File Storage

برای طراحی ھر سيستم دو روﯾکرد کلی وجود دارد.

1

FS1

روش فاﯾل پردازی:

File system

Filing

FS2

اطالعات بصورت فاﯾلھای متعدد بر روی سيستم ذخيره می شود ،دسترسی اطالعات در اﯾن حالتبصورت ترتيبی است

Application
AP1

AP2

 -1افزونگی داده ھا:ﯾکسری از داده ھا بيش از ﯾکبار در سيستم تکرار شده باشند.
FS3

 -2ناسازگاری داده ھا :بدﯾن معنی که داده ھا با ﯾکدﯾگر ھمخوانی ندارند.

AP3

 -3وابستگی  Applicationبه ساختار فاﯾل :کوچکترﯾن تغيير در  File systemالزمه تغيير در فاﯾل ميباشد.

-4اطالعات قابل اشتراک گذاری نيست چون ساختارھا با ھم متفاوتند.
-5با توجه به اﯾنکه تمام عمليات روی فاﯾل توسط فاﯾل سيستم انجام ميشود ممکن است در اثر باگھاﯾی که در سيستم وجود داشته باشد داده ھا
دچار نقص ميشوند.

 -6امنيت داده ھا در اﯾن روش پاﯾين است )به علت ضعف فاﯾل سيستم(
روش پاﯾگاھی:

2

Application
AP1

Database

Database

DBMS

-1ا فزونگی داده ھا کم ميشود.

AP2

 -2امنيت اطالعات باالست.

 -3امکان به اشتراک گذاشتن فاﯾلھا وجود دارد.

AP3
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موضوع تحقيق

 Application -4ھا مستقل از ساختار  DBميباشند.
)از طرﯾق رابط ،واسط با اشياء( OR DBMS=Object Relation DBMS
صرفا با اشياء O DBMS=Object DBMS
RDBMS=Relation DBMS
XML
Data Mining

 :Dataداده عبارتست از نماﯾش ذخيره شده ،اشياء فيزﯾکی ،واقعيات ،روﯾدادھا......،
 :Informationداده پردازش شده را اطالع ميناميم).مجموع ﯾک فيلد و مقدارش(

12,ali,tehran,)...
=12،....نمره“name=ali” ,

 :Knowledgeنماﯾش نمادﯾن جنبه ھاﯾی از بخشی از جھان مورد نظر)به مجموعه ای از اطالعات که پردازش شده باشد دانش ميگوﯾيم(
 :Knowledge Base Systemپاﯾگاه دانش
 :Data Miningﯾک پروسه )فراﯾند( است که مسيری کوتاه بسمت  Knowledgeميباشد.
 مانند بررسی رفتار مشترﯾان،بررسی فروش در زمانھای مختلف ،مدل کردن ﯾک DB ازدل داده ھای بزرگ اطالعات خاص مورد نظر با اﯾن روش فراھم ميگردد. ھوش مصنوعی+رﯾاضياتData mining=DB+ :Databaseمجموعه ای است از داده ھای ذخيره شده و پاﯾا ،بصورت مجتمع و ﯾکپارچه )بصورت منطقی نه لزوما فيزﯾکی( ،بھم مرتبط،
با کمترﯾن افزونگی ،دارای ﯾک طرح منطقی مبتنی بر ﯾک مدل داده ای که تحت مدﯾرﯾت ﯾک سيستم متمرکز قرار دارد.

عناصر اصلی محيط پاﯾگاه داده:

-1سخت افزار -2،نرم افزار -3 ،کاربر )کاربر پاﯾانی ،کاربر برنامه ساز(  -4داده

:ERD=Entity Relation Diagram
-1موجودﯾت:شی پدﯾده و ﯾا ھرچه که بخواھيم در رابطه با آن در ﯾک سيستم اطالعات داشته باشيم.
دانشگاه:درس،استاد،کالس،دانشجو.....،

بيمارستان:پرستار،بيمار،پزشک،امراض.....،

بانک:پرسنل،مشتری،حساب.....،

داروخانه:دارو،بيمار،نسخه،پرسنل.....،

انبار:کاال،انباردار،پرسنل،حواله ھا....،
 -2صفت خاصه :ھرموجودﯾت مجموعه ای از وﯾژه گيھا را دارد که به ھر ﯾک از آنھا صفت خاصه ميگوﯾيم.

 -3ارتباطRelation :
انواع موجودﯾت:

قوی :موجودﯾتی است که بصورت مستقل در ﯾک سيستم وجود دارد .مانند کارمند
ضعيف :موجودﯾتی است که وجودش وابسته به ﯾک موجودﯾت قوی است .مانند اعضای خانواده کارمند
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صفت خاصه :ھر موجودﯾت مجموعه ای از وﯾژه گيھا را دارد که به ھر ﯾک صفت خاصه ميگوﯾند.

