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 :فصل اول 

      معرفي پايگاه داده ها
 : تعريف پايگاه داده ها-١-١

ولي از نظر تكنيكي به گونه اي مشابه تعريف  همراه  مفهـوم پايگـاه داده هـا از نظـر مؤلفـين مخـتلف در بيان با تفاوتهايي                 
  :به فرم زير مي باشدآن  يكي از تعاريف مناسب .شده است

در مورد انواع موجوديتهاي يك محيط      (ه اي اسـت از داده هـاي ذخيـره شـده و پايـا                بانـك اطالعاتـي، مجمـوع                
بصـورت مجتمع و مبتني بر يك ساختار، تعريف شده بطور صوري با حداقل افزونگي،              ) عملياتـي و ارتـباطات بـين آنهـا        

 .انتحت مديريت يك سيستم كنترل متمركز، مورد استفاده يك يا چند كاربر، بطور اشتراكي و همزم
با توجه به اين تعريف مي توان دريافت كه از ديدگاه تخصصي هر مجموعه اي از فايلها ي ذخيره شده لزوما پايگاه داده                       

 :برخي اصطالحات موجود در تعريف پايگاه داده توضيح داده شده انددر ادامه .محسوب نميگردد

  و مبتني بر يك ساختارIntegrityمجتمع  
ده هاي عملياتي محيط مورد نظر كاربران مختلف، در قالب يك ساختار مشخص بصورت              بـه معنـي آن اسـت كه كل دا         

 .به عبارتي پراكندگي در ذخيره سازي داده هاي محيط وجود نداشته باشد. يكجا ذخيره شده باشند

 :تعريف شده بصورت صوري 
از، تشريح و تعريف شوند و اين      بـه معنـي آن است كه داده ها به كمك احكام خاصي، در كادر تعريف فايلهاي مورد ني                  

 .كار زبان خاصي را الزم دارد

  پايگاه داده  براي درك بهتر مفهوم يثالم
 

فرض مي شود كه    .     محـيط عملياتي دانشگاه را در نظر بگيريد كه داراي بخش هاي عملياتي مختلف مي باشد                
ستند كه مي خواهيم براي آنها يك سيستم        سه بخش امور آموزش، امور دانشجويي و امور مالي دانشگاه بخشهايي ه           

ذخيـره و بازيابي كامپيوتري ايجاد نماييم و نيز فرض مي كنيم كه تنها نوع موجوديت مورد نظر، موجوديت دانشجو                   
واضح است كه در هر يك  . باشـد و بخشهاي فوق مي خواهند اطالعاتي را در مورد اين نوع موجوديت داشته باشند               

 . ديگري از موجوديتها وجود دارند كه در اين مثال مورد بحث قرار نمي گيرنداز بخشهاي فوق انواع

 :دو روش و مشي كلي در طراحي اين سيستم وجود دارد
 
 
 
 

امور مالي                                      اداره آموزش
 
 
 
 
 
 

 

                            امور دانشجويي……     

 دانشجو
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 File Processing) سيستم فايل پردازي( مشي غير بانكي –الف 
 هر زير مجموعه يك سيستم خاص       در اين روش هر يك از زير محيط هاي عملياتي مستقالً مطالعه مي شود و براي                      

با توجه به مثال مطرح  .همـان زيـر محـيط طراحـي و تولـيد مي شود، بگونه اي كه فقط پاسخگوي همان زير محيط است                     
 .شده هر قسمت از دانشگاه سيستم كاربردي خاص و جداگانه خود را خواهد داشت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) تاريخ تولد، نام خانوادگي، نام، شماره دانشجودانشكده، سال ورود،: (قالب ركورد از ديد آموزش  

 :امور دانشجويي نيز فايلهاي خاص خود را دارد
 
 
 
 
 

 
 

