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بخش اول
مفا�يم ب�یادی پاي�اه داده �ا
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ذخ��ه  �اي �ا ي�ي از س�ستم س�ستم مدير
ت پاي�اه داده

.و باز
ا ي اطالعات است
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:امذخ��ه و باز
ا ي اطالعات در معناي ع  س�ستم

ساز  نامھساز يا نابر  �ر س�ست/. كھ بھ ,ار+ر برنامھ
ام�ان د�د تا اطالعات خود را ذخ��ه، باز
ا ي و 

.پردازش كند
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ها ه دادههاي تكنولوژيكي سيستم مديريت پايگا رده

�ا س�ستم �وشمند مدير
ت پاي�اه داده -6

)دا>ش(س�ستم مدير
ت پاي�اه  شناخت  -4

راگ �اي ش@? س�ستم مدير
ت پاي�اه داده -5

�ا س�ستم معناCي مدير
ت پاي�اه داده -7

�ا س�ستم مدير
ت پاي�اه  داده -3

�ا س�ستم مدير
ت داده -2

س�ستم فايلينگ -1

,اوي و كشف شناخت س�ستم داده -8

9- MNت چند پاي�ا
س�ستم مدير
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داده

�ا یا واقعیت �ا اي از بوده �ر مجموعھ -Qعر
ف اول 
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داده

ان واقعیت یا موجودیت معلوم کھ می تو  -Qعر
ف دوم

د موجودیت یا واقعیت دیگری را از آن است]باط کر 

)Date(
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واند واقعیت شناختھ شده ای کھ می ت -Qعر
ف سوم

.ذخ��ه شود و معنای ضم`_ دارد

داده
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ANSIتعريف داده از ديدگاه 

ا بھ � �ا، مفا�يم يا شناختھ �ا، پديده نماbش واقعیت•
�� يا طرزي صوري و مناسب براي برقراري ارتباط، تفس

.پردازش توسط ا>سان يا �ر ام�ان خود,ار

ھ �ر نماglb. اعم از ,اراك�kي يا كميijاي قياgh. ك•

.معناCي بھ آن قابل انnساب باشد
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�عر�ف اطالع

رد شود كھ توسط يك ف اي اطالق مي اطالع بھ داده•

اtی رود و معن گ��ي ب�ار مي يا سازمان براي تصميم

.بھ آن >سuت داده شده

اي كھ  يافتھ  اطالع عبارت است از داده سازمان•

كند شناخw. را منتقل مي

.شده است اطالع، داده پردازش•
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ANSIتعريف اطالع از ديدگاه 

•xسب می کند از طرnی کھ ا>سان بھ داده منtق معنا

z ار قرارداد�ای شناختھ شده ای کھ در نما}ش داده بھ

.می روند
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تعريف دانش

 یک از کھ شناخت نو{| از عبارQست دا>ش

ساس اطالعات، از مجموعھ  از ای مجموعھ برا

.شود می حاصل م��ص، قواعد
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ها تعريف پايگاه داده

 نھ( )يكپارچھ(مجتمع صورت بھ پايا، و شده ذخ��ه �اي داده از است اي مجموعھ

 افزون�ي، كم�kين با مرتبط، �iم ،)منطقي طور  بھ حداقل بلكھ ف��ي�ي، لزوما

حت  يك از ار+ر, چند يا يك استفاده مورد متمركز، كن�kل  س�ستم يك مدير
ت ت

اش�kا,ي و �مزمان طور  بھ ،“,ار+ردي س�ستم” يك از ب�ش يا
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وجود  براي ايجاد يك سيستم كاربردي دو رهيافت
:دارد

