ست ای  وجود  آن  از  مشخب  نوع  یک  فقط  ه 

 .]غلط در متن اصلی[باشد

 وجود دارد.  «ای مختلفمدل رابطه » کند که شش کاری ادعا میو برای محکم

م  نم از  بعد  آن بالفاصله  که  نوشتم  آن  بر  پاسخی  ادعاها  این  به صورت    شاهده  را  پاسخ 

 کنید: ه میدویرایش شده در اینجا مشاه

هذلولی    ، بیضوی  ،که چند نوع هندسه مختلف وجود دارد )اقلیدسی  ست ا  البته درست این

که   اختالفی  آیا  است؟  اساسا درست  مقایسه  این  آیا  ولی  غیره(  رابطه » و  مختلفمدل  هم    «ای  با 

  ی هااست. هندسه   نهنظر من پاسخ به این سوال    های مختلف است؟ از رند مانند اختالف هندسه دا

به  معموال  هذلولی  و  غیراقلیدسیحت  را ص  بیضوی  یا  می  نااقلیدسی  قیاس  خوانده  این  اگر  شوند. 

باشد باید    ،درست  مدل  این شش  از  مورد  پنج  چ  ایغیررابطه حداقل  اگر  و  آنها  نباشند  باشد  ین 

و نقض غرض میرابطه اصال   بود  نخواهند  )ای  این  شود.  از  برخی  دارم که  قبول  شش مدل  » من 

  های مدل » نیستند ولی در این صورت این استدالل که آنها  ی  امدل اصال رابطه    «ای مختلفرابطه 

 شود.( می ثباتیبی هستند دچار  «مختلف ایرابطه 

 ی ویرایش(:  رو سوس ادامه دادم )بازهم با قد

ای  در تعریف خود از مدل رابطه   1980تا    1970های  کنم که کاد در سال یق می من تصد

ن بود که منتقدین بطور خاص کاد و بطور کلی آ  مرد. یکی از پی آمدهای این ارتجدید نظر ک 

رابطه  به  مدل  را  دروازه » ای  تیر  کردن  بر   «  جابجا  غلبه  برای  موجود  قواعد  )تغییر  کنند    متهم 

اند چهار نگارش مختلف را  توچه کسی می» که    * ر نوشت یکاستونبر  یکه مامشکالت(. برای نمون 

 :«تصور کند

 1970ال س CACMول: تعریف شده در مقاله  انگارش  •

 1981نگارش دوم: تعریف شده در مقاله جایزه تورینگ سال  •

 دهیقاعده و سیستم نمره  12نگارش سوم: تعریف شده توسط کاد در  •

 کتاب کادارم: تعریف شده در هنگارش چ •

هستند.    دو درباره مراج  توییح دهم. همه آنها از کا  اجازه دهید بحث را موقتا قط  کنم

های اطالعاتی مشترک و  ها در بانکای برای داده یک مدل رابطه » از    ود ب  عبارت   CACMمقاله  

 
 « هاریشه»مقدمه فصل اول با عنوان  1994 اده پایگاه دهای در سیستم انواع خواندنکتاب  *
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بو  .1970ژو ن    6شماره      CACM13در    «بزرگ عبارت  تورینگ  جایزه  »پایگاه   د مقاله  از 

بهره رابطه  افزایش  کاربردی جهت  زیربنای  یک    . 1982فوریه    2شماره    CACM25ری«  وای؛ 
و  12 نمره سقاعده  دریستم  مطالب  در  مجله  شدج  دهی  در  عناوین    کامویوتردنیای ه  آیا    » تحت 

DBMS   آیا  » و    «ای است؟ شما واقعا رابطهDBMS  21و    14،  «شود؟شما تحت قاعده اجرا می  

  هارای مدیریت پایگاه داده ای بمدل رابطه نهایت کتاب کاد به عنوان     اند و درآمده   1985  اکتبر
 سخ من بازگردیم: پاه چاپ شده است. حال ب 1990ل اویرایش دوم در س

انتقادهایی چنین  به  ما  حساسیت  دلیل  به  دارو  ، احتماال  کتابیهیو  در  من  و  نام  ن  به  مان 

بیانیه سوم  نهای داده در آیپایگاه زیربنای   سعی کردیم نظر دقیق خود را درباره مدل    ،2000ده: 

باشد. برای ذکر جز یات    اطمان در این مورد کامال قه ی خواستیم که بیانو می   * ای ارا ه دهیمرابطه 

خواهم بگویم ما نقش خودمان در این کار را دهم. در اینجا فقط میشما را به آن کتاب ارجاع می

نقط باالی چند  و گذا   iباالی چند    هدر حد گذاشتن  ک   ،بینیممی  tشتن خط  اصلی که کاد در  ار 

هیچکدام از اصول اساسی  ه  ک   اشته بود. قصد ما این نیستذخود آنها را بدون نقطه و خط باقی گ

همانا این بیانیه به تمامی با روح عقاید کاد سازگاری دارد و در ادامه  ،  دیدگاه کاد را منسوخ کنیم

  او پایه گذاری کرد. راهی است که 

ه  د کنم بطور کامل ادعای نویسنکنم که تصور می  ای را ایافهخواهم به موارد قبل نکته می

ولی علت وجود تفاوت در    ،نم که چند هندسه مختلف وجود دارندک میکند. من تایید  را رد می

قابل ما هرگز اصول  مدر    اند.آنها از اصول مویوعه متفاوتی آغاز شده ها این است که:  این هندسه 

رابطه  نداده مویوعه مدل  تغییر  را  ایجاد  ایم.  ای  تغییراتی در خود مدل   ،ایمرده ک ما در طی سالها 

مقایسه  مثال  کرده رابطه   ای هبرای  ایافه  را  منطق  ای  برپایه  )که  مویوعه  اصول  که  حالی  در  ایم 

وه بر این، به  اند. عال باقی مانده  ای کالسیک هستند( از اولین مقاله کاد تاکنون دست نخورده گزاره 

انجا تغییرات  تمامی  من  اصالح نظر  طبیعت  دارای  شده  بوده م  ادعا  ن،  اندطلبانه  بنابراین  انقالبی.  ه 

رابطه ک می مدل  یک  فقط  و  نم  باشد  کرده  تغییر  زمان  طی  در  مدل  این  چه  گر  دارد  وجود  ای 

تغییرات ادامه داشته باشند. همان این  این  طور کهاحتماال  به  مدل را می  در فصل یک گفتم  توان 

 
دست نخورده   اب این کتاب شد ولی پیام اصلی کتن شی جان ای: بیانیه سومدل رابطهمها و ها، نوعپایگاه داده کتاب  *

 باقی ماند. 
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ریا از  کوچکی  شاخه  ک چشم  و  قضایا  اثبات  با  نتیجه  در  و  نگریست  جدید  شییات  نتایج  ف 

 آن بود. شدر توان شاهدمی

 طلبانه چه هستند؟ برخی از آنها عبارتند از:این تغییرات اصالح 

 .ایمای را ایافه کرده های رابطه مقایسه  ، همانطور که گفته شد •

 ایم. ها را روشن کرده ها و مرابطه ابطه تفاوت منطقی بین ر •

رابطه   به • جبر  از  بهتری  رسیده ادرک  اهمی  و  یایم.  مختلف  عملگرهای  ت 

رابطه نهآ  کارکرد و  عملگرهای جدیدی  ا  و  شدند  روشن  صفر  درجه  با  های 

 اند. )مانند گسترش( معرفی گردیده 

 یوها.روزرسانی وصوصا به خایم. روزرسانی پیدا کرده درک بهتری از به  •

های با مقدار رابطه نیز  بحث ویلگی  ،یمامویوع فرم اول نرمال را روشن کرده  •

 د. انین راستا پوشش داده شده مدر ه

ایم و  صورت عام به درک باالتری از مویوع بنیادی قیدهای جامعیت رسیده ب •

 ایم.در موارد خاص به نتایج تئوری خوبی دست یافته 

 ایم. ای را روشن کرده طق گزاره ها و منبین مرابطه  ارتباط طبیعی •

ایم ریه نوع رسیده ظای و نتری از رابطه مدل رابطه به درک روشن ،  در نهایت •

 ایم(.ها را روشن کرده ه مندا)طبیعت 

 

 اند؟ چه کارهایی برای انجام باقی مانده 

ید  اند و ما نبام شده ابا وجود همه چیزهایی که گفته شد نباید تصور کنیم که همه کارها انج

روع و یا  شزمینه )تا حدودی وابسته به هم( را در نقطه  کم چهار  پیشرفت را ادامه دهیم. من دست 

 ها.سطح باالتر تجرید و سطح باالتر واسط  ،هازیرساخت ،سازینم: پیاده بیینیازمند پیشرفت م

 

 سازی پیاده

 ه چنین عنوان کرد:دای ساتوان پیام این کتاب را به گونه به طریقی می

 

  سازی کنیمای را پیاده بیایید مدل رابطه  
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را    SQLتا    مشیی بینهایت دست و دل باز باتبایس  های اولیه مشخب بود کهاز همان فصل

رابطه یک   به حساب آوریمزبان  این رو محصوالت    ای  از  رابطه   SQLو  اول  تقریب  تا  ای  فقط 

سازی نشده است  خوب پیاده ،  ریی هرگز به صورت تجااهستند. واقعیت این است که مدل رابطه 

از کاربران  رابطه سودمندی   و  محصول  یک  بهره های  مناسب  نگردیده ای  یکیمند  این  و  ز  ا  اند 

یا به  -ن مدتها از وقت خود را صرف بیانیه سوم کردیم. بیانیه سوم یدالیلی است که من و هیو دارو

بیانیه خالصه  رس  -طور  پیشنهادی  طرح  زیرمیک  آن  در  که  است  برای  ی  قوی    DBMSبنایی 

ی  انویسندگان مدل رابطه   ،ودش اشاره به این که چه کاری باید واقعا انجام تشریح شده است. بدون  

تعریف  را اختصار  و  دقت  با  ممکن  پیاده   ،تا جای  الفبای  کرده و  بیان  را  اساس  این  بر  اند.  سازی 

ص ارا ه یک مدل جام  که  ثی مهم است. به خصو حبر این مدل نیز ب  ، )مویوع اثرات نظریه نوع

 باشد.( ه بینی شدبعنوان نتیجه منطقی نظریه نوع پیش   بری نوعدر آن ارث 

سازی در قالبی مناسب و به صورت تجاری پیاده   بیانیه ببینیم که    گرا  شویمما خوشحال می

پیاده  چنین  معتقدیم  ما  من(.  و  است  دارون  ما  از  )منظور  است  زیربنای    یاسازیشده  یک   به 

خیمس ساخت  تا  دارد  نیاز  ناپذیر  تغییر  و  مانند  تحکم  دیگر  چیزهای  -گراشی» های  DBMSلی 

»موتورهای  DBMS،  «زمانمند» های  DBMS،  «ایه رابط و  هستند  وب  با  تعامل  در  که  هایی 

بعنوان   )که  تجاری» استنتاج«  می   «منطقی-سرورهای  شناخته  آتی  نیز  نسل  کلی  بطور  و  شوند( 

DBMSشتیبانی از بقیه موارد  آن ممکن شود. ما همچنین معتقدیم که برای پبر    ،ای همه منظوره ه

وب درست نیاز داریم. به نظر من تالش  رچهابه یک چ   ، اندپیشنهاد شده   ش مطلوبی که در این بخ

پیاده  سخت برای  صحیح  چهارچوب   این  از  خارج  ریایی سازی  از  قولی  نقل  است.  دان تر 

این» اندنوسکی:  چسرشناس گریگوری   دهی  اگر  انجام  احمقانه  به روشی  را  را  بایست  ،کار  آن  ی 

 (.1997دسامبر 24تایمز نیویورک ای در)از مقاله   «دوباره انجام دهی

می پیاده   ،کنمتکرار  خوبی  به  که  هستم  مدلی  دنبال  به  قبل  من  فصل  در  شود.  سازی 

پیاده  بنام تکنولوژی  امیدبخشی  و  ترابطه   سازی جدید  ک   ای مدل  کردم  معرفی  می را  ظاهرا  تواند  ه 

 ی است.سناسبی باشد. این امکان هم اکنون در دست برربرای این منظور انتخاب م
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 ها زیرساخت

زیرساختم  ه  هنوز زمینه  در  توجهی  قابل  تئوریکارهای  دارد    ،های  وجود  انجام  برای 

 شود: سه نمونه مشاهده می اند(. در اینجا توان گفت تمامی مسا ل تئوری حل شده )مسلما نمی

است دارای    rxکه نتیجه اجرای    r. رابطه  ای باشدیک عبارت رابطه   rxفرض کنید   •

نام    یقید به  از قیده  rcاست    ، اندبه کار رفته  rxهایی که در عبارت  مرابطه   ایکه 

 با کامویوتر قابل محاسبه است؟  rcآید. آیا بدست می 

می • طآیا  روند  به  بیشتری  دانش  ک رتوان  تزریق  پایگاه  آیا  احی  خصوص  به  رد؟ 

 گی راهی پیدا کرد؟ توان برای توصیف افزونمی

شدگی با مساله گم  6NF یهرحی را ارا ه کردم که برپاطنویس در فصل قبل من پیش •

 شد. این دیدگاه چه مفهومی دارد؟ اطالعات برخورد می

 

 سطح باالتر تجرید

آنها است.    دن سطح تجریدباال بر،  کامویوتری  هایهای ایجاد پیشرفت در زبانیکی از راه 

فصل   در  مثال  شد  4برای  کلید   ، اشاره  و  کلید  آشنای  مختصر   خارجیکلمات  واق   نویسی در 

ای تمام عیار مانند  توانند بصورت قیدهای عمومی طوالنی با هر زبان رابطه ستند که میه   ییقیدها

مختصرنویسی توتوریال  این  ولی  شوند.  نوشته  غیر فیدندمها  دی  به  آنها  نوشتن    .  در  اینکه  از 

توانایی را می  به  ،کنندجویی میصرفه این  بسته ادهند که هنگام صحبت  ما  نماییز  استفاده  م هایی 

رود. چنین به  چند مویوع مربوط به هم را درخود دارند و به این ترتیب سطح تجرید باال می  که

 دیدن درختان است. تر ازرسد که دیدن جنگل برای ما ساده نظر می

رابطه ن جبر  دیگر  فصل  مونه  در  است.  جبر  نشا  5ای  عملگرهای  از  بسیاری  که  دادم  ن 

