
مفاهیم پایگاه داده

معماری پايگاه داده ها: درس دوم

سید کاوه احمدی



 در و( جهان واقعی)طراح بانک اطالعاتی تصور يا درک خود را از محیط عملیاتی
متجلی ERواقع ديد خود را از داده های عملیاتی محیط به صورت نمودار 

.می سازد
نمايش دهنده داده های بانک اطالعاتی در باالترين سطح انتزاع–

ترين سطح از سوی ديگر محیط فیزيکی بانک به عنوان پايین ترين و فیزيکی 
.بانک وجود دارد

مجموعه ای از فايل ها با ساختار مشخص و ارتباطات آنها–

ی تبديل سطوح واسطی بین اين دو سطح نیاز است تا داده های عملیاتی را به نحو
.و تعريف کند
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تعريف



هر مجموعه از فايل ها يک پايگاه داده نیست.
.پايگاه های داده معماری های مخصوصی دارند–
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تعريف



اص خود سیستم بانک اطالعاتی سیستمی است چند سطحی که دارای معماری خ

.است

معماری های متفاوتی توسط طراحان متفاوت مطرح شده است.

ANSIتاندارد يک معماری سه اليه را برای سیستم بانک اطالعاتی به عنوان اس

.معرفی کرده است
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تعريف



سطح داخلی

سطح ادراکی

سطح خارجی
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ANSIمعماری 
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 باط موجوديت ها و ارت)ديد طراح پايگاه داده ها است نسبت به داده های ذخیره شده
(.بین آنها

جامع و سراسری است.
شامل نیازهای داده ای تمام کاربران محیط–

در يک محیط انتزاعی مطرح است.
با عناصر ساختاری اساسی همان ساختار داده ای طراحی می شود.

ی در سطح ادراک. شمای ادراکی نوعی برنامه است حاوی دستورات تعريف و کنترل داده ها–
.واقع همین شمای ادراکی است

ظیر از جمله ساختارهای داده ای رايج برای تعريف شمای ادراکی می توان به ساختارهايی ن–
.اشاره کرد... رابطه ای، سلسله مراتبی، شبکه ای، هايپر گراف و

ی شودشمای ادراکی به سیستم داده می شود و در کاتالوگ سیستم نگهداری م.

(مفهومی)ديد ادراکی 
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مثالی از ساختار شبکه ای
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مثالی از ساختار سلسله مراتبی

R
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Student
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Student
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مثالی از ساختار رابطه ای

Student

Course

Prerequisite



متا داده است

 اطالعاتی درباره خود پايگاه داده و داده های ذخیره شده در آن را نگهداری
.کندمی
چه داده ای موجود است –

چه معنی دارد

 شدهچگونه ذخیره

کجا قرار دارد

 مالک آن چه کسی است

چه کسانی اجازه دسترسی به داده را دارند
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کاتالوگ سیستم



اطالعات مربوط به ديد ادراکی

اطالعات مربوط به ديد خارجی

اطالعات مربوط به ديد داخلی

اطالعات مربوط به کاربران

اطالعات مربوط به امنیت داده ها

اطالعات مربوط به جامعیت داده ها
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در کاتالوگ چه چیزهايی ذخیره می شود؟
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يک جدول از يک کاتالوگ با ساختار جدولی

آيا کاربر می تواند محتوای کاتالوگ را تغییر دهد؟
!به طور ضمنی بله–



ديد کاربر خاص نسبت به داده های ذخیره شده در پايگاه داده است.
در محدوده اطالعاتی مورد نیازش–

ديد خارجی در سطح خارجی معماری بانک مطرح است و از سطوح انتزاعی است.
مبتنی بر ديد ادراکی

بر اساس ديد ادراکی تعريف می شود–
معموال ساختار مشابه مدل داده ای

اگر طراح پايگاه را جدولی می بیند، کاربر هم جدولی می بیند–
شمای خارجی–

جزئی است.
هر کاربر می تواند تعدادی ديد داشته باشد.
چند کاربر می توانند در يک ديد مشترک باشند.
به تعريف مجموعه ديدهای خارجی کاربر، سطح خارجی گفته می شود.

ديد خارجی
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 ديدDBMS و نیز ديد طراح در مرحله طراحی )است نسبت به داده های ذخیره شده
(.فیزيکی

–DBMSبه جنبه های مختلف فايلینگ می پردازد.

در سطحی پايین تر از سطح ادراکی، نسبت به کل داده های ذخیره شده است.
در سطح فايلینگ منطقی مطرح است و مبتنی بر يک يا چند ساختار فايل.
در سطح داخلی پايگاه داده ها، فايلینگ منطقی تعريف می شود.
 1:1د و مجموعه ساختارهای سطح داخلی می توان( جداول مبنا)تناظر بین سطح ادراکی

.باشدN:Mيا N:1يا 
مثال يک جدول يک فايل
ده و در شمای داخلی نوعی برنامه برای تعريف ديد داخلی که توسط سیستم ايجاد ش

.کاتالوگ سیستم نگهداری می شود

ديد داخلی
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DBMS رداز در مورد ساختار فايل همان چیزی را می داند که برنامه ساز فايل پ
.می داند

می داند
.چه فايل هايی وجود دارد–

فرمت رکورد ها چگونه است–

ساختار فايل چگونه است–

اندازه و ظرفیت هر فايل چیست–

نمی داند
طرز نشست فايل ها روی رسانه ذخیره سازی چگونه است–

(نزديکی فیزيکی رکوردهای منطقا همجوار)لوکالیتی رکوردها چگونه است –
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ديد داخلی
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کاربران

دید کاربران نسبت به داده ها

(جداول مبنا)دید ادراکی 



در DBMSسطوح معماری در محیط ناپايگاهی و محیط پايگاهی و نقش 
ايجاد، مديريت و پردازش فايلها

شمای خارجی

شمای ادراکی

کنترل فایلهاو تعریف دستورات : شمای داخلی

فایلهاپردازش برنامه های 

وکنترل ، برنامه های تعریف
فایلهاپردازش 

FILES

داده های ذخیره شده 
محیط فیزیکیدر 

محیط پایگاهی

ز پیاده ساطراح و 
داده هاپایگاه 

سطوح 
انتزاعی

ردازفایل پبرنامه ساز 

DBMS

FS

OS

ناپایگاهیمحیط 

DB FLIES
داده های ذخیره شده 

محیط فیزیکیدر 

FS

Kaveh Ahmadi 18Database - Architecture



در معنای عام، هر استفاده کننده از پايگاه داده ها را کاربر گويیم.

کاربر

کاربر

منظم: همیشگی نامنظم: موردی

پایانی: کاربر

برنامه ساز نابرنامه ساز

فرمیکاربر 
منوییکاربر 

کاربر نقشه ای
کاربر فرمانی

پارامتریکاربر 
گرافیکیکاربر 
طبیعیبا زبان کاربر 

کاربر صوتی

QL

HL + QL
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ددر معماری سه سطحی روش هائی برای تبديل سطوح به يکديگر وجود دار.
دو سطح از تبديل موجود است:

کند میتعیین. ارتباط ديد داخلی و ادراکی را تعريف می کندداخلی/تبدیل ادراکی–
ت در تغییرا. رکوردها و فیلدهای سطح ادراکی چگونه در سطح داخلی نمايش داده شوند

کی بنابراين شِمای ادرا. داخلی می شود/سطح داخلی باعث عوض شدن تبديل ادراکی
.ممکن است ثابت بماند تا استقالل فیزيکی حاصل شود

. ندارتباط ديد ادراکی و يک ديد خاص خارجی را برقرار می کادراکی/تبدیل خارجی–
طح ادراکی مثال يک صفت خاصه از ديد کاربری ممکن است ترکیبی از چندين فیلد در س

ين رو شِمای از ا. خارجی می شود/تغییر در تعاريف ادراکی باعث تغییر نگاشت ادراکی. باشد
.خارجی ممکن است ثابت بماند تا استقالل داده منطقی بدست بیايد
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تبديالت بین سطوح



غییر در تغییر در سطح ادراکی يعنی تغییر در طراحی منطقی پايگاه داده ها و ت
نگ پايگاه شمای ادراکی اين تغییر معموال منجر به تغییر مناسب در سطح فايلی

.می شود

تغییر در سطح ادراکی دو وجه دارد:
رشد پايگاه در سطح ادراکی–

سازمان دهی مجدد پايگاه در سطح ادراکی–

نکات پايانی
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