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 مدل های داده ای و معماری پایگاه داده -3

 رضا سعیذی
 

 بزگزفته اس اسالیذهای خانن بهکوال
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 انتشاع داده ها

ینی اص اٛذاف اصَی سیستِ پبیيبٙ دادٙ، فشاِٛ مشدٓ یل دیذ إتضاػی اص    •

 .دادٙ ٛبست

 

 إتضاع یؼٖی ّخفی سبصی جضئیبت ّشب٘ط بٚ رخیشٙ ٗ ٕيٜذاسی دادٙ ٛب    •

 

ّٖظ٘س اص ّحیظ إتضاػی، ّحیغی است فشاتش اص ّحیظ فبیَیٖو ّٖغقی ٗ    •

 .  فبیَیٖو فیضینی
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 ببالتشیٔ سغح إتضاع

 جُان ياقعی

 مذلساسی  معىايی دادٌ َا

:طزح مىطقی پايگاٌ دادٌ در  
 

     
 
 
 

 سطح خارجی

 سطح ادراکی

 محيط اوتشاعی

 پايگاٌ دادٌ

 محيط انتزاعي 
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 . ّذٍسبصی دادٙ ٛب، اّنبٕی بشای ْٕبیش ٗاقؼیبت است  •
 
 :اّنبٕی بشای إجبُ سٚ ػٌْ صیش فشاِٛ ّی مٖذ مذل دادٌ ای •

 
 طزاحی منطقی پایگاه داده ها،  -   
 کنتزل پایگاه داده ها،  -   
 انجام عملیات در آن -   

 
 

 .تاميه کىىذٌ محيط اوتشاعی پايگاٌ دادٌ است مذل دادٌ ای   •

 ای هذل  داده
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 ایبخشهای اساسي هذل داده

 بخش ساختاری -1
ای ٗ دٖٛذٙ ػٖبصش سبختبسی ّذً است ٗ سبختبس دادٕٙشبٓ 

 .ّی ش٘د تعزيفّفبٛیِ ّشتبظ بب آٓ دس ایٔ بخش 

 (پزداسشی)بخش عملياتی  -2
ّ٘سد ٕظش   عملياتّجْ٘ػٚ اّنبٕبتی است مٚ بٚ ٗسیَٚ إٜٓب 

 .ش٘دمبسبش إجبُ ّی

 اّنبٕی بشای ْٕبیش دادٙ ٛبی ّشب٘ط بٚ ّ٘ج٘دیت ٛب ٗ استببعبت بیٔ إٜٓب: سبختبس دادٙ ای  •
 .ای حذاقٌ یل ػٖصش سبختبسی اسبسی داسد ٛش سبختبس دادٙ   •
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 بخش جامعيتی -3
 

ای اص ق٘اػذ ٗ ّحذٗدیتٜبی بخش جبّؼیتی، اص ّجْ٘ػٚ
جبّؼیتی تشنیٌ شذٙ است مٚ بٚ ٗسیَٚ إٜٓب سیستِ 

ٛب ت٘إذ صحت، دقت ٗ سبصىبسی دادّٙذیشیت پبیيبٙ دادٙ ّی
 .ٗ تضْیٔ مٖذ کىتزلسا 

 ...ای بخشهای اساسي هذل داده
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 Database Schema –شوای پایگاه داده 

 شذٙسبختٜبی إتضاػی عشاحی( ت٘صیف)ػببستست اص تؼشیف   •
 
ٛب ٗ مٖتشً ٕ٘ػی بشٕبّٚ است شبٌّ دست٘سات تؼشیف دادٙ  •

 ٛبدادٙ
 
 .ٛب دس آٓ ٗج٘د ٕذاسددست٘سات ػَْیبت دس دادٙ •
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 ای انواع هذل های داده

 ای ای شبكٍ مذل دادٌ -3

 مزاتبی ای سلسلٍ مذل دادٌ -2

  ای ای رابطٍ مذل دادٌ -1
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 ای ای رابطه هذل داده -1

 .اّب اص دیذ مبسبش، ْٕبیشی جذٍٗی داسد. سابغٚ ّفّٜ٘ی سیبضی است

 :ّفبٛیِ سبختبس جذٍٗی ػببستٖذ اص
 جذًٗ   •
 سغش •
 ست٘ٓ •

 .ای، جذيل است عىصز ساختاری اساسی در ايه ساختار دادٌ
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 عولیات اصلي در هذل داده ای رابطه ای