انواع صفت خاصه

صفت ساده :صفتی است که قابل تجزﯾه به اجزاء کوچکتر نباشد).مانند فيلد نمره(
صفت مرکب :صفتی است که قابل تجزﯾه به اجزاء کوچکتر باشد).مانند فيلد آدرس که ميتواند شامل استان،شھر....،باشد(.
صفت چند مقداره :صفتی است که ميتواند دارای چندﯾن مقدار باشد)مانند تلفن،آدرس،مدارک تحصيلی(...،
صفت تک مقداره :صفتی است که لزوما دارای ﯾک مقدار باشد.
صفت مشتق :صفتی که قابل محاسبه از روی صفتھای دﯾگر است ،ﯾعنی ھيچگاه ذخيره نميشود بلکه محاسبه ميشود )مانند معدل ،سن(
صفت شناسه :صفتی است که ﯾک نمونه از موجودﯾت را از نمونه ھای دﯾگر آن متماﯾز ميکند).کليد که ھمان صفت ﯾکتا ميباشد(
موجودﯾت

ﯾعنی ﯾکدرس پيشنياز چندﯾن درس باشد.

چند مقدار

مرکب
شھر

رابطه
پيش نيازی

استان
کد

نام

شناسه مشتق ساده

آدرس

1

نام

کد

N
تلفن

دانشجو

درس

N
کد

نام

M

رشته تحصيلی

1

N

مدﯾر گروه

1

واحد

انتخاب
نمره

تحصيل

انتخاب
نام

نمره
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سال

نام
ترم

ارتباط Relation :

کد

کليد اصلی:
کليد بدﯾل:

نام

کد

کد

) 1 : 1رشته تحصيلی –مدﯾر گروه(

1:N

)رشته تحصيلی –دانشجو(

N:M

1:N
1:M

رشته تحصيلی

استاد

تدرﯾس

N

M

)درس-دانشجو(

1

کليد کاندﯾد :ھر صفت ﯾا مجموعه ای از صفات که برای ھر کدام از موجودﯾتھا منحصر بفرد باشد.
انواع کليد

1

1
مدﯾر گروه

ﯾکی از کليدھای اصلی است که طراح سيستم انتخاب ميکند.
کليدھای کاندﯾدی ھستند که بعنوان کليد اصلی انتخاب نشده اند.

کليد خارجی :صفتی است که در ﯾک جدول وجود دارد و در جدول دﯾگری کليد اصلی است.از اﯾن کليد برای ارتباط بين جداول استفاده ميشود.
فيلد) Tupple :صفات خاصه(

رکورد

وﯾژه گيھای رابطه

رکورد Record :مجموعه ای از فيلد ھا ميباشد.
:1رکوردھا نظمی ندارند)ﯾعنی اگر رکوردھا جابجا شوند جدول عوض نميشود(
:2فيلد ھا نظمی ندارند)ﯾعنی اگر فيلدھا جابجا شوند جدول عوض نميشود(
-3رکورد تکراری در رابطه وجود ندارد.

فيلد

نحوه تبدﯾل نمودار  ERبه مدل رابطه ای )قواعد(
:1ھرموجودﯾت به ﯾک رابطه تبدﯾل ميشود) .ستونھای اﯾن رابطه عبارتند از صفات ساده ،تک مقداره و اجزاء صفت مرکب(
:2فيلدھای )صفات خاصه( چند مقداره نياز به ﯾک جدول مجزا دارند که ستونھای اﯾن جدول کليد اصلی موجودﯾت آن)در اﯾنجا کليد خارجی
ميشود( و خود صفت چند مقداره است.
:3رابطه ھای ) N -1کل موجودﯾت  1را بعنوان ستون در سمت  Nدر نظر ميگيرﯾم(
:4رابطه ھای ) 1-1کافيست کليد ﯾک سمت را به به سمت دﯾگر اضافه کنيم(
:5رابطه ھای ) N-Mبه ﯾک جدول مجزا نياز دارﯾم که ستونھای آن کليه موجودﯾتھا +صفات خاصه آن رابطه است مانند فيلد نمره در موجودﯾتھای
درس و دانشجو(
2