عملگرهای-  ایرابطه  از  دسته  آن  می   کهی  شامل  کار  به  مانند  فراوان  ندانیم(  اگر  )حتی  روند 

  م عملگرهای معمول دیگری ه  * نویسی شده چند عملگر دیگر هستند. در واق  خالصه   -پیوندنیم

صحبت ممکن است در مورد    کمبود جا در آن فصل توییح داده نشدند، اینبودند که به دلیل  

افتد باال بردن درجه تجرید یا انتزاع است  اق میتفا . باز هم چیزی که در اینجادتر« باشدرست » آنها 

 
)که   remove، سازی شوداند فقط با دو عملگر اولیه شبیهتو ر عملگر جبری میکه همن و دارون در بیانیه نشان دادیم  *

 . norیا   nandاساس پرتو است( و یکی از دو عملگر 
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زیرروال  که  زبان )همانطور  در  تواب   و  برنامه ها  شناختههای  رانویسی  تجرید  درجه  باال    شده 

 برند(.می

بنا بر روی زیربنای نظریه رابطه ای مانن بردن درجه تجرید در دنیای رابطه باال   ای د ساختن 

کند. در دهد ولی آن را برای انجام کارهای خاصی سودمندتر میمی ن  است. این کار مدل را تغییر

  مند های زمان ایگاه پ،  این زمینه یکی از مویوعاتی که در صورت پیشرفت واقعا پر ثمر خواهد بود

ما دیگر  کتاب  در  زمانداده   ،است.  رابطه   مندهای  مدل  دارو  2003  ایو  هیو  وس  کنی  ،نینوشته 

بعنوان پایه پشتیبانی    زمانیهای مدتنوع   -انجام داد  را لورنتزوس  لیاصکه کار  -لورنتزوس و من  

  1-8ل  شک  «مندرابطه زمان » ای معرفی شدند. برای مثال  مند در چهارچوب رابطه های زماناز داده 

بگیرید نظر  در  می ،  را  نشان  ت که  قطعه کننده وزی  دهد  مشخب  مدت ای  در  را  مشخب  زمان    ای 

خواند    «6روز  » را بصورت    d06« و 4روز  » را بصورت    d04توان  ی)م.  مشخصی توزی  کرده است

رو   این  از  روز  » بصورت    [d04:d06]و  زمان  مدت  روز   4در  می  «6تا  ویلگی  (شودخوانده   .

DURING  زمان است.این رابطه دارای نوع مدت در 

 

 
 زمان. یک رابطه با ویلگی مدت1-8 شکل

 

مند( نیازمند بسیاری موارد  های زمان چنین پایگاه همو  زمانی )های مدت از ویلگی  یپشتیبان

ر اینجا  دها  از جمله نگارش تعمیم یافته عملگرهای معمولی جبری است. به دلیل اینکه این عملگر

ه اهمیت  عملگرهاکم  یافته  تعمیم  عملگرهای  این  به  عملگر    ،گوییممی  _Uی  ستند  مانند 

U_restrict،  گر  لعمU_join،    عملگرU_union    تمامی   -نکته اساسی اینجاست  –ره. ولی  غیو

عملگر  _Uعملگرهای   ترکیب  مختصرنویسی  جبریهبجز  معمولی  نیستند.    ،ای  دیگری  چیز 

 افتد باال بردن سطح تجرید است.ق میساسا در اینجا اتفااچیزی که  ،دوباره 
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نک مویوع دو  این  درباره  دیگر  رابط   ،ته  برخورد  داده ه اول  با  ما  زمانای  به  ت  ندمهای  نها 

رابطه  _Uنگارش   جبر  نمی عملگرهای  محدود  الف(  ای  دارد  وجود  هم  دیگری  موارد  شود. 

از    _Uنگارش  ج(   _Uای بصورتایسه قب(عملگرهای م  _Uکلیدها و کلیدهای خارجی بصورت

INSERT،  DELETE    وUPDATEیسی  وها مختصر نگویم تمام این ساختارمجددا می  . ولی

مندی نقشی  در پشتیبانی از زمان،  وع که در بیانیه شرح داده شده استن  ریبمدل ارث ،  هستند. دوم

می بازی  را  میحیاتی  دیگر  بار  یک  تماکند.  از  جام   مثالی  ما  بررمگویم  را  موارد  این  سی ی 

 ایم. کرده 

 

 هاسطح باالتر واسط

های  ه امبدین معنا که برن  ، ود داردجای وری هم برای ساخت بنا بر روی مدل رابطه راه دیگ

ای اجرا شوند و خدمات متنوعی را عریه  توانند با استفاده از واسط رابطه کاربردی گوناگون می

دیگری رابط زبان طبیعی است. از نظر  دیگری داده کاوی و    ،نمایند. یک نمونه پشتیبانی از تصمیم

برنامه کاربرا چنین  رابطه ن  مدل  پوشهایی،  توسط  مشخصیدست -یشای  سطح  تا   الکام-کم 

واسط  پ طریق  از  فقط  پایگاه  با  کاربران  اکثر  ارتباط  و  شود  چنین  اگر  )حتی  است.  وشانده شده 

باز هم تصور می  ،صورت گیرد بایسمن  تغیتکنم طراحی  اصول  پایه  بر  رابطه ی  ناپذیر مدل  ای  یر 

 انجام شود.( 

هر پیاده   در  که  کنید  فرض  کارحال  برنامه  یک  استبسازی  شده  واگذار  شما  به  .  ردی 

میکد انتخاب  را  یک  امیک  یک  رابطه   DBMSکنید؟  یا  و  آن  مشابه  انواع  و    DBMSای 

عد کدامیک را  ب  -ین کار را بکنیدمکه به نظر من بایستی ه-گرا؟ اگر اولی را انتخاب کردید  شی

  SQLکه از    یاDBMSکند و یا  ای پشتیبانی میز مدل رابطه ای که ا DBMSکنید،  انتخاب می

 د؟کنپشتیبانی می 

این است که ما روزهایی که  ن کرد خود را زبانی معرفی کند که  تالش می  SQLظر من 

و به همین دلیل هم    ایمپشت سر گذاشته   ار  ،توانند از آن استفاده کنندکاربران نهایی خودشان می

ن  کنند. کاربران واقعی از آیاهمیت تلقی م را بی   SQLمار من و دیگران به  شبسیاری، انتقادات بی

برنامه تفاده نمیاس اینطور نیست؟ فقط  استفاده میکنند.  از آن  کنند و در بخش عمده کد  نویسان 

های  لکه بوسیله برخی برنامه شود بیس نوشته نمیونهم در واق  توسط شخب برنامه   SQLاجرایی  
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زبان    ، ستزبان مبدا بدی ا  SQLلی که  یاند. با این حال به عقیده من به همان داله واسط تولید شد

 مقصد بدی هم هست و انتقادهای من همچنان پابرجا هستند. 

 

SQL چه اهمیتی دارد؟ 

SQL    برای رشد برخی زیربناهای مستحکمی که  ایجاد  به  واز  نیاز    توسعه در آینده  آنها 

رابطه   ،داریم مدل  است.  بیاناتوان  در  است.  کرده  فراهم  را  زیربناها  این  دارون  نای  و  من  یه سوم 

SQL    دی بایستی  ای درست مانند توتوریال ردیم و گفتیم که به جای آن یک زبان رابطه ک   ردرا

شود، بلکه  نابود می SQLکه تصور کنیم  مسازی شود. البته ما آنقدر ناشی نیستیهر چه زودتر پیاده 

د  اه خوها  زبان برتر پایگاه داده   ،ای دیگردی یا هر زبان  درست رابطه توریال بنا بر امیدواری ما تو 

تکامل(  و   طبیعی  نظریه  )طبق  پایگاه    SQLشد  زبان  نسل» هم در آن زمان  از  قبلبازمانده    « های 

کوبول هرگز نابود نشد )و  ،  د داردنویسی هم وجورنامه بهای  خواهد بود. نظیر همین قضیه در زبان

، چرا  «است  ده انهای قبل باقی ماز نسل » که    تبدیل به زبانی شد   سازید( ولی برای برنامه نخواهد ش

انتخاب  اکنون  ما  که هم  دارند.  بهتری وجود  داده   SQLهای  پایگاه  به چشم مشابه  ای کوبول  را 

 اش وجود دارند. بهتر از آن برای جایگزینی هاییبینیم که زبان ببینیم و آرزو داریم روزی را  می

تفکری غیر از    –اند  ه ودسالها با ما ب  SQLکاربردی    هایها و برنامه دانیم که پایگاه البته می

  SQLو حال باید توجه خود را به این مساله جلب کنیم که با میراث    -بینانه نخواهد بوداین واق 

پی  نیه ا بیتوان کرد.  چه می این مورد  توصیه میدر  بطور خاص  و  دارد  بر    SQL  کند که شنهاداتی 

رابطه  زیربنای  درستروی  شود.بمجددا    ،ای  برنام  نا  صورت  این  کاربردی  هاهدر    SQLی 

این  می از محدوده  پیشنهادها  به کار خود ادامه دهند. جز یات بحث در مورد این  توانند همچنان 

 اند. بحث خارج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ه صخال
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فص در  که  شدهمانطور  گفته  مقدمه  نظری،  ل  تشریح  کتاب  این  رابطه هدف  استه    ، ای 

دانند  دانند ولی این را هم میمیی  ایهایی که چیزهای برای حرفه  عمدتا برای مردم و به خصوص

بهتر است مروری داشته   از فصل آخر کتاب  این بخش آخر  نیاز دارند. در  بیشتری  به درک  که 

 ند: اکتاب پوشش داده شده اتی که در طول این عباشیم بر مویو

مد  ،مقدمه  ،اولفصل   • رسمی(  چندان  )نه  توصیف  با  را  نمایش  اصلی    لصحنه 

در  که  همانطور  که  ن  آ  چیدم.  بود  چیزهایی  گفتن  من  هدف  گفتم،  فصل 

بین رابطه  ها و  امیدوارم اکنون آنها را بدانید. در مورد تفاوت منطقی مهمی که 

ز  وجود دارد نی ،  سازیرها و بین مدل و پیاده کلی مقدارها و متغی   بطور  ،هامرابطه

 شود.ای رهنمون میداده  لصحبت کردم. مورد آخر ما را به بحث استقال 

ها  همان نوع  ،هادالیلی آوردم تا بگویم دامنه  ، اهنوع  و ها رابطه تفاوت ، ومد صلف •

اه  نند به اندازه دلخواتوها می شان عوض شده است، همچنین نوع هستند و تنها نام 

گیرند ربطی به  مورد پشتیبانی قرار می  هاییپیچیده باشند. این سوال که چه نوع

 ها هستند(. ز جدول ا   قلا مستهای ندارد )نوع ابطه رمدل 

رابطه تاپل ،  سومفصل   • و  و  ،  هاها  شد  ارا ه  بنیادی  مفاهیم  این  از  دقیقی  تعریف 

گرفتند.   قرار  بررسی  مورد  آنها  واقهنتایج  استداللی  مورد   مچنین  در  بینانه 

  ز را نی  DEEو    DUMهای خاص و مهم  ردم و رابطه آو  ممنوعیت تکرار و تهی 

 معرفی نمودم.

بار مفهوم    ،ایرهای رابطه غیمت  ،چهارمفصل   • برای نخستین  بود که در آن  جایی 

ح  طها در سنمای مرابطه را ارا ه نمودم و نشان دادم که برای نمایش داده گزاره 

هستند. جز یات   ها هر دو الزم و کافیها و رابطه نوع  ،استمنطقی که مطلوب م

ویوها )که به نام  ه  ب  تروییح دادم و نگاهی دقیق تکلیدهای کاندید و خارجی را  

 انداختم. ، اند(های مجازی هم شناخته شده مرابطه

صیت  اترین فصل کتاب بود. من بر اهمیت خطوالنی   ،ایجبر رابطه   ،پنجمفصل   •

تکیه  بودن  ر  بسته  رابطه  نوع  استنتاج  قواعد  مجموعه  و  دادم.  کردم  توصیف  ا 

جبر عملگرهای  از  زیادی  خصوص   ی تعداد  )به  دادم  شرح  را  که  یوپ  مهم  ند 

برای  ادراکی  الگوریتم  یک  هستند(.  آن  از  خاصی  حاالت  یرب  و  اشتراک 
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ارا ه کردم. بحث مختصری در مورد    SELECT-FROM-WHEREارزیابی  

و عملگرهای روزرسانی داشتم  ازی و همچنین عملگرهای به سبطه جبر با بهینه ار

 ای را نیز توییح دادم.مقایسه

دادمع  نودو  ،  قیدهای جامعیت  ،ششمل  صف • را شرح  قیدها  و    ،پایه  نوع  قیدهای 

درباره   مختصری  شرح  همچنین  پایگاه.  و  «هانماممکن» قیدهای  انتخابگرها   ،

ع بصورت قسمتی از اجرای  م. بررسی قیدهای نودارا ه کر  _THEعملگرهای  

انجام   سمیکالنمیانتخابگرها  »روی  پایگاه  قیدهای  و  شوند.  می  ی بررس  «شود 

ساب چندتایی، قاعده طالیی و تفاوت بین صحت و ثبات  نتا  همچنین به تشریح

یروری هستند )برای من مهم   و  پرداختم. و همچنین ادعا کردم که قیدها واجب

به پاسخ شما چقدر سری  است  م نیست سیست نتوانم  هایی که به  ، در صورتی که 

 دهد اعتماد کنم( من می

طرا  ،هفتمفصل   • داده حنظریه  پایگاه  پایگاه رینظبر روی    ،های  منطقی  ه طراحی 

رابطه  مدل  از  بخشی  واق   در  نظریه  این  است.  برای  تمرکز شده  ولی  نیست  ای 

رابطه مدل  در  مساختن  استفاده  آن  از  مفهومیای  این  بر  که   شود.  کردم  تکیه 

و گزا قیدها  با  منطقی  نظره طراحی  دارد. بخش عمده  تنگاتنگی  رابطه  یه  رنماها 

ها و  سازی افزونگی داخلی مرابطه ی است. نرمالنگزوطراحی مربوط به کاهش اف

ها  BCNF  ،JD  ،هاFDدهد.  ها را کاهش میتفکیک افزونگی سراسری مرابطه

این کار » گفتم. این عقیده را که    6NFمختصری هم از    مرا توییح داد  5NFو  

م. لطفا درجه  درا موشکافی کر  « سمی کردن یک احساس ذاتی استدر واق  ر

کاه را  مورد  ندش  نرمال  در  توصیه عمومی  و چند  دادم  را شرح  تفکیک  هید  

 طراحی فیزیکی ارا ه کردم.

