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)جزئيات بانک اطالعاتی(
)فيلد(:

کد کتاب تارﯾخ خروج کتاب تارﯾخ برگشت
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کد عضوﯾت

Relation Table
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Data

فيلد
اطالعات

جدول ارتباط
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.........

Field

رکورد

به کوچکترﯾن عنصر بانک اطالعاتی گفته ميشود
فيلد اطالعات ثابت در جداول دارای کليد اوليه ﯾکبار ثبت می شود.
فيلد اطالعات متغيير در جدول رابطه درج ميگردد

به ھر ستون داده ھا گفته ميشود

2

) Recordرکورد(:
به مجموعه ای از فيلد ھای مرتبط با ھم رکورد گوﯾند.

انتخاب واحد در دانشگاه

به ھر سطر داده ھا گفته ميشود

3

) Tableجدول(:
Primary key

به مجموعه ای از رکورد ھا گفته ميشود.

کد استاد ،نام،نام خانوادگی،تلفن ھمراه،وضعيت تاھل،رشته
تحصيلی،کد رشته نحصيلی............،

جدول به نوعی فاﯾل می باشد.

Database 4

جدول اساتيد

)بانک اطالعاتی(:
Primary key

به مجموعه ای از جداول مرتبط با ھم بانک اطالعاتی گفته ميشود.

key - Primary key 5
Combination key 6

کد درس،نام درس،تعداد واحد،مبلغ شھرﯾه

) Superکليد اوليه(:

فيلد ھای منحصر به فرد ) ﯾکتا(

Primary key

Unique

)کليد ترکيبی(:

جدول دروس

جدول دانشجوﯾان

کد دانشجو ،نام،نام خانوادگی،تلفن ھمراه،وضعيت تاھل،مدرک
تحصيلی،کد رشته نحصيلی،سال ورودی،تارﯾخ تولد-آدرس........

اگر بيش از ﯾک کليد با ھم ترکيب شود کليد جدﯾد ترکيبی می باشد.

Forign key 7

)کليد خارجی(:

فيلدی که در جدول خود کليد اوليه بوده ،وقتی در جدول دﯾگر فراخوانی
ميشود کليد خارجی گوﯾند.

جدول ارتباط

Relation Table

در اﯾن حالت کليد منحصر به فرد نيست
Forign key

حداقل دردو جا مورد استفاده قرار می گيرد.

کد دانشجو،کد درس،کد استاد،ترم تحصيلی،تارﯾخ امتحان،ساعت
تشکيل کالس،شماره کالس...........

2

3
)نمودار ( ER

روشھای دستيابی به اطالعات
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موجودﯾت

موجودﯾت

دانشجوﯾان
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نام درس

1

ترتيبی:
سيستم فاﯾلينگ
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تصادفی) مستقيم(:

ھارد دﯾسک،فلش ......
تعداد واحد

نام خانوادگی

.........

.........

رابطه
انتخاب

2

1

موجودﯾت

1

برنامه نوﯾسان کاربردی:
تجزﯾه و تحليل و برنامه نوﯾسی بانک اطالعاتی

2

کاربران نھاﯾی:

وﯾژگی،خصوصيات

3

مدﯾرﯾت پاﯾگاه داده ھا

DBMS
1

رابطه

DDL

زبان تعرﯾف داده ھا
Data definition language

 تعرﯾف پاﯾگاه داده،اﯾجاد پاﯾگاه دادهCreate

طراحی سيستم ارتباطی

Single user 1

سيستم تک کاربره

Multi user 2

سيستم چند کاربره

2

DML

زبان دستکاری داده ھا
Data Manipulation language

 وارد کردن،وﯾراﯾش،جستجو،به ھنگام سازی،بازﯾابیاطالعات و کال ھرگونه تغيير در بانک داده
Select-Delete-Insert-Update

کاربران بانک اطالعاتی
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دﯾدگاه

View

استفاده کننده ھا

Users

 دﯾدگاه زﯾر مجموعه ای از داده ھای بانک اطالعاتی را به نماﯾشميگذارد.

 3مدﯾران بانک اطالعاتیDBA :
Database Administrator

انواع سيستمھا

DBMS 1

مزاﯾای دﯾدگاه

View benefits

سيستم مدﯾرﯾت پاﯾگاه داده
Database Management System

 کاھش پيچيدگی دﯾدن داده ھا طورﯾکه مد نظر کاربران است. فراھم آوردن ﯾک سطح از امنيت بخاطر عدم دسترسی مستقيمبه پاﯾگاه داده ھا.
 امکان داشتن تصوﯾری ثابت و سازگار که مستقل از تغييراتپاﯾگاه داده ھا است.

ﯾک نرم افزار سيستم است که کاربران را قادر به تعرﯾف
،اﯾجاد،نگھداری و مدﯾرﯾت ﯾک بانک اطالعاتی می کندو
امکان دسترسی کنترل شده به اﯾن بانک اطالعاتی را
فراھم می آورد.

Filing system 2

سيستمھای فاﯾلينگ

اطالعات بصورت فاﯾلھای متعدد بر روی سيستم ذخيره میشود ،دسترسی اطالعات در اﯾن حالت بصورت ترتيبی است
 -سرعت کند است

نقش ھا در بانک اطالعاتی

 -تکرار داده زﯾاد است

1

TXT

 -ناسازگاری داده ھا درون فاﯾلھا:مثل قرار دادن فيلم در فاﯾل

 پرس و جو ثابت است ) پيشرفته نيست(و المانھای زﯾادیرا در بر نمی گيرد.

 مسئول مدﯾرﯾت منابع داده شامل طراحی،توسعه،نگھداریاستانداردھا ،خط مشی ھا،طراحی مفھومی و منطقی پاﯾگاه داده

 -وابستگی به محيط پياده سازی و زبان برنامه نوﯾسی دارد.

) تجزﯾه و تحليل(

2

دو خصوصيت)مزﯾت(بانک اطالعاتی نسبت به فاﯾلينگ

1

مجتمع بودنNormalize :
جامع بودن داده ھا ﯾعنی داده تکراری در بانک اطالعاتی وجود ندارد.

2

اشتراکی بودن داده ھا:

DA

) مدﯾر داده ھا(Data Administration :

 ) DBAمدﯾر بانک اطالعاتی(Database Administration :

 مسئول تحقق فيزﯾکی پاﯾگاه داده شامل طراحی و پياده سازیفيزﯾکی ،کنترل ﯾکپارچگی وامنيت ،نگھداری سيستم عامل و
اطمينان از کاراﯾی بانک اطالعاتی برای کاربران
) پياده سازی و اجراء(

به اشتراک گذاشتن اطالعات بانک برای چندﯾن کاربر

4

معماری سه سطحی

مدل داده و اجزاء آن

5

Data Model

Ansi-Spare
User n

دﯾد گاه 2

دﯾد گاه 1

سطح خارجی

1

3

 -شامل قوانينی که بر اساس آن بانک اطالعاتی ساخته می شود.

شمای مفھومی

 بطور کلی اعمالی) تغييرات( که بر روی داده ھا تعرﯾف) انجام( ميگرددرا شامل ميشود.

2

3

شمای داخلی

Data base

پاﯾگاه داده

1

انواع مدل داده

Data Model

 تشرﯾح کلی پاﯾگاه داده را شمای بانک اطالعاتی گوﯾند.سطح داخلی

2

مدل داده مبتنی بر رکورد:

Table regard
مدل داده رابطه ای

 -رابطه فيزﯾکی ) بين جداول از طرﯾق فيلدھا(

تراکنش:
 مجموعه ای از دستورات ،دستکاری و ﯾا تعرﯾف داده ھا را شامل میشودکه  DBMSتضمين ميکند که ﯾا ھمه دستورات و ﯾا ھيچکدام آن
اجراء شوند.

سطح خارجی

 ھمان دﯾدی است که کاربر از بانک اطالعاتی دارد و باالترﯾن سطحانتزاع است.

1
2
3

رابطه بين جداول

Relation type
1-1

1-

8

One to Many 2

8

to Many 3

پشتيبانی از تراکنش

4

5

سروﯾسھای ترميم
 امکان ترميم  Recoveryپاﯾگاه داده ھا در ھنگام بروز اشکالﯾا از دست دادن داده ھا در اثر ھر عاملی

6
 )Manyرابطه چند به چند(

کاتالوگ قابل دسترس برای کاربر

کنترل ھمزمانی
 تضمين به ھنگام سازی در بانک اطالعاتی وقتی چندﯾن کاربربطور ھمزمان به ﯾک مجموعه از داده ھا دسترسی دارند.

 در ﯾک جدول ثبت شده و چندﯾن بار در جداول دﯾگر تکرار ميشود. -مثال:رابطه ﯾک شخص به چندﯾن شماره حساب

-

ذخيره ،بازﯾابی و بھنگام سازی داده ھا

 -جلوگيری از بروز نا سازگاری در بانک اطالعاتی

 ﯾک فيلد از ﯾک جدول با ﯾک فيلد از جدول دﯾگر رابطه دارد. -مثال:رابطه کد ملی کارمند با خودش ﯾا شخص با کد عضوﯾت

) رابطه ﯾک به چند(

)

(1

DBMS Services

 اجتماع دﯾدگاه کاربران از بانک اطالعاتی است و تشرﯾح می کند کهچه داده ھاﯾی در بانک اطالعاتی ذخيره شده اند و رابطه بين آنھا
چيست ) رابطه بين جداول مختلف(

) رابطه ﯾک به ﯾک(

Relationship

خدمات سيستم مدﯾرﯾت پاﯾگاه داده ھا

8
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 -ھر رابطه دارای ﯾک درجه است

سطح مفھومی

One to One 1

1

مدل داده شی گرا:

 -مدل داده رابطه ای  ،مدل داده شبکه ای  ،مدل داده سلسله مراتبی

 ھمان سطح فيزﯾکی است که به چگونگی ذخيره داده در بانکاطالعاتی اشاره می کند و پاﯾين ترﯾن سطح انتزاع است .مثال جزئيات
فيلد که چه نوعی است ،چند کاراکتر است و.....

