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 ها را از نظر نياز يا عدم DSL  . هـر يـك از ايـن سـه دسـته احكام بايد براي سطوح سه گانه پايگاه نيز وجود داشته باشد     
 .نياز به زبان ميزبان به دو دسته مستقل و ادغام شدني تقسيم مي كنند

زبانـي اسـت كه به زبان ميزبان نياز ندارد و زبان فرعي داده اي ادغام شده، زباني است كه                    زبـان فرعـي داده اي مسـتقل،         
مكانيزم . به بيان ديگر احكام آن بايد به نحوي در احكام زبان برنامه سازي ادغام شوند              .  استفاده مي شود   HLهمـراه زبان    

 .يح و ادغام ضمني وجود داردادغام در سيستم هاي مختلف متفاوت و بطور كلي به دو صورت ادغام صر

در ادغـام ضـمني، احكـام زبـان داده اي بطـور صـريح در مـتن زبـان ميـزبان جـاي داده نمـي شـوند بلكه از طريق حكم                                 
 . فراخواني بكار برده مي شوند

 DSLبرخي نكات مهم در مورد 

 . استDSL داراي يك DBMSهر  •

 شود و عملگرهاي آن نيز در كادر همان          در كـادر مفاهـيم يـك مـدل داده اي مشـخص طراحـي مـي                 DSLهـر    •
 .مفاهيم عمل مي كنند

مثالً براي انجام عمل درج كه منطقاً يك حكم واحد داشته باشد       . اصـل وحـدت احكام در آن رعايت شده باشد          •
 .و ترجيحاً همان حكم واحد در سطح خارجي و هم در سطح ادراكي عمل نمايد

 Mapping:  نگاشت–٦-٣-٧
 .مختلف تشكيل مي شود) تبديل(از معماري، معماري پايگاه از چند نگاشت عالوه بر سه سطح 

 :داخلي/ نگاشت مفهومي-١–٦-٣-٧

تناظـر بـين ديـد ادراكـي و بانـك اطالعاتـي ذخيره شده را تعريف و مشخص مي كند كه چگونه ركوردهاي ادراكي و                          
 .فيلدها در سطح داخلي نمايش داده شوند

 :ادراكي/ نگاشت خارجي-٢–٦-٣-٧

در واقع مكانيسمي است براي برقراري تناظر بين        . تناظـر بـين ديـد خارجـي خـاص و ديـد مفهومـي را تعـريف مـي كند                    
تبديل داده و تبديل    :  هاي متعارف حداقل دو محور تبديل دارند       DBMS. ديدهاي خارجي مختلف و ديد واحد ادراكي      

 .احكام

ح خارجي به داده هاي تعريف شده در سطح ادراكي و           تـبديل داده ها يعني تبديل داده هاي تعريف شده در سط            •
 .باالخره به داده هاي تعريف شده در سطح داخلي

تـبديل احكام يعني تبديل حكم عمل كننده در سطح خارجي به حكم عمل كننده در سطح ادراكي و در نهايت                      •
 . بانك اطالعاتي استاين تبديل از جمله وظايف مهم هر سيستم مديريت. به حكم يا احكامي در سطح داخلي
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 :سيستم مديريت بانك اطالعاتي –٧-٣-٧
   سيسـتم مديـريت بانـك اطالعاتي نرم افزاري است كه مديريت بانك اطالعاتي را عهده دار است و مجموعه اي است      

 كاربران امكان مي    اين نرم افزار واسط به    . از بـرنامه ها كه واسط بين كاربران و محيط فيزيكي ذخيره و بازيابي مي باشند               
 . دهد تا داده هاي خود را تعريف كنند و به داده هاي خود دستيابي داشته و با آنها كار كنند