نهایت • ات مهمی که  عبه برخی مویو  ، ای چیست؟مدل رابطه ،  همین فصل  ،در 

مختصر و   ،ام. پاسخی دقیقه با پرسش عنوان فصل هستند، نگاهی انداخته در رابط

ز اصلی مدل را یک به یک  ج  نجل فهم به این پرسش دادم. پبنه لزوما فوری قا 

رابطه  مدل  از  را  اهداف کاد  همچنین  کردم.  اصول  موشکافی  بعد  و  آوردم  ای 

اطالعات و بقیه  اصل  -بندی کردم  م جگوناگونی که تاکنون در متن داشتیم را  
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 در  الاص  «ها مدل» ستم سعی کردم نشان دهم که بقیه  توان. تا جایی که می-اصول

هم   هنوز  نیستند.  مدلی رابطه ل  مدباغ  تنها  پیاده ای  انجام  از  قبل  که  ،  سازیست 

ای  گیرانه هیچ مالحظه ای سخت تعریف شده است و تنها مدلی است که به گونه 

توانیم  میهای مختلفی که از طریق آنها  در پایان راه سازی ندارد.  پیاده   در مورد

 مورد بحث قرار دادم.   ،این شاخه از علم را جلو ببریم را

 

 ها نری تم

دارند و برخی از آنها تکرار    -نه فقط این فصل-ها مروری بر تمامی مطالب این کتاب این تمرین

 های قبلی هستند. های فصلتمرین

 

که بین    -توانیدمی تا جایی که-هایی ست؟ شمار زیادی از تفاوت ای دقیقا چیرابطه  لمد -1

SQL  شرح دهید.  ،د دارد راوای وجو مدل رابطه 

 

 کند؟ چیست؟ شناسه سطر چگونه آن را نقض می اطالعات ل  اص -2

 

 نماها چه ارتباطی وجود دارد؟ها و گزاره نما چیست؟ بین رابطه گزاره  -3

 

 ود را توییح دهید. هستند؟ پاسخ خ «دوبعدی» ا تخت و مسطح و یا هکنید رابطه ور میص آیا ت -4

 

ای در این  JDچه  ،ر استرارقب Rدر  A→Bبه صورت  FDیک   ؟وابستگی پیوندی چیست  -5

 مرابطه برقرار خواهد بود؟ 

 

 تفاوت واقعی بین دامنه و رابطه چیست؟  -6

 

 تعویق بررسی جامعیت چه اشکالی دارد؟  -7

 چیست؟ پذیری اصل تعویض -8
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 ؟ معنای واقعی فرم اول نرمال چیست -9

 

 از چه نظر نهایی است؟  م»فرم نهایی نرمال« کدام است؟ این فر -10

 

 اوت رابطه و مرابطه چیست؟تف -11

 

 چیست؟  (تفکیکی متعامد ) اصل طراحی -12

 

  r/sد به گونه ای که ر تعریف ک  ،« /» مثال ، ایای رابطه توان یک عملگر مقایسهآیا می -13

ا باشند )یعنی هیچ تاپل مشترکی نداشته باشند(؟ پاسخ  مجز sو  rصحیح برگرداند اگر و تنها اگر  

 ود را شرح دهید. خ

 

 ای نیست؟ یک عملگر رابطه  ORDER BYچرا  -14

 

شود های پایه و ویوها در این است که اولی بصورت فیزیکی ذخیره میتفاوت میان مرابطه  -15

 ن جمله درست است یا غلط؟ دومی چنین نیست. ای ولی

 

 شمارد؟ تکرار را چطور؟ ای تهی را مجاز نمیطه چرا مدل راب -16

 

کند. درست یا  تعیین می  ،اید مورد پشتیبانی قرار گیرند راب کهای ای انواع داده ل رابطه دم -17

 غلط؟ 

 

 کلید اصلی و کلید کاندید چه تفاوتی با هم دارند؟  -18

 

 یست؟ وکاست چکمجزیه بیت -19
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 کند؟یرورت پیدا میآیا کاهش درجه نرمال در مواردی  -20

 

 درست یا غلط؟  .یرب حالت خاصی از پیوند است -21

 

 ست؟ قید نوع در چه موقعی باید بررسی شود؟ چیع قید نو -22

 

 طور؟ چتواند دارای یک ویلگی از نوع مجموعه باشد؟ آرایه چطور؟ رابطه آیا رابطه می -23

 

ای  سانی موجب نقض مدل رابطه روزردر به  SQLاده از کِرسِر )مکان نما(  چرا استف -24

 شود؟می

 

 باشد؟ ه  شت ت یک رابطه اصال ویلگی نداسآیا ممکن ا -25

 

 یعنی چه؟ چرا این بسته بودن اهمیت دارد؟  ، ای بسته استجبر رابطه  -26

 

بر است. این مویوع  پرتو خاص از آن برا با یک گزینش خاص و یک  rهر مرابطه دلخواه  -27

 را شرح دهید. 

 

 دارای تناقض است؟ «، عمل پوشیده ویو جامه» واژه چرا  -28

 

 آن چه تفاوتی وجود دارد؟ ی از سای و پیاده ین مدل رابطه ب -29
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 های پایه(؟ مرابطه

 

57- DEE  در ریاییات بر عهده دارد. این   0کند که ای همان نقشی را ایفا می در جبر رابطه
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شود. حساب  ای نامیده میای جایگزینی دارد که حساب رابطه گفتم جبر رابطه   1در فصل  

همیشه  رابطه  گزاره های  حساب  با  پایگاه مراه  با  متناسب  و  رابطه ها  موردهای  قرار    ای  استفاده 

ای نوشته شوند.  ز حساب رابطه ا  ده ای با استفاجای جبر رابطه بتوانند ها و قیدها میگیرد. کو ریمی

آسان مواردی  در  کار  رابطه این  جبر  هم  موارد  برخی  در  و  است  من  ای ساده تر  نظر  به  است.  تر 

ها مفید است و از  ه داده های پایگاای ای برای حرفهبا حساب رابطه   یک آشنایی مقدماتی  لحداق

 نمایم. زمینه ارا ه می ینا مختصر و کامال غیر رسمی در رو در این یمیمه مطالبیاین

ای ساخته  ای و یا حساب رابطه ای بر اساس جبر رابطههای رابطه بنابر پاراگراف قبل زبان

این است که  بر مبنای کدامیک ایجاد شده است. پاسخ    SQLل سوال این است که  اشوند. حمی

برای نخستین بار   SQLر اساس هیچکدام. زمانی که ببخشی از آن بر اساس این دو و بخشی از آن 

ای متفاوت باشد و در  ای و حساب رابطه طراحی شد بنا بر آن گذاشته شد که این زبان با جبر رابطه 

ا زبانیصمقابل هدف  بود که  اما در گذر  لی آن  »زیرکو ری« ساخته شود  اساس  برخی    بر  زمان 

توسعه یافته است.    هاآن شده و زبان برای پذیرفتن    رای در آن ظاههای جبر و حساب رابطه ویلگی

زبان   امروزه  رابطه   SQLپس  شبیه جبر  برخی موارد  برخی موارد شبیه حساب  در  و در  است  ای 

 ز آنها شباهت ندارد. موارد به هیچکدام ا ای و در برخیرابطه 

 

 هاگزاره

از گونه 4فصل    یادآوری  به  که  است  عبارتی  گزاره  ی،  درست  روشن  است.    اای  غلط 

ویلگی گزاره بومرهای  برخی  به  میط  ذکر  اینجا  در  میها  گزاره شوند.  روشتوان  به  را  های  ها 

گزاره  و  کرد  ترکیب  هم  با  بمختلفی  آنها  از  جدیدی  این  دهای  برای  آورد.  منظور  ست 

و شرطی(  د»یا«، »اگر.. آنگاه...«) شرط( و »اگر و تنها اگر« )  های »چنین نیست«، »و«،دهنده ارتباط 

استفاده  گزاره را ب  اند.قابل  آنها  از  استفاده  با  میتوان  که  داریم  گزاره  چند  اینجا  در  مثال  های  ی 
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است، ب(م ستاره  مشتری یک  الف(  نمود.  ایجاد  دارد ج(زرجدیدی  ماه  دو  و  یخ  زمین  بین  هره 

 عطارد قرار دارد.

 ک ستاره است( یا )مریخ دو ماه دارد( )مشتری ی

 ت( است( و )مشتری یک ستاره اس )مشتری یک ستاره 

 زهره بین زمین و عطارد قرار دارد( و چنین نیست )مشتری یک ستاره است()

 اگر )مشتری یک ستاره است( آنگاه )مریخ دو ماه دارد( 

میدب که  است  منطقدهنده ارتباط   توان یهی  عملگرهای  چشم  به  را  آنها  ها  نگریست.  ی 

گردانند.  خروجی باز می  اننوکنند و گزاره دیگری را بعیها را به عنوان ورودی دریافت مگزاره 

ارتباط محدوده  که  کردم  استفاده  پرانتز  از  علت  این  به  مثال  در  وایح  دهنده )من  بطور  را  ها 

با  در عمل می   مشخب کنم. پرانتزهاتوان  بسیاری  اولویت  قوانین  از  البته    استفاده  را حذف کرد، 

 ی نباشند.( رنوشتن آنها غلط نیست حتی اگر یرو

ای که ساده است و گزاره   ساده ای نداشته باشد یک گزاره  دهنده تباط ار چ  ای که هیگزاره 

از درستی گزاره   مرکبنباشد   با  ساده تشکیل دهنده آ  های است. درستی یک گزاره مرکب  و  ن 

 ه است: استفاده از جداول درستی قابل محاسب

 

 
 

غلط   و  درست  بجای   من  جا  محدودیت  دلیل  کرده   Fو    Tز  ابه  مثال    ای برام.  استفاده 

 گزاره مرکب زیر را در نظر بگیرید.

 اگر )مریخ دو ماه دارد( آنگاه )زهره بین زمین و عطارد قرار دارد( 

صو به  گزاره  اگر  راین  جدول  اس  qآنگاه    pت  هستند.  صحیح  ساده  گزاره  دو  هر  ت. 

ی کنید که در برخمشاهده می  .دهد که گزاره اصلی نیز صحیح استتی برای شرط نشان می درس

شویم. در جهان واقعی این مساله که زهره بین زمین و عطارد قرار دارد  ارد دچار سردرگمی میمو

دا ماه  اینکه مریخ دو  به  ربطی  منطق  رهیچ  ندارد. در  به سادگی مید،  بخواهیم  ما  اگر  گوییم که 

د  جوشرایط الزم و  pه به شرایط  جدرست باشد بدون تو  qدرست باشد، اگر    qآنگاه    pه اگر  گزار
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شرایط الزم وجود دارد. بنابراین اگر )مریخ دو    qغلط باشد بدون توجه به شرایط    pدارد و اگر  

زمین بین  )زهره  آنگاه  دارد(  دارد(  ماه  قرار  عطارد  می  و  را  امر  این  است   این  درست  به  توان 

چیز  ر  ه  توانی بهآنگاه می  (p)اشی بت تفسیر کرد که اگر به چیزی غیر حقیقی اعتقاد داشته  صور

 خدا باش و هر چه خواهی کن . باخدا باش و پادشاهی کن، بی (q)معتقد باشی 

 

 توجه 

دانان بهتر  هستند. منطق   ها مثل شماه، خیلیداگر این بحث احساس بدی به شما منتقل نمو

می من  وقتی  توانند  از  که چرا  کنند  توجیه  را  و    pشما  است،    qغلط  درست    qآنگاه    pدرست 

 اینجا اهمیت زیادی ندارد و از اهداف این یمیمه نیست.  حثب شود. اینمی

است. این امر    (q( یا )pمعادل )چنین نیست    qآنگاه    pگیریم که  از این مطلب نتیجه می

ارتباط می   نشان اولیه  «دو شرطی» و    «شرطی» ،  «یا» ،  «و» ،  «نیستچنین  » های منطقی  دهنده دهد که   ،

منطقی    .نیستند عبارت  هر  حقیقت  مناسب  تمیدر  ترکیب  از  نیست» واند  از    «چنین  یکی  با 

از آن جالب تر    های »و« و یا »یا« حاصل شود. )تمرین: این ادعا را بررسی کنید.( ودهنده ارتباط 

را  نتوانید آ دهنده اولیه شبیه سازی شوند. آیا میارتباط توانند با یک  ها میدهنده ه تمامی ارتباط اینک

 پیدا کنید؟ 

 

 انماهگزاره

 عبارات زیر توجه کنید:  به

x .یک ستاره است 

x .دو ماه دارد 

x  دارایn  .ماه است 

x  بین زمین وy  .قرار دارد 

x  بینy  وz  رد.اقرار د 

ند. دلیل این امر آن است که  باشستند چرا که صراحتا درست و یا غلط نمیاینها گزاره نی

دارای   عبارات  آزادیا    نگهدارجا )  رپارامتاین  » هس(  متغیر  عبارت  مثال  دارای   xتند.  است«  ستاره 

 کنیم. رتوانیم در مورد درستی عبارت اظهار نظچیست نمی xاست و تا زمانی که ندانیم  xپارامتر 
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جایگزینی آرگومان  با  میمقدار  عباراتها  چنین  از  از  توان  )تکرار  آورد  بدست  گزاره  ی 

با جایگزی4فصل   رسیم که  شید یک ستاره است« میور»خبه عبارت    xی خورشید بجای  ن(. مثال 

می تکرار  است.  درست(  )البته  غلط  یا  درست  که  چرا  است  » گزاره  اصلی  عبارت  ستاره   xکنم 

ا مقدار درست یا غلط  نمایی است که مانند یک تاب  به هنگام اجره نیست. بلکه گزاره راست« گزا

بازمی ماننرا  تاب   این  تاب    د گرداند.  پاهمه  چند  دارای  فراخوانی  متراها  هنگام  به  که  است  ر 

 کند ونما را تبدیل به گزاره میشوند. این جایگزینی گزاره مقدارهایی جایگزین این پارامترها می

گر با استفاده از آنها یک گزاره درست  کنند اگر و تنها انما را قان  میا گزاره هگوییم آرگومانمی

 کند.کند ولی ماه آنرا قان  نمیست« را قان  میا ره ستا xنمای » خورشید گزاره  ساخته شود. مثال

منطق  حاشیه،  یک  عنوان  گزاره به  فراخوانی  جای  به  شناسانددانان  کلمه  از  استفاده    ن نما 

