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     S#     P#     QTY  CITY 

 : ششمفصل 

              نرمالتر سازي رابطه ها 

 : مقدمه ١-٦

مي دانيم اصطالح آنومالي يعني بروز . اصـلي نرمالتـر سازي رابطه ها بر مبناي رفع آنومالي هاي رابطه ها ست      ايـده        
 در انجام يك    بروز تبعات نامطلوب   و يا    ناممكن بودن انجام يك عمل    وضـعيت نامطلـوب در انجـام عمـل كـه مي تواند              

بعنوان مثال .  آنومالي ها بايد رابطه ها نرمالتر شوند   براي رفع . در عملـيات باشـد    ) فـزونكاري  ( بـروز دشـواري   عمـل و يـا      
 :  را  زير در نظر مي گيريمSPCه ي مانند رابط

 
 
  

  1s       1p        100     2c 
1s       2p      200     2c 
1s       3p       150     2c 
2s       1p       100     3c 

2s      2p     80       3c 
3s     1p     90         3c 

 
 
 

اما اين رابطه در عمليات     .  نيز مي گويند   INFمـي باشـند كـه بـه آن رابطه نرمال            ) سـاده   ( ايـن رابطـه عناصـرش اتمـيك         
 :آنومالي دارد

〉〈درج كن اطالع :  در عمل درج-١ cvsv,       sv ساكن   cv است . 

 .هيه كرده استاين درج ناممكن است تا وقتيكه ندانيم چه قطعه اي را ت

 : در عمل به هنگام سازي-٢

و به نوعي به هنگام سازي منتشر شونده        . عمل منطقاً تاپلي به عملي مجموعه اي تبديل مي شوند         .  را عوض كنيد   1sشـهر   
 .داريم

 : در عمل حذف  -٣

〉〈با حذف اطالع      90,, 13 ps3( د   اطالع ناخواسته از بين مي روs  3  ساكن شهرcاست .( 

 خـوش سـاختار نيسـت روش هـاي نرمالتر سازي بعنوان يك ابزار طراحي به طراح مي گويد در يك          spcرابطـه    
 در عمليات   DBMSمحـيط عملياتي مشخص چه رابطه هايي داشته باشد، در هر رابطه چه صفات خاصه اي تا رفتار                   

 :اهداف نرمال سازي 

 كاهش برخي از آنومالي ها-١

  كاهش افزونگي-٢

 تامين طرح بهتر براي پايگاه داده قابل -٣
 درك تر

 اعمال برخي قواعد جامعيتي  ناشي از -٤
 وابستگي تابعي
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 پديده اي است بنام     SPCدر مثال فوق دليل بروز آنوماليهاي رابطه        . روي پايگـاه بـا كمتـرين آنومالـي همـراه باشـد              
بطور غير الزم در يكديگر مخلوط شده اند        ) موجـوديت   ( اخـتالط اطالعاتـي يعنـي اطالعـات در مـورد دو پديـده               

 .وط شده استبعبارتي اطالع در مورد تهيه كننده و شهرش با اطالع قطعه مخل
 
 )سطوح مختلف نرمال(  شكل هاي نرمال -٢-٦

 :سطوح مختلف نرمال را مي توان بصورت زير بيان نمود

-INF                                                                                                                   INF  

-2NF                                                                                                              2NF  

-3NF                                                                                                    3NF     

-BCNF                                                                                            BCNF  

-4NF                                                                                                  4NF  

-5NP                                                                                                          5NF  

-DK/NF  
 
 
 
 
 

 .شكل مقابل سطوح مختلف نرمال را نشان مي دهد

 :قبل از بررسي سطوح نرمال برخي مفاهيم مورد نياز را توضيح مي دهيم
 
  (functional     dependency) وابستگي تابعي  -٣-٦

 متناظر باشد Y فقط يك مقدار X متمايز   وابستگي تابعي دارد اگر بازاي هر مقدارR . X با R.Yگوئـيم صـفت خاصـه     
 و بصورت     .  وابسته نيز گويندY دترمينان و به X وابستگي دارد و به  X با Yدر اينصورت مي گوئيم 

x  →   y نشان مي دهيم  
 

 فرض كنيد رابطه مقابل را داريم : مثال مقدماتي 

    :در اينصورت داريم
   Z  →  X     

                                        X  → Z    
                                        Y →  X 
 :ر تعريف وابستگي بايستي به دو نكته توجه داشت  د

