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 دیباچه ترجمه فارسی
 

هايی است که به صورت واقعی  ترين تکنیک ها يکی از مهمترين و با سابقه آوري پايگاه داده فن

تـوان اعـالم داشـت کـه بسـیاري از       قرار گرفته است و به جرات می و جدي در ايران مورد استفاده

آموختگان مهندسی کـامییوتر، علـوم کـامییوتر و حتـی مهندسـی صـناين از آن بـراي ايجـاد          دانش

 نمايند. هاي کاربردي استفاده می سیستم

نـد و  هاي داده تولید شده از کیفیت و کـارايی نسـبتا خـوبی برخوردار    اگر چه بسیاري از پايگاه

غالـب  ، ولـی  هاي خدماتی فـاقق آينـد   اند بر بخشی از مشکالت موجود در صناين و سازمان توانسته

از مبـانی علمـی و اصـولی     ،متخصـ  بـا تجربـه    بـود به علت نیاز ناگهانی و نهاي تولید شده  پايگاه

 برخوردار نیستند.

بـا مبـانی پايگـاه     جی ديت و ترجمه آقاي مهندس فودة بـراي افـرادي کـه    اين کتاب نوشته سی

انـد بسـیار مفیـد      سازي نموده ها آشنايی داشته و حتی چندين سیستم پايگاه داده طراحی و پیاده داده

نمايد و شرايطی را به وجود  کتاب به آنها نگاه جديدي از مبانی پايگاه داده القا میخواهد بود. اين 

 تصحیح يا تکمیل نمايند. آورد که علم و تجارب به دست آمده را به چالش کشیده و می

گرچه اين کتاب ترجمه است و مترجم براي حفظ امانت قسـمتی از مطالـب را آنچنـان کـه در     

سـال   بیسـت زبان فارسی متداول است نگارش نموده است، ولیکن اينجانـب بـا تجربـه نزديـک بـه      

خوبی بـه دسـت   ها از مطالعه اين کتاب اطالعات  هاي پايگاه داده تدريس، مشاوره و اجراي سیستم

 آوردم و لذت بردم.

 

 دکتر محمد علی نعمت بخش

 گروه کامییوتر –دانشگاه اصفهان 

 ۷۸۳۱خرداد 
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 گفتار مترجم پیش
 

افزار و يا مديريت نهادهاي اداري و  امروزه و در کشور ما تمام کسانی که به نحوي با دانش نرم

کننـد. بـه ويـفه فعالیـت تقريبـا       احسـاس مـی   ها را کـامال  اهمیت پايگاه داده ،صنعتی سروکار دارند

ايـن وعـعیت آن   هاسـت. دلیـل    ، در زمینه پايگـاه داده اند تمامی افرادي که به برنامه نويسی مشغول

افزارهاي خارجی و عـدم اجـراي    است که در شرايط فعلی و عدم وجود قانون کیی رايت براي نرم

هـاي کـاربردي عمـومی در عمـل صـرفه اقتصـادي        افزارهاي ايرانی، تولید برنامه دقیق آن براي نرم

افـزاري اختصاصـی و نیمـه     هـاي نـرم    افزار بـه سـمت تولیـد سیسـتم     ندارد و تمام توان متخصین نرم

هاي فعال در صنعت و تجارت متمرکز گرديده است. بـديهی اسـت هسـته     اختصاصی براي سازمان

 هاي آنهاست. هايی پايگاه داده مرکزي چنین سیستم

ها بايستی به سه چیز مجهز باشد. هنر طراحی، تسلط عملـی بـر يـک يـا چنـد       داده ايگاهسازنده پ

DBMS اولی امري ذاتی و خدادادي است که افراد مختلف ها.  و دانش تئوري طراحی پايگاه داده

هـاي آموزشـی    مندند. دومی با تجربـه و تمـرين و احتمـاال شـرکت در دوره     کم و بیش از آن بهره

اي و شـامل مبـاحثی علمـی و     اما سومین مورد که به معناي تسلط به نظريـه رابطـه   شود و حاصل می

فقـط   -يـا خوشـبختانه   -بنیادي است. مطالبی که عمدتا بايستی در دانشگاه آموخته شوند. متاسفانه 

نويســنده کتــاب و از  ،ديــت جــی کشــور مــا نیســت کــه در ايــن زمینــه داراي عــعف اســت. ســی  