 (SELECT)باسیابی   •

 (UPDATE)ساسی  بهنگام  •

 (DELETE)حذف   •

 (INSERT)درج   •
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 درج يك ومًوٍ داوشجً  •
INSERT 

INTO STUDENT 

VALUES(‘7413673’,’Ali’, Ahmadi’, ’BS’, ’Computer’) 

 هثال درج و باسیابي  -هذل رابطه ای 

 باسيابی دريس يك داوشجً  •
SELECT COID 

FROM STUCO 

WHERE STID=‘76140444’ 
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 حزف چٖذ سغش  •
DELETE 

FROM STUDENT 

WHERE STDEG=‘MS’ 

 هثال حذف -هذل رابطه ای 

 حزف یل ْٕٕ٘ٚ دسس •
DELETE 

FROM COURSE 

WHERE COID=‘COM777’ 
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 سبصی چٖذ سغش بٜٖيبُ  •

UPDATE COURSE 

SET CREDIT=‘1’ 

WHERE COTYPE=‘Lab’; 

 هثال بهنگام ساسی -هذل رابطه ای 

 سبصی یل سغش بٜٖيبُ  •
UPDATE COURSE 

SET COID=‘Com303’ 

WHERE COID=‘Com202’; 
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 ای رابطه ای اهن ویژگي های هذل داده

 .ای داسد اص ٕظش مبسبش ْٕبیش سبدٙ -1
 
 .ّحیغش ّسغح است -2
 
 .ػٖصش سبختبسی اسبسی آٓ جذًٗ است -3
 
 .ش٘د ٛبی سبدٙ ْٕبیش دادٙ ّی ْٛٚ چیض بب فقشٙ دادٙ -4
 
 .استببعبت بب چٖذیٜبی ّختَف دس آٓ قببٌ ْٕبیش است -5
 
 .ّٖغق ببصیببی آٓ سبدٙ است -6
 
 .بشای پشسشٜبی قشیٖٚ، سٗیٚ پبسخي٘ی قشیٖٚ داسد -7
 
 .ّبٖبی تئ٘سیل ق٘ی داسد -8
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 هزاتبي ای سلسله هذل داده -2

 دي عىصز ساختاری اساسی
 
 بزای ومايش مًجًديت:    رکًرد  •
 بزای ومايش ارتباط بيه دي وًع مًجًديت:  فزسوذی  -پيًوذ پذر  •

N 

T Y V 

U P M 



5 

17 

 .سبدىی ْٕبیش سبختبس جذٍٗی سا ٕذاسد -1

 . تقبسٓ سبختبس جذٍٗی سا ٕذاسد -2

 .دٗ ػٖصش سبختبسی اسبسی داسد -3

 .ّٖغق سٗیٚ ببصیببی دادٙ ٛب بٚ سبدىی سبختبس جذٍٗی ٕیست -4

 .دس ػَْیبت رخیشٙ سبصی ّشنالتی داسد -5

ٚ ٛبی فشصٕذ، افضٕٗيی پذیذ آیذ، پبیيبٙ  -6 دس دادٙ دس ّ٘اقؼی مٚ دس رخیشٙ سبصی ْٕٕ٘
 .ّؼشض ٕبسبصىبسی قشاس ّی ىیشد

 است استببط یل بٚ چٖذ سا ْٕبیش ّی دٛذ، ٍٗی ْٕبیش استببط چٖذ بٚ چٖذ دش٘اس -7

 ...هزاتبي  ای سلسله هذل داده -2
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 ای ای شبکه هذل داده -3

 :دٗ ػٖصش سبختبسی اسبسی
 
  ْٕبیش ٕ٘ع ّ٘ج٘دیت  :  سم٘سد   •
 ّ٘ج٘دیت  ( چٖذ)بیٔ دٗ  N:1بشای ْٕبیش استببط :  ّجْ٘ػٚ  •

A 

B 

C 

E 

G 

F 
H 

D 

:اجضای ّجْ٘ػٚ  
 ٕبُ ّجْ٘ػٚ -
 یل ٕ٘ع سم٘سد ّبٍل -
 یل ٕ٘ع سم٘سد ػض٘ -
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DEID 

STID E-TERM 

….. 