 X          Y            Z 

X1            Y1                 Z1 
X1             Y2                 Z1 

X1             Y3                Z1 

X2             Y1                Z2 

X2              Y2                Z2 
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وابسـتگي تابعـي بايـد براي تمام رابطه ها درست باشد يعني از مفهوم و معني آن صفات سرچشمه بگيرد نه از موارد                         -١
بعـنوان مثال در جدول زير وابستگي هاي زيادي ديده مي شود كه در واقع صحيح             . بطـه   خـاص در يـك يـا چـند را         

 .                                  نيست

      كالس         ترم             درس        استاد

          حميدي          اسمبلي         ٧٩١                 ١٠٦                     كالس     →   استاد                     

   شريفي              مباني كامپيوتر  ٧٩٢            ١٠٥             درس       →   كالس              

  مدار الكتريكي     رحيمي          ٧٩٣                 ١٠٤            درس        →    استاد      

    مدار منطقي        زينالي           ٨٠١                ٣٠١          استاد              →    درس                     

 
 
يك وابستگي تابعي ممكن است براي يك . وابستگي تابعي براي تعريف محدويتهاي پايگاه داده نيز بكار مي رود -٢

اه داده مي تواند قواعد بانك اطالعات خود را پايگاه داده درست و در پايگاه داده ديگر غلط باشد لذا طراح پايگ
 .با وابستگي تابعي نيز بيان نمايد

 .   در نظر گرفتSPCوابستگي هاي تابعي زير را مي توان براي رابطه    
(s# ,p#)     →       Qty 
(s# ,p#)    →          city 
(s# )        →      city 
(s# ,p#)    →         s# 
(s# ,p#)    →        ( city ,Qty) 

 ) FFD(مفهوم وابستگي تابعي كامل   -١-٣-٦
 داشته باشد اما با هيچكدام از  x   ، FD با   y كامل دارد هر گاه      FD از آن    x بـا صـفت خاصه       R  از رابطـه      yصـفت خاصـه     

 SPCل در رابطه نشان مي دهيم بعنوان مثا     R.Y  ⇒   R.X نداشته باشد و آن را بصورت FDاجـزا تشـكيل دهنده آن   
QtyPS:    داريم  →≠≠ Qtyps    و   پس   ),( ⇒≠≠ ),(  

              Qtys ≠→ 

              Qtyp ≠→ 
 بصورت   مي نامند و   R را ابر كليد     x در اينصورت    y   →     x داشته باشيم    R در   yاگر براي  تمام صفات خاصه        •

R    →    x اگر اين وابستگي از نوع .   نمايش مي دهندFFD باشد آنگاه X كليد كانديد R است . 

 :تعريف وابستگي تابعي بديهي-٢-٣-٦
بعبارت ديگر . مي ناميم ) trival(  اين وابستگي تابعي را بديهي y   →    x باشد آنگاه X زير مجموعه اي از Yاگـر  

 .بديهي گويند اگر و فقط اگر سمت راست آن زير مجموعه اي از سمت چپ باشديك وابستگي تابعي را 
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ممكـن است بعضي از وابستگي هاي تابعي را از وابستگي هاي تابعي ديگر نتيجه گرفت بعنوان مثال از وابستگي                     
ــي  ),(),(تابع Qtycityps ــتگي    ≠≠→ ــوان دو وابس ــي ت citypsQtyps م →≠≠→≠≠ ــيجه ),(,),(  را نت
 .گرفت

مجمـوعه تمـام وابسـتگي هاي تابعي كه توسط مجموعه معيني از وابستگي تابعي بدست مي آيند را بستار رابطه             
استنتاج  قابل   F هايي كه    FD باشد، مجموعه تمام     F هاي رابطه    FD مجموعه اي از     Fبعبارت ديگر اگر    . گويـند 

جهت  مي دهند، اولين تالش در        نمايش +F گويند و با     Fمجموعه  ) CLOSURE) ( پوششـي ( هسـتند را بسـتار      
حـل ايـن مسأله در مقاله اي كه توسط آرمسترانگ منتشر شد، صورت گرفت كه مجموعه اي از قوانين استنتاج    
كـه بعـنوان  اصـول آرمسـترانگ نامـيده مـي شـدند را ارائـه داد كه به كمك آن مي توان وابستگي هاي تابعي                            

