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Data -داده  Data -داده 

داده )Data( طور به .شود می اطالق نامنظم و قاعده بی مفاهیم یکسري به 
 و ها واقعیت ها، موجودیت کلیه شده ذخیره نمایش از است عبارت داده کلی

.آیند می کار به گیري تصمیم در که رخدادها
دیدگاه از داده تعریف ANSI:
آن به معنایی خودکار مکانیکی سیستم یک یا انسان توسط که نمایشی هر 

.باشد انتساب قابل
مناسب و صوري طرزي به ها شناخت یا ها پدیده مفاهیم، واقعیات، نمایش 

.خودکار دستگاه هر یا انسان توسط پردازش یا تفسیر ارتباط، برقراري براي
طریق از که هستند واقعی ارزشهاي ها داده گفت توان می کلی طور به 

.آیند می بدست تحقیق و مشاهده
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Information -اطالع  Information -اطالع 
اطالعات )Information(: است اطالعات خام هاي داده پاالیش ماحصل 

 دل از مفید و باقاعده مفاهیم یکسري و شده بررسی ها داده که مفهوم بدین
.آید می بدست اطالعات نام با آنها

نامند می اطالع را )یافته ساخت( شده پردازش داده نوع هر.
دیدگاه از داده تعریف ANSI:
داده به اي شده شناخته قراردادهاي و توافقات طریق از انسان که معنایی 

.کند می منتسب
خاصیت داراي اطالع دارند فرق هم با داده و اطالع :نکته 

 داده که حالی در است دهندگی انتقال و دهندگی ارتباط
.ندارد را خاصیت این مجرد

3



Knowledge -دانش Knowledge -دانش

به .واقعی دنیاي از هایی بخش نمادین نمایش از است عبارت دانش صطالحا 
 بر اطالعات، از مجموعه یک از که است شناخت نوع یک دانش دیگر، بیانی

.آید می بدست مشخص قواعد از مجموعه یک اساس
آید نمی بدست آنها از اطالعی لزوما و دارند مجزا و منفرد حالت ها داده 

 را دانش و شود منتسب آنها به معنایی و شوند مرتبط بهم بنحوي اینکه مگر
.دانست باالتر سطح اطالع نوعی باید

نوع ولی .هستند داده روي عملیاتی حاصل دانش هم و اطالع هم واقع در 
.است متفاوت آنها حصول براي الزم عملیات
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ذخیره و بازیابی اطالعاتذخیره و بازیابی اطالعات
هاي سیستم موضوع مهمترین ها داده و اطالعات سازي ذخیره 

.است اطالعاتی
و ها الگوریتم از اي مجموعه به واقع در اطالعات بازیابی و ذخیره اصطالح 

 می گرفته بکار سیستم یک تولید و طراحی در که گردد می اطالق ها تکنیک
 تصاویر، متون، مدارك، اسناد،( اطالعات تا دهد می امکان کاربر به و شود

.کند پردازش و بازیابی ذخیره، را خود )... و اصوات
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پایگاه داده چیست؟پایگاه داده چیست؟
 گانبه مجموعه اي از داده ها با یک یا ) یا بانک اطالعاتی( پایگاه داده ها یا داد

چند ارتباط معنایی به هم و پیوندهایی بین هم  با ساختار منظم و سامانمند  
.گفته می شود

به معناداري شکل به که ها داده از اي مجموعه دیگر عبارت به 
 یک روي را مشخص فعالیت چند یا یک و هستند مرتبط یکدیگر

.کند می تعریف )موجودیت موضوع،( سازمان چند یا
نگه موجودیت هاي براي یافته اي ساخت توصیف داده پایگاه یک در نوعا 

 مدل یا الگو یک با توصیف این :دارد وجود داده پایگاه در شده داري
.می  شود شناخته

می  دهد نشان را آنها بین ارتباط و داده پایگاه هاي اشیا توصیفی، مدل. 
 آنها به که دارد وجود مدل ها این سازماندهی براي متفاوتی روش هاي
6.شود می گفته داده پایگاه مدل هاي



پایگاه داده چیست؟پایگاه داده چیست؟
و مجتمع بصورت که هاست داده از اي مجموعه تر، جامع توصیفی در داده پایگاه 

