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Data Model–مدل داده مدل داده 

 که است ها داده باالي سطح توصیفات از اي مجموعه داده مدل
.دارد می نگه مخفی را حافظه پایین سطح جزئیات از بسیاري

:از عبارتند که دارد وجود مختلفی داده هاي مدل
Flat( تخت مدل Model(: سادگی به مدل این در داده پایگاه 

  و است خط یک رکورد هر .شوند می تعریف متنی هاي فایل توسط
.شوند می مجزا هم از هایی کننده جدا کمک به فیلدها

  :مثالً
Id name team
1 Reza a
2 Ali b
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Data Model–مدل داده  Data Model–مدل داده 

Network( اي شبکه مدل• Model(: اي شبکه بصورت ها داده 
.هستند مرتبط هم با و شوند می ذخیره )گراف( ها گره از

database( شبکه اي مدل• model( یعنی مهم سازه دو پایه بر  
  سلسله روش برخالف و می  شود ساخته رکوردها و مجموعه ها

.می  گیرد کار به را گراف می  کند، استفاده درخت از که مراتبی
 ارتباطی مدل هاي که است این مراتبی سلسله بر روش این مزیت•

.می  کند فراهم موجودیت ها بین را بیشتري طبیعی
.است خارج درس این حوصله از که دیگر داده مدل وچندین•
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Rational Data Model–مدل داده رابطه ايمدل داده رابطه اي

.E توسط تحصیلی مقاله یک در مدل این• F. Codd ارائه 1970 سال در 
  منطقی مستندات چون مفاهیمی با که است ریاضیاتی مدل یک مدل این .گشت

)predicate logic( مجموعه ها تئوري و )set theory( است ارتباط در.
SQL و DB2 اینگرس،اراکل، همچون محصوالتی• Server ایجاد پایه این بر 

.است شده
  که تفاوت این با است جدول صورت به محصوالت این در داده ها ساختار•

  که است گانه چند جداول داراي دیگر عبارت به .باشد داشته سطر چند می  تواند
  منظور به کلیدهایی عوض در و نمی شود بیان آنها بین ارتباطات صریح طور به

  کارمندان جدول مثال عنوان به .می  شود استفاده مختلف جداول در سطرها تطبیق
 هم با را موقعیت جدول کلید که باشد داشته "موقعیت" نام به ستونی است ممکن
.می  دهد تطبیق
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Rational Data Model–مدل داده رابطه ايمدل داده رابطه اي

 به را آن توان می که .است )Relation( رابطه مدل این در داده تعریف مرکزي پایه•
.گرفت نظر در ها رکورد از مجموعه یک عنوان

•Schema )ماما را داده مدل معتبر کلمات توسط ها داده تعریف :)شدر .گویند می ش 
.کند می مشخص را مفاهیم این شما اي رابطه داده مدل
)ستون فیلد، نهاد، رابطه،( موجودیت نام▫
)ها ستون همان یا ها فیلد( آن ها صفت نام▫
)عدد متن،( ها صفت نوع▫

 زیر شماي با رابطه یک در دانشگاه داده پایگاه در دانشجو موجودیت اطالعات مثال•
.شود می ذخیره

• Student (Sid: string, name: string, login: string, age: int,
gpa: float)

 نیز آنها نوع نام که است فیلد 5 داراي دانشجو رابطه از )سطر( رکورد هر یعنی شما این•
.است شده مشخص
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Rational Data Model–مدل داده رابطه ايمدل داده رابطه اي

  داده نشان زیر شکل در دانشجو )جدول( رابطه از مثال نمونه یک•
.است شده

 یک  که است رکورد یک دانشجو )جدول( رابطه در ردیف هر•
.کند می تعریف را واحد دانشجو
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GpaAgeLoginNameSid
17.9824r@a.comMohsen1001
14.523aa@a.comAli1002
1921ba@aBahram1003



Entity Relationship Modeling–مدل سازي معنایی دادهمدل سازي معنایی داده

 عملیاتی محیط از مدلی ارائه از است عبارت ها داده معنایی سازي مدل•
)Operational Environment( از مستقل مفاهیمی کمک به  

.ها داده فیزیکی و منطقی نمایش به مربوط موضوعات
  مفهومی یا ادراکی طراحی را معنایی سازي مدل منابع بعضی در•