3

بخش ﯾکپارچه سازی و تضمين آن:

 مجموعه ای از قوانين ﯾکپارچه سازی که تضمين می کند که داده ھادقيق ھستند.

سطح داخلی

2

بخش اعمال تعرﯾف شده:

2

سطح مفھومی

1

بخش ساختاری:

8

دﯾد گاه

2... n

User2

User1

 مجموعه ﯾکپارچه ای از مفاھيم برای تشرﯾح داده ھا،روابط آنھا ومحدودﯾت بر روی داده ھا در ﯾک سازمان است.

سروﯾسھای اعتبار سنجی
 -فقط کاربران مجاز قادر به دستيابی اطالعات ھستند.

 -چند فيلد در ﯾک جدول با چند فيلد در جدول دﯾگر ارتباط دارند.

7

 -مثال:چند استاد چند درس را تدرﯾس مکنند.

پشتيبانی از ارتباطات داده ای
 -امکان تبادل داده با نرم افزارھای ارتباطی

8

سروﯾسھای ﯾکپارچگی
 -ھم داده و ھم تغييرات آنھا ازقوانين خاصی پيروی کنند.

رابطه چند به چند
درس
استاد

9

چند درس

ﯾک استاد

چند استاد

ﯾک درس

امکان استقالل داده ھا

 -عدم اثر داده ھا بر روی ﯾکدﯾگر

10
6

فراھم آوردن نرم افزارھای کمکی کاربر بانک اطالغاتی

ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻓﺮوش ﻛﺎﻻ
ﺟﺪول ﻣﺸﺘﺮي
1

1

1

ﺟﺪول ﻓﺎﻛﺘﻮر)ﻓﺮوش(

ﺗﻠﻔﻦ
ﻧﻮع ﺟﻨﺲ):داﺧﻠﻲ،ﺧﺎرﺟﻲ(
ﻧﺎم ﻛﺸﻮر ﺳﺎزﻧﺪه

ﺟﺪول ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻗﻴﻤﺖ

www.freebay.ir

8

8

#
#

ﺷﻤﺎره ﻓﺎﻛﺘﻮر
ﻛﺪ ﻛﺎﻻ
ﻛﺪ ﻣﺸﺘﺮي
ﺗﻌﺪاد

ﻛﺪ ﻛﺎﻻ
ﻧﺎم ﻛﺎﻻ
ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎزﻧﺪه
آدرس ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎزﻧﺪه
ﺑﺎرﻛﺪ
ﺗﻠﻔﻦ ﺷﺮﻛﺖ
دورﻧﮕﺎر

8

ﻛﺪ ﻣﺸﺘﺮي
ﻧﺎم ﻣﺸﺘﺮي
ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ
ﺗﻠﻔﻦ
دورﻧﮕﺎر
آدرس
ﻧﻮع ﻣﺸﺘﺮي):ﻋﺎدي،وﻳﮋه(

ﺟﺪول ﻛﺎﻻ

ﻛﺪ ﻛﺎﻻ
از ﺗﺎرﻳﺦ
ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ
ﻗﻴﻤﺖ

#

Primary key

# Forign key

ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺗﺎﻛﺴﻲ ﺗﻠﻔﻨﻲ

ﺟﺪول ﻣﺸﺘﺮي
ﻛﺪ اﺷﺘﺮاك)ﻣﺸﺘﺮي(
ﻧﺎم ﻣﺸﺘﺮي
ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ
ﺗﻠﻔﻦ
آدرس

ﺟﺪول ﺗﻌﺮﻳﻒ راﻧﻨﺪه
1

1

ﻛﺪ راﻧﻨﺪه
ﻧﺎم راﻧﻨﺪه
ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ
ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ
ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻫﻞ
ﻧﻮع وﺳﻴﻠﻪ
ﻣﺪل وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ
ﻧﻮع ﺑﻴﻤﻪ
ﻃﺮح ﺗﺮاﻓﻴﻚ
ﺗﻠﻔﻦ
آدرس

8 8

ﺟﺪول ﺛﺒﺖ ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ
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و ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬاري
8

#
#
#

ﻛﺪ اﺷﺘﺮاك
ﻛﺪ راﻧﻨﺪه
ﻛﺪ ﻣﺴﻴﺮ
ﺗﺎرﻳﺦ
ﺳﺎﻋﺖ
ﻗﻴﻤﺖ
ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ

8

ﺟﺪول ﺛﺒﺖ ﺳﺮوﻳﺲ

ﺟﺪول ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ
ﻛﺪ ﻣﺴﻴﺮ
ﻧﺎم ﻣﺴﻴﺮ

1

ﻛﺪ ﻣﺴﻴﺮ #
ﻟﺰ ﺗﺎرﻳﺦ
ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ
از ﺳﺎﻋﺖ
ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ
ﻗﻴﻤﺖ
ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ
Primary key

# Forign key
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عناصر پاﯾگاه داده ھا

1

سخت افزار

صفت چند مقداری:
 صفتی است که برای بعضی ﯾا ھمه نمونه ھای نوع موجودﯾت بيش ازﯾک مقدار از دامنه مقادﯾر را می گيرد مانند مدرک اسناد-شماره تلفن
دانشگاه

 -سخت افزار ذخيره سازی داده ھا)حافظه جانبی و اصلی(

صفت ھيچ مقدار پذﯾر ﯾا ناپذﯾر:

 -سخت افزار پردازشگر)کامپيوتر(

 اگر فيلدی مقدار تھی را بپذﯾرد آن صفت ھيچ مقدار پذﯾر است و اگرصفتی تھی را نپذﯾرد ھيچ مقدار ناپذﯾر است.

 -سخت افزار ارتباط )امکانات محلی-امکانات شبکه ای(

2

نرم افزار

 سيستم مدﯾرﯾت پاﯾگاه داده ھا -برنامه ھای کاربردی

3

کاربر

4

داده

صفت ذخيره شده واقعی ﯾا مشتق:

 صفت واقعی صفتی است که مقادﯾرش در پاﯾگاه داده ھا ذخيره شدهباشد و البته می تواند ھيچ مقدار نيز داشته باشد اگر شناسه نباشد.
 صفت مشتق صفتی است که مقادﯾرش در پاﯾگاه داده ھا ذخيره شدهنباشد بلکه حاصل ﯾک پردازش روی داده ھای ذخيره شده باشد مانند
معدل دانشجو

تمرﯾن:محيط عملياتی کتابخانه را صفاتش را استخراج کرده وبرای ھر
کدام دو مثال بزنيد.

مدل سازی معانی داده ھا

3

اجزاء نمودار ER

ارتباط

نوع ارتباط عبارتست از تعامل بين دو ﯾا بيش از دو نوع موجودﯾت.

1

موجودﯾت

2

صفت ﯾا وﯾژگی ھر موجودﯾت

3

نوع ارتباط

صفت

موجودﯾت

موجودﯾت ضعيف

1
موجودﯾت

www.freebay.ir

ھدف موجودﯾت:نوع موجودﯾت عبارت است از مفھوم کلی شی و بطور
کلی ھر آنچه می خواھيم در موردش اطالع داشته باشيم و شناخت
خود را در موردش افزاﯾش دھيم ،ھر نوع موجودﯾت از نظر کاربر نام و
معنای مشخص دارد.

مشارکت الزامی

 ﯾک نوع موجودﯾت معموال بيش از ﯾک صفت دارد و کاربر به مجموعه ایاز اطالعات در مورد آن نياز دارد.

موجودﯾت

شماره درس

نام درس

درس

مقدار واحد

M

M

دانشجو

تلفن

N

ترم

نوع حذف

صفت ساده ﯾا مرکب:
 صفت ساده صفتی است که مقدار آن از لحاظ معناﯾی ساده ﯾا تجزﯾهنشدنی باشد.به اﯾن معنا که اگر مقدار آن را به اجزاء تجزﯾه کنيم مقادﯾر
حاصله فاقد معنی باشد.

صفت شناسه:
 صفتی است که دو وﯾژگی داشته باشد الف( ﯾکتاﯾی مقدار داشتهباشد ﯾعنی در ھيچ دو نمونه از ﯾک نوع موجودﯾت مقدارش ﯾکسان نباشد
ب(حدالمکان طول مقادﯾرش کوتاه باشد.

انتخاب

N

نام

حذف

صفت ﯾا وﯾژگی ھر موجودﯾت

صفت تک مقداری:
 صفتی است که برای ﯾک نمونه از ﯾک نوع موجودﯾت حداکثر ﯾک مقدار ازدامنه مقادﯾر را می گيرد مانند شماره درس-شماره دانشجوﯾی

ترم

کد دانشجو

2

 صفت مرکب صفتی است که از چند صفت ساده تشکيل شده باشد بهگونه ای که تجزﯾه شدنی باشد و اجزاء حاصل از تجزﯾه خود صفات ساده
باشند.

نوع ارتباط

سال

نمره

قوی )مستقل(
 موجودﯾتی است که مستقل از ھر نوع موجودﯾت دﯾگرو به خودی خود در ﯾک محيط مشخص مطرح باشد.
ضعيف )وابسته(
 موجودﯾتی است که وجودش وابسته به ﯾک نوعموجودﯾت دﯾگر است به گونه ای که اگر موجودﯾت قوی
حذف شود آن موجودﯾت نيز حذف ميشود.

N

N

نمودار ERاولين طرح پاﯾگاه داده ھا و معدل کلی آن است در باالترﯾن
سطح انتزاع،ھر نمودار  ERپاسخگوی مجموعه مشخص از نيازھای
کاربران است.