آدرس

تلفن

کد مشتری

کد ملی

بستانکاری

نوع حساب

شماره چاپ

کد

آدرس

حساب

مشتری

M

N

نام

کد

نام

شعبه

1

1

N

کد

بانک

1

1

N

افتتاح
حساب

N

N
زمان

پرسنل

تراکنش

مبلغ

آدرس

نوع

نتيجه

شماره تراکنش

نام

تارﯾخ استخدام
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Email

نام خانوادگی

نام

نام کد گروه

کد شخص

شخص

آدرس

گروه

N

شھر

کد پرسنلی

تلفن

نمودار  ERدفترچه تلفن

استان

M
عضوﯾت

رسم جدول

*

} نام ،کد گروه {=گروه

*

}شھر،استان،نام خانوادگی  ،نام،کد شخص{=شخص

* *
* *
* *

}کد شخص ،کد گروه{=عضوﯾت )مجموع کد شخص و کد گروه بعنوان کليد انتخاب ميشود(

مدﯾرﯾت پاﯾگاه داده ھا

}اﯾميل ،کد شخص{=اﯾميل

DBMS

}شماره تماس  ،کد شخص{=شماره تماس

دستورات

SQL

1

ساخت جدول

 -تعرﯾف پاﯾگاه داده،اﯾجاد پاﯾگاه داده

( create TABLE student
id int not null PRIMARY KEY ,
name char (10) ,
family char (30) ,
) )unique (id

Create

2

DML

زبان دستکاری داده ھا
Data Manipulation language

 وارد کردن،وﯾراﯾش،جستجو،به ھنگام سازی،بازﯾابیاطالعات و کال ھرگونه تغيير در بانک داده

حذف جدول

DROP table student

DDL

زبان تعرﯾف داده ھا
Data definition language

3

select

نماﯾش تمام فيلدھای جدول student

از اﯾن دستور برای بازﯾابی اطالعات از  DBاستفاده ميشود.

* select
from student

Where
از اﯾن دستور برای شرط گذاشتن استفاده ميشود.
نام و خانوادگی تمام دانشجوﯾان را نماﯾش ميدھد.

AS

select name,family
from student

تغيير تيتر در خروجی

Order by
مرتب کردن خروجی )پيش فرض صعودی است(

select name,family
from student
Where id<80
Order by id Asce/Dese

select name,family
from student
’Where id<80 and name=’ali
نام select name AS
from student

در ھنگام تعرﯾف کاراکتر ھای غير التين از متغيير  Nvarcharاستفاده ميشود.
مثال

در ﯾک شرکت توليدی تعدادی محصول نوليد ميشود ،شرکتھای مختلفی اﯾن محصول را توليد ميکنند ،ميخواھيم در اﯾن سيستم اطالعات
)قطعات،توليدکنندگان،قطعات توليد شده توسط ھر توليد کننده شامل تعداد و تارﯾخ( را داشته باشيم بشرح ذﯾل:

رتبه شھر

نام

Supplier

تلفن

توليد کننده

کد
توليد
کننده

تعداد
قيمت وزن

N

M

رابطه

نام

کد
قطعه

Product
قطعه

رنگ
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*
}Supplier=S={sid,name,city,status,tel
*
}SP={sid,pid,qty
* *

}Product=P={pid,weight,color,price,name

'select * from product where price<200 and color!='red
مشخصات قطعاتی را بيابيد که قيمت آنھا زﯾر  200است و رنگ آن قرمز نباشد.؟

توابع تجمعی
توابعی ھستند که بر روی ستونھا اعمال ميگردند.

sum
count
max
min
avg

جمع

شمارش
بزرکترﯾن
کوچکترﯾن
متوسط
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select SUM(price) from product

مجموع قيمت قطعات را بيابيد؟

'select SUM(price)as "!  from product where color='red
مجموع قيمت قطعات قرمز با تيتر "قيمت" را بيابيد؟

'select COUNT(pid) from product where color='red
تعداد قطعات قرمز رنگ را بيابيد؟

select pid,name,weight*1000 from product
کد و نام قطعات و وزن قطعات را به گرم بيابيد؟

دستور LIKE
تابعی است که برای  searchکردن در رشته بکار ميرود.

’‘0912%
’‘%32
’‘%32%
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’‘???a
’‘%#

ابتدای رشته با 0912شروع شده باشد.
انتھای رشته به  32ختم شده باشد.
در رشته  32وجود داشته باشد.
چھار کاراکتر باشد و انتھای آن به کاراکتر  aختم شده باشد.

انتھای رشته به عدد ختم شده باشد.