)Conceptual Design( گویند می نیز.
  رابطه موجودیت روش همان یا ER روش از اي رابطه داده مدل در•

)Entity-Relationship( شود می استفاده سازي مدل براي.
 .شد ارائه MIT دانشگاه در Chen آقاي توسط 1976 سال در مدل این•

 )موجودیت( پدیده تعدادي از بود عبارت اطالعاتی بانک از وي تعریف
.ها پدیده بین ارتباط و مشخص صفات داراي
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- Entityٍنهاد یا موجودیت ٍنهاد یا موجودیت 

:دارد وجود زیر معنایی مفهوم سه ER سازي مدل روش در•
  که آنچه هر کلی مفهوم از است عبارت :)Entity( موجودیت یا نهاد1.

  موردش در را خود دانش و کنیم آوري جمع اطالعی آن مورد در خواهیم می
.دهیم افزایش

  شود می گفته موجودیت شد قائل صفت آن براي بتوان که )چیزي( شی هر به▫
  یک داراي موجودیت هر .گویند می نهاد را سیستم در مستقل موجودیت هر و
.میباشد صفت چند یا
Entity( موجودیت مجموعه▫ Set(: داراي که هایی موجودیت تمامی 

  نهاد مثالً دهند می تشکیل را موجودیت مجموعه هستند مشترك صفات
 و هستند دانشجو همه ولی باشد دانشجو هزاران دانشگاه یک در شاید دانشجو،

  مثل دانشجو یک صفات در همگی و نیست فرقی آنها بین بودن دانشجو نظر از
.هستند یکسان ...و دانشگاه و نمره معدل،
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انواع موجودیتانواع موجودیت
 موجودیت در که .است مستطیل یک ER روش در موجودیت نماد•

.شود می رسم پرنگتر آن مرزي خطوط ضعیف
:دارد وجود نوع دو در موجودیت•

  از مستقل بصورت که موجودیتی :)مستقل( قوي موجودیت1.
.باشد مطرح دیگر هاي موجودیت

 به وجودش که است موجودیتی :)وابسته( ضعیف موجودیت2.
.باشد وابسته دیگر قوي موجودیت یک
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نام موجودیت قوي

نام موجودیت ضعیف



Attributeصفت صفت 

 یک هاي ویژگی از یک هر به :)Attribute( صفت2.
  صفت نماد .گوییم می صفت کند توصیف را آن که موجودیت

.است بیضی یک ER در

.شود می تعریف صفات از مجموعه یک با موجودیت•
 صفات داراي تواند می متفاوت هاي موقعیت در موجودیت یک•

.باشد متفاوت
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نام صفت



دسته بندي صفت هادسته بندي صفت ها
:از عبارتند که دارند بندي دسته چند نیز ها صفت•
  .باشد ناپذیر تجزیه آن مقدار که صفتی :)Single( ساده صفت▫
 ساده صفت چند از که صفتی :)Composite( مرکب صفت▫

.باشد شدنی تجزیه و شده تشکیل
مقداري لحاظ از•
Single( مقداري تک صفت▫ Value(: میدان از که صفتی 

ملی کد شناسه مثالً بپذیرد، را مقدار یک فقط مقادیر
Multi( مقداري چند صفت▫ Value(: میدان از که صفتی 

 تواند می که تحصیلی مدرك مورد در مثالً .بپذیرد را مقدار چند مقادیر
.باشد ...و کارشناسی کاردانی،
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12دسته بندي صفت هادسته بندي صفت ها

صفت

مرکب ساده

چند مقداريتک مقداري



دسته بندي صفت هادسته بندي صفت ها
  غیر و واحد مقدار( مقدار یکتایی باید که است صفتی :شناسه صفت•

  باید وحتماً .باشد کوتاه آن مقادیر طول االمکان حتی و باشد داشته )تکراري
).است شناسه صفت یک کلید صفت( .باشد داشته مقداري

 محاسبه براي سن، مثل ندارد خارجی وجود که است صفتی :مشتق صفت•
  صفت، این روي از و گرفت نظر در را تولد تاریخ صفت توان می سن صفت
 بیضی بصورت ER در صفت نوع این نماد .کرد محاسبه را سن صفت مقدار
.شود می رسم چین نقطه