ر�يافت سنw. يا مgl. فايلينگ -1

پاي�اMN) مgl.(ر�يافت  -2

13
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FILES

FILES

FILES

برنامه هاي ايجاد، 
كنترل و 

پردازش فايلها

U
F
I

FS
يا

DMS

FS
يا

DMS

FS
يا

DMS

OS

OS

OS

برنامه هاي ايجاد، 
كنترل و 

پردازش فايلها

U
F
I

برنامه هاي ايجاد، 
كنترل و 

پردازش فايلها

U
F
I

محيط
ذخيره سازي اطالعات

خاص اداره
U1: ثبت نام

محيط
ذخيره سازي اطالعات

خاص اداره
U2: فارغ التحصيالن

محيط
ذخيره سازي اطالعات

خاص اداره
U3: امور رفاهي

محيط فيزيكي
ذخيره  و بازيابي اطالعات

محيط فايلينگ 
منطقي و يا مجازي

نابرنامه سازبرنامه ساز

كاربران

U3

U1

U2

ش
وز

آم
ر 

مو
ه ا

ار
اد

الن
صي

تح
 ال

غ
ار

ر ف
مو

ه ا
ار

اد
ان

وي
شج

دان
ي 

اه
رف

ر 
مو

ه ا
ار

اد
نمايش ساده شده مشي فايلينگ
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مراحل ك$# "ار در م �� فايلينگ

ور تحليل و بررgh. نياز�اي اطالعاQي و پرداز�g. �ر س�ستم بھ ط -

جدا�انھ

م اجراي مراحل كالسيك اوليھ الزم براي طرا�M و توليد يك س�ست -

,ار+ردي

طرا�Q Mعدادي فايل -

Qعي�ن م��صات �ر س�ستم و وظايف آن -

�اي ايجاد، كن�kل و پردازش فايل اي از برنامھ نوشkن مجموعھ -

ادامھ 15
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افزاري م��ص افزاري و نرم استفاده از يك پيكر+ندي ��ت -

��ي�ي ايجاد يك س�ستم ,ار+ردي براي �ر قسمت و بر�اCي محيط ف -

 برداري از آن خاص �مان ذخ��ه و باز
ا ي اطالعات و س�ستم �iره
.قسمت

انجام Qسijاي الزم و تنظيم س�ستم ,ار+ردي -

مراحل ك$# "ار در م �� فايلينگ
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گمعايب م �� فايلين

 سازي اطالعات و عدم وجود س�ستم عدم وجود محيط مجتمع ذخ��ه -1
يكپارچھ

�ا عدم وجود س�ستم كن�kل متمركز روي ,ل داده -2

افزون�ي -3

عدم وجود ضوابط ايم`. ,ارا و مطم�ن -4

�ا خطر بروز پديده ناساز�اري داده -5

ادامھ 17
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�ا عدم ام�ان اش�kا,ي شدن داده -6

افزاري  افزاري و نرم مصرف نا�iينھ ام�انات ��ت -7

�ا سازي داده �اي ,ار+ردي بھ محيط ذخ��ه وا�ست�ي برنامھ -9

سازي   �م ز
اد برنامھ -8

معايب م �� فايلينگ
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فايلهاي ذخيره شده
بهم مرتبط
(FILES)