  این که اند شده ذخیره افزونگی کمترین با و بهم مرتبط بصورت ممکن حد تا
  کاربر چند یا یک استفاده براي متمرکز کنترل سیستم یک مدیریت تحت مجموعه

.اند گرفته قرار
داده پایگاه سیستم یک که گفت توان می داده پایگاه سیستم کلی تشریح در  

  مبرا مضر و حاصل بی افزونگی از که است وابسته بهم هاي داده از اي مجموعه
  شده ذخیره اي گونه به ها داده .شود می استفاده گوناگون هاي کاربرد براي و است

 یافت راه و هستند مستقل گیرند می فرمت به را آنها که هایی برنامه از که اند
  می استفاده موجود هاي داده بازیابی و تغییر حذف، درج، براي شده کنترل مشترك

  هاي برنامه توسعه براي اي پایه که است یافته ساخت اي گونه به ها داده و شود
 داده پایگاه مدیریت سیستم یک توسط ها داده این .سازد می فراهم آینده کاربردي

.شود می مدیریت ها
هر یا فایلها از اي مجموعه هر که دریافت توان می اوصاف این با 

7.نیست ها داده پایگاه یک لزوماً شده ذخیره اطالعات از اي مجموعه



DBMS-Database Management SystemDBMS-Database Management System

سیستم مدیریت پایگاه داده
هاي سیستم از یکی عام معنی در ها داده پایگاه مدیریت سیستم اصطالح 

.است اطالعات بازیابی و ذخیره
نظارت، را ها داده پایگاه روي اعمال کلیه که افزاري نرم به :کلی مفهوم به 

 )ها داده پایگاه مدیریت سیستم( DBMS کند می ارزیابی و مدیریت کنترل،
.گویند می

8



ها DBMSلوگوي چند نمونه از  ها DBMSلوگوي چند نمونه از 
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اهداف این درساهداف این درس
باشد می مشخص داده پایگاه مدیریت سیستم یک با کار یادگیري اصلی هدف.
شود می بررسی موضوع چند ادامه در:
.1Database Design )داده تواند می کاربر یک چگونه :)داده پایگاه طراحی 

  محیط در ذخیره براي عبارات و کلملت قالب در را واقعی محیط یم هاي
DBMS کند تعریف.

.2Data Analysis )با مرتبط سواالت به کاربر چگونه :)ها داده تحلیل و تجزیه  
.)DBMS به جو و پرس ارسال( .دهد می جواب واقعی محیط

.3Concurrency & Robustness )سرویس چگونگی :)قدرت و همزمانی  
  خطاهاي هنگام در ها داده از محافظت و زیاد کاربران به DBMS همزمان دهی

ناگهانی خاموشی یا کرش مثل سیستم
.4Efficiency & Scalability )یک ذخیره چگونگی :)پذیري مقیاس و بازدهی  

10.آنها بازیابی و DBMS توسط بزرگ داده مجموعه



تاریخچهتاریخچه
اولین DBMS بچمن چالز آقاي توسط )Charles Bachman( سال در 

IDS )Integrated نام به الکتریک جنرال شرکت در 1960 data store( 
 که بود کسی اولین بچمن آقاي دلیل همین به 1973 سال در که آمد بوجود
 نوبل مساوي تورینگ تست .شد برنده را ACM بنیاد تورینگ تست جایزه

.دیگر علوم در
شرکت 1960 دهه در IBM نام با را خود داده پایگاه مدیریت سیستم نیز IMS 

Information یا Management System سلسله داده مدل اساس بر 
Hierarchical( مراتبی data model( در هم امروزه حتی که کرد ارائه 
.شود می استفاده جاها بعضی

شرکت خوزه سنت هاي داده تحقیقات مرکز در 1970 در IBM آقاي توسط 
Edgar( کود ادگار Codd( اي رابطه داده مدل نام با جدیدي داده مدل 

 کود آقاي .کرد متحول را داده پایگاه هاي سیستم داده مدل این .شد معرفی
11  .کرد دریافت را تورینگ جایزه خود اي پایه کار این براي 1981 سال در



تاریخچهتاریخچه

بالمنازع حاکم عنوان به را خود جایگاه اي رابطه داده مدل 1980 دهه در 
 از یکی در دهه همین در .کرد محکم داده پایگاه مدیریت هاي سیستم دنیاي
-SQL داده جوي و پرس زبان ® آر پروژه نام به IBM شرکت هاي پروژه