 :قالب ركورد از ديد امور دانشجويي 

 )سال ورود، تاريخ تولد، نام خانوادگي، نام، شماره دانشجو(
 

 :مشخصه هاي اين روش عبارتند از

 .از هم مجزا مي باشند در روش فايل پردازي داده ها – ١

 )تعدادي سيستم جداگانه و محيط ذخيره سازي جداگانه( محيط ذخيره سازي نامجتمع است – ٢

 . برنامه هاي كاربردي وابسته به قالب فايل مي باشند– ٣

 . عدم سازگاري در داده ها و فايلها ديده مي شود– ٤

 . نمي توانند قرار گيرند٢ استفاده كاربران زير محيط  مورد١داده هاي زير محيط :  اشتراكي نبودن داده ها – ٥

 . اطالعات تكراري و افزونگي در داده ها وجود دارد– ٦

 عـدم امكـان استانداردهاي واحد محيط عملياتي بدليل وجود سيستم هاي متعدد و پراكنده كه احياناً توسط تيم هاي                     – ٧
 .ري از عمليات منسجم روي آن سيستم وجود نداردمختلف طراحي و پياده سازي شده است امكان اعمال يكس

 محيط فيزيكي ذخيره سازي

 خاص كاربران آموزش

برنامه هاي ايجاد
كننده و 

پردازشگر فايلها
فايلهاي خاص سيستم فايل

اداره آموزش

نرم افزار سيستم واسط
اداره آموزش

برنامه هاي ايجاد
كننده و 

ردازشگر فايلهاپ
فايلهاي خاص سيستم فايل

اداره امور 
 دانشجويي

امور دانشجويي
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 برنامه هاي كاربردي آموزش

برنامه هاي كاربردي امور دانشجويي

 نرم افزار مديريت بانك

محيط فيزيكي ذخيره سازي 
 مجتمع و واحد

U3

U1

U2

 برنامه هاي كاربردي امور مالي

 مصـرف غيـر بهيـنه امكانـات سـخت افـزاري و نرم افزاري و حجم زياد برنامه سازي و استفاده غير بهينه از مهارت و                            -٨
 .وقت تيمهاي برنامه سازي 

 
 Database Approach     )پايگاهي( مشي بانكي –ب 

مجموعه نيازهاي  اطالعاتي DBA   ده سازي به سرپرستي متخصصي به نام   در ايـن روش يـك تـيم واحد طراحي و پيا   
كـل محـيط عملياتـي مـورد نظـر مديـريت كـل سازمان  را بررسي مي كند و با توجه به نيازهاي اطالعاتي تمام كاربران                            

جاد مي  محيط واحد و مجتمع ذخيره سازي اطالعات ايDBMSمحـيط و ضـمن اسـتفاده از يـك نـرم افزار خاص به نام                
با توجه به مثال مطرح شده، ركورد نوع دانشجو فقط يكبار در فايل ذخيره مي شود وكاربران مختلف هر يك طبق            .شـود 

در ركورد نوع دانشجو، تمام صفات خاصه مورد نياز كاربران . نياز اطالعاتي خود از آن بطور مشترك استفاده مي نمايند   
 .ها يكبار در ركورد منظور مي شوندمختلف وجود دارند و صفات خاصه مشترك، تن

ديد كاربران مختلف از . در ايـن روش هـر كاربـري، ديـد خـاص خـود را نسـبت به داده هاي ذخيره شده در بانك دارد                  
 .يكديگر متفاوت و حتي گاه با هم متضاد است

                                                  
                                                                                                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :مشخصه هاي اين روش 
آنها ارتباط برقرار    با   DBMSكـل داده هـا بصورت يك بانك مجتمع ديده مي شوند و از طريق                :  داده هـاي مجـتمع     – ١

 . مي شود

 خود به مسائل فايلينگ مي پرازد و كاربران در          DBMSزيرا  :  عـدم وابستگي برنامه هاي كاربردي به داده ها و فايلها           – ٢
 .محيط انتزاعي هستند

  تعدد شيوه هاي دستيابي به داده ها– ٣

  عدم وجود ناسازگاري در داده ها– ٤

  اشتراكي بودن داده ها– ٥

DB: Fils
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  امكان ترميم داده ها– ٦