تيم پياده ساز

پايگاه داده ها
F
S

D
B
M
S

OS

ر 
طو

ه 
ا ب

ه ه
اد
 د

رل
كنت

و 
ف 

ري
تع

ها
ده 

دا
ر 

 د
ت

ليا
عم

ي 
ها

مه 
رنا

و ب
ع 

ام
ج

تعريف داده ها 
و برنامه هاي 

عمليات در 
(AP1)داده ها 

تعريف داده ها و 
برنامه هاي عمليات در 

(AP2)داده ها 

تعريف داده ها و 
برنامه هاي عمليات 

(AP3)در داده ها 

U
F
I

نابرنامه سازتيم بهره بردار

U
F
I

U
F
I

برنامه ساز

كاربران

محيط فرافايلي

كثرت و تنوع ديدها نسبت به
داده هاي ذخيره شده 

محيط واحد، مجتمع و
اشتراكي ذخيره سازي 

نمايش ساده شده مشي پايگاهي

19



/54

عدم وا�ست�ی برنامھ �ای zار+ردی بھ ساختار ف��ی¡ی داده �ا•

مزایای س.ستم پای�ا*(

تفاده zار+ران بدون مزاحمت برای یکدیگر بھ طور �مزمان از س�ستم اس•

می کنند

 �ر zار+ر نیاز�ای خاص خود را دارد و تصور می کند کھ پای�اه داده•

.خاص خود را دارد

•zا�kین افزون�ی، یکپارچھ، اش�kی و تحت محیط ذخ��ه سازی واحد، با کم

کن�kل یک س�ستم مدیرxت متمرکز
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پايگاه 
داده ها

مسيست

مديريت

پايگاه

داده ها  داده هاي 
:ذخيره شده

مجموعه اي 
از فايلها

سيستم عامل

كاربران

يكجا

ه پيوست
)برخط(

سخت افزار 
ذخيره سازي

�ا عناصر محيط پاي�اه داده

داده -4,ار+ر      -3افزار نرم -2افزار ��ت -1

21
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افزار�اي محيط پاي�اه داده انواع 67ت

�ا سازي داده افزار ذخ��ه ��ت -1

افزار پردازشگر ��ت -2

)ارتباطی(افزار �مرسا>ش  ��ت -3
)اجزا جان¤_ zامپیوتر(مح£| •

)اجزا پای�اه داده �ای نا متمرکز(شبکھ ای •

22
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�ا افزار�اي موجود در محيط پاي�اه داده انواع نرم

)DBMS(�ا  س�ستم مدير
ت پاي�اه داده -1

�DBMSاي ,ار+ردي قابل اجرا در محيط  برنامھ -2

)Stored Procedures(شده  �اي ذخ��ه رو
ھ -3

افزار شبكھ نرم -4

�ی¡ی و نرم افزار�ا بھ عنوان واسط ب�ن محیط ذخ��ه سازی ف�•

.zار+ر عمل می کنند

23
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�ا انواع ?ار<ران موجود در محيط پاي�اه داده

.بھ �ر استفاده کننده از پای�اه داده �ا، zار+ر �وxیم•

•Data Administrator (DA): ار+ر نوع اینz اتام¡ان از و ن�ست تکنی¡ی 
 مث کند می استفاده �ا داده مدیرxت برای داده پای�اه س�ستم در موجود

ً
 کن�kل  ال

_gh�kار+ران برای دیتا خاص نوع بھ دسz مختلف.

•Database Administrator (DBA): ار+ر نوع اینz امالz و تکنی¡ی 
 می رفع ار  س�ستم ک£| مشکالت و بوده zامپیوتر مختلف �ای زمینھ بھ آشنا

.کند

•Database Designer: داده پای�اه طراح

•Application Programmer: ره �ای برنامھi�  از برداری DB می را 
.نوtسد

•End User: ار+رz ار+ردی �ای برنامھ از کننده استفادهz و DB

24
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انواع داده �اي محيط پاي�اه داده

داده �ای zار+ران -۱

داده �ای س�ست/_ -۲

25
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)DBMS(سAستم مدير�ت پاي�اه داده �ا 

 ي�ي از انواع نرم افزار�اي واسط ب�ن: Qعر
ف

حيط محيط ف��ي�ي ذخ��ه و باز
ا ي اطالعات و م

.منطقي برنامھ سازي است

26
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DBMS ان مي د�د تاFبھ "ار<ر ام:

.پاي�اه داده �اي خود را Qعر
ف كند -1

.در پاي�اه داده �اي خود عمليات انجام د�د -2

.روي پاي�اه داده �اي خود تا حدي كن�kل داشتھ باشد -3

��د بھ این ام¡انات بھ نحوی ان�kا{| باید در اختیار zار+ر قرار گ�

اشد و ت¬iا طوری کھ zار+ر نیازی بھ دا>سkن جزئیات zار نداشتھ ب

)ینگدر غ�� اینصورت مgl_ فایل. (از این ام¡انات استفاده کند

27
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از نماي بKLوIي DBMSاجزاي 

واحد پردازشگر پرسش �ا و برنامھ �اي ,ار+ردي •

واحد ايجاد و مدير
ت داد �اي ذخ��ه شده •

28
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پرسش¯ا/ برنامھ �اي ,ار+ردي