 :DBMSاجزاء تشكيل دهنده  •
 : شاملKernelبخش هسته اي ) الف

  پيش كامپايلر– ١

  پردازشگر پرس و جو– ٢

  بهينه ساز پرس و جو– ٣

 )براي سطح داخلي( مديريت فايلها – ٤

  واحد دريافت درخواست كاربر و انجام مقدمات كار– ٥

  واحد لود پايگاه داده ها-٦

 :بخش مديريتي محيط پايگاه داده ها) ب
  واحد كنترل همزماني عمليات– ١

  واحد كنترل جامعيت پايگاه– ٢

  واحد كنترل ايمني پايگاه– ٣

  واحد كنترل ترميم پايگاه– ٤

 ن واحد توليد نسخه هاي پشتيبا-٥

 :بخش امكانات جانبي) ج
  امكانات پرس و جو به كمك مثال و به كمك فرم-١

  هستندDBA روالهاي مخصوص تجزيه و تحليل آماري كه معموالً مورد استفاده – ٢

  ابزار هاي ايجاد برنامه هاي كاربردي– ٣

  نرم افزارهاي مخصوص محيط شبكه اي– ٤

  امكانات گرافيكي– ٥

 .به داده هاي دور  امكانات دستيابي – ٦

بطور خالصه نحوه   . ايـنكه سيستم مديريت بانك چگونه درخواستهاي كاربران را عملي مي سازد بستگي به نوع آن دارد                
 :اجراي درخواست كاربر بصورت زير مي باشد

 )معتبر بودن كاربر( دريافت درخواست كاربر و انجام بررسي هاي اوليه – ١

 ربر  بررسي و تحليل درخواست كا- ٢

  بررسي شماي خارجي كاربر براي مشخص شدن محدوده ديد كاربر از پايگاه– ٣
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  بررسي شماي ادراكي براي تعيين نحوه نگاشت عمليات سطح خارجي به ادراكي– ٤

  انجام تبديالت الزم – ٥

  بررسي شماي داخلي و تبديل احكام سطح ادراكي به سطح داخلي– ٦

  و اجراي درخواست كاربر دستيابي به فايلهاي فيزيكي– ٧

 (materialized)اصطالح به عينيت درآوردن  •
 داده هاي مورد نظر را به عينيت در مي آورد كه به دو فرم               DBMSاگـر درخواست كاربر بازيابي باشد اصطالحاً گويند         

 :وجود دارد

جي خواسته متناظر زيرين داشته     موقعيتي كه داده مورد نظر كاربر آنچه در ركورد خار         :  بـه عينيت در آوردن مستقيم      – ١
 .باشد يعني مشخصاً در سطح ادراكي متناظر داشته باشد

                                                                                                                     ركورد خارجي
 
 

                                              
                                                                         ركورد ادراكي

 
 
 : غير مستقيم– ٢

 موقعيتي كه داده مورد نظركاربر فيلد يا فيلدهاي متناظر زيرين نداشته باشد بلكه حاصل پردازش باشد 

 )فيلد هاي مجازي(فيلد ميانگين مقادير يك فيلد : مثال

  : DBAدير بانك اطالعاتي م –٨-٣-٧
اين فرد معموالً در پروژه هاي      .    فـردي اسـت بـا تخصـص بـاال در تكنولوژي بانكهاي اطالعاتي و دانش و فن كامپيوتر                  

بـزرگ تيمـي از افـراد متخصـص در اختـيار دارد و وظـيفه كلي تيم طراحي، ايجاد، پياده سازي، نگهداري و گسترش و                        
امروز به سبب اهميت بسيار باالي داده در سازمانها، داده هاي يك سازمان  . لياتي است اداره بانـك بـراي يـك محيط عم        

اين فرد كه لزوماً نبايد متخصص .  (DA)   ارصنياز به اداره كننده دارند يعني فردي با سمت اداره كننده داده ها يا به اخت
را بر عهده دارد و با هماهنگي با مديريت سازمان،          در كامپيوتـر و يا بانك اطالعاتي باشد مديريت كل داده هاي سازمان              

 .خط مشي ها و تصميماتي در مورد داده هاي مؤسسه خود را اتخاذ مي كند

 .در مديريت سازمان وقتي از سرمايه سازمان بحث مي كنند مي گويند از پنج بخش تشكيل مي شود

 .نرم افزار، سخت افزار، نيروي متخصص، بودجه و داده

 DBAدر واقع مي توان     . ف اداره كننده بانك در طيفي از وظايف مديريتي تا وظايف فني و علمي جاي دارد               و امـا وظاي   
 ،  DAدر نظر گرفت كه با متخصص هايي نظير         ) مدير بانك اطالعاتي   (DBAرا بعـنوان تيمـي تخصصـي بـه سرپرسـتي            