  كاهش افزونگي– ٧

  كاهش زمان توليد سيستم ها– ٨

  امكان اعمال ضوابط دقيق ايمني– ٩

 : عناصر اصلي تشكيل دهنده محيط پايگاه داده ها-٢-١
 :، نظير هر محيط ديگر ذخيره و بازيابي، از عناصر زير تشكيل مي شود محيط بانك اطالعاتي

 
 
  نرم افزار سيستم مديريت بانك اطالعات                                                        سخت افزار         – ١

  نرم افزار                                                                                                    برنامه كاربردي– ٢

  كاربر– ٣

  داده– ٤
                                 

 
                   كاربران

 
 : سخت افزار – ١-٢-١

 :سخت افزار محيط بانكي را مي توان بصورت زير تقسيم بندي نمود

  سخت افزار ذخيره سازي داده ها -الف

اال مـنظور همـان رسـانه هـاي ذخيـره سـازي اسـت كـه معموالً براي ذخيره سازي داده ها از ديسكهاي سريع با ظرفيت ب                           
 .استفاده مي شود

  سخت افزار پردازشي-ب

ماشينهاي خاص براي محيطهاي بانك اطالعاتي نيز طراحي و توليد     شده اند                .     مـنظور همـان كامپيوتر يا ماشين است       
و ساير  ... اين ماشينها از نظر معماري، حافظه اصلي،      .  ماشـينهاي بانـك اطالعاتـي نيز خوانده مي شوند          DBMكـه بـه نـام       

 .جزاء از ويژگيها و جنبه هايي برخوردارند كه شرح آن در اين جزوه نمي گنجدا
 
  سخت افزار ارتباطي-ج

   منظور مجموعه امكانات سخت افزاري است كه براي برقراري ارتباط بين كامپيوتر و دستگاههاي جانبي و نيز بين   دو                     
سخت افزار ارتباطي خاص    . اط نزديك باشد و يا ارتباط دور      كامپيوتـر يـا بيشـتر بكـار گرفته مي شوند، اعم از اينكه ارتب              

 .محيط هاي بانكي نيست و در هر محيط غير بانكي نيز ممكن است مورد نياز باشند
 
 

 

Data
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 : نرم افزار– ٢-٢-١
 :نرم افزار محيط بانكي را مي توان به دو دسته تقسيم نمود

 :يد نرم افزار كاربر–١-٢-٢-١

 .يد براي تماس با سيستم بانك اطالعاتي آماده كندنرم افزاري است كه كاربر با

 : نرم افزار سيستمي-٢-٢-٢-١

  بين بانك اطالعاتي فيزيكي كه داده ها بصورت فيزيكي در آن ذخيره مي شوند و كاربران سيستم، اليه اي از نرم افزار                      
اري است كه به كاربران امكان مي       سيستم مديريت بانك اطالعاتي نرم افز     . موسـوم بـه مديـر بانـك اطالعاتـي قرار دارد           

دهـد كـه پايگـاه از ديـد خـود را تعريف كنند و به پايگاه خود دستيابي داشته باشند، با پايگاه خود كار كنند و روي آن                             
 . كنترل داشته باشند

 :  كاربران-٣-٢-١
 :از نظر وظايفي كه انجام مي دهند به دو دسته كلي تقسيم مي شوند

  (DBA) مديريتي كاربران با نقش: الف

و استفاده  ) برنامه نويسان كاربردي  (كاربران توليد كننده سيستم     : كاربـران بـا نقـش اسـتفاده كنـنده كـه بـه دو دسـته                : ب
بـرنامه نويسـان كاربـردي مسـئول نوشـتن برنامه هاي كاربردي بانك      . كنـندگان نهايـي سيسـتم مـي تـواند تقسـيم گـردد        

 . هستند(4GL)اي نسل چهارم اطالعاتي به زبان سطح باال يا زبانه
 
 : داده– ٤-٢-١
  مـنظور داده هايـي اسـت كـه در مـورد انواع موجوديتهاي محيط عملياتي و ارتباط بين آنها مي باشند كه اصطالحاً به              

