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پایگاه داده
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آشنایی با اهمیت و مزایای پایگاه داده نسبت به سازمان دهی داده در سیستم های م. بتنی بر فایل1

آشنایی با سیستم مدیریت پایگاه داده و وظایف آن. 2

آشنایی با قابلیت های سیستم مدیریت پایگاه داده. 3

آشنایی با انواع روش های طرح ریزی پایگاه داده. 4

آشنایی با مدل داده رابطه ای برای طراحی پایگاه های داده. 5

آشنایی با شرایط اساسی مدل داده رابطه ای. 6

آشنایی با خصوصیات مطلوب پایگاه داده. 7

:ودپس از مطالعه این فصل، خواننده با مفاهیم ذیل آشنا می ش
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مشکالت 
سیستم های 

ایلمبتنی بر ف
عدم انعطاف پذیری

امنیت ضعیف

عدم به اشتراک  
گذاری و دسترسی  
پذیری به داده ها

داده-هوابستگی برنام

اری  افزونگی و ناسازگ
داده ها
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اشتراک

ماندگاری

امنیت

سازگاریاعتبار

کاهش 
افزونگی

استقالل

ویژگی های  
داده ها در 
پایگاه های  

داده
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پایگاه داده، برنامه ای که دستیابی به پایگاه داده را مدیریت و کنترل می کند و رابط بین

.کاربر و برنامه کاربردی است
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تعریف داده ها و تعیین روابط بین آن ها

گاه دادهتعیین روش های اضافه، حذف و تغییر دادن داده های موجود در پای

حفاظت از داده ها

ارائه داده ها به صورت اشتراکی بین کاربران مختلف

ایجاد شرایطی به منظور بازیابی داده ها برای کاربران

وظایف سیستم مدیریت پایگاه داده
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گردش سیستمی داده ها

گردش فیزیکی داده ها

نحوه شناسایی و سازمان دهی داده ها توسط کاربران و 
.برنامه نویسان را مشخص می کند

چگونگی و مکانی که داده ها به طور فیزیکی بر روی  
دیسک، نوار مغناطیسی و یا سایر ابزارها و مرتب و  

.خالصه می شود، را مشخص می کند

ش داده ها
ف گرد

ی مختل
ش ها

رو



10

فرهنگ داده

زبان جستجوی داده ها

زبان تعریف داده ها

قابلیت های سیستم مدیریت پایگاه داده
D

a
ta

 B
a

se

زبان تبدیل داده ها



زبااانی ت ااج ایواااد و تشااریا داده هااا و  •
تعیین برنامه هاای زماان بنادی شاده در     

سیستم مدیریج پایگاه داده

ساختار رکوردهاا، تعریاف فیهادها، محا      •
فای  ها و شایوه خخیاره ساازی داده هاا در     

اده هاا  بانک به وسیهه احکام زبان تعریف د
.انوام می شود
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زبان تعریف داده ها



زبان تبدی  داده هاا بارای نگاه داری    •
ه داده ها، پردازش و عمهیاتی مانند با 

، وارد کاردن و حا     هنگام کاردن 
.ودبخشی از پایگاه داده به کار می ر
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زبان تبدیل داده ها



از این زباان بارای تحقیا  و پرسا  از    •
.  پایگاه داده استفاده می شود

امروزه رایا  تارین زباان عمهیاای روی     •
.  داده ها، زبان تستووی داده هاسج

13

زبان جستجوی داده ها



فرهنااد داده در برریرنااده اطالعاااتی   •
.  درباره ساختار پایگاه داده اسج

فرهنااد داده عباااری اسااج از توصاایف •
مکتاااوا داده هاااایی کاااه در پایگااااه 

.  اطالعاتی موتود اسج
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فرهنگ داده

شماره تهفنکدپستیآدرسنام مشتریکد مشترینام داده

شرح
رد کد منحصر به ف

برای هر مشتری

نام  و نام 
خانوادری کام  

مشتری

کشور، ش ر، 
خیابان

رد کد منحصر به ف
اختصاص داده 
شده برای هر 

نشانی

شماره شخصی 
مشتریان

ثیج های 
الزم

ثبج حساا های 
ری، دریافتنی مشت

ثبج توزیه و 
تحهی  فروش ها

ثبج مشتریثبج مشتریثبج مشتریثبج مشتری

مستندای
لیسج کد 
مشتریان

درخواسج اولیه 
مشتری

درخواسج فروش 
نسیه

درخواسج فروش 
نسیه

درخواسج فروش 
نسیه

کاراکتر عددیکاراکتر عددیحرو  الفباییحرو  الفباییکاراکتر عددینوع فیهد

5151001010داندازه فیه

برنامه های 
مورد 
استفاده

به هنگام کردن 
حساا های 
دریافتنی، به 
هنگام کردن 
، پرونده مشتریان
به هنگام کردن 
توزیه و تحهی 

فروش ها

به هنگام کردن 
فای  مشتری

به هنگام کردن 
فای  مشتری

به هنگام کردن 
فای  مشتری

به هنگام کردن 
فای  مشتری

رزارش 
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: منطقی-طرح مفهومی
این طرح تجسم و تصویر کلی و منطقی از کلیه اجزا و چگونگی سازمان دهی و ارتباطات بین

. پایگاه داده ها، فایل ها و یا جداول را مشخص می کند ی پایگاه داده
ح ریز

طر

: فیزیکی-طرح درونی
.طرح درونی چگونگی پیاده سازی عملی و به اصطالح رایانه ای طرح مفهومی است

: طرح بیرونی
ها، چگونگی تجسم، ارائه و نمایش داده ها در خروجی هایطرح بیرونی یا خارجی پایگاه داده

.سیستم مانند صفحه نمایش ، چاپگرها و غیره را نشان می دهد
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در اینننننن مننننند ، ت نننننام   
داده هنننای پایگننناه داده بنننه  
صنننورت جنننداو  دو بعننندی 
سننناده ای ن نننان داده منننی  
شنننوند کنننه روابنننط نامینننده    
.منننننننننننننننی شنننننننننننننننوند 
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.هر کلید خارجی باید یا تهی باشد یا دارای ارزش مربوط به کلید اصلی باشد

.هر ردیف دارای تعداد مشخصی ستون است

در هر ستون داده هایی از یک نوع باشد

.هر سطر یک شخصیت را توصیف می کند

.کلیدهای اصلی باید منحصر به فرد باشند

.ترتیب سطر و ستون اهمیت ندارد

شرایط 
مدل 
داده 

رابطه ای



خصوصیات
مطلوب  
پایگاه های

داده

طراحی با 
مدل رابطه 

ای
استقالل 

موجودیت ها 
و داده ها

دستیابی
مستقیم و
سریع به 
اطالعات

کنترل 
دستیابی

انعطاف  
پذیری و  
سهولت 
استفاده

محیط 
دکاربرپسن
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