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            )99دولتي  -كامپيوتر(مهندسي   با توجه به جداول داده شده زير خروجي به چه صورت است؟ -1

City شهر توليدكننده =  
Color رنگ قطعه =  

P#= شماره قطعه  
S#= شماره توليدكننده  

QTY= تعداد توليدات  
Supplier توليدكننده =  

Supply توليد =  
Part قطعه =  

 

Supplier(S# , Sname , City)   
Supply(S# , P # , QTY)  

Part (P# , Color)  
  

SELECT S# 

FROM Supplier 

WHERE S# = P#; 

  كند. شماره توليدكنندگان و قطعات را كه باهم يكسان هستند در خروجي ظاهر مي )1  
  ) متفاوت باهم مقايسه شده است.Domainشود، زيرا دو دامنه ( را نمياج )2  
  گرداند. كنند را بر مي هاي يكسان توليد مي تمام توليدكنندگاني كه قطعه )3  
  گرداند. تمام قطعات با شماره يكسان را بر مي )4  

       

         )99دولتي  -مپيوتركا(مهندسي   با توجه به جدول ارائه شده، كدام عبارت جبري درست است؟ -2

STUD(S# , Sname , City , avg , clg #)  
  (شماره دانشكده، معدل، محل تولد، نام، شماره دانشجويي) جدول دانشجو

  1 (( ) ( )(STUD) (STUD)City avg 16 avg 16 CityP s = s P> >  

  2( ( ) ( )(STUD) (STUD)City avg 16 avg 16 Citys P =P s> >  

  3( ( )(STUD)City avg 16P s >  

  4( ( )(STUD)avg 16 Citys P>  
       

   1399سؤاالت كنكور كارشناسي ارشد سال 
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         )99دولتي  -كامپيوتر(مهندسي   زير كدام است؟ ERاي متناظر با نمودار  همدل رابط -3

 

  1(A(a ,a ,b ,r ) B(b ,b ,c , r ) C(c ,c , a , r )1 2 1 1 1 2 1 3 1 2 1 2   
  2(A(a ,a ,b ,r ) B(b ,b ,c ,r ) C(c ,c , a , r )1 2 1 1 1 2 1 3 1 2 1 2   
  3(A(a ,a ) B(b ,b ,a ,r ) C(c ,c ,b ,r ) R (a ,b ,r ) R (b ,c ,r )1 2 1 2 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 3 1 1 3   
  4(A(a ,a ) B(b ,b ) C(c ,c ) R (a ,b ,r )R (a ,c ,r ) R (b ,c ,r )1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 3 1 1 3   

       

Fهاي تابعي  جموعه وابستگيو م R(A,B,C,D,E)رابطهبا در نظر گرفتن  -4 {AB C , CD E}= ® ، ايـن  ®
  )99دولتي  -كامپيوتر(مهندسي   رابطه چند ابركليد دارد؟

  1 (1   2 (3   3( 4   4 ( 7  
        

دو كليـد كانديـد ايـن رابطـه و تنهـا       (B,C)و  Aرا در نظر بگيريد. فرض كنـيم  R(A,B,C,D,E,F)رابطه  -5
  )99دولتي  -كامپيوتر(مهندسي   انديد باشند. اين رابطه چند ابركليد دارد؟كليدهاي ك

  1( 8   2 (24   3( 32   4( 40  
        

ايجـاد كنـد.    Secondبا نام مستعار  Marksي  اين است كه يك كپي از رابطه secondr(Marks)كار عملگر -6
  )99دولتي  -كامپيوترندسي (مه  ؟اي، كدام است كار دستور زير در جبر رابطه

( ) ( )Marks Marks (Marks)mark Marks.mark second

Marks.mark Second.mark

P -P ´r

>
  

  گرداند. يك ليست تهي بر مي )1  
  كند. نمره مينيمم را از ليست نمرات استخراج مي )2   

  كند. نمره ماكزيمم را از ليست نمرات استخراج مي )3  
  دهد. موجود نيستند را نشان مي Marksهايي كه در جدول  نمره )4  

       

، كدام مورد خواهد بـود؟ (در  Aهاي مربوط به موجوديت  زير، طراحي منطقي رابطه يا رابطه EERنمودار در  -7
  هاي داده شده، زير خط ممتد به معناي كليد اصلي و خط چين به معناي كليد خارجي است.)  گزينه

   )99دولتي  -كامپيوتر(مهندسي   
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  1(A(YID,YIDR 2 ,A1,A2,A3)

ɺɺɺɺɺɺɺɺ ɺɺɺɺɺɺɺɺɺɺɺɺɺɺ
   

  2(A(YID,YIDR 2 ,A1,A2)
ɺɺɺɺɺɺɺɺ ɺɺɺɺɺɺɺɺɺɺɺɺɺɺ

   
  3(AA2(YID,A2) A(YID ,Y1,YIDR2,A1)

ɺɺɺɺɺɺɺɺ ɺɺɺɺɺɺɺɺ
   

  4(AA2(XID,YID , A2) A(XID ,YID,Y1 , XIDR , YIDR 2 ,A1)
ɺɺɺɺɺɺɺɺ ɺɺɺɺɺɺɺɺ ɺɺɺɺɺɺɺɺ ɺɺɺɺɺɺɺɺɺɺɺ ɺɺɺɺɺɺɺɺɺɺɺɺɺɺ

   
      

 ) 99دولتي -(مهندسي كامپيوتر  هاي زير درست است؟ چه تعداد از گزاره -8

  گزاره اول: تعداد كليدهاي كانديد يك رابطه از تعداد سوپركليدهاي آن رابطه همواره كمتر است.
  تواند جزيي از كليد اصلي آن باشد. خارجي يك رابطه، مي گزاره دوم: كليد

  اي را افزايش دهد. تواند استقالل داده مي Viewگزاره سوم: استفاده از 
  است. DBMSهاي همروند به عهده  گزاره چهارم: مديريت تراكنش

 ) چهار گزاره4  ) سه گزاره3  ) دو گزاره2  ) يك گزاره1  

  

 زير كدام مورد درست است؟ SQLزير در مورد پرس و جوهاي با توجه به پايگاه داده  -9

  )99دولتي  -كامپيوتر(مهندسي   
        

Node(NID , Name , Color , Description)  ها جدول گره  
  ها شامل شماره، نام، رنگ و شرح مربوط به هر گره است. اطالعات موجود در جدول گره

Edge(NID1,NID2, EdgeType)  
از گره با  EdgeTypeدار از نوع  ، نشان دهنده وجود يك يال جهتEdge هر سطر از جدول  ها جدول يال

  است.  NID2به گره با شماره  NID1شماره 
 

select distinct NID

from node, edge

where NID=edge.NID2 AND not exists (select *

                                      from edge 

where edge.NID1= NID)

  پرس و جو اول  
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select T1.NID 

from (select count (NID1) as cnt , NID

        from node left outer join edge on edge.NID1=NID

        group by NID) T1 ,

    

         (select count (NID2) as cnt , NID

         from node left outer join edge on edge.NID2=NID

         group by NID) T2

        where T1.NID = T2.NID and T1.cnt < T2.cnt

  پرس و جو دوم  

          ورودي ندارند.دهد كه يال خروجي دارند اما يال  هايي را مي ) پرس و جو اول، شماره گره1
  دهد كه درجه خروجي آنها كمتر از درجه ورودي آنها است. هايي را مي ) پرس و جو دوم، شماره گره2
   دهد كه درجه ورودي آنها كمتر از درجه خروجي آنها است. هايي را مي ) پرس و جو دوم، شماره گره3
  صحيح هستند. 2و  1 هاي ) گزينه4

       
را امانـت   Springerانتشـارات  هـاي   نام اعضايي كه همه كتـاب « پرس و جويه پايگاه داده زير، با توجه ب -10

(الف، ب و ج) براي اين پرس و جو درسـت اسـت؟   SQLرا در نظر بگيريد. چند مورد از دستورهاي  »اند گرفته
  )99دولتي-(مهندسي كامپيوتر  

, Title, Auther, Publisher)ISBNBook (  ها كتاب  
, Name, MDate)MIDer (Memb  اعضا  

, Duration)MID, ISBN, BDateBorrow (  امانت كتاب  
 

  الف)
SELECT Name 
FROM (SELECT Member.MID , Member.Name , count (Book.ISBN) as BorrowCount  
             FROM Member , Borrow  , Book     
             WHERE Member.MID - Borrow.MID and Book.ISBN - Borrow.ISBN 
              and Publisher - 'Springer'  

               GROUP BY Member.MID , Member.Name) as M 
WHERE BorrowCount - (SELECT count(*) 
                                          FROM Book 

                                           WHERE Publisher - 'Springer')  
  ب)   

SELECT Name  
FROM Member  
WHERE NOT EXISTS ((SELECT ISBN 
                                        FROM Book 
                                        WHERE Publisher = 'Springer') 
                                         EXCEPT 
                                         (SELECT ISBN 
                                         FROM Borrow 
                                         WHERE Borrow.MID = Member.MID))  
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  ج) 
  

SELECT Name  
FROM Member 
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 
                                         FROM Book 
                                         WHERE Publisher = 'Springer'  
                                          And 
                                          NOT EXISTS (SELECT ISBN 
                                                                    FROM Borrow 
                                                                    WHERE Borrow.MID = Member.MID 
                                                                     And Borrow.ISBN = Book.ISBN)) 

  )  سه4  ) دو3  ) يك2  ) صفر1  

       

دهد. در مورد يك ارتباط چند به يك كه بـين دو رابطـه    را نشان مي Rكليد اصلي رابطه  pk(R)فرض كنيد  -11
R1  وR2 مهندسي   وجود دارد، كدام گزينه صحيح است؟)IT-  99دولتي (  

  1 (pk(R2) pk(R1)®   2 (pk(R1) pk(R2)®  

  3 (pk(R2) R1 R2® ∩   4 (pk(R1) R1 R2® ∩  

       

 هاي تابعي زير به دست آمده است: مجموعه وابستگي R(A,B,C,D,E)در مورد رابطه -12

  { }F A B , A C , CD E , B D , E A= ® ® ® ® ®   

  استنتاج كرد؟ توان نميزير را هاي تابعي، كدام وابستگي تابعي  ابستگيبا توجه به اين مجموعه و
  ) 99دولتي  -IT(مهندسي   

  1 (BD CD®   2 (CD AC®   3 (BC CD®   4 (AC BC®  

       

 هاي تابعي زير برقرار است: وابستگير آن را در نظر بگيريد كه د R(A,B,C,D,E,P,G)اي شماي رابطه -13

  { }F AB CD , DE P , C E , P C , B G= ® ® ® ® ®   

  ) 99دولتي  -IT(مهندسي   ؟برقرار است R كدام گزينه در مورد رابطههاي تابعي فوق،  ابستگيبا توجه به و      

  نيست. 3NFاست، اما به شكل  2NFدر شكل نرمال  R) رابطه 1  
  نيست. BCNFست، اما به شكل ا 3NFدر شكل نرمال  Rرابطه  )2  
  نيست. 2NFدر شكل نرمال  R) رابطه 3  
  است. BCNFدر شكل نرمال  R) رابطه 4  

       

  شود در مورد كدام گزينه اطمينان حاصل كنيم؟ باعث مي ،ON UPDATE CASCADEستور د -14
  ) 99دولتي  -IT(مهندسي   

  تمام موارد باال) 4  ها ارچگي دادهيكپ) 3  ها نرمال بودن داده) 2  ديدهاي ذخيره شده) 1  
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زير همان  SQLرا در نظر بگيريد. كدام گزينه برقرار باشد، خروجي عبارت  R2(C,D)و  R1(A,B)هاي  رابطه -15
  ) 99دولتي  -IT(مهندسي   است؟ R1رابطه 

Select Distinct A,B 

From R1,R2  
  1 (R1  هيچ تاپل تكراري ندارد وR2 .تهي نيست  
  2 (R2  هيچ تاپل تكراري ندارد وR1 .تهي نيست  
  3 (R1  هيچ تاپل تكراري ندارد وR2 .تهي است  
  هيچ تاپل تكراري ندارند. R2و هم  R1) هم 4  

       
در  E4و  E1 ،E2 ،E3هــايي از چهــار موجوديــت  نمونــه -16

شكل مقابل نمايش داده شده است. كدام گزينه بهترين نمـودار  
EER مهندسي                         ؟معرف محيط است)IT-  99دولتي (  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1 (  2 (  

  3 (  4 (  
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  ) صحيح است.  2گزينه ( -1

هاي مختلف دو جـدول مختلـف    ) متفاوت، ستونDomainاگر فرض كنيم منظور طراح محترم از دو دامنه (
در پـرس و جـوي مطـرح     Partو  Supplyيعني جـدول   #Pباشد، آنگاه از آنجا كه جداول مربوط به ستون 

شود و خطاي فقدان و نـامعتبر بـودن نـام     شده در صورت سوال وجود ندارد، بنابراين پرس و جو اجرا نمي
شـود و گزينـه دوم    شود و پرس و جو اجرا نمي ) از سوي كامپايلر صادر ميInvalid column nameستون (

 )Domainادرست است و بدآموزي دارد. اصوال خطاي مقايسه دو دامنـه ( پاسخ سوال است، اما اين فرض ن
هـاي مختلـف دو جـدول     ستون مختلف در يك جدول است و نـه سـتون  مختلف مربوط به كنترل نوع دو 

مختلف. در واقع بخش اول گزينه دوم درست است، اما بخش دوم گزينه دوم نادرست است. يعني بايد بـه  
ها نامعتبر هستند  زيرا ستون«عبارت » ) متفاوت باهم مقايسه شده استDomainنه (زيرا دو دام«جاي عبارت 

)Invalid column name «(شد، چون ستون  در گزينه دوم مطرح ميP#  داخل جدولSupplier  اصال تعريف
  نشده است و نامعتبر است.

 درك بيشتر، جداول و پرس و جوي زير را در نظر بگيريد:جهت  مثال:

 (Supplier)توليدكنندگان  ازي جدولس پياده

Create Table Supplier 
( 
S# char (5), 
Sname char (20), 
City char (15), 

           Primary key (S#)   
           )    

 (Part)سازي جدول قطعات  پياده

Create Table Part 
( 
P# char (5), 
Color char (10), 

           Primary key (P#)     
           )    

  (Supply)سازي جدول توليد  پياده
Create Table Supply 

( 
S# char (5), 
P# char (5), 
QTY numeric (10), 
Primary key (S#, P#), 
Foreign key (S#) References Supplier(S#) 

   1399شد سال پاسخ سؤاالت كنكور كارشناسي ار
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on delete cascade  
on update cascade,  

Foreign key (P#) References Part(P#) 
on delete cascade 
on update cascade, 

Check (QTY>1 AND QTY<1000) 
           )  

  پرس و جوي زير را در نظر بگيريد: مثال:

SELECT S# 

FROM Supply 

WHERE S# = QTY; 

در جـدول تعريـف شـده در پـرس و جـو يعنـي        QTYو  #Sدر پرس و جوي فوق هر دو سـتون   توجه:
Supply ان و نامعتبر بودن نـام سـتون (  آماده است و خطاي فقدInvalid column name   از سـوي كامپـايلر (

اسـت   numeric(10)از نوع  QTYو نوع ستون  char(5)از نوع  #Sشود، اما از آنجا كه نوع ستون  صادر نمي
) يعنـي خطـاي عـدم توانـايي در     Error converting data type) متفـاوت ( Domainخطاي قياس دو دامنه (

 شود. شود و پرس و جو اجرا نمي به هم از سوي كامپايلر صادر مي char(5)و  numeric(10)تبديل 

 پرس و جوي زير را در نظر بگيريد: مثال:

SELECT S# 

FROM Supply 

WHERE S# = P#; 

 Supplyدر جدول تعريف شده در پرس و جـو يعنـي    #Pو  #Sدر پرس و جوي فوق هر دو ستون  توجه:
) از سـوي كامپـايلر صـادر    Invalid column nameقدان و نامعتبر بـودن نـام سـتون (   آماده است و خطاي ف

اسـت خطـاي    char(5)از نوع  #Pو نوع ستون  char(5)از نوع  #Sشود، همچنين از آنجا كه نوع ستون  نمي
) يعنـي خطـاي عـدم توانـايي در تبـديل      Error converting data type) متفـاوت ( Domainقياس دو دامنه (

char(5) و char(5)  شـود. و   شود و پرس و جو بـه درسـتي اجـرا مـي     نيز از سوي كامپايلر صادر نميبه هم
كند كه در اين حالـت گزينـه    شماره توليدكنندگان و قطعات را كه باهم يكسان هستند در خروجي ظاهر مي

  اول پاسخ سوال است.

 پرس و جوي زير را در نظر بگيريد: مثال:

SELECT S# 

FROM Supplier 

WHERE S# = Sname; 

در جـدول تعريـف شـده در پـرس و جـو يعنـي        Snameو  #Sدر پرس و جوي فوق هر دو ستون  توجه:
Supplier ) آماده است و خطاي فقدان و نامعتبر بودن نام ستونInvalid column name   از سـوي كامپـايلر (

 char(20)از نـوع   Snameو نـوع سـتون    char(5)از نوع  #Sشود، همچنين از آنجا كه نوع ستون  صادر نمي
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) يعني خطاي عدم توانايي در Error converting data type) متفاوت (Domainاست خطاي قياس دو دامنه (
  شود.  شود و پرس و جو به درستي اجرا مي نيز از سوي كامپايلر صادر نميبه هم  char(5) و char(20)تبديل 
شـد و يـا    بهتر بود حـذف مـي   سوال اين اند، كه يكسال تالش كردهجهت حفظ حقوق دانشجوياني  توجه:

  شد. همان گزينه دوم اما با تاثير مثبت مي
سازمان سنجش آموزش كشور، در كليد اوليه خود، گزينه دوم را بـه عنـوان پاسـخ اعـالم نمـود، و       توجه:

د، بدون تاثير مثبت، كه كار خيلي همچنين در كليد نهايي بازهم گزينه دوم را به عنوان پاسخ نهايي اعالم نمو
  درستي نبوده است.
       