باالترين داده هاي ذخيره شدني در پايگاه داده ها ابتدا بايد در     . آنهـا داده هـاي عملياتي و يا داده هاي پايا گفته مي شود               
مفاهـيم داده هـا در هـر محـيط به كمك  موجوديت ها و ارتباطات نمايش داده                   .سـطح انتـزاع مدلسـازي معنايـي شـوند           

 .ميشوند 

 :انتخاب موجوديتها  
 : نوع موجوديت 

عبارتسـت از مفهوم كلي شيء پديده و بطور كلي هر آنچه از محيط عملياتي كه مي خواهيم در موردش اطالع داشته                          
 .گروه آموزشي ، دانشجو ،درس ، دانشكده : مثال . اشيم ب

طراح پايگاه پس از مطالعه دقيق محيط عملياتي، مجموعه       .  در هـر محـيط عملياتي انواع مختلف موجوديتها وجود دارند          
 .موجوديتهاي محيط را تعيين مي كند و اين اولين قدم در طراحي پايگاه داده ها است

ديت ها و شناسايي روابط بين آنها قبل از هر چيز بستگي به اين دارد كه در مورد چه                      تشـخيص درسـت موجـو     :  تـوجه 
موجوديتهايـي انـتخاب مـي شوند كه نيازهاي اطالعاتي همه             . پديـده هايـي چـه اطالعاتـي را مـي خواهـيم داشـته باشـيم                

 .كاربران محيط ناظر به آنها باشد
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 :صفات خاصه 
هر . صـفات خاصـه اسـت كه اين مجموعه صفات خاصه را نيز بايد طراح تعيين كند   هـر موجـوديت مجمـوعه اي از              

 .يك نوع و يك معناي مشخص دارد ،صفت از نظر كاربران يك نام 

 .موجوديت كارمند مي تواند داراي صفات خاصه شماره كارمندي، نام و حقوق باشد: بعنوان مثال

 :ارتباط 
عملي است  ،يك نام بيان مي شودو نيز مي توان گفت كه هر نوع ارتباط              مشخص دارد و با     معنايهـر نـوع ارتـباط يك        

 .كه بين موجوديتها وجود دارد

اين ارتباطات  .   انواع موجوديت هاي محيط عملياتي با يكديگر ارتباط دارند كه معموالً با يك عبارت فعلي همراه است                
 . ذخيره شوندكه هر يك سمانتيك خاص را دارد بايد شناسايي شده و در پايگاه

            انتخاب مي كند                                 دانشجو درس را انتخاب مي كند                                 -:    مثال

                                  انتخاب مي شود                       درس توسط دانشجو انتخاب مي شود           -          
 
 . متفاوت وجود داشته باشد)سمانتيك(معناي  بين دو موجوديت مي تواند بيش از يك ارتباط متفاوت با - 

به .  بكارمي رودY در ساخت قطعه Xقطعه   : مثال. ارتـباط ممكـن اسـت بـين يك نوع موجوديت و خودش باشد       
 .گفته مي شودنيز (Recursive Relationship)  اين نوع ارتباط ،ارتباط بازگشتي 

 
                                                                                          

 
 
 

 :ماهيت ارتباط
تناظـر بـين عناصر مجموعه نمونه هاي يك نوع موجوديت، با عناصر مجموعه نمونه هاي نوع موجوديت ديگر را ماهيت         

 .ارتباط گويند

 :نواع موجوديت ها عبارتند ازماهيت ارتباط بين ا

               تناظر يك به يك١ : ١ارتباط          

               تناظر يك به چند١ : nارتباط          

               تناظر چند به چندn : nارتباط         

 .شودحاكم بر محيط عملياتي تعيين مي ) سمانتيك (معنايي ماهيت ارتباط بر مبناي قواعد-

 .رابطه بين موجوديت هاي استاد و درس را در نظر بگيريم: مثال

 .يك استاد حداكثر يك درس را ارائه مي كند و هر درس دقيقاً توسط يك استاد ارائه مي شود: الف 
 
 

 
 
 

 جودانش
 
 
 

 درس

دانشجو
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 قطعه

 
 