Structured Query Language بوجود اي رابطه داده پایگاههاي براي 
.)یافته ساخت جوي و پرس زبان معنی به( .آمد

آمریکا ملی استاندارد سازمان دو توسط میالدي 80 دهه در )ANSI -
American National Standard Institute( استاندارد سازمان و 

ISO( جهانی - International Standard Organization( زبان  
SQL استاندارد و شده استاندارد SQL92 آمد بوجود.
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تاریخچهتاریخچه
و شد فراگیر همزمان نویسی برنامه موج میالدي 90 و 80 هاي دهه در ادامه در 

  .آمد بوجود کننده استفاده چند به ها داده پایگاه همزمان دهی سرویس به نیاز
DBMS هاي برنامه جوابگوي تا کردند تجربه را تغییراتی منظور بدین ها 
 معروف )Transaction( تراکنش به که همزمان هاي درخواست و همزمان
.باشند شدند،

آقاي به 1999 سال در تورینگ جایزه James Gray در فعالیتهایش براي 
.شد اهداء DBMS در ها تراکنش مدیریت حوزه

پایگاه عرصه در زیادي هاي پیشرفت میالدي 21 قرن اوایل و 90 دهه اوخر از 
 زبان خود تحقیقات در زیادي سازمانهاي و ها شرکت و آمده بوجود داده
 و .اند کرده ارائه را تر قوي داده هاي مدل و تر پیشرفته جوي و پرس هاي
 داده کردند فراهم را داده پایگاه در تر پیچیده هاي داده ذخیره قابلیت حتی
13اي رسانه چند محتواي و تصاویر نظیر هایی



پایگاه داده و اینترنت
هاي فایل در را خود هاي داده اولیه هاي سایت وب ابتدا در اینترنت ظهور با 

  از استفاده مرور به اما .کردند می ذخیره عامل سیستم توسط شده مدیریت
DBMS از استفاده چگونگی .شد شروع وب در DBMS و ذخیره براي 

 گرفتند می قرار دسترسی مورد وب مرورگر توسط که هایی داده بازیابی
.است گسترده بسیار

کردن سازگار براي DBMS مهمی کارهاي وب بستر در استفاده براي ها 
:گرفت صورت

.شدند ایجاد وب در استفاده براي جدیدي جوي و پرس عبارات◦
 .شدند پذیر امکان HTML مثل وب استاندارد قالبهاي در )ها پاسخ( بازخوردها ارائه◦

.شوند داده نمایش ها مرورگر در براحتی که نحوي به
کنندگان تولید تمامی DBMS اضافه محصوالتشان به را شده ذکر امکانات 

14.کنند آماده وب در استفاده براي را آنها تا کردند



روش فایلینگ -در نبود پایگاه داده روش فایلینگ >-در نبود پایگاه داده
فایل از افزار نرم یک در اطالعات و ها داده سازي ذخیره براي عادي حالت در 

  استفاده که گذشته در بویژه موارد از بسیاري در .شود می )فایلینگ( استفاده سیستم
  اطالعات سازي ذخیره براي نویسان برنامه بود نیافته رواج DBMS و داده پایگاه از
  ذخیره براي ها فایل بر مبتنی ساختاري نویسی برنامه به اقدام خود ها داده و

:مثال کردند می اطالعات
استفاده از فایل هاي برهم یا فایل هاي ترتیبی◦
ساختمان هاي داده مثل لیست پیوندي، پشته و صف◦
سیستم یک به نیاز و شد سختر کار آنها گسترش و ها سیستم شدن پیچیده با اما  

 دیگر .آمد بوجود اطالعاتی نیازهاي افزون روز رشد به جوابگویی براي قدرتمند
 و بود شده پیچیده آنها کنترل و شده سخت حجیم اطالعات و ها فایل سازماندهی

  اختصاصی سازي ذخیره هاي سیستم طراحی براي نویسان برنامه از زیادي وقت
.شد می تلف برنامه هر براي

اام
DBMS وارد عرصه شد.
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از استفاده اهمیت درك براي DBMS کنید توجه زیر مثال به:
 ها، بخش کارمندان، از داده گیگابایت 500 معادل وسیعی حجم داراي سازمان یک◦