:است زیر هاي جنبه داراي صفت هر•
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معنانام
نوع مقدارمیدان یا دامنه مقادیر

طول مقداریک یا چند محدودیت ناظر به مقدار



Key Attribute–صفت کلید صفت کلید 

.شود می گرفته نظر در کلید یک نهاد مجموعه هر براي•
  )صفت یک حداقل( ها صفت از مجموعه کوچکترین یعنی کلید•

  یک و بوده تهی غیر و تکراري غیر و یکتا بصورت مقدارشان که
  مجموعه آن در موجود هاي موجودیت بقیه از را نهاد یا موجودیت

اتومبیل پالك شماره یا ملی کد مثل .کند متمایز نهاد
 کلید شرایط که صفت چند تواند می نهاد، یک صفات مجموعه در•

 کاندیدا کلید آنها از کدام هر بر که باشد داشته وجود دارند را
)Candidate Key( توانیم می طراح عنوان به ما.گویند می  

Primary( اصلی کلید عنوان به را کاندید هاي کلید از یکی
Key( بگیریم نظر در.
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Key Attribute–صفت کلید صفت کلید 

Super( کلید اَبر• Key(: پیدا صفتی هیچ موجودیت مجموعه یک در اگر  
  دهد ارائه اعضاء تمایز براي را تکراري غیر و یکتایی شرایط بتواند که نشود

 چنین در که کرد استفاده کلید عنوان به صفت چند ترکیب از توان می
.گویند می کلید ابر یا ترکیبی کلید صفات از مجموعه این به حالتی

.باشد متمایز بقیه از تا شود می کشیده خط کلید صفت نام زیر ER در•

15

نام صفت کلیدي



یک نمونه مجودیت با صفت هاي آنیک نمونه مجودیت با صفت هاي آن
 شود می رسم ER نمودار در موجودیت نماد گاه هر: نکته

.است آن مجموعه منظور

کارمند موجودیت مجموعه مثال
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کارمند

نام
شماره پرسنلی

تاریخ تولد



Relationship–رابطه رابطه 

Relationship( رابطه• or Association(: ارتباط 
  موجودیت n بین )Interaction( تعامل از است عبارت

)n>=1( تعبیري به.هاست موجودیت بین بستگی نوعی ماهیتا و 
 خواهد یا هست بوده، جاري ها موجودیت بین که است عملی دیگر

.بود
Relationship( رابطه مجموعه• Set(:

 رابطه مجموعه موجودیت مجموعه دو بین مشابه روابط تمامی به
.شود می گفته

.باشد صفت داراي تواند می هم ارتباط•
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Relationship–رابطه رابطه 

 نام آن وسط در که باشد می لوزي شکل ER نمدار در ارتباط نماد
.است شده ذکر ارتباط

:ارتباط درجه
 رابطه آن در که هایی موجودیت تعداد با است برابر ارتباط درجه

.دارند مشارکت
 ندرت به باالتر هاي درجه و است 3 یا 2 ،1 معموالً ارتباط درجه

.شوند می استفاده
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نام صفتنام ارتباط



)(یگانی ارتباط درجه یک  )Unary(یگانی –ارتباط درجه یک 
 یک فقط ارتباط نوع این در :)Unary( یگانی –یک درجه ارتباط

 در مجموعه یک از عضو دو یعنی .دارد شرکت موجودیت مجموعه
دارند شرکت رابطه
:مثال
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درس

هم 
نیاز

دانشجو

هم 
کالسی

کد کد



)(ارتباط درجه دو، دوگانی  )Binary(ارتباط درجه دو، دوگانی 
.دارند شرکت موجودیت مجموعه دو ارتباط نوع این در

 کار به مشغول اداره هاي بخش از یکی در مشخص تاریخ یک از کارمند یک :مثال
.شود ارائه میتواند زیر صورت به رابطه این نمودار.است

 شده مشخص رابطه تشریحی صفت عنوان به کار شروع تاریخ بینید می که همانطور
.است
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کارمند بخش

نام

کد پرسنلی

تاریخ 
تولد

نام

کد بخش

کار بودجه
کردن

تاریخ 
شروع



)(ارتباط درجه دو، دوگانی  )Binary(ارتباط درجه دو، دوگانی 
 به چند و مشارکت نوع -کردن کار رابطه در ها داده از نمونه یک
.گرفت خواهند قرار بحث مورد ادامه در رابطه چندي
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123-22 123-22