ومی عمومی  کنند  کلمه  این  دلیل  همین  به  به  است.  فراخوانی  تر  کلمه  از  همچنان  من  حال  هر 

 .داستفاده خواهم کر

نمای خراب شده است.  کنم که گزاره یک گزاره آوری میاد ی  4این نکته را هم از فصل  

ب  همیشه و با هر  ا نمایی است که مجموعه پارامترهایش خالی است )و تبرای توییح بیشتر گزاره 

را  ب یکسانی  نتیجه  اجرا  غلط-ار   یا  گزاره رمیب  -درست  همه  بیان دیگر  به  گزاره گرداند(.  نما ها 

 ره نیستند. زاگ هانماتند ولی اکثر گزاره سه

 « مثال  به  گزاره   nدارای    x حال  این  کنید.  توجه  است«  پارامتر  ماه  دو  دارای    n و  xنما 

بجای   بار مییک گزار  nبجای   2و    xاست. جایگزینی مریخ  به  ولی جایگزینی  ه درست  آورد 

 کند.یک گزاره غلط تولید می nبجای  2و   xبجای  زمین 

را مینماگزاره  به سادگها  بندی کرد. زمانی   بری  توان  پارامترها دسته  اساس کاردینالیتی 

بین    x امتر است. مثال » رپا  nنمایی با دقیقا کنیم منظور گزاره جایی صحبت می-nنمای  که از گزاره 

y    وz   دارد« یک گزاره » جا-3نمای  قرار  و  گزاره   nدارای    x یی  است« یک  جایی  -2نمای  ماه 

 ت.اسی جای -0نمای گزاره یک گزاره .است

 

 توجه 

  n=2آنگاه یکتایی و اگر    n=1شود. اگر  تایی نیز نامیده میnجایی یا  -nنمای  یک گزاره 

 شود. باشد دوتایی خوانده می
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ای مختلف و با استفاده از  هتوانیم آنها را به صورتداشته باشیم می  نمار تعدادی گزاره گا

نین نیست، و، یا و غیره با هم ترکیب  چ  ندمورد بحث قرار گرفتند، مان  های منطقی کهدهنده ارتباط 

ی هستند  قها، عملگرهای منطدهنده نماهای جدیدی بسازیم )به بیان دیگر این ارتباط نموده و گزاره 

ای دهنده نمایی که ارتباطعمل کنند(. گزاره   -هانه فقط گزاره -نماها  ند بر روی گزاره توانکه می

ب اینصورتانداشته  غیر  نامیده میرک م  شد ساده، و در  مثال ساده در مورد  ب  اینجا یک  شود. در 

 بینید:  نماهای مرکب میگزاره 

(x ( یا )یک ستاره استx   بین زمین وy  دقرار )ارد 

به این دلیل که از دو گزا  نمااین گزاره  نمای ساده تشکیل شده است،  ره دوتایی است. نه 

 .  yو   xای دو پارامتر است. ربلکه به این خاطر که دا

 

 ورهاس

راه  از  دادم که یکی  نشان  قبل  بخش  تبدیل گزاره در  با  های  آنها  فراخوانی  به گزاره،  نما 

آرگومان  مقدار  نمودن  برای    هاست.مشخب  هم  دیگری  از  راه  استفاده  که  دارد  وجود  کار  این 

که تنها پارامتر آن    xیوح  ونمای دوتایی باشد )من برای  یک گزاره   p(x)فرض کنید    سورهاست.

 ام(. آنگاه:را صراحتا نشان داده ت اس

 x ( ،p(x) )وجوددارد 

مقدار   یک  »حداقل  که:  است  این  آن  معنای  و  است  گزاره  ک   aیک  دارد  با    هوجود 

نمای گزاره   aعبارت دیگر مقدار    ای صحیح خواهد شد« )بهگزاره   x  ،p(a)جای    جایگزینی آن به

p ثال اگر مکند(. را قان  میp  نمای » گزارهx دان است« باشد آنگاه:طق منک ی 

 دان است( یک منطق  x، ) xوجوددارد 

 رض شود(. ف برتراند راسل  aیک گزاره است که اتفاقا درست هم هست )مثال اگر 

 :این عبارت

 x  ( ،p(x) )باشد هرچه

و است  گزاره  یک  ممکن    هم  مقادیر  تمامی  »با  که  معناست  جایگزین  aبدین    x  که 

ای ص  p(a)شود،  می مقادیر  ح  حیگزاره  تمامی  )به عبارت دیگر  را    pنمای  گزاره   aخواهد شد« 

 است« باشد آنگاه: دانیک منطق  xنمای » مجددا گزاره  pکند(. برای مثال اگر قان  می
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 دان است( یک منطق  x، )  xباشد رچهه

 فرض شود(.  جورج دبلیو بوش aه است که اتفاقا غلط است )مثال اگر  یک گزار

باشی  داشته  گزاره    که د  توجه  درستی یک  دادن  نشان  دارد» برای  دادن    «وجود  نشان  یا  و 

پارامتر    چنین در هر دو مورد م کند. ه، تنها یک مثال کفایت می«باشدهرچه» غلط بودن یک گزاره  

لزوما »داخل محدوده« مقاد انسانبایستی  باشد )مجموعه تمامی  این مثال(.  یر ممکن  ن در  مها در 

 اره به این مویوع خواهم پرداخت. وبد بخش »قیدهای پایگاه «

عبارت  وجوددارد  برای  هرچه  xهای  استفاده   xباشد  و  »سور«  اصطالح  از  فوق  بحث  در 

و سورهای هرچه ای وجوددارد، سور وهشود. سورمی نامیده جودی  شوند.  می  باشد سور عمومی 

از   معموال  منطق  علم  متون  برا  E)در  از    ی معکوس   وجودی  برا  Aسور  عمومی سوی  سروته  ر 

و هرچه استفاده می از وجوددارد  از مساله خوانایی  فارغ  و  به دالیل چاپی  استفاده شود. من  باشد 

 ام.(کرده 

است« و »یک    yبلندتر از  x نمای دوتایی به شکل  » اره یک گز  q، فرض کنید رمثالی دیگ 

 کنیم: « است. درک میxسور وجودی بر روی 

 ( ستا yبلندتر از  x)  xوددارد جو

این عبارت یک گزاره نیست، چرا که صحیح یا غلط بودن آن صراحتا نامعلوم است. این  

وعبارت در حقیقت یک گزاره  است  یکتایی  دارد.    نمای  پارامتر  این گزاره yیک  اگر  با  .  را  نما 

 فراخوانی کنیم:آرگومان استیو 

 بلندتر از استیو استx  (x  )وجوددارد 

گزاره  ا عبارت یک  وجود  ر  اگ)و    استین  استیو  از  بلندتر  آرنولد  مثل  نفر  حداقل یک 

گزاره  از  گزاره  آوردن  بدست  دیگر  راه  است(.  درست  گزاره  این  باشد،  این    نمایداشته  اصلی 

 را سوری نماییم. مثال:  yو    xپارامتر  دو  هراست که  

 است((   yبلندتر از   x)  y)وجوددارد   xوجوددارد 

تر از دیگری نباشد و  ست که هیچ کس بلند ا  لطیک گزاره است و در صورتی غ  این هم

 در غیر این صورت صحیح است. )در این مورد فکر کنید (. 

 گرفت: نتوااز این مثال چندین درس می



  

 به فهرست
270 

هر  الزم است بر روی  تایی به یک گزاره برسیمnنمای از یک گزاره برای اینکه  •

سور زده ر متپارا mتر اگر روی ورت کلیص از پارامترها سور زده شود. ب یک

تایی خواهیم رسید به گونه ای که  kنمای آنگاه به یک گزاره  m << n)شود و)

k=m-n  . 

دن »سور بر روی همه  ز کنیم. ظاهرا با زک بر سور وجودی تمر بیایید یک لحظه  •

 شود: زاره مختلف حاصل میچیز« در این مثال دو گ

 است((   yلندتر از ب  x)  y)وجوددارد   xوجوددارد 

 است((   yبلندتر از   x)  xوجوددارد  )  y وجوددارد

ظاهرا بدیهی است اما در هر حال، هر دو عبارات به یک معنا هستند: »دو نفر به  

تر درک یک بلندتر است.« بطور کلی y زا  xوجود دارند که   y و xهای نام 

است و   ه از سورها که همگی عمومی یا همگی وجودی هستند، آسانسلسل

توانیم از پرانتزهای  دهد. از این رو می در معنا نمیی یرترتیب نوشتن هیچ تغی

 غیر یروری صرفنظر کنیم.

 است(   yبلندتر از  x)  xوجوددارد     yوجوددارد 

 ا ببینید(. ی غیر همنوع ترتیب اهمیت دارد )نکته بعد رر مقابل برای سورهاد

ه  همارتی که شامل »سور بر روی بباشد را در هر عتوان وجوددارد و هرچه می •

توانند با  چیز است«  به کار برد. در مثال شش گزاره مجزا وجود دارد که می

  توجه به خاصیت قبل  اسور همراه شوند.)در حقیقت هشت تا. ولی دو گزاره ب

ام. در این مورد   ورد نوشته گردند.(  من شرح مختصری برای هر محذف می

در مورد این فرض  . ردنفر آدم در »جهان« وجود دا  ام که الاقل دوفرض کرده 

بعدا بحث خواهم کرد )در مبحث محدوده خالی بخش مطالبی بیشتر در مورد 

 سورها(.
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 است((   yندتر از لب  x)  y)وجوددارد   xوجوددارد 

ت، صحیح، مگر اینکه  : کسی هست که قدش بلندتر از کس دیگری اسنیمع

 همه هم قد باشند.

 

 ( ت( اس  yبلندتر از  x)  yباشد چه ر)ه xوجوددارد 

: کسی هست که قدش از همه )از جمله خودش ( بلندتر است. بدیهی معنی

 است غلط. 

 

 ( است(   yبلندتر از  x)  y)وجوددارد  xباشد هرچه

ی است،  نظر بگیریم قدش از برخی بلندتر است. بدیه : هر کس را درمعنی

 غلط.

 

 است((   yبلندتر از  x)  xباشد )هرچه  yوجوددارد 

ه )از جمله خودش ( کوتاهتر است. بدیهی است،  همز : کسی هست که امعنی

 غلط.

 

 است((   yبلندتر از  x)  x)وجوددارد  yباشد هرچه

تر است. بدیهی است، تاه ریم قدش از برخی کوی: هر کس را در نظر بگ معنی

 غلط.

 

 است((   yبلندتر از  x) yباشد )هرچه  xباشد هرچه

 ، غلط.ستا دتر  از هر کسی است. بدیهی ن: هر کسی بلمعنی
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غلط   • فوق  عبارت  شش  از  مورد  پنج  نباشد(،  گفتن  به  نیازی  )شاید  نهایت  در 

ند و در حقیقت  انظر معنایی معادل  هستند. این به آن معنا نیست که آنها با هم از

   * م معنی نیستند.هیچکدام از آنها با دیگری ه

 

 متغیرهای آزاد و مقید 

است. سور زدن بر    متغیر آزاد جود دارد،  و  ترصطالح دیگری که برای پاراماترگفتم  پیش

را   qجایی-2نمای  کند. مثال دوباره گزاره تبدیل می  متغیرهای مقیدروی متغیرهای آزاد آنها را به  

 بل، در نظر بگیرید:از بخش ق

x  بلندتر ازy   است 

سور  yو    xامترهای  پار زدن  با  آزادند.  متغیرهای  اینجا  روی    در  نتیجه    xوجودی  این  به 

 سیم: رمی

 است(  yبلندتر از  x)  xوجوددارد 

 مقید شده است. با زدن سور کامل:  xهنوز آزاد است ولی   yدر اینجا 

 است(   yبلندتر از   x)   y وجوددارد xوجوددارد 

x  وy  نما تبدیل به گزاره شده است(. قی نمانده است )گزاره اند و هیچ متغیر آزادی با مقید 

شود. در مقابل متغیرهای مقید جایی دل پارامتر شناخته میعام  ر برنامه نویسی متغیر آزاد د

ین است که  شان او تنها وظیفه  در برنامه نویسی ندارند و اما در اینجا هم نقشی مانند مترسک دارند

پرانتز  ارتباط گزاره  برای مثال گزارنمای داخل  برقرار کند.  از آن  با سورهای خارج  نمای)در  ه را 

 ر را در نظر بگیرید:  زیه حقیقت گزاره( ساد

 x  (x>3  )وجوددارد 

این گزاره فقط ادعا دارد که عددی صحیح بزرگتر از سه وجود دارد. )من فرض کردم در 

بخ»در محدوده«    xنجا  یا را در  نکته  این  است. مجددا،  « شرح اعداد صحیح  پایگاه  »قیدهای  ش 

 
حاالت مختلف بنویسید. با انجام  ر در نظر بگیرید و معنای آنرا دا ر سیلی زده است« yبه  xنمای »ه برای تمرین گزار  *

 مترجم  شود.کامال مشخب میتلف های مخ این تمرین تفاوت حالت
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ارت شود هیچ تفاوتی در معنای عبن  ای   xیر دیگری جایگزین دو  غخواهم داد.( توجه، اگر هر مت

 گزاره به وجود نخواهد آمد. به زبان دیگر گزاره: 

 y  (y>3  )وجوددارد 

 ست. ابا گزاره قبل دقیقا هم معن

 ی زیر را مالحظه کنید:نماحال گزاره 

 x<0و  x  (x>3   )وجوددارد 
ند و  ست ه  کنند. دوتای اول مقید نمی  ه هست ولی هر سه به یک مفهوم اشار  xدر اینجا سه  

مثل  می دیگری  چیز  با  ولی    yتوانند  آید.  وجود  به  معنا  در  تغییری  اینکه  بدون  شوند  جایگزین 

ر نمای زیی تغییر داد. پس در مورد دو گزاره را بدون عوارض جانبتوان آن سومی آزاد است و نمی

 دومی با آن تفاوت دارد:  ی نمای اصلی است ولتوان گفت که اولی معادل گزاره می

 x<0(  و  y>3)  yارد ددجوو
 y<0(  و  y>3)  yوجوددارد 

ا را به گزاره هنماها، آن توانیم با تعریف )دوباره( گزاره کنم که اکنون میدر انتها تاکید می

 خواهند شد.    ل کنیم که در این صورت تمامی متغیرها مقیدتبدی

 

 مطالبی بیشتر در مورد سورها 

ب این  گوناگوخدر  مویوعات  از  شماری  خواهند  درن  ش  قرار  بحث  مورد  سورها  باره 

 گرفت.