D                   A                 M
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 در خصوص بانك اطالعاتي     …م و   مسـئول مسـتقيم تـيم هـاي بـرنامه سـازي، مديـر كنتـرل كنـنده عملكـرد خود سيست                     
 .همكاري دارند

 : را به شرح زير بيان نمودDBAبطور كلي مي توان وظايف 

 . در تفهيم اهميت و نقش داده سازمانDA همكاري با – ١

  همكاري در معرفي تكنولوژي بانك اطالعاتي و جنبه هاي مختلف ارجحيت آن بر تكنولوژي غير بانكي– ٢

 دن سازمان در استفاده از تكنولوژي كارا تر تالش در مجاب كر– ٣

  مطالعه دقيق محيط عملياتي و تشخيص نيازهاي كاربران مختلف– ٤

  بازشناسي موجوديت ها و ارتباطات بين آنها و تعيين صفات خاصه هر يك از انواع موجوديتها– ٥

 E-R رسم نمودار – ٦

  تخمين حجم اطالعات ذخيره شدني در بانك– ٧

 ت در تعيين سيستم مديريت بانك اطالعاتي با توجه به امكانات كامپيوتري و محيط مشارك– ٨

 مشـاوره و مشـاركت در تعيـين سيسـتم كامپيوتـري و پيكـربندي آن از لحـاظ ملزومات سخت افزاري و نرم افزاري                          – ٩
 سيستم عامل 

  طراحي سطح ادراكي بانك و نوشتن شماي ادراكي– ١٠

 ه هاي تستي ايجاد پايگاه با داد– ١١

  تعريف ديدهاي خارجي كاربران برنامه ساز– ١٢

  نظارت در نوشتن شماي خارجي– ١٣

  نظارت در جمع اوري داده ها و ورود داده ها– ١٤

 )آغاز پياده سازي پايگاه( تست پايگاه با داده هاي واقعي – ١٥

 طالعاتي آنها تعيين ضوابط دستيابي به بانك براي كاربران با توجه به نيازهاي ا– ١٦

  نظارت و دخالت در تهيه مستندات سيستم– ١٧

  تأمين جامعيت بانك از طريق حفظ كيفيت، كنترل دستيابي و حفاظت از محرمانگي محتواي بانك– ١٨

  كمك به كاربران و آموزش آنان در برنامه ريزي در دستيابي به داده ها و كار با آنها– ١٩

  حفظ ايمني بانك– ٢٠

 يني روشهاي ترميم و استراتژي الزم براي پشتيباني پيش ب– ٢١

  معاصر نگه داشتن پايگاه با پيشرفتهاي تكنولوژيك– ٢٢

  تالش در جهت ارتقاء سطح تخصصي افراد و كاربران– ٢٣

  نظارت به كارايي و پاسخ به تغيير نيارها– ٢٤
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 )كاتالوگ سيستم (ديكشنري داده ها  •
اي عمليات روي بانك اطالعاتي تحت كنترل خود اطالعاتي را از آن بانك تحت  براي انتخاب نحوه اجر DBMSيك 

خارجي ، مفهومي   ( در واقع كاتالوگ جائي است كه تمام شماهاي مختلف          . عـنوان كاتالوگ سيستم نگهداري مي كند      
( ل اطالعات تفضيلي به بيان ديگر كاتالوگ شام. و تمـام نگاشـتهاي متناظر با آنها در آن نگهداري مي شوند        ) و داخلـي    

 .مربوط به اشياء متعددي است كه در خود سيستم قرار دارند ) كه گاه فرا داده ناميده مي شوند 

 :   بطور كلي اطالعات زير در آن نگهداري مي شود 

 نام ساختارهاي داده اي در چارچوب مدل داده اي مشخص مثالً نام جداول در بانك رابطه اي 