….. 

DEPT 

STID 

 مالك

 عضو

 ْٕبیش یل ٕ٘ع ّجْ٘ػٚ

 ...ای  ای شبکه هذل داده -3
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 .ای جذٍٗی سا ٕذاسد سبدىی سبختبس دادٙ -1

 . تقبسٓ سبختبس جذٍٗی سا ٕذاسد -2

 .دٗ ػٖصش سبختبسی اسبسی داسد -3

 .ٕیست“ یل بٚ چٖذ”ّبٛیتب خبص ْٕبیش استببعبت  -4

 .تش اص سبختبسٛبی دیيش است سبخت ّٖغقی دست٘س ببصیببی آٓ پیچیذٙ -5

ٚ ّشاتبی، مْتش است -6  .خغش بشٗص ٕبسبصىبسی دادٙ ٛب ٕسبت بٚ سبختبس سَسَ

بٚ ػَت حجِ صیبد اشبسٙ ىشٛب، ایجبد یب اصالح إٜٓب ّی ت٘إذ سبب بشٗص فضٕٗنبسی  -7
 .دس سیستِ ش٘د

 ...ای  ای شبکه هذل داده -3
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 هعواری پایگاه داده

 ّؼْبسی دٗالیٚ پبیيبٙ دادٙ    •

 ٕح٘ٙ رخیشٙ سبصی ٗ سبصّبٕذٛی فبیَٜب : Physical -سغح فیضینی  •

  عشاحی پبیيبٙ دادٙ :  - Logical سغح ّٖغقی •

 

 ّؼْبسی سٚ الیٚ پبیيبٙ دادٙ    •
 ٕح٘ٙ رخیشٙ سبصی ٗ سبصّبٕذٛی فبیَٜب  : - Physicalسغح فیضینی  •

 عشاحی مَی پبیيبٙ دادٙ  :  - Conceptual( ّفّٜ٘ی)سغح ادسامی  •

 إٓچٚ مبسبشآ ّختَف ّی بیٖٖذ:  - View (External) سغح دیذ خبسجی •

23 
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 هعواری سه الیه پایگاه داده ها

Conceptual 
Schema 

… 

Physical 

level 

Logical  

level 

Internal 
Schema 

External 
Schema 1 

External 
Schema 2 

External 
Schema n 

External 

level 
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 سطح فیشیکي

ٔ سغح پبییٔ -1 است مٚ ٕح٘ٙ رخیشٙ سبصی دادٙ ٛب سا بیبٓ  پبیيبٙ دادٙ تشی
 .ّی مٖذ

 .دس سغح فبیَیٖو ّغشح است -2

 .ش٘دّبتٖی بش یل سبختبس فبیٌ است مٚ بب ٕظش عشاح پبیيبٙ عشاحی ّی -3

 .بٚ عشاحی فیضینی ٕیض ّ٘سُ٘ است -4

 . شْبی فیضینی شبٌّ ششح فبیَیٖو پبیيبٙ دادٙ است -5
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 (هفهوهي)سطح ادراكي 

 .شذٙ استٛبی رخیشٙٛب ٕسبت بٚ دادٙدیذ عشاح پبیيبٙ دادٙ -1

 .جبّغ است -2

 .دس یل ّحیظ إتضاػی ّغشح است -3

 .ش٘دای عشاحی ّیبب ػٖبصش سبختبسی اسبسی ْٛبٓ سبختبس دادٙ -4

 . ٛبستشْبی ادسامی ٕ٘ػی حبٗی دست٘سات تؼشیف ٗ مٖتشً دادٙ -5

 .ش٘دش٘د ٗ دس مبتبٍ٘ه سیستِ ٕيٜذاسی ّیشْبی ادسامی بٚ سیستِ دادٙ ّی -6
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 سطح خارجي

شذٙ دس پبیيبٙ  ٛبی رخیشٙدیذ خبسجی، دیذ مبسبش خبص ٕسبت بٚ دادٙ -1
 .ّجْ٘ػٚ دیذٛبی خبسجی، سغح خبسجی ىفتٚ ّی ش٘دبٚ . دادٙ است

