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 مقدمه ی مولفان :

اول باا عناوان   کتاب . می باشدکامپیوتر  مبانک اطالعات کاربردی یکی از دروس مهم عل

و مناسب برای دروس باناک  منطبق با سرفصل های وزارت علوم  بانک اطالعات کاربردی

فصل  العات می باشد . در دو رشته ی مهندسی فناوری اط اطالعات و یا پایگاه داده در 

و فصاول بعادی ایات کتااب مباحاث      شاده  به مباحث توصیفی و تعریفی پرداختاه   اول،

بیان شده است. در فصول مفهومی و دستوری سعی بر  SQLان مفهومی و دستوری به زب

، مخاطب را در فهم هرچاه بهتار مطا اب    ی مثال های متنوع و کارا ارایهایت بوده که با 

 محتویات فصل های ایت کتاب به شرح زیر می باشد : یاری کند.

شده است و بررسی مقایساه   ارایهفصل اول : اصطالحات و تعاریف پایه در بانک اطالعات 

ای بر روی انواع سیستم های مدیریت پایگاه داده و همچنیت معمااری باناک اطالعااتی    

 شده است. انجام

فصل دوم : در فصل دوم انواع مدل کردن داده ها در بانک اطالعاتی شرح داده شده است 

دل انتخابی ایت موجودیت به عنوان م –و تاکید ویژه بر روی مدل رابطه ای و مدل داده 

 شده است. صورت گرفتهکتاب برای شرح دستورات در فصول بعدی 

باا   SQLی دساتورات   ارایهفصل سوم : در ایت فصل الزم دانستیم که مخاطب را قبل از 

آشنا کنیم و ساعی شاده کلیاه     مفاهیم مدل رابطه ای در قا ب دستورات جبر رابطه ای

 دهیم. ارایهدستورات پرکاربرد و مهم جبر رابطه ای را همراه با چندیت مثال 

به طور واضح و سااده شارح    SQLفصل چهارم : در ایت فصل دستورات مهم و پرکاربرد 

 ارایاه مثال برای درک بیشتر مخاطب  داده شده است و برای هر دستور حداقل یک یا دو

 شده است.

سازی شرح داده شده و دو  ل پنجم : در فصل پنجم نرمال سازی و علت نیاز به نرمالفص

 شده است. ارایهمثال کامل در ایت زمینه 



 
 

امنیتای در باناک   و پیچیاده  مباحاث مهام   مقدماه ای از  فصل ششم : در فصال ششام   

 شده است. ارایهاطالعاتی به همراه دستورات پرکاربرد در ایت زمینه 

در آخار از تماامی   تمامی چیزهای خلق بشر خا ی از اشکال نیست؛ پس  ایت نوشته مثل

، هرگونه اشکال، ابهاام و یاا پیشانهاد و انتقاادی     یممخاطبان گرامی ایت کتاب تقاضا دار

کتااااب را باااه یکااای از آدرس ایمیااال هاااای  در نسااابت باااه محتاااوای در  شاااده 

sedighehrasti@gmail.com وmalekmakan@gmail.com   کاه در   در میان بگذارناد

 .گیردبعدی مورد تجدید نظر قرار ویراست های 

الزم به ذکر است که برخی مباحث پیشرفته از حوصله ی مطا ب ایت کتاب خار  بوده و 

 تاب دوم به طور کامل بحث خواهد شد.انشااهلل در ک

قارار  پروردگاار  ماورد قباول   هم کارده و  را فراناچیز  تالش ما خدمتیامید است که ایت 

  گیرد.

 ی ــمهندس صدیقه راست

 مهندس محمد ملک مکان
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  اول:فصل 

 اصطالحات پایه در بانک های اطالعاتی

 

 مقدمه :

Database  یا پایگاه داده همانطور که از اسمش بر می آید مجموعه ای از داده های

که معموال به صورت ا کترونیکی توسط سیستم های کامپیوتری دهی شده است  سازمان

امکان  ده ای است کهیقابل دسترس است. پایگاه داده اغلب مدل پیچذخیره شده و 

داده یکی از مهم تریت و با های می کند. پایگاه  تسهیلمدیریت داده ها را  ودسترسی 

و مدیریت  آنا یزد و توانایی سازماندهی، نارزش تریت منابع یک سازمان به شمار می رو

شده را در خود دارد. سئوا ی که ممکت است را به شکل ساختار یافته و کنترل  داده ها

پاسخ  دارند؟ پایگاه داده ها  پیش بیاید ایت است که چه سازمان هایی نیاز به استفاده از

 و یادآوری ایت است که تمامی سازمان ها نیاز به استفاده از پایگاه داده دارند زیرا ذخیره

حتی خار  هست. ن انساسازمانی از عهده  و روبه رشد داده های حجم بزرگ
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دیگر هیچ کمک قابل توجهی به سازمان ها نمی کند. با  یکاغذهای سنتی و  سیستم

طبیعی است که  توجه به ارزش داده و ظهور مفاهیمی چون سازمان های داده محور

دشوارتر شده و دسترسی و استخرا  با اهمیت تر و به مراتب  داده هانگهداری از ایت 

استفاده از ایت روش ها رفته رفته به یک معضل تبدیل خواهد شد و اطالعات جزیی با 

از نظر کالیو هامبی، داده ؛ اینجاست که باید از یک سیستم پایگاه داده استفاده کنیم

 نفت جدید است.

در ایت فصل مفاهیم اساسی پایگاه داده را به طور مفصل شرح داده می شود و با انواع 

ت در سیستم آشنا خواهید شد. همچنیت به انواع روش های دخیره سازی اطالعا

های مدیریت پایگاه داده می پردازیم و در نهایت معماری پایگاه داده را تشریح  سیستم

 می کنیم.

 اصطالحات پایه در بانک های اطالعاتی - 0

  : (Data)داده -0-0

 است کهیکی از تعاریف بسیار استفاده شده ایت داده دارای تعاریف مختلفی است، 

ها کلمات و ارزش های واقعی هستند که از طریق مشاهده و تحقیق بدست  داده

به عبارت دیگر داده نمودی از وقایع، معلومات، رخدادها، پدیده ها و مفاهیم . آیند می

داده به اطالعی گفته می شود که به  اینگونه تعریف شده: محاسباتداده در  می باشد.

  شکلی مناسب برای انتقال و پردازش ترجمه شود.

 به تعریف ما داده یک اسم است، یه واقعیت مشخص، یک آمار، یا جزیی از اطالعات.



    02                                   اصطالحات پایه در بانک های اطالعاتی                فصل اول:

 

 
 

 و حتی تصاویر باشد.کد، باینری، داده می تواند به شکل اعداد، کاراکترها، سمبل ها، 

رتباطاتی امروزی داده به شکل باینری تبدیل می شود. در کامپیوتر و رسانه های ا

بنابرایت داده یک نمایش باینری از یک موجودیت منطقی ذخیره شده در حافظه 

از نظر ساختاری داده به مقادیر صفت خاصه انواع موجودیت ها اتالق  کامپیوتر است.

گرفته شده که به معنی اطالع است.  datum ریشه کلمه داده از عبارت التیت می شود.

بندرت استفاده می شود و اکثرا ترجیح می  datumفرم جمع آن است. اما  dataو 

 را به صورت یک کلمه مفرد استفاده کنند. dataدهند 

 :(Information)اطالع -0-1

( مفهومی است که برای گیرنده آن قابل درک بوده و با دانستت informationطالع )ا

مجموعه ای از داده ها  ی تواند برای حل یک مسئله تصمیم گیری یا ارزیابی کند.آن م

اطالعات را می توانید راه حلی برای عدم که منتقل کنندۀ ایده ای معنادار است. است 

قطعیت تصور کنید. دانشی در مورد واقعیتی مشخص یا شرایطی معلوم که ارسال یا 

، "کجا"، "سیچه ک"برای پرسش هایی مانند  چنیت چیزی می توانددریافت می شود. 

وقتی اطالع  پاسخ هایی در اختیار مخاطب قرار دهد "چگونه"و  "چه"، "چرا"، "کِی"

به داده تبدیل می شود. بعد از پردازش، داده  گرددوارد کامپیوتر شده ذخیره می 

وقتی اسم صفت خاصه و مقدار  خروجی مجددا به عنوان اطالع دریافت می شود.

 هنگامی اطالعی در مورد موجودیت حاصل می شود. ،منسوب به آن در دست باشند

که اطالعات در یک بسته خاص قرار می گیرند و برای درک موضوعی یا انجام کاری 
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ر زیر چگونگی در نمودا ( تبدیل می شود.knowledgeاستفاده می شود به دانش )

، اطالعات و در نهایت استخرا  دانش نمایش داده می شود . بطور ارتباط بیت داده ها

خیص شده برای افزایش یا تل اطالعات سازمان یافته، تحلیل دانش،مختصر می توان 

 .باشدیا تشخیص می  درک، آگاهی

 

 ارتباط داده و اطالعات و دانش -0-0شکل

 :(Database)پایگاه داده -0-0

( مجموعه ای سازمان یافته از داده های Databaseداده )ک بانک اطالعاتی یا پایگاه ی

مرتبط به هم است که می تواند توسط سیستم های کاربردی مختلف به اشتراک 

بانک اطالعاتی یا همان  گذاشته شود و به راحتی دسترسی، مدیریت و بهنگام شود.

اطالعات است که بانک اطالعاتی ا کترونیکی به تعریفی به هر مجموعه ای از داده ها یا 

به مخصوصا به منظور جستجو و بازیابی سریع توسط کامپیوتر سازماندهی شده است. 



    10                                   اصطالحات پایه در بانک های اطالعاتی                فصل اول:

 

 
 

عبارت دیگر، پایگاه داده عبارت است از مجموعه ای از داده های ذخیره شده که به 

 صورت مجتمع و یکپارچه و مبتنی بر یک ساختار تعریف شده است که دارای حداقل

استفاده یک یا چند کاربر بصورت اشتراکی و  دررکز و موافزونگی، تحت کنترل متم

 همزمان می باشد.

عبارت است از ذخیره سازی تکراری داده های بانک به زبان ساده : افزونگی  نکته

اطالعاتی در بیش از یک نقطه از فایل بانک اطالعاتی. در مباحث بعدی تعریفی دقیق 

 خواهد شد. ارایهتر و علمی در ایت باره 

 ویژگی های داده در پایگاه داده-0-4

 در پایگاه داده باید داشته باشند در  یست زیر آمده است:ها ی که داده یها ویژگی

 ( اشتراکی شدنSharable) :در پایگاه داده بیت چندیت کاربر و برنامه  ها داده

 ری هستند.به اشتراک گذاقابل کاربردی 

 ماندگاری (Persistence) :در پایگاه داده ذخیره شد پایدار است  ای وقتی داده

 و از بیت نمی رود، مگر آنکه توسط سیستم پایگاه داده تغییر کند.

 ( امنیتSecurity) : در پایگاه داده از فاش شدن، تغییر و تخریب بدون ها داده

مجوز محافظت می شود. مدیر سیستم توسط سطوح دسترسی و قیدهای 

تعریف می کند و اطمینان می دهد که  امنیتی نحوه دستیابی به داده را

بررسی شده  فصل ششمامنیت در  دستیابی از طریق مناسب انجام می شود.

 است.
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 ( اعتبارValidity) :( یا جامعیتIntegrityو یا صحت ) (Correctness به )

در پایگاه داده نسبت به موجودیت دنیای واقعی معتبر اشاره  ها درستی داده

 دارد. مثال موجودی بانک نباید منفی باشد.

 ( سازگاریConsistency) : داده در پایگاه داده با مقدار واقعی داده در دنیای

خار  سازگار است. وقتی یک فقره اطالع در بیش از یک نقطه ذخیره شود و 

اگر بهنگام سازی در همه نقاط انجام نشود ناسازگاری الزم باشد بهنگام شود، 

 ایجاد می شود.

  بی ( افزونگیNon-Redundancy) : در پایگاه داده دارای حداقل ها داده

 . افزونگی به ایت معناست که هیچ دو فقره داده در بانکهستندافزونگی 

 در دنیای خار  نباشد. یکتا معرف یک موجودیت اطالعاتی

  ( استقاللIndependency) :در نمایش فیزیکی، تکنیک های دستیابی  تغییر

 و سازماندهی داده تاثیری روی برنامه های کاربردی ندارد.

 روش های ذخیره سازی داده ها -0-0

دو روش کلی برای ذخیره و بازیابی خودکار داده ها وجود دارد: سیستم فایلی ساده 

 .و سیستم پایگاه داده

 (File System)سیستم فایلی -0-0-0

در ایت روش، داده ها در فایل های ایت روش به روش کالسیک نیز معروف است. 

مجزا قرار گرفته و سیستم های جداگانه ای به نام سیستم پردازش فایل برای 
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استفاده از فایل های داده ای طراحی می شوند. در ایت سیستم ها هر برنامه ی 

 به خود می تواند مراجعه می کند. کاربردی تنها به فایل داده ای مربوط

 

 خیره سازی کالسیکروش ذ -1-0شکل 

 اشکاالت چنیت طراحی در ذخیره داده به طور خالصه عبارتند:

. افزونگی و ناسازگاری داده به د یل چندیت فرمت فایل و تکرار اطالعات در 9

 فایلهای مختلف.

عمل و یا . مشکل در دستیابی داده و نیاز به نوشتت برنامه جدیدی برای انجام هر 2

 منطق جدید.
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از های کاربردی برنامه  . قیدهای جامعیت به جای اینکه صریحا بیان شوند در کد9

 نظر پنهان می شد. اضافه کردن قیدهای جدید یا تغییر قیدهای موجود به سختی

 یرد.صورت می گ و با هزینه باال

 .. ایجاد ناسازگاری به د یل وجود چندیت کپی از فقره های داده4

بدون کنترل همزمان و همروندی پردازش ها . مشکالت امنیتی به د یل دسترسی 5

 .توسط چند کاربر

 (Database System)هی سیستم پایگا-0-0-1

و ی هر در ایت روش کلیه داده ها به صورت مجتمع در پایگاه داده ذخیره می شود، 

کاربر دید خاص خود را نسبت به داده ها دارد. کاربران مختلف می توانند به طور 

مشترک با پایگاه داده کار کنند. به د یل تجمع داده افزونگی به حداقل ممکت کاهش 

 می یابد.

( به عنوان واسطه بیت برنامه  DBMSنرم افزاری به نام سیستم مدیریت پایگاه داده ) 

 ذا امنیت داده ها در ایت روش بیشتر  ،های کاربردی و پایگاه داده ایفای نقش می کند

 است.
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 خیره سازی  پایگاهیروش ذ -0-0شکل 

چند نمونه از عالوه بر آرشیو ادارت دو تی و سیستم های معروف ما ی و بانکی 

 :دهآمزیر در کاربردهای سیستم پایگاه داده 

  ،شبکه های اجتماعی: به منظور ذخیره اطالعاتی نظیر کاربری، روابط، دوستان

 عالقه مندی ها، پسندها، نظرات، عکس ا عمل ها.

  ،فروشگاه های آنالیت: به ذخیره سازی اطالعات پرسنل، مشتریان، کاالها

 .می شودموجودی، سفارشات، واریزهای ما ی و غیره استفاده 

  ،سیستم های سالمت و بهداشت: اطالعات بیمار، سوابق پزشکی، سوابق دارویی

اطالعات بیمه بیمار، تراکنش های ما ی بیمار، اطالعات همراهان بیمار تنها 

در سیستم های پایگاه داده  می توانددرصدی کوچکی از انواع داده ای است که 

 ذخیره شود.
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 عناصر اصلی سیستم پایگاه داده-0-2

 اجزاء اصلی سیستم بانک اطالعاتی عبارتند از:

 داده ها .0

 موجودیت درباره ها و طبق تعریف پیش تر گفته شده واقعیت هایی داده شامل

 .ها است آن موجودیت بیت ارتباط و مختلف های

 افزار سخت .1

 سخت جانبی، های دستگاه داده، سازی ذخیره های رسانه پردازشی، عناصر

 .از ایت قبیل و تجهیزات شبکهارتباطی،  افزارهای

 نرم افزار .0

 افزار نرم شبکه، ارتباطی افزارهای نرم و عامل اما نه محدود به سیستم شامل

 .کاربردی می باشد های برنامه و داده پایگاه مدیریت سیستم

 عملیاتی های رویه .4

 پشتیبان، تهیه نظیر شود، می انجام داده پایگاه روی که عملیاتی کلیه شامل

 غیره می شود. و آنا یزگرها، آمارگیری

 کاربر .0
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بران یا کسانی که به نحوی با سیستم در ارتباط هستند نظیر مدیرپایگاه کار شامل

، (DBP(، برنامه نویسان پایگاه داده )DBD(، طراحان پایگاه داده )DBAداده)

 (.End Userو کاربران نهائی) (Applicationبرنامه های کاربردی )

 و معایب سیستم های پایگاه دادهمزایا -0-1

 مزایای مهم سیستم پایگاه داده 

 توان به مواردی نظیر: به صورت فهرست وار می

 بهبود به اشتراک گذاری داده ها .9

 بهبود امنیت داده ها .2

 بهبود یکپارچه سازی داده ها .9

 بهبود دسترسی به داده ها .4

 حداقل سازی ناسازگاری داده ها .5

 بهبود فرآیند تصمیم گیری .6

 هبود راندمان کاربران نهاییب .1

تجمع، وحدت ذخیره سازی و کنترل متمرکز به  ،سیستم های مدیریت داده

آدرس  از ثبت باعث کاهش افزونگی می شود. مثالکه ایت  می کنندکمک  ها داده

می یک سازمان جلوگیری های مختلف برای یک مشتری در قسمت های مختلف 

به جلوگیری از ناسازگاری داده ها خواهد شد. ایت  هایتا منجرایت موضوع ن .کند
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 از جمله همزمانی دسترسی می کنندرا تسهیل  داده هاری اشتراک گذاها  سیستم

 سیستمهای مدیریت سیستم های امنیتی درزیر  یا برنامه کاربردی.چند کاربر 

پایگاه داده امکان اعمال کنترل های مختلف را برای هر نوع دسترسی 

ها به  DBMS کند. فراهم می داده ها را،اصالح، حذف و غیره( بر روی )بازیابی

کمک به سزایی کرده )فراموش  از برنامه های کاربردیداده های سازمان  استقالل

نکنید که داده ها عمر طوالنی تری از برنامه های کاربردی دارند پس تنیده شدن 

(. می کندازمان ها ایجاد داده ها به برنامه کاربردی مشکالت عدیده ای برای س

 .می کنندرا بسیار آسان تر  پیاده سازی برنامه های کاربردی جدیدهمچنیت 

 معایب سیستم پایگاه داده 

عالوه بر افزایش هزینه های سازمان، مدیریت پیچیده، افزایش پیچیدگی در مدیریت 

هزینه های آی تی و همچنیت نگهداری مشکل تر موارد زیر همراه استفاده از پایگاه 

 :می شودداده به سازمان ها تحمیل 

و در نتیجه  زمان برتر ،طراحی سیستم های پایگاه داده پیچیده تر، دشوارتر. 9

 است. ن ترگرا

آسیب دیدن پایگاه داده ها به تنها نقطه سقوط سازمان تبدیل می شود. . 2

  پایگاه داده روی کلیه برنامه های کاربردی تاثیر می گذارد.

  پایگاه داده است.استخدام و آموزش نیروهای متخصص . نیازمند 9

 سیستم مدیریت پایگاه داده. عملکردبه  گی شدید داده ها. وابست4
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با تمام ایت مشکالت تمایل به استفاده از سیستم های مدیریت پایگاه داده به 

شدت رو به رشد است و متخصصیت علوم کامپیوتر راهکارهایی برای ایت 

 داده اند. ارایهمشکالت 

 سیستم مدیریت پایگاه داده-0-1

 DataBase Management) مخفف عبارت DBMSسیستم مدیریت پایگاه داده یا 

System)  برای ایجاد و مدیریت  و کاربردی سیستمی هایرم افزارمجموعه ای از ن

ایجاد، خواندن،  امکاناتی نظیر DBMS .استو داده های درون آنها بانک های اطالعاتی 

در اصل به عنوان . به روزرسانی و حذف داده ها در یک پایگاه داده فراهم می کند

نهایی یا برنامه های کاربردی عمل می کند،  واسط بیت بانک اطالعاتی و کاربران

اطمینان حاصل می کند که داده ها بطور مداوم سازمان یافته و به راحتی در دسترس 

. سیستم های مدیریت پایگاه داده درخواست های کابران و برنامه های قرار دارند

یات تبدیل و آنها را به دستورات پیچیده الزم برای عمل می کنندکاربردی را دریافت 

 و تمام ایت پیچیدگی ها از دید کاربران آنها مخفی است. می کنندکرده و آنها را اجرا 
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 DBMSنمای شماتیک یک  -4-0شکل 

 DBMS وظایف-0-1-0

توسط تعدادی مو فه نرم افزاری انجام می شود. هر کدام از ایت مو فه  DBMSوظایف 

ها ممکت است مرکب از چند واحد کوچکتر باشند. تعدادی از سرویس های که توسط 

 داده می شوند در زیر  یست شده است: DBMSمو فه های 

 (Transaction Processing. پردازش تراکنش )0

به واحدهای عملیاتی از منابع مختلف می رسد که  دستوراتیتراکنش  گر پردازش

که  طوریروی پایگاه داده اجرا می کند  جزیی، تکی و غیر قابل رویت تقسیم  و