123-22 123-22

123-22 123-22

123-22 123-22

89/1/1
90/1/1
90/3/1
91/6/1
88/12/1

0101

0202

0404

کارمندان
مشارکت جمعی

کار کردن
رابطه چند به چند

بخش ها
مشارکت جمعی



)(ارتباط درجه سه، سه گانی )Ternary(ارتباط درجه سه، سه گانی
 .باشند داشته شرکت آن در موجودیت مجموعه سه که است اي رابطه گانی سه رابطه

 می تغییر زیر بصورت رابطه باشد ساختمان چند داراي بخش هر اگر قبلی مثال در :مثال
.کند
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کارمند بخش

نام

کد پرسنلی

تاریخ 
تولد

نام

کد بخش

کار بودجه
کردن

تاریخ 
شروع

موقعیت
آدرس ظرفیت



)(ارتباط درجه سه، سه گانی )Ternary(ارتباط درجه سه، سه گانی
گانه سه کردن کار رابطه در ها داده از نمونه یک
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123-22

123-22

123-22

123-22

89/1/1

90/1/1

90/3/1

91/6/1

01

02

04

کارمندان
مشارکت جمعی

کار کردن
رابطه چند به چند

بخش ها

مشھد

تھران

رشت

موقعیت ها



)(ارتباط چندگانی )N-ary(ارتباط چندگانی

 سعی همواره و شوند می دیده بندرت 3 از بیش درجه با هایی ارتباط
 به اما شوند تبدیل کوچکتر ارتباط چند به ارتباطاتی همچین تا شود می
 بحثی ان مورد در ما اما .دارد وجود ارتباطی چنین وجود امکان حال هر

.دهیم نمی انجام
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ماهیت نوع ارتباط از لحاظ تعداد -) (قیود کلید  ماهیت نوع ارتباط از لحاظ تعداد -) Key Constraints(قیود کلید 

Key( کلید قیود Constraints( اتصال یا )Connectivity( به 
 آن که دارد اشاره ارتباط یک هاي ویژگی و شرایط از سري یک

 عضو چند با A نهاد مجموعه از عضو یک که کند می مشخص شرایط
.بالعکس و دارند تعامل ارتباط یک در B نهاد مجموعه از

 3 به موجودیت دو این بگیریم نظر در را B و A موجودیت دو اگر
:هستند ارتباط در هم با روش

One( یک به یک رابطه1. to One(
One( )یک به چند( چند به 1 رابطه2. to Many(
Many( چند به چند رابطه3. to Many(
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)One to One(رابطه یک به یک  -قیود کلید  )One to One(رابطه یک به یک  -قیود کلید 
  ارتباط در B موجودیت از نمونه یک با حداکثر A موجودیت از نمونه یک
 سمتی یا و .شود می داده نشان 1:1 صورت به اختصار به که برعکس و است

.کنند می متصل رابطه به دار فلش خط با را است 1 آن مقدار که

  هر و شود می مدیریت کارمند یک توسط بخش یک که رساند می نمودار این
  دلیل به نمودار در( .کند مدیریت را بخش یک تواند می فقط کارمند

.)است نشده رسم صفات محدودیت
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کارمند مدیریتبخش

کارمند 1مدیریتبخش 1



)) (چند به یک(رابطه یک به چند  -قیود کلید  )One to Many) (چند به یک(رابطه یک به چند  -قیود کلید 

 ولی است ارتباط در B موجودیت از نمونه N با A موجودیت از نمونه یک
  ارتباط در A موجودیت از نمونه یک با حداکثر B موجودیت از نمونه یک
  یا و .شود می داده نشان N:1 صورت به اختصار به که .)N>1( .است

.کنند می متصل رابطه به دار فلش خط با را است 1 آن مقدار که سمتی

 فقط کارمند هر و کارند به مشغول کارمند چندین بخش یک در که رساند می نمودار این
 نشده رسم صفات محدودیت دلیل به نمودار در( .کند کار بخش یک در تواند می

).است
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کارمند کار کردنبخش

کارمند Nکار کردنبخش 1



)(رابطه چند به چند  -قیود کلید  )Many to Many(رابطه چند به چند  -قیود کلید 

 ارتباط در B موجودیت از نمونه N با A موجودیت از نمونه یک
 داده نشان N:M صورت به اختصار به که .)N>1( .برعکس و است