 اطات بين آنهانام موجوديتها و ارتب 

 نام صفات خاصه هر موجوديت، نوع و طيف مقادير 

 شماهاي خارجي كاربران 

 شماي ادراكي 

 مشخصات فني كاربران و چگونگي حق دستيابي انها به داده ها و محدوده عمليات مجاز آنها 

 رويه هاي تبديل بين سطوح مختلف 

 تاريخ ايجاد داده ها 
 
     ?  Why Database:ي داليل استفاده از بانك اطالعات-٤-٧
 : مزاياي بانك اطالعاتي چند كاربري  -١-٤-٧
  امكان مدلسازي داده هاي عملياتي بر اساس سمانتيك آنها– ١

  وحدت ذخيره سازي كل داده هاي محيط عملياتي – ٢

كه طراح مي بيند وجـود سـطح ادراكي در معماري پايگاه داده ها امكان مي دهد تا كل داده هاي عملياتي يكبار آنگونه     
 .اين وحدت ذخيره سازي در عين تعدد نشاندهنده ديدهاي كاربران است. تعريف و ذخيره شوند

  اشتراكي شدن داده ها– ٣

 امكان استفاده كاربران از داده واحد ذخيره شده بصورت اشتراكي

  كاهش ميزان افزونگي– ٤

  تضمين جامعيت داده ها– ٥

 ايمني امكان اعمال ضوابط دقيق – ٦

سيستم مديريت بانك اطالعاتي با اعمال كنترل متمركز از هرگونه اقدام براي دستيابي غير مجاز به داده ها جلوگيري مي        
 كند

  امكان ترميم داده ها– ٧
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-سيسـتم مديـريت بانـك اطالعاتـي بـا مكانيسم هايي خسارت ناشي از بروز نقص ها و اشتباهات را جبران كرده و داده                    
 .ده را ترميم مي كند بنحوي كه محتواي بانك وضعيت صحيح خود را باز يابدهاي ذخيره ش

  تأمين استقالل داده ها– ٨

       هم دليل اين تكنولوژي و هم هدف آن مي باشد

 :تعريف استقالل داده اي
 .  آيندمصونيت ديدهاي كاربران و برنامه هاي كاربردي در قبال تغييراتي كه در سطوح معماري پايگاه پديد مي

 استقالل داده اي منطقي و فيزيكي: استقالل داده اي دو وجه دارد

اسـتقالل داده اي فيزيكـي يعنـي مصـونيت ديدهاي كاربران و برنامه هاي كاربردي در قبال تغييراتي كه در سطح داخلي                     
يرا با توجه به معماري  هاي واقعي استقالل داده اي فيزيكي تقريباً صد در صد است زDBMSپايگـاه پديـد مي آيند، در       

 .چند سطحي پايگاه كاربران در سطح خارجي در يك محيط انتزاعي و منفك از فايلينگ عمل مي كنند

 :استقالل داده اي منطقي

تغييرات سطح  . يعنـي مصـونيت بـرنامه اي كاربـردي و ديد كاربران در قبال تغييراتي كه در سطح ادراكي پديد مي آيند                     
 :يد مي آيندادراكي از دو جنبه پد

  رشد پايگاه در سطح ادراكي از – ١

  در سازماندهي مجدد سطح ادراكي– ٢

 :داليل رشد پايگاه
 مطرح شدن نيازهاي جديد براي كاربران 

 مطرح شدن كار براني جديد با نيازهاي اطالعاتي جديد  

 :داليل سازماندهي مجدد
 تأمين محيط ذخيره سازي كاراتر براي بخشي از پايگاه 

 ن ايمني بيشتر براي پايگاه تأمي 

  از طريق كاهش آنومالي هاDBMSتأمين كارايي عملياتي بيشتر براي  

  تسريع در دريافت پاسخ پرس و جوها– ٩

  تسهيل در دريافت گزارشهاي متنوع آماري– ١٠

  امكان اعمال استانداردها– ١١

ه تمام استانداردهاي مطلوب در نمايش داده ها  مي تواند اطمينان دهد كDBAبـا كنتـرل متمركـز روي بانك اطالعاتي،         
استانداردهاي : اسـتانداردهاي مطلـوب ممكن است حاوي يك يا تمام موارد زير باشند            . مـورد تـوجه قـرار گـرفته اسـت         