ذخKLه شده داده �ايواحد دسPياOي بھ 

واحد پردازشگر برنامھ "ار<ردي و پرسشTا

داده �اي

ذخKLه شده  متا داده

,ار+ر

DBMS) ساده شده(نماي ب��و>ي 

سAستم مدير�ت پاي�اه داده �ا

DB

29
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از نماي دروIي DBMSاجزاي 

)س�ستم كن�kل يا موتور پاي�اه داده �ا(اليھ �ستھ  •

اليھ مدير
ت محيط پاي�اه داده �ا •

)ابزار�ا(اليھ Qس¯يالت نرم افزاري  •

30
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واحد�اي اليھ �ستھ

واحد در
افت درخواست ,ار+ر و وارgh. �اي اوليھ -۱

)DDLپردازنده (واحد توليد ِشما�ا  -۲

)DMLپردازنده (,امپايلر�ا  -۳

پردازشگر پرسش و �iينھ ساز پرسش -۴

۵-  M£ت سطح داخ
)فایلینگ منطقی(واحد مدير

ادامھ 31
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واحد�اي اليھ �ستھ

)حافظھ پ¬iان(واحد مدير
ت بافر  -۶

واحد ناظر زمان اجرا -۷

واحد مدير
ت �مروندي تراك]ش �ا -۸

واحد مدير
ت انتقال داده �ا -۹

واحد مدير
ت ,اتالوگ -۱۰
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واحد�اي اليھ مدير�ت محيط پاي�اه داده �ا

واحد كن�kل جامعيت پاي�اه داده �ا -1

واحد ترميم پاي�اه داده �ا -2

واحد ايم`. و حفاظت پاي�اه داده �ا -3

واحد توليد >¼�ھ �اي «شت�بان -4

واحد توليد فايل¯اي ثuت تراك]ش¯ا -5

33
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واحد�اي اليھ �سTیالت نرم افزاری 

ام¡انات بررgh_ �ا و تحلیل¯ای آماری  -۱

ام¡انات گرافی¡ی -۲

مولد گزارش -۳

پردازشگر مkن -۴

۵- help

ام¡انات تنظیم کردن س�ستم -۶

.......

34
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آشناZی با معماری پای�اه داده �ا

ANSI/SPARCمعماری سھ الیھ 

35
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ANSI معماري ^ش[\ادي

1?ار<ر 

HL + 
DSL

2?ار<ر 

HL + 
DSL

 #aديد خار

1

 #aديد خار

2

i?ار<ر 
HL + 
DSL

ديد داخ$#

)مفTومي(ديد ادرا?ي 

1فايل  2فايل  فايل 

K

 #aديد خار

j

OS

D
B
M
S

D
B
A

سطح 

#aسطوح خار

#eاfgان
سطح 

ادرا?ي

سطح داخ$#

hيfLيسطح ف
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)مفTومي(ديد ادرا"ي 

.تديد طراح پاي�اه داده �ا >سuت بھ داده �اي ذخ��ه شده و روابط ب�ن آ¾iا اس -1

.یک دید جامع است و ساختار ک£| پای�اه داده را Qعرxف می کند -2

.ر+ر دارددر يك محيط ان�kا{M مطرح بوده و نیاز�ای تمام zار+ران محیط عملیاQی را د -3