 .اج كردجديدي را از وابستگي هاي تابعي موجود استنت

  اصول آرمسترانگ -٣-٣-٦
 ) :Reflexivity( قاعده انعكاسي  -١

  B   →   A باشد در اينصورت      A زير مجموعه اي از B اگر 

   (B,C)  → (A,C)  در اينصورت  B → Aاگر ) augmentation(  قاعده افزايش -٢

   A →C در اينصورت B → C و A → Bاگر  : (transitivity) قاعده تعدي -٣

  A → C,A → B در اينصورت A  → (B,C)اگر  : (decomposition) قاعده تجزيه پذيري -٤

  A  →  (B,C) در اينصورت A →C و A  → Bاگر  : (union) قاعده اجتماع -٥

  D → (A,C) در اينصورت D → (C,B) وA → Bاگر  : (psoudo  transitivity) قاعده شبه تعدي -٦

  (B,D) → (A,C) در اينصورت C→D و A→Bاگر :  قاعده تركيب-٦
 
 بستار يك مجموعه از صفات خاصه -٤-٣-٦

 را كه با يك صفت    R باشـد، گـاه الزم مـي آيـد كـه مجمـوعه تمام صفات خاصه رابطه                   FD مجمـوعه اي از      Fاگـر   
عه از  وابسـتگي داشته باشند، مشخص نمائيم اين مجمو R از رابطـه  Aخاصـه يـا مجمـوعه اي از صـفات خاصـه مـثالً             

 FD و انتخاب آن F+ را با محاسبه A+مي توان .  نمايش مي دهيمA+ ناميده و آن را با Aصـفات خاصـه را بستار   

 . دترمينان است بدست آوردAهايي كه در آن 
 

Aفرض كنيد  : تمرين   D CD B ,ad C نان دهيد  AD ابر كليد است ولي كليد كانديد نيست. 

 زير داده شده است نشان دهيد وابستگي FD ,F,E,D,C,B,A با صفات خاصه Rفرض كنيد متغير رابطه اي : مثال 
 . برقرار استR براي F →(A,D)تابعي 

R=(A,B,C,D,E,F) 
FD={   A   → (B,C)  ,    B  → E , (C,D) → (E,F)}  
1)   A → (B,C)                  
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               A →C   (2تجزيه

  (C,D) → (A,D)   (3بسط پذيري         
4)    (C,D) → (E,F) 
5)    (A,D) → (E,F) 
6)   (A,D) →  F  

 
 را F+. بصورت زير داده شده است F و وابستگي تابعي  R=(U,V,W,X,Y,Z) با صفات خاصه      Rرابطه : مثال 
 .به كنيدمحاس

       F={  U→   (X,Y) , X → Y , (X,Y) → (Z,V)}   
= { U →   X ,  U  → Y , X → Y , (X, Y ) → ( Z,V ), U → (Z,V)  }                                     +F     

 
 : مجموعه وابستگي بهينه-٥-٣-٦

 : يك مجموعه وابستگي را به مجموعه بهينه معادل آن تبديل كردبا استفاده از قواعد سه گانه زير مي توان

 سمت راست هر وابستگي فقط يك صفت خاصه باشد  -١

  ر ا تغيير نمي دهد از سمت چپ حذف شودF+هر صفتي كه  -٢

 .وابستگي هاي تكراري و اضافي حذف شود -٣

 ما امكان مي دهد تا با داشتن مجموعه اي از وابستگي هاي استنتاج منطق بعضي وابستگيها از وابستگيهاي ديگر به
 .رابطه مجموعه كمينه وابستگي ها را بدست آورد

 .با توجه به مثال قبل مجموعه وابستگي پوششي بهينه را بدست آوريد: مثال 
={U  →  (X,Y) ,   X →Y  ,  (X,Y) → (Z,V) , U → (Z,V) } +F  

♦ U     →       (X,Y)    ⇒     U    →      X , U→ Y 
 

♦ U → (Z,V)               ⇒    U → Z  , U → V  
♦ (X,Y) → (Z,V)         ⇒    X→Y          X→ (Z,V) 
♦ X →(Z,V)                ⇒    X→Z , X → V 
♦ FOPT  = { U   → X , U→ Y, U → Z  , U → V  , X→Y, X→Z , X → V} 