 .بخش، تأسيسات، شركت، صنعت، ملي و بين المللي

  استفاده بهتر از سخت افزار-١٢
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 )چند كاربري( معايب بانك اطالعاتي -٢-٤-٧
 هزينه باالي نرم افزار -١

  هزينه باالي سخت افزار -٢

 هزينه بيشتر براي برنامه سازي -٣

  هزينه باال براي انجام مهندسي مجدد به منظور تبديل سيستم از مشي فايل پردازي به مشي پايگاهي  -٤

 پيچيده بودن سيستم و نياز به تخصص بيشتر -٥

  معماري سيستم پايگاه داده ها-٥-٧
، پيكربندي اجزاي سيستمي است كه در آن حداقل يك پايگاه داده              نحوه  ،  سيسـتم پايگـاه داده ها          مـنظور از معمـاري    

يك كامپيوتر با دستگاههاي جانبي و تعدادي كاربر وجود داردو          ، يك سيستم عامل    ،يـك سيسـتم مديريت پايگاه داده        
اصلي يعني سخت افزار و نرم افزار مديريت        اين معماري بستگي به دو عنصر       .خـدمات پايگاهـي بـه كاربران ارائه ميكنند        

DBMSبطور كلي چهار معماري براي سيستم پايگاه داده ها وجود دارند .  دارد: 

 معماري متمركز -١

  سرويس گيرنده–معماري سرويس دهنده  -٢

  معماري توزيع شده -٣

  معماري با پردازش موازي -٤

  Centeralized  معماري متمركز-١-٥-٧
يگـاه داده هـا روي يـك سيسـتم كامپيوتـري و بـدون ارتباط با سيستم كامپيوتري ديگر ايجاد                      در ايـن معمـاري يـك پا       

سيستمي كه بر روي كامپيوتر     .متوسط و يا بزرگ باشد    ، سـخت افـزار ايـن سيسـتم مـي تـواند كامپيوتر شخصي               . ميشـود 
 .بيشتر براي كاربردهاي كوچك و با امكانات محدود است ،شخصي ايجاد مي شود 

 
 CLIENT/SERVERسرويس گيرنده  /  معماري سرويس دهنده -٢-٥-٧

سيسـتم و يا ماشين انجام دهد و انجام قسمت ديگري از            ،    هـر معمـاري كـه در آن قسـمتي از پـردازش را يـك بـرنامه                   
 .سيستم و يا ماشين ديگر بخواهد معماري سرويس دهنده و سرويس گيرنده ناميده مي شود، پردازش را از برنامه

سرويس دهنده :  اين معماري يك سيستم بانك اطالعاتي را بصورت يك ساختار دوقسمتي در نظر مي گيرد          ، قـع   در وا 
تمـام داده هـا در بخـش سـرويس دهنده  ذخيره شده و تمام برنامه هاي كاربردي در بخش سرويس       .و سـرويس گيـرنده    
 .گيرنده قرار ميگيرند

 : سرويس دهنده -الف
در واقع ميتوان نام ديگري .  پشتيباني ميكندDBMS  ي است كه از تمام عمليات اصلي يك   يـك سيستم بانك اطالعات 

 . را سرويس دهنده نيز بطور ساده در نظر گرفتDBMSبراي 

 :سرويس گيرنده -ب 
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برنامه هاي كاربردي   : از قبيل   .  قرار دارند  DBMSسـرويس گيـرنده هـا برنامه هاي كاربردي مختلفي هستند كه بر روي               
 .شته شده توسط كاربران و برنامه هاي كاربردي تعبيه شده در سيستمنو

 :سرويس گيرنده را در زير مي بينيد /شكل ساده شده اي از معماري سرويس دهنده 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

يك سرويس  ،  يك سرويس دهنده       -سـرويس گيـرنده بصـورتهاي چـند سرويس گيرنده           ، معمـاري سـرويس دهـنده       
 .چند سرويس دهنده نيز مطرح است-ند سرويس دهنده و چند سرويس گيرنده  چ–گيرنده 