  ) صحيح است.  3گزينه ( -2
  صورت سوال به صورت زير است:

 با توجه به جدول ارائه شده، كدام عبارت جبري درست است؟

STUD(S# , Sname , City, avg , clg #)  

  (شماره دانشكده، معدل، محل تولد، نام، شماره دانشجويي) جدول دانشجو
1 (( ) ( )(STUD) (STUD)City avg 16 avg 16 CityP s = s P> >  

جايي هستند. بـه   به صورت مشروط داراي خاصيت جابه Pو  sدو عملگرگزينه اول نادرست است، زيرا 
اي از شروط بر روي سطرها باشد،  مجموعه qها و ستون اي از زير مجموعه Lيك رابطه، Rطور كلي اگر

باشـد.   Pهـاي عملگـر   زيـر مجموعـه سـتون    sهاي عملگر آنگاه تساوي زير زماني برقرار است كه ستون
sيعني Í P: 

( ) ( )(R) (R)L LP s =s Pq q  
  را به صورت زير در نظر بگيريد: STUDجدول  مثال:

clg# avg City  Sname  S#  
clg1 14 C1  Sn1  S1  
clg2 17 C2 Sn2  S2  
clg3 18 C3  Sn3  S3  

  پرس و جوي زير را در نظر بگيريد:

( )(STUD)City avg 16P s >   
 خروجي پرس و جوي پرانتز داخلي به صورت زير است:

clg# avg City  Sname  S#  
Clg2 17 C2 Sn2  S2  
Clg3 18 C3  Sn3  S3  

كه در نهايت پس از حركت به سمت خارج و انجام عملگر پرتو، خروجي نهايي پرس و جو به صورت زير 
 خواهد بود:

City  
C2 
C3  
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  همچنين پرس و جوي زير را در نظر بگيريد:

( )(STUD)avg 16 Citys P>  

 لي به صورت زير است:خروجي پرس و جوي پرانتز داخ

City  
C1  
C2 
C3  

هـاي   كه در نهايت پس از حركت به سمت خارج، انجام عملگر انتخاب امكان پذير نخواهد بود، زيرا ستون
avgنيسـت، يعنـي   Cityيعنـي   Pهـاي عملگـر   زير مجموعه ستون avgيعني  sعملگر CityË  در واقـع .
بـر روي سـتون    sانتخاب نشده است، بنابراين اجراي عملگر Pدر پرانتز داخلي توسط عملگر  avgستون

avg پذير نيست. امكان  
  پس رابطه زير برقرار است: 

( ) ( )(STUD) (STUD)City avg 16 avg 16 CityP s ¹ s P> >  
 اضح است، گزينه اول نادرست است.بنابراين همانطور كه و

  را به صورت زير در نظر بگيريد: STUDجدول  مثال:

clg# avg  City  Sname  S#  
clg1 14 C1  Sn1  S1  
clg2 17 C2 Sn2  S2  
clg3 18 C3  Sn3  S3  

  پرس و جوي زير را در نظر بگيريد:

( )(STUD)City,avg avg 16P s >   

 ير است:خروجي پرس و جوي پرانتز داخلي به صورت ز

clg# avg City  Sname  S#  
clg2 17 C2 Sn2  S2  
clg3 18 C3  Sn3  S3  

كه در نهايت پس از حركت به سمت خارج و انجام عملگر پرتو، خروجي نهايي پرس و جو به صورت زير 
 خواهد بود:

avg City  
17 C2 
18 C3  

  همچنين پرس و جوي زير را در نظر بگيريد:

( )(STUD)avg 16 City,avgs P>  
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  خروجي پرس و جوي پرانتز داخلي به صورت زير است:

avg City  
14 C1  
17 C2 
18 C3  

كه در نهايت پس از حركت به سمت خارج و انجام عملگر پرتو، خروجي نهايي پرس و جو به صورت زير 
 خواهد بود:

avg City  
17 C2 
18 C3  

  پس رابطه زير برقرار است:

( ) ( )(STUD) (STUD)City,avg avg 16 avg 16 City,avgP s = s P> >  

  جايي هستند. به صورت مشروط داراي خاصيت جابه Pو  sس همانطور كه گفتيم دو عملگرپ

2 (( ) ( )(STUD) (STUD)City avg 16 avg 16 Citys P =P s> >  
اي خطـاي نحـوي دارد و    گزينه دوم نادرست است، زيرا از نظر ساختار پرس و جـو نويسـي در جبررابطـه   

جهت انتخـاب سـطر در يـك جـدول مـورد اسـتفاده قـرار         sعملگر قابليت اجرا ندارد. پرس و جو اصال
 گيرد. مي

  به صورت زير است: sفرم كلي عملگر

R (R )2 1= sq  
گـردد. همچنـين در ايـن بخـش      اب سطر مشخص مـي شرط انتخاب سطر به عنوان مالك انتخ qدر بخش

,عالئم رياضي  , , , ,£ < ³ > ¹ ,و عملگرهاي منطقي  = ,Ø Ú Ù تواند مورد اسـتفاده قـرار گيـرد. عبـارت      مي

Citys .در گزينه دوم نادرست است و خطاي نحوي دارد  
 گيرد. جهت انتخاب ستون در يك جدول مورد استفاده قرار مي Pعملگر

  به صورت زير است: Pفرم كلي عملگر
R (R )2 L 1=P  

avgگـردد. عبـارت    هاي مورد نياز مشـخص مـي   مدل انتخاب ستون به عنوان ستون Lدر بخش 16P در  <
  گزينه دوم نادرست است و خطاي نحوي دارد.

3 (( )(STUD)City avg 16P s >  

   گزينه سوم درست است.

 پرس و جوي زير را در نظر بگيريد:

( )(STUD)City avg 16P s >   
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 خروجي پرس و جوي پرانتز داخلي به صورت زير است:

clg# avg City  Sname  S#  
clg2 17 C2 Sn2  S2  
clg3 18 C3  Sn3  S3  

كه در نهايت پس از حركت به سمت خارج و انجام عملگر پرتو، خروجي نهايي پرس و جو به صورت زير 
  خواهد بود:

City  
C2 
C3  

4 (( )(STUD)avg 16 Citys P>  

  گزينه چهارم نادرست است.

  پرس و جوي زير را در نظر بگيريد:

( )(STUD)avg 16 Citys P>  

 وي پرانتز داخلي به صورت زير است:خروجي پرس و ج

City  
C1  
C2 
C3  

هـاي   كه در نهايت پس از حركت به سمت خارج، انجام عملگر انتخاب امكان پذير نخواهد بود، زيرا ستون
avgنيسـت، يعنـي   Cityيعنـي   Pهـاي عملگـر   زير مجموعه ستون avgيعني  sعملگر CityË  در واقـع .
بـر روي سـتون    sانتخاب نشده است، بنابراين اجراي عملگر Pدر پرانتز داخلي توسط عملگر  avgستون

avg پذير نيست. امكان  
       

  ) صحيح است.  1گزينه ( -3
(مدل تحليل) هنگام نگاشـت بـه    ERهر موجوديت شناسايي شده در نمودار اي،  به طور كلي در مدل رابطه

هاي موجوديت پـس از نگاشـت    شود. همچنين صفت اي (مدل طراحي) به يك جدول تبديل مي مدل رابطه
شوند. همچنين ارتباط بين جدول از طريـق كليـد    هاي جدول بيان مي اي به صورت ستون آن در مدل رابطه

 ردد.گ خارجي برقرار مي

اي از سمت و موجوديتي شروع كنيـد كـه ورودي صـفت از     جهت تبديل مدل تحليل به مدل رابطه توجه:
 موجوديت ديگري نداشته باشد.

  اي نگاشت رابطه يك به چند بين دو موجوديت به مدل رابطه
يـد  گـردد. و كل  ها، هر موجوديت به يـك جـدول تبـديل مـي     مستقل از اختياري يا اجباري بودن موجوديت
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رابطه، همچنين صفات متصل به  گردد. كانديد جدول يك در جدول چند به عنوان كليد خارجي تعريف مي
  شود. مي مستتردرون جدول چند 

  روال كلي نگاشت در اين حالت به صورت زير است:

  مدل تحليل:

  
  مدل طراحي:

a b x y a

  
  Aجدول                Bجدول 

دهد.  رسم شده در صورت سوال، يك رابطه يك به چند بين دو موجوديت را نشان مي EER بخشي از مدل
  دهيم. اي را شرح مي كه در ادامه فرآيند نگاشت آن به مدل رابطه

  حالت اختياري

  مدل تحليل:

  
  است. Bكليد موجوديت  1bو صفت Cكليد موجوديت  1cدر شكل فوق صفت توجه:
  نماد خط افقي نشانه اختياري بودن موجوديت چسبيده به آن است. توجه:
نمونـه   Nحـداقل بـا صـفر و حـداكثر بـا       Cدهد كه هـر نمونـه موجوديـت از       نشان مي (N,0)قيد  توجه:

ـ   Bدهد كه هـر نمونـه موجوديـت از       نشان مي (0,1)ارتباط دارد و قيد  Bموجوديت از  ا صـفر و  حـداقل ب
  .ارتباط دارد Cحداكثر با يك نمونه موجوديت از 

  
  
 

khalilifar.ir



 كنكور كارشناسي ارشد (پايگاه داده)  526

  مدل طراحي:
r3 c1 b2 b1    c2 c1 

         

         

 Cجدول     Bجدول 

بـه عنـوان كليـد     Bموجوديـت  در جدول چنـد يعنـي    Cموجوديت كليد كانديد جدول يك يعني  توجه:
 گردد. خارجي تعريف مي

 شود. مي مستتر Bدرون جدول چند يعني موجوديت رابطه، ) به r3همچنين صفات متصل ( توجه:

 Cدر جدول موجوديـت   كليد كانديد سابقبرابر همان  Cموجوديت كليد كانديد جدول يك يعني  توجه:
  است. (c1)برابر  Cاست. يعني كليد كانديد جدول 

 Bدر جدول موجوديت  كليد كانديد سابقبرابر همان  Bموجوديت كليد كانديد جدول چند يعني  توجه:
  است. (b1)برابر  Bاست. يعني كليد كانديد جدول 

1در گزينـه اول بـه صـورت    Bهمانطور كه واضح است، طراحي جدول  توجه: 2 1 3B(b , b , c , r در نظـر   (
هاي دوم، سـوم و چهـارم    است. بنابراين گزينه است، كه مطابق آنچه بيان كرديم، طراحي درستي گرفته شده 

  گذاريم، پس تا همينجا پرواضح است كه گزينه اول پاسخ سوال است. كنار ميرا 
1به صـورت  Bدقت كنيد كه در گزينه دوم طراحي جدول  توجه: 2 1 3B(b , b , c , r در نظـر گرفتـه شـده     (

1را تركيب دو ستون Bزيرا كليد جدول  ،است كه طراحي نادرستي است 3(b , r گرفته اسـت كـه    در نظر (
  است. مطابق آنچه بيان كرديم، طراحي نادرستي

رسم شده در صورت سوال، يك رابطه يك به چند بين دو موجوديت را  EERبه طور مجدد بخشي از مدل 
  دهيم. اي را شرح مي دهد. كه در ادامه فرآيند نگاشت آن به مدل رابطه نشان مي

  حالت اختياري

  مدل تحليل:

  
  است. Bكليد موجوديت  1bو صفت Aكليد موجوديت  1aوق صفتدر شكل ف توجه:
  نماد خط افقي نشانه اختياري بودن موجوديت چسبيده به آن است.توجه: 
حـداقل بـا صـفر و حـداكثر بـا يـك نمونـه         Aدهد كه هر نمونه موجوديـت از     نشان مي (0,1)قيد  توجه:

حـداقل بـا صـفر و     Bدهد كه هـر نمونـه موجوديـت از       نشان مي (N,0)ارتباط دارد و قيد   Bوديت ازموج
 .ارتباط دارد Aنمونه موجوديت از  Nحداكثر با 
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  مدل طراحي:
r3 c1 b2 b1    r1 b1 a2 a1 

           

 
      

  
  

 Aجدول     Bجدول 

بـه عنـوان كليـد     Aموجوديـت  جدول چنـد يعنـي    در Bموجوديت كليد كانديد جدول يك يعني  توجه:
 گردد. خارجي تعريف مي

 شود. مي مستتر Aدرون جدول چند يعني موجوديت رابطه، ) به r1همچنين صفات متصل ( توجه:

 Bدر جدول موجوديـت   كليد كانديد سابقبرابر همان  Bموجوديت كليد كانديد جدول يك يعني  توجه:
  است. (b1)برابر  Bاست. يعني كليد كانديد جدول 

 Aدر جدول موجوديت  كليد كانديد سابقبرابر همان  Aموجوديت كليد كانديد جدول چند يعني  توجه:
  است. (a1)برابر  Aاست. يعني كليد كانديد جدول 

در نگاشت مرحله قبل ايجاد شـده اسـت كـه در اينجـا دقيقـا بـه همـان شـكل و همـان           Bجدول  توجه:
 .مشخصات، استفاده شده است

1در گزينه اول  بـه صـورت   Bهمانطور كه واضح است، طراحي جدول  توجه: 2 1 3B(b , b , c , r در نظـر   (
1در گزينه اول بـه صـورت   Aاست، همچنين طراحي جدول  گرفته شده  2 1 1A(a ,a , b , r در نظـر گرفتـه    (

هاي دوم، سوم و چهارم را كنـار   ينهاست. بنابراين گز است كه مطابق آنچه بيان كرديم، طراحي درستي شده 
  گذاريم، پس تا همينجا پرواضح است كه گزينه اول پاسخ سوال است. مي

1به صـورت  Aدقت كنيد كه در گزينه دوم طراحي جدول  توجه: 2 1 1A(a ,a , b , r در نظـر گرفتـه شـده     (
1را تركيب دو ستون Aاست كه طراحي نادرستي است زيرا كليد جدول  1(a , r در نظر گرفتـه اسـت كـه     (

 است. مطابق آنچه بيان كرديم، طراحي نادرستي

رسم شده در صورت سوال، يك رابطه يك به چند بـين دو   EERبه طور مجدد بخشي از مدل و در نهايت 
  دهيم. اي را شرح مي دهد. كه در ادامه فرآيند نگاشت آن به مدل رابطه موجوديت را نشان مي

  لت اختياريحا

 مدل تحليل:

  
  است. Cكليد موجوديت  1cو صفت Aكليد موجوديت  1aدر شكل فوق صفت توجه:
  نماد خط افقي نشانه اختياري بودن موجوديت چسبيده به آن است.توجه: 

khalilifar.ir



 كنكور كارشناسي ارشد (پايگاه داده)  528

نمونـه   Nحـداقل بـا صـفر و حـداكثر بـا       Aدهد كـه هـر نمونـه موجوديـت از        نشان مي (n,0)قيد  توجه:
حـداقل بـا صـفر و     Cدهد كه هـر نمونـه موجوديـت از       نشان مي (0,1)ارتباط دارد و قيد  Cموجوديت از 

 .ارتباط دارد Aنمونه موجوديت از  1حداكثر با 

  مدل طراحي:
r2 a1 c2 c1    r1 b1 a2 a1 

           

 
      

  
  

 Aجدول     Cجدول 

بـه عنـوان كليـد     Cموجوديـت  در جدول چنـد يعنـي    Aموجوديت كليد كانديد جدول يك يعني  توجه:
 گردد. خارجي تعريف مي

 شود. مي مستتر Cدرون جدول چند يعني موجوديت رابطه، ) به r2همچنين صفات متصل ( توجه:

 Aوجوديـت  در جدول م كليد كانديد سابقبرابر همان  Aموجوديت كليد كانديد جدول يك يعني  توجه:
  است. (a1)برابر  Aاست. يعني كليد كانديد جدول 

 Cدر جدول موجوديت  كليد كانديد سابقبرابر همان  Cموجوديت كليد كانديد جدول چند يعني  توجه:
  است. (c1)برابر  Cاست. يعني كليد كانديد جدول 

مـان شـكل و همـان    در نگاشت مرحله قبل ايجاد شـده اسـت كـه در اينجـا دقيقـاً بـه ه       Aجدول  توجه:
 مشخصات، استفاده شده است.

1در گزينه اول بـه صـورت   Cهمانطور كه واضح است، طراحي جدول  توجه: 2 1 2C(c ,c , a , r در نظـر   (
1در گزينه اول بـه صـورت   Aاست، همچنين طراحي جدول  گرفته شده  2 1 1A(a ,a , b , r در نظـر گرفتـه    (

1در گزينه اول به صورت Bجدول است و در نهايت طراحي  شده  2 1 3B (b , b , c , r در نظر گرفتـه شـده    (
هاي دوم، سوم و چهـارم را بـه طـور     است. بنابراين گزينه است كه مطابق آنچه بيان كرديم، طراحي درستي 

 گذاريم، پس پرواضح است كه گزينه اول پاسخ سوال است. به همين سادگي. كامل كنار مي

1به صورت Cيد كه در گزينه دوم طراحي جدول دقت كن توجه: 2 1 2C (c ,c , a , r در نظـر گرفتـه شـده     (
1را تركيب دو ستون Cاست كه طراحي نادرستي است زيرا كليد جدول  2(c , r در نظر گرفتـه اسـت كـه     (

  است. مطابق آنچه بيان كرديم، طراحي نادرستي
        

  است.   ) صحيح3گزينه ( -4 
  به طور كلي كليد كانديد بايد دو شرط زير را داشته باشد:

  ها را توليد كند. ابركليد باشد (خاصيت كليدي داشته باشد) يعني همه خصيصه -1
  عضو زائد نداشته باشد. -2

  آيد: به طور كلي عضو كليد كانديد از روابط زير به دست مي
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  قانون اول ارسطو

  روش اول:
  هاي جدول = عضو كليد كانديد تمام خصيصه -هاي غير بديهي هاي سمت راست وابستگي يصهاجتماع تمام خص

  روش دوم:

  x ]iپ)(چ
 

yi (راست)-
n

R [

i 1

= -

=

  عضو كليد كانديد ∪

xعبارت توجه: ]i(چپ)yi   گردد. ها انجام مي به طور مستقل بر روي تك تك وابستگي ](راست)-

Aمثال: BC BC A BC® Þ - =  
هاي بديهي اسـت، اگـر در حـذف     استفاده از روش اول مستلزم گام ابتدايي حذف وابستگي توجه:

  شويد، از روش دوم استفاده نماييد. هاي بديهي دچار خطا مي وابستگي
  داريم: R(A,B,C,D,E)هاي مطرح شده براي رابطه بستگيبا توجه به وا

  
AB C

CD E

A BC D E CE ABD

®

®

/ - =/

  

  به صورت زير است: ABDحتماً بايد عضو كليد كانديد باشد. بستار صفات  ABDبنابر رابطه فوق صفات 

  { } { }ABD A,B,D,C,E
+
=  

  باشد. كليد كانديد مي ABDكند، پس صفات  د ميها را تولي ، همه ستونABDبراساس بستار فوق، صفات 

  قانون دوم ارسطو
هـا را توليـد كنـد، آن     هرگاه عضو كليد كانديد، حاصل از تفاضل قانون اول (روش اول يا دوم) همه سـتون 

 عضو كليد كانديد، تنها كليد كانديد جدول خواهد بود.