'select * from supplier where tel like '0912%
توليد کنندگانی که تلفن آنھا با  0912شروع شده باشد را بيابيد؟

select supplier.name,product.name,qty from product,sp,supplier
جدول دکارتی )(3*4*4=48

select supplier.name,product.name,qty from product,sp,supplier
where supplier.sid=sp.sid and product.pid=sp.pid

نام تھيه کنندگانی که قطعه توليد کرده اند را ھمراه با تعداد و نام قطعه توليد شده بيابيد؟

select supplier.name,product.name,qty from product,sp,supplier
'where supplier.sid=sp.sid and product.pid=sp.pid and product.color='red
نام تھيه کنندگانی که قطعه قرمز توليد کرده اند را ھمراه با تعداد و نام قطعه توليد شده بيابيد؟

5

 باشد؟12،13،19 مشخصات تھيه کنندگانی را بيابيد که رتبه آنھا

select name from supplier where status=12 or status=13 or status=19

select name from supplier where status in(12,13,19)

نام تھيه کنندگانی را بيابيد که ھيچ قطعه ای توليد نکرده اند؟

select name from supplier
where sid not in(select sid from sp)

نام تھيه کنندگانی را بيابيد که گرانترﯾن قطعه را توليد کرده اند؟

select name from supplier
where sid in(select sid from sp
where pid in (select pid from product
where price=(select MAX(price)from product)))
. استفاده ميشود پس نتيجه حتما ﯾکی است و ميشود از =استفاده کردmax  تابعprice چون برای

SQL Server نکاتی در مورد
فاﯾل اصلی دﯾتابيس

MDF

 ھا و تراکنشھاlog فاﯾل ثبت

LDF

. استفاده ميشودnvarchar  از دﯾتا تاﯾپtable برای تعرﯾف کاراکترھای در طراحی فيلدھای ﯾک

. تبدﯾل ميشودautonumber  بهint  دﯾتا تاﯾپyes  بهno  ازidentity specification با تغيير

insert ساختار دستور

insert into "tablename"
(first_column,...last_column)
values (first_value,...last_value)
insert into supplier(sid,name,city,status,tel)
values(4,'s4','T',14,'091521386')
. حذف ميشدinsert into  آن در دستورvalues  وsid فيلد،  بودautonumber  بصورتsid اگر فيلد

autonumber

id

n

f

table1

id

name

family

table2

insert into table2(name,family)
Select name,family from table1
Where name like ‘%m’

. درج ميکندtable2  شروع ميشود را در جدولm نام و نام خانوادگی افرادی که با
. ميشودload  از جدول دﯾگریvalue در اﯾن حالت
.گيری از جداول مناسب استbackup اﯾن روش جھت

. جدول را توليد ميکنيمcreate اگر جدولی که برای بکاپ گيری استفاده ميشود از قبل وجود نداشته باشد توسط دستور

Delete ساختار دستور

delete from "tablename"
delete from supplier
where name='s4'

. اﯾجاد کرده بودﯾم پاک خواھد شدsupplier با اﯾن دستور رکوردی که قبال در جدول
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where "columnname"
OPERATOR "value"
[and|or "column"
OPERATOR "value"]
[ ] = optional
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. ميباشد و نماﯾش ﯾا عدم نماﯾش آن قابل تنظيم استmeta data  ميباشند که معروف بهSQL ( فاﯾلھای اطالعاتیdata base object):dbo

انتقال کل دﯾتا بيس از محلی به محل دﯾگر
-1روی فاﯾل مبداء کليک سمت راست

 importوارد کردن دﯾتا بيس
 exportارسال دﯾتا بيس

-2انتخاب دﯾتا بيس مبداء

-3انتخاب دﯾتابيس مقصد).اگر محل مقصد ﯾا مبداء خارج از  lanميباشد نياز به  static ipدارﯾم(

دستور veiw
جھت مشاھده قسمتی از ﯾک جدول ﯾا کل ﯾا ترکيب چند جدول استفاده ميشود.دستور  viewارتباط ھا را نيز نماﯾش ميدھد.
-1کليک سمت راست بر روی گزﯾنه  viewدر داخل دﯾتابيس و انتخاب new view
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دستور ساخت جدول create

)create table a(id int primary key identity(1,1),name char(30),price int
autonumber

ارتباط بين جداول

از گزﯾنه دﯾاگرام استفاده ميکنيم و کليد ھا را با  dragکردن
بھمدﯾگر متصل ميکنيم.
پس از  dragکردن باﯾد گزﯾنه  cascadeرا نيز فعال کنيم.

دستور update
برای بروز رسانی محتوای جدول استفاده ميشود.

update supplier set status-=2

'update supplier set name='S4
where status=13
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select * from sp
select * from supplier
select * from product

update supplier set status-=3
)where sid not in (select sid from sp
select * from supplier
تھيه کنندگانی که ھيچ قطعه ای توليد نکرده اندتعداد  3واحد از رتبه شان کم کند.
در صورتيکه در جدول  spمقداری برای  sidدر نظر گرفته نشده باشد از  statusدر جدول  supplierمقدار  3واحد کم ميشود.