 :مزاياي اين معماري نسبت به معماري متمركز 
 تقسيم پردازش  

 كاهش ترافيك شبكه در معماري حول شبكه 

 استقالل ايستگاه هاي كاري 

  اشتراك داده ها  

  Distributed:    معماري  توزيع شده -٣-٥-٧
در يك نگاه كلي  . تكـنولوژي پايگاه داده ها و تكنولوژي شبكه  : صـل تـركيب دو تكـنولوژي اسـت           ايـن معمـاري حا    

ميتوان پايگاه داده توزيع شده را مجموعه اي از داده هاي ذخيره شده كه از نظر منطقي متعلق به يك سيستم     مي باشند                 
 . در نظز گرفت،و روي سايت هاي مختلف يك يا بيش از يك شبكه توزيع گرديده اند 

 : برخي ويژگيهاي اين معماري عبارتند از 

  مجموعه اي است از داده هاي مرتبط و مشترك 

 .داده ها به بخشهاي تقسيم و در سايت ها توزيع شده اند 

 .در سايتها ذخيره شوند) بطور تكراري(بعضي از بخشها ممكن است در چند نسخه  

 .ند سايتها از طريق يك شبه با هم ارتباط دار 

 .  مي باشندDBMSداده هاي ذخيره شده در هر سايت تحت كنترل يك  

برنامه هاي كاربردي

DBMS 

DB

 client 

Server 
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مهمتـرين اصـل در سيستم پايگاهي توزيع شده اين است كه سيستم بايد چنان عمل كند كه از نظر كاربران مشابه با  يك        
وت   سيستمهاي    اين ويژگي تحت عنوان شفافيت در سيستمهـاي توزيع شده مطرح است و تفا            .پايگـاه داده متمركز باشد    

 . سرويس دهنده نيز در همين است–توزيعي و سرويس گيرنده 

  مزاياي اين معماري-١ -٣-٥-٧
 سازگاري و هماهنگي با ماهيت سازمانهاي نوين 

  كارايي بيشتر در پردازش داده ها بويژه در سيستمهاي بسيار بزرگ 

 دستيابي بهتر به داده ها 

 معايب  -٢-٣-٥-٣
  پيچيدگي طراحي سيستم 

 گي پياده سازي پيچيد 

 هزينه بيشتر 

 Parallel:  معماري  با پردازش موازي-٤-٥-٧
اين . براي ايجاد پايگاه دادهاي بسيار بزرگ مورد توجه قرار گرفت ، اين معماري با ساخت و گسترش ماشينهاي موازي       

براي ايجاد پايگاه .  شودمعماري گسترش يافته معماري توزيع شده است و براي تامين كارايي و دستيابي سريع طراحي مي    
بطور كلي چندين طرح از اين معماري وجود دارد كه مطالعه آنها خارج از مطالب               ، داد هـا بـا معمـاري پردازش موازي          

 :اين درس است

  معماري با حافظه مشترك  

 معماري با ديسك مشترك 

 معماري سلسله مراتبي  

 Mobile Database System سيستم پايگاه داده هاي همراه   -٦-٧
نـوع جديـدي از سيسـتم پايگـاه داده ها پديد آمده و در حال گسترش است كه             ،  بـا رشـد سـريع تكـنولوژي ارتـباطات           

يـك يا بيش از يك كامپيوتر متوسط يا بزرگ نقش           ، در ايـن معمـاري      . سيسـتمهاي پايگـاه داده همـراه نامـيده ميشـوند          
وچك همراه خود را دارد كه در آن داده هاي عملياتي و برنامه هاي             هر كابربر كامپيوتر ك   . سـرويس دهنده را ايفا ميكند     

كاربر ميتواند از هر جايي با سيستم سرويس دهنده مورد نظرش مرتبط بوده  و               .كاربـردي مـورد نـيازش ذخيـره شـده اند          
 .پردازش هاي مورد نظرش را انجام دهد

  :موضوعات تحقيقاتي
  نقش دارند ؟ DBMSبه نظر شما چه عواملي در انتخاب يك  -١

 . رابطه اي را در نظر گرفته و اجزاي آن را بررسي نماييدDBMS يك -٢

٣- ODBC  

٤-JDBC   

www.Teach.Toghraee.ir

اسماعيل طغرايى



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

 :تمرينات اين فصل
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