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 هفاهین پایگاه داده رابطه ای -4

 رضا سعیدی
 

 برگرفته از اسالیدهای خانم بهکمال
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 ايمفاهيم اساسي مدل رابطه

 .اتذاع ضذ E.F.Coddتَسػ  1970اي در سال هذل راتؽِ•
 .هذل راتؽِ اي داراي ساختار اًتشاعی لَي است•
 .اس دیذ كارتز ًوایص جذٍلی دارد ساختار اساسی ایي هذل، راتؽِ است ٍ•
ِ اي است• ِ اي هثتٌی تز هذل راتؽ  . پایگاُ دادُ راتؽ
هفَْم جذٍل در پایگاُ دادُ راتؽِ اي ضثاّت سیادي تا هفَْم راتؽِ در •

 .ریاظیات دارد
 .هفهوم رابطه در پایگاه داده با هفهوم ارتباط در هدلساسی هعنایی  هتفاوت است•

  :تٌاتزایي
 پایگاه داده رابطه ای هجووعه ای اس جداول است
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 تعريف رابطه از نظر ديت

یک ضیئ : اس دیذگاُ دیت راتؽِ هتغیزي است تا هعٌاي هعوَل در تزًاهِ ساسي
 :ًاهذار كِ همذارش در سهاى تغییز هی كٌذ ٍ اس دٍ لسوت تطكیل ضذُ است

ًام  Aiكِ در آى ّز  Ai:Diصفت تِ صَرت  nاي ًاهذار اس هجوَعِ: سزآیٌذ -1
 ًام هیذاى صفت Diیک صفت است ٍ ّز 

اي است خَد هجوَعِ tتِ ًحَي كِ  tتاپل  mاي است اس هجوَعِ(: تذًِ)پیكز  -2
 .همذاري است اس ًَع هیذاى viكِ در آى  Ai:viعٌصز ّزیک تِ صَرت  nاس 
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 تعريف رابطه از نظر کاد

تعزیف ضذُ  Rراتؽِ ( ًِ لشٍها هتوایش) Dnتا  D1هجوَعِ  nتا فزض ٍجَد    •
تِ ( كِ اس ایي پس تاپل هی ًاهین)تایی ّا nهجوَعِ، هجوَعِ ایست اس  nرٍي 

 .  همذار تگیزد Dnام آى اس nجشء ... ٍ  D1ًحَي كِ جش اٍل آى اس 

 
 :اس ظزب كارتشیي سیز سیزهجووعه ایعثارتست اس  Rتِ تیاى دلیك تز   •

D1 x D2 x  ...  x Dn 

 .است nاس درجِ  Rكِ در ایي صَرت هی گَیین 
 
 aiاست، تؽَریكِ   a1,……,an )  (تایی ّاي nهجوَعِ اي اس  Rّز راتؽِ   •

   .تاضذ Diععَي اس   
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 مثال 
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 تناظر بين مفاهيم رابطه اي و مفاهيم جدولي

 استفادُ هی ضَد    رابطهاس هفَْم     هحیط انتشاعیتزاي پیادُ ساسي هذل راتؽِ اي در      •
 استفادُ هی ضَد   جدولاس هفَْم        پایگاه دادهتزاي پیادُ ساسي هذل راتؽِ اي در        •
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 ویژگي های رابطه

 رابطه تاپل تکزاری ندارد -1
 

 (بدنه رابطه)تاپلها نظن ندارند  -2
 

 (سزآیند رابطه)صفات رابطه نظن هکانی ندارند  -3
 

 .هقداری هستندتوام صفات تجشیه ناپذیز و تك -4
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 (دامنه)میدان 

اي است ًاهذار اس همادیز ّوٌَع  اس ًظز ریاظی، هجوَعِ  -    
 .  گیزًذاس آى همذار هی یك یا بیش اس یك صفتكِ 

 
 هجوَعِ همادیز هجاس تزاي ّز صفت: تِ تیاى دیگز -    

 

 .همادیز داهٌِ تجشیِ ًاپذیز ّستٌذ -    

 

 (NULL). یک صفت هی تَاًذ فالذ همذار تاضذ - 
10 

 ایکلید در مدل رابطه

 (super key)اتز كلیذ   •

 (candidate key)كلیذ كاًذیذ   •

 (primary key)كلیذ اصلی   •

 (foreign key)كلیذ خارجی   •
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 ابر کليد