رابطـه توسـط    اي کند که مباحث نظريه اي در مقدمه به اين نکته اشاره می کسوتان نظريه رابطه پیش

هاي عملی  اکثريت جامعه بانک اطالعاتی به خوبی فراگرفته نشده است ولی تنها با تکیه بر مهارت

 هاي داده با کیفیت و کارايی باال طراحی کرد. توان پايگاه نمی

د نیاز کسانی است که قصد دارند بـه طـور   هدف از ترجمه اين کتاب افزايش دانش تئوري مور

افـزار   ها کار کنند. بنابراين کتاب حاعر براي کسـانی کـه در زمینـه نـرم     عملی در زمینه پايگاه داده

هـاي   داده التحصیل شده و هم اکنون در اين زمینه مشغول کار هستند و جهت يـا درس پايگـاه   فارغ

کارشناسـی   ،(SQLپس از يادگیري مقدمات و زبـان  ) ITافزار و  دانشجويان کارشناسی پیوسته نرم

 افزار، مفید است. افزار و يا به عنوان بخشی از مباحث کارشناسی ارشد نرم ناپیوسته نرم

www.booknama.com



  

 به فهرست
8 

کنم خصوصـا: همسـرم    در پايان از تمام کسانی که مرا در انجام اين کار ياري کردند تشکر می

نسخه نهايی را بر عهده داشت، آقـاي دکتـر   که در تمام مراحل پشتیبان من بود و همچنین ويرايش 

هاي مفیدي بر نسخه نهايی اراقه نمودنـد، دوسـتان عزيـزم هـادي      بخش که توصیه علی نعمت محمد

صبوحی که ويرايش نسخه اولیه را بر عهده داشت و مهدي محمدي که درک بسـیاري از مطالـب   

 ام. ه دست آوردههاي عملی است که حین کار دوشادوش با او ب کتاب مديون تجربه

 ةپويا فود
 گروه کامییوتر دانشگاه آزاد ،رودهن

 ۷۸۳۱فروردين 

 

 

 

 

 نشر آزاد گفتار پیش
هاي  پنج سال از انتشار نسخه چاپی ترجمه کتاب گذشت. در اين مدت کتاب در کتابفروشی

وستان آمیز و انتقادآمیز استادان و د هاي تشويق ها و تماس آکادمیک حاعر بود و من هم از نامه

کنم که ديگر تجديد چاپی در آينده اين کتاب باشد؛ با  مند. با گذشت اين مدت تصور نمی بهره

دانم که مطالب آن هنوز کهنه نشده و براي بسیاري قابل استفاده است. از همین روي  اين حال می

 سودمند باشد.نمايم و امیدوارم که  اين کتاب را اين با به صورت آزاد و بر روي اينترنت منتشر می

 دانشگاه صنعتی مالزي

 ۷۸۳۱شهريور 
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 دیباچه

ــه خــاطر     ــه خــوبی ب ــار کتــابی از کــريس ديــت نخريــدم را ب مــن زمــانی کــه بــراي نخســتین ب

بــود کــه در  4335يــا اوايــل  4334اواخــر ســال «. نخريــدم»آورم، درســت خوانديــد گفــتم  مــی

ــورد    ــابی در م ــال کت ــه دنب ــال ب ــا اينکــه   مــی SQLکتابفروشــی کــوچکی در میشــیگان م گشــتم ت

ــدا کــردم کــه نوشــته ســی  ــابی پی ــی    جــ  کت ــودم ول ــام وي را نشــنیده ب ــا آن زمــان ن ــود. ت ديــت ب

ــی  ــه نظــر م ــاب خــوبی ب ــی   کت ــد آن تصــمیم م ــورد خري ــد. داشــتم در م گــرفتم کــه ...... واي  آم

ــیم ســانتی متــر عــخامت داشــت و حجــم آن     قیمــت کتــاب  کتــابی کــه در دســتم بــود حــدود ن

دالر قیمــت داشــت. قــدري بــا خــودم کلنجــار رفــتم  80صــفحه بــود بــا ايــن حــال  500کمتــر از 

 سیس کتاب را سرجايش گذاشتم و به راهم ادامه دادم.

 چه اشتباهی  هیچ گرانی بی علت نیست و من در آن زمان متوجه اين موعوع نبودم.