ھ یا جداول پای(جداول و داده �ای سطح ادراzی، بھ صورت حقیقی ذخ��ه می شوند  -4

).مبنا

 نو{M برنامھ است حاوي دستورات Qعر
ف و كن�kل : ادرا,ي) Schema(شماي  -5

.سطح ادرا,ي در واقع �م�ن شماي ادرا,ي است. داده �ا

.ودشماي ادرا,ي بھ س�ستم داده مي شود و در ,اتالوگ س�ستم نگ¯داري مي ش -6

37
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خارa#) نما(ديد 

.ه استتصور �ر ,ار+ر خاص >سuت بھ zل داده �اي ذخ��ه شده در پاي�اه داد -1

.را ارائھ می د�د DBیک دید جز¿ي است کھ ت¬iا بخgl_ از داده �ای  -2

.در سطح ان�kا{M مطرح است -3

.روي ديد ادرا,ي طرا�M و Qعر
ف مي شود و جداول و داده �ای آن مجازtست -4

در  شماي خارMÀ نو{M برنامھ است حاوي دستورات Qعر
ف و كن�kل داده �ا -5

.سطح خارMÀ كھ توسط ,ار+ر اين سطح نوشتھ مي شود

ادامھ
38



/54

.ي شودبھ Qعر
ف مجموعھ ديد�اي خارMÀ ,ار+ر، سطح خارMÀ گفتھ م -6

.�ر ,ار+ر مي تواند Qعدادي ديد داشتھ باشد -7

.چند ,ار+ر مي توانند در يك ديد مش�kك باشند -8

#aديد خار

39
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ديد داخ$#

و طراح پاي�اه داده �ا است و در سطMÂ پاي�ن تر از سطح  DBMSديد  -1
.ادرا,ي، >سuت بھ ,ل داده �اي ذخ��ه شده است

ع چھ فایل¯اtی دارxم، فرمت نو . (در سطح فايلينگ منطقي مطرح است -2
ست، رzورد�ا چ�ست، ساختار فایل¯ا چ�ونھ است، نظم داده �ا بر چھ اساس�

.... )اندازه جاری �ر فایل چقدر است و 

ا نظر طراح در سطح ان�kا{| ن�ست «س مبت`. بر يك ساختار فايل است كھ ب -3
.می پردازد DBپاي�اه طرا�M مي شود و نحوه ذخ��ه سازی داده �ا در 

.در سطح داخ£M پاي�اه داده �ا، فايلينگ منطقي Qعر
ف مي شود -4

توليد مي شود و  DBMSشماي داخ£M نو{M برنامھ است كھ توسط خود  -5
. شرح فايلينگ منطقی پاي�اه داده است
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استقالل داده �ا در سطوح مختلف

¬iا بھ طوری کھ در صورت Qغی�� ساختار داده �ا در �ر سطح، ت•

د �ای zاف�ست ن�اشت ب�ن سطوح Qغی�� کند و Qغی��ات در دی

.سطوح دیگر تاث��ی ندارد

)iفایده معماری سھ سط

41
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استقالل داده اي

ه �اي bع`. وا�ستھ نبودن برنامھ �اي ,ار+ردي بھ داد

ذخ��ه شده

برنامھ �اي

,ار+ردي 
داده �اي

ذخ��ه شده

DB
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انواع استقالل داده اي

استقالل داده اي ف��ي�ي -

استقالل داده اي منطقي -
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استقالل داده اي فfLيFي

ي عبارQست از مصون�ت ديد�اي ,ار+ران و برنامھ �ا

M£غي��ات در سطح داخQ ي پاي�اه ف��ي�-,ار+ردي در قبال

داده �ا
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چرا استقالل داده اي فfLيFي در سAستمTاي رابطھ اي جديد 

"امال تامLن است؟

:ز�را

 ,ار+ران سطح خارMÀ در محيطي ,امال ان�kا{M عمل مي كنند و -1

ماس برنامھ �اي ,ار+ردي در اين سطح با فايلينگ پاي�اه داده �ا ت

.ندارند

و  ب�ن سطح خارMÀ و داخ£M، يك سطح ان�kا{M ديگر واسط است -2

نگ پاي�اه ما>ع تاث��پذيري برنامھ �اي سطح خارMÀ از Qغي��ات درفايلي

.داده �ا مي شود
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استقالل داده اي منطقي