  = ابركليدABDانديد هيچ يا تركيبي از صفات باقيمانده + كليد ك :ساخت ابركليد

 + C E A B D  مانده تركيبات صفات باقي  ابركليدها

A B D 0 0  تهي   
A B D E E 0 1   
A B D C C 1 0   
A B D C E C E 1 1   

 

2)2گردد.  ، ايجاد ميابركليد 4است كه  واضح توجه: )  

بـه   ، ABDCEو  ABD ، ABDE  ،ABDCليدهاي عدد خواهد بود، ابرك 4ها ابركليدبنابراين حاصل جمع 
  همين سادگي.
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  ) صحيح است.   4گزينه ( -5
  براي درك سوال و راه حل آن به مثال زير دقت نماييد:

 است؟ نادرستهاي تابعي زير، كدام مورد  و مجموعه وابستگي R(A,B,C,D,E)با توجه به رابطهمثال: 

F {A BC , CD E , B D , E A}= ® ® ® ®  
1 ({E}و{C,B} .2  هر دو كليد كانديد هستند ({B}و{C,D} .هر دو كليد كانديد هستند  
3 ({E}و{C,D} .4  هر دو كليد كانديد هستند( {A}و{E} .هر دو كليد كانديد هستند  

  ) صحيح است.  2گزينه ( پاسخ:
 به طور كلي كليد كانديد بايد دو شرط زير را داشته باشد:

 ها را توليد كند. ابركليد باشد (خاصيت كليدي داشته باشد) يعني همه خصيصه -1

  شد.عضو زائد نداشته با -2
  آيد: به طور كلي عضو كليد كانديد از روابط زير به دست مي

  قانون اول ارسطو
  روش اول:

  هاي جدول = عضو كليد كانديد تمام خصيصه -هاي غير بديهي هاي سمت راست وابستگي اجتماع تمام خصيصه  

  روش دوم:

  x ]iپ)(چyi (راست)-
n

R [

i 1

= -

=

  عضو كليد كانديد ∪

xعبارت توجه: ]i(چپ)iy   گردد. ها انجام مي به طور مستقل بر روي تك تك وابستگي ](راست)-

A  مثال: BC BC A BC® Þ - =  
بـديهي اسـت، اگـر در حـذف     هـاي   استفاده از روش اول مسـتلزم گـام ابتـدايي حـذف وابسـتگي      توجه:

  شويد، از روش دوم استفاده نماييد. هاي بديهي دچار خطا مي وابستگي
  داريم:R(A,B,C,D,E)هاي مطرح شده براي رابطه با توجه به وابستگي

  

A BC

CD E

B D

E A

®

®

®

®

  

A تهي   BCDE A BCDE/ / - =/ / /  

  قانون چهارم ارسطو
ديد، حاصل از تفاضل قانون اول (روش اول يا دوم)، تهي گردد، بدين معني است كـه،  هرگاه عضو كليد كان

جدول فوق چندين كليد كانديد دارد، كه هيچ عضو كليد كانديد مشتركي، بين تمامي كليـدهاي كانديـد آن   
  بر روي مجموعه وابستگي كشف گردد.  وجود ندارد. بنابراين بايد كليد كانديد با بررسي دقيق

  { } { }B B,D
+
=  
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باشد.  ، كليد كانديد نميBكند، پس صفت  را توليد مي Dو  Bهاي  ، فقط ستونBبراساس بستار فوق، صفت 
  بنابراين گزينه دوم پاسخ سوال خواهد بود.

{ } { }A A,B,C,D,E
+
=  

، كليـد كانديـد   Aفت كند، پس صـ  ها را بدون عضو زائد توليد مي ، همه ستونAبراساس بستار فوق، صفت 
  باشد. مي

  در ادامه به شكل بازگشتي جهت كشف مابقي كليدهاي كانديد داريم:
  كليد كانديد است، به صورت زير: Eكند. پس صفت  را توليد مي A، ستون Eصفت 

  { } { }E E,A,B,C,D
+
=  

، كليـد كانديـد   Eصـفت  كند، پس  ها را بدون عضو زائد توليد مي ، همه ستونEبراساس بستار فوق، صفت 
  باشد. مي

  كليد كانديد است، به صورت زير: CDكند. پس صفات  را توليد مي E، ستون CDصفات 

{ } { }CD C,D,E,A,B
+
=  

، كليـد  CDكنـد، پـس صـفات     ها را بدون عضو زائد توليد مـي  ، همه ستونCDبراساس بستار فوق، صفات 
  باشد. كانديد مي

 كليد كانديد است، به صورت زير: CBكند. پس صفات  يرا توليد م D، ستون Bصفت 

{ } { }CB C,B,D,E,A
+
=  

، كليـد  CBكنـد، پـس صـفات     ها را بدون عضو زائد توليد مـي  ، همه ستونCBبراساس بستار فوق، صفات 
 باشد. كانديد مي

مشـتركي، بـين   شود، مطابق قانون چهارم ارسطو، هيچ عضو كليـد كانديـد    طور كه مشاهده مي همان توجه:

  تمامي كليدهاي كانديد فوق وجود ندارد.

پس صورت سوال مطرح شده در شرايط قانون چهارم ارسطو قرار دارد، زيرا اول اينكه بيشتر از يك  توجه:

  كليد كانديد دارد و دوم اينكه هيچ عضو كليد كانديد مشتركي، بين تمامي كليدهاي كانديد آن وجود ندارد.
  = ابركليد Aتركيبي از صفات باقي مانده + كليد كانديد  هيچ ياتركيب اول: 

 + B C D E F A  تركيبات صفات باقي مانده  ابركليدها

A  0 0 0 0 0  تهي   

A F  F 0 0 0 0 1   

A E  E 0 0 0 1 0   

A E F  E F 0 0 0 1 1   

… … …   

A B C D E F B C D E F 1 1 1 1 1   

2)5گردد.  جاد ميابركليد، اي 32واضح است كه  توجه: )   
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  = ابركليدBCهيچ يا تركيبي از صفات باقيمانده + كليد كانديد  تركيب دوم:

 + A D E F B C  تركيبات صفات باقي مانده  ابركليدها

B C 0 0 0 0  تهي    

B C F F 0 0 0 1    

B C E E 0 0 1 0    

B C E F E F 0 0 1 1    

… … …   

B C A D E F A D E F 1 1 1 1    

2)4گردد.  ابركليد، ايجاد مي 16واضح است كه  توجه: )  

عدد خواهد بود، كه از اين مجموعه حاصل، ابركليدهاي زير در  48=16+32بنابراين حاصل جمع ابركليدها 
  تكراري هستند: فوق دو مجموعه

  = ابركليدABCاقيمانده + ابركليد هيچ يا تركيبي از صفات ب ها: تركيب تكراري
  شود، ابركليد. ميباهم  BCو كليد كانديد  Aتركيب دو كليد كانديد يعني كليد كانديد  توجه:

 + D E F A B C  تركيبات صفات باقي مانده  ابركليدها

A B C 0 0 0  تهي    
A B C F F 0 0 1    
A B C E E 0 1 0    

A B C E F E F 0 1 1    
A B C D D 1 0 0    

A B C D F D F 1 0 1    
A B C D E D E 1 1 0    

A B C D E F D E F  1 1 1    

2)3وعه تركيب اول و دوم وجود دارد. متكراري، ميان دو مج ابركليد 8واضح است كه  توجه: )  

  خواهيم داشت. به همين سادگي. ابركليد 40بنابراين با كنار گذاشتن ابركليدهاي تكراري، در نهايت  توجه:
       

  ) صحيح است.  2گزينه ( -6
با نـام   Marksي  اين است كه يك كپي از رابطه secondr(Marks)كار عملگرمطابق فرض صورت سؤال، 

  ايجاد كند. Secondمستعار 
 با مقادير زير را در نظر بگيريد: Coursesو  Students ،Marksسه جدول 
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cid cname deptsid sname sid cid mark

c cn1 CSs sn1 s c 12 11 1 1
c cn2 CSs sn2 s c 14 22 2 2
c cn3 CEs sn3 s c 16 33 3 3
c cn4 ITs sn4 44

s sn55

  

  Sudentsجدول         Marksجدول           Coursesجدول        

  وجوي مطرح شده در صورت سؤال به صورت زير است: پرس

( ) ( )Marks Marks (Marks)mark Marks.mark second

Marks.mark Second.mark

P -P ´r

>
  

دو رابطه باشـند، منظـور از    Sو  Rاي، عملگر تفاضل است. اگر  يكي از عملگرهاي اصلي جبر رابطه توجه:
R-S  مجموعه كليه سطرهايي است كه عضوR  هستند، اما درS .حضور ندارند  

اي  پذير نيست. تفاضـل دو رابطـه در جبـر رابطـه     اي تفاضل هر دو رابطه دلخواه امكان در جبر رابطه توجه:
د. بـه طـور كلـي، اگـر     ها برقرار باش پذير است كه اگر و فقط اگر شروط سازگاري در مورد آن زماني امكان

دقت كنيد كه  در پرس و جو است. نفيدر پرس و جو استفاده شود، اين امر به معني عبارت  تفاضلگر عمل
در انجام عمل تفاضل برقراري شروط سازگاري الزامي است كه در پرس و جوي مطرح شـده در صـورت   

  سوال اين الزام برقرار است.
  ري مطرح است:اي دو شرط به عنوان شروط سازگا در جبر رابطهشروط سازگاري: 

  هاي دو جدول يكسان باشد به عبارت ديگر دو جدول هم درجه باشند. تعداد ستون شرط اول:

  هاي دو جدول يكسان باشد. نوع يا دامنه ستون شرط دوم:

  وجوي مطرح شده در هر دو طرف عملگر تفاضل، شروط سازگاري رعايت شده است. در پرس توجه:
  ت سؤال داريم:وجوي مطرح شده در صور براساس پرس

از جـدول   در سمت چپ عملگر تفاضل نمـره كليـه دانشـجويان    markP(Marks)در ابتدا توسط عبارت 
Marks گردد: به صورت زير استخراج مي  

mark

12

14

16

  

  همچنين براساس بخش سمت راست عملگر تفاضل داريم:

)عبارت  )Marks (Marks)second

Marks.mark Second.mark

´r

>
در خودش است. حاصل اين ضـرب   Marksدكارتي جدول  ، ضرب

ر ركوردهـاي  در كنـا  Marksجـدول  از  در آن، ركـورد اطالعـاتي هـر دانشـجو     دكارتي، جدولي است كـه 
  گيرد. قرار مي secondجدول  اطالعاتي همه دانشجويان
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Marks.sid Marks.mark Second.sid Second.mark

S 12 S 121 1

S 12 S 141 2

S 12 S 161 3

S 14 S 122 1

S 14 S 142 2

S 14 S 162 3

S 16 S 123 1

S 16 S 143 2

S 16 S 163 3

  

Marks.markسپس شرط  Second.mark>جدول  جوي، سطرهايي كه دانشMarks حداقل از يك  اش نمره
نيست). بنـابراين، پـس    شان كمترين نمره كند (يعني دانشجوياني كه نمره ا انتخاب مينفر ديگر بيشتر باشد ر
  از اعمال شرط داريم:

Marks.sid Marks.mark Second.sid Second.mark

S 14 S 122 1

S 16 S 123 1

S 16 S 143 2

  

  گردد. به صورت زير استخراج مي، ، نمره اين نوع از دانشجويانMarks.markPدر ادامه، توسط عملگر 

Marks.mark

14

16

  

  گيرند. اي، سطرهاي تكراري در خروجي قرار نمي در جبر رابطه توجه:
كنـار گذاشـته    نتها، با انجام عملگر تفاضل، نمره دانشجويان فوق، از مجموعـه نمـره كليـه دانشـجويان    در ا
انـد. بـه عبـارت     دانشجوياني است كه كمتر از همه نمره گرفتهماند، نمره دانشجو يا  شوند. آنچه باقي مي مي

نمره «بنابراين واضح است كه پاسخ گزينه سوم است. يعني  گردد. استخراج مي ديگر مينيمم نمره دانشجويان
  »كند. مينيمم را از ليست نمرات استخراج مي

  وجوي مطرح شده به صورت زير است: خروجي نهايي پرس

markmark Marks.mark

1212 14

14 16

16

=-

  

  گردد. ايجاد مي گزينه سوموجوي مطرح شده عكس گردد، آنگاه  اگر شرط موجود در پرس توجه:
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  ) صحيح است.  4گزينه ( -7
(مدل تحليل) هنگام نگاشـت بـه    ERاي، هر موجوديت شناسايي شده در نمودار  به طور كلي در مدل رابطه

هاي موجوديت پـس از نگاشـت    شود. همچنين صفت ديل مياي (مدل طراحي) به يك جدول تب مدل رابطه
شوند. همچنين ارتباط بين جدول از طريـق كليـد    هاي جدول بيان مي اي به صورت ستون آن در مدل رابطه

 گردد. خارجي برقرار مي

طراحي يا طراحي منطقي) از سمت مدل اي ( (مدل تحليل) به مدل مدل رابطه ERجهت تبديل مدل  توجه:
 يتي شروع كنيد كه ورودي صفت از موجوديت ديگري نداشته باشد.و موجود

  اي نگاشت رابطه يك به چند بين دو موجوديت به مدل رابطه
گـردد. و كليـد    ها، هر موجوديت به يـك جـدول تبـديل مـي     مستقل از اختياري يا اجباري بودن موجوديت

  دد.گر كانديد جدول يك در جدول چند به عنوان كليد خارجي تعريف مي

  روال كلي نگاشت در اين حالت به صورت زير است:

  مدل تحليل:

  
  مدل طراحي:

a b x y a

  

  Aجدول                Bجدول 

  وابستگي وجودي
اگر در يك بانك اطالعاتي، وجود يك موجوديـت، وابسـته بـه موجوديـت ديگـري باشـد كـه در        

وجوديت قوي اين موجوديت نيز تغييـر كنـد، ايـن    صورت حذف و تغيير موجوديت اصلي يعني م
نوع وابستگي را وابستگي وجودي گفته و به پديده وابسته، موجوديـت ضـعيف گوينـد. همچنـين     
موجوديت ضعيف كليد موجوديت قوي را در بر دارد تا هرگونه تغيير يا حذف در موجوديت قوي 

 به موجوديت ضعيف اعمال شود.

  شود. مستطيل تو در تو نمايش داده ميموجوديت ضعيف با دو  توجه:
رسم شده در صورت سوال، يك رابطه يك به چند بين دو موجوديت قوي و ضـعيف   EERبخشي از مدل 

  دهيم. اي را شرح مي دهد. كه در ادامه فرآيند نگاشت آن به مدل رابطه را نشان مي
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  حالت اجباري و اختياري

  مدل تحليل:

  
 موجوديت ضعيف صفت مميزه، YIDو صفت  X يد موجوديت قويكل  XIDدر شكل فوق صفت توجه:

Y شود. است. صفت مميزه موجوديت ضعيف توسط نقطه چين نشان داده مي  
به معني يك و  | نماد نماد خط مضاعف افقي نشانه اجباري بودن موجوديت چسبيده به آن است، اما توجه:

 مقابل است.الزام شركت در رابطه نشانه اجباري بودن موجوديت طرف 

 خـالي    دايره كوچك تـو نماد خط افقي نشانه اختياري بودن موجوديت چسبيده به آن است، اما نماد  توجه:
  به معني صفر و عدم الزام شركت در رابطه نشانه اختياري بودن موجوديت طرف مقابل است.

نمونـه   Nداكثر بـا  حـداقل بـا صـفر و حـ     Xدهد كه هـر نمونـه موجوديـت از       نشان مي (N,0)قيد  توجه:
حداقل با يك و حداكثر  Yدهد كه هر نمونه موجوديت از    نشان مي (1,1)ارتباط دارد و قيد  Yموجوديت از 

  .ارتباط دارد Xبا يك نمونه موجوديت از 

    مدل طراحي:
Y1 YID XID    X1 XID 

        

        

 Xجدول     Yجدول 

بـه عنـوان    موجوديت ضـعيف در جدول چند يعني  جوديت قويموكليد كانديد جدول يك يعني  توجه:
  گردد. تعريف مي كليد خارجي

در  صـفت مميـزه  و  كليد خـارجي برابر تركيب  موجوديت ضعيفكليد كانديد جدول چند يعني  توجه:
 است. (XID,YID)برابر  Yجدول موجوديت ضعيف است. يعني كليد كانديد جدول 

ه طور سراسري در يك موجوديت ضعيف يكتا نيست، بلكـه فقـط در   ب كليد جزئييا  صفت مميزه توجه:
 هايي كه با موجوديت قوي ارتباط دارند، يكتا است. ها يا دسته بين نمونه

  دارد. اجباريدر ارتباطش با موجوديت قوي رابطه  هميشهيك موجوديت ضعيف  توجه:

طراحي يا طراحي منطقي) از سمت مدل اي ( (مدل تحليل) به مدل مدل رابطه ERجهت تبديل مدل  توجه:
 و موجوديتي شروع كنيد كه ورودي صفت از موجوديت ديگري نداشته باشد.
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  اي يا وراثت به مدل رابطه ISAنگاشت رابطه 
با نمـاد خـط    (Partial)رابطه پدر با فرزندان به دو صورت رابطه اختياري يا جزئي يا بخشي  ISAدر رابطه 

با نماد خط مضاعف عمودي است و رابطه فرزندان با پـدر    (Total)لي يا كاملعمودي و رابطه اجباري يا ك
) و رابطه منفصل يا غيرپوشا يا تخصيص Overlapبه دو صورت رابطه متصل يا پوشا يا تخصيص غيرمجزا (

  باشد. ) ميDisjointمجزا (
بايست با يكي از نمونـه   مي، هر نمونه از موجوديت پدر حتماً (Total) اجباري يا كليدر يك رابطه  توجه:

  هاي فرزند در ارتباط باشد. موجوديت
توانـد بـا يكـي از نمونـه      ، هر نمونه از موجوديت پدر مـي (Partial)اختياري يا جزئي در يك رابطه  توجه:

  هاي فرزند در ارتباط باشد يا نباشد. موجوديت
و پـدر بـه دو شـيوه زيـر نشـان داده      ) مابين فرزنـدان  Overlapرابطه متصل يا پوشا يا تخصيص غيرمجزا (

  شود: مي

  

تواند يك به يك  با فرزندان مي ) ارتباط پدرOverlapغيرمجزا (در رابطه متصل يا پوشا يا تخصيص توجه: 
هـاي   هـا ميـان موجوديـت    تواند يك به چند باشد. و همچنين اشتراك نمونه موجوديت باشد و همچنين مي

  تواند غيرتهي باشد. تواند تهي باشد و همچنين مي ر ميفرزند با يك نمونه موجوديت از پد
توانند  هاي فرزند مي موجوديت )، نمونهOverlapغيرمجزا (پوشا يا تخصيص  متصل يا در يك رابطه توجه:

اي از موجوديت پدر در ارتباط باشند كه اين يعني همان رابطه يك به چند ميان پدر  به طور همزمان با نمونه
  و فرزندان.