 نیازی به هر دو سور نداریم 

نیازی  بجوددارد« و »هرچهودانید که ما واقعا به هر دو سورهای  » احتماال اکنون می  اشد« 

با »هرچه ه عبارت دارای »وجوددارد« را مینداریم. دلیل این امر آن است ک  هم نشان    باشد«توان 

 نما توجه کنید. ال دوباره به این گزاره مثی دهد و بالعکس. برا

 بلندتر از استیو استx  (x  )وجوددارد 

 عالم این مویوع: ا»کسی هست که بلندتر از استیو باشد.« راه دیگر 

 ر از استیو است((( بلندت  x)چنین نیست )  xباشد ین نیست )هرچه چن

 نباشد.« بطور کلی: و»چنین نیست که کسی بلندتر از استی 
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 x (p(x) ) ردوجوددا

 از نظر منطقی معادل این عبارت است:

 ((( p(x))چنین نیست )  xباشد چنین نیست )هرچه 

از  می  pنمای  )گزاره  غیر  نیپ  xتواند  دیگری  ترتیب  ارامترهای  همین  به  باشد.(  داشته  ز 

 عبارت:

 x (p(x) )باشد هرچه

 از نظر منطقی معادل این عبارت است:

 ((( p(x)ت )یسن )چنین  xین نیست )وجوددارد نچ

 پارامترهای دیگری نیز داشته باشد.(   xتواند غیر از می  pنمای )که مجددا، گزاره 

لزومی که  است  این  بحث  این  از  پیامد  رسمی  زبان  و    ندارد  »وجوددارد«  کلمه   دو  هر 

ن  نمایند. دلیل ایتر میاحت رتیبانی نماید ولی حضور این دو، کار را در عمل بسیار  باشد« پش»هرچه

باشد در برخی دیگر از ر آن است که استفاده از وجوددارد در برخی عبارات و استفاده از هرچهام

»طبیعی مثا عبارات  برای  است.  وجوددارد    SQL  لتر«  می  (EXISTS)از  از  پشتیبانی  ولی  کند 

نمی  (FORALL)  باشد هرچه کو ریپشتیبانی  برخی  نتیجه  در  بد    SQLدر    هاکند.  بسیار 

کنند.«، کنندگانی را بده که تمام قطعات را عریه میشوند. مثال کو ری »توزی  یم  سینویعبارت

 ود: ش تواند به سادگی بدین صورت نوشته در منطق می
s WHERE FORALL p EXISTS sp ( s.SNO = sp.SNO AND sp.PNO = p.PNO ) 

، که   sp رشفا، وجود دارد س pباشد قطعه  ه را بده که هر چ sکنندگانی مانند )»توزی 

  SPو  S ،Pبه ترتیب در محدوده مقادیر فعلی  sp، و s  ،pکند.« متغیرهای را برقرار می pو  sرابطه  

 است:  کو ری به این شکل SQLهستند.( ولی در 
    SELECT s.* 

    FROM   S AS s 

    WHERE  NOT EXISTS 

         ( SELECT p.* 

           FROM   P AS p 

           WHERE  NOT EXISTS 

                ( SELECT sp.* 

                  FROM   SP AS sp 

                  WHERE  s.SNO = sp.SNO 

                  AND    sp.PNO = p.PNO ) ) 
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ی آن وجود نداشته  ا که سفارشی بر  pای موجود نباشد  را بده که قطعه   sگان  کنند»توزی 

برقرار می  pو    sرابطه  ه  ک     spباشد   بد هست  را  اندازه کافی  به  نیست(  نقیض )چنین  کند.« یک 

اما دو نقی با آن مشکل دارند(  این کو ری  -  ض)بسیاری کاربران  باال قوز    -SQLمثل  دیگر قوز 

 است.

 

 لی های خامحدوده

 ها را در نظر بگیرید:دوباره این عبارت 

 x (p(x) )وجوددارد 

 و:

 ((( p(x))چنین نیست )  xشد باه چنین نیست )هرچ

بایستی »داخل    xکه از نظر منطقی معادل یکدیگرند. همانطور که بارها اشاره کردم مقدار  

د )مثال مجموعه  تصور کنید که مجموعه مقادیر مجاز خالی باشیر مجاز باشد. حال  دمحدوده« مقا

 متر(. آنگاه:  15افراد بلندتر از 

ای وجود    xبود. )چرا که اصال چنین  هدوابطور وایح غلط خ xوجوددارد سور •

 ندارد.( 

وجوددارد   • » x   (p(x)عبارت   ،)x  که وجوددارد  صحیح    p(x)ای  به  تبدیل  را 

نیمی می  زکند«،  ت غلط  بدون  اینکه  شود  به  عبارت    p(x)وجه  مثال  باشد.  چه 

از  »ش بلندتر  در  15خب  که  دارد  وجود  می  IBMمتری  غلط    «کندکار 

 است)تعجبی ندارد(. 

وجوددارد  رااببن • که  نیست  چنین  یعنی  عبارت  نقیض  معادل p(x)ین  که   ،

توجه    ن(، همواره درست است )بازهم بدو  p(x)که    نیست )چنین   xباشد  هرچه

کنند« و یا  کار نمی IBMر متر د 15ثال عبارت »تمام افراد بلندتر از (. م  p(x)به 

بلندتر  مصطلح فرد  »هیچ  در    15تر  نمی  IBMمتری  است  ص  «،کندکار  حیح 

 )بازهم تعجبی ندارد(. 
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ای دلخواه خواهد  هم گزاره   not(p(x))ای دلخواه باشد آنگاه  گزاره   p(x)اگر   •

تع نتیجه  حال  هب جبود.  عبارت  است.  و    xباشدرچه آور  صورت  هر  در   )....(

ارت »تمام  ببه آنچه درون پرانتزهاست صحیح خواهد بود. بنابراین عبدون توجه  

بلندتر  نیز صحیح است  چرا که هیچ  کار می  IBMمتر در    15ز  ا  افراد  کنند.« 

 متری وجود ندارد. 15فرد بلندتر از 

ی پیاده  به  این مساله شما را  ندانید(. مثال  رسانتیجه عجیب می   کسازی  اگر منطق  )البته  ند 

 یر: کو ری ز
s WHERE FORALL p 

          ( IF p.COLOR = 'Purple' 

            THEN EXISTS sp ( s.SNO = sp.SNO AND sp.PNO = p.PNO ) ) 

نداشته   کنند.« اگر قطعه بنفشی وجودهای بنفش توزی  میکنندگانی را بده که قطعه»توزی 

 بنویسید.  SQLن عبارت را به زبان گرداند. تمرین: ایکنندگان را بازمیتوزی  باشد، تمام 

 

 باشدرچههتعریف وجوددارد و 

ترتیب بصورت »یای  توانند به باشد میید که وجوددارد و هرچه اش ب  ممکن است حدس زده 

می صحبت  وجوددارد  مورد  در  ابتدا  شوند.  تعریف  مکرر«  »و  و  کنید  ک مکرر«  فرض    p(x)نم. 

 باشد. در این صورت: می  X = {x1, x2,..., xn}وده در محد xاست و   xنمایی با پارامتر گزاره 

 x (p(x) )دارد دوجو

 باشد:معادل )و خالصه شده(  گزاره زیر میو ت یک گزاره اس

 np(x(یا..... یا  x)2p(یا  x)1p(غلط یا 

عبارت    p(x)ید(. مثال اگر  دان)همانطور که می  خالی باشد   Xآید که  غلط زمانی به کار می

 «x    ماه دارد« وX  وجوددارد    تمجموعه }عطارد، زهره، زمین، مریخ{ باشد آنگاه عبارx  (p(x))  

 ای است از عبارت:شود که خالصه ماه دارد( می x)  xجوددارد  و  بهتبدیل 

 یا )مریخ ماه دارد(  غلط یا )عطارد ماه دارد( یا )زهره ماه دارد( یا )زمین ماه دارد( 

دار ماه  »مریخ  )مثال(  که  چرا  است  می که صحیح  ترتیب  همین  به  است.  درست  توان  د« 

 گفت:

 x (p(x) )باشد هرچه



  

 به فهرست
277 

 باشد: نما میادل )و خالصه شده( این گزاره معو نما است یک گزاره 

 np(x(و..... و   x)2p(و  x)1p(صحیح و 

و    p(x)دانید(. اگر  یمجددا همانطور که م )خالی باشد    Xآید که  صحیح زمانی به کار می

X  باشد  شند آنگاه هرچهمانند قسمت قبل باx  (p(x))   باشد  تبدیل به هرچهx  (x  می )شود  ماه دارد

 ی است از عبارت:اصه که خال

 صحیح و )عطارد ماه دارد( و )زهره ماه دارد( و )زمین ماه دارد( و )مریخ ماه دارد( 

 لط است. »زهره ماه دارد« غ (که غلط است چرا که )مثال 

باشد به صورت »یا« و  قا نشان دادم وجوددارد و هرچهیک حاشیه، همانطور که با مثال دقی

میو»  تعریف  مکرر  بدی«  گزاره معن  شوند.  معادل  سور  دارای  گزاره  هر  که  سور  نا  که  است  ای 

خورند؟ آیا این  یمندارد. حال ممکن است این سوال پیش آید که پس سورها واقعا به چه درد  

و    «و» توانیم سورها را به صورت  ن است که: ما می مه دعوا سر لحاف مالنصرالدین بود؟ پاسخ ایه

  ای متناهی سروکار داریم ، با مجموعه-خوشبختانه  –ت که  علن  فقط به ایمکرر تعریف کنیم    «یا» 

ا چنین  د(. در منطق اصیل من کنیم و کامویوترها متناهی و محدود هست)ما در قلمرو کامویوتر کار می

 ها بی اعتبار خواهند بود. یفپیش شرطی نداریم و طبیعتاً این تعر

های محدود  ما همیشه با مجموعهر  اگه را هم ایافه کنم که حتی  تکنم باید این نکفکر می

هرچه  و  وجوددارد  و  باشیم  داشته  خالصه سروکار  برای  فقط  هم  باشد  باز  باشند،  نویسی 

را بدون استفاده از   هاتند  خود من تمایلی ندارم بسیاری کو ریهای  بسیار خوبی هس نویسیخالصه 

 نویسی کنم.عبارت سورها و صرفا بوسیله »و« و »یا«

 

 سورهار یگانواع د 

باشد مهمترین سورها هستند ولی سورهای دیگری هم  درست است که وجوددارد و هرچه

 شیم:این شکل نداشته با  هوجود دارند. دلیلی وجود ندارد که سوری ب 

 وجود دارد که..  xحداقل سه 

 و یا 

 ها چنین اند که.. x اکثر

 و یا 
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 . .وجود دارد که xتعداد زوجی 

 )و غیره(.  

است برای  وجود دارد که...« است. من از کلمه یگانه   xنها »دقیقا یک  آ  ینیکی از مهمتر

 کنید:ده میهاین منظور استفاده خواهم کرد. در اینجا چند مثال را مشا

 از آرنولد بلندتر استx  (x   )است یگانه 

 . طیقا یک نفر هست که از آرنولد بلندتر است. احتماال غلمعنی: دق

 است(   y لیم دارای کد  x)  xاست یگانه 

ملی کد  که  هست  نفر  دقیقا یک  )  yاش  معنی:  نمی  yباشد  است(.  مورد  پارامتر  در  توان 

 نه یک گزاره.  نماستاین یک گزاره  درستی عبارت اظهار نظر کرد چرا که

 است(  yدارای کد ملی  x)  xاست یگانه   yباشد هرچه

یکتاست.   فرد  هر  ملی  کد  کرده )معنی:  که  فرض  واگذار  کده  در محدود  yام  ملی  های 

 شده قرار دارد نه تمامی اعداد ممکن. با این حال آیا این گزاره صحیح است؟( 

 ت به چه معناست؟ ربه عنوان یک تمرین دیگر، این عبا 

 است(   yدارای کد ملی  x)  yاست یگانه   xباشد چههر

 

 قیدهای پایگاه 

نشان مىحال   این  خواهم  که  عبارتمدهم  در  چگونه  کار  یدق  نویسیوارد  به  پایگاه  های 

مثال می از  منظور  این  برای  فصل  آیند.  کرده   6های  داشته استفاده  توجه  یمن  در  که    ام.  باشید 

 ممکن نیستند. های شده تنها حالت  عبارات نوشته 

 

 1مثال 
 باشند.  100تا  1توانند بین یمقدارهای رتبه فقط م

CONSTRAINT C1 

     FORALL s ( IF s ∈ S THEN s.STATUS ≥ 1 AND s.STATUS ≤ 

100 ) ; 

اگر  sباشد  »هرچه  ،s    مرابطه در  مقدار    Sتاپلی  آنگاه  در    STATUSباشد  بایستی  آن 

 شود.ه می« خواند]است [ Sدرون  s« بصورت » s ∊ Sشد »  گفته 5شد«. در فصل امحدوده مقرر ب
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می  اکنون  که  مختلفی  مطمئنم  قیدهای  هک توانید  زیر  گزاره  شکل  به  همگی  را    ند سته 

 شناسایی کنید:
    FORALL t ( IF t ∈ R THEN p ) 

 توان این گزاره را به این صورت خالصه کرد: یک گزاره است(. می  p)که 
    FORALL t ∈ R ( p ) 

باشد  کند و عبارت هرچه ال حایر( را مشخب می)در ح  Rمرابطه  تنوع tمقید بودن متغیر 

R ∈ t دهد. با استفاده از این خالصه نویسی مین گوید محدوده متناظر را نشامیC1   به این

 آید: صورت در می
    CONSTRAINT C1 

       FORALL s ∈ S ( s.STATUS ≥ 0 AND s.STATUS ≤ 100 ) ; 

 به کار آید:   تواندبه همین صورت، چنین عبارتی نیز می

    EXISTS t ∈ R ( p ) 

 ن عبارت است: یکه خالصه شده ا

    EXISTS t ( ( t ∈ R ) AND ( p ) ) 

صورت ساده کنیم که برای متغیرهای مقید،  توانیم مسا ل را به ایندر حقیقت ما می 

 : المحدوده قایل شویم. مث
    s RANGES OVER { S } 

 :* را افزود  C1توان قید حال می
    CONSTRAINT C1 

       FORALL s ( s.STATUS ≥ 0 AND s.STATUS ≤ 100 ) ; 