ضابطه در تشخيص ﯾک نوع موجودﯾت:
 -ﯾک نوع موجودﯾت از ﯾک محيط معموال نمونه ھای متماﯾز از ﯾکدﯾگر دارد.

 -معموال حالت فاعليت ﯾا مفعوليت دارد

1

1

سال

خصوصيات نوع ارتباط

الف( ھر ارتباط ﯾک نام دارد
ب( ھر نوع ارتباط ﯾک معنی مشخص داردو اﯾن معنا با معانی ھر نوع
ارتباط دﯾگر متفاوت است.
ج( ھر نوع ارتباط نمونه ھاﯾی دارد
وضع مشارکت در ارتباط
-1الزامی )کامل(
 -2غير الزامی )غير کامل(
مشارکت ﯾک نوع موجودﯾت در ﯾک نوع ارتباط را الزامی می گوﯾيم اگر
تمام نمونه ھای آن نوع موجودﯾت در آن نوع ارتباط شرکت کند در غير
اﯾنصورت مشارکت غير الزامی است.

8

N

1

تحقيق کردن

شماره

شماره

عضوﯾت

N
نام خانوادگی

M

دانشجو

N

اخذ

استاد

گروه آزماﯾشی

1

سال تولد

N

.

شماره گروه

مدﯾرﯾت

انتخاب

قيمت

درس

شماره

تعداد واحد

M

1

استفاده

N

N

پيشنياز

کتاب درس

کدشناسه

عنوان

سال

ترم
مولف

عنوان

.

نمره

ارائه

1

N

N

سال

سال تاسيس

تدرﯾس

N

ترم

1

عنوان

.
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M

1

9
مشکالت روش

ER

نمونه ھای
موجودﯾت درس

نمونه ھای
موجودﯾت استاد

نمونه ھای
موجودﯾت گروه
آموزشی

PR333

DE222

PR444

DE333

دام ﯾک چندی )چند شاخه ای – چتری(
دام شکاف

com
phy222

دام ﯾک چندی

اﯾن نوع دام وقتی اﯾجاد ميشود که ارتباطی بين چند نوع موجودﯾت وجود
داشته باشد ولی مسير ارتباطی بين بعضی نمونه ھای ﯾک موجودﯾت
مبھم باشد.

1

دانشکده

com666

DE444

PR555

1
استاد

دارد

1

دارد
تدرﯾس

N

N
گروه آموزشی

استاد

عضوﯾت

N

1
N

درس
نمونه ھای
موجودﯾت گروه
آموزشی

نمونه ھای
موجودﯾت دانشگاه

N

ارائه

1

گروه آموزشی

نمونه ھای
موجودﯾت استاد

کليدھا در نمودار رابطه ای

www.freebay.ir

DE222

1

PR333

F12

DE333

 ﯾک صفت ﯾا مجموعه ای از صفات که به صورت منحصر به فردﯾک چندتاﯾی را در ﯾک رابطه مشخص ميکند.

PR444
F14

DE444

فوق کليد)سوپر کليد(:

PR555

 2کليد کاندﯾد:
 ﯾک فوق کليد که ھيچ زﯾر مجموعه ای از آن در آن رابطه ﯾک فوقکليد نيست و دارای دو خاصيت زﯾر است.

-1منحصر بفرد بودن

1

گروه آموزشی

N

دارد

 3کليد اصلی:
 کليد کاندﯾدی که انتخاب ميشود تا بصورت منحصر به فرد چند تائيھایرابطه را مشخص نماﯾد.

وابسته
به

4
5

دانشکده

استاد

کليد جاﯾگزﯾن:

 -کليدھای کاندﯾدی که بعنوان کليد جاﯾگزﯾن انتخاب نشده اند.

1

N

-2غير قابل کاھش بودن

کليد خارجی:

 ﯾک صفت و ﯾا مجموعه ای از صفات در ﯾک رابطه که در ﯾک رابطهدﯾگر کليد کاندﯾد)اصلی ھستند(

دام شکاف

رده بندی سيستمھای مدﯾرﯾت پاﯾگاه داده ھا

اﯾن نوع دام وقتی اﯾجاد ميشود که درمدل سازی انجام شده وجود ارتباط
بين انواع موجودﯾتھا نشان داده شده ولی چنين ارتباطی بين نمونه ھای از
ﯾک نوع موجودﯾت و دﯾگر انواع موجو دﯾتھا وجود ندارد ،در واقع اﯾن دام
وقتی اﯾجاد ميشود که مشارکت ﯾک نوع موجودﯾت در ﯾک ارتباط بين انواع
موجودﯾتھا الزامی نباشد.

1

از نظر ساختار داده ای

 رابطه ای سلسله مراتبی -شبکه ای

استاد

2

N

از نظر محيط سخت افزاری

 -وابسته به ﯾک سيستم خاص

تدرﯾس

عضوﯾت

 -نا وابسته به ﯾک محيط خاص

3

1
درس

از نظر رده کامپيوتر

 -خاص کامپيوترھای کوچک

گروه آموزشی

 خاص کامپيوترھای متوسط -خاص کامپيوترھای بزرگ

10

11

4

DBMS 2

از نظر محيط سيستم عامل

نمای درونی

 -وابسته به ﯾک سيستم عامل خاص

 -الﯾه ھسته )موتور پاﯾگاه داده ھا(

 -اجرا شونده در محيط چند سيستم عامل

 -الﯾه مدﯾرﯾت محيط پاﯾگاه داده ھا

5

 -الﯾه تسھيالت نرم افزاری )ابزارھا(

از نظر نوع معماری سيستم پاﯾگاه داده ھا

 -با تواناﯾی اﯾجاد پاﯾگاه داده متمرکز

 -با تواناﯾی اﯾجاد پاﯾگاه داده نامتمرکز

6

مدﯾر پاﯾگاه داده ھا:

 فردﯾست متخصص)با دانش و تجربه در مدﯾرﯾت(و آشنا با دانش وتکنولوژی پاﯾگاه داده ھا

از نظر نوع معماری مشتری-خدمتگذار

وظائف مدﯾر پاﯾگاه داده ھا

 با تواناﯾی اﯾجاد معماری چند مشتری – ﯾک خدمتگذار -با تواناﯾی اﯾجاد معماری چند مشتری – چند خدمتگذار

7

-2طراحی واسطھای کاربری

از نظر زبان

 -سيستم دارای SQL

 -سيستم فاقد

8

-1مدل سازی معانی داده ھا)رسم نمودار ( ER

SQL

از نظر نوع زبان داده ھای فرعی

 -3تصميم گيری در انتخاب و انتصاب اعضاء تيمھای اجرائی
 -4مطالعه دقيق و ھمه جانبه محيط عملياتی و براورد خواسته ھا و
نيازھای کاربران

 -5تست پاﯾگاه داده ھا با داده ھای واقعی در حجم واقعی
 -6تالش در جھت ارتقاء سطح دانش و فن اعضاء تيم و کاربران

I.DSL
E.DSL

سيستمھای پاﯾگاه داده ھا

E/I.DSL

9

1

تک کاربری

2

چند کاربری

از نظر ماھيت زبان داده ای فرعی

 -با زبان روﯾه ای

مزاﯾای سيستم تک کاربری

www.freebay.ir

 با زبان ناروﯾه ای10

از نظر سيستم فاﯾل

 خودکفا وابسته به سيستم فاﯾل محيط سيستم عامل11

از نظر نوع کاربرد

 تک منظوره چند منظوره12

از نظر قيمت

13

از نظر واسط کاربر

 با واسط زمانی با واسط غير زمانی با ھر دو واسط14

از نظر رفتار در قبال روﯾدادھا

 -سيستم فعال

 -1ھربخش از سازمان داده ھای خود را نگھداری و پردازش ميکند و در
نتيجه سيستم کامپيوتر مرکزی ميتواند به کارھای دﯾگر بپردازد.
 -2با استفاده از کامپيوترھای شخصی حجم داده ھای سيستم
مرکزی کاھش می ﯾابد.
 -3پاﯾگاه داده ای که بر روی کامپيوتر شخصی اﯾجاد ميشود کوچک و
مدل سازی طراحی و پياده سازی آن ساده است
 -4کار با سيستمھای تک کاربری و برنامه سازی در محيط آنھا ساده و
نياز به تخصص چندان ندارد.
معاﯾب سيستم تک کاربری

 -1وجود تعدادی سيستم پاﯾگاه داده ھای کوچک و پراکنده در ﯾک
سازمان منجر به بروز افزونگی و ناسازگاری داده ھا و تا حدی نا امنی
آنھا ميشود.
 -2خود سيستم نميتواند کارا و قوی باشد در نتيجه بسياری از
خدماتی که ﯾک سيستم قوی ميتواند ارائه کندارائه نميشود.
-3امکانات توليد نسخه ھای پشتيبان و ترميم پاﯾگاه داده ھا معموال کم
است.

 -4اعمال مجموعه ای از استانداد ھا در کل سازمان نا ممکن است.
مزاﯾای سيستم چند کاربری

 سيستم غير فعال15

از نظر متدولوژِی زبان پاﯾگاھی

 -با متدلوژی شی گرا

 بدون متدلوژی شی گرااجزاء سيستم مدﯾرﯾت پاﯾگاه داده ھا

1

 DBMSنمای بيرونی

 -1اشتراک داده ھا

 -2کاھش حد المکان افزودگی

 -3اجتناب از نا سازگاری داده ای -4امکان اعمال استانداردھا
 -5حفظ محرمانگی داده ھا

 -7تنوع کاربران

 -6کاھش حجم برنامه ھا

معاﯾب سيستم چند کاربری

 -1ھزﯾنه باالی نرم افزار

-2ھزﯾنه باالی سخت افزار

 -واحد پردازشگر پرسشھا و برنامه ھای کاربردی

 -3ھزﯾنه بيشتر برای برنامه سازی

 -واحد اﯾجاد و مدﯾرﯾت داده ھای ذخيره شده

 -4پيچيده بودن سيستم و نياز به تخصص بيشتر
-5تاثيرات گسترده ترخرابيھا و دشواری بيشتر ترميم آنھا

12

13
دسته بندی ازلحاظ تعداد مشتری و خدمتگذار به سه حالت تقسيم
ميشود

شراﯾط استفاده از تکنولوژی پاﯾگاه داده ھا

1

اﯾجاد ﯾک سيستم ﯾکپارچه اطالعاتی در سازمان مد نظر باشد

 -1چند مشتری – ﯾک خدمتگذار

2

حجم داده ھای سازمان زﯾاد بوده و مرتبا بصورت پوﯾا رشد ﯾابد

 -2ﯾک مشتری – چند خدمتگذار

3

تغييرات مداوم در داده ھای ذخيره شده زﯾاد باشد و استقالل داده ای
مورد نظر باشد.