) مابين فرزندان و پـدر بـه دو شـيوه زيـر نشـان داده      Disjointبطه منفصل يا غيرپوشا يا تخصيص مجزا (را
  شود: مي

                  
پدر با فرزندان فقط و فقط يك بـه   ارتباط) Disjoint(مجزا در رابطه منفصل يا غيرپوشا يا تخصيص  توجه:

هاي فرزند با يك نمونه موجوديت از پدر  ن موجوديتها ميا يك است. و همچنين اشتراك نمونه موجوديت
 همواره تهي است. 

هـاي فرزنـد    موجوديـت  ، نمونـه )Disjoint(تخصـيص مجـزا   غيرپوشـا يـا   منفصل يا در يك رابطه  توجه:
اي از موجوديت پدر در ارتباط باشند كه اين يعني همان رابطـه يـك بـه     توانند به طور همزمان با نمونه نمي

        ر و فرزندان.يك ميان پد
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مابين موجوديـت    (Total)اجباري يا كلي يا كاملرسم شده در صورت سوال، يك رابطه  EERبخشي از مدل  
Y  هـاي   و موجوديـتA وB       غيرپوشـا يـا تخصـيص مجـزا (    و يـك رابطـه منفصـل يـاDisjoint  را مـابين (

اي را بيـان   د نگاشـت آن بـه مـدل رابطـه    دهد. كه در ادامه فرآين نشان مي Y  و موجوديت  Bو Aهاي  موجوديت
  كنيم. مي

بايست با يكي از  ، هر نمونه از موجوديت پدر حتماً مي(Total)در يك رابطه اجباري يا كلي يا كامل  توجه:
حتمـاً   Yمثـال در ايـن سـؤال، هـر نمونـه از موجوديـت        هاي فرزند در ارتباط باشد. براي نمونه موجوديت

اي از  تـوان نمونـه   به عبـارت ديگـر نمـي    در ارتباط باشد. Bيا  Aهاي  ه موجوديتبايست با يكي از نمون مي
  در ارتباط نيست. Bيا  Aهاي  داشت كه با هيچ يك از نمونه موجوديت Yموجوديت 

هـاي فرزنـد    )، نمونـه موجوديـت  Disjointچنين در يك رابطه منفصل يا غيرپوشا يا تخصـيص مجـزا (   هم 
مثـال در ايـن سـؤال، نمونـه      اي از موجوديت پدر در ارتباط باشند. براي ن با نمونهتوانند به طور همزما نمي

در ارتباط باشـند. بـه عبـارت     Yاي از موجوديت  توانند به طور همزمان با نمونه نمي Bو  Aهاي  موجوديت
 Yجوديـت  اي از مو داشت كه به طور همزمان با نمونه  Bو  Aهاي  هايي از موجوديت توان نمونه ديگر نمي

) Disjointبه بيان ديگر همانطور كه گفتيم در رابطه منفصل يا غيرپوشا يا تخصيص مجزا ( در ارتباط هستند.
هـا ميـان    ارتباط پدر با فرزندان فقط و فقـط يـك بـه يـك اسـت. و همچنـين اشـتراك نمونـه موجوديـت         

 هاي فرزند با يك نمونه موجوديت از پدر همواره تهي است.  موجوديت

 (Total)يا كامل اجباري يا كلييك رابطه   Bو Aهاي  و موجوديت Yموجوديت از آنجاكه رابطه مابين  :توجه

در طراحـي بـه    Yهاي مربوط به موجوديـت   درستون NULLاست، پس ركوردهاي حاوي محتواي مقدار  
با برخي از به دليل عدم ارتباط  Yبه ازاي يك نمونه موجوديت از   Bو Aشكل مدل دو جدولي در جداول 

حاصـل    Bو Aدر جداول  NULLگردد، كه باعث شود اين محتواي  ايجاد نمي  Bو  Aهاي نمونه موجوديت
، Yدر جـدول     Bو Aهاي  با نمونه موجوديت   Y هاي موجوديت از عدم ارتباط برخي از نمونه موجوديت
  به شكل مدل سه جدولي نگهداري شود.

بـه ازاي هـر نمونـه از      Bو Aهـاي   و موجوديـت  Yموجوديـت   در حالـت رابطـه اجبـاري مـابين     توجه: 

پـس در ايـن حالـت     رابطه برقرار كند، Yوجود دارد كه با   BياA ، حتما نمونه موجوديتي از  Yموجوديت 
قرار داده شـود و   Bو  Aهاي  در دو جدول موجوديت Yاين است كه كل صفات موجوديت  طراحي بهينه

و   Bو Aهـاي   ايجاد گردد، همچنين از آنجاكه رابطه مابين موجوديت ليدو جدويك طراحي به شكل مدل 
) است، پس ركوردهاي تكراري در Disjointيك رابطه منفصل يا غيرپوشا يا تخصيص مجزا ( Yموجوديت 

گردد، كه افزونگي حاصل از تكـرار   ايجاد نمي Yبه ازاي يك نمونه موجوديت از موجوديت   Bو Aجداول 
نگهداري شود و يـك   Yدر جدول  Yهاي  سبب شود ركورد نمونه موجوديت   Bو Aاول ركوردها در جد

در دو  Yموجوديت  كل صفاتپس در اين حالت طراحي بهينه اين است كه  مدل سه جدولي ايجاد گردد.
قرار داده شود و يك طراحي به شكل مدل دو جدولي ايجاد گردد. به عبارت  Bو  Aهاي  جدول موجوديت

هـاي   هاي رابطه پدر را به موجوديت كنيم و كل ويژگي ي موجوديت پدر، رابطه جداگانه ايجاد نميديگر برا
و فرزنـدان   (Total)تر در شـرايط پـدر اجبـاري     تر و واضح در يك عبارت سادهكنـيم.   فرزند اضافه مي
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  هاش، به همين سادگي. )، كل صفات باباشو بياريد جلوي چشم بچهDisjointغيرپوشا (
  دهيم: اي را شرح مي به مدل رابطه )ISAامه فرآيند نگاشت نمودار (در اد

  ))ISAمدل تحليل (نمودار (

  
  اي) مدل طراحي (مدل رابطه

در نظر گرفته  )Y1)XID,YID,به صورت  Yتر گفتيم، مدل طراحي جدول  همانطور كه در مدل طراحي قبل
  شد.

 A2 A1 Y1 YID XID  … Y1 YID XID 
          

 Bجدول   Aغيرنرمال  جدول  

بـا   Bو  Aهاي  اجباري است، و رابطه موجوديت  Bو Aهاي  با موجوديت Yچون رابطه موجوديت  توجه:
 Aحتماً يك نمونه موجوديـت از   Yاست. و به ازاي هر نمونه موجوديت از  Disjointاز نوع  Yموجوديت 

الحـاق،   و عدم نياز به عمـل  Yهاي  وديتجلوي نمونه موج NULLوجود دارد و به تبع عدم مقادير  Bو يا 
  گردد. توصيه مي بهينهفوق به عنوان يك تبديل  دو جدولينگاشت 

  اي نگاشت رابطه يك به چند در يك موجوديت به مدل رابطه
  گردد. مستقل از اختياري يا اجباري بودن موجوديت، موجوديت به يك جدول تبديل مي

  ند، تحت مديريت يك كارمند ديگر باشد.فرض كنيد در يك سازمان هر كارم مثال:
  يك رئيس چندين كارمند دارد ولي هر كارمند حداكثر يك رئيس دارد. توجه:
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  مدل تحليل:

  
  مدل طراحي:

E # Sname M#

S Sn1 NULL1

S Sn2 S2 1

S Sn3 S3 1

S Sn4 S4 3

S Sn5 S5 2

S Sn6 S6 5

  

  كليد خارجي (شماره مدير)        كليد كانديد (شماره كارمندي)                           

  طوقه        
  گيرد. خود مي #Mدر فيلد  NULLسطر مربوط به مدير كل، كه مدير باالتري ندارد، مقدار  وجه:ت

  است. Sn3برابر  S3است و نام  S3برابر S4شماره مدير، براي شخصي با شماره كارمندي  توجه:

يف كليد خارجي، كليد خارجي بايد به كليد كانديد همان رابطه يـا رابطـه ديگـر، ارجـاع     مطابق تعر توجه:
از هم مجزا باشند، تا كليـد خـارجي در يـك رابطـه      R2و R1كند، در واقع لزومي ندارد كه روابط فرضي

تواننـد در يـك رابطـه     هم كليد كانديد و هم كليد خـارجي مـي   اي ديگر. زيرا باشد و كليد كانديد در رابطه
تواند متناظر بـا كليـد    توانند يك رابطه باشند، بنابراين كليد خارجي يك رابطه مي مي R2و R1باشند، يعني

است به اين معني كه مبـداء و مقصـد كليـد     كانديد همان رابطه باشد. در واقع دياگرام ارجاعي داراي طوقه
  خارجي با هم يكي است.

 درختـي اي يـك سـاختار    مدل رياضي نگاشت رابطه يك به چند در يك موجوديت به مـدل رابطـه   توجه:
  (زيردست).  است، شامل گره ريشه (مدير كل)، پدر(ناظر) و فرزندان
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دهد.  به چند در يك موجوديت را نشان ميرسم شده در صورت سوال، يك رابطه يك  EERبخشي از مدل 

  دهيم. اي را شرح مي كه در ادامه فرآيند نگاشت آن به مدل رابطه

  حالت اجباري و اختياري

  مدل تحليل:

  
 مشتق A3و صفت  چند مقداري A2ها صفت  گذاري در شكل فوق و بر اساس نوع نمايش و نشانه توجه:
  ) است.XID,YIDصفات ( Aكليد كانديد موجوديت تر هم گفتيم همانطور كه قبلاست.  (پويا)
به معني يك و  | نماد نماد خط مضاعف افقي نشانه اجباري بودن موجوديت چسبيده به آن است، اما توجه:

 الزام شركت در رابطه نشانه اجباري بودن موجوديت طرف مقابل است.

 خـالي    دايره كوچك تـو ست، اما نماد نماد خط افقي نشانه اختياري بودن موجوديت چسبيده به آن ا توجه:
  به معني صفر و عدم الزام شركت در رابطه نشانه اختياري بودن موجوديت طرف مقابل است.

 )Self-Association( يانجمنخود رابطهسازي  مدل
 هـاي  نمونـه موجوديـت  با خودش دارد. لذا اگر  موجوديتاي است كه يك  ي خودانجمني، رابطهيك رابطه

به عبـارت ديگـر، اگـر     با يكديگر در ارتباط باشند، ارتباط مذكور از نوع خودانجمني است. يتموجوديك 
ي مذكور از نوع  اشاره داشته باشد، در اين صورت رابطه موجوديتابتدا و انتهاي يك رابطه انجمني به يك 

ـ  )بازتابيخودانجمني (خودانجمني خواهد بود. در شكل زير، دو مثال براي رابطه  ه شـده اسـت. توجـه    ارائ
  ذكر نام رابطه، ضروري نيست. ، داشته باشيد كه در صورت مشخص كردن نقش دو طرف رابطه
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كنيم، رابطه را به شكل خطي ايجاد كنيد،  انجمني توصيه ميبراي سادگي در نحوه خواندن رابطه خود توجه:

  سپس رابطه را بخوانيد:

  
هـيچ   كارمنـد بـه ايـن معنـي كـه يـك       اسـت.  (Self Association)گويـاي رابطـه خـودانجمني     فوق شكل

ين زيردست (فرزند) دارد (چون يا چند زيردستي(فرزند) ندارد يعني برگ درخت است (چون مدير نيست)
يك ناظر (پـدر)   حداكثرمدير است) همچنين يك كارمند هيچ ناظري (پدر) ندارد (چون مديركل است) يا 

   .دارد (چون مدير كل نيست)
  يك رئيس دارد. حداكثرچندين كارمند دارد ولي هر كارمند  )رئيسمدير(ك ي توجه:

جهت درك بيشتر در ساختار درختي، يكبار باال به پايين نگاه كنيد، ببيند يك گره مورد نظـر، فرزنـد    توجه:
(زير دست) دارد يا ندارد، اگر يك گره مورد نظر، فرزند نداشت پس كارمند است، اگر فرزند داشـت پـس   

ير است. حاال يكبار پايين به باال نگاه كنيد، ببينيد يك گره مورد نظر، پدر (ناظر) دارد يا ندارد، اگـر يـك   مد
گره مورد نظر، پدر (ناظر) نداشت پس ريشه و مدير كل است، اگر پدر (ناظر) داشت پـس فرزنـد اسـت و    

  مدير كل نيست يعني كارمند يا مدير است.

  ت سوال كه به صورت زير است:در مدل مطرح شده در صور توجه:

  
 Aنمونه موجوديـت از   Nحداقل با صفر و حداكثر با  Aدهد كه هر نمونه موجوديت از    نشان مي (N,0)قيد 

حداقل با يك و حداكثر بـا يـك نمونـه     Aدهد كه هر نمونه موجوديت از    نشان مي (1,1)ارتباط دارد و قيد 
  .ارتباط دارد Aموجوديت از 

معني است كه هر گره (نمونه موجوديت) مورد نظر، حداقل صفر  به اين (N,0)قيد تر،  ف دقيقتعري توجه:
معني است كه هر گـره (نمونـه موجوديـت)     ) به اين1,1قيد (فرزند دارد و  Nفرزند (زير دست) و حداكثر 

خـود مـدير    ناظرِ مدير كلمورد نظر، حداقل يك و حداكثر يك پدر (ناظر) دارد، در واقع در شكل فوق، 
هاي مورد نظر نيز حداقل يك و حداكثر يـك نـاظر را مطـابق فـرض سـوال و خـط        . و ساير گرهكل است

  دارند. اجباريمضاعف افقي به طور 
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  صفت تك مقداري و چند مقداري

 ، صـفت توانند يـك مقـدار را بگيرنـد كـه بـه ايـن صـفات          بعضي از صفات چه ساده و چه مركب فقط مي
باشـد. ايـن صـفات در        تواند بيش از يك مقدار داشته   گويند. مانند شماره دانشجويي كه نمي   مقداري مي   تك

  شوند.   بصورت معمول نمايش داده مي ERنمودار 
تواند    بگيرند مانند صفت مدرك در موجوديت استاد كه ميرا توانند چندين مقدار    صفاتي وجود دارند كه مي

دو بصـورت   ERدر نمودار  چند مقداري و يا دكتري را در خود بگيرد. صفت مقادير ليسانس، فوق ليسانس
  .شود   نمايش داده مي دايره مضاعف و يا خط مضاعف متصل شده به آن

  :مثال

  يا              
  هاي زير توجه كنيد.   به مثال توجه:

  ملي   مانند كد مقداري:   صفت ساده تك
  رك تحصيليمانند مد مقداري:   صفت ساده چند

  مانند تاريخ تولد مقداري:   صفت مركب تك
  مانند آدرس مقداري:   صفت مركب چند

  .مقداري نداريم   اي (جدولي) صفت چند   در بانك اطالعاتي مبتني بر مدل رابطه توجه:

  (پويا) صفت مشتق
صـفتي   آورد.ا بدسـت  رتوان آن   صفتي است كه در موجوديت وجود خارجي ندارد ولي در صورت لزوم مي

گـردد. بنـابراين بـه دليـل        كه مقادير آن مدام در حال تغيير و تحول باشد، صفت پويا يا مشتق محسوب مـي 
گردد صفت پويا در جداول بانك اطالعات مورد استفاده قرار نگيـرد و مقـدار آن         تغييرات مداوم، توصيه مي

توان صفت تاريخ تولـد را     راي محاسبه صفت سن، ميب مثال   از طريق صفت مرتبط با آن محاسبه گردد. براي
  در نظر گرفت و از روي اين صفت، سن را محاسبه نمود.

  كنند.   با نقطه چين به موجوديت مورد نظر متصل مي ERصفت مشتق را در نمودار  توجه:

  :مثال

        يا
 ر است:رسم شده در صورت سوال به صورت زي EERهمانطور كه گفتيم بخشي از مدل 
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 مشتق A3و صـفت   چند مقداري A2ها صفت  گذاري در شكل فوق و بر اساس نوع نمايش و نشانه توجه:
  است.  (پويا)

  مدل طراحي غيرنرمال:

YIDR2 XIDR A2 A1 Y1 YID XID 

       

 Aجدول غيرنرمال 

  است. (XID,YID)برابر  Aكليد كانديد جدول  توجه:

متناظر با كليد كانديد همان رابطه باشد. در واقع  تواند ميخارجي يك رابطه  همانطور كه گفتيم كليد توجه:
كليد خارجي با هم يكي است. همـانطور   مقصدو  مبداءدياگرام ارجاعي داراي طوقه است به اين معني كه 

اي مستقل از اختيـاري يـا اجبـاري     كه گفتيم در نگاشت رابطه يك به چند در يك موجوديت به مدل رابطه
) XIDR,YIDR2صـفات (  Aگردد، بنابراين در جدول  ودن موجوديت، موجوديت به يك جدول تبديل ميب

شـايد ايـن سـوال در     كند. ارجاع مي A) از همان جدول XID,YIDبه كليد كانديد ( كليد خارجيبه عنوان 
ه خب نوشته نشده است، پاسخ اين است ك XIDR2چرا  XIDRذهن شما شكل بگيرد كه در كليد خارجي، 

شد كه احتمال خطاي حروفچيني سوال بوده است ولي مهـم هـم نيسـت     نوشته مي XIDR2بهتر بود همين 
  چون مهمه نام عوض شود كه عوض شده است. 