  P1                              C101                                                   ه مي كند          ئا  ار 

P2                              PH108             

  P3                            SH0                                                       رائه مي شود ا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ) استاد –درس  ()ارتباط يك به چند ( :ب

 .يك استاد حداكثر يك درس را ارائه مي كند  ولي  يك استاد ارائه شوديك درس ممكن است توسط بيش از

  :)ارتباط چند به چند(: ج

 . يـك اسـتاد ممكـن اسـت بـيش از يك درس را ارائه كند و يك درس ممكن است توسط بيش از يك استاد ارائه شود              
 : ارتباطدرجه 

 .باط ناميده مي شودتعداد موجوديتهايي كه در آن ارتباط مشاركت دارند درجه ارت

 :مثال

 :            يا رابطه بازگشتي١ارتباط درجه 
              بكار مي رود                      

                                                            
 :  ٢ارتباط درجه 

                                                 راهنمايي

  : تمرين
 سيستم بانكي چه مزايايي بر سيستم غير بانكي دارد؟ -١

  به نظر شما معايب بانك اطالعاتي چيست؟ -٢

 تحت چه شرايطي و نه لزوما بايد از تكنولوژي پايگاهي صرف نظر كرد؟ -٣

 .تعريف پايگاه داده را در شش منبع معتبر خارجي بررسي نماييد -٤

 
 
 
 
 
 
 

 درس
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 : فصل دوم 

 E/R    مــد ل 
 : مقدمه -١-٢

 و ا،معاني داده ها ارتباط بين داده ه   ، يـك مـدل داده اي مجمـوعه اي از ابـزارهاي مفهومـي بـراي توصـيف داده ها                           
در يك نگاه كلي    .ربطي ندارد بعبارتـي يـك روش تفكـر دربـاره داده ها كه به پياده سازي                . هاسـت محـدوديت هـاي آن    

 :ميتوان انواع مدلهاي داده اي را بصورت زير نام برد 

  Object based  Logical Modelsي مبتني بر اشياء مدلها •

از جمله  .داده هـا بصورت مجموعه اي از موجوديت ها كه نمايش اشياء در دنياي واقعي ميباشند ديده مي شوند                  
 .و مدل شيءگرايي را مي توان نام بردE/Rاين مدلها مدل داده اي 

 Record based Logical Modelsمدلهاي مبتني بر ركورد  •

 .اده ها در قالب ركوردهاي ثابت و يا با طول متغيير ديده ميشوند د

از انواع ديگر مدلهاي داده اي مي توان به مدل هاي داده اي شبه ساختيافته ، مدلهاي شبكه اي و مدلهاي سلسله                      
 .مراتبي اشاره نمود

يك دانشجوي دكتراي كامپيوتر     ١٩٧٦در سال   . را نام برد   E/Rمدل  توان   مـدلهاي منطقـي مبتنـي بـر اشـيا مي          جملـه   از
وي مدل . مدلي براي طراحي بانك اطالعاتي پيشنهاد كرد كه مورد توجه عام واقع شد    ) chen( به نام چن     MITدانشگاه  
 هر E / Rدر مدل . ايـن مـدل در طول زمان پيشرفت كرد و ساختارهاي جديدي به آن افزوده شد  .  نامـيد E / Rخـود را  

 را معرفي نمود بلكه نمودار E / R نه تنها مدل Chen. خش پديده يا موجوديت و ارتباط مي باشدپايگاه داده داراي دو ب
 روشي براي نمايش ساختاري منطقي يك بانك اطالعاتي به روش E / Rنمودار . موجـوديت رابطه را نيز مطرح ساخت 

يك . (ابين موجوديها فراهم مي كنند    اين نمودارها ابزارهايي راحت و مناسب را براي درك ارتباطات م          . تصـويري است  
 .)تصوير گويا تر از هزار كلمه است

 به عنوان روشي براي طراحي بانك اطالعاتي احتماالً به روش رسم نمودارهاي E / Rدر واقـع، شهرت و محبوبيت مدل  
E / Rمربوط مي شد تا به جنبه هاي ديگر آن . 