دسته بندی از لحاظ پيکره بندی سخت افزاری

4

ميزان داده ھای مشترک بين برنامه ھای کاربردی زﯾاد باشد.

 -1معماری حول کامپيوتر بزرگ

5

وجود ارتباطات پيچيده بين داده ھای سازمان

6

نياز به سيستم داده کاوی و کشف دانش در سازمان

 -3چند مشتری – چند خدمتگذار

 -2معماری حول شبکه

1

معماری حول کامپيوتر بزرگ

در اﯾن طرح ماشين خدمتگذار ﯾک کامپيوتر بزرگ است و پاﯾگاه داده ھاروی ھمين کامپيوتر اﯾجاد و مدﯾرﯾت ميشود و تعدادی کامپيوتر شخصی
از خدمات پاﯾگاھی اﯾن کامپيوتر بزرگ استفاده ميکنند.

استقالل داده ای

ﯾعنی وابسته نبودن برنامه ھای کاربردی به داده ھای ذخيره شده ﯾا به
بيان دﯾگر مصونيت دﯾدھای کاربران در سطح خارجی و برنامه ھای
کاربردی آنھا در قبال تغييراتی که در سطح ادراکی )مفھومی(و سطح
داخلی پاﯾگاه داده ھا بروز ميکند.

Pc n

1

استقالل فيزﯾکی
 عبارتست از مصونيت دﯾدھای کاربران و برنامه ھای کاربردی در قبالتغييرات در سطح داخلی –فيزﯾکی پاﯾگاه داده ھا

2

استقالل منطقی
 عبارتست از مصونيت دﯾدھای کاربران و برنامه ھای کاربردی در قبالتغييرات در سطح ادراکی)مفھومی( پاﯾگاه داده ھا

Pc 1

Pc 2

مشتری

Main frame

DB

 2معماری حول شبکه
در اﯾن طرح تعدادی کامپيوتر شخصی بعنوان خدمتگذار و تعدادی دﯾگربعنوان مشتری از طرﯾق شبکه بھم متصلند.

معماری پاﯾگاه داده ھا
Pc n

www.freebay.ir

 -1معماری متمرکز -2معماری مشتری –خدمتگزار -3معماری توزﯾع
شده  -4معماری با پردازش موازی -5معماری چند پاﯾگاھی

Pc 2

منظور از معماری پاﯾگاه دادھا پيکره بندی ﯾا طرز ترکيب اجزاء سيستمی
است که در آن حداقل ﯾک سيستم عامل-ﯾک کامپيوتر با دستگاھھای
جانبی و تعدادی کاربر وجود دارد و خدمات پاﯾگاھی به کاربران ارائه
ميکند.
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Network

معماری متمرکز
Pc m

در اﯾن معماری ،پاﯾگاه داده ھا روی ﯾک سيستم کامپيوتری بدون ارتباطبا سيستم کامپيوتری دﯾگر اﯾجاد ميشود.سخت افزار اﯾن سيستم ميتواند
ﯾک کامپيوتر شخصی ،متوسط و ﯾا بزرگ باشدو طبعا قدرت تواناﯾی و
کارائی سيستم نيز متفاوت است.
نکته:البته سيستم معماری متمرکز روی کامپيوترھای متوسط و بوﯾژه
بزرگ متصل به تعداد زﯾادی پاﯾانه ميتواند سيستم توانمندی باشد.
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 -3استقالل اﯾستگاھھای کار
 -4اشتراک داده ھا

Tape 1

Printer

Central database

معماری مشتری خدمتگذار

 ھر معماری که در آن قسمتی از پردازش را ﯾک برنامه،سيستم و ﯾاماشين انجام دھد و انجام قسمت دﯾگری از پردازش را از برنامه،سيستم
و ﯾا ماشين دﯾگر بخواھد معماری مشتری خدمتگزار گفته ميشود.
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ماشين خدمتگزار
 DBMSدر ماشين مشتری الزامی نيست
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معماری توزﯾع شده
 مجموعه ای از داده ھای ذخيره شده که منطقا به ﯾک سيستم تعلقدارند ولی در کامپيوترھای مختلف ﯾا بيش از ﯾک شبکه توزﯾع شده اند
،بعبارت دﯾگر در اﯾن معماری تعدادی پاﯾگاه داده ھای ذخيره شده روی
کامپيوتر ھای مختلف دارﯾم و از نظر کاربران پاﯾگاه واحدی ھستند .و به
بيان دﯾگر مجموعه ای است از چند پاﯾگاه داده که منطقا بھم مرتبط و
توزﯾع شده روی ﯾک شبکه کامپيوتری ھستند.
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 -1تقسيم پردازش
 -2کاھش ترافيک شبکه ای
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خدمتگذار

مزاﯾای معماری مشتری  -خدمتگذار
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پاﯾگاه داده
ھر ﯾک کامپيوتر در شبکه

ماشين مشتری
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سيستم مدﯾرﯾت پاﯾگاه داده ھا
مدﯾر انتقال داده ھا

DB
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مزاﯾای معماری توزﯾع شده

4-2

-1کاراﯾی بيشتر در پردازش داده ھا به وﯾژه در پاﯾگاه داده ھای بزرگ

معماری با دﯾسک مشترک
در اﯾن طرح تمام پردازنده ھا به تمام دﯾسکھا از طرﯾق شبکه ارتباطی
دسترسی دارند،ھر پردازنده حافظه اختصاصی خود را دارد و مزﯾت آن

 -2دستيابی بھتر به داده ھا

 -3اشتراک داده ھا

-1عدم بروز تنگنا

 -4افزاﯾش پردازش موازی

-2تسھيل تحمل خرابی

-5کاھش ھزﯾنه ارتباطات

معاﯾب معماری توزﯾع شده
 -1پيچيدگی طراحی سيستم
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و عيب آن دشواری در گسترش
سيستم است زﯾرا با افزاﯾش
دﯾسکھا و پردازنده ھا در ارتباط
بين اجزاء تنگنا اﯾجاد ميشودو
سرعت ارتباط بين آنھا کاھش
می ﯾابد.

 -6تسھيل گسترش سيستم
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 -2پيچيدگی پياده سازی
-3ھزﯾنه بيشتر
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-4مصرف حافظه بيشتر

در اﯾن طرح ھرماشين،پردازنده-حافظه و دﯾسک خود را دارد،ﯾک شبکه
ارتباطی با سرعت باال اﯾن ماشينھا را بھم مرتبط مينماﯾد ھر ماشين
نوعی خدمتگذار پاﯾگاھی است،مزﯾت آن تسھيل گسترش و عيب آن
ھزﯾنه ارتباط و دستبابی ھای غير محلی زﯾاد است.

معماری با پردازش موازی

4

معماری بی اجزاء مشترک

اﯾن معماری با ساخت و گسترش ماشينھای موازی برای اﯾجاد پاﯾگاه
داده ھای خيلی بزرگ بکار ميرود،گونه گسترش ﯾافته معماری توزﯾع
شده است و برای تامين کارائی و دستيابی پذﯾری باال و گسترش
پذﯾری سرﯾع طراحی ميشود.

P

اﯾن معماری بر اساس  2طرح طراحی ميشود.
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 -1چند پردازنده قوی ) (6-5
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 -2تعدادی پردازنده ضعيف ) (150 -100
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سه بخش اصلی طراحی موازی

 -1مدﯾر تماسھای اجرائی کاربران

M
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-2مدﯾر درخواستھا
 -3مدﯾر داده ھا

چھار مدل مختلف در طراحی موازی

DB

 -1معماری با حافظه مشترک
 -2معماری با دﯾسک مشترک
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 -3معماری بی اجزاء مشترک

در اﯾن طرح وﯾژگيھای سه طرح پيش را ترکيب کرده و در باالترﯾن سطح
سيستم تعدادی گره با شبکه ارتباطی بھم مرتبطند و اجزاء مشترک
ندارند ،پس در اﯾن سطح معماری بی اشتراک دارﯾم ،ھر گره خود
ميتواند تعداد کمی پردازنده با حافظه مشترک داشته باشد و ﯾا ﯾک
سيستم با دﯾسکھای مشترک داشته باشد.

 -4معماری سلسله مراتبی
4-1

معماری سلسله مراتبی

معماری با حافظه مشترک

در اﯾن طرح پردازنده ھا به حافظه مشترک دسترسی دارند وضعيت اﯾن
طرح اﯾن است که ارتباط بين پردازنده ھا بطور کارا انجام ميشود
،ھمچنين داده ھای ذخيره شده در حافظه در اختيار ھمه پردازنده
ھاقرار ميگيرد،عيب اﯾن معماری در اﯾن است که نميتوان بيش از  32ﯾا
 64پردازنده داشت  .زﯾرا احتمال بروز تنگنا در  Busھای حافظه ﯾا
شبکه ارتباطی افزاﯾش ميابد.
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cot table

معماری چند پاﯾگاھی

اﯾن معماری نوعی معماری توزﯾع شده است که در آن گره ھا خود
مختاری کامل دارند،در اﯾن معماری معموال چند سيستم با معماری
توزﯾع شده از قبل وجود دارد و ھر سيستم روی عمليات محلی خود
کنترل کامل دارد.برای آنکه کاربران بتوانند نيازھای اطالعاتی خود را
تامين کنند بی آنکه مستقيما با اجزای معماری مرتبط باشند به ﯾک
الﯾه نرم افزاری خاصی نياز است،اﯾن الﯾه نرم افزاری امکان ميدھد تا در
ھر سيستم مدﯾر پاﯾگاه داده ھه روی داده ھای پاﯾگاه خود کنترل کامل
داشته باشد و نيازی به کنترل متمرکز نباشد.

