
مفاهیم پایگاه داده

مفاهيم پايگاه داده ها: درس اول

سيد کاوه احمدی



العات استسيستم مديريت پايگاه داده ها يكي از سيستم های ذخيره و بازيابي اط.

سيستم  ذخيره و بازيابي اطالعات در معنای عام:
خيره، هر سيستمي که به کاربر برنامه ساز يا نابرنامه ساز امكان دهد تا اطالعات خود را ذ–

.بازيابي و پردازش کند
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تعريف



دادها يا نمايش ذخيره شده اشيا فيزيكي، چيزهای مجرد، بوده ها، روي: تعریف اول
.چيزهای قابل مشاهده که در تصميم سازی بكار مي آيند

هر مجموعه ای از بوده ها: تعریف دوم

منطقي بوده های خام که معنای اندکي دارند مگر اينكه به صورت: تعریف سوم
سازمان دهي شده باشند
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داده



ای ها به طرزی صوری و مناسب برها، مفاهيم يا شناختهها، پديدهنمايش بوده
برقراری ارتباط، تفسير يا پردازش توسط انسان يا هر امكان خودکار

ل انتساب هر نمايشي اعم از کاراکتری يا کميتهای قياسي که معنايي به آن قاب
.باشد
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ANSIتعريف داده از ديدگاه 



 شده استداده پردازش.

کندای که شناختي را منتقل مييافتهداده سازمان.

بكار گيریشود که توسط يك فرد يا سازمان برای تصميمای اطالق ميبه داده
.رودمي
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اطالع



 ر جهان مورد نظ)واقع از بخش از جهان جنبه هايياست از نمايش نمادين عبارت
رانكوهيروحاني –( يا محيط مطرح

 ی ايده  ها است که حاويا ومجموعه ای از گزاره های ساخت يافته راجع به واقعيت ها
در ،يارتباطاست و از طريق رسانه های شده آزمودهقضاوتي مستدل يا نتيجه ای 

(دانيل بِل. )مي گرددبه ديگران منتقل ،نظام مندقالبي 

يا )“ خرد”،آنچكيده اطالعات است که گاهي اوقات از تخمير فكری ،دانش
(الگور. )مي شودمتولد ( “معرفت”

چيستي و “ دانش”،نهايتاًو . هستند“ کاهش عدم قطعيت ها”همان ،اطالعات
(شانون).هستند( يعني اطالعات)چگونگيِ آنچه بازنمايي شده
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دانش



بانك اطالعاتي:
مجموعه ای است از داده های ذخيره شده و پايا در مورد انواع موجوديت های يك محيط –

عملياتي و ارتباطات بين آنها

(  نه لزوما فيزيكي، بلكه حداقل به طور منطقي)به صورت مجتمع –

مبتني بر يك ساختار–

تعريف شده به صورت صوری–

با حداقل افزونگي–

تحت مديريت يك سيستم کنترل متمرکز–

مورد استفاده يك يا چند کاربر–

به طور اشتراکي و همزمان–
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تعريف پايگاه داده



پایا بودن داده ها
 نويسي داده ها برای مدت طوالني مي تواند در سيستم باقي مي ماند و برخالف داده های محيط برنامه–

با پايان برنامه از بين نمي رود و پيرو خواست کاربر مجاز مي تواند تغيير داده شود

 بودن مجتمع( یکپارچگی-Integrity)
در قالب يك ، ت که کل داده های عملياتي محيط مورد نظر کاربران مختلفـي آن اسـه معنـب–

.يكجا ذخيره شده باشندو ساختار مشخص 
.واحد است( Schema)مدلسازی، طراحي منطقي و توصيف داده ها –

 ديد(View )کاربران به داده ها ممكن است متفاوت باشد

  تعریف شده بصورت صوري
تشريح و  ، در کادر تعريف فايلهای مورد نياز، ي آن است که داده ها به کمك احكام خاصيـه معنـب–

.تعريف شوند و اين کار زبان خاصي را الزم دارد
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تعريف پايگاه داده



در معنای عام به معني تكرار ذخيره سازی داده ها است.
ذخيره داده ها بيش از يكبار–

 بين داده هاناسازگاریاحتمال به وجود آمدن

افزونگي درون فايل
ناشي از ماهيت داده ها: افزونگي طبيعي–

صدها دانشجو رشته يكساني دارند

به علت استفاده از يك تكنيك ايجاد مي شود: افزونگي تكنيكي–
Indexing
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افزونگي