 تگي تابعينمودار وابس-٦-٣-٦
در اين نمودار صفات خاصه در مستطيل قرار         مي                 . مـي تـوان  وابسـتگي تابعـي را بـا اسـتفاده از نمودار نشان داد                 

 .گيرند و خطي جهت دار از آنها به هر يك از صفات وابسته رسم مي شود

),,(    را در نظر مي گيريم               spجدول      :   مثال Qtypssp ≠≠  

                                               Qty                                
≠

≠

p

s
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  (normalization) نرمال سازي -٤-٦
  INF رابطه نرمال يك   ١-٤-٦

 .صه اش اتميك باشند گويند اگر مقادير تمام صفات خاINFرابطه اي را 

 :رابطه زير را در نظر مي گيريم: مثال 
FIRST   :     (S#,P#,QTY,CITY,STATUS)         

FDها رابطه بصورت زير است : 
      (S#,P# ) →  Qty , (S#,P# ) → CITY ,  (S#,P# ) → STATUS    
       (S#) → CITY           :   ن استهر تهيه كننده اي در يك شهر ساك  

       (S#) →  STATUS      :     هر تهيه كننده اي يك مقدار وضعيت دارد   
       CITY →   STATUS  :تمام تهيه كنندگان ساكن يك شهر يك وضعيت دارد  

 .  نيز بفرم  مقابل است FDنمودار  
                                             First                                

Status     city      Qty    ≠p    ≠s                                                                           
≠

≠

p

s

                 QTY  

١٠          1c     ١٠٠        1p       1s 

١٠          1c      ١٢٠        2p       1s   

   ١٠          1c       ٨٠           3p       1s   

   ١٥          2c       ٩٠           1p       2s    

   ١٥          2c       ١٠٠          1p       3s  

   ١٠          1c       ٦٠             1p       4s      
 
 
 :آنوماليها ♦

〉〈 درج كن اطالع      -١ 14,3,csv  

 .اين درج ناممكن است تا ندانيم چه قطعه اي تهيه كرده است

〉〈 حذف كن      -٢ 100,1,3 ps    

〉〈منجر به حذف اطالع ناخواسته    15,2,3 csمي شود  

 :ابطه بايد با انتخاب پرتوهاي مناسب به دو رابطه تجزيه شود رابطه خوش ساختاري نيست ، اين رFIRSTرابطه 

),,(sec citystatussond ),,(       و         ≠ Qtypssp ≠≠  

 . ناكامل وجود نداشته باشدFD بايد بگونه اي تجزيه شود كه در رابطه هاي حاصله FIRSTرابطه : نكته 
 
 

CITY 

STATUS 
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  2NF رابطه - ٢-٤-٦

  : است كه2NFرابطه اي 

١- INFباشد  

 .هر صفت خاصه غير كليدبا كليد اصلي وابستگي تابعي كامل داشته باشد -٢

 . مي باشند2NF هر دو SP و SECOND نيست، رابطه FIRST  ، 2NF مي بينيم رابطه 2NFتوجه به تعريف با 

بعنوان . اشند هـاي بـين مجموعه صفات خاصه يك محيط بيانگر قوانين سمانتيك حاكم بر آن محيط مي ب   FD -١نكـته  
→≠≠مـثال وقتـي مـي گوئـيم درس       COPR استاد يعني اين قاعده بر محيط حاكم است كه هر استاد فقط يك درس 

اينگونه قواعد نوعي قواعد جامعيتي برگرفته از محيط        . ايـن قوانـين سـمانتيك بايد بنحوي به سيستم داده شود           . مـي دهـد   
 .نين جامعيت ناشي از وابستگي تابعي مي باشندعملياتي هستند كه موسوم به قوا

 . از عملگر پرتو بطور مناسب استفاده مي شود2NF به INF براي تبديل -٢نكته 

  SECONDآنوماليهاي رابطه      •
 است اين عمل ناممكن است تا ١٨ ، C5وضعيت داده شده به شهر  :  <C5,18>درج كن اطالع   :   در درج -١

 . استS≠زيرا كليد . ده اي در شهر ساكن است ندانيم چه تهيه كنن

 را حذف كن اين حذف منجر به <S5,15>اطالع . مي دانيم تهيه كنندگاني ساكن شهرهايي هستند:  در حذف-٢
 Status     city    ≠s             .   مي گردد<C4,15>حذف اطالع 