در جداول بانك اطالعات مورد استفاده قـرار   )پويا( مشتقگردد صفت       توصيه مي انطور كه گفتيمهم توجه:
در  EERدر مـدل   A3، بنـابراين صـفت مشـتق    مرتبط با آن محاسبه گرددنگيرد و مقدار آن از طريق صفت 

  نيامده است. A3در گزينه چهارم هم صفت مشتق  Aبه عنوان ستون نيامده است. در جدول  Aجدول 
در مـدل   A2، صـفت  مقداري نداريم   اي (جدولي) صفت چند   در بانك اطالعاتي مبتني بر مدل رابطه توجه:

EER صفت چند مقداري است و همـين    گذاري ورت سوال بر اساس نوع نمايش و نشانهمطرح شده در ص
غيرنرمال است. كه براي حل اين مساله و حـذف صـفت چنـد     Aعامل باعث شده است كه بگوييم جدول 

 بايد در سطح اول نرمال قرار بگيرد.، اين جدول Aجدول از  A2مقداري 

  نرمال فرم اول
  ار داشتن يك جدول در نرمال فرم اول را به صورت زير بيان كرد:توان شروط قر به طور كلي مي

 داراي حداقل يك كليد كانديد باشد.  �
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 هاي مركب باشد) هاي آن غيرقابل تجزيه باشند (جدول بايد فاقد خصيصه همه خصيصه  �

 هاي چند مقداري باشد)  هاي آن تك مقداري باشند (جدول بايد فاقد خصيصه همه خصيصه  �

. و بايـد بـا حـذف    نـدارد در فـرم اول نرمـال قـرار     Aت كه جدول مطـرح شـده يعنـي جـدول     واضح اس
  در نرمال فرم اول قرار بگيرد. A2هاي چند مقداري آن يعني صفت  خصيصه

  مدل طراحي غيرنرمال:

YIDR2 XIDR A2 A1 Y1 YID XID 

       

 Aجدول غيرنرمال 

ول اند مقداري از يك جدول غيرنرمال و تبديل آن به جـد هاي چ هاي حذف خصيصه يكي از روشتوجه: 

بـه   نرمال به اينصورت است كه جدول غيرنرمال به دو جدول تجزيه شود و كليد كانديد جـدول غيرنرمـال  
، بـه  نيـز در آن درج شـود   صفت چنـد مقـداري  ل دوم ديگري تعريف شود و در جدو عنوان كليد خارجي

 صورت زير:

  نرمال: مدل طراحي

YIDR2 XIDR A1 Y1 YID XID  A2 YID XID 

          

 AA2جدول نرمال   Aنرمال  جدول

در نرمال فرم اول قرار  AA2در نرمال فرم اول قرار دارد و همچنين جدول  Aدر حال حاضر جدول  توجه:
  دارد.

  ) است.XID,YIDصفات ( Aكليد كانديد جدول  توجه:
 است. يعني تمام كليد )XID,YID,A2صفات ( AA2كليد كانديد جدول  توجه:

، دور هستن يعني دو جـدول شـدن، امـا دوسـت هـم      دوري و دوستيسازي يعني  تجزيه در نرمالتوجه: 
هستن يعني توسط تعريف كليد خارجي الحاق پذير هم هستن و توسط عمل الحاق همان جدول پايه ايجاد 

  گردد. مي
ــه: ــدول    توجـ ــي جـ ــت، طراحـ ــح اسـ ــه واضـ ــانطور كـ ــه Aهمـ ــارم در گزينـ ــه چهـ ــورت بـ  صـ

A(XID,YID,Y1,XIDR ,YIDR ,A1)  است، همچنين طراحي جدول  در نظر گرفته شدهAA2  در گزينه
است كه مطـابق آنچـه بيـان كـرديم، طراحـي       در نظر گرفته شده  AA2(XID,YID,A2)به صورت چهارم
م، پس پرواضـح اسـت كـه    گذاري يم را به طور كامل كنار مهاي اول، دوم و سو بنابراين گزينهاست.  درستي

  به همين سادگي. پاسخ سوال است. گزينه چهارم
در گزينه چهارم، به اين دليل است كه در نگاشت باالتر يعني چنـد بـه    XIDنقطه چين بودن صفت  توجه:

 Yبـه عنـوان كليـد خـارجي در جـدول       XIDيعنـي   Xكليد كانديد جدول  Yو  Xيك بين دو موجوديت 
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  شود. . در جداول كليد خارجي توسط نقطه چين يا خط چين نشان داده ميتعريف شده بود
        

 ) صحيح است.  3گزينه ( -8

 صورت سوال به اين شكل است:

  هاي داده شده درست است؟ چه تعداد از گزاره

  تعداد كليدهاي كانديد يك رابطه از تعداد سوپركليدهاي آن رابطه همواره كمتر است. گزاره اول:
خصيصـه باشـد، آنگـاه تعـداد      n، داراي Rزيـرا در حالـت كلـي، اگـر رابطـه       اول نادرست اسـت،   هگزار

nابركليدهاي آن حداقل يك و حداكثر
2 است. در جدول تمام كليد، يك جدول فقط و فقط يك ابركليد -1

كن است سه سـتون داشـته باشـد، در    دارد و فقط و فقط هم يك كليد كانديد دارد. رابطه تمام كليد مثال مم
اين حالت يك جدول فقط و فقط يك ابركليد دارد و فقط و فقط هم يك كليد كانديد دارد. يعنـي حـداقل   
يك ابركليد و يك كليد كانديد دارد و حداكثر هم يك ابركليد و يك كليد كانديد دارد. در گزاره اول حالت 

nكه حـداقل يـك ابركليـد و حـداكثر     كلي مورد بررسي قرار گرفته است. دقت كنيد
2 ابركليـد، حالـت   -1

nدهد چون بيان حداكثر خاص جدول تمام كليد هم پوشش مي
2 مقـادير كـوچكتر و برابـر خـودش را     -1

، آنگـاه  ها به تنهايي كليـد كانديـد باشـد    خصيصه، تك تك خصيصه nدهد. اگر در يك رابطه با  پوشش مي
هاي اين رابطه يـك ابركليـد    كليد كانديد است. بنابراين هر زيرمجموعه غير تهي از خصيصه nرابطه داراي 

nخصيصه برابر با nاست. كه در اين حالت تعداد ابركليدهاي يك رابطه با 
2 است كـه بيشـترين مقـدار    -1

)يصه است. ابركليد بدون صفت نداريم، بنابراين حالت خص nممكن در تعداد ابركليدهاي يك رابطه با  )n
0

 
خصيصه، شـرايط مختلفـي را    nشود. همانطور كه گفتيم در حالت كلي، يك رابطه داراي  در نظر گرفته نمي

ابـر  توانـد تجربـه كنـد بر    تواند تجربه كنـد، كـه حـداكثر تعـداد ابركليـدهايي كـه مـي        در تعداد ابركليد مي

( ) ( ) ( )n n n... n1 2
+ nيا+

2   است. در واقع عبارت زير برقرار است:-1

( ) ( ) ( )n n n n2 1 ... n1 2
- = + +  

تعـداد كليـدهاي   بود، يعني بشـود   در گزاره اول اگر كلمه مساوي اضافه شود آنگاه گزاره درستي مي توجه:
  بطه همواره كمتر يا مساوي است.كانديد يك رابطه از تعداد سوپركليدهاي آن را

است، به عبارت ديگـر ابركليـد    (Candidate key)ابركليدي كه عضو زائد نداشته باشد، كليد كانديد  توجه:
گويند. منظور از ابركليد كمينه، ابركليدي نيست كه كمترين تعداد صـفت را داشـته    كمينه را كليد كانديد مي

  صفت زائد نداشته باشد.باشد، بلكه منظور ابركليدي است كه 
  مثال:

 

P # Pname Color

P Pn Red1 1

P Pn Blue2 2

P Pn Blue3 3
                       

S# P# QTY

S P 101 1

S P 201 2

S P 302 1
  

S# Sname City

S Sn C1 1 1

S Sn C2 2 2

S Sn C3 3 2

  

     Sجدول                       SPجدول                          Pجدول  
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:S# يد نيز هست. (در جدول ابركليد است. كليد كاندS(  
: (S#,Sname)   ابركليد است، زيرا خاصيت كليدي دارد، اما كليد كانديد نيست، زيرا عضو زائـدSname  را

، عضـو زائـد اسـت. (در    Sname، به تنهايي خاصيت كليدي دارد، بنابراين صـفت  #Sدارد. در واقع صفت 
  )Sجدول 

: (S#,P   ).SPابركليد است. كليد كانديد نيز هست. (در جدول  (#

  مثال: 
  شماره ملي: ابركليد است. كليد كانديد نيز هست.

(شماره ملي و نام خانوادگي): ابركليد است. زيرا خاصيت كليدي دارد، اما كليد كانديد نيسـت، زيـرا عضـو    
شماره ملي، بـه تنهـايي خاصـيت كليـدي دارد، بنـابراين صـفت        زائد نام خانوادگي را دارد. در واقع صفت

  خانوادگي، عضو زائد است. نام
  تواند چندين كليد كانديد داشته باشد. يك جدول مي توجه:

  مثال: 
  شماره دانشجويي  شماره ملي  نام خانوادگي  نام
  كليد كانديد  كليد كانديد    
  (كليد اصلي)  (كليد فرعي)    

اي، هر رابطه حتماً حداقل يك كليد كانديد دارد، زيرا در بدترين شرايط، همه صـفات   در مدل رابطه ه:توج
  شود. گفته مي (All key)شوند، كه به اين رابطه تمام كليد  با هم كليد كانديد مي

اي بودن، سطر تكراري  تواند به دليل استفاده از خاصيت مجموعه يك رابطه، تحت هيچ شرايطي نمي توجه:
  د. بنابراين يك رابطه، حداقل يك كليد كانديد دارد.داشته باش

  يك جدول تمام كليد. مثال:
a b c

1 2 3

1 6 3

1 2 7

8 2 3

  

نتيجه اينكه مجموعه كليدهاي كانديد همواره زير مجموعه ابركليدها است، بنابراين تعداد كليدهاي كانديـد  
  ي است.يك رابطه از تعداد ابركليدهاي آن رابطه همواره كمتر يا مساو

  .تواند جزيي از كليد اصلي آن باشد گزاره دوم: كليد خارجي يك رابطه، مي
تواند جزيـي از كليـد اصـلي آن     دوم درست است، زيرا از نظر ساختاري كليد خارجي يك رابطه، مي  گزاره
  باشد.
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  مثال:

  

P # Pname Color

P Pn Red1 1

P Pn Blue2 2

P Pn Blue3 3
             

S# P# QTY

S P 101 1

S P 201 2

S P 302 1

S# Sname City

S Sn C1 1 1

S Sn C2 2 2

S Sn C3 3 2

  

     Sجدول                      SPجدول                     Pجدول       

:S#  ابركليد است. كليد كانديد نيز هست. (در جدولS(  
: (S#,Sname) ضو زائـد  ابركليد است، زيرا خاصيت كليدي دارد، اما كليد كانديد نيست، زيرا عSname  را

، عضـو زائـد اسـت. (در    Sname، به تنهايي خاصيت كليدي دارد، بنابراين صـفت  #Sدارد. در واقع صفت
  )Sجدول 

: (S#,P   ).SPابركليد است. كليد كانديد و كليد اصلي نيز هست. (در جدول  (#
:S# ل در جدوSP  كليد خارجي است و به ستونS#  در جدولS كند. ارجاع مي  
: P   كند. ارجاع مي Pدر جدول  #Pكليد خارجي است و به ستون  SPدر جدول  #

  اي را افزايش دهد. تواند استقالل داده مي Veiwگزاره سوم: استفاده از 
 ها شامل سه اليه زير است: پايگاه داده براي ANSIسوم درست است، زيرا معماري   گزاره

  اليه خارجي. -1
هاي مدل تحليل (طراحي ادراكي يا ادراكي عام ) و مدل طراحي (طراحي  اليه ادراكي شامل زير اليه -2

  منطقي يا ادراكي خاص).
  اليه داخلي (فيزيكي). -3

هاي مـدل تحليـل، مـدل طراحـي،      تافزار كه شامل فعالي افزاري به واسطه فرآيند توليد نرم يك محصول نرم
گردد. كاربران نهايي در اليه خارجي، مدل تحليل و مـدل طراحـي در    باشد، ايجاد مي سازي و تست مي پياده

  سازي در اليه داخلي قرار دارند.  اليه ادراكي و فعاليت پياده

  سازى هاى پياده زبان
 انواع. شود مى تشكيل) اطالعات بانك( داده و) كاربردى برنامه( عملكرد وجه دو از افزارى نرم محصول يك
  به صورت زير است: سازى برنامه هاى زبان

  )عملكرد وجه( كاربردى برنامه سازى پياده زبان
 سازى پياده مرحله. باشد مى سازى پياده و طراحى تحليل، مراحل حاصل داده، بخش مانند نيز كاربردى برنامه
  .شود مى انجام باال سطح نويسى برنامه ىها زبان از يكى توسط كاربردى برنامه

  .شود مى گفته نيز (Procedural) روالى زبان يا ميزبان زبان باال، سطح هاى زبان به توجه:

  )داده وجه( اطالعات بانك سازى پياده زبان
 فتـه گ نيز (Query Language) وجو پرس زبان آنها به كه (Declarative) بيانى هاى زبان از اطالعات بانك در
 سيسـتم  تـا  دارد الزم چيزى چه بگويد كافيست ساز برنامه كاربر بيانى هاى زبان در. شود مى استفاده شود، مى
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 يـا  جـداول  ايجـاد  چگـونگى  واقـع  در. كنـد ) جوهـا  و پرس مثل( استخراج يا) جداول مثل( ايجاد او براى
  .است مخفى كاربر نهايي و ساز برنامه كاربر ديد از وجوها پرس استخراج

  اى استقالل داده
 تـأمين  آن هدف مهمترين بلكه ،(مدل مفهومي پايگاه داده) ها داده پايگاه تكنولوژى مزاياى ترين مهم از يكى

  .شده ذخيره هاى داده به كاربردى هاى برنامه نبودن وابسته معنى به است، اى داده استقاللو افزايش 
  :باشد مى نوع دو بر اى داده استقالل

  ها داده فيزيكى استقالل -1
 پايگـاه ) سـازى  ذخيـره  رسـانه ( فيزيكى سطح در كه تغييراتى قبال در كاربردى هاى برنامه مصونيت معنى به

) شود عوض ديسك نوع براي مثال( گيرد انجام ها داده سازى ذخيره در تغييرى اگر يعنى. كند مى بروز ها داده
  .نكند تغييرى هيچ كاربردى هاى برنامه

   ها داده نطقىم استقالل -2
) اى رابطه مدل(مدل طراحي  سطح در كه تغييراتى و تعاريف قبال در كاربردى هاى برنامه مصونيت معنى به

 ديـد  از يا طراحي منطقـي)  خاص ادراكىمدل طراحي بانك ( تغيير و تعريف يعنى. كند مى بروز داده پايگاه
  .بماند مخفى آنها كاربردى هاى برنامه

 جدول چند قالب در باشند چه هر ها داده و كند مى استفاده جدول نام به تجريدى از اى طهراب مدل براي مثال
 كـه  حـالى  در. است مخفى كاربردى برنامه ديد از ها رسانه روى ها داده سازى ذخيره نحوه و شوند مى ريخته

 هـاي  برنامه . از آنجاكهآمد مى كاربردى برنامه فايل در اى، داده هاى فايل به مربوط تعاريف فايلينگ روش در
بـه طـور    بنـابراين  د،نشو مى تعريفيا طراحي منطقي)  خاص ادراكىمدل طراحي بانك ( براساس كاربردى

  قرار دارند. يا طراحي منطقي) خاص ادراكىمدل طراحي بانك ( در تغييرات از تأثيرپذيرى معرض در بالقوه
  .است شده تأمين) صددرصد نه و( حدى تا هم استقالل نوع اين امروزى، هاى سيستم در توجه:

  )خاص ادراكىيا  مدل طراحي (طراحي منطقيانواع تغيير در  
 جداول، تركيب جديد، جدول درج مانند: مشترى جديد نيازهاى شدن مطرح دليل به ها داده پايگاه رشد -1

  .جداول تجزيه
  .صفات زهاندا در تغيير خاصه، صفات نوع در تغيير مانند: مجدد سازماندهى -2

 برنامـه  كـه  يصـورت  در ،گـردد  اضـافه  آن بـه  نيز پنجمى ستون و باشد ستون چهار داراى جدولى اگر :مثال
  .است شده لحاظ نيز تغييرات براساس ها داده منطقى استقالل باشد، نداشته و تغيير دستكارى به نياز سابق كاربردى
 حذف به نسبت كاربردى هاى برنامه بنابراين رود، ىم بين از هم ها داده جداول، حذف با كه جا آن از توجه:
  خواهند داشت.ن منطقى استقالل هيچگاه جداول

) اطالعـات  بانـك ( داده و) كاربردى برنامه( عملكرد وجه دو از افزارى نرم محصول يك همانطور كه گفتيم
اي  م اسـتقالل داده شود بـه مفـاهي   سازي مي پياده SQLشده است، بخش داده (بانك اطالعات) كه با  تشكيل

 Create Indexو  Create Table ،Create Viewنظيـر   DDLمرتبط است. ساختار وجه داده توسط دستورات 
، Insertنظيـر   DMLگردد. و مقادير وجـه داده توسـط دسـتورات     و ديگر دستورات آن ايجاد و مديريت مي

Delete  وUpdate گردد. و ديگر دستورات آن ايجاد و مديريت مي  
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اسـتقالل فيزيكـي   اي از نوع  با ساخت مفهوم جدول، كمك به برقراري استقالل داده Create Tableدستور 
 هـاى  داده بـه  كـاربردى  هـاى  برنامه نبودن وابسته معنى به كند، ها مي ميان يك برنامه كاربردي و داده ها ه داد

 چه هر ها داده و كند مى استفاده جدول منا به تجريدى از اى رابطه مدل، يعني همانطور كه گفتيم، شده ذخيره
 كاربردى برنامه ديد از ها رسانه روى ها داده سازى ذخيره نحوه و شوند مى ريخته جدول چند قالب در باشند
هـاي مختلـف    بخشي از وجه داده اسـت. در واقـع بخـش داده از بخـش     Table. دقت كنيد كه است مخفى
Table ،View  وIndex .تشكيل شده است  