 .جضئی است، ٍٗی دس سغح إتضاػی ّغشح است -2

 .ش٘دسٗی دیذ ادسامی عشاحی ٗ تؼشیف ّی -3

شْبی خبسجی حبٗی دست٘سات تؼشیف ٗ مٖتشً دادٙ ٛب دس سغح خبسجی  -4
 .مٚ ت٘سظ مبسبش ایٔ سغح ٕ٘شتٚ ّی ش٘داست 

چٖذ مبسبش ٗ ْٛچٖیٔ  ٛش مبسبش ّی ت٘إذ تؼذادی دیذ داشتٚ ببشذ -5
 .ّی ت٘إٖذ دس یل دیذ ّشتشك ببشٖذ
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 ایاستقالل داده

ٛبی مبسبشدی بٚ تغییشات یؼٖی ٗابستٚ ٕب٘دٓ بشٕبّٚ  •
 شذٙشْبٛبی رخیشٙ/ٛبدادٙ

 
قببَیت تغییش شْبی دادٙ دس یل سغح بذٗٓ ٕیبص    •

 ببالتش( سغ٘ح)بٚ تغییش دس سغح 

ٛبیبشٕبّٚ  
مبسبشدی   

ٛبیدادٙ  
شذٙرخیشٙ  

DB 

28 

 ایانواع استقالل داده

 ای فیضینیاستقالً دادٙ -

 ای ّٖغقیاستقالً دادٙ -
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 ای فیشیکياستقالل داده

ٛبی  ػببستست اص ّصٕ٘یت دیذٛبی مبسبشآ ٗ بشٕبّٚ  •
فیضینی  -مبسبشدی دس قببً تغییشات دس سغح داخَی

 ٛبپبیيبٙ دادٙ
 
قببَیت تغییش دس شْبی فیضینی بذٗٓ ٕیبص بٚ تغییش   •

 دس شْبی ادسامی یب دیذٛبی مبسبشآ

30 

 ای هنطقياستقالل داده

ٛبی  ػببستست اص ّصٕ٘یت دیذٛبی مبسبشآ ٗ بشٕبّٚ  •
 ٛبمبسبشدی دس قببً تغییشات دس سغح ادسامی پبیيبٙ دادٙ

 
 قببَیت تغییش شْبی ادسامی بذٗٓ تغییش دس دیذ مبسبشآ  •

31 

تغییش دس سغح ادسامی یؼٖی تغییش دس عشاحی ّٖغقی پبیيبٙ       •
 ٛب ٗ تغییش دس شْبی ادسامیدادٙ

 .ش٘دّؼْ٘ال ّٖجش بٚ تغییش ّٖبسب دس سغح فبیَیٖو پبیيبٙ ّی   •

 تغييرات سطح ادراكي

 :دالیٌ تغییش    •
 سشذ پبیيبٙ دادٙ دس سغح ادسامی -1
 دٛی ّجذد پبیيبٙ دادٙ دس سغح ادسامیسبصّبٓ -2
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 سباى های پایگاه داده 

 َا سبان تعزيف دادٌ  -

                  Data Definition Language (DDL) 

 (  درج، حذف، اصالح ي باسيابی)َا سبان عمليات ريی دادٌ -

Data Manipulation Language (DML) 

ايه دي سبان، مستقل وبًدٌ ي َزيك شامل بزخی 
دستًرات يك سبان ياحذ پايگاٌ دادٌ َستىذ ي در 

 .َزسطح معماری َزدي سبان يجًد دارد
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 DML و   DDLهثال 

DDL 

 

 

 

DML 

CREATE TABLE Students ( 
 Name CHAR(30) 
 SSN CHAR(9) PRIMARY KEY NOT NULL, 
 Category CHAR(20) 
)   . . .  

INSERT INTO Students 
VALUES(‘Charles’, ‘123456789’, ‘undergraduate’) 
.  .  .  . 

34 

 سغح خبسجی

 سغح ادسامی

 DCL سغح داخَی

DML 

DLL 

 معماری
ANSI 

DSL 

 ANSIدر معماري پایگاه داده    DSLدستورهاي 

 .صببٕی ِٛ بشای مٖتشً دادٙ ٛب تؼشیف شذٙ است ANSIدس ّؼْبسی 
 Data Control  Language (DCL)   
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 خالصه  

 محیط انتزاعی داده 
 مدل های داده ای 
معماری پایگاه داده 
استقالل داده ای 
زبان های پایگاه داده 