    1c       1s       ١٠        را عوض كن    c2وضعيت داده شده به شهر : م سازي در به هنگا-٣

  2c       2s          ٢٠       .                  در اينجا عمل تاپلي به عمل مجموعه اي تبديل ميشود

                                                                                            ٢٠            2c       3s  

                                                                                          ١٠             1c       4s   
 
 
 

 فرض كنيم اين رابطه به دو رابطه . هم بايد با عملگر پرتو مناسب به دو رابطه  تجزيه شود secondرابطه 
 
),( cityssc ),(    و   ≠ statuscitycsتجزيه شود   . 

SC         CS                                                  city                    ≠s   
City      ≠s                 status          city                 

 
 status                   city 

1c         1s                    ١٠             1c   

2c         2s                   ٢٠              2c 

3c          3s                  ١٥              4c  

S5        c4           ١٥   
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 . رسيممي SECOND  هر گاه الزم باشد به رابطهCS و SCمشخص است با تركيب 

  SECONDآنوماليهاي  علت  •
 .وجود دارد) از طريق تعدي(  نوعي وابستگي خاص بنام وابستگي با واسطه SECONDدر رابطه 

 :تعريف وابستگي با واسطه

  B  → C    ,  B   →   A , A  →  B اگر داشته باشيم          R(A,B,C)در رابطه   

  (A  →  B  ,  B  →     C    ⇒    A   →    C):  وابسته است B از طريق A به Cمي گوئيم 

 ضمن اينكه خود STATUS     مي گوئيم →    STATUS  CITY    و   #CITY → S:      در مثال قبل داريم
 . نيز به آن وابسته استCITYرد از طريق   وابستگي دا#Sمستقيماً بي واسطه با 

  3NFرابطه    : ٣-٤-٦
 : گويند هر گاه3NFرابطه اي را 

١- 2NFبوده  

 .هر صفت خاصه غير كليد با كليد اصلي وابستگي بي واسطه داشته باشد -٢

                             QTY                  است           3NF و SPرابطه   : مثال 
≠

≠

P

S

  

 
  BCNFرابطه  : ٤-٤-٦

 :اين رابطه تعريفي مستقل از سطوح كالسيك كادي دارد 

 . است كه در آن هر دترمينان كليد كانديد باشد BCNFرابطه اي 

  . است اما كليد كانديد نيست دترمينان#S و S#  →    City:  نيست زيرا در رابطه داريم FIRST ، BCNFرابطه : مثال 

 مطرح است و چون يك رابطه ممكن BCNF مفهوم كليد كانديد مطرح نيست وليكن در Coddدر سطوح كالسيك 
 . بايد بيشتر بررسي شود BCNFاست بيش از يك كليد كانديد داشته باشد 

لذا دو حالت را در نظر . بلكه بايد بررسي شود. نيست BCNF اي 3NF است ولي هر BCNF     3NFهر رابطه 
 :گيريم مي 

 
 .رابطه هايي با يك كليد كانديد : الف 

 . هم هست BCNF باشد قطعاً 3NFاگر رابطه : در اين حالت مي توان گفت 

  SP و Sرابطه : مثال

 :رابطه هايي با بيش از يك كليد كانديد : ب 
 در اين حالت نيز مي توان دو حالت را در نظر گرفت       

 اي كانديد عدم وجود همپوشاني در كليده-١

www.Teach.Toghraee.ir

www.Teach.Toghraee.ir

اسماعيل طغرايى



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

  وجود همپوشاني در كليدهاي كانديد-٢

 . عنصر مشترك را همپوشاني گويند y وجود R : (x,y)  ,(y,z)اگر داشته باشيم : و منظور از همپوشاني 

اسامي تكراري نداشته (  هم كليد كانديد باشد S# ، Snameفرض كنيم عالوه بر .  را در نظر مي      گيريم S  رابطـه     ١مـثال   
 )م باشي

 : بصورت زير است FDطبق تعريف كليدهاي كانديد نمودار 
 
 

                                                                     
                                                                                                                                                                    

 
 