ّز سیزهجوَعِ اس هجوَعِ عٌَاى راتؽِ كِ یكتایی همذار     •
 .در گستزُ راتؽِ داضتِ تاضذ

 
ّز تزكیثی اس اساهی صفات راتؽِ كِ در : تِ تیاى دیگز   •

 .ّیچ دٍ تاپلی همذار یكساى ًذاضتِ تاضٌذ
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 کليد کانديد

ّز سیزهجوَعِ اس هجوَعِ عٌَاى راتؽِ كِ دٍ خاصیت سیز     •
 :را داضتِ تاضذ

 یكتایی همذار -
 ّیچ دٍ تاپلی اس جذٍل داراي كلیذ كاًذیذ یكساى ًثاضٌذ

  ًاپذیزيكاّص -
 ّیچ سیزهجوَعِ اي اس كلیذ كاًذیذ ٍجَد ًذارد كِ هٌحصز تفزد تاضذ 

اتزكلیذي كِ ّیچ سیزهجوَعِ هحط آى : تِ تیاى دیگز   •
 .اتزكلیذ ًثاضذ
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 کليد اصلي

كٌذ ٍ تِ یكی اس كلیذّاي كاًذیذ راتؽِ كِ ؼزاح اًتخاب هی
 .ضَدسیستن هعزفی هی

 :ّاي اًتخابظاتؽِ
 .اس ًظز كارتز، ضٌاسِ هعوَل ًَع هَجَدیت تاضذ -1
 .ؼَل كَتاّتز داضتِ تاضذ -2
 .در ؼَل سهاى همذارش تغییز ًكٌذ -3
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 کليد خارجي

ّز سیزهجوَعِ اس      . گیزینرا در ًظز هی R1   ٍR2دٍ راتؽِ   •
 .است R2كلیذ كاًذیذ تاضذ، كلیذ خارجی در  R1كِ در  R2صفات 

فمػ یک كلیذ كاًذیذ داضتِ تاضذ، در تعزیف فَق   R1اگز راتؽِ  •
 .تجاي كلیذ كاًذیذ هی تَاى كلیذ اصلی را تكار تزد

 
 .رٍدكلیذ خارجی تزاي ًوایص ارتثاؼات تیي اًَاع هَجَدیتْا تكار هی  •

15 16 

 به مدل رابطه اي ERنگاشت 

 ًگاضت هَجَدیت هعوَلی  1.

 ًگاضت هَجَدیت ظعیف 2.

 1:1ًگاضت ارتثاغ تایٌزي  3.

 N:1ًگاضت ارتثاغ تایٌزي  4.

 N:Mًگاضت ارتثاغ تایٌزي  5.

 ًگاضت صفت چٌذهمذاري 6.

 تاییnًگاضت ارتثاغ  7.
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The ER conceptual schema diagram for the COMPANY database 

18 

 

Result of mapping the COMPANY ER schema into a relational schema 

19 

 نگاشت موجوديت معمولي   .1

 ایجاد جذٍل تزاي ّز هَجَدیت هعوَلی   •
 تثذیل صفات سادُ هَجَدیت تِ صفات جذٍل  •
 تثذیل ّز یک اجشاي صفت هزكة تِ یک صفت جذٍل  •

 اًتخاب یكی اس صفات كلیذ هَجَدیت تعٌَاى كلیذ اصلی جذٍل   •
اگز صفت هٌتخة هزكة تاضذ، هجوَعِ صفات تطكیل دٌّذُ آى،   •

 .كلیذ جذٍل خَاّذ تَد
  

 Employee, Department, Projectجدول های   : هثال

20 

   ضعيفنگاشت موجوديت  .2

 ایجاد جذٍل تزاي ّز هَجَدیت ظعیف   •
 تثذیل صفات سادُ هَجَدیت تِ صفات جذٍل  •
 تثذیل ّز یک اجشاي صفت هزكة تِ یک صفت جذٍل  •

 اظافِ كزدى یک كلیذ خارجی هتٌاظز تا كلیذ اصلی جذٍل هالک   •
درصَرت )كلیذ اصلی، تزكیة دٍ كلیذ خارجی ٍ كلیذ جشئی جذٍل   •

 .  است( ٍجَد

 
  {ESSN, DEPENDENT_NAME}که دارای کلید   DEPENDENTجدول : هثال
 .است
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 1:1 باينري نگاشت ارتباط .3

  Rتزاي دٍ هَجَدیت ضزكت كٌٌذُ در ارتثاغ  S  ٍTایجاد دٍ جذٍل  •
 Rرٍضْاي ًگاضت ارتثاغ   •