Sn

S1

شمای خارجی
سراسری

شمای خارجی
سراسری

شمای ادراکی
سراسری

Sn

شمای خارجی
محلی

شمای خارجی
محلی

Stcot table

شمای خارجی
محلی

شمای ادراکی
محلی

شمای ادراکی
محلی

cot

شمای داخلی
محلی

شمای داخلی
محلی

www.freebay.ir

DB

DB

stcot
دستورات SQL

ساخت جدول

( create TABLE stt
stid char(10) not null PRIMARY KEY ,
stname char (10) ,
stfamily char (10) ,
stdeg char (10) ,
stmaj char (10) ,
stdeid char (10) ,
) )unique (stid
حذف جدول

DROP table stt
Stt table

جدول نمره

stt

S1

شمای خارجی
محلی

جدول درس

جدول دانشجو
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شماره و نام دانشجوﯾان دوره کارشناسی را بدست آورﯾد.

)select max(grade),min(grade
from stcot
'where tr='2' and year='78-79
group by stid

select stid,stname
from stt
'where stdeg='ms
شماره و تعداد واحد تمام درسھا را مرتب شده بصورت نزولی بر حسب
مقادﯾر تعداد واحد بازﯾابی کنيد.

مشخصات استادانی را بدھيد که نام آنھا با  maشروع ميشود

select coid,credit
from cot
order by credit desc

* select
from prof
’where prname like ‘ma%
مشخصات استادانی را بدھيد که درنام آنھا رشته کاراکتری zadوجود
داشته باشد

* select
from prof
’where prname like ‘%zad%

شماره ھر دانشجو و معدل اورا در ترم دوم  79 -78بدست آورﯾد.

)select stid,avg(grade
from stcot
'where tr='2' and year='78-79
group by stid

مشخصات استادانی را بدھيد که درنام آنھا  8کاراکتری بوده و کاراکتر
سوم و چھارم آن  baباشد

* select
from prof
’where prname like ‘--ba----
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شماره دانشجوﯾان در ترم دوم  79-78که در درس  com111را بدھيد

select stid
from stcot
'where tr='2' and year='78-79
group by stid

کل تعداد درسھا را بدست آورﯾد.

)*(select count
from cot
تعداد دانشجوﯾان ثبت نام کرده در ترم دوم  79 -78را بدھيد

شماره دانشجوﯾان در ترم دوم  79-78که در درس com111نمرھآنھا
ھنوز اعالم نشده است را بيابيد

select stid
)select count(distinct stid
from stcot
from stcot
where coid='com111'and tr='2' and grade is null
'where tr='2' and year='78-79
شماره دانشجوﯾانی را بدھيد که ﯾا دوره کارشناسی باشند ﯾا درس
 com111را ثبت نام کرده باشند.

select stid
'from stt where stdeg='ms
union
select stid
from stcot where
'coid='com111

باالترﯾن و پاﯾين ترﯾن نمره در ترم دوم سال  80 -79چيست

)select max(grade),min(grade
from stcot
'where tr='2' and year='78-79

باالترﯾن و پاﯾين ترﯾن نمره در ترم دوم سال  80 -79در درس com222

دانشجوﯾان گروه آموزشی  d222را بر حسب سطح دوره تحصيلی گروه
بندی کنيد.

select stdeid
from stt
'where stdeid='d222
group by stdeid

چيست

)select max(grade),min(grade
from stcot
'where tr='2' and year='78-79'and coid='com222

شماره درسھاﯾی را بدھيد که در ترم دوم  79 -78کمتر از  10دانشجو در آن
ثبت نام کرده اند.

select coid
from stcot where tr='2' and
'year='78-79
group by coid
having count(*)<10

باالترﯾن و پاﯾين ترﯾن نمره با ذکر کد دانشجو در ترم دوم سال  78-77را
بدست آورﯾد
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 حذف78110555  را برای دانشجو با شمارهcom111 درس شماره
.کنيد

21  در ترم دومcom190 شماره دانشجوﯾانی بدھيد که نمره آنھا در درس
 باشد19  الی13  بين79 -78

select stid
from stcot where tr='2' and year='78-79'and
coid='com190'
and grade between 13 and 19

Delete
From stcot
Where stid=’78110555' and coid=’com111'
 حذف79 -78  را در ترم دوم سال78110555 درسھای دانشجو با شماره
کنيد
Delete

From stcot
Where stid=’78110555' and tr=’2' and
year=’78-79'

. را انتخاب کرده اندcom111 نام دانشجوﯾانی را بدھيد که درس

(78110888,com888,2,78-79,12) .اطالعات زﯾر را درج کنيد
insert into stcot
('stid','coid','tr','year', grade)
values('78110888','com888','2','78-79',12)
79 -78  سال2  ترمcom111 تعداد دانشجوﯾانی را بيابيد که در درس
.نمره نياورده اند
select count(*)
from stcot
where tr='2' and year='78-79' and grade
between 0 and 10

 واحدی3  درس79 -78 ليست دانشجوﯾانی را استخراج کنيد که در ترم اول
.انتخاب کرده اند
select *

from stt
where stid in
(select stid from stcot where tr='1' and
year='78-79' and
coid in
(select coid from cot where credit='3'))

select stt.stname
from stt,stcot
where stt.stid=stcot.stid and
stcot.coid='com111'
select stname
from stt where stid in
(select stid from stcot
where coid='com111')
نام دانشجوﯾانی را بدھيد که حداقل ﯾک درس آزماﯾشگاھی انتخاب کرده
.باشند

select stt.stname
from stt where stid in
(select stcot.stid
from stcot where coid in
(select cot.coid
from cot where cotype='p'))

عنوان کتابھاﯾی را بدھيد که قيمت آنھا از باالترﯾن قيمت موجود در پاﯾگاه
داده ھا کمتر باشد

Select booktitle
From book
Where bkprice<
(select max(bkprice) from book)
. به دانشيارpr777 تغيير

Update prof
Set rank=’daneshyar’
Where prid=’pr777'
.تعداد واحد درسھای عملی را ﯾک واحد افزاﯾش دھيد

update cot
set credit=credit+1
where cotype='p'

. تغيير دھيد78110777  را به78110555 شماره دانشجوﯾی

update stt
set stid='78110777'
where stid='78110555'
update stcot
set stid='78110777'
where stid='78110555'
22
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. را حذف کنيدd333 گروه آموزشی با شماره

Delete
From cot
Where codeid=’d333'
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select first, last, city
from empinfo
where first LIKE 'Er%'

select first, last
from empinfo
where last LIKE '%s'

Empinfo Table

select * from empinfo
where first = 'Eric'
select first, last, city
from empinfo

select first, last, city, state
from empinfo
where first LIKE 'J%'

select "column1"
[,"column2",etc]
from "tablename"
[where "condition"]
[] = optional

select * from empinfo

=Equal
>Greater than
<Less than
>=Greater than or equal
<=Less than or equal
<>Not equal

select first, last
from empinfo
where last LIKE '%s'
select first, last, age
from empinfo
where last LIKE '%illia%'
select *
from empinfo
where first = 'Eric'
select first,last,city
from empinfo
where city <>'Payson'

select first, last
from empinfo where last LIKE '%ay'
select *
from empinfo
where first = 'Mary'
24
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select last, city, age
from empinfo
where age > 30;
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Empinfo Table

Inserting into a Table
insert into "tablename"
(first_column,...last_column)
values (first_value,...last_value)
INSERT INTO empinfo
(id, [first], [last], age, city, state)
VALUES (23456, ' babak', 'ashofteh',
'35', ' tehran', ' karaj')

select *
from empinfo
where first LIKE '%Mary%'

Creating Tables
The create table statement is used to create a new table.

create table "tablename"
("column1" "data type",
"column2" "data type",
"column3" "data type");

create table if you were to use optional constraints:

Updating Records

create table "tablename"
("column1" "data type"
[constraint],
"column2" "data type"
[constraint],
"column3" "data type"
[constraint]);
[ ] = optional

update "tablename"
set "columnname" =
"newvalue"
[,"nextcolumn" =
"newvalue2"...]
where "columnname"
OPERATOR "value"
[and|or "column"
OPERATOR "value"]
[] = optional

create table employee
(first varchar(15),
last varchar(20),
age number(3),
address varchar(30),
city varchar(20),
state varchar(20))

update empinfo
set first='hassan'
where id=23456

char(size)Fixed-length character string. Size is
specified in parenthesis. Max 256bytes.
varchar(size)Variable-length character string.
Max size is specified in parenthesis.
number(size)Number value with a max number of
column digits specified in parenthesis.
dateDate value
number(size,d)Number value with a maximum
number of digits of "size" total, with a maximum
number of "d" digits to the right of the decimal.
26
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Here is the format of a simple create table statement:
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update phone_book
set last_name = 'Smith', prefix=555,
suffix=9292
where last_name = 'Jones'
update employee
set age = age+1
where first_name='Mary' and
last_name='Williams'

customers Table

Deleting Records
delete from "tablename"
where "columnname"
OPERATOR "value"
[and|or "column"
OPERATOR "value"]
[ ] = optional
delete from employee
where lastname = 'May'

delete from myemployees_ts0211
where lastname = 'Weber-Williams'
delete from myemployees_ts0211
where salary > 70000