.باشد می ... و محصوالت
.گیرند می قرار دسترسی مورد کارمند چندین توسط همزمان بصورت ها داده این◦
  دسترسی( .شوند داده جواب سریع باید ها داده از سواالت و دسترسی هاي درخواست◦

)سریع
.شود اعمال پایدار بصورت باید ها داده در مختلف کاربران توسط شده ایجاد تغییرات◦
 امکان باید کاربران از برخی براي ها داده از بخشی به دسترسی کردن محدود امکان◦

.باشد پذیر
یک در را ها داده تمامی نیازها این ارضاي براي توانیم می ما  

  مشکالت به راه این در اما .کنیم ذخیره سیستمی فایل مجموعه
:از عبارتند که خورد خواهیم بر مهمی
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گیگابایت داده در فایل سیستم 500مشکالت ذخیره سازي  گیگابایت داده در فایل سیستم 500مشکالت ذخیره سازي 
اصلی حافظه گیگابایت 500 احتماالً ما (Ram) این مجبوریم پس.نداریم ها داده کل ذخیره براي 

 ذخیره هاي داده و کنیم ذخیره مغناطیسی نوار یا سخت دیسک مثل جانبی هاي حافظه در را ها داده
.کنیم بار اصلی حافظه به دسترسی، براي بخش بخش را شده

4 تا توان می نهایتا بیتی 32 هاي سیستم در باشیم، داشته اصلی حافظه بایت گیگا 500 اگر حتی 
 گیگا 16 تا نیز امروزي بیتی 64 هاي سیستم در حتی .کرد دهی آدرس را ها داده از بایت گیگا
  .کنیم پیدا ها داده کل به دسترسی براي راهی باید پس .است دهی آدرس قابل اطالعات بایت

)بیشتر نویسی برنامه(
برنامه یک باید )جو و پرس هر( بپرسند ها داده مورد در کاربران است ممکن که سوالی هر براي 

 خواهد سخت و گیر وقت آنها نوشتن و بود خواهند پیچیده حتما ها برنامه این .بنویسیم مخصوص
.کنند جستجو و بررسی را ها داده از وسیعی حجم با باید زیرا .بود

بروز از گیرند می قرار تغییر مورد کاربر چند توسط همزمان بصورت ها داده که مواردي در باید 
 کنید ایجاد همزمان دسترسی قابلیت با اي برنامه بتوانید اگر حتی .کرد جلوگیري ها داده در خطا
.باشد زمانبري و پیچیده بسیار کار تواند می برنامه این نوشتن خود

سیستم اگر است شدن ذخیره حال در ها داده تغییرات که هنگامی در که شویم مطمئن باید ما 
.باشند بازیابی قابل پایدار حالت یک به تغییرات این شد نقص دچار یا و کرد کرش

تنهایی به مکانیزم این کند می ارائه ها حساب امنیت براي را عبور رمز مکانیزم فقط عامل سیستم 
 را ها داده از خواصی ي مجموعه به دسترسی مجوز کاربر کدام که امنیتی هاي سیاست تعیین براي

 کنیم ایجاد دسترسی محدودیت ها داده مختلف سطوح به بخواهیم اگر و نیست باشدکافی داشته
18.است اي پیچیده موضوع خود که دهیم قرار نظر مد را موضوع این نویسی برنامه در  باید



روش پایگاهیروش پایگاهی
روش  این در DBMS محاصره را داده پایگاه اطراف ناپذیر نفوذ حصاري مانند 

.گیرد انجام DBMS طریق از بایست می داده پایگاه به دسترسی گونه هر و کرده
می قرار مطالعه مورد مسئله هاي قسمت تمامی اطالعاتی نیازهاي پایگاهی روش در  

.گردد طراحی )Integrated( پارچه یک سیستم یک تا گیرد
مشخص یکپارچه سیستم مشخصات و شوند می معنایی سازي مدل مسئله هاي داده  

 پیاده DBMS یعنی متمرکز مدیریت سیستم چند یا یک در ها داده پایگاه .شود می
.شوند می طراحی و سازي

کنترل تحت اشتراکی، و مجتمع واحد، سازي ذخیره محیط یک پایگاهی روش در 
 داده پایگاه با خود خاص نیاز به توجه با کاربران که دارد وجود DBMS متمرکز

  صورتی در( .دارد را خود داده پایگاه که کند می احساس کاربر هر و ارتباطند در
.)نیست گونه این که

کنند می استفاده سیستم از همزمان صورت به روش این در کاربران.
دید کثرت و تنوع شده، ذخیره هاي داده به نسبت پایگاهی روش در )View( 

.دارد وجود
19



شکل گرافیکی نحوه فعالیت مشی پایگاهیشکل گرافیکی نحوه فعالیت مشی پایگاهی
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شکل گرافیکی نحوه فعالیت مشی پایگاهیشکل گرافیکی نحوه فعالیت مشی پایگاهی
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Database Schema–شماي پایگاه داده  Database Schema–شماي پایگاه داده 

داده پایگاه شماي را داده پایگاه کلی تشریح 
.گویند

محتویات گرفتن نظر در بدون را داده پایگاه ساختارهاي دیگر عبارت به  
 به فیلدها تعداد جداول، تعداد مثال گویند می داده پایگاه شماي را آن

.شود می مربوط داده پایگاه شماي
داده پایگاه شماي به شود می مربوط ها داده به چون ها سطر تعداد ولی 

.نیست مرتبط
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 DBMSتوضیحات شماهاي مختلف در سطوح  توضیحات شماهاي مختلف در سطوح 
 تجرد، انتزاع،( مفهوم لحاظ از )شما دید، نما،( الیه سه در ها داده DBMS در

abstraction( شوند می تعریف.
External( خارجی شماي1. Schema (View)(: کاربران دید شما، این به 

 بانک در شده ذخیره هاي داده از که صورت بدین است، کاربر خاص و گویند می هم
 داشته یکسانی دید توانند می کاربر چند همچنین دارد، را خود خاص دید کاربر هر

.باشند
Conceptual( منطقی یا ادراکی شماي2. Schema (View)(: شماي 

 مورد داده مدل هاي سمبل و کلمات قالب در شده ذخیره هاي داده تعریف یعنی ادراکی
 بانک در شده ذخیره هاي داده از بانک طراح دید شما، این .DBMS پشتیبانی

.بیند می طراح که آنگونه آنها بین روابط و ها موجودیت هاي داده یعنی.است
  با متفاوت حال عین در و )خارجی هاي دید همه( کاربران هاي دید همه جامع است دیدي طراح دید1.

.ها دید همه
Physical( فیزیکی شماي3. Schema (View)(: کننده مشخص شما این 

 و ذخیره مباحث به و باشد می سازي ذخیره رسانه در ها داده سازي ذخیره هاي جنبه
23.است مرتبط بازیابی



DBMS-Advantages of aمزایاي یک  DBMS-Advantages of aمزایاي یک 
Data Independence )داده استقالل(:

◦DBMS براي یعنی .سازد می فراهم را کاربردي هاي برنامه از ها داده استقالل امکان 
 از ها داده دستکاري بدون توان می و نیست برنامه یک با انحصار همیشه ها داده با کار
  یک مثل مختلف بستر جند .کرد ایجاد تعامل ها داده با مختلف کاربردي برنامه چند
.معمولی کاربردي برنامه یک یا موبایل، برنامه یک سایت، وب
 شماي با ها افزار نرم یا و کاربردي هاي برنامه که گفت توان می تر واضح بصورت◦

External( خارجی Schema( خارجی شماهاي .ارتباطند در آنها با و کنند کارمی 
 شماي تغییر صورت در یعنی .باشند ثابت همیشه توانند می هستند ها View همان که

Conceptual( ها داده مفهومی Schema( عبارتی به .نکند تغییري خارجی شماي  
Viewبر تاثیري داده پایگاه مفهومی شماي تغییر و باشند داشته ثابتی خروجی همیشه ها  

 داده پایگاه تغییر با که است مسلم حالت این در .باشد نداشته آن خروجی شکل
 داده استقالل را مفهوم این کرد نخواهد تغییري هیچ کاربردي برنامه )آن ساختار(

24.است مستقل برنامه از داده یعنی گویند



DBMS-Advantages of aمزایاي یک  DBMS-Advantages of aمزایاي یک 

Efficient data access )ها داده به کافی و کارا دسترسی(:
◦DBMS پیچیده ذخیره سازي و دسترسی به داده ها   تکنیک هاي  انواع با بهره گیري از