منطقي
سلسله مراتبي–

شبكه ای–

رابطه ای–

فيزيكي
انواع ساختار فايل ها–

اساسا ساختار داده ها در سطح طراحي منطقي پايگاه داده مفهوم دارد
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ساختار بين داده ها



يط عملياتي دانشگاهـمح:
(موجوديت های ديگر هم وجود دارند که مورد بحث ما نيستند)دانشجو : موجوديت–

:که به يك سيستم ذخيره و بازيابي کامپيوتری نياز دارندبخش های عملياتي –
امور آموزش

امور دانشجويي

امور مالي

اينجا دانشجو مورد )ت های سيستم فوق مي خواهند اطالعاتي را در مورد موجوديبخش های –
.داشته باشنددر اختيار ( نظر است
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يك مثال



دو مشي کلي در طراحي اين سيستم وجود دارد:

مشي سنتي يا فايلينگ1.

مشي پايگاهي2.
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يك مثال



 مطالعه مي شود  به صورت مستقل در اين روش هر يك از زير محيط های عملياتي
يد ـي و تولـيط طراحـر محـان زيـهمويژه ی و برای هر زير مجموعه يك سيستم 

.بگونه ای که فقط پاسخگوی همان زير محيط است، مي شود
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مشي فايلينگ
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 از ديد آموزشموجوديت دانشجو قالب رکورد:

سال ورود، دانشكده، شماره دانشجو، نام، نام خانوادگي، تاريخ تولد

شماره دانشجو، کد ترم، کد درس، نمره

 امور دانشجويياز ديد موجوديت دانشجو قالب رکورد:

سال ورودو، شماره دانشج، نام، نام خانوادگي، تاريخ تولد

شماره دانشجو، کد وام، مبلغ وام
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مشي فايلينگ



.داده ها مجزا از هم مي باشند1.

(تعدادی سيستم جداگانه و محيط ذخير سازی جداگانه)محيط ذخيره سازی نامجتمع 2.

عدم وجود سيستم يكپارچه3.

ها و قالب فايلسازی دادههای کاربردی به محيط ذخيرهوابستگي برنامه4.

هاخطر بروز پديده ناسازگاری داده5.

ر داده های هر زير مجموعه فقط مي تواند مورد استفاده کاربران همان زير مجموعه قرا: هااشتراکي نبودن داده6.
گيرد

اطالعات تكراری و افزونگي در داده ها7.

توسط اکنده که ممكن استردسازی واحد عملياتي به دليل وجود سيستم های متعدد و پرعـدم امكان استاندا8.
م وجود وی سيسترده باشد و امكان انجام يكسری عمليات منسجم شی زاحي و پياده سارتيمهای مختلف ط

درندا

سازیافزاری و حجم زياد برنامهافزاری و نرممصرف نابهينه امكانات سخت9.

عدم وجود ضوابط ايمني کارا و مطمئن10.
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معايب مشي فايلينگ



يم واحد طراحي و پيادهسازی به سرپرستي متخصصي به نام ـك تـيDBA 
ل سازمان را  ـر کـورد نظـي مـيط عملياتـل محـمجموعه نيازهای  اطالعاتي ک

بررسي ميکند

محيط واحد و مجتمع ذخيره سازی  ، با توجه به نيازهای اطالعاتي تمام کاربران
.يجاد مي شوداطالعات ا

DBMSرم افزار خاص به نام ـك نـيبا کمك –
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مشي پايگاهي



 رکورد نوع دانشجو فقط يكبار در فايل ذخيره مي شود و کاربران مختلف هر يك
.طبق نياز اطالعاتي خود از آن بطور مشترك استفاده مي نمايند

تمام صفات خاصه مورد نياز کاربران وجود دارند و صفات  ، در رکورد نوع دانشجو
.تنها يكبار در رکورد منظور مي شوند، خاصه مشترك

بت به داده های ذخيره شده در بانك داردـود را نسـاص خـد خـدي، ریـر کاربـه.

 است( و شايد متضاد)ديد کاربران مختلف از يكديگر متفاوت.
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مشي پايگاهي
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ا بصورت يك بانك مجتمع ديده مي شوند و از طريق ـل داده هـک: تمعـای مجـداده ه1.
DBMS مي شودآنها ارتباط برقرار با.

خود به مسائل  DBMSزيرا : دم وابستگي برنامه های کاربردی به داده ها و فايلهاـع2.
.فايلينگ مي پرازد و کاربران در محيط انتزاعي هستند

تعدد شيوه های دستيابي به داده ها3.