Item_ordered Table

delete from empinfo
where last='yazdi' or id=23456
DELETE FROM empinfo
WHERE ([last] = 'yazdi')OR(id = 23456)

Drop a Table
drop table "tablename"
drop table myemployees_ts0211

customers Table

Item_ordered Table

28
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delete from employee
where firstname = 'Mike' or firstname =
'Eric'
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SELECT customerid, order_date, item
FROM items_ordered
WHERE item LIKE 's%'

SELECT Statement

SELECT [ALL | DISTINCT] column1[,column2]
FROM table1[,table2]
[WHERE "conditions"]
[GROUP BY "column-list"]
[HAVING "conditions]
[ORDER BY "column-list" [ASC | DESC] ]

SELECT DISTINCT item
FROM items_ordered

SELECT name, age, salary
FROM employee
WHERE age > 5o

ALL and DISTINCT are keywords used to select
either ALL (default) or the "distinct" or unique
records in your query results. If you would like to
retrieve just the unique records in specified
columns, you can use the "DISTINCT" keyword.
DISTINCT will discard the duplicate records for
the columns you specified after the "SELECT"
statement: For example
SELECT DISTINCT age
FROM employee_info
SELECT customerid, item, price
FROM items_ordered
WHERE customerid=10449

Aggregate Functions

SELECT * FROM items_ordered
WHERE item = 'Tent'

MIN returns the smallest value in a given column
MAX returns the largest value in a given column
SUM returns the sum of the numeric values in a
given column
AVG returns the average value of a given column
COUNT returns the total number of values in a
given column
COUNT(*) returns the number of rows in a table
30
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SELECT name, title, dept
FROM employee
WHERE title LIKE 'Pro%
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SELECT avg (price)
FROM items_ordered

SELECT state, count(state)
FROM customers
GROUP BY state

SELECT avg (price)
FROM items_ordered
where customerid=10101

SELECT count (*)
FROM customers
SELECT item, max(price), min(price)
FROM items_ordered
GROUP BY item
SELECT max(price)
FROM items_ordered

SELECT min(price)
FROM items_ordered
WHERE item = 'Tent'

GROUP BY clause
The GROUP BY clause will gather all of the rows
together that contain data in the specified column(s) and
will allow aggregate functions to be performed on the
one or more columns. This can best be explained by an
example:
GROUP BY clause syntax:
SELECT column1,
SUM(column2)
FROM "list-of-tables"
GROUP BY "column-list"
SELECT quantity, max(price)
FROM items_ordered
GROUP BY quantity

32
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SELECT avg(price)
FROM items_ordered
where order_date like '%sep%'

33
SELECT customerid, count(customerid),
sum(price)
FROM items_ordered
GROUP BY customerid

SELECT customerid, count(customerid),
sum(price)
FROM items_ordered
GROUP BY customerid
HAVING count(customerid) > 1

ORDER BY clause
ORDER BY is an optional clause which will allow
you to display the results of your query in a sorted
order (either ascending order or descending order)
based on the columns that you specify to order by

The HAVING clause allows you to specify conditions on
the rows for each group - in other words, which rows
should be selected will be based on the conditions you
specify. The HAVING clause should follow the GROUP
BY clause if you are going to use it

ORDER BY clause syntax:
SELECT column1, SUM(column2)
FROM "list-of-tables"
ORDER BY "column-list" [ASC | DESC]

HAVING clause syntax:
SELECT column1,
SUM(column2)
FROM "list-of-tables"
GROUP BY "column-list"
HAVING "condition"

[ ] = optional
ASC = Ascending Order - default
DESC = Descending Order

SELECT state,
count(state)
FROM customers
GROUP BY state
HAVING count(state) > 1

SELECT lastname, firstname,
city
FROM customers
ORDER BY lastname

SELECT item, max(price),
min(price)
FROM items_ordered
GROUP BY item
HAVING max(price) > 190.00

34
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HAVING clause
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SELECT item, price
FROM items_ordered
WHERE (item LIKE 'S%') OR (item LIKE 'P%')
OR (item LIKE 'F%')
order by item

SELECT lastname, firstname, city
FROM customers
ORDER BY lastname DESC
SELECT item, price
FROM items_ordered
WHERE price > 10.00
ORDER BY price ASC

IN NOT IN and BETWEEN NOT
BETWEEN Conditional Operators
www.freebay.ir

SELECT order_date, item, price
FROM items_ordered
WHERE price BETWEEN 40 AND 80
order by item

SELECT firstname, city, state
FROM customers
WHERE state not IN ('Arizona', 'Washington',
'Oklahoma', 'Colorado', 'Hawaii')

Combining conditions and
Boolean Operators
SELECT customerid, order_date, item
FROM items_ordered
WHERE (item <> 'Snow shoes') AND
(order_date not like '%1999')

Mathematical Operators
+addition
-subtraction
*multiplication
/division
%modulo

36
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ABS(x) returns the absolute value of x
SIGN(x) returns the sign of input x as -1, 0, or 1
(negative, zero, or positive respectively)
MOD(x,y) modulo - returns the integer remainder of x
divided by y (same as x%y)
FLOOR(x) returns the largest integer value that is less
than or equal to x
CEILING(x) or
CEIL(x) returns the smallest integer value that is
greater than or equal to x
POWER(x,y) returns the value of x raised to the power
of y
ROUND(x) returns the value of x rounded to the nearest
whole integer \
ROUND(x,d) returns the value of x rounded to the
number of decimal places specified by the value d
SQRT(x) returns the square-root value of x

SELECT customers.customerid,
customers.firstname, customers.state,
items_ordered.item
FROM customers, items_ordered
WHERE customers.customerid =
items_ordered.customerid
ORDER BY customers.state DESC

www.freebay.ir

select item, sum(price)/sum(quantity)
from items_ordered
group by item

Table Joins, a must
SELECT customers.customerid,
customers.firstname, customers.lastname,
items_ordered.order_date,
items_ordered.item, items_ordered.price
FROM customers, items_ordered
WHERE customers.customerid =
items_ordered.customerid
38

نرمال سازی:
1 NF
2 NF

وابستگی تابعی

3 NF

فرض ميکنيم  Rﯾک متغيير رابطه ای و  Aو  Bدو زﯾر مجموعه دلخواه از
عنوان Rباشند می گوﯾيم  Bبا  Aوابستگی تابعی دارد و چنين
 Aاگر و فقط اگر در ھر مقدار از متغيير
نماﯾش می دھيم B
رابطه ای  Rبه ھر مقدار  Aفقط ﯾک مقدار  Bمتناظر باشد به بيان
دﯾگر اگر مقدار  Aدر  2ﯾا بيش از  2رکورد از  Rﯾکسان باشد مقدار
نيز چنين است.

BCNF
4 NF
5 NF
?

STTCOT TABLE

www.freebay.ir

STDEID

STMJR

GRADE

STNAME

COID

STID

D111

COMP

12

STN1

MAT222

222

D111

COMP

8

STN1

COM111

222

D111

COMP

13

STN1

COM120

222

D222

MATH

17

STN2

MAT222

111

D222

MATH

11

STN2

MAT777

111

D333

PHYS

10

STN3

COM777

333

D444

STAT

14

STN4

COM444

444

D444

STAT

15

STN4

SAT666

444

D111

COMP

11

STN5

COM500

666

ترکيب دو فيلد کليد اصلی ميشود و ھر

فيلدی به کليد اصلی وابستگی تابعی دارد )(STID,COID

COID

STMJR

STID

STNAME

COID

COID

GRADE

COID

STNAME

COID

GRADE

STID

STDEID

)(STID,COID

STMJR

STID

GRADE

)(STID,COID

STDEID

STID

STDEID

 STIDرابطه تابعی دارد

وابستگی تابعی کامل
اگر  xو  yدو زﯾر مجموعه از مجموعه عنوان رابطه  Aباشد می گوﯾيم  xبا  yوابستگی تابعی کامل دارد و چنين نشان می دھيم
 xاگر و فقط اگر  xبا  yوابستگی داشته باشد ولی با ھيچ زﯾر مجموعه از  xوابستگی تابعی نداشته باشد.
y

STDEID
وابستگی تابعی
کامل ندارد

)(STID,COID

)(STID,COID

STNAME

)(STID,COID
STDEID
STID
STDEID

)(STID,COID
وابستگی تابعی STNAME
کامل ندارد
STID
STNAME

STDEID

COID

COID

STDEID
در اﯾن حالت فقط وابستگی تابعی را
بررسی ميکنيم که در اﯾن مثال وابستگی STDEID

STID
STID

تابعی کامل دارد

STMJR

STNAME
GRADE

)(STID,COID
STMJR
STID
)STMJR (STID,COID
STMJR

وابستگی تابعی
کامل دارد

COID

)(STID,COID
GRADE
STID
GRADE
GRADE
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)(STID,COID

COID

نرمال سازی جدول STTCOT
باھم کليد اصلی ھستند

STID,COID

رابطه ای  1NFاست اگر ھر صفت خاصه آن در ھر رکورد تک مقداری
باشد،به بيان دﯾگر صفت چند مقداری نداشته باشد )ﯾعنی فيلد مرکب
وجود نداشته باشد مانند فيلد آدرس که ميشود به فيلد ھای کوچکتر
مانند استان،شھر،خيابان،کوچه،پالک ....تجزﯾه کرد(.

STNAME

COID

STNAME

STID

GRADE

COID

GRADE

STID

STDEID

COID

STMJR

STID

STMJR

COID

STDEID

STID

STMJR

STMJR

STDEID

STNAME

STNAME
STMJR
STDEID

STID
COID

GRADE

STNAME
رابطه ای  2NFاست اگر اوال  1NFباشد و ثانيا تمام صفات غير کليد
با کليد اصلی وابستگی تابعی کامل داشته باشند.