 .شود می

 به مشغول کارمند چندین بخش یک در که رساند می نمودار این
 به نمودار در( .کند کار بخش چند در تواند می کارمند هر و کارند

).است نشده رسم صفات محدودیت دلیل
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Cardinality–حد کاردینالیتی حد کاردینالیتی 
 بیانگر عبارتی به یا و میرساند را موجودیت دو بین ارتباط حداکثر و حداقل کاردینالیتی، حد

.دارند شرکت ارتباط یک در که است هایی موجودیت تعداد حداکثر و حداقل

  هر و کند کار بخش یک در حداقل و بخش سه در حداکثر تواند می کارمند هر یعنی رابطه این
.دارد کارمند 100 حداکثر و 20 حداقل بخش

  براي دانشجویی هیچ یا و کند راهنمایی را دانشجو 10 حداکثر تواند می استاد یک یعنی رابطه این
 راهنما استاد 1 تواند می حداکثر دانشجو یک و )است نکرده ارائه اي پروژه( باشد نداشته راهنایی

.داشت نخواهد راهنما استاد باشد نکرده اخذ اي پروژه اگر و باشد داشته
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) (قیود مشارکت  ) Participation Constraints(قیود مشارکت 

  یک مشارکت که دارند ارتباط شرایط از موضوع این به اشاره مشارکت قیود
  بصورت یا است )کلی( جمعی صورت به ارتباط آن در موجودیت مجموعه

:شود می تقسیم دسته 2 به مشارکت قیود پس.جزئی
،کلی جمعی )Total(: یک اعضاي تمامی یعنی مشارکتی چنین  

  موجودیت مجموعه این که خطی .دارند شرکت رابطه یک در نهاد مجموعه
  جمعی تا شود می رسم تر ضخیم معمول خطوط از کند می متصل رابطه به را

.کند نمایان را آن بودن
جزئی )Partial(: اعضاي تمامی است ممکن یعنی مشارکتی چنین 

  در آنها از بعضی فقط و باشند نداشته شرکت رابطه یک در نهاد مجموعه یک
.کنند شرکت رابطه این
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31مثال در مورد قیود مشارکتمثال در مورد قیود مشارکت
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مثال در مورد قیود مشارکتمثال در مورد قیود مشارکت
 کند کار بخش یک در باید حتماً کارمند یک کردن کار رابطه در

 نیست کارمندي کارمندان مجموعه از که معنی بدین )کلی مشارکت(
 کار کارمند چند یا 1 باید حتما بخش هر در همینطور .نکند کار که

)کلی مشارکت(.نشود انجام آن در کار که نیست بخشی یعنی کنند
 باشد، داشته مدیر چند یا یک باید حتماً بخش هر مدیریت رابطه در

 هستند مدیر داراي بخش موجودیت مجموعه در بخشها همه یعنی
 کارمند موجودیت مجموعه در مقابل سمت در و )کلی مشارکت(

.)جزئی مشارکت( ندارد وجود باشند مدیر آنها همه اینکه امکان
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Weak Entity–موجودیت ضعیف موجودیت ضعیف 
  موجودیت یک به وابسته وجودش که نهادي یعنی ضعیف موجودیت شد گفته قبال که همانطور

  بیمه پوشش نیزتحت آنها وابستگان کارمندان، بر بعالوه سازمان یک در مثالً .باشد دیگر مستقل
  این که است طبیعی .کنیم ذخیره را وابستگان این اطالعات باید ما و .گیرند می قرار سازمان

 سازمان در آنها سرپرست کارمند که کنند استفاده سازمان بیمه از توانند می زمانی تا وابستگان
  وي وابستگان بیمه )استعفاء اخراج،( شود خارج سازمان از کارمند یک اگر .باشد کار به مشغول

 باید داده پایگاه از نظر مورد کارمند اطالعات حذف با که است این ما کار و شد خواهد قطع نیز
  .شود خذف داده بانک از نیز وي وابستگان با مرتبط اطالعات

 وابستگان مسئله این در و است مرتبط ضعیف نهاد یا موجودیت مفهوم با مواردي چنین سازي مدل
.باشند می کارمند موجودیت مجموعه به وابسته ضعیف موجودیت مجموعه یک