 E / R نمايش نموداري – ٢ – ٢
داري تحـت نـام خـود قابـل نمايش است كه  در اين نمودار مفاهيم مربوطه با اشكال مشخصي                       بكمـك نمـو     E/Rمـدل   

 .در ادامه هر يك از اين اشكال نشان داده شده اند.ترسيم ميگردند
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 : موجوديت-١-٢-٢
و ) قوي(آقاي چن موجوديتها را به دو دسته منظم         .  چيـزي اسـت كـه بصـورت متمايـز قابـل شناسايي باشد              ، موجـوديت 

 .ضعيف دسته بندي كرد

مثل موجوديت  . موجوديتـي است كه وجودش وابسته به موجوديت ديگري نيست         ): قـوي ( موجـوديت مـنظم    – ١
 .دانشجو و موجوديت درس كه هريك به تنهايي در محيط عملياتي دانشكده مطرح ميباشند

 
ر مثال موجوديت اعضاء بطو. موجوديتي است كه وجودش وابسته به موجوديت ديگر است      :  موجـوديت ضعيف   – ٢

موجوديت ضعيف موجوديت   ، و يا موجوديت آثار منتشره استاد     . خانـواده كارمـند وابسته به موجوديت كارمند مي باشد         
 .استاد است

 موجوديـتهاي قـوي بصـورت يـك مسـتطيل نشان داده مي شوند كه محتواي آن در بر گيرنده نام نوع      E / Rدر نمـودار  
 .ر موجوديتهاي ضعيف مرز مستطيل بصورت دو خطي استد. موجوديت مورد نظر است

 
 
 

  قوي  موجوديت                              موجوديت ضعيف                                                      

 Attributesصفات خاصه : -٢-٢-٢
 اسم صفت خاصه مورد نظر را در بر          صـفات خاصـه بصورت بيضي نشان داده مي شوند كه محتواي آن             E/Rدر نمـودار    

 .مي گيرد و به وسيله خطوط تو پر به موجوديت يا رابطه مربوط متصل مي شوند

 : در يك تقسيم بندي صفات خاصه را مي توان به شرح زير تقسيم بندي نمود
 

 ):شناسه موجوديت( صفت خاصه كليد–الف 
 .ستيك يا چند صفت خاصه كه در يك موجوديت منحصر به فرد ا

 شماره دانشجو:            صفت خاصه كليد:دانشجو   : نوع موجوديت: مثال

 شماره درس، شماره گروه و ترم:        صفت خاصه كليد:گروه درسي  :        نوع موجوديت

 .براي مشخص كردن كليد در يك موجوديت زير صفت يا صفات خاصه كليد خط كشيده مي شود

 :مركب/  صفت خاصه ساده –ب 
 .صفت خاصه ساده صفتي است كه به اجزاء كوچكتر تجزيه پذير نباشد •

 .صفت خاصه مركب صفتي است كه به اجزاء كوچكتر تجزيه پذير باشد •

 . تقسيم شود…صفت خاصه آدرس مي تواند به قسمتهايي نظير شهر، كوچه، خيابان : بعنوان مثال
 

اسم صفت خاصه

پالكشهر كوچه خيابان

 آدرس

www.Teach.Toghraee.ir

www.Teach.Toghraee.ir

اسماعيل طغرايى



 ١٠  /: درس م  ه داده هااصول طراحی پایگا :خالصه درس                                                                           

 .جايي ندارددر مدل بانك اطالعاتي رابطه اي صفت خاصه مركب : نكته
 
 Single Valued / Multi Valuedچند مقداري     /  صفت خاصه تك مقداري –ج

به عنوان  .   صـفاتي كـه فقـط يك مقدار را در هر لحظه از زمان به خود اختصاص دهند به صفات تك مقداري معروفند                      
 مقدار بتواند قرار گيرد     اگر براي يك صفت خاصه چندين     .مـثال شـماره دانشـجويي ،تـاريخ تـولد تـك مقـداري هستند              