 های زیر را در نظر خواهم گرفت: این بخش من محدوده ه  امدر اد
    s RANGES OVER { S } 

    x RANGES OVER { S } 

    y RANGES OVER { S } 

    p RANGES OVER { P } 

    sp RANGES OVER { SP } 

 ن الزم متغیرهای مقید دیگری را هم معرفی خواهم کرد. در زما

 
* SQL   شمارد. میتوان جملهای مانند این را مجاز میقیدهای ساده  "CHECK constraint"   به این شکل را در تعریف

 به کار برد:  Sایه  پجدول 

CONSTRAINT C1 CHECK (STATUS >= 0 AND STATUS <= 100) توانیمهمچنین اگر بخواهیم می  

"CONSTRAINT C1"  کنیم.حذف را 
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 2مثال 
 داشته باشند.  20یستی رتبه بای کنندگان لندنتوزی 

    CONSTRAINT C2 

       FORALL s ( IF s.CITY = 'London' THEN s.STATUS = 20 ) ; 

 

 3مثال 
 ست.کننده یکتاه توزی رشما

    CONSTRAINT C3 

       FORALL x, y ( IF x.SNO = y.SNO THEN x.SNAME  = 

y.SNAME 

                                      AND  x.STATUS = y.STATUS 

                                      AND  x.CITY   = y.CITY ) ; 

 ست.ا FORALL x FORALL yخالصه شده   FORALL x,yسور 

 

 4مثال 
 را توزی  کنند.  P6توانند قطعه نمی 20ز کنندگان با رتبه کمتر اتوزی 

    CONSTRAINT C4 

       FORALL s ( IF s.STATUS < 20 THEN 

          FORALL sp ( IF sp.SNO = s.SNO THEN 

                         sp.PNO ≠ PNO('P6') ) ) ; 

 

 5 مثال
 کننده )معتبر( داشته باشد. توزی  هر سفارش باید یک

    CONSTRAINT C5 

       FORALL sp ( EXISTS s ( sp.SNO = s.SNO ) ) ; 

 

 6مثال 
 وجود ندارد. NLSو  LSای بطور مشترک در دو مرابطه کننده توزی ه ارهیچ شم

    CONSTRAINT C6 

       FORALL m∈ LS FORALL n ∈ NLS ( m.SNO ≠ n.SNO ) ; 
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 7ال مث
 تی در دو شهر متفاوت باشند. هرگز نبایس P1و قطعه   S1کننده توزی 

    CONSTRAINT C7 

       NOT ( EXISTS s EXISTS p ( s.SNO = SNO('S1') AND 

                                 p.PNO = PNO('P1') AND 

                                 s.CITY ≠ p.CITY ) ) ; 

 

 آورم:( می6ر پایه فصل های دیگری )نه بموزش چند نکته جدید، مثالجهت آ

 
 8مثال 

 کننده باید وجود دارد.   همیشه حداقل یک توزی
    CONSTRAINT C8  

       EXISTS s ( TRUE ) ; 

 

 9مثال 
 تمام قطعات آبی و یا سبز هستند و حداقل یک قطعه وجود دارد.

    CONSTRAINT C9 

       FORALL p ( p.COLOR = 'Blue' OR p.COLOR = 'Green' ) 

AND 

       EXISTS p ( TRUE ) ; 

 

نامیده   pید مستقل وجود دارند که هر دو مقر ید که در مثال بعد دو متغیشتوجه داشته با 

 اند. شده 

 
 10مثال 

 د.ر تمام قطعات آبی و یا سبز هستند و یا حداقل یک قطعه قرمز وجود دا
    CONSTRAINT C10 

       FORALL p ( p.COLOR = 'Blue' OR p.COLOR = 'Green' ) OR 

       EXISTS p ( p.COLOR = 'Red' ) ; 
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 هاکوئری

ها استفاده  توان از ریاییات در نوشتن کو ریدهم که چگونه میقسمت نشان می  ینا  در

دهم که عبارات نوشته  ر میه است و دوباره تذک داستفاده ش  5های فصل  کرد. در اینجا نیز از مثال

 ای ممکن نیستند. هشده تنها حالت 

 

 1مثال 
 . ه کنندگان پاریسی را بدتوزی 

    s WHERE s.CITY = 'Paris' 

 

 2مثال 
 کنند را بده. کم یک قطعه توزی  میکنندگانی که دست توزی 

    s WHERE EXISTS sp ( sp.SNO = s.SNO ) 

 

 3مثال 
 رتبه و شهر را بده.  ترکیبات ممکن نام،  متما

    s.SNAME, s.STATUS, s.CITY 

  فهرا به این عبارت ایاWHERE TRUE بدون اینکه چیزی عوض شود توانستیم  می

 نیم. ک 

 

 4مثال 
 کنندگان و قطعات را بده.حاصل پیوند توزی 

    s, sp.PNO, sp.QTY WHERE s.SNO = sp.SNO 

 

 5مثال 
 ن و شهرهای قطعات را بده.کنندگاهرهای توزی  ش حاصل اجتماع 

    u RANGES OVER { s.CITY, p.CITY } 

    u 

شهرهای قطعات تعریف شده   و انکنندگاجتماع شهرهای توزی   در محدوده  uمتغیر مقید 

 است.
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 6مثال 
 کنند.ای توزی  نمیکنندگانی را بده که هیچ قطعهتوزی 

    s WHERE NOT ( EXISTS sp ( sp.SNO = s.SNO ) ) 

 

 7مثال 
 .قطعات را با وزن بر حسب گرم بده 

    p, ( p.WEIGHT * 454 ) AS GMWT 

 

 8مثال 
 کننده را بده.ش داده شده مربوط به هر توزی ارسفکننده و تعداد قطعات  وزی تشماره 

    s.SNO, COUNT ( sp WHERE sp.SNO = s.SNO ) AS P_COUNT 
 

 چند معادله

ند ممکن است قبال با  برم هر چمورد چند معادله مهم به پایان میمه را با نکاتی در یاین یم

معرفی    5که در فصل    نمک را یادآوری می  IS_EMPTYگر  ل آنها برخورد کرده باشید. اول عم

بارها به کار گرفته شد. اگر سیستمی از این عملگر پشتیبانی کند دیگر نیازی به    6شد و در فصل  

 های زیر:دلهد داشت به دلیل معاهسورها نخوا 

    EXISTS x ( p)  ≡  NOT ( IS_EMPTY ( x WHERE p ) ) 

 و همچنین:

    FORALL x ( p )  ≡  IS_EMPTY ( x WHERE NOT ( p) ) 

بر پایه این معادالت از سورها پشتیبانی می   SQLدر حقیقت   کند. در  به همین صورت و 

و بدین گونه    -مقیدی در آنها وجود ندارداین سور چون متغیر    نه دقیقا-این زبان سور وجوددارد  

گرداند  ی است، صحیح بازمیل یک عبارت جدو  txکه    EXISTS(tx)شود: فراخوانی  ریف میتع

باشد پشتیبانی  از هرچه   SQLدر مقابل    * خالی نباشد.   txبا توجه به عبارت    tو تنها اگر جدول  ر  اگ

 
کند  از تهی پشتیبانی می  SQLک تناقض مهم وجود دارد. همانطور که در فصل سوم گفته شد از آنجا که  در اینجا ی  *

طق سور وجودی  منای بر پایه آن است(. در این  طهاب )بجای منطق دو سطحی که مدل ر  بر پایه منطق سه سطحی است 

می بر  را  مختلف  مقدار  وسه  غلط،  درست،  نمقد  گرداند:  »نامعلوم«  که  میاری  ولی  امیده    SQLدر    EXISTشود. 

برمی یا غلط  اوال  گرداند و هرگز به نامعلوم برخورد نمیهمواره صحیح  سازی  پیاده   SQLدر    EXISTکند. در نتیجه 
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اینک ه سور وجوددارد و هرچ  کند چرا که اوال ما به هر دونمی ثانیا دلیل مهمتر  نیاز نداریم  ه  باشد 

ه  چ  یر، بی معناست. مثال عبارت زدیک عبارت جدولی باش   txزمانی که    FORALL(tx)ساختار  

 معنایی ممکن است داشته باشد؟ 
FORALL (SELECT * FROM S)   

نیازی به   دپشتیبانی کن COUNTتوان گفت اگر سیستم از عملگر به همین صورت می

 هستند.  های زیرواهیم داشت. دلیل این ادعا معادلهسورها نخ

    EXISTS x ( p )  ≡  COUNT ( x WHERE p ) > 0 

 و همچنین:

    FORALL x ( p )  ≡  COUNT ( x WHERE p ) = COUNT ( x ) 

عبارت  که  نیستم  عقیده  این  طرفدار  قطعا  دارای  من  سورها    COUNTهای  جایگزین 

د مجبور به این کار  رچوب جبری یعیف استفاده کنیم در برخی موارلبته اگر از یک چهاا-شوند

 ادم.دمیاین راه را به شما نشان ن رانصافی بود اگ ولی بی  -خواهیم شد

 

 خالصه 

حرفه من،  نظر  به  گفتم  یمیمه  این  مقدمه  با  ای در  حداقل  بایستی  اطالعاتی  بانک  های 

رابطه  حساب  منطقمبانی  )یا  وگزاره   ای  مسا ل  و  امیدوار ها  و  باشند  داشته  آشنایی  بدان(  م  ابسته 

 اکنون با من موافق شده باشید.

کر کنیم )و قطعا در رشته کاری  ف  ترشود که بهتن منطق باعث میسکنم دانمن تصور می 

ای دارد(. به خصوص که شما را به درک مناسبی از منطق سوری  ما بهتر فکر کردن  اهمیت ویله 

شود  سوری موجب می  ی معموال غیر دقیق است و دقت کردن در منطقااند. زبان محاوره سرمی

منظور آبراهام لینکلن را    قاقید  رای مثال ممکن است بخواهیدبکه معنای واقعی جمالت را بفهمید.  

همه    « است:  بوده  چه  منظور  بزنید  حدس  فقط  است  ممکن  یا  و  بفهمید،  وی  معروف  جمله  از 

ها کاله  ه آدم توان سر همه گذاشت. همچنین بعضی اوقات میسر بعضی آدمها کال  نتوااوقات می

ها با من  دانم که خیلی میه  مردم را کاله گذاشت.« البت   توان همه اوقات سر همهگذاشت. ولی نمی

ای چون  موافق نیستند و عقیده دارند مردم عادی با توانایی محدود نبایستی درگیر مویوع پیچیده 

 
اعتم منطق سه سطحیی  ادقابل  اینجا هم کو رین   از سور وجودی در  ثانیا در  اوقات جواب    SQLهای  یست.  گاهی 

 گردانند. رمیاه باشتب
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آن سر و کار داشته باشند.    تر از آن است که همه بتوانند بامنطق مشکلگویند  ند. آنها میو منطق ش

است(، ولی الزم نیست تمام  ی  یعدرست باشد )منطق مویوع وس  یممکن است این نظر بطور کل

نیاز  باره فراگرفته شود. من تصور نمیآن یک به بیش از آنچه در این یمیمه گفته شد  کنم شما 

ن چند نکته اساسی در این  ین مقدار برایتان بسیار مفید خواهد بود. ماشید در حالی که همبداشته  

این ی پایه مطالب  بر  و  قواممورد  »منطق  مقاله  را در  ام.  گردآورده   2004تجاری« ژو ن  ن  نییمه 

(www.dbdebunk.comو نتیجه )کنم: می  ی را از آن نقل قولنگیری پایا 

ای ارزشمند خواهد بود  سرمایه   ]مطالب این یمیمه [ا  مطمئنا کمی تالش برای آشنا شدن ب

میبو   آن  از  استفاده  اا  به  مش ز  توان  مربوط  تجاریقرارداد[کالت  مبهم  و  دوپهلو  قوانین  و   ها 

ی] و  حالت(  بهترین  )در  تاخیر  موجب  قوانین  این  در  ابهام  کرد.  )در   ا دوری  اجرایی    مشکالت 

های  شوند. خسارتشکاالت مسلما موجب خسارت میها و اشوند و این تاخیربدترین حالت( می

تر از یک بار یادگیری این اصول است.  تحمل آنها سخت و  ر  هزینه آنها به مراتب بیشت  همکرری ک 

  و این کار نیازمند   تبا بیانی دیگر سازماندهی مناسب قوانین و قواعد تجاری امری بسیار جدی اس

 شایستگی و توانایی کافی است.

که   میهمانطور  توصیه مالحظه  این  تنظی کنید  تجاری  قوانین  برای  من  شده   مها  ولی  اند، 

 تری داشته باشند. ه کاربردهای گسترده ک  نمک فکر می

http://www.dbdebunk.com/
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 دی روزرسانی در این کتاب به زبان توتوریالعملگرهای جبری و به 
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 با مقدارهای نمونه  کنندگان و قطعاتیع زپایگاه داده تو
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 اب درباره نویسنده کت

پلوهشگر  ینو  تی دیجیس و  مستقل  محقق  و  مدرس  زمدسنده،  رابطه یر  مدل    ی انه  

اد،  ک توسط  یان ارا ه مدل رابطه ینخست  ی ادیت بنیه اهمک بود  یسان ک ن یاز اول یداده است. وه گایپا

در ویرا  طرایهمچن  یافت.  گروه  عضو  در    DB2و    SQL/DS  محصوالت  یبرا  IBM  یحن 

واقیآزما سانتاترزا  در سنشگاه  بخاطر  یفرنیالک جونز     معموال  او  بود.  تاب  ک ش خصوصا  یتابهاک ا 

تاک شود  یشناخته م   هاداده اه گیپابر    ی امقدمه ب ک ه  از آن در سراسر ینون  نسخه  ش از هشتصدهزار 

، به زبان  یده فنیچیپ  ح مسا لیتشر  ییواناتن بخاطر  یهمچن   یجهان به فروش رفته است. شهرت و

 . ساده و قابل فهم است
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 برای مطالعه بیشتر

 

This appendix gives a short list of suggestions for further reading. I 

apologize for the fact that the majority of the references are to publications 

for which I'm either the author or a coauthor....They're in chronological 

order by date of first publication. 

Robert R. Stoll: Sets, Logic, and Axiomatic Theories. San Francisco, 

Calif.: W. H. Freeman and Company (1961).The relational model is, of 

course, solidly founded on logic and set theory. This book provides a fairly 

formal but not too difficult introduction to these topics. See also the book by 

Hodges, later. 