ــار        ــن ک ــرد و اي ــرايم بخ ــاب را ب ــد کت ــرکت باي ــه ش ــردم ک ــد ک ــم را متقاع ــت رقیس  در نهاي

حــدود يــک مــاه طــول کشــید ولــی بــاالخره کتــاب بدســتم رســید و آن را خوانــدم. نــه يــک بــار 

هــاي کتــاب )بــراي مــن( عــماقم آن  کــه چنــدين بــار. يکــی از بهتــرين و آموزنــده تــرين بخــش 

 رايج در آن زمان مطرح شده بود. SQLبود که در آن انتقادات کريس از زبان 

هــاي  يــاد گــرفتم.من مجــذوب کــار بــا بانــک بوســیله ايــن کتــاب چیزهــاي زيــادي از کــريس

ــد    ــی مانن ــاي اعالن ــاتی و زبانه ــی  SQLاطالع ــدم: م ــودم را    ش ــدنبال آن ب ــه ب ــايجی ک ــتم نت توانس

توصـیف کــنم تــا موتــور بانــک اطالعــاتی آنهــا را بـراي مــن بدســت آورد. عــالوه بــر ايــن بیشــتر   

ــه      ــر رابط ــار عص ــاد در آغ ــا ک ــاري ب ــش وي در همک ــريس و نق ــا ک ــ  ب ــنا ش ــالهاي اي آش دم. س

ــه نويســی پايگــاه داده    ــه طراحــی و برنام ــترک مجل ــوالی مش ــه    مت ــاطر اينک ــه خ ــط ب ــودم فق ــا ب ه

 کريس يک ستون ثابت در آن داشت.

ــاره     ــريس درب ــق ک ــه از طري ــاتی ک ــت آوردم  SQLاطالع ــاب   –بدس ــیله کت ــروع آن بوس ش

دگی مــن از ســالها قبــل تــاکنون در زنــ -نــازک و گــران کــه نســبت بــه خريــد آن بــی میــل بــودم

ــا بانــک  هــاي اطالعــاتی در آن زمــان نقطــه عطــف بزرگــی   اثرگــذار بــوده اســت. آشــنايی مــن ب

ــه     و  SQLدر زنــدگی مــن بــود. دقــت و شــیوايی قلــم کــريس اثــر عمیقــی در ديــد مــن نســبت ب

همــواره موعــوع مــورد عالقــه مــن  SQLهــاي اطالعــاتی داشــت. از آن زمــان  بطــور کلــی بانــک

 ست.براي آموختن و تالیف بوده ا
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من از اين فکر که اگـر کتـاب کـريس بـه دسـت مـن نیافتـاده بـود امـروز در چـه حـالی بـودم             

افــتم. شــما اشــتباه مــرا تکــرار نکنیــد و ايــن کتــاب را بــه قفســه کتابفروشــی           بــه لــرزه مــی  

ــدل رابطــه    ــدوين م ــراع و ت ــد  از کســی کــه در اخت ــرا بخوانی ــد. آن اي همکــاري کــرده  برنگردانی

ــد   ــايی بیاموزي ــه     اســت چیزه ــا هم ــه آن بســتگی دارد. ممکــن اســت ب ــده کــاري شــما ب کــه آين

هـاي او را   ولـی گفتـه   -و نیـازي هـم نیسـت کـه باشـید     –آنچه کريس گفتـه اسـت موافـق نباشـید     

اي وقــت بگذاريــد. بــراي فهــم نظــرات منتشــر شــده   بفهمیــد. بــراي درک ديــد او از مــدل رابطــه 

ــازي   ــاده س ــوه پی ــورد نح ــن   از وي در م ــط( اي ــاي )بع ــا غل ــف را   ه ــدل در محصــوالت مختل م

ــه        ــانی ک ــاالتر از کس ــردن ب ــر و گ ــک س ــود را ي ــد و خ ــام دهی ــا را انج ــن کاره ــد. اي درک کنی

 اند ببینید. براي يادگیري اصول بنیادي وقت نگذاشته

اگــر بخــواهم کالمــم را بــا ذکــر نکتــه اي بــه پايــان بــرم ايــن نکتــه تاکیــد بــر اهمیــت شــور و  

باعـث افتخـار بـود کـه در کنـار کـريس ديـت بـه ويـرايش          شوق براي آموختن اسـت. بـراي مـن    