   Foreign Key approach -استفاده از کلید خارجی   -1
 Tیا  Sاظافِ ًوَدى كلیذ خارجی تِ یكی اس دٍ جذٍل   -

 تْتز است هَجَدیتی كِ هطاركت كاهل در ارتثاغ دارد، تعٌَاى جذٍل هالک اًتخاب ضَد -
 

 Merged relation -ادغام دو جدول  -2
 ادغام دٍ جذٍل هتٌاظز تا دٍ هَجَدیت در یک جذٍل -
 هٌاسة تزاي هَاردي كِ هطاركت ّزدٍ هَجَدیت، كاهل تاضذ -

 

 Cross-reference /relationship relation -ایجاد جدول ارتباط  -3
 .ایجاد جذٍل هستمل تزاي تَصیف ارتثاغ كِ ضاهل كلیذ اصلی دٍ جذٍل تاضذ -
 هٌاسة تزاي هَاردي كِ خَد ارتثاغ ًیش داراي صفت تاضذ -

  Employee , Departmentبین  دو هوجودیت   Manageارتباط :  هثال
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 N:1 باينري نگاشت ارتباط .4

 1تزاي هَجَدیت ؼزف   Sایجاد جذٍل  •
 Nؼزف تزاي هَجَدیت  Tجذٍل ایجاد   •
هتٌاظز تا كلیذ اصلی  ) Tاظافِ كزدى كلیذ خارجی تِ جذٍل   •

 (Sجذٍل هالک 
 Tتِ عٌَاى صفات جذٍل  Rاظافِ كزدى صفات ارتثاغ   •

 

 

 Employee , Departmentبین دو هوجودیت  Works Forارتباط : هثال
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 M:Nباينري  نگاشت ارتباط .5

 Mتزاي هَجَدیت ؼزف   Sایجاد جذٍل  •

 Nؼزف تزاي هَجَدیت  Tجذٍل ایجاد   •
 ارتثاغتزاي  Rجذٍل ایجاد   •
 Rاظافِ كزدى صفات ارتثاغ تِ عٌَاى صفات جذٍل   •

هتٌاظز تا كلیذّاي ) Rاظافِ كزدى دٍ كلیذ خارجی تِ جذٍل   •
 (T,Sاصلی جذاٍل 

 

  Employee , Projectبین دو هوجودیت  Works Onارتباط : هثال
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 صفت چندمقدارينگاشت  .6

 تزاي هَجَدیت Sایجاد جذٍل   •

 تثذیل صفات سادُ هَجَدیت تِ صفات جذٍل  •
 تزاي ّز یک اس صفات چٌذهمذاري هَجَدیت Tایجاد جذٍل هستمل   •
 (  Sهتٌاظز تاكلیذ اصلی جذٍل) Tاظافِ كزدى كلیذخارجی تِ جذٍل  •
 .كلیذ آى خَاّذ تَد Tهجوَعِ كلیذ خارجی ٍ صفت اصلی جذٍل   •

 
  Departmentهوجودیت Locationصفت : هثال
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   (n>2)تايي nارتباط نگاشت  .7

 هَجَدیت  nتزاي  T1...Tnایجاد جذاٍل   •
 تثذیل صفات هَجَدیت ّا تِ صفات جذاٍل ٍ اًتخاب كلیذ اصلی    •
 تزاي ارتثاغ  Rایجاد جذٍل   •
 Rتثذیل صفات ارتثاغ تِ صفات جذٍل   •
 ( T1...Tnهتٌاظز تا كلیذّاي اصلی )كلیذ خارجی  nاظافِ كزدى   •
 هی تاضذ  Rهجوَعِ كلیذّاي خارجی كلیذ اصلی   •

 

 Supplyارتباط سه تایی : هثال
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Ternary relationship type 

27 

 

Mapping ternary relationship type 

28 

 به مدل رابطه اي ERخالصه نگاشت 

 

                                
ER Model   Relational Model                     

 
Entity type   “Entity” relation 

1:1 or 1:N relationship type  Foreign key (or “relationship” relation) 

M:N relationship type  “Relationship” relation and two foreign keys 

n-ary relationship type  “Relationship” relation and n foreign keys 

Simple attribute   Attribute 

Composite attribute   Set of simple component attributes 

Multi-valued attribute  Relation and foreign key 

Value set    Domain 

Key attribute   Primary (or secondary) key 
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