اسـتقالل  اي از نـوع   با ساخت مفهوم ديد، تا حدي كمك به برقـراري اسـتقالل داده   Create Viewدستور  
 بـه  كـاربردى  هـاى  برنامـه  نبـودن  وابسـته  معنى بهكند،  ها مي ميان يك برنامه كاربردي و داده ها منطقي داده

 بـه  نيـز  پنجمى ستون و باشد ستون چهار داراى جدولى اگر، يعني همانطور كه گفتيم، شده ذخيره هاى داده
 منطقـى  استقالل باشد، نداشته و تغيير دستكارى به نياز سابق كاربردى برنامه كه صورتى در ،گردد اضافه آن

روي ساختار قديم شامل نام جدول قـديم و   Viewاز آنجاكه  .است شده لحاظ نيز تغييرات براساس ها داده
، گـردد  اضـافه  آن به نيز پنجمى ستون و باشد ستون چهار اراىد جدولىشود، اگر  هاي قديم ايجاد مي ستون

بخـش داده و بـه تبـع تغييـرات در سـاختار بخـش عملكرد(برنامـه         Viewآنگاه بدون تغييرات در سـاختار  
حافظ اسـتقالل   Viewكاربردي)، امكان حيات برنامه كاربردي بدون اشكال همچنان وجود دارد و اين يعني 

بخشي از وجه داده است. در واقـع بخـش    Viewها است. دقت كنيد كه  ل منطقي دادهاي از نوع استقال داده
  تشكيل شده است. Indexو  Table ،Viewهاي مختلف  داده از بخش

    به صورت زير را در نظر بگيريد: Sسازي جدول  پيادهمثال: 

CREATE TABLE S 
       ( 
        S# char (5), 
        Sname char (20) 
        Primary key (S#) 
       )    

  با مقادير زير را در نظر بگيريد: Sجدول 
   Sname S# 

   Sn1 S1 

   Sn2 S2 

 Sجدول        

  پرس و جوي زير را در نظر بگيريد:
SELECT * 
FROM S 

  خروجي پرس و جو به صورت زير است:
   Sname S# 

   Sn1 S1 

   Sn2 S2 
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  به صورت زير در نظر بگيريد: Sرا روي جدول  SVبا نام  Viewسازي  پياده
CREATE VIEW SV 
AS SELECT  S.S# AS SID, S.Sname AS SN 
       FROM S 

  را به صورت زير در نظر بگيريد: VSبا نام  VIEWپرس و جوي زير بر روي 
SELECT * 
FROM SV 

  به صورت زير است: VSبا نام  VIEWخروجي پرس و جو بر روي 

   SN SID 

   Sn1 S1 

   Sn2 S2 

  را به صورت زير در نظر بگيريد: Sبه جدول  Cityشدن ستون  تغييرات: اضافه
ALTER TABLE S 
ADD City char (15) 

 
  به صورت زير است: Cityشدن ستون  پس از اضافه Sساختار و مقادير جدول 

   City Sname S# 

   NULL Sn1 S1 

   NULL Sn2 S2 

  را به صورت زير در نظر بگيريد: VSبا نام  VIEWپرس و جوي زير بر روي  مجددا
SELECT * 
FROM VS 

  به صورت زير است: VSبا نام  VIEWخروجي پرس و جو بر روي 

   SN SID 

   Sn1 S1 

   Sn2 S2 
 

هـاي   روي ساختار قديم شامل نام جدول قـديم و سـتون   Viewهمانطور كه واضح است، از آنجاكه  توجه:
، آنگـاه بـدون   گـردد  اضـافه  آن به نيز سومي ستون و باشد ستون دو داراى جدولىشود، اگر  قديم ايجاد مي

بخش داده و به تبع تغييرات در ساختار بخش عملكرد(برنامه كـاربردي)، امكـان    Viewتغييرات در ساختار 
اي از نـوع   فظ اسـتقالل داده حـا  Viewحيات برنامه كاربردي بدون اشكال همچنان وجود دارد و اين يعنـي  

 ها است. استقالل منطقي داده

  اي را افزايش دهد.  تواند استقالل داده مي Veiwهمانطور كه گفتيم استفاده از 

  است. DBMSهاي همروند به عهده  مديريت تراكنشگزاره چهارم: 
 يـك  گـردد  اجـرا  ربركـا  توسـط  اطالعـاتى  بانك محيط در كه اى برنامه هرچهارم درست است، زيرا   گزاره

  DBMSكار واحد تراكنش) بانك خودپرداز دستگاه يك در كارت به كارت عمليات مانند. (دارد نام تراكنش
شـود. هـر تـراكنش     . به طور كلي هر عملياتي در پايگاه داده در قالب يك تراكنش تعريف و اجرا مـي است

 غيربـانكى  محـيط  در معمـولى  برنامه كي با تراكنش يك اصلى تفاوت است. SQLشامل دو يا چند دستور 
 بـه  حتـى  و كنتـرل  گونـه  هر اعمال در DBMSو  شود مى تسليم DBMS به همواره تراكنش كه است اين
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 ،هـا  تعويـق  و هـا حذف ،ها كنترل اينگونه از اصلى هدف. دارد عمل آزادى آن كردن ساقط و انداختن تعويق
  . است اطالعات بانك داخلي و خارجي جامعيت حفظ

  اطالعات بانك داخلي و خارجي جامعيت تضمين
داخلـي و   جامعيـت  تـا  گـردد  اعمـال  اطالعات بانك در ها تراكنش تمامى روى است الزم زير كنترل چهار

  .شود تضمين آن خارجي يعني رعايت اصل سازگاري
  :معروفند ACID خواص به ها كنترل اين

  (Atomicity) ناپذيري يا تجزيه يكپارچگى -1
 شود اجرا بايد تراكنش يك دستورات تمام يا كه است اين منظور. است موسوم هيچ يا همه به تخاصي اين

  هاي مختلف يك تراكنش است. ناپذير بودن بخش اين به معني تجزيه. شود اجرا نبايد آنها از هيچكدام يا
  :است يافته تشكيل جداگانه خشب دو از B حساب بهA  حساب از پول انتقال تراكنش براي مثال

  )پول برداشت( اول بخش) الف
  .كند مى برداشت A حساب از را پول

  )پول واريز( دوم بخش) ب
  .كند مى واريز B حساب به را پول همان

 تـراكنش  يك پايان و شروع در. كند مى بستانكار را B حساب ومد خشب و بدهكار را A حساببخش اول 
 براي مثال. باشد ناسازگارى به نياز اًموقت است ممكن نشتراك اجراى اثناى در ولى باشد سازگار بايد سيستم
 است ناسازگاربه طور موقت  سيستم A حساب از پول برداشت از پس ،B به A حساب از پول واريز هنگام

 بـه  واريز يا A حساب از برداشت برنامه لذا. شود مى سازگار سيستم دوباره B حساب به آن واريز از پس و
  .نيستند راكنشت تنهايى به B حساب

 شـود  اجـرا  تراكنش اول بخش كنيد فرض. شوند اجرا جداگانه كامپيوتر دو روى است ممكن بخش دو اين
 بايد حالت اين در كه است بديهى. نباشد انجام قابل دوم بخش و. گردد قطع دوم ماشين با ارتباط ناگهان اما

 ايـن . شـود  حفظ اطالعات بانك جامعيت ات شود بازگردانده اول حساب همان به دوباره شده برداشت پول
  .است نشده انجام تراكنش از دستورالعملى هيچ بگوييم كه است اين معادل عمل

 كسـر  شـما  حسـاب  از پـول  اسـت  ممكن شتاب عضو كارت با اينترنتى خريد هنگام به عنوان مثالي ديگر،
 ايـن  در كه گردد، مى اعالم ناموفق اشم خريد بنابراين نگردد، واريز نظر مورد فروشگاه حساب به اما گردد،
  .گردد بازمى شما حساب به ديگر ساعت 48 تا حداكثر پول حالت

 دستكارى و تعريف دستورات از اى مجموعه تراكنش كرد، تعريف اينگونه توان مى را تراكنش ديگر بيانى در
 اجـرا  دسـتورات  آن از هيچكدام يا و شوند اجرا دستورات آن همه يا كند مى تضمين DBMS كه هاست داده

 دسـتور  دو بـين بايسـت   مـي  هـر تـراكنش   (Atomicity) يكپـارچگى  كـردن خاصـيت   بـراي محقـق   .نشوند
Transaction Begin و  End Transactionبه طور كلي هر عملياتي در پايگاه داده در قالـب يـك   گيرد  قرار .

تراكنش شامل دو يا چند دسـتور   است. هر DBMSشود. پس تراكنش واحد كار  تراكنش تعريف و اجرا مي
SQL توان گفت كه هيچ پرس و جويي براي پايگاه داده هويت مستقل ندارد، بلكـه   است. بر اين اساس مي

DBMS كند. به اين ترتيب بايد گفت كه هر پرس و جويي در پايگاه  شناسد و اجرا مي ها را مي فقط تراكنش
براي نمايش ابتداي يك تراكنش از  SQLگردد. در  س اجرا ميشود و سپ داده ابتدا به يك تراكنش تبديل مي
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 شود. استفاده مي End Transactionو براي نمايش خاتمه يك تراكنش از دستور  Transaction Beginدستور 

 صـورت  در و commit موفـق  اجـراى  صورت در و گردد مى شروع Begin Transaction اجراى با تراكنش
با  .يابد مى خاتمه Rollback اجراي دستور با هاي مختلف تراكنش اي همه بخشيعني عدم اجر موفقيت عدم

شـود و وضـعيت    اجراي اين دستور كليه تغييراتي كه تراكنش روي پايگاه داده اعمال نموده است، ابطال مي
  شود. پايگاه داده به آخرين وضعيت قبل از اجراي تراكنش برگردانده مي

  (Consistency) سازگارى -2
گـردد. بـه    ي جامعيت داخلي و خارجي تقسـيم مـي   هاي بانكي به دو طبقه در سيستم جامعيتطور كلي  به

سازي، جامعيت داخلي و به حفـظ   در سطح پياده DBMSاي و  حفظ قوانين مطرح شده از سوي مدل رابطه
ي گفتـه  سـازي، جامعيـت خـارج    نويسان بانك در سـطح پيـاده   قوانين مطرح شده از سوي طراحان و برنامه

شود. در صورتي كه در يك بانك جامعيت داخلي و خارجي هر دو توام باهم برقرار باشد، در آن بانـك،   مي
برقرار شده است. به عبارت ديگر سازگاري، به معني رعايت قوانين داخلـي و خـارجي در    اصل سازگاري

ه عاملي كه باعث نقـض  مسئول كنترل قوانين داخلي و خارجي در بانك است و هرگون DBMSبانك است. 
قـوانين داخلـي بانـك شـامل قـانون       كنـد.  قوانين داخلي و خارجي و به تبع سازگاري بانك گردد را رد مي

اي است،  اي، قانون جامعيت موجوديت، قانون جامعيت ارجاعي و قانون جامعيت دامنه جامعيت درون رابطه
خارجي بانك هم شامل هر قـانوني اسـت كـه     اي بررسي خواهد شد. قوانين اين موارد در فصل مدل رابطه

 0كنند، مانند تعريف زيردامنه براي ورود اطالعات، تعريف بـازه   نويسان بانك آنرا وضع مي طراحان و برنامه
هاي بانكي به معني عدم وجود موجودي منفي در  تا بينهايت براي حساب 0براي نمرات، تعريف بازه  20تا 

  هاي بانكي... حساب
هـاي موجـود در    هاي بانكي كنترل جامعيت داخلي و خارجي به صورت خودكار توسط مكـانيزم  در سيستم

DBMS گردد. انجام مي  
  را در نظر بگيريد: SPحال يكبار ديگر كد تعريف جدول 

Create Table SP 
( 
S# char (5), 
P# char (5), 
QTY numeric (10), 
Primary key (S#, P#), 
Foreign key (S#) References S(S#) 

on delete cascade 
on update cascade, 

Foreign key (P#) References P(P#) 
on delete cascade 
on update cascade, 

Check (QTY>1 AND QTY<1000) 
           )  
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  فوق به صورت زير است:  SPكاركرد قطعه كد زير از كد تعريف جدول 
Foreing key (S#) References S(S#) 
on delete cascade 
on update casecade 

در  #Sبـه سـتون    Sدر جدول  #Sگردد تا به طور خودكار هرگونه تغييري در ستون  اين قطعه كد، سبب مي
  گردد. از نوع جامعيت ارجاعي نقض نمي داخلي جامعيتنيز اعمال گردد. بنابراين  SPجدول 

  فوق به صورت زير است:  SPجدول  يا به طور مشابه، كاركرد قطعه كد زير از كد تعريف

Foreing key (P#) References P(P#) 
on delete cascade 
on update casecade 

در  #Pبـه سـتون    Pدر جدول  #Pگردد تا به طور خودكار هرگونه تغييري در ستون  اين قطعه كد، سبب مي
  گردد. اعي نقض نمياز نوع جامعيت ارج جامعيت داخلينيز اعمال گردد. بنابراين  SPجدول 

  فوق به صورت زير است:  SPكاركرد قطعه كد زير از كد تعريف جدول 
Check (QTY>1 AND QTY<1000)  

  1در بـازه   SPاز جـدول   QTYگردد تا به طور خودكار هرگونه مقداردهي در ستون  اين قطعه كد، سبب مي
  گردد. نقض نمي جامعيت خارجيباشد، بنابراين  1000تا 

  در حفظ جامعيت داخلي و خارجي به دقت نظارت دارد. DBMSانطور كه واضح است هم توجه:
 شود انجام در محيط بانك اطالعات تراكنش يك اگر كه است اين بيانگر (Consistency) خاصيت سازگارى

  .كند منتقل ديگرى سازگار حالت به سازگار حالتى از را اطالعات بانك بايد
 .كنـد  رعايـت  را اطالعـات  بانـك  داخلـي و خـارجي   جامعيت قوانين تمامى يدبا تراكنش هر ديگر بيان به 

بايـد پذيرفتـه شـود كـه جامعيـت داخلـي و        DBMSگويد انجام تراكنشي از سـوي   خاصيت سازگاري مي
هـا   خارجي به معني حفظ قوانين داخلي و خارجي پايگاه داده را رعايت كند، يعني پـس از انجـام تـراكنش   

  شود. ر باشد، در غيراينصورت انجام تراكنش رد اصل سازگاري برقرا
  :باشد داشته پايان نوع دو است ممكن تراكنش كه شد مشاهده اينجا به تا بنابراين

  .نامند مى (commit) انجام را آن كه موفق پايان) الف
  .نامند مى (abort) سقوط را آن كه ناموفق پايان) ب

 (Isolation) يا جداسازي انزوا -3

 امـر  ايـن  و. گردد مى سيستم گويى پاسخ زمان كاهش و كارايى بهبود موجب ها داده به دسترسى در همزمانى
 صـورت  بـه  كـاربر  چنـدين  كـه  دهند مى اجازه ها سيستم از بسيارى. دارد پى در را ها برنامه عملكرد تسريع

 چنـين  در. نماينـد  اعمـال  آنهـا  روى بـر  را خـود  نظـر  مـورد  تغييـرات  و يابنـد  دسترسى ها داده به همروند
  .گردد ها داده در ناسازگارى ايجاد به منجر است ممكن داده روى بر شده ايجاد همروند تغييرات هايى محيط

 داده يـك  اگـر  بنابراين. كنند كار بانك با همزمان صورت به توانند مى مختلف كاربران بانكى هاي سيستم در
 بايد داده پايگاه سيستم گرفت قرار دستكارى و يابىباز مورد اشتراكى صورت به مختلف كاربران بين خاص

 بـه  مربـوط  مطالـب  مانند ،گردد نامطلوب نتايج ايجاد يا و مشكالت بروز از مانع كه نمايد ايجاد را محيطى
   .عامل سيستم درس در همروند فرآيندهاى در بحرانى ناحيه
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 آقـاى  حسـاب  از وجـه  برداشـت  قصد همزمان شيراز و تهران در ترتيب به B و A كاربر كنيد فرض :مثال
 يك از وجه برداشت كه آنجا از داشت، خواهيم را زير هاى روال بنابراين. دارند را چك برگ طريق از 6037

 رخ تـراكنش  دو هـر  بـراى  همزمـانى  پديـده  وقوع تبع به گيرد، مى صورت ركورد مشترك (عامل مشترك)
 500 كـه برابـر مقـدار    حسـاب  موجـودى  مبلـغ  شتـراكن  دو هـر  كه است صورت بدين كار روال. دهد مى

 را هزارتومـان  50 و 100 مبالغ ترتيب به B و A چك برگ مبالغ به توجه با و خوانده باشد را مي هزارتومان
 حسـاب  مانده مبلغ دهد انجام را بروزرسانى آخرين تراكنش كدام اينكه حسب بر و كنند مى كسر حساب از

 حالى در. است شده ذخيره نادرستى اطالعات صورت دو هر در كه. گردد مى ذخيره هزارتومان 450 تا 400
  !شد مى ذخيره حساب مانده مبلغ جهت بايد تومان هزار 350 مبلغ كه
  

  شماره مشتري  شماره حساب  نام  خانوادگي نام  موجودي
500  Alavi  Ali 0313 6037  

  
Read (B) 

B � 500 
R=500-50 

R � 450 

Write (R) � 450 

Read (A) 

A � 500 
R=500-100 

R � 400 

Write (R) � 400  

 دو عمليـات  تـداخل  دليـل  به نادرستى اين كه است ذخيره شده ها برنامه توسط نادرستى مقادير ترتيب بدين
 عملكـرد  بـر  نظـارت  نوعى بايد سيستم نامطلوبى نتايج چنين ايجاد از جلوگيرى براى. است همروند برنامه
 .گذارى قفل روش مانند .باشد داشته همروند هاى برنامه

 بـر ) اى برنامـه  چند هاى سيستم مثل( باشد داشته وجود همروند هاى تراكنش است ممكن اطالعات بانك در
 بيـان  بـه  باشـند  نداشـته  هـم  روى بر مخرب اثر تا شود كنترل بايد ها تراكنش همروندى انزوا خاصيت طبق
  .شود مى انجام انزوا در كدام هر گويا كه تاس چنان يكديگر روى همروند هاى تراكنش اثر ديگر