ــته     ــدن دســت نوش ــا کــريس و خوان ــن از صــحبت ب ــرداختم. م ــاب پ ــن کت ــاي  اي ــاي وي چیزه ه

زيادي آمـوختم. ممکـن اسـت بخواهیـد بدانیـد کـه چگونـه همکـاري مـن بـا ايـن کتـاب شـروع              

ــا افــرا   شــد؟ تصــور مــی د هوشــمند کــنم عامــل ايــن کــار بطــور غیــر مســتقیم مبــاحثی بــود کــه ب

ــه ســازي کــوقري -گــروه اوراکــل ــا بهین ــیکن  صــورت مــی SQLهــاي  ال در رابطــه ب گرفــت. ول

ــار و در   کــنم ايــن همکــاري ثمــره مطالعــه نوشــته  مــن تصــور مــی ــراي نخســتین ب هــاي کــريس ب

سالها پـیش بـود. حـس کنجکـاوي و عشـق بـه آمـوختن مـرا در کـارم جـدي کـرد و از آن پـس             

 تواند در شما هم همین تاثیر را داشته باشد. اين عوامل میدر مسیر پیشرفت قرار گرفتم و 
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 گفتار پیش

هــاي مختلــف جامعــه بانــک اطالعــاتی، احســاس کــردم کــه   هــا کــار در بخــش پــس از ســال

ــه  ــراي حرف ــابی ب ــه        اي کت ــه نظري ــول پاي ــه در آن اص ــت ک ــاز اس ــورد نی ــا( م ــه نوآموزه ــا )و ن ه

اي کــه توســط خصوصــیات عجیــب محصــوالت موجــود، ســمبل        نــه بــه گونــه   –اي  بطــهرا

بیــان شــود. مــن ايــن کتــاب را بــراي   -لــوش شــده اســت SQLهــاي تجــاري و اســتاندارد  کــاري

هـا و يـا افـراد شـاغل      پاسخگويی بـه ايـن نیـاز نوشـتم. مخاطـب اصـلی مـن بانـک اطالعـاتی کـار          

ــوري ز    ــدم درک تئ ــه ع ــه ب ــته هســتند ک ــن رش ــه تخصصــی خــود  در اي ــد و  -مین آنطــور کــه باي

اي اسـت و   کننـد. درسـت اسـت کـه ايـن تئـوري فقـط مـدل رابطـه          ، صـادقانه اعتـراف مـی   -شايد

انــد. ولــی ايــن حقیقــت هــم وجــود دارد کــه ايــن اصــول بســیار   اصــول بنیــادي ايــن نظريــه ســاده

ي کــه در ا انــد بــه گونــه آمــوزش داده شــده -و يــا هــردو حالــت–نگرانــه  کننــده و ســطحی گمــراه

انـد. بـراي مثـال در اينجـا چنـد سـوال        رسـد کـه اساسـا درک نشـده     بیشتر موارد چنین به نظـر مـی  

 دانید؟ در اين مورد مطرح شده است. شما جواب چند تا از آنها را می

 فرم اول نرمال دقیقا يعنی چه؟ -4
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ايــن کتــاب پاســخگويی بــه ســواالت فــوق و بســیاري ســواالت ديگــر را امکــان پــذير           

ــی ــاتی     م ــک اطالع ــه بان ــی ب ــور کل ــد و بط ــار کن ــه    ک ــوري رابط ــق تئ ــا را در درک عمی اي و  ه

 نمايد. شان، ياري می اي هاي روزمره حرفه از آن در فعالیت استفاده

 

 کند؟ چه چیزی این کتاب را متمایز می

هــاي  گــويم کــه ايــن کتــاب ذاتــا کتــابی جديــد اســت. مــن در کتــاب مــن در يــک کــالم مــی

ام کــه فقــط جســتجويی در اطــراف خــود کــرده و مطــالبی را کــه نیــاز بــه  قبلــی خــود بارهــا گفتــه

ــه  ســت را گــزينش نمــودهتکرارشــان بــوده ا اي  ام. ولــی اکنــون ســعی کــردم کــه آنهــا را بــه گون

متفـاوت بیــان کــنم. ترتیبــی متفــاوت، بــه وجـود آوردنــی متفــاوت، ســبک و گفتــاري متفــاوت و   

ــن          ــمتهاي اي ــی از قس ــت برخ ــن اس ــت(. ممک ــر اس ــه مهمