
مفاهیم پایگاه داده

مدل سازی معنایی داده ها: پنجمدرس 

سید کاوه احمدی
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شناخت 
سیستم

مدل سازی 
معنایی

پیاده سازی



 سازی مدل)قبل از پیاده سازی بانک اطالعاتی باید عمل طراحی بانک اطالعاتی 
.انجام شود( معنایی

 باید در باالترین سطح انتزاع(abstraction ) مشخص کنیم که چه اطالعاتی

.باید ثبت شود

 برای این کار معموال از نمودار روابط موجودیت هاEntity Relationship Diagram (ERD) 

.استفاده می شود
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مدل سازی معنایی داده



 طراحی پایگاه دادهCOMPANYبا نیازمندی های زیر:

هر دپارتمان یک نام، یک شماره . است( DEPARTMENT)شرکت شامل چند دپارتمان –

.از استتاریخ شروع مدیریت کارمند مورد نی. و یک کارمند که دپارتمان را اداره می کند دارد

یک دپارتمان ممکن است چند دفتر داشته باشد.

هر دپارتمان چند پروژه را کنترل می کند.

.یک نام، یک شماره دارد و در یک مکان مشخص اجرا می شود( PROJECT)هر پروژه –
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COMPANYپایگاه داده : یک مثال



مورد ( EMPLOYEE)شماره ملی، آدرس، میزان دستمزد، جنسیت و تاریخ تولد کارمندان –

.نیاز است

دکارمندان برای یک دپارتمان کار می کنند ولی ممکن است در چند پروژه فعالیت کن.

تعداد ساعاتی که کارمند در هفته روی هرکدام از پروژه ها کار می کند را دنبال می کنیم.

مدیر مستقیم هر کارمند مورد نیاز است.

.داشته باشد( DEPENDENT)هر کارمند ممکن است تعدادی وابسته –

برای هرکدام از وابستگان، نام، جنسیت، تاریخ تولد و نسبت را ذخیره می کنیم.
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COMPANYپایگاه داده : یک مثال



ERDعناصر موجود در نمودار 

موجودیت ها

صفات

ارتباطات
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تعریف موجودیت

هر آنچه که می خواهیم در مورد آن اطالعاتی را ثبت کنیم.

اشیای مشخص دنیای واقعی که می خواهیم در پایگاه داده نمایش دهیم.

موجودیت دپارتمان–

هر موجودیت می تواند یک سری نمونه داشته باشد

دپارتمان هوش مصنوعی–

دپارتمان محاسبات ابری–

طراح پایگاه داده پس از. در هر محیط عملیاتی انوع مختلف موجودیت ها وجود دارند

ن اولین مطالعه دقیق محیط عملیاتی مجموعه موجودیت های محیط را تعیین می کند و ای

.قدم در طراحی پایگاه داده است
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صفات ویژگی هایی هستند که یک موجودیت را توصیف می کنند.
محل انجام پروژه–

تاریخ تولد کارمند–

یک موجودیت مشخص دارای یک مقدار برای تمام صفات خود است.
یک موجودیت کارمند–

کامبیز: نام

00944533234: شماره ملی

1301/12/30: تاریخ تولد

مرد: جنسیت

 صفات داری نوع داده ای(data type ) (عددی، رشته ای و)مشخص هستند...
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صفات موجودیت



 ساده(Simple)

.باشد( اتومیک)صفت ساده صفتی است که به لحاظ معنایی تجزیه ناپذیر –

سن یا جنسیت

 مرکب(Composite)

.ویژگی ممکن است از اجزای مختلف تشکیل شده باشد–

(شهر، خیابان، کوچه، پالک)آدرس

 (نام کوچک، نام خانوادگی)نام

.باشدصفات مرکب ممکن است ایجاد یک سلسله مراتب کند چون اجزای صفت مرکب خود ممکن است مرکب–

 چند مقداری(Multi-valued)

.یک موجودیت ممکن است چند مقدار برای یک صفت داشته باشد–

مدارک تحصیلی کارمند

شماره تلفن کارمند
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انواع صفات



در حالت کلی ممکن است صفات چند مقداری مرکب وجود داشته باشند.
(دانشگاه، رشته، سال اخذ)مدارک تحصیلی –
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انواع صفات
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انواع صفات

سلسله مراتب در یک صفت مرکب



ی شوندموجودیت های با صفات مشابه در یک نوع موجودیت یکسان گروه بندی م.
PROJECTیا EMPLOYEEنوع موجودیت –

 به صفتی از نوع موجودیت که به ازای هر موجودیت دارای مقداری یکتا
(Unique )است، صفت کلید گفته می شود.

شماره ملی کارمند–

صفت کلید ممکن است مرکب باشد
شماره پالک ماشین–

 شماره + کد شهر

نوع موجودیت ممکن است بیش از یک صفت کلید داشته باشد
شماره پالک، شماره موتور–
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نوع موجودیت و صفت کلید
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نمایش نوع موجودیت

موجودیت

صفت

صفت شناسه

صفت شناسه دوم

صفت شناسه مركب

صفت چندمقداری



روی مقادیر صفت مشتق صفتی است که مقدار آن بوسلیه انجام محاسبات
.ذخیره شده بدست می آید

مجموع ساعات کار کارمند–
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نمایش نوع موجودیت

صفت مركب

صفت مشتق
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نمایش نوع موجودیت ماشین

ERدیاگرام 
(نوع موجودیت)

مجموعه ی موجودیت ها با سه موجودیت
(موجودیت ها)



 نوع موجودیت زیر را می توان متصور بود4با توجه به نیازمندی ها

–DEPARTMENT

–PROJECT

–EMPLOYEE

–DEPENDENT
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COMPANYپایگاه داده : یک مثال
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COMPANYپایگاه داده : یک مثال



طراحی اولیه انجام شده کامل نیست.

برخی از جوانب مورد نیاز بوسیله روابط نمایش داده می شوند.

 مدلERدارای سه مفهوم کلیدی است:

(نوع موجودیت و مجموعه موجودیت ها)ها موجودیت–

(ساده، مرکب، چندمقداری)صفات –

(و نوع ارتباط و مجموعه های مرتبط)ارتباطات –
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پاالیش طراحی اولیه با معرفی ارتباط ها



یک ارتباط دو موجودیت را با یک مفهوم خاص به هم مرتبط می کند.

.همکاری می کندXدر پروژه 1کارمند –

ارتباطات مشابه در یک نوع رابطه قرار می گیرند

بین نوع موجودیت کارمند و پروژهWORKS_ONنوع ارتباط –

درجه ارتباط، تعداد موجودیت های شرکت کننده در ارتباط است.

–WORKS_ON است2از درجه
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پاالیش طراحی اولیه با معرفی ارتباط ها
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COMPANYپایگاه داده : یک مثال
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COMPANYپایگاه داده : یک مثال



نوع ارتباط
شرح شمای یک رابطه است–

مشخص کننده نام ارتباط و نوع موجودیت های شرکت کننده–

مشخص کننده محدودیت ها در رابطه–

 نمایش نوع ارتباط در نمودارER
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نوع رابطه



شش ارتباط شناسایی شده

 (باینری)هستند 2همه از درجه
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COMPANYپایگاه داده : یک مثال



(cardinality-کاردینالیتی)چندی ارتباط 

نگی چندی یا ماهیت نوع ارتباط بین دو مجموعه از موجودیت ها عبارتست از چگو
.تناظر آن دو نوع موجودیت

:ارتباطچندی انواع 

1:1یک    به یک 

N:1به چند   یک 

N:Mچند به چند   
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COMPANYپایگاه داده : یک مثال

Many-to-one (N:1) Relationship
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COMPANYپایگاه داده : یک مثال

Many-to-many (M:N) Relationship



شش ارتباط شناسایی شده

 (باینری)هستند 2همه از درجه
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COMPANYپایگاه داده : یک مثال



یک ارتباط می تواند دارای صفت باشد
WORKS_ONدر ارتباط HoursPerWeekبرای مثال صفت –

 این موارد بیشتر در ارتباطاتN:Mدیده می شود.
رابطه منتقل کردNمی توان به سمت N:1در یک رابطه –

ا زیر. در یک دید کلی می توان گفت نوع ارتباط خود نوعی موجودیت است
.  پدیده ای است که در دنیای واقعی وجود دارد
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صفت های نوع ارتباط
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COMPANYپایگاه داده : یک مثال



هر دو طرف رابطه نوع موجودیت یکسان قرار دارد.
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ارتباط بازگشتی

supervisor role (1)
subordinate role (2)
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COMPANYپایگاه داده : یک مثال



موجودیت ضعیف

گهر موجودیت ضعیف موجودیتی است که وجودش وابسته بهه یهک موجودیهت دی
.یعنی با حذف موجودیت دوم موجودیت اول هم باید حذف شود. است

منتد کارمند یک موجودیتت عتفیو و موجودیتت کاروابستگانمثال موجودیت –

چون با حذو یک کارمنتد نمونته یای وابستته بته  ن. یک موجودیت قوی است

.یم از سیستم باید حذو شود

کارمند سرپرستیوابستگان کارمند

رابطه ضعیفموجودیت ضعیف
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COMPANYپایگاه داده : یک مثال



مشارکت در ارتباط

 مامی می گوییم اگر ت(كامل)الزامی مشارکت یک موجودیت در یک ارتباط را
غیر در غیر این صورت از نوع. نمونه های آن موجودیت در آن ارتباط شرکت کنند

.است(ناكامل)الزامی 
.مشارکت الزامی را به وسیله دو خط به ارتباط آن وصل می کنیم–
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تمام کارمندان در یکی از دپارتمان ها کار می کنند

تمام دپارتمان ها کارمند دارند

هر دپارتمان یک مدیر دارد
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COMPANYپایگاه داده : یک مثال



فقط برخی از کارمندان مدیر دپارتمان هستند
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COMPANYپایگاه داده : یک مثال
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3مثالی از ارتباط درجه 

دانشجودرساستاد

ترم نمره

آموزشیسال 

انتخاب

موجودیتسه بین ارتباط 



3و درجه 2مقایسه ارتباط درجه 

 است2حاوی اطالعات بیشتری از اطالعات درجه 3ارتباط درجه.
گرفته استzرا با استاد yدرس xدر نمودار قبل دانشجوی –

 متفاوت است2ارتباط درجه 2با 3یک ارتباط درجه.
تفاوت با نمودار قبل–

درس

دانشجو

انتخاب

درس

استاد

تدریس
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طراحی پایگاه داده رابطه ای

سید کاوه احمدی



 طراحی پایگاه دادهCOMPANYبا نیازمندی های زیر:

هر دپارتمان یک نام، یک شماره . است( DEPARTMENT)شرکت شامل چند دپارتمان –

.از استتاریخ شروع مدیریت کارمند مورد نی. و یک کارمند که دپارتمان را اداره می کند دارد

یک دپارتمان ممکن است چند دفتر داشته باشد.

هر دپارتمان چند پروژه را کنترل می کند.

.یک نام، یک شماره دارد و در یک مکان مشخص اجرا می شود( PROJECT)هر پروژه –
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COMPANYپایگاه داده : یک مثال



مورد ( EMPLOYEE)شماره ملی، آدرس، میزان دستمزد، جنسیت و تاریخ تولد کارمندان –

.نیاز است

دکارمندان برای یک دپارتمان کار می کنند ولی ممکن است در چند پروژه فعالیت کن.

تعداد ساعاتی که کارمند در هفته روی هرکدام از پروژه ها کار می کند را دنبال می کنیم.

مدیر مستقیم هر کارمند مورد نیاز است.

.داشته باشد( DEPENDENT)هر کارمند ممکن است تعدادی وابسته –

برای هرکدام از وابستگان، نام، جنسیت، تاریخ تولد و نسبت را ذخیره می کنیم.
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COMPANYپایگاه داده : یک مثال



 هر موجودیت قوی توسط یک جدول با همان صفات مورد نظر نمایش داده
.می شود

ه صفات جزء به طور مجزا در پایگاه داده ذخیر. صفات مرکب در مدل رابطه ای وجود ندارد–
.خواهد شد

فت صفات چند مقداری در یک جدول دیگر دارای ستون های متناظر با کلید اصلی و ص–
.پیاده سازی می شود
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به مدل رابطه ایERتبدیل نمودار 
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به مدل رابطه ایERتبدیل نمودار 



 حالتی که چندی ارتباط وجود دارد( رابطهN:M:)
.ارتباط دارای صفت است–

هر دو موجودیت به جدول تبدیل می شوند و ارتباط بین جداول هم به عنوان
.جدول رابط بین موجودیت ها در نظر گرفته می شود
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به مدل رابطه ایERتبدیل نمودار 



(، کد دانشجو)دانشجو...

(، کد درس)درس...

(، کد استاد)استاد...

(کد دانشجو، کد درس، کد استاد، ترم، نمره، سال آموزشی)انتخاب
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به مدل رابطه ایERتبدیل نمودار 

دانشجودرساستاد

ترم نمره

سال  موزشي

انتخاب
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به مدل رابطه ایERتبدیل نمودار 
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به مدل رابطه ایERتبدیل نمودار 



 1ارتباط:N

تیم–بازیکن –

(کد تیم... کد بازیکن، نام، )بازیکن

(کد تیم، نام تیم، )تیم...
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به مدل رابطه ایERتبدیل نمودار 



 1:1ارتباط

کلید خارجی: مشارکت غیر الزامی–
استاد، گروه آموزشی

مشارکت الزامی–
ترکیب در یک جدول
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به مدل رابطه ایERتبدیل نمودار 



 ارتباطN:M 1درجه ارتباط

درس، پیش نیاز–
(،کد درس، نام درس)درس...

(کد درس، کد پیش نیاز)پیش نیاز
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به مدل رابطه ایERتبدیل نمودار 



 1ارتباط:N 1درجه ارتباط

کارمند، مدیر ناظر–
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به مدل رابطه ایERتبدیل نمودار 
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تمرین