این ویژگی بخصوص در صورتی مهم است که داده ها بر . را به خوبی فراهم می سازد
.روي دستگاههاي ذخیره سازي خارجی ذخیره شده باشند

25



DBMS-Advantages of aمزایاي یک  DBMS-Advantages of aمزایاي یک 

Data integrity and security )ها داده امنیت و یکپارچگی(:
◦DBMS ًسطوح و .کند برآورده را ها داده یکپارچگی شرایط تمامی تواند می تقریبا  

 پرداخت بر قرار اگر مثال براي .آورد فراهم ها داده به دسترسی براي را امنیتی مختلف
 بودجه بخش آن که کند چک پرداخت از قبل تواند می DBMS باشد کارمند حقوق

.خیر یا دارد را الزم
 از نوعی سیستم، مقررات از پیروي و ها پردازش و ها داده صحت یعنی جامعیت کل در◦

 و ها داده اقالم که طوري به است معروف )Consistency( سازگاري به جامعیت
 جایی در فیلدهایی یا فیلد اگر مثال عنوان به باشند تضاد در نباید مختلف هاي نسخه
.کنند تغییر نیز دیگر جاي در ها فیلد همان کنند می تغییر

Data administration )ها داده مدیریت(:
◦DBMS کند می مدیریت و کنترل را ها داده با مرتبط هاي فعالیت تمامی.

26



DBMS-Advantages of aمزایاي یک  DBMS-Advantages of aمزایاي یک 

Concurrent access and crash recovery )و موازي دسترسی 
:)کرش خطاي بازیابی

◦DBMS می فکر کاربر هر که میکند دهی سرویس همزمان بصورت کاربران به جوري  
 و خطا صورت در DBMS همچنین .کند می کار سیستم با که اوست خود تنها کند

 اطالعات باالیی درصد تا نقص بروز صورت در و میشود ها داده در نقص از مانع کرش
.کند می بازیابی را

Reduced application development time )توسعه زمان کاهش 
:)افزار نرم
◦DBMS می اختیار در آماده بصورت را ها داده به دسترسی رایج توابع از بسیاري  

 برنامه زمان کاهش باعث امر این .کند استفاده آنها از تواند می برنامه هر که گذارد
.شود می کاربردي افزارهاي نرم نویسی
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اجزاي یک سیستم پایگاه دادهاجزاي یک سیستم پایگاه داده
مجتمع کل در که هاست داده از اي گنجینه داده پایگاه یک :ها داده  

)Integrated( اشتراك به و شده )Shared( در ها داده .است شده گذاشته 
  :هستند نوع 2 به سیستم

کاربران هاي داده◦
سیستمی هاي داده◦
تجهیزات از مناسبی مجموعه به استقرار جهت داده پایگاه یک :افزار سخت 

:شوند می تقسیم دسته سه به ها افزار سخت .دارد نیاز افزاري سخت
... و هارددیسک مثل :داده سازي ذخیره افزار سخت◦
CPU :پردازشگر افزار سخت◦
 ،)شده پخش و نامتمرکز معماري در( شبکه تجهیزات :ارتباط برقرارکننده افزار سخت◦

جانبی دستگاههاي و خروجی و ورودي دستگاههاي
28



اجزاي یک سیستم پایگاه دادهاجزاي یک سیستم پایگاه داده
گیرد می قرار استفاده مورد که افزاري نرم مهمترین :افزار نرم DBMS می 

 می قرار کاربران و داده پایگاه بین افزاري نرم الیه یک عنوان به که باشد
:شوند می تقسیم دسته دو به افزارها نرم.گیرد
عامل سیستم و DBMS خود :سیستمی افزارهاي نرم◦
 هاي زبان از که DBMS و کاربر بین واسط افزارهاي نرم :کاربردي هاي افزار نرم◦

.شود می استفاده آنها از ها داده به دسترسی براي )SQL( اي داده هاي زبان و باال سطح
سه و .گویند می کاربر را داده پایگاه سیستم از کننده استفاده هر :کاربر 

:هستند اصلی گروه
 در داده پایگاه که امکاناتی با توانند می که هستند افرادي :واقعی و نهایی کاربران◦