  صفت چند یا یک همراه به سیستم در اما است صفت سري یک داراي نیز ضعیف موجودیت
  به وجودش که موجودیتی یعنی خود مالک موجودیت صفات از کلیدي صفات یا صفت عموماً

.شود می شناخته است وابسته آن
  بصورت روش این به تنها باشند سن و نام صفت دو داراي وابستگان خود اگر فوق مثال در مثالً
.باشد مشخص نیز آنها مالک کارمند پرسنلی کد صفت که هستند شناسایی قابل یکتا
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Weak Entity–موجودیت ضعیف موجودیت ضعیف 
مشخص یکتا بصورت را آنها که ضعیف موجودیت یک مالک، موجودیت از هایی صفت یا صفت به 

Identifying( مالک کننده مشخص کنند می Owner( گویند می.
مالک هر براي را آن اعضاء از یک هر که ضعیف موجودیت مجموعه از هایی صفت یا صفت به 

Partial( جزئی کلید کند مشخص یکتا بصورت Key( مثال در مثالً .گویند می ضعیف موجودیت 
 مشخص یکتا بصورت را وابسته هر وابستگان، مجموعه در که است جزئی کلید نام کارمند، هر وابستگان

)ندارد وجود تکراري نام خانواده هر در نکته کارمند هر خانواده اعضاي نام(.کند می
 که دارد وجود آن به وابسته ضعیف موجودیت و مالک موجودیت مجموعه بین ارتباط در نکته چند

:از عبارتند
  .است چند به یک بصورت ضعیف موجودیت و مالک موجودیت یعنی موجودیت دو ارتباط نوع1.

  موجودیت یک مقابل در و ضعیف موجودیت چند یا یک به است مرتبط مالک موجودیت یک(
 نفر دو توسط که ندارد وجود شخصی مثالً( است وابسته مالک موجودیت یک به فقط ضعیف

.))باشد شده بیمه
 ضعیف موجودیت مجموعه آن با که ارتباطی هر در ضعیف موجدیت مجموعه مشارکت نوع2.

.است )Total( جمعی بصورت گردد برقرار
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Weak Entity–موجودیت ضعیف موجودیت ضعیف 
:آن وابستگان و کارمند براي بیمه رابطه نمودار

  بیمه حق پرداخت قبال در را وابسته یک فقط بیمه قرارداد یک در کارمند هر میبینید که همانطور
.شود پرداخت بیمه حق و شود نوشته مجزا قرارداد یک باید وابسته هر براي و کند می بیمه
 ضخیم هم رابطه با آن اتصال خط .است ضعیف نهاد چون شده رسم ضخیم مستطیل با وابستگان نهاد خود
 و .وابسته یک براي فقط بیمه قرارداد هر یعنی دارد فلش خط و است جمعی آن مشارکت نوع چون است

 موجودیت یک با ارتباط یک چون شده، رسم ضخیم خطوط با لوزي بصورت دلیل این به بیمه ارتباط
.است ضعیف

.است شده مشخص چین خط با است جزئی کلید چون وابستگان موجودیت نام صفت و
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Class Hierarchies–سلسله مراتب کالس سلسله مراتب کالس 

  میگیرد نشات جایی آن از کالس مراتب سلسله یا بري ارث یا صفت شتراكا
 سیستم مثالً .کنیم بندي طبقه را ها موجودیت توانیم می طبیعی محیط در که

.زنده موجودات بندي طبقه
 به را مشابه موجودیت چند توان می بري ارث یا کالس مراتب سلسله در

 سري یک موالید آن در که کرد تقسیم )فرزند و پدر( مولود و والد گروههاي
.برند می ارث به خود والد از را مشترك صفات از

 مجموعه زیر همه کارمند استاد، دانشجو، ها موجودیت دانشگاه یک در مثال
 نام، مثل مشترکی صفات همه که باشند می شخص نام با دیگري موجودیت

.است تخصیص قابل شخص براي که دارند ... و تولد تاریخ آدرس،
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Class Hierarchies–سلسله مراتب کالس سلسله مراتب کالس 

 در مثال .هستند مشترك صفات داراي ها موجودیت سیستم یک در موارد بسیاري در
  دو هر .ساعتی کارمند و قراردادي کارمند :دارد وجود کارمند نوع دو سازمان یک
 بسیاري در و باشند کارمند موجودیت مجموعه عضو توانند می ها موجودیت این