 . هم مي  باشد 3NF است زيرا هر دو ترمينان كليد كانديد و BCNFاين رابطه 

 . است زيرا عناصرش اتميك هستند 1NFاين رابطه 

 . است و وابستگي ناكامل نداريم 1NF است زيرا 2NFاين رابطه 

 . است زيرا تعدي نداريم 3NFاين رابطه 

 . نيز مي باشدBCNF است3NFاگر )  نبور صفت مشترك(ر اين حالتد ♦
 

 در اينجا دو كليد كانديد داريم كه با هم SPS ( S# , P#, SNAME ,QTY ):  را در نظـر بگيريم  SPS   رابطـه  ٢مـثال  
 :نمودار وابستگي تابعي بفرم زير است . همپوشاني دارند 

 
 
 
 
 

  دترمينان #S  نيست زيراBCNFاين رابطه 

       مي خواهيم . است ولي كليد كانديد نيست 

 . است NFبررسي كنيم اين رابطه چند 

 . است زيرا صفات خاصه اش اتميك هستند 1NFاين رابطه  ♦

♦ 2NF نيز مي باشد زيرا وابستگي ناكامل نداريم . 

 خود جزئي از كليد كانديد    Snameت زيرا   البـته ظاهـراً بـه نظـر مي رسد وابستگي ناكامل وجود دارد وليكن اينطور نيس                
 كـادي آمده است هر صفت خاصه غير كليد و اصالً عضويت صفت خاصه در كليد                 2NFاسـت در حالـيكه در تعـريف         

 . مي باشد 2NFلذا . كانديد مطرح نيست 

 .  نيز مي باشد زيرا تعدي وجود ندارد 3NFاين رابطه  ♦

Sname

Status

City 

S# 

S#

P#

QTY

Sname
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 اختالط اطالعاتي دارد با اين همه با sps نكته جالبتر آنكه رابطه . نيست BCNF است ولي SPS  ، 3NFبينيم مي 
 يا حداكثر 1NF است در حاليكه معموالً وجود پديده اختالط اطالعاتي رابطه را در حد 3NFداشتن دو كليد كانديد 

2NF نگه مي دارد . 

 .يست كه سطح نرماليتي آن پايين است  صرف گفتن رابطه       اي اختالط اطالعاتي دارد لزوماُ معنايش اين ن:نتيجه 

سطوح باالتر بيشتر جنبه تئوريك و پژوهشي دارد و       .  نرمال مي                 شوند                     BCNFدر عمـل بـراي طراحـي رابطـه هـا تـا سطح               
 هستند بعبارت ديگر رابطه هايي  NF٤  و 5NF هستند عمالً BCNFمعنايش اين است كه تقريباً تمام رابطه هايي كه 

 .بسيار كم اند نباشند  5NF ويا 4NF باشد اما BCNFهك

 . نيست BCNF هست اما 3NF  رابطه اي كه : ٣مثال 

 :فرض كنيد در محيط آموزشي قواعد زير موجودند  

 .يك دانشجو يك درس را فقط با يك استاد اخذ مي كند  . ١  

 .يك استاد فقط يك درس تدريس مي كند  . ٢   

              . توسط بيش از يك استاد تدريس شود درس ممكن است . ٣   

                 :در اين رابطه دو كليد كانديد داريم 
            SCP 

                 
CO# و ST#     و 

PR# و ST#                                       
 

 .وكليدهاي كانديد با هم همپوشاني دارند 

 . دترمينان است ولي كليد كانديد نيست #PRيست زيرا  نBCNFاين رابطه 

 . هست 3NFاما 
PR#  →   CO# 
(ST# , CO#) →    PR# 

 
 4NF  رابطه - ٥-٤-٦
                    MVD                                                     (multivalued  dependency)وابسـتگي چـند مقـداري      ♦

 وابستگي چندمقداري . وابستگي چندمقداري نوعي وابستگي بين دو مجموعه مستقل از صفات خاصه است         

(A1,A2,...An ) →→ (B1,B2,...,Bm ) در رابطه R برقرار است اگر براي دو تاپل t و u در R كه در تمام مقادير A 
 :اشد كه  وجود داشته بVمشتركند تاپل ديگر 

 . مشترك باشد u و t با Aدر مقادير  .١

 . مشترك باشد t    باBدر مقادير  .٢

ST#      CO#   PR# 

ST1      C1         P1
ST2      C1         P1
ST1      C2         P2
ST2      C2          P3
ST3      C2         P2 
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