 بـه  شـوند،  اجـرا  همزمـان  طـور  بـه  تـراكنش  چنـد  اگر. هستند يكديگر از جدا ها تراكنش ديگر تعريفى به
 تـراكنش  دو بـراى  ديگـر،  عبارتى به. برسند اتمام به تا مانند مى مخفى يكديگر از كدام هر هاى سازى هنگام

 تواند مى B يا (commit) آن شدن پذيرفته از پس را B هاى سازى بهنگام دتوان مى A تراكنش ،B و A مجزاى
 ،تواننـد  نمـى  همزمـان  طـور  بـه  تـراكنش  دو ايـن  امـا . ببيند A شدن پذيرفته از پس را A هاى سازى بهنگام
  .ببينند يكديگر هاى سازى بهنگام
 (concurrency control) همرونـدى  كنترل واحد بنام DBMS از بخشى توسط روندي هم  كنترل توجه:
  .شود مى انجام

  گذارى قفل روش
 همرونـد  هاى تراكنش مخرب اثر از جلوگيرى و ها تراكنش در جداسازى خاصيت اعمال هاى روش از يكى

. باشـد  داشـته  نيـاز  اى داده بـه  تـراكنش  كه هنگامى روش اين در. است گذارى قفل روش يكديگر، روى بر
 اسـتفاده  آن از تواننـد  نمـى  آن كـار  اتمام تا ها تراكنش بقيه حالت اين در و دهد مى را آن كردن قفل تقاضاى

 هـاى  داده يـا  و فيلـدها  به دسترسى هاى روش گذارى، قفل مكانيسم در ها قفل انواع از استفاده واقع در. كنند
 چند وندهمر اجراى در كه شود مى سبب ها قفل وجود. سازد مى پذير امكان ديگر، كاربردهاي در را اشتراكى
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. نگيرد قرار استفاده مورد تراكنش دو توسط همزمان صورت به ركورد مشترك (عامل مشترك) يك تراكنش،
 يـك  اختيـار  در فقـط  انحصـارى  صـورت  به اشتراكى داده زيرا دهد مى افزايش را عمليات سرعت كار اين

  .كند مى زياد بلمتقا انحصار شرط برقرارى دليل به را بست بن بروز احتمال ولى. است تراكنش
  :است زير صورت به بست بن وقوع شرايطبر اساس قاعده كافمن 

  متقابل انحصار ـ1
  بودن انحصارى ـ2
  انتظار و نگهدارى ـ3
  چرخشى انتظار ـ4

 (Durabiltiy) يا ماندگاري پايائى -4

 بـه  هرگـز  و اسـت  مانـدنى  اثرشان برسند (commit) انجام مرحله به كه هايى تراكنش خاصيت اين براساس
   مربوطــه تـراكنش  و شـود  واريــز حسـابى  بـه  مبلغــى اگـر  بــراي مثـال . رونـد  نمـى  بــين از تصـادفى  طـور 
 شـود،  متضرر نبايد مشترى بانك، شعبه آن در حادثه وقوع صورت در حتى شود اعالم (commit) يافته انجام

، مثـل  باشـد  شـده  ثبـت  نيـز  رديگـ  جاى در بايد (commit) موفق انجام اعالم از قبل واريز عمل براي مثال
كه يك تراكنش  هنگامي. باشد ماندگار داده، پايگاه در تراكنش تأثيرات يعنى ديسك اصلي يا ديسك پشتيبان.

شـود.   ي اصلي پايگـاه داده در ديسـك منتقـل مـي     كند نتايج اجراي آن به نسخه را اجرا مي commitدستور 
را اجرا نكرده است يـا بـه اصـطالح تثبيـت      commitدستور كه يك تراكنش  توان گفت تا زماني بنابراين مي

نشده است، ويژگي ماندگاري در مورد آن تراكنش تضمين شده نيست. اما پس از اجراي دستور مانـدگاري  
  شود. نتايج تراكنش تضمين مي

  بــازگرد مــديريت واحــد نــام بــه DBMS از واحــدى توســط پايــايى و يكپــارچگى خاصــيت دو توجــه:
(Recovery management) گردد. كنترل مي  

سازمان سنجش آموزش كشور، در كليد اوليه خود، گزينه چهارم را به عنوان پاسخ اعالم نمـود، امـا    توجه:
  در كليد نهايي گزينه سوم را به عنوان پاسخ نهايي اعالم نمود، كه كار درستي بوده است.

       

  ) صحيح است.  2گزينه ( -9
  فصل ششم است. 71پاسخ آن دقيقا همان پاسخ سوال  اين سوال تكراري است و

  سازمان سنجش آموزش كشور، در كليد اوليه و نهايي خود، گزينه دوم را به عنوان پاسخ اعالم كرده بود. :توجه
 

       

  ) صحيح است.  3گزينه ( -10
  جداول زير را در نظر بگيريد:

Publisher …  ISBN  Duration BDate ISBN   MDate Name MID 

Springer  is1  11 990101 is1 m1  21 mn1 m1 
Springer  is2  12 990202 is2 m1  22 mn2 m2 
Penguin  is3  13 990303 is1 m2  23 mn3 m3 
Penguin  is4  14 990404 is2 m2  Member 

Book  15 990505 is3 m2   
  16 990606 is1 m3   

  Borrow   

MID 
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 گزاره الف داريم: مطابق پرس و جوي مطرح شده در

SELECT Name 
FROM (SELECT Member.MID , Member.Name , count (Book.ISBN) as BorrowCount  
             FROM Member , Borrow  , Book     
             WHERE Member.MID - Borrow.MID and Book.ISBN - Borrow.ISBN 
              and Publisher - 'Springer'  

               GROUP BY Member.MID , Member.Name) as M 
WHERE BorrowCount - (SELECT count(*) 
                                           FROM Book 

                                           WHERE Publisher - 'Springer')  
كه البته پرس و جوي مطرح شده در گزاره الف كمي خطاي نحوي دارد، كه فرم اصالح شده آن به صورت 

 زير است:

SELECT Name 

FROM (SELECT Member.MID , Member.Name , count (Book.ISBN) as BorrowCount  

             FROM Member , Borrow  , Book     

             WHERE Member.MID = Borrow.MID and Book.ISBN = Borrow.ISBN 

              and Publisher = 'Springer'  

               GROUP BY Member.MID , Member.Name) as M 

WHERE BorrowCount = (SELECT count(*) 

                                           FROM Book 

                                           WHERE Publisher = 'Springer')  
  شده است. -ي گزاره الف، عملگر = جايگزين عملگر  در فرم اصالح شدهتوجه: 

شـود، دقـت    گزاره الف به فرم اصالح شده نشده، خطاي نحوي دارد و از سوي كامپايلر اجـرا نمـي  توجه: 
قرار گيرد كه حاصـل آن هـم منطقـي باشـد. كـه ايـن        بايد عملگر منطقي WHEREكنيد كه جلوي دستور 

  موضوع نقض شده است. بنابراين گزاره الف مطابق پرس و جوي مطرح شده در صورت سوال نيست.
پـس از انجـام عملگـر ضـرب      ي الـف  پرس و جوي داخلي گـزاره  خروجيبا توجه به جداول فوق، 

  دكارتي و اعمال شرط اتصال به صورت زير است:

Publisher … ISBN Duration BDate ISBN MID MDate Name MID 

Springer ... is1 11 990101 is1 m1 21 mn1 m1 

Springer … is2 12 990202 is2 m1 21 mn1 m1 

Springer … is1 13 990303 is1 m2 22 mn2 m2 

Springer … is2 14 990404 is2 m2 22 mn2 m2 

Springer … is1 16 990606 is1 m3 23 mn3 m3 
  

  شرط اتصال زير: توجه:

WHERE Member.MID = Borrow.MID and Book.ISBN = Borrow.ISBN 

              and Publisher = 'Springer'  
  دهد. را جلوي امانت گيرنده آن قرار مي Springerهاي انتشارات  شماره كتاب
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  هـاي  براساس ستون GROUP BY Member.MID , Member.Nameهمچنين در ادامه، پس از انجام دستور 
Member.MID , Member.Name , count (Book.ISBN) as BorrowCount      خروجـي پـرس و جـو بـه

 شود: بندي مي صورت زير گروه

  m2,m1,mn mn2  1

21 m1 is1 ...11 is1 ... Springer 22 m2 is1 ...13 is1 ... Springer

21 m1 is

  

2 ...12 is2 ... Springer 22 m2 is2 ...14 is2 ... Spri

  

 nge   r
������������������������������� �������������������������������

   

  
 

23 m3 is1 ...16 is1 ... Springe

m3, mn3  

  r
�������������������������������

   

 

براي هـر  SELECTر نهايت دستورو د كند. ها را، راهي خروجي مي ، سرگروهGROUP BYدستور توجه: 
 گردد. گروه به طور مستقل اعمال مي

BorrowCount Name MID 

2 mn1 m1 

2 mn2 m2 

1 mn3 m3 

 گردد. ها، اعمال مي بر روي گروه count (Book.ISBN) as BorrowCountدستور توجه: 

  خارجي به صورت زير است: WHEREخروجي قطعه پرس و جوي مطرح شده در دستور توجه: 
2 = (SELECT count(*) 

      FROM Book 

       WHERE Publisher = 'Springer')  

)با توجه به شرط انتخاب سطر توسـط دسـتور   توجه: )WHERE BorrowCount  SELECT co *( unt= ،
  شود. فقط سطر اول و دوم جهت نمايش در خروجي انتخاب مي

WHERE BorrowCount = (SELECT count(*) 
                                           FROM Book 

                                           WHERE Publisher = 'Springer') 

خارجي بـراي هـر سـطر انتخـاب شـده توسـط دسـتور         SELECTداخل دستور  Nameو در نهايت ستون
WHERE گيرد، بنابراين خروجي  گردد و در خروجي پرس و جو قرار مي مال ميخارجي به طور مستقل اع

  نهايي پرس و جو به صورت زير است:
Name 

mn1 

mn2 

 گروه اول گروه دوم

 گروه سوم
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ــاب      ــه كت ــه هم ــايي ك ــام اعض ــوق، ن ــوي ف ــرس و ج ــابراين پ ــارات   بن ــط انتش ــده توس ــاي منتشرش   ه
 Springer در صورت سـوال اسـت.   دهد. كه مطابق پرس و جوي مطرح شده  اند، نشان مي را به امانت برده

  »اند. را امانت گرفته Springerهاي انتشارات  نام اعضايي كه همه كتاب«يعني 
مطابق پـرس و جـوي   دقت كنيد كه فرم اصالح نشده گزاره الف خطاي نحوي و كامپايلري دارد و  توجه:

 مطرح شده در صورت سوال نيست؛ البته فرم اصالح شده آنرا بررسي كرديم.

  گزاره ب داريم: جوي مطرح شده درمطابق پرس و 

  راه حل اول:
SELECT Name  
FROM Member  

WHERE NOT EXISTS ((SELECT ISBN 

                                        FROM Book 

                                        WHERE Publisher = 'Springer') 

                                         EXCEPT 

                                         (SELECT ISBN 

                                         FROM Borrow 

                                         WHERE Borrow.MID = Member.MID)) 

  كاركرد قطعه پرس و جوي زير از پرس و جوي فوق به صورت زير است:
SELECT ISBN  
FROM Book 
WHERE Publisher = 'Springer' 

 »Springerهاي منتشرشده توسط انتشارات  ي كتاب ي همه شماره«

  است: زيرهمچنين كاركرد قطعه پرس و جوي زير از پرس و جوي فوق به صورت 
  SELECT ISBN  

FROM Borrow 
WHERE Borrow.MID = Member.MID 

  »شده توسط يك عضو هاي به امانت برده  شماره كتاب«
منهـاي كليـه    Springerهاي چاپ شده، توسط انتشـارات   در پرس و جوي فوق، در پرانتز داخلي كل كتاب

شود و در صورتي كه حاصل اين تفاضل تهـي باشـد نـام     شده توسط يك عضو مي هاي به امانت برده كتاب
  شود. عضو مورد جستجو در خروجي ظاهر مي

name

mn1

mn2

  

  راه حل دوم:
  پرس و جوي مطرح شده در صورت سوال را در نظر بگيريد:

  .»اند گرفته را امانت Springerهاي انتشارات  كتابنام اعضايي كه همه  «
اي زمـاني   سازي است. عملگر تقسيم در جبررابطه قابل پياده SQLاي در  عملگر تقسيم در جبر رابطه توجه:

هاي يـك اتفـاق را بررسـي كنـد. ماننـد نـام        حالت همهپرس و جو بخواهد گيرد كه  مورد استفاده قرار مي
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هـا   اند. كه بـه امانـت بـردن كتـاب     را به امانت برده Springerهاي منتشر شده توسط  كتاب همهاعضايي كه 
  ها و مقسوم عليه است. ، حالتSpringerهاي منتشر شده توسط  كتاب همهتوسط اعضا، اتفاق و مقسوم است و 

  سازي است. قابل پياده SQLاي به فرم زير در  عملگر تقسيم در جبررابطه توجه:
  SELECT Name  

FROM Member  

WHERE NOT EXISTS ((SELECT ISBN 

                                        FROM Book 

                                        WHERE Publisher = 'Springer') 

                                         EXCEPT 

                                         (SELECT ISBN 

                                         FROM Borrow 

                                         WHERE Borrow.MID = Member.MID)) 

  ر بخوانيد:فوق را همانند سورها به صورت زي پرس و جوي
كه، به امانت برده نشده  Springer انتشارات ) كتابي ازNOT EXISTSنام اعضايي كه، وجود نداشته باشد («

  .»اند امانت گرفته را Springerانتشارات هاي  نام اعضايي كه همه كتاب). يعني EXCEPTباشد (
ــاب      ــه كت ــه هم ــايي ك ــام اعض ــوق، ن ــوي ف ــرس و ج ــابراين پ ــ  بن ــده توس ــاي منتشرش ــاراته   ط انتش

 Springer دهد. كه مطابق پرس و جوي مطرح شده در صورت سـوال اسـت.    اند، نشان مي را به امانت برده
  »اند. را امانت گرفته Springerهاي انتشارات  نام اعضايي كه همه كتاب«يعني 

  گزاره ج داريم: مطابق پرس و جوي مطرح شده در
  SELECT Name  

FROM Member 

WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 

                                         FROM Book 

                                         WHERE Publisher = 'Springer'  

                                          And 

                                          NOT EXISTS (SELECT ISBN 

                                                                    FROM Borrow 

                                                                    WHERE Borrow.MID = Member.MID 

                                                                     And Borrow.ISBN = Book.ISBN)) 

  پرس و جوي مطرح شده در صورت سوال را در نظر بگيريد:
  .»اند گرفته را امانت Springerهاي انتشارات  كتابنام اعضايي كه همه «

  سازي است. قابل پياده SQLاي به فرم زير در  عملگر تقسيم در جبررابطه توجه:

  سازي است. قابل پياده SQLدر  الگوي اول (همه)اين پرس و جو به فرم زير توسط  توجه:
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  :(00)الگوي اول 
SELECT Name  
FROM Member 

WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 

                                         FROM Book 

                                         WHERE Publisher = 'Springer'  

                                          And 

                                          NOT EXISTS (SELECT ISBN 

                                                                    FROM Borrow 

                                                                    WHERE Borrow.MID = Member.MID 

                                                                     And Borrow.ISBN = Book.ISBN))  

  پرس و جوي فوق را همانند سورها به صورت زير بخوانيد:
كه، به امانت برده نشده  Springer انتشارات ) كتابي ازNOT EXISTSكه، وجود نداشته باشد ( نام اعضايي«

  .»اند امانت گرفته را Springerانتشارات هاي  نام اعضايي كه همه كتاب). يعني NOT EXISTSباشد (
، يك بار به طور كامل از ابتدا تا انتهاي Memberوجوي فوق به ازاي حركت در هر سطر از جدول  در پرس
وجود  Springerاز انتشارات  Bookهيچ سطري در جدول گردد، تا مشخص گردد  بررسي مي Bookجدول 

در موجـود    Borrow.MID = Member.MID AND Borrow.ISBN = Book.ISBN ارد كه شرط اتصـال ند
select اگر وجود نداشته باشد، سطر مورد نظر از جدول داخلي را برقرار نكرده باشد ،Member  در خروجي

  شود. نمايش داده مي
   جـام نـداده باشـن   ان ،كـه  )NOT EXISTS( ها در دنيـا هسـتن كـه كـاري نيسـت      بعضي آدم توجه:

)NOT EXISTS(.قايقي نيست كه سوار نشده باشن، تفريحـي نيسـت    ، يعني هر كاري بگي انجام دادن
  كه انجام نداده باشن و ... اين افراد به عرض زندگي بيشتر توجه داشتن تا طول زندگي!

اسـت و   دوم NOT EXISTSاول و  NOT EXISTSشرط الزم براي تبعيت از الگوي اول وجـود   توجه:
  متناسب و سازگار است. شروط اتصالشرط كافي براي تبعيت از الگوي اول وجود 

ــاب      ــه كت ــه هم ــايي ك ــام اعض ــوق، ن ــوي ف ــرس و ج ــابراين پ ــارات   بن ــط انتش ــده توس ــاي منتشرش   ه
 Springer دهد. كه مطابق پرس و جوي مطرح شده در صورت سـوال اسـت.    اند، نشان مي را به امانت برده

  »اند. را امانت گرفته Springerهاي انتشارات  يي كه همه كتابنام اعضا«يعني 
هاي ب و ج مطابق پرس و جوي صورت سوال است، پـس پرواضـح اسـت كـه      بنابراين فقط و فقط گزاره

  گزينه سوم پاسخ سوال است.
كرده  سازمان سنجش آموزش كشور، در كليد اوليه و نهايي خود، گزينه سوم را به عنوان پاسخ اعالم توجه:

 بود.
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  ) صحيح است.  2گزينه ( -11
است، همچنين  R2و رابطه يك همان  R1مطابق فرض سوال و ترتيب مطرح شده در آن، رابطه چند همان 

pk(R)  كليد اصلي رابطهR .است  

  اي نگاشت رابطه يك به چند بين دو موجوديت به مدل رابطه
گـردد. و   ها، هر موجوديت به يك جدول تبـديل مـي   مستقل از اختياري يا اجباري بودن موجوديت

  گردد. كليد كانديد جدول يك در جدول چند به عنوان كليد خارجي تعريف مي
     روال كلي نگاشت در اين حالت به صورت زير است:

  مدل تحليل:

  
  مدل طراحي:

x y aa b

x y1 a1a b1 11

x y2 a1a b2 22

x y3 a2a b3 33

x y4 a24

  

  R2جدول            R1جدول 

pk(R1)كليد اصلي xن ستو R1در جدول  توجه: x=  است، در نتيجه ستونx  به عنوان كليد اصلي جدول
R1 هاي جدول  تمام ستونR1 كند يعني  را توليد ميpk(R1) R1®  ياx R1®  ياx (x, y,a)®  همچنين

در سـمت چنـد    R1به عنوان كليد خارجي در جـدول   aيك يعني ستون در سمت  R2كليد كانديد جدول 
ــدول     ــيم در ج ــانطور گفت ــابراين هم ــت. بن ــده اس ــف ش ــم  R1تعري xداري a®  ــا pk(R1)ي a®  ــا ي

pk(R1) pk(R2)® .رواضح است كه گزينه دوم پاسخ سوال استبنابراين پ     

  حالت اختياري ل:مثا
  مدل تحليل:
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  مدل طراحي:

T # Tname G #G # Tname

T Tn1 G1G Gn1 11

T Tn2 G1G Gn2 22

T Tn3 G2G Gn3 33

T Tn4 NULL4

  

  جدول گروه آموزشي         جدول استاد           

در  T4گيـرد، ماننـد   مـي  NULLبـراي آن مقـدار    #Gاگر استادي عضو گروه آموزشي نباشد، سـتون   توجه:
  جدول استاد.