STMJR

ﯾک فيلد 2NFحتما 1NFنيز ھست.

GRADE

)(STID,COID

STNAME

)(STID,COID

STDEID

)(STID,COID

STMJR

)(STID,COID

STID

STDEID
STID
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GRADE
COID

رابطه ای  3NFاست اگر اوال  2NFباشد و ثانياھر صفت غير کليد با
کليد اصلی وابستگی تابعی بی واسطه داشته باشد.

STNAME
STID
STMJR

STDEID

STMJR

STID
GRADE
COID
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S#

STATUS

CITY

P#

QTY

S1

20

C2

P1

300

S#

QTY

S#

CITY

S#

STATUS

STATUS

CITY

S1

20

C2

P2

200

S1

20

C2

P3

400

P#

QTY

STATUS

QTY

S2

10

C3

P1

100

P#

CITY

CITY

QTY

S2

10

C3

P2

200

P#

STATUS

S3

10

C3

P2

200

S4

20

C2

P2

200

S4

20

C2

P4

300

(S#,P#)

QTY

(S#,P#)

CITY

(S#,P#)

STATUS

STATUS
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S#
1NF

CITY
P#
QTY

STATUS
S#
CITY
2NF
S#
QTY
P#

S#

STATUS

STATUS

CITY
3NF

S#
QTY
P#
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جامعيت

42

integrity

Clg#

unit

10

3

10

3

12

2

1

4

)جامعيت درون رابطه ای(:

5

3

ﯾعنی ھر رابطه به تنھاﯾی صحيح باشد ،مثال عضو تکراری نداشته باشد و
کليدھاﯾش درست باشند و کليد ھا دارای مقادﯾر تھی) ( nullنباشند.

7

3

Domain integrity 1

)جامعيت دامنه ای(:

ﯾعنی تمام صفات در تمامی رابطه ھا از نوع دامنه خود باشد)مثال 74.1به
عنوان کد دانشجوﯾی که عدد صحيح مثبتی است پذﯾرفته نشود(

2

Intra-relation integrity

refrential integrity 3

)(Crs table

cname
شبيه سازی
مدار منطقی

ﯾعنی کليد خارجی درست تعرﯾف شده باشد و مقداری که به کليد خارجی
داده می شود در جدول دﯾگر وجود داشته باشد.

 14.5ھاشمی اصل
 17اشرفی زاده
 15.75ميرشمسی

نرم افزار  DBMSھمواره خاصيت ھای ذکر شده باال را کنترل ميکند

 12.5ميرشمسی
 16.25قربانی

جداول نمونه

10172
10174

معارف 1
رﯾاضی عمومی 12564 1
شيمی آلی
51516
کنترل خطی
71203
12100

)(Sec table
S# term pname score

)جامعيت ارجاع(:

C#

C#

Sec#

761

71133848

10172

1724

752

74182532

51516

1516

752

71133848

10174

1747

752

72130502

10174

1747

761

72203305

10172

1748

)Stud(s#,sname,city,avg,clg#
)شماره دانشکده،معدل کل،شھر محل تولد،نام،شماره دانشجو( دانشجو

pname
)Prof(pname,office,esp,degree,clg#
)شماره دانشکده،مدرک تحصيلی،تخصص،دفتر کار،نام استاد( استاد

)Crs(c#,cname,unit,clg#
)Sec(sec#,c#,s#,term,pname,score
)نمره،نام استاد،ترم،شماره دانشجو،شماره درس،شماره گروه(گروه درس

)Clg(clg#,clgname,city,pname

حسنی

تھران

رﯾاضی

1

جاھد مطلق
نقره کار
خاتمی
ذاکر

تھران
ﯾزد
تھران
مشھد

کامپيوتر
معماری
معارف

10
11
12

فيزﯾک

2

مفتون

مشھد

صادقيان

تھران

زبان
صناﯾع

3

اشرفی زاده

تھران

ابوطالبی
جاللی

تبرﯾز
تھران

شيمی
مواد
برق

4
5
6
7

)نام رئيس،نام شھر،نام دانشکده،شماره دانشکده(دانشکده

رئيس دانشکده ازبين اساتيد انتخاب ميشود.

Relational algebra

برای ارتباط بين دو جدول باﯾد ﯾک فيلد کليد اصلی در ﯾک جدول و در دﯾگری
فيلد کليد خارجی وجود داشته باشد.

10

 17.24تھران

10

وکيلی
 14.06اصفھان
 16.42مشھد علينقی زاده 72203305
کمانی
ﯾزد
73120504
17.56

1
4
5
5
6

Clg#

محمدی

S#
71133848

 15.44کرمان
 16.08تھران
 12.2تبرﯾز

pname

10
6
10

دکتری

مواد
کامپيوتر

3
12

شيمی
کامپيوتر

8

ابوطالبی
قربانی
اشرفی زاده

10

ھاشمی اصل
جاللی

3

نقره کار

2

حسنی
جاھد مطلق

4

ذاکر
مفتون
صادقيان

7

دکتری

11

دکتری

1

دکتری
دکتری
دکتری

رﯾاضی
کامپيوتر

10
2
3
4

دکتری
دکتری

فيزﯾک
زبان
صناﯾع

 -2عملگرھای مجموعه ای

5

1
1
3

تفاضل

-

اجتماع U
اشتراک

 -3عملگرھای پيوند join

فوق ليسانس

برق
معماری

پرتو =project

احمدی
جوادی
74182532
حسين زاده 74209836

)(Prof table
esp
degree
office

دکتری
دکتری
فوق ليسانس

گزﯾنش =select

73166801

کامپيوتر

5

 -1عملگر ھای ساده شامل گزﯾنش)انتخاب سطر( و پرتو)انتخاب ستون(

72130502

4

10

نوع داده در جبر رابطه ای فقط و فقط رابطه است.
عملگرھا در جبر رابطه ای به چھار دسته تقسيم ميشوند.

 Natural joinپيوند طبيعی

ميرشمسی

ضرب دکارتی
 Theta joinپيوند شرطی

 Semi joinنيم پيوند
 -4عملگرھای دﯾگر
تقسيم

جاﯾگزﯾنی

نامگذاری

c

)(Stud table
sname city avg Clg#

جبر رابطه ای

U
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)شماره دانشکده ارائه دھنده،تعداد واحد،نام،شماره درس(درس

)(Clg table

city

Clg# clgname

عملگرھا ﯾا اصليند و ﯾا اضافی ،ھر عملگر اضافی را می توان با ترکيب
عملگرھای اصلی جاﯾگزﯾن کرد بنابر اﯾن عملگرھای اضافی حالت کمکی
و ساده کردن کار را دارند.

43

جدول باﯾد ھمتا باشد

برای پرس و جوھای
دارای شرط ھمه

انتخاب سطر

انتخاب ستون

جدول باﯾد ھمتا باشد

جدول باﯾد ھمتا باشد

زمان و حافظه زﯾادی می
گيرد)گران است(

زﯾر مجموعه ضرب دکارتی

استفاده در بانک اطالعات
نا متمرکز است

اصلی

اضافی

تغيير نام جدول

اضافی

اصلی

اضافی

اصلی

اضافی

اضافی

اضافی

اصلی
کپی کردن جدول

-

U
اصلی اصلی

c

U

گزﯾنش

پرتو اجتماع

اشتراک تفاضل تقسيم ضرب دکارتی پيوند شرطی پيوند طبيعی نيم پيوند

نامگذاری جاﯾگزﯾنی

مثال:تمام ستونھای جدول دانشجو که شھر آنھا کلمه ﯾزد را نشان ميدھد؟

city avg Clg#
4

ﯾزد

17.56

sname

S#

کمانی

)(stud
clg#=4

73120504

)نام جدول(
“ ﯾزد ”=City

شرط بر روی سطرھا
و=
ﯾا=

مثال:ستونھای شماره دانشجو ،نام دانشجو،کد دانشکده از جدول دانشجو ؟

sname Clg#

S#

10

محمدی

71133848

10

وکيلی

72130502

1
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4
5
5
6

)(stud
S#,sname,clg#

علينقی زاده 72203305

کمانی

73120504

)نام جدول(
انتخاب ستونھای جدول
بدون ھيچگونه شرط

احمدی
74182532
جوادی
زاده
حسين
74209836
73166801

مثال:شھر ھای مختلف محل تولد دانشجوﯾان ؟

city
تھران

اصفھان
مشھد
ﯾزد

)(stud
city

کرمان

تھران
تبرﯾز
مثال:ستونھای شماره دانشجوﯾی،نام،کد دانشکده و ميانگين دانشجوﯾانی که معدل آنھا باالی  15است.؟

avg Clg#
10
1

sname

S#

17.24
محمدی 71133848
 16.42علينقی زاده 72203305

4

17.56

کمانی

73120504

5

15.44

5

16.08

احمدی
جوادی

73166801
74182532

))(stud
Avg>15

(
S#,sname,avg,clg#
OR

))(stud
S#,sname,avg,clg#

(

Avg>15

در عملگرھای مجموعه ای )اجتماع،اشتراک و تفاضل(ورودی ھر کدام دو رابطه و خروجی آنھا ﯾک رابطه
است.روابط ورودی باﯾد ھمتا باشند) (Same arityﯾعنی - :تعداد صفتھای دورابطه )ستونھای دو جدول( مساوی باشند.
 -صفتھا به ترتيب دارای دامنه ھای ﯾکسان باشند.