 شماره عنوان با صفتی قراردادي کارمند که تفاوت این با .مشترکند باهم صفات
  با صفتی ساعتی کارمند و باشد داشته را آن نباید ساعتی کارمند که دارد قرارداد

.باشد داشته را ان نباید قراردادي کارمند که دارد کارکرد ساعت عنوان
 تشکیل مشترك صفات با را برتر یا اي پایه موجودیت حالتی چنین در توان می حال
  صفات که جوري خودشان خاص صفات با را آن زیرین هاي موجودیت و داد

.کرد ایجاد برند می ارث به برتر موجودیت از را مشترك
 کارمند یک )قراردادي کارمند یا( ساعتی کارمند گوییم می از مواقعی چنین در

.کنیم می استفاده آن نمایش براي AIS عنصر از و .است
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Class Hierarchies–سلسله مراتب کالس سلسله مراتب کالس 

 نشان روش دو به توان می را بري ارث یا کالس مراتب سلسله
:داد
 نمونه تشخیص : Specialized- )تخصیص( شده خصوصی1.

  آن خاصه صفت چند یا یک اساس بر برتر موجودیت یک هاي
.است مشترك ها نمونه بین که برتر موجودیت

 تخصیص عکس بر : Generalized- )تعمیم( شده عمومی2.
 یک از )نوع زیر مجموعه، زیر( نمونه چند داشتن با آن در و است

 صفات به آنها مشترك صفات تعیین و برتر موجودیت مجموعه
.شود می برده پی آنها والد برتر موجودیت
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Class Hierarchies39–سلسله مراتب کالس سلسله مراتب کالس 

کارمند

کد پرسنلینام

تاریخ  
تولد

IS A

کارمند قرارداديکارمند ساعتی

شماره  
قرارداد

ساعت  
کارکرد

S
p

ecialized
صی شده

صو
خ

G
en

er
al

iz
ed

ده
 ش

می
مو

ع



Aggregation -مجتمع سازي  -مجتمع سازي 
 موجودیت چند یا دو اساس بر را جدید موجودیت نوع یک یعنی سازي مجتمع یا تجمع
 است بدیهی .نماییم ارائه واحد موجودیت نوع یک در یکپارچه صورت به هم، با مرتبط

 ارتباط در نیز دیگر هاي موجودیت نوع با تواند می خود واحد موجودیت نوع این که
.باشد
 توسط پروژه یک آن در که دارد وجود پشتیبانی عنوان به اي رابطه سازمان یک در مثالً
 از پشتیبانی روند بر نظارت براي را کارمند یک مدیریت، .شود مالی پشتیبانی بخش یک

 در .است نظارت بصورت پشتیبانی رابطه با کارمند این رابطه حال کند می انتخاب پروژه
.نیست صحیح زیر شکل مثال .کرد برقرار ارتباط مجزا رابطه دو بین توان نمی عادي حالت
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Aggregation -مجتمع سازي  -مجتمع سازي 

:است زیر بصورت پشتیبانی رابطه بر نظارت رابطه صحیح شکل
41
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به جدول تبدیل  به جدول ERتبدیل 
 به تبدیل رابطه هر DBMS در داده پایگاه جداول به ER تبدیل مرحله در

  نیز موجودیت مجموعه هر که نکته این به توجه با و شد خواهد جدول یک
:از عبارتند که شود انجام باید تبدیل نوع دو است، رابطه یک

.شد خواهد جدول یک به تبدیل تنهایی به موجودیت مجموعه هر1.
از یک هر و شود می انتخاب موجودیت با همنام جدول نام منظور این براي  

.شد خواهد تبدیل جدول در ستون یا فیلد یک به موجودیت هاي صفت
.شود می تبدیل جدول یک به نیز )ها موجودیت بین هاي رابطه( ارتباط هر2.
یا ها ستون و گرفت خواهد را رابطه نام جدول جدول، به ها رابطه تبدیل در  

  کلید هاي صفت عالوه به رابطه خود هاي صفت مجموعه از ان هاي فیلد
 تشکیل رابطه در )خارجی کلید بصورت( کننده مشارکت هاي موجودیت