را به عنوان پاسخ اعالم كـرده   و نهايي خود، گزينه دوم ش آموزش كشور، در كليد اوليهسازمان سنج توجه:
  بود.

       

  ) صحيح است.  1گزينه ( -12
  هاي مطرح شده به صورت زير است: وابستگي

  

A B

A C

CD E

B D

E A

®

®

®

®

®

   

  است، زيرا: گزينه اول پاسخ سوال
  رسيد؟} CDت اهاي فوق به صف ه از وابستگيبا استفاد BDاز صفات  توان آيا مي :سؤال{

  { } { } { }BD CD BD B,D
+ +

® = = 

بنابراين پرواضح اسـت   شود. دهد و كار تمام مي را مي Dو  BD ،Bتوان رسيد، زيرا، صفات  خير نمي پاسخ:
  كه گزينه اول پاسخ سوال است.

  ست، زيرا:پاسخ سوال نيگزينه دوم 
  رسيد؟} C Aت اهاي فوق به صف استفاده از وابستگي با CDاز صفات  توان آيا مي :سؤال{

  { } { } { }CD AC CD C ,D,E, A ,B
+ +

® = = 

را   Aدهد و  را مي E ،Aدهد و  را مي CD ،Eدهد.  را مي  Dو  CD ،Cرسيد، زيرا، صفات  توان بله مي پاسخ:
  دهد. را هم مي  Bداريم پس 

  گزينه سوم پاسخ سوال نيست، زيرا:
  رسيد؟} CD ت اهاي فوق به صف با استفاده از وابستگي BCات از صف توان آيا مي :سؤال{

  { } { } { }BC CD BC B, C , D ,E,A
+ +

® = = 
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را   Eدهـد و   را مي CD ،Eدهد و  را مي B ،Dدهد.  را مي  Cو  BC ،Bرسيد، زيرا، صفات  توان بله مي پاسخ:
  دهد. را هم مي  Aداريم پس 

  گزينه چهارم پاسخ سوال نيست. زيرا:
  رسيد؟} BCت اهاي فوق به صف با استفاده از وابستگي ACتوان از صفات  آيا مي :سؤال{

  { } { } { }AC BC AC A, C , B ,D,E
+ +

® = = 

را  CD و دهـد  را مـي  B ،D دهـد،  را مـي  A ،Bكند.  را توليد مي  Cو  AC ،Aرسيد، زيرا  توان بله مي پاسخ:
  دهد. را هم مي Eداريم، پس 

را به عنوان پاسخ اعالم كـرده   و نهايي خود، گزينه اول يهسازمان سنجش آموزش كشور، در كليد اول توجه:
  بود.

       

  ) صحيح است.  3گزينه ( -13
  به طور كلي كليد كانديد بايد دو شرط زير را داشته باشد:

  ها را توليد كند. ابركليد باشد (خاصيت كليدي داشته باشد) يعني همه خصيصه -1
  عضو زائد نداشته باشد. -2

  آيد: عضو كليد كانديد از روابط زير به دست ميبه طور كلي 

  قانون اول ارسطو

  روش اول:
  هاي جدول = عضو كليد كانديد تمام خصيصه -هاي غيربديهي هاي سمت راست وابستگي اجتماع تمام خصيصه

  روش دوم:

  x ]iپ)(چyi (راست)-
n

R [

i 1

= -

=

  عضو كليد كانديد ∪

  داريم: R(A,B,C,D,E,P,G) هاي مطرح شده براي رابطه با توجه به وابستگي
AB CD

DE P

C E

P C

B G

ABCDEPG CDEPG AB

®

®

®

®

®

- =/ // / /

   

  حتماً بايد عضو كليد كانديد باشد. ABبنابر رابطه فوق صفت 
  به صورت زير است: ABبستار صفت 

{ } { }AB A,B,C,D,E,P,G
+
=   
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  باشد. ، كليد كانديد ميABكند، پس صفات  ها را توليد مي ، همه ستونABر فوق، صفات براساس بستا

  قانون دوم ارسطو
هـا را توليـد كنـد، آن     هرگاه عضو كليد كانديد حاصل از تفاضل قانون اول (روش اول يا دوم)، همه سـتون 

  عضو كليد كانديد، تنها كليد كانديد جدول خواهد بود.
مطرح شده، صفت چند مقداري و مركب وجود ندارد، بنابراين اين جدول در نرمـال   جا كه در جدول از آن

 فرم اول قرار دارد.

  توان شروط قرار داشتن يك جدول در نرمال فرم دوم را به صورت زير بيان كرد: به طور كلي مي
  جدول بايد در نرمال فرم اول باشد. (كه هست، زيرا صفت چند مقداري و مركب ندارد.)  �
 جدول بايد فاقد وابستگي بخشي باشد.  �

 نامند. وابستگي يك مؤلفه غيركليدي، به جزئي از كليد كانديد را وابستگي بخشي ميوابستگي بخشي: 

  را در نظر بگيريد: R(A,B,C,D,E,P,G)هاي مطرح شده براي رابطه  بار ديگر وابستگي حال يك

ABغيركليد   وابستگي كامل CD¾¾® كليد كانديد  

DEغيركليد   وابستگي انتقالي  P¾¾® غيركليد  

C غيركليد  وابستگي انتقالي E¾¾® غيركليد  

Pغيركليد   وابستگي انتقالي C¾¾® غيركليد  

B غيركليد  وابستگي بخشي G¾¾®كليد كانديد عضو  
Bهاي فوق، وابستگي بخشي  در وابستگي G®  وجود دارد، بنابراين جدول مربوطه در نرمال فرم دوم قرار

  هم قرار ندارد. BCNFندارد و به تبع در نرمال فرم سوم و 
نوان پاسخ اعالم كرده را به ع و نهايي خود، گزينه سوم سازمان سنجش آموزش كشور، در كليد اوليه توجه:

  بود.
       

  ) صحيح است.  3گزينه ( -14
  صورت سوال به اين شكل است:

       شود در مورد كدام گزينه اطمينان حاصل كنيم؟ باعث مي ،ON UPDATE CASCADEدستور 

  ديدهاي ذخيره شده) 1
صـل كـردن از   ارتباطي بـه اطمينـان حا   ON UPDATE CASCADEاول نادرست است، زيرا دستور   گزاره

شود بلكه در يك لحظه به واسطه  ها جايي ذخيره نمي هاي ديد ندارد، ضمن اينكه خروجي ديد خروجي داده
  دهد. هاي جدول پايه را در خروجي نمايش مي فراخواني و شكل ساختاري ديد، داده

  به صورت زير را در نظر بگيريد: Sسازي جدول  پيادهمثال: 
CREATE TABLE S 
       ( 
        S# char (5), 
        Sname char (20) 
        Primary key (S#) 
       )    
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  با مقادير زير را در نظر بگيريد: Sجدول 
   Sname S# 

   Sn1 S1 

   Sn2 S2 

 Sجدول    

  به صورت زير در نظر بگيريد: Sرا روي جدول  SVبا نام  Viewسازي  پياده
CREATE VIEW SV 
AS SELECT  S.S# AS SID, S.Sname AS SN 
       FROM S 

  را به صورت زير در نظر بگيريد: VSبا نام  VIEWپرس و جوي زير بر روي 
SELECT * 
FROM SV 

  به صورت زير است: VSبا نام  VIEWخروجي پرس و جو بر روي 

   SN SID 

   Sn1 S1 

   Sn2 S2 

  ها بودن داده نرمال) 2
ارتباطي بـه اطمينـان حاصـل كـردن از      ON UPDATE CASCADEت، زيرا دستور دوم نادرست اس  گزاره

هـا بـر عهـده فرآينـد كـاهش و       ها و حذف افزونگي طبيعـي داده  ها ندارد، نرمال بودن داده نرمال بودن داده
  سازي است. نرمال

  ها يكپارچگي داده) 3
ن حاصـل كـردن از   باعـث اطمينـا   ON UPDATE CASCADEسـوم درسـت اسـت، زيـرا دسـتور        گـزاره 

شود. براي رفتار ستون كليد خارجي در يك جـدول مقصـد، در قبـال تغييـرات كليـد       ها مي يكپارچگي داده
  هاي زير وجود دارد: كانديد از يك جدول مبدأ گزينه

  Create Tableنام جدول   
(  

  ها نام ستون

⋮  
foreign key references

on delete option

on update option

)

… …

⋮

   

  باشد. set NULLو  no action )restrict( ،cascadeتواند يكي از موارد  مي optionد فيل توجه:
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رساني شود، كليد خارجي جـدولي كـه بـه آن     اگر سطرهاي جدول مرجع حذف يا بروز cascadeدر توجه:
  ارجاع كرده است نيز حذف يا بروزرساني خواهد شد.

  دقت نماييد.» ها يكپارچگي داده«ها و  تراكنش (Atomicity) ناپذيري يا تجزيه يكپارچگىبه تفاوت  توجه:

  تمام موارد باال) 4
  چهارم نادرست است، زيرا گزينه سوم پاسخ سوال است.  گزاره
سازمان سنجش آموزش كشور، در كليد اوليه و نهايي خود، گزينه سوم را به عنوان پاسخ اعالم كرده  توجه:

  بود.
       

  ) صحيح است. 1گزينه ( -15
 را در نظر بگيريد: R2(C,D)و  R1(A,B)دو جدول 

  
D C    B A 

       

 R1جدول     R2جدول 

 
  ، داريم:ي اول ق فرض مطرح شده در گزينهمطاب

R1  هيچ تاپل تكراري ندارد وR2 .تهي نيست  
  تواند تهي باشد. جدولي كه تاپل تكراري ندارد، مي توجه:
  د تاپل تكراري داشته باشد.توان جدولي كه تهي نيست، نمي توجه:

  
Select Distinct A,B 

From R1,R2 

D C    B A 

6 5    2 1 

8 7    4 3 

 R1جدول     R2جدول 

پس از انجام عملگر ضرب دكـارتي   ي اول پرس و جوي گزينه با توجه به مقادير جداول فوق، خروجي
  به صورت زير است:

D C B A 

6 5 2 1 

8 7 2 1 

6 5 4 3 

8 7 4 3 
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Selectپس از اجراي دستور ي اول نهايي پرس و جوي گزينه خروجي Distinct A,B    بـه صـورت
 زير است:

B A 

2    1 

4   3 

 استفاده شود. Distinctكند، مگر از دستور  به طور پيش فرض سطرهاي تكراري را حذف نمي SQLتوجه: 

اسـت، بنـابراين    R1فـوق دقيقـا همـان رابطـه      SQLخروجي عبـارت  شود  همانطور كه مشاهده ميتوجه: 
 پرواضح است كه گزينه اول پاسخ سوال است.

  ، داريم:ي دوم ق فرض مطرح شده در گزينهمطاب

R2  هيچ تاپل تكراري ندارد وR1 .تهي نيست 

  تواند تهي باشد. جدولي كه تاپل تكراري ندارد، مي توجه:
  تكراري داشته باشد.تواند تاپل  جدولي كه تهي نيست، نمي توجه:

Select Distinct A,B 

From R1,R2 

D C    B A 

     2 1 

     4 3 

 R1جدول     R2جدول 

پس از انجام عملگر ضرب دكـارتي   ي دوم پرس و جوي گزينه با توجه به مقادير جداول فوق، خروجي
  به صورت زير است:

D C B A 

    

    
  

Selectپس از اجراي دسـتور  ومد ي نهايي پرس و جوي گزينه خروجي Distinct A,B    بـه صـورت
 زير است:

B A 

  

 
نيست، بنابراين گزينـه دوم   R1فوق همان رابطه  SQLخروجي عبارت شود  همانطور كه مشاهده ميتوجه: 

  پاسخ سوال نيست.
  ، داريم:ي سوم ق فرض مطرح شده در گزينهمطاب
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R1  هيچ تاپل تكراري ندارد وR2 ست.تهي ا 

  تواند تهي باشد. جدولي كه تاپل تكراري ندارد، مي توجه:
  تواند تاپل تكراري داشته باشد. جدولي كه تهي نيست، نمي توجه:

Select Distinct A,B 

From R1,R2 

D C    B A 

     2 1 

     4 3 

 R1جدول     R2جدول 

پس از انجام عملگر ضرب دكارتي  ي سوم پرس و جوي گزينه با توجه به مقادير جداول فوق، خروجي
  به صورت زير است:

D C B A 

    

    
  

Selectپس از اجراي دستور ي سوم نهايي پرس و جوي گزينه خروجي Distinct A,B   به صـورت
 زير است:

B A 

  

 
سـوم  نيست، بنابراين گزينه  R1فوق همان رابطه  SQLخروجي عبارت شود  همانطور كه مشاهده ميتوجه: 

  پاسخ سوال نيست.
  ، داريم:ي چهارم ق فرض مطرح شده در گزينهمطاب

 هيچ تاپل تكراري ندارند.  R2و هم  R1هم 

  تواند تهي باشد. جدولي كه تاپل تكراري ندارد، مي توجه:
  تواند تاپل تكراري داشته باشد. جدولي كه تهي نيست، نمي توجه:

Select Distinct A,B 

From R1,R2 

D C    B A 

     2 1 

     4 3 

 R1جدول     R2جدول 
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پـس از انجـام عملگـر ضـرب     ي چهـارم   پرس و جوي گزينه با توجه به مقادير جداول فوق، خروجي
  دكارتي به صورت زير است:

D C B A 

    

    
  

Selectپـس از اجـراي دسـتور    چهـارم  ي نهايي پرس و جوي گزينـه  خروجي Distinct A,B   بـه
 ير است:صورت ز

B A 

  

 
نيسـت، بنـابراين گزينـه     R1فـوق همـان رابطـه     SQLخروجي عبارت شود  همانطور كه مشاهده ميتوجه: 

  چهارم پاسخ سوال نيست.
سازمان سنجش آموزش كشور، در كليد اوليه و نهايي خود، گزينه اول را به عنوان پاسخ اعالم كـرده   توجه:

  بود.
       

    ) صحيح است.4گزينه ( -16
  صورت سوال به اين شكل است:

در شكل زير نمايش داده شده است، كدام گزينه بهترين  E4و  E1 ،E2 ،E3هايي از چهار موجوديت  نمونه
  معرف محيط است؟ EERنمودار 

  
نمـاد خـط   با  (Partial) يا بخشي اختياري يا جزئيرابطه پدر با فرزندان به دو صورت رابطه  ISAدر رابطه 
يـك رابطـه اجبـاري     .اسـت  خط مضاعف عمـودي با نماد   (Total)يا كامل اجباري يا كليطه و رابعمودي 

 ISAرابطـه   در رابطه شركت كرده باشند. اجباري بودن هاي پدر موجوديت    است، اگر و تنها اگر تمام نمونه
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داده  شـان هاي فرزنـد ن  خط مضاعف عمودي از موجوديت پدر به سمت موجوديت نمادبا  EERنمودار در 
  شود.   مي

در  i8تـا   i1هـاي   همانطور كه در شكل صورت سوال واضـح و مشـخص اسـت، همـه نمونـه موجوديـت      
وارد رابطـه    E4و  E2 ،E3هـاي   هاي فرزنـد يعنـي موجوديـت    يعني پدر با نمونه موجوديت E1موجوديت 

، آن رابطـه  ه شركت كرده باشـند در رابط هاي پدر موجوديت    اگر و تنها اگر تمام نمونه اند. و از آنجاكه شده
يعني پدر به صورت اجباري وارد رابطه بـا فرزنـدان يعنـي     E1 هاي موجوديت  بنابراين نمونه اجباري است،

  هاي اول و سوم پاسخ سوال نيستند.  اند. بنابراين گزينه شده E4و  E2 ،E3هاي  موجوديت
زندان هم يك به يك و هم يك به چند (نمونه از آنجا كه مطابق شكل صورت سوال ارتباط پدر با فر توجه:

يعني  E3در  i1يعني فرزند و نمونه موجوديت  E2در  i1يعني پدر با نمونه موجوديت  E1در  i1موجوديت 
هاي فرزنـد   ها ميان موجوديت فرزند به طور مشترك رابطه دارد) است. و همچنين اشتراك نمونه موجوديت

يعنـي فرزنـد و نمونـه     E2در  i1هي و هم غيرتهي (نمونـه موجوديـت   با يك نمونه موجوديت از پدر هم ت
يعني پدر به طور مشترك رابطه دارند) است،  E1در  i1يعني فرزند با نمونه موجوديت  E3در  i1موجوديت 

) است، كه پرواضح است Overlapبنابراين رابطه فرزندان با پدر حالت متصل يا پوشا يا تخصيص غيرمجزا (
  چهارم پاسخ سوال است. كه گزينه 

توانند بـه طـور    هاي فرزند مي )، نمونه موجوديتOverlapدر يك رابطه پوشا يا تخصيص غيرمجزا ( توجه:
اي از موجوديت پدر در ارتباط باشند كه اين يعني همان رابطه يـك بـه چنـد ميـان پـدر و       همزمان با نمونه

  فرزندان.
را به عنـوان پاسـخ اعـالم     و نهايي خود، گزينه چهارم وليهسازمان سنجش آموزش كشور، در كليد ا توجه:

  كرده بود.
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