
 

 تمرین سری اول درس پایگاه داده ها

 آبانماه  1مهلت تحویل: دوشنبه 

 : 1تمرین 

شی  یک صد کتابفرو ستم یک تولید ق  به احتیاج منظور بدین  دارد خود فعالیتهای انجام برای اطالعاتی سی

ستفاده سایی اینگونه را محیط نیازهای ،تحلیلگر گروه. دارد خود ای داده نیاز تامین برای داده پایگاه از ا  شنا

 کردهاند:

  شعبه ها زیر نظر شعبه یک مدیر دارد و کل  شعب مختلفی دارد که هر  شهر خاص  شی در یک  کتابفرو

شوند. صلی اداره می شعبه ا شعبه ، تلفن ها و آدرس مدیر  شعبه ،کد  شعبه اطالعاتی مانند نام  برای هر  

 بصورت خیابان و کوچه نگهداری میشود.

  سه ست که هر قف شده ا شکیل  سه ت شعبه از تعدادی قف شماره هر  ست همچنین  شخص ا ضوعش م مو

سته های مانند  سه ها به د ضوعات قف شود.مو سه نیز باید ذخیره  راهرو و تعداد هر کتاب موجود در قف

 علوم انسانی،ادبیات،کامپیوتر،حسابداری و... تقسیم میشوند.

 سته بند ضوعات مختلفی د شده اند که متنکتاب ها در مو سهی  سه در آن قف سب با هر قف نگهداری  ا

 قیمتو  شوووابک ، تاریخ چاپ ، مولف ، میشووووند... برای هر کتاب اطالعاتی مانند نام کتاب،کد کتاب

 نگهداری میشود.

  ، کتابفروشووی دارای کارمندانی هسووت که اطالعات کارمندان بصووورت نام و نام خانوادگی ، کد پرسوونلی

ت هر شخص( ، آدرس )شهر،کوچه،خیابان( و حقوق بر اساس ساعات کاری حضوری حوزه ی کاری)سم

شود.یک کارمند ممکن ا سمت مدیریت در حوزه سنگهداری می صورت  شد که در این  شعبه با ت مدیر 

.هر فرد میتواند مدیر ، راهنمای قفسه ، کاربر کامپیوتر یا مسئول انبار باشد و  مشخص میشودکاری فرد 

 خاصی در چندین شعبه مشغول بکار باشد. ممکن است شخص

  شگاه ها کتاب ست و آموز شگاه ها دارد که با آنها در ارتباط ه صی مانند آموز شتریان خا شی م کتابفرو

های مورد نیاز خود را از آنجا تهیه میکنند.برای هر آموزشووگاه نام آموزشووگاه ، کد آموزشووگاه ، آدرس و 

ت ارائه کتاب به آموزشگاه ها از جانب یک شعبه، تاریخ فروش شماره تلفن نیز نگهداری میشود.در صور

شود.اگر شخص عادی از یک  شده نگهداری و فاکتور می ،تعداد کتاب ها به همراه کد کتاب های فروخته 

شوووعبه کتابی خریداری کند فقط تعداد کتاب ها ،تاریخ فروش و کد کتاب ذخیره میشوووود و همچنین 

 ز تعداد کتاب های موجود کم میشود.تعداد کتاب های فروخته شده ا



 

 :1 اهداف تمرین

 موجودیت های موجود در سیستم را مشخص کنید. .1

 برای هر موجودیت صفات را مشخص کنید. .2

 را رسم کنید.  ERپس از بررسی ارتباطات بین موجودیت ها نموار  .3

ارتباط موجود نوع مشووارکت موجودیت ها در ارتباط ، درجه ارتباط و چندی ارتباط را برای هر  .4

 در نمودار مشخص کنید.

 

 

 تمرین دوم :

 مرکز ارائه خدمات تاکسی تلفنی به یک سیستم اطالعاتی برای نگهداری اطالعات موجود نیازمند است.یک 

را تحلیل و طراحی کنید و تمام  مدل پایگاه داده آناین مرکز را در نظر بگیرید و از دید خود  محیط عملیاتی

 .نماییدفرضیات خود را بیان 

وجود دارد، برای هر موجودیت چه  عملیاتیسیستم تحلیل شده باید مشخص کند چه موجودیت هایی در محیط 

، درجه ارتباط ع مشارکت موجودیت ها در ارتباطات، نونحوه ارتباط بین موجودیت ها اطالعاتی نگهداری میشود،

 ارتباطات را نیز مشخص کند.و چندی 

 سیستم را رسم کنید. ERپس از تحلیل سیستم نمودار 

  بدیهی است به تحلیلی که منطقی تر ودر محیط عملیاتی کارایی بیشتر داشته باشد، نمره بیشتری تعلق

 میگیرد.

  علق میگیرد.استفاده شود، نمره بیشتری به فرد تنمودار م یرستاگر در رسم نمودار ها از نرم افزار های 