قيمت قطعاتی که دو تھيه کننده آنھا را تھيه کرده اند  3واحد افزاﯾش پيدا کند؟

www.freebay.ir

update product set price+=3
select COUNT(pid),pid from sp
group by pid
having COUNT(pid)>1

دستور Group By

ھر گاه بخواھيم توابع جمعی مانند … sum,count,روی گروه ھا اعمال شود باﯾد رکوردھا را با اﯾن دستور گروه بندی کرد.
نام فيلد مقابل  Group Byباﯾد در مقابل  selectباشد در غير اﯾنصورت خطا خواھيم داشت.

select COUNT(sid),city
from supplier group by city

تعداد تھيه کنندگان از ھر شھر را نماﯾش دھيد؟

دستور Having

برای شرط گذاری بر روی رکوردھا از دستور  havingبھمراه دستور group byاستفاده ميشود.

select COUNT(pid),pid from sp
group by pid having COUNT(pid)>1

ھر قطعه توسط چند تھيه کننده توليد شده است؟

Stored Procedure
روالھای ذخيره شده

دستوراتی در  SQLھستند که پس از نوشته شدن کامپاﯾل شده و در سيستم بصورت کامپاﯾل شده ذخيره ميشوند.الزم بذکر است  viewکامپاﯾل
نميشود .ھر ) SP(stored procedureﯾک نام منحصر بفرد دارد و ھمچنين ميتواند پارامترﯾک نيز باشد.

پس از اتمام  SPو زدن دکمه  F5فاﯾل مورد نظر در شاخه  stored procedureذخيره ميشود.
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HGم Create proc
HK int or charرا@PON
As
 SQLدROVرات TSR!QN

table1

غير پارامتر

create proc s1
as
select * from table1

پارامترﯾک

table1 جدول نمونه

create proc s2
@x char
as
select * from table1
where city=@x
create proc s2
@y int
as
select * from table1
where status>@y

exec s1

exec s2 t
exec s2 't'

exec s2 15
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create proc s2
@x char,
exec s2 t, 10
@y int
as
select * from table1
where city=@x and status>@y
create proc s3
@i int,@n char,@c char,@s int
exec s3 4,'s4','T',14
as
insert into table1(id,name,city,status)
values(@i,@n,@c,@s)
؟. کپی شودtemp  در جدولtable1  حذف شده و محتوی جدولtemp  اﯾجاد کنيد که با فراخوانی آن محتوای جدولsp ﯾک:سئوال
temp اﯾجاد جدول نمونه

create
as
delete
insert
select

proc back
exec back
from temp
into temp(id,n,c,s)
 پاک شده و سپس ﯾک کپی از محتوﯾاتtemp پس از اجرای دستور ابتدا محتوﯾات جدول
* from table1

. منتقل ميشودtemp  به جدولtable1 جدول
rule
قوانين

create rule r1
as
@x<100

با اﯾن شراﯾط در صورتيکه. اعمال ميکندsupplier  از جدولstatus  را به ستونr1 با اجرای اﯾن دستور قانون
. درنظر گرفته شود با پيغام خطا مواجه ميشوﯾمststus  برای ستون100 عددی بزرگتراز

exec sp_bindrule 'r1','supplier.status'

 حذف ميشود به اﯾن جدول منتقل شود؟supplier  درست کنيد که ھر رکوردی که از جدولslog ﯾک جدول:تمرﯾن

create trigger t1
on supplier
delete from supplier
for delete
where sid=3
as
insert into slog(i,n,c)
select sid,'name','city' from deleted 9

 دست نخورده باقی ميماند و وﯾک کپی ازsupplier  استفاده کنيم طبق مثال پاﯾين جدولinstead of delete  از دستورfor delete اگر بجای دستور
. منتقل ميباشدslog رکوردی که حذف نشده است به جدول

create trigger t2
delete from supplier
on supplier
where sid=3
instead of delete
as
insert into slog(i,n,c)
select sid,'name','city' from deleted
شود و برای کاربر حذف بهfalse  تبدﯾل بهflag بلکه،  رکورد حذف نشودsupplier  درست کنيد که درھنگام حذف رکورد از جدولslog ﯾک جدول:تمرﯾن
نظر برسد؟
product
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create trigger t3
on product
delete from product
instead of delete
where price=132
as
update product
set flag=1
where pid=(select pid from deleted)
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