عدم وجود ناسازگاری در داده ها4.

اشتراکي بودن داده ها5.

امكان ترميم داده ها6.

کاهش افزونگي7.

کاهش زمان توليد سيستم ها8.

امكان اعمال ضوابط دقيق ايمني9.
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خصوصيات مشي پايگاهي



سيستم های قديمي وابسته به داده بودند.
نطق روش سازماندهي داده در دستگاه جانبي و روش دسترسي به آن توسط برنامه و در م–

.آن ساخته مي شدند

ون تاثير روی خيره سازی يا استراتژی دستيابي بدذدر چنين سيستمي تغيير در ساختار –
.  برنامه غيرممكن است

يكي از مزايای سيستم پايگاه داده استقالل داده است.

زی و استقالل داده به معني مصونيت برنامه ها از تغييرات ساختار ذخيره سا
.استراتژی دستيابي است

.دساختار ذخيره سازی بدون تاثير روی ديدهای کاربران است مي تواند تغيير کن–

.  دپايگاه داده و برنامه های کاربری هم مي توانند مستقل از يكديگر تغيير کنن–
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استقالل داده ای



دو نوع استقالل داده وجود دارد:
استقالل فيزيكي داده–

روی استقالل فيزيكي داده نشان مي دهد تا چه اندازه شمای داخلي مي تواند بدون تاثير
.برنامه های کاربردی تغيير کند

استقالل منطقي داده –
وی استقالل منطقي داده نشان مي دهد تا چه اندازه شمای ادراکي مي تواند بدون تاثير ر

.برنامه کاربردی تغيير کند
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استقالل داده ای



سخت افزار

نرم افزار

کاربر

داده
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عناصر اصلي پايگاه داده



سخت افزار ذخیره سازي
منظور همان رسانه های ذخيره سازی است که معموال برای ذخيره سازی داده ها از –

.ديسك های سريع با ظرفيت باال استفاده مي شود

سخت افزار پردازشی
عاتي ماشين های خاص برای محيط های بانك اطال. منظور همان کامپيوتر يا ماشين است–

اين ماشين ها از نظر . نيز خوانده مي شوند DBMنيز طراحي و توليد شده اند که به نام 
.های خاصي برخوردارندمعماری، حافظه اصلي و ساير اجزا از ويژگي

سخت افزار ارتباطی
برای برقراری ارتباط های راه دور و نزديك–

...معماری متمرکز، مشتری خدمتگذار، توزيع شده، موازی،چند پايگاهي، موبايل و–
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سخت افزار



دينرم افزار كاربر
بايد برای تماس با سيستم بانك اطالعاتي آماده کند( برنامه ساز)افزاری است که کاربر نرم –

نرم افزار سیستمی
بين بانك اطالعاتي فيزيكي که داده ها بصورت فيزيكي در آن ذخيره مي شوند و کاربران –

سيستم . ي قرار داردـك اطالعاتـر بانـه مديـوم بـاليه ای از نرم افزار موس، سيستم
اه از  ـه پايگـد کـمديريت بانك اطالعاتي نرم افزاری است که به کاربران امكان مي ده

با پايگاه خود کار کنند و  ، ود را تعريف کنند و به پايگاه خود دستيابي داشته باشندـد خـدي
روی آن کنترل داشته باشند
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نرم افزار



 كاربران با نقش مدیریتی(DBA)

كاربران با نقش استفاده كننده
(برنامه نويسان کاربردی)کاربران توليد کننده –

ال برنامه مسئول نوشتن برنامه های کاربردی بانك اطالعاتي که معموال با زبان هعای سطح با
مي نويسند

استفاده کنندگان نهايي–
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کاربران



ورد انواع موجوديتهای محيط عملياتي و ـه در مـت کـي اسـنظور داده هايـم
ای عملياتي و يا داده های  ـا داده هـبه آنهاصطالحا ارتباط بين آنها مي باشند که 

.پايا گفته مي شود

زاع  ـطح انتـداده های ذخيره شدني در پايگاه داده ها ابتدا بايد در باالترين س
.وندـي شـازی معنايـمدلس

يط به کمك  موجوديت ها و ارتباطات نمايش داده  ـر محـا در هـيم داده هـمفاه
.مي شوند
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داده



داده های ذخيره شده در پايگاه داده بر دو نوعند:
(مورد استفاده کاربر)داده های کاربردی –

(Meta Data)داده های سيستمي –
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داده