مثال:ليست نام ھمه افرادﯾکه در دانشکده ھستند.؟

pname
حسنی
جاھد مطلق
ذاکر
مفتون
صادقيان

pname
ميرشمسی

sname
محمدی

وکيلی
ابوطالبی
علينقی زاده
قربانی
کمانی
اشرفی زاده
ھاشمی اصل
جاللی
نقره کار

)(prof
pname

احمدی
جوادی
حسين زاده

44

)(stud
U
sname

45

2

مثال:ليست نام اساتيدی که رئيس دانشکده نيستند.؟

pname
ميرشمسی
قربانی
ھاشمی اصل
خاتمی

)(clg
pname

-

)پيوند شرطی (Theta join :

 اﯾن عملگر زﯾر مجموعه ای از ضرب دکارتی است که شرط رویسطرھای آن اعمال شده باشد ،ستونھای خروجی معادل ستونھای ضرب
دکارتی است.

)(prof
pname

مثال:نام و شماره دروسی که توسط استاد قربانی ارائه شده است.

نام و شماره دروس در جدول درس امده است ،اﯾن جدول با جدول استاد
ارتباط ندارد)ھيچکام کليد خارجی در دﯾگری ندارد (اما با جدول گروه درس
ارتباط دارد پس ميتوان از پيوند شرطی اﯾن دو جدول استفاده کرد.

مثال:ليست اسامی دانشجوﯾان و اساتيد ھمنام.؟

U

)(prof
pname

)sec
crs.c#=sec.c#

)(stud
sname

نکاتی در ارتباط با عملگر ھای مجموعه ای

cname

 اﯾن عملگر ھا را معموال نميتوان با با عملگرھای دﯾگر جاﯾگزﯾن کرد.مثالآنچه از طرﯾق اجتماع بدست می آورﯾم نميتوان از طرﯾق دﯾگر بدست آورد.

3

U

U

x

y=y

x-y<>y-x
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)ضرب دکارتی (:

مثال:نام و شماره دروسی که توسط استاد قربانی ارائه شده است.

ضرب دکارتی دو جدول جدوليست که ستونھاﯾش ھمه جمع ھمه ستونھای
دو جدول و سطر ھاﯾش تمام ترکييبھای ممکن سطر ھای آن دو جدول
است)ضرب سطرھای دو جدول(،
اگر دو جدول سطونھای ھمنام داشته باشند در خروجی از نقطه گذاری برای
تشخيص آنھا استفاده ميشودClg.clg# Crs.clg#.

cname unit Crs.clg# Clg.clg# clgname city

Crs

C#

تھران
حسنی
مشھد
ذاکر

رﯾاضی
فيزﯾک

1
2

تھران
تھران

معارف
رﯾاضی

12

7

 3کنترل خطی 71203

1

10

 3شبيه سازی 10172

فيزﯾک

2

10

معارف
رﯾاضی

12

10

1

10

 3مدار منطقی 10174

ذاکر

مشھد

فيزﯾک

2

10

 3مدار منطقی 10174

خاتمی

تھران

معارف

12

10

 3مدار منطقی 10174

رﯾاضی

1

خاتمی
ذاکر

خاتمی

حسنی

حسنی

))(crs
C#,cname

مشھد

تھران
تھران

تھران

12

C#

مثال:مشخصات کامل روسای دانشکده ھا

Crs

7
7

حسنی

(

))(sec

(

“ قربانی ”=Pname

Prof
)Clg=(6,4)(10,4)=(60,8

pname

)پيوند طبيعی (Natural join :

 -2ستونھای تکراری فقط ﯾکبار در خروجی ظاھر ميشوند ،از آنجا که فقط
مقادﯾر مساوی آنھا انتخاب ميشود نيازی به تکرار ستون ﯾا نقطه گذاری
مثال ) (sec.c#نيست
 -3با توجه به روشھای مرتب کردن و شاخص گذاری نرم افزارھاﯾی شبيه
 SQLنتيجه پيوند طبيعی عملگر گرانی نيست و زمان و فضای آن قابل
قياس با ضرب دکارتی نمی باشد.

اﯾن عملگر ھا بسيار قدرتمند و پرکار ھستند و بعضا بسيار گران تمام می
شوند)زمان و فضای زﯾادی می گيرند(

مثالClg :

فيلد مشترک مھم است

 -1خود به خود شرط تساوی روی ھمه ستونھای ھمنام دو جدول اعمال
ميشود.ﯾعنی فقط سطرھاﯾی از دو جدول انتخاب ميشوند که ھمه
ستونھای ھمنام آن دو جدول مقادﯾر مساوی داشته باشند.در صورتيکه دو
جدول ستون ھمنام نداشته باشند نتيجه پيوند طبيعی معادل ضرب دکارتی
است.

)عملگرھای پيوند(

1

10172

ھمانند پيوند شرطی است با تفاوتھای زﯾر

ترتيب جداول ورودی فقط در تفاضل مھم است.

x

C#

شبيه سازی

 عملگرھای مجموعه ای به تنھاﯾی ازتوان محاسباتی کافی برخوردارنيستند مثال نمی توانيم نام و مدرک تحصيلی اساتيدی که مسئوليت ندارند
ليست کنيم زﯾرا در جدول دانشکده مدرک تحصيلی ذکرنشده ،اصوال در جبر
رابطه ای توان محاسباتی در ترکيب انواع عملگر ھا نھفته است.

x U y=yU x

(crs
“ قربانی ”=Pname

cname,crs.c#

مثال:خروجی دستور زﯾر چيست؟ Clg

))(clg

pname

(

Stud

جواب:کسانی که شھر دانشکده آنھا با شھر تولد آنھا ﯾکی باشد.

 3کنترل خطی 71203
 3کنترل خطی 71203

 Clgتطبيق داده ميشود.در پيوند طبيعی
دو صفت مشترک Prof
مساوی بودن ھمه صفتھای مشترک بررسی ميشود
مثال:خروجی دستور زﯾر چيست؟ Prof

Clg

 10172ھر ﯾک از دو جدول ﯾک کليد خارجی در دﯾگری دارد ،بنابراﯾن در پيوند طبيعی
 3شبيه سازی
آنھا شرط تساوی ھر ستون رعاﯾت ميشود.چون ستون  pnameدر جدول
 Clgمربوط به رئيس دانشکده است پس دستور فوق مشخصات کامل
دانشکده ھا و روسای آنھا را می دھد.
 3شبيه سازی 10172

2

معارف 1

مثال:نام دانشجوﯾانی که در دروس دانشکده ھای دﯾگر نيفتاده اند؟

به ھيچ وجه نمی توان از دستور زﯾر استفاده نمود زﯾرا وجود ستونھای
ھمنام  Clg#در دو جدول  Crs,Studباعث حذف دروس دانشکده ھای
دﯾگر ميشود.

12100

)sec

crs

22 (stud

22

دستور زﯾر نيز غلط است پس سئوال جواب ندارد

46

)sec

((stud
)crs
Score>10
Stud.clg=crs.clg#

sname

4

47

)نيم پيوند(Semi- join :

مثال:درسھاﯾی که توسط ھمه دانشکده ھا ارائه ميشوند.

ھمانند پيوند طبيعی است با اﯾن تفاوت که فقط ستونھای جدول اول را
می دھد.

ابتدا ھمه دانشکده ھا

مثال :خروجی دستور زﯾر چيست؟
(crs

)sec

Temp
Term=771

Clg#=1

دستور فوق غلط است زﯾرا ستون  termمربوط به جدول
نيست و پس از نيم پيوند حذف ميشود ،پس نميتوان در شرط گنجاند
crs

ﯾکی از دستورات صحيح ))Term=771 (sec

(

))Clg#=1 (crs

(

نکاتی در مورد نيم پيوند:
 ممکن است تعداد سطرھای خروجی به مراتب کمتر از پيوند طبيعیباشد زﯾرا با کنار رفتن چند ستون ،سطر ھای تکراری پدﯾد می آﯾند و
حذف می شوند.
برخالف ساﯾر عملگر ھا،ترتيب جداول ورودی در نيم پيوند مھم استزﯾرا ھميشه ستونھای جداول اول را می دھد(x y= y x) .

کاربرد نيم پيوند در بانکھای نامتمرکز است اگر جدول  Xدر ساﯾت الف و
جدول  Yدر ساﯾت ب ذخيره شده باشد و دستور  x yرا در ساﯾت
الف صادر کنيم از انتقال داده ھای جدول  Yاز ساﯾت ب به ساﯾت الف
پرھيز می کند.
عملگرھای دﯾگر

c

a

نامگذاری:

b

با اﯾن نامگذاری نام  bروی جدول  aگذاشته ميشود.

))(prof
Pname,office

(

c

www.freebay.ir

ارزش عملياتی آن اﯾنست که بدون ذخيره سازی مجدد ﯾک جدول ميتوان
از آن دو بار استفاده کرد).اشاره گر جدﯾد تعرﯾف ميشود(

p

(

Prof.pname=p.pname

Prof
Prof.office=p.office

نکته:ھمه اساتيد با خودشان ھم اتاق ھستند
جاﯾگزﯾنی:
جدول حاصل از دستورات ذخيره می گردد تا در ادامه مورد استفاده قرار
بگيرد.
مثال:مشخصات دروسی که توسط استاد قربانی ارائه شده است.
)(sec
“ قربانی ”=Pname

Temp

C#
Crs

Temp

تقسيم:
ابتدا بخشی که شامل ھمه است را پيدا ميکنيم )مقسوم عليه(سپس
بخش دﯾگر را برآن تقسيم می کنيم ،نکته اﯾنکه باﯾد فيلد مشترک بين
مقسوم و مقسوم عليه وجود داشته باشد.
مثال:دانشجوﯾانی که ھمه درسھای استاد تبرﯾزی را گرفته اند.
)(sec
“ تبرﯾزی ”=Pname

Temp

C#
temp

دستور temp

stud

 studغلط است زﯾرا صفت  C#در  studوجود ندارد.

پاسخ صحيح به شکل زﯾر است.

temp

)sec

(stud
C#,sname,s#

C#,sname,s#
=sname,s#
C#

)(Clg
Clg#

48

Temp
Crs