E. F. Codd: "Derivability, Redundancy, and Consistency of Relations 

Stored in Large Data Banks," IBM Research Report RJ599 (August 

19th, 1969); "A Relational Model of Data for Large Shared Data 

Banks," CACM 13, No. 6 (June 1970).The 1969 paper was Codd's very 

first paper on the relational model; essentially it's a preliminary version of 

the 1970 paper, with a few interesting differences. That 1970 paper—which 

was republished in "Milestones of Research," CACM 26, No. 1 (January 

1982) and elsewhere—was the first widely available paper on the subject. 

It's usually credited with being the seminal paper in the field, though that 

characterization is a little unfair to its 1969 predecessor. In my strong 

opinion, every database professional should read one or both of these papers 

every year. Exercise: This latter sentence (not counting that initial "In my 

strong opinion," of course) is a business rule! Try casting it into the 

formalism of Appendix A. 

C. J. Date: An Introduction to Database Systems, Eighth Edition. Boston, 

Mass.: Addison-Wesley (2004). The first edition of this book was 

published in 1975 A college-level text on all aspects of database 

management. SQL discussions are at the SQL:1999 level, with a few 

comments on SQL:2003. 

Patrick Hall, Peter Hitchcock, and Stephen Todd: "An Algebra of 

Relations for Machine Computation," Conf. Record of the 2nd ACM 

Symposium on Principles of Programming Languages, Palo Alto, Calif. 

(January 1975). This paper is perhaps a little "difficult," but I think it's 

important. In particular, the version of the relational algebra I've described 

in this book has its roots in this paper. 
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Wilfrid Hodges: Logic. London, England: Penguin Books (1977). This 

book is a very gentle introduction to logic for the uninitiated. 

C. J. Date and Hugh Darwen: A Guide to the SQL Standard, Fourth 

Edition. Reading, Mass.: Addison-Wesley (1997). The first edition of 

this book was published in 1987. A complete tutorial reference and critical 

guide to the SQL standard as of 1997. Although that version of the standard 

has since been superseded, first by SQL:1999 and then by the current 

standard SQL:2003, just about everything in the book is still accurate and 

applicable today. 

Jim Gray and Andreas Reuter: Transaction Processing: Concepts and 

Techniques. San Mateo, Calif.: Morgan Kaufmann (1993). The standard 

text on transaction management. 

E. F. Codd and C. J. Date: "Much Ado about Nothing," in C. J. Date, 

Relational Database Writings 1991-1994. Reading, Mass.: Addison-

Wesley (1995). The article was also published on the web site 

www.dbdebunk.com (February 2005). Codd was perhaps the foremost 

advocate of nulls and 3VL as a basis for dealing with missing information (a 

curious state of affairs, you might think, given that nulls violate Codd's own 

Information Principle). This article contains the text of a debate between 

Codd and myself on the subject. It includes the following delightful remark: 

"Database management would be easier if missing values didn't exist" 

(Codd). Note: I've included this particular reference—out of a huge number 

of available publications on the topic—because it at least touches on most of 

the arguments on both sides of the issue. 

Hugh Darwen: "What a Database Really Is: Predicates and 

Propositions," in C. J. Date, Relational Database Writings 1994-1997. 

Reading, Mass.: Addison-Wesley (1998). A very approachable tutorial on 

relvar predicates and related matters. 

C. J. Date and Hugh Darwen: Databases, Types, and the Relational 

Model: The Third Manifesto, Third Edition. Reading, Mass.: Addison-

Wesley (2006). The first edition of this book appeared (under a different 

title) in 1998. An advanced (graduate-level?) text on database technology. It 

includes a comprehensive definition of the language Tutorial D,which I use 

as a basis for examples throughout the body of the present book. Don't be 

fooled by that 2006 copyright date, by the way; the book is actually due to 

be published in 2005. 
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Fabian Pascal: Practical Issues in Database Management: A Reference 

for the Thinking Practitioner. Boston, Mass.: Addison-Wesley (2000). 

This book focuses on a number of common database issues—normalization, 

redundancy, integrity, missing information, and others—and discusses 

theoretically correct approaches to those issues, with the emphasis on the 

practical application of that theory. 

C. J. Date: The Database Relational Model: A Retrospective Review and 

Analysis. Reading, Mass.: Addison-Wesley (2001). An unbiased 

retrospective review and analysis of Codd's relational contribution as 

documented in the papers he published in the period 1969-1979. 

C. J. Date: "Double Trouble, Double Trouble" (in two parts), 

www.dbdebunk.com (April 2002). A detailed treatment of the problems 

caused by duplicates. The discussion of duplicates in chapter 3 is based on 

an example from this paper. 

Jim Melton and Alan R. Simon: SQL:1999—Understanding Relational 

Components; Jim Melton: Advanced SQL:1999—Understanding Object-

Relational and Other Advanced Features. San Francisco, Calif.: Morgan 

Kaufmann (2002 and 2003, respectively). So far as I know, these two 

books are the only comprehensive tutorials available on all aspects of 

SQL:1999 (the immediate predecessor of the current standard SQL:2003). 

Melton was the editor of the SQL standard for many years. 

C. J. Date, Hugh Darwen, and Nikos A. Lorentzos: Temporal Data and 

the Relational Model. San Francisco, Calif.: Morgan Kaufmann (2003). 

Some indication of what this book covers can be found in chapter 8 of the 

present book. 

Hugh Darwen: "How to Handle Missing Information Without Using 

Nulls" (presentation slides), www.thethirdmanifesto.com (May 9th, 

2003). In Chapter 7 of the present book, I briefly touched on a technique for 

representing missing information without using nulls. This presentation 

elaborates on another such technique, similar but not identical to the one 

mentioned in Chapter 7. 
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C. J. Date: "What First Normal Form Really Means," 

www.dbdebunk.com (June 2003). First normal form has been the subject 

of much misunderstanding over the years. This paper is an attempt to set the 

record straight—even to be definitive, as far as possible. The crux of the 

argument, as indicated in chapter 2 of the present book, is that the concept 

of atomicity (in terms of which first normal form was originally defined) has 

no absolute meaning. 

C. J. Date: "A Sweet Disorder," www.dbdebunk.com (August 2003). 

Relations don't have a left-to-right ordering to their attributes, but SQL 

tables do have such an ordering to their columns. This paper explores some 

of the consequences of this state of affairs, which turn out to be rather less 

trivial than you might think. 

C. J. Date: "On the Notion of Logical Difference," "On the Logical 

Difference Between Model and Implementation," and "On the Logical 

Differences Between Types, Values, and Variables" (in two parts), 

www.dbdebunk.com (July 2004). The titles say it all. 

C. J. Date: "Data Redundancy and Database Design" (in three 

parts),www.dbdebunk.com (March/April/May 2005). A discussion of the 

theory (such as it is) of database design, with the emphasis on reducing data 

redundancy. In particular, the paper includes a detailed treatment of The 

Principle of Orthogonal Design. 

C. J. Date: Go Faster! The TransRelational™ Approach to DBMS 

Implementation. To appear. A detailed tutorial on The TransRelational? 

Model (see Chapter 7 of the present book). 
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 ی فارسنامه  لغت 

n-adic n  تایی 

Lincoln, Abraham  آبراهام لینکولن 

Simon, Alan R. آلن سیمون 
Reuter, Andreas  آندریاس رویتر 

update anomalies  روزرسانی آنومالی به 

atomicity  اتمی بودن 

coercion  اجبار 

union اجتماع 

disjoint union  اجتماع مجزا 

Abbey, Edward  ادوارد ابی 

Aristotle  ارسطو 

arity اریتی )درجه( 
ungroup  از گروه درآوردن 

Todd, Stephen استفان تاد 

Faroult, Stephane  استفان فارلوت 

data independence  ای استقالل داده 

scalar اسکالر 

pointers  گراشاره 
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intersect کاشترا 

Information Principle, The  اصل اطالعات 

Assignment Principle, The  اصل انتساب 

Principle of Interchangeability, The پذیری تعویض  اصل 

Principle of Orthogonal Design, The (تفکیکیمتعامد ) اصل طراحی 

axiom (database)  اصل مویوعه 

Principles of Normalization  زی سااصل نرمال 

Principle of Identity of Indiscernibles, The  تشخیب غیرقابلتفاوتاصل 

declarative  اعالنی 

redundancy ی گافزون 

selector گرانتخاب 

tuple selector انتخابگر تاپل 

relation selector  انتخابگر رابطه 

assignment انتساب 

multiple assignment  انتساب چندتایی 

relational assignment  ای انتساب رابطه 

query rewrite  بازنویسی کو ری 

body  بدنه 

Russell, Bertrand  برتراند راسل 

closure بسته بودن 

extension  بسط خارجی 

intension  بسط داخلی 
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update روزرسانی به 

optimizer ساز بهینه 

semantic optimization سازی معنایی بهینه 

boolian  غلط-بولی )منطقی, صحیح( 
Third Manifesto, The بیانیه سوم 

Hall, Patrick  پاتریک هال 

multi-dimensional database بعدی  پایگاه چند 

database  هاپایگاه داده 

project پرتو 

identity projection  پرتو اصلی 

triggered procedure ی تریگردار اپروسیجره 

Hitchcock, Peter  پیتر هیچکاک 

natural join پیوند طبیعی 

implementation سازی پیاده 

join پیوند 

theta-join پیوند تتا 

equijoin  پیوند مساوی 

function  تاب 

aggregate operator  تاب  جمعی 

tuple  تاپل 

empty tuple تاپل خالی 

0-tuple تاپل صفر 
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expression transformation رت باع تبدیل 

lossy decomposition  داروکاستکم تجزیه 

nonloss decomposition  وکاستکمتجزیه بی 

orthogonal decomposition  متعامد تجزیه 

TransRelational™ Model, The  ای ترارابطه 

transaction تراکنش 

transitivity  تراگذری 

order  ترتیب 

equality تساوی 

relation equality هااوی رابطه تس 

cascade  تسلسلی 

snapshot  ای تصویر لحظه 

direct image تصویر مستقیم 

rename تغییر نام 

difference (minus) تفایل 

intended interpretation نظر تفسیر مورد 

orthogonality ( تفکیکتعامد) 

divide تقسیم 

isolation  تنهایی 

null  تهی 

Tutorial D  دیتوتوریال 

distributivity  توزی  پذیری 
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duplicate  تکرار 

literal ثابت 

relation constant  ای ثابت رابطه 

consistency باتث 

relcon ای)ثابت رابطه  ثرابطه( 
commutativity  پذیری جابجایی 

integrity  جامعیت 

referential integrity ارجاعی  جامعیت 

entity integrity  جامعیت وجودی 

Gennick, Jonathan جاناتان جنیک 

surrogate  جایگزین 

relational algebra  ای جبر رابطه 

distinct  جدا 

table  جدول 

Bush, George W.  جرج دبلیو بوش 

Celko, Joe  جو سلکو 

Gray, Jim  جیم گری 

Melton, Jim  جیم ملتون 

delete  حذف 

relational calculus  ای حساب رابطه 

dependency preservation  حفظ وابستگی 

summarize  خالصه کردن 
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idempotence  خودتوانی 

bag ضاع خورجین )مجموعه با تکرارا( 
connection trap  دام ارتباطی 

domain دامنه 

insert  درج 

degree  درجه 

Knuth, Donald E. دونالد نوث 

retrieval view کنندهبی ادید بازی 

updating view کنندهروزرسانی ه ب یدد 

materialized view  پوشیدهعمل دید جامه 

Stoll, Robert R.  رابرت استول 

connective ط برا 

relation  رابطه 

derived relation  بدست آمده رابطه 

binary relation رابطه باینری )دو ستونی( 
base relation  رابطه پایه 

ternary relation  ونیسته رابطه ترنری )س( 
empty relation  رابطه خالی 

n-ary relation رابطه درجه n 

flat relation  رابطه مسطح 

unary relation  ستونیرابطه یونری )یک( 
relational completeness  عیار بودن تمام  ایرابطه 
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Fagin, Ron  رن فاگین 

procedural  روندگرا 

temporal مانمندز 

spatiotemporal مکانی -یانزم 

subset  زیرمجموعه 

procedure  زیرروال 

proper subset  زیرمجموعه محض 

column ستون 

row سطر 

quantifier  سور 

universal quantifier  سور عمومی 

existential quantifier  سور وجودی 

Date, C. J. جی دیت سی 

database management system (DBMS)  هاده داه سیستم مدیریت پایگا 

logical system سیستم منطقی 

associativity  شرکت پذیری 

ID شناسه 

object  شیء 

product (times) بری 

cartesian product  یرب دکارتی 

physical design  یکی طراحی فیز 

domain check override  عدم تطبیق با دامنه 
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operator  عملگر 

primitive operators یه ولعملگرهای ا 

set-level operations  ای عملگرهای مجموعه 

referential action  عملیات ارجاعی 

heading  عنوان 

empty heading  عنوان خالی 

nonscalar کالر غیراس 

superkey  فراکلید 

Closed World Assumption, The  بودن جهان فرض بسته 

first normal form (1NF)  فرم اول نرمال 

fifth normal form (5NF) فرم پنجم نرمال 

fourth normal form (4NF)  فرم چهارم نرمال 

second normal form (2NF)  وم نرمال دفرم 

third normal form (3NF)  فرم سوم نرمال 

sixth normal form (6NF)  فرم ششم نرمال 

normal form فرم نرمال 

Boyce/Codd normal form (BCNF)  کاد یسبوفرم نرمال 

projection join normal form (PJ/NF) پیوند-فرم نرمال پرتو 

Pascal, Fabian فوبین پاسکال 

Golden Rule, The یی قاعده طال 

Fagin's theorem  قضیه فاگین 

Heath's theorem قضیه هیث 
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rules of inference قواعد استنتاج 

business rules واعد تجاری ق 

strong typing دار ا نوع ویق 

constraint قید 

database constraint  قید پایگاه 

single-relvar constraint  ای مرابطهقید تک 

integrity constraint قید جامعیت 

multi-relvar constraint  ای قید چندمرابطه 

transition constraint  قید گذار 

relvar constraint  قید مرابطه 

type constraint ید نوع ق 

cardinality کاردینالیتی 

primary key  کلید اصلی 

candidate key  کلید کاندید 

CODASYL کوداسیل 

group  بندیگروه 

Chudnovsky, Gregory  گریگوری چاندنوسکی 

proposition  گزاره 

n-place predicate گزاره n  پارامتری 

predicate  نما گزاره 

relvar predicate مای مرابطه نره گزا 

restrict  گزینش 
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extend دادن گسترش 