.دهند انجام را سازمان یا و موسسه خود، به مربوط امور توانند می گذارد می آنها اختیار
 می داده پایگاه مورد در اطالعاتی کسب با که افرادي :کاربردي نویسان برنامه◦

.بنویسند را هایی برنامه آنها بروزرسانی و داده پایگاه هاي داده به دسترسی براي توانند
29.بعد اسالید در توضیحات :ها داده پایگاه مدیر◦



DBA -مدیر پایگاه داده 

Database Admin: کنترل مسئولیت که است کسی داده پایگاه مدیر 
:دارد عهده بر را زیر وظایف و دارد عهده بر را عملیاتی هاي داده بر سازمان

.شوند می نگهداري داده پایگه در که هایی داده مورد در گیري تصمیم◦
.ها داده بازیابی هاي روش و سازي ذخیره مورد در گیري تصمیم◦
.آنان نیازهاي شدن برآورده از اطمینان حصول براي کاربران به ارتباط◦
)ها داده عملیات صحت( جامعیت و امنیت به مربوط امور کنترل و تعریف◦
.ها داده پایگاه ترمیم و پشتیبان نسخه تهیه استراتژي تعریف◦
.تغییر حال در نیازهاي به پاسخگویی و سیستم عملکرد بر نظارت◦
.ها داده به آنها دسترسی سطوح و کاربران تعریف◦
◦...
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Query -پرس و جو در پایگاه داده  Query -پرس و جو در پایگاه داده 

کنید دقت زیر سواالت به:
باشد؟ می چی است 1001 وي کد که دانشجویی اسم◦
است؟ قدر چه کنند می تدریس را 52413 کد درس که اساتیدي حقوق میانگین◦
تاست؟ چند کامپیوتر رشته دانشجویان◦
.اند گرفته 15 از باالتر اي نمره 12451 درس در دانشجویان کدام◦
◦...
و پرس شود می پرسیده آن از که داده پایگاه هاي داده پیرامون سواالتی به 

  جو و پرس هاي زبان به Query نوشتن براي .گویند می Query یا جو
)Query Language( نظیر SQL و QBE است نیاز.
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Transaction -تراکنش 

گویند می تراکنش شود اجرا داده پایگاه محیط در که اي برنامه هر به. 
,Commit دستورات از اي مجموعه تراکنش Write, Read & Abort 

 گوییم شود انجام درستی به تراکنش یک دستورات کلیه اگر .باشد می
 Abort صورت این غیر در است داشته )Commit( موفق اجراي تراکنش

.)ناموفق( است شده
این در شود می اجرا داده پایگاه محیط خارج در که اي برنامه با تراکنش فرق 

 هرگونه اعمال در DBMS و میشود DBMS تسلیم همواره تراکنش که است
.دارد عمل آزادي آن کردن ساقط و اجرا انداختن تعویق به جمله از تصمیمی
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اصل تراکنش 4
پایگاه جامعیت و صحت تا کند برآورده را زیر اصل چهار باید تراکنش هر 

.شود برقرار داده
 همه یا است، معروف همه یا هیچ قانون به :)Atomicity( یکپارچگی1.

.شوند اجرا نباید کدام هیچ یا شوند می اجرا تراکنش دستورات
  .باشند صحیح باید تراکنش یک دستورات :)Consistency( سازگاري2.

 مثالً ببرند، دیگر صحیح حالت یک به صحیح حالت یک از را سیستم یعنی
 عمل( .کند برداشت پول خود حساب موجودي از بیشتر نتواند کسی

).باشد صحیح باید آن مقدار اما است صحیح حساب از برداشتن
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اصل تراکنش 4
 که باشد طوري بایست می تراکنش هر دستورات :)Isolation( بودن مجزا3.

 یک دستورات عبارتی به شود، می اجرا انزوا در تراکنش هر گوئی
 هاي تراکنش( .باشد نداشته ها تراکنش دیگر روي بر مخرب اثر تراکنش
)همزمان همروند،

  مرحله به که هایی تراکنش اثر که معناست بدین :)Durability( پایائی4.
Commit از را پول شما اگر مثالً .بمانند ماندنی و پایدار اند رسیده  

ATM شما حساب در شد منفجر دشتگاه آن بعد لحظه چند در و گرفتید 
.نیاید بوجود خطایی
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پایان بخش اولپایان بخش اول
پایان بخش اول
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