 .صفت خاصه چند مقداري ناميده مي شود

زيرا يك استاد مي تواند داراي  . صـفت خاصه مدرك و يا تلفن  براي استاد چند مقداري محسوب مي شود              : بطـور مـثال   
مي  براي صفت خاصه چند مقداري از بيضي دو خطي استفاده E / Rدر نمودار . چـند مـدرك و يـا تلفـن مخـتلف باشد     

 .شود
 
 ]    داراي مقدار محاسبه شدني [)  استنتاجي( صفت خاصه مشتق –د

 .صفتي است كه در موجوديت وجود خارجي ندارد ولي در صورت لزوم مي توان آن را بدست آورد

 سن : تاريخ تولد، صفت خاصه مشتق: استاد، صفت خاصه : موجوديت : مثال

 .ا مرز نقطه چين مشخص مي شود صفت خاصه مشتق با يك بيضي بERدر نمودار 
 

 .تصميم گيري در مورد صفت مشتق در يك موجوديت بعهده طراح است :نكته 
 
 : صفت خاصه هيچمقدار پذير -ه

اگر مقدار يك صفت در يك يا بيش از يك نمونه از           .  هـيچمقدار يعني يك مقدار ناشناخته و يا مقدار غير قابل اعمال               
 .قدار باشد آن صفت خاصه هيچمقدار پذير استيك نوع موجوديت  برابر هيچم

 .شماره تلفن يك نمونه استاد ممكن است در دست نباشد: مثال  •

 .نام استاد در يك برنامه درسي ترم ممكن است هنوز اعالم نشده باشد •

 . اين خاصيت نشان داده نمي شودE/Rدر نمودار : توجه 

 :ارتباط: -٣-٢-٢
 .اده مي شود كه محتواي آن در بر گيرنده نام نوع رابطه مورد نظر استهر ارتباط بصورت يك لوزي نشان د

 . ارتباط با موجوديت ضعيف بصورت لوزي دو خطي نشان داده مي شودERدر نمودار 

 ارتباط با موجوديت ضعيف                                                                       ارتباط 

هر خط  . بوسيله خطوط پر به رابطه مربوطه وصل مي شوند        ) شامل صفات خاصه و موجوديت ها     (طه  عنصـرهاي هر راب      
 .مي باشد كه ماهيت ارتباط را مشخص مي كندn    يا ١ارتباطي بين موجوديت و رابطه داراي برچسب 
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  وضع مشاركت در ارتباط -١-٣-٢-٢

مشاركت يك نوع   .  شـركت كنندگان آن ارتباط  نام دارند        انـواع موجوديتهايـي كـه بـين آنهـا ارتـباط برقـرار اسـت               
 .باشد) ناكامل(يا غيرالزامي  ) كامل(موجوديت در يك نوع ارتباط  ممكن است الزامي 

مشـاركت يـك نـوع موجـوديت در يـك نوع ارتباط را الزامي گويند اگر تمام نمونه هاي آن نوع موجوديت در آن        
 . است) اختياري(اينصورت مشاركت غير الزامي در غير . ارتباط  شركت كنندبايد در

مشاركت دانشجو در ارتباط انتخاب الزامي است  ولي مشاركت دانشجو در ارتباط حذف درس الزامي نيست                 : مـثال   
 . مشاركت الزامي با دوخط نشان داده ميشودE/Rدر نمودار . زيرا لزوما همه دانشجويان درس را حذف نميكنند

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 دانشجو درسانتخاب

 حذف

    Total participation: :هر موجوديت حداقل در يك رابطه از مجموعه ارتباط مشاركت دارد. 
هر وام بايد حداقل يك مشتري متناظر با ارتباط  وام . مشاركت وام در ارتباط وام گرفتن كامل است:   مثال  

 .گيرنده دارد
 Partial participation  :  برخي موجوديت ها ممكن است در هيچ ارتباطي از مجموعه ارتباطات

 .مشاركت نداشته باشند
 .يعني مشاركت مشتري ناكامل است.همه مشتريان ممكن است وام نگيرند: مثال  

www.Teach.Toghraee.ir

www.Teach.Toghraee.ir

اسماعيل طغرايى