  .شد خواهند

42



به جدول تبدیل  به جدول ERتبدیل 

:کردن کار رابطه نمودار تبدیل :مثال
 براي یکی کارمند، موجودیت براي یکی :آید می بدست جدول سه باال رابطه از

.کردن کار رابطه براي یکی و بخش موجودیت
)سیستمی شرایط دلیل به( .کرد خواهیم استفاده التین نامهاي از تبدیل براي ما
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به جدول تبدیل  44به جدول ERتبدیل 

SSN Name Birthday
1001 Ali Zamani 1365/06/05

Did Name Budget
01 Academic 1,000,000

Did SSN Since
01 1001 1390/12/01

Employee -کارمند  Department -بخش 

Worked-In–کارکردن 



گانه طراحی پایگاه داده ها 6مراحل  گانه طراحی پایگاه داده ها 6مراحل 

 شرح بدین داده پایگاه طراحی مراحل که بدانید باید شدیم آشنا ER با تقریبا که حال
:است

Requirement –ها نیازمندي تحلیل1. Analysis
Conceptual –داده پایگاه مفهومی طراحی2. DB Design
Logical –داده پایگاه منطقی طراحی3. DB Design

ERفراتر از مدل 
Schema –شما پاالیش و داده پایگاه سازي نرمال4. Refinement
Physical –داده پایگاه فیزیکی طراحی5. DB Design
Security –داده پایگاه امنیت طراحی6. Design
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Requirement Analysis–تحلیل نیازمندي ها تحلیل نیازمندي ها 

 شود، می برداشته مرحله این در داده پایگاه یک طراحی قدمهاي ترین اولیه
:که کنیم می مشخص مرحله این در
.شوند ذخیره باید هایی داده چه▫
.شوند ایجاد آنها با کار براي باید )افزارهایی نرم( کاربردیی هاي برنامه چه▫
  ها داده با کسانی چه و شوند می انجام ها داده روي بر بیشتر کارهایی چه▫

.دارند کار سرو
 این و )کار و کسب سازمان،( مسئله با آشنایی مرحله این کلی طور به•

.باشد می خواهند می په داده پایگاه از کاربران که موضوع
 کسب سازمان،( مسئله محیط مطالعه کاربران، با مصاحبه با اطالعات این•

 جاي است قرار داده پایگاه که حاکم فعلی سیستم مطالعه ،)... و کار و
.آید می بدست ...و بگیرد را آن
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Conceptual DB Design–طراحی مفهومی پایگاه دادهطراحی مفهومی پایگاه داده

 طراحی تبدیل مرحله این در قبل مرحله در شده آوري جمع اطالعات
 و شرایط کلیه که شود می ها داده پایگاه از باال سطح مدل یک
  در ها پروژه بیشتر در شود، می لحاظ آن در ها داده بر حاکم قیود
.شوند می تبدیل ER نمودار به اطالعات مرحله این
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Logical DB Design–طراحی منطقی پایگاه دادهطراحی منطقی پایگاه داده

 پایگاه طرح سازي پیاده براي DBMS یک باید ما مرحله این در
  .کنیم انتخاب مان داده

 در معتبر شماي به را قبل مرحله در شده ساخته مدل باید مرحله این در
.کنیم تبدیل شده انتخاب DBMS داده مدل

 باید پس کرد خواهیم کار اي رابطه داده مدل با درس این در ما چون
.کنیم تبدیل )جدولی و متنی( اي رابطه شماي به را ER نمدار
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مرحله انتهایی 3 مرحله انتهایی 3
Schema –شما پاالیش و داده پایگاه سازي نرمال4. Refinement:

  احتمالی مشکالت براي را اي رابطه شماي در موجود روابط مرحله این در
  نرمال و شما پاالیش با کارها این .کنیم می رفع را آنها و کرده بررسی
.میشود انجام سازي

Physical –داده پایگاه فیزیکی طراحی5. DB Design:
  چگونگی و آنها بین روابط و جداول ساختار مورد در مرحله این در بحث

.باشد می قبیل این از مواردي و آنها سازي پیاده
Security –داده پایگاه امنیت طراحی6. Design:

  جداول و ها داده به دسترسی سطوح و امنیتی هاي ویژگی تمامی مرحله در
.شود می اعمال و بررسی
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بخش دومپایان 
؟
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