+ردي عبارQست از مصون�ت ديد�اي ,ار+ران و برنامھ �اي ,ار 

در قبال Qغي��ات در سطح ادرا,ي پاي�اه داده �ا
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قي Qغي�� در سطح ادرا,ي bع`. Qغي�� در طرا�M منط

پاي�اه داده �ا و Qغي�� در شماي ادرا,ي

 اين Qغي�� معموال منجر بھ Qغي�� مناسب در سطح

.فايلينگ پاي�اه مي شود
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ز<ان �ای ?ار با پای�اه داده �ا

)Host Languages(ز+ان �ای م��بان •

)Data Sub-Languages(ز+ا¾iای داده ای فر{| •
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ز<ان مfLبان

، فرترن، PL1ي�ي از ز+ا¾iاي برنامھ سازي متعارف مانند ,و+ول، 

.است... و  ADA ،LISP ،JAVAو ز+ا¾iاCي مثل  Cپاس�ال، 
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تنوع ,ار+رد

�ا>عطاف پذيري ب�شkتنوع ,ار+ر

,ا�ش �ز
نھ سازمان

افزاoش �عداد

ز<اr\اي مfLبان مورد پذيرش 

 DBMS
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#eز<ان داده اي فر

Data Definition Language (DDL)دستورات Qعر
ف داده �ا  -1
ام¡ان ایجاد، حذف و یا Qغی�� ساختار جداول از پای�اه داده

  Data Manipulation Language (DML)دستورات عمليات روي داده �ا  -2

اعمال Qغی��ات بر محتوای جداول 

  Data Control Language (DCL)دستورات كن�kل داده �ا  -3

کن�kل اجازه دسgh�k_ بھ داده �ای مختلف توسط zار+ران مختلف

:شامل چ¯ار دستھ دستور ز
ر است

 Data Query Language (DQL)دستورات پرس و جوی داده �ا  -3

انجام پرس و جو �ا و استخراج اطالعات مورد نیاز zار+ران
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fLبانتقسيم بندي ز<ان داده اي فرe# از نظر نياز بھ ز<ان م

بھ ز+ان م��بان نياز ندارد و بھ صورت ): Independent DSL( مستقل
پرسش¯ا  Qعام£M استفاده مي شود }ع`_ با انواع دستوراQش می توان انواع

.را تنظیم نمود

دستور�اbش در مkن برنامھ اي بھ ): Embedded DSL( ادغام شدIي

 قابل استفاده ن�ست
ً
.ز+ان م��بان بھ ,ار مي رود و مستقال

)I/E.DSL(�م مستقل و �م ادغام شد>ي 
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#eاي ز<ان داده اي فر\uو�ژگ

.Qعداد دستور�اbش بايد كم باشد -۱
.دستور�اbش بايد شبھ ز+ان طبيMÇ باشد -۲
.يادگ��ي و استفاده آن بايد ساده باشد -۳

 برای انجام عمل. (در طرا�M آن بايد اصل وحدت دستور رعايت شود -۴

)واحد، یک دستور داشتھ باشد
.باشند) �ki�)non-procedural است نارو
ھ اي  -۵

 ز+ا>ی روxھ ای است کھ در آن برنامھ نوtس باید خودش روxھ•
)how(انجام عمل مورد نظرش را بنوtسد

)what(در ز+ان غ��روxھ ای فقط بیان می کند کھ چھ نیازی دارد  •
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.��ki است ,امپايلري باشد و نھ مفسري  -۶

.��ki است از نظر برنامھ سازي و محاسباQي ,امل باشد -۷

ز+ان بايد از نظر Qعداد دستور�اي كن�kل داده �ا و عملكرد  -۸

.�ردستور، غ`. و قوي باشد

.بايد از نظر انواع داده اي غ`. باشد -۹

#eاي ز<ان داده اي فر\uو�ژگ
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