da Vinci, Leonardo  لئوناردو داوینچی 

Wittgenstein, Ludwig ینلودویک ویتجنست 

Carroll, Lewis  لویس کارول 

durability  ماندگاری 

Stonebraker, Mike  مایک استونبریکر 

bound variable مقید متغیر 

variable متغیر 

free variable  متغیر آزاد 

relation variable  ای متغیر رابطه 

superset  مجموعه مادر 

proper superset ر محض دمجموعه ما 

empty range  محدوده خالی 

interval  مدت زمان 

model دلم 

data model  مدل داده 

relational model  ای مدل رابطه 

hierarchic model  مراتبیمدل سلسله 

network model ای مدل شبکه 

object-oriented model  گرامدل شی 

object-relational model  ای رابطه -گرامدل شی 

semistructured model یافتهساخت مدل نیمه 
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E/R modeling رابطه -سازی موجودیتمدل 

database administrator (DBA)  هاه مدیر پایگاه داد 

relvar ایطه ابر  مرابطه )متغیر( 
derived relval  آمده مرابطه بدست 

base relvar  مرابطه پایه 

self-referencing relvar جاع ر مرابطه خودا 

virtual relvar  مرابطه مجازی 

referenced relvar  مورد مراجعه مرابطه 

semantic  معنایی 

relational comparisons  ای مقایسه رابطه 

value  مقدار 

relation value  ای مقدار رابطه 

two-valued logic (2VL) حالتهمنطق دو 

three-valued logic (3VL)  حالتهمنطق سه 

normalization زی نرمال سا 

DCO  نقض تطبیق دامنه 

possrep نماممکن 

possible representation  پذیر نمایش امکان 

type نوع 

system-defined type م ستنوع تعریف شده در سی 

user-defined type  شده بوسیله کاربر نوع تعریف 

built-in type  نوع توکار 
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empty type  نوع خالی 

data type  نوع داده 

relation type  نوع رابطه 

generated type گی نوع ساخت 

type generator ساز نوع 

tuple type generator ساز تاپل نوع 

Lorentzos, Nikos A. وستزرننیکوس لو 

smiminus نیم تفایل 

semijoin پیوندنیم 

semidifference تفایلنیم 

forall  باشدهرچه 

Darwen, Hugh یو داروین ه 

dependency  وابستگی 

nontrival dependency اهمیت با وابستگی 

trivial dependency  اهمیت وابستگی بی 

join dependency (JD)  وابستگی پیوندی 

functional dependency (FD)  وابستگی تابعی 

multi-valued dependency (MVD)  وابستگی چندمقداری 

exists  وجود دارد 

Hodges, Wilfrid رد هادگس ویلف 

Shakespeare, William یرویلیام شکسو 

attribute  ویلگی 
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relation valued attribute (RVA)  ر رابطه اویلگی با مقد 

ACID properties های اثتم ی لگوی 

view  ویو 

Heath, Ian  یان هیث 

performance  کارایی 

denormalization  کاهش درجه نرمال 

irreducibility یری کاهش ناپذ 

key کلید 

foreign key  کلید خارجی 

empty key  کلید خالی 

query کو ری 

quota query  ای کو ری سهمیه 

uniqueness (key) یکتایی )کلید( 
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 ی انگلیسنامه غت ل

0-tuple تاپل صفر 

1NF  فرم اول نرمال 

2NF  فرم دوم نرمال 

2VL حالتهمنطق دو 

3NF نرمال  مفرم سو 

3VL  حالتهسه منطق 

4NF  فرم چهارم نرمال 

5NF  م نرمالفرم پنج 

6NF  فرم ششم نرمال 

Abbey, Edward  ادوارد ابی 

ACID properties  های اثتم ویلگی 

aggregate operator  تاب  جمعی 

Aristotle  ارسطو 

Arity اریتی )درجه( 

assignment انتساب 

Assignment Principle, The  اصل انتساب 

associativity  شرکت پذیری 

atomicity  اتمی بودن 

attribute  ویلگی 

axiom (database)  اصل مویوعه 
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Bag  اعضا  با تکرار )مجموعه خورجین( 

base relation  رابطه پایه 

base relvar  مرابطه پایه 

BCNF فرم نرمال بویس کاد 

binary relation (رابطه باینری )دو ستونی 

Body  بدنه 

boolian  غلط-بولی )منطقی, صحیح( 

bound variable متغیر مقید 

Boyce/Codd normal form فرم نرمال بویس کاد 

built-in type  نوع توکار 

Bush, George W.  جرج دبلیو بوش 

business rules  قواعد تجاری 

candidate key د ید کاندیکل 

cardinality تیینالیکارد 

Carroll, Lewis رول لویس کا 

cartesian product  یرب دکارتی 

cascade  تسلسلی 

Celko, Joe  جو سلکو 

Chudnovsky, Gregory ی گریگوری چاندنوسک 

Closed World Assumption, The  بودن جهان  فرض بسته 

closure بسته بودن 

CODASYL کوداسیل 
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coercion  اجبار 

column ستون 

commutativity  جابجایی پذیری 

connection trap  دام ارتباطی 

connective  رابط 

consistency ثبات 

constraint قید 

da Vinci, Leonardo وینچی الئوناردو د 

Darwen, Hugh ن ویارهیو د 

data independence  ای استقالل داده 

data model  مدل داده 

data type  نوع داده 

database  اهه پایگاه داد 

database administrator  هامدیر پایگاه داده 

database constraint  قید پایگاه 

database management system هاداده اه گسیستم مدیریت پای 

Date, C. J. دیت  جییس 

DBA  هامدیر پایگاه داده 

DBMS  هاداده سیستم مدیریت پایگاه 

DCO  نقض تطبیق دامنه 

declarative نی اعال 

DEE - 
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degree  درجه 

delete  حذف 

denormalization نرمال  کاهش درجه 

dependency  وابستگی 

dependency preservation  حفظ وابستگی 

derived relation  شده  آمدهت دسبرابطه 

derived relval  آمده مرابطه بدست 

difference تفایل 

direct image تصویر مستقیم 

disjoint union جتماع مجزا ا 

distinct  جدا 

distributivity  توزی  پذیری 

divide تقسیم 

domain دامنه 

domain check override  عدم تطبیق با دامنه 

DUM - 
duplicate  تکرار 
durability  ماندگاری 

E/R modeling رابطه -سازی موجودیتمدل 

empty heading  عنوان خالی 

empty key  کلید خالی 

empty range خالی  محدوده 
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empty relation  رابطه خالی 

empty tuple تاپل خالی 

empty type  نوع خالی 

entity integrity  جامعیت وجودی 

equality تساوی 

equijoin ند مساوی یوپ 

existential quantifier  سور وجودی 

exists  وجود دارد 

expression transformation  تبدیل عبارت 

extend دادن گسترش 

extension  بسط خارجی 

Fagin, Ron  رن فاگین 

Fagin's theorem  قضیه فاگین 

Faroult, Stephane  استفان فارلوت 

FD ابستگی تابعی و 

fifth normal form فرم پنجم نرمال 

first normal form  فرم اول نرمال 

flat relation  رابطه مسطح 

forall  باشدهرچه 

foreign key  کلید خارجی 

fourth normal form  فرم چهارم نرمال 

free variable  متغیر آزاد 
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function  تاب 

functional dependency تابعی  وابستگی 

generated type تگی اخس نوع 

Gennick, Jonathan جاناتان جنیک 

Golden Rule, The  قاعده طالیی 

Gray, Jim  جیم گری 

group  بندیگروه 

Hall, Patrick تریک هال پا 

heading  عنوان 

Heath, Ian  یان هیث 

Heath's theorem قضیه هیث 

hierarchic model  مراتبیمدل سلسله 

Hitchcock, Peter ک پیتر هیچکا 

Hodges, Wilfrid  ویلفرد هادگس 

ID شناسه 

Idempotence  خودتوانی 

identity projection  پرتو اصلی 

Implementation سازی پیاده 

Information Principle, The  اصل اطالعات 

Insert  درج 

Integrity جامعیت 

integrity constraint قید جامعیت 
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intended interpretation  نظرردموتفسیر 

Intension  بسط داخلی 

Intersect اشتراک 

Interval  مدت زمان 

Irreducibility  کاهش ناپذیری 

Isolation هایی تن 

JD ی پیوندی وابستگ 

Join پیوند 

join dependency ی پیوندی وابستگ 

Key کلید 

Knuth, Donald E. دونالد نوث 

Lincoln, Abraham  آبراهام لینکولن 

Literal بتثا 

logical system سیستم منطقی 

Lorentzos, Nikos A. نیکوس لورنتزوس 

lossy decomposition  اردتوکاسکم تجزیه 

materialized view  پوشیدهعمل دید جامه 

Melton, Jim  ملتون جیم 

minus تفایل 

model مدل 

multi-dimensional database چندبعدی  هپایگا 

multiple assignment  انتساب چندتایی 
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multi-relvar constraint  ای قید چندمرابطه 

multi-valued dependency  وابستگی چندمقداری 

MVD داری وابستگی چندمق 

n-adic n  تایی 

n-ary relation جهرابطه در n 

natural join پیوند طبیعی 

network model ای مدل شبکه 

nonloss decomposition  وکاستمکتجزیه بی 

nonscalar کالر غیراس 

nontrival dependency اهمیت وابستگی با 

normal form فرم نرمال 

normalization  نرمال سازی 

n-place predicate گزاره n  پارامتری 

null  تهی 

object  شیء 

object-oriented model  گرامدل شی 

object-relational model  ای رابطه -گرامدل شی 

operator  عملگر 

optimizer ساز بهینه 

order  ترتیب 

orthogonal decomposition  متعامد تجزیه 

orthogonality (تفکیکد )عامت 
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Pascal, Fabian فوبین پاسکال 

performance  کارایی 

physical design  طراحی فیزیکی 

PJ/NF(5NF) پیوند-فرم نرمال پرتو 

pointers  گراشاره 

possible representation  پذیر نمایش امکان 

possrep نماممکن 

predicate  نما گزاره 

primary key  کلید اصلی 

primitive operators ای اولیه عملگره 

Principle of Identity of Indiscernibles, The  تشخیب غیرقابلتفاوتاصل 

Principle of Interchangeability, The  پذیری اصل تعویض 

Principle of Orthogonal Design, The  متعامد اصل طراحی 

Principles of Normalization  سازی اصل نرمال 

Procedural  روندگرا 

Procedure  زیرروال 

Product یرب 

Project پرتو 

projection join normal form پیوند-فرم نرمال پرتو 

proper subset محض  زیرمجموعه 

proper superset ادر محض م عهمجمو 

Proposition  گزاره 
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Quantifier  سور 

Query کو ری 

query rewrite  بازنویسی کو ری 

quota query  ای کو ری سهمیه 

Redundancy  افزونگی 

referenced relvar ابطه مورد مراجعه مر 

referential action  عملیات ارجاعی 

referential integrity  جامعیت ارجاعی 

Relation طه ابر 

relation constant  ای ثابت رابطه 

relation equality  هاتساوی رابطه 

relation selector  ر رابطه ابگانتخ 

relation type  نوع رابطه 

relation value  ای ه مقدار رابط 

relation valued attribute  ویلگی با مقدار رابطه 

relation variable  ای متغیر رابطه 

relational algebra  ای جبر رابطه 

relational assignment  ای انتساب رابطه 

relational calculus  ای حساب رابطه 

relational comparisons  ای مقایسه رابطه 

relational completeness  عیار بودن ای تمام رابطه 

relational model  ای مدل رابطه 
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Relcon ای)ثابت رابطه  هثرابط( 
Relvar ایطه )متغیر رابطه ابمر( 

relvar constraint  قید مرابطه 

relvar predicate  نمای مرابطه گزاره 

Rename ییر نامتغ 

Restrict  گزینش 

retrieval view  کنندهدید بازیابی 

Reuter, Andreas  آندریاس رویتر 

Row سطر 

rules of inference جقواعد استنتا 

Russell, Bertrand اسل ر  ندبرترا 

RVA  ویلگی با مقدار رابطه 

Scalar اسکالر 

second normal form  فرم دوم نرمال 

Selector  رابگانتخ 

self-referencing relvar  ارجاع  مرابطه خود 

Semantic ی معنای 

semantic optimization سازی معنایی بهینه 

Semidifference تفایلنیم 

Semijoin پیوندنیم 

semistructured model یافتهساخت مدل نیمه 

set-level operations  ای عملگرهای مجموعه 
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Shakespeare, William یام شکسویرویل 

Simon, Alan R. آلن سیمون 

single-relvar constraint  ای مرابطهقید تک 

sixth normal form  فرم ششم نرمال 

Smiminus لینیم تفا 

Snapshot  ای تصویر لحظه 

Spatiotemporal مکانی -زمانی 

SQL - 
Stoll, Robert R.  رابرت استول 

Stonebraker, Mike یکر مایک استونبر 

strong typing  دار قویا نوع 

Subset  زیرمجموعه 

Summarize الصه کردن خ 

Superkey  فراکلید 

Superset  مجموعه مادر 

Surrogate  جایگزین 

system-defined type ده در سیستم ش یف نوع تعر 

Table  جدول 

Temporal زمانمند 

ternary relation رابطه ترنری )سه ستونی( 

theta-join یوند تتاپ 

Third Manifesto, The بیانیه سوم 
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third normal form  فرم سوم نرمال 

three-valued logic  حالتهمنطق سه 

Times یرب 

Todd, Stephen استفان تاد 

transaction راکنشت 

transition constraint  قید گذار 
transitivity  تراگذری 

TransRelational™ Model, The ای ه ابط ترار 

triggered procedure  پروسیجرهای تریگردار 

trivial dependency  اهمیت وابستگی بی 

tuple  تاپل 

tuple selector انتخابگر تاپل 

tuple type generator پل تاساز نوع 

Tutorial D  دیتوتوریال 

two-valued logic حالتهمنطق دو 

type نوع 

type constraint  قید نوع 

type generator ساز نوع 

unary relation رابطه یونری )یک ستونی( 

ungroup  از گروه درآوردن 

union اجتماع 

uniqueness (key) یکتایی )کلید( 
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universal quantifier   ی ومعمسور 

update روزرسانی به 

update anomalies  روزرسانی آنومالی به 

updating view  ندهکنروزرسانی دید به 

user-defined type  شده بوسیله کاربر نوع تعریف 

value  مقدار 

variable متغیر 

view  ویو 

virtual relvar  مرابطه مجازی 

Wittgenstein, Ludwig لودویک ویتجنستین 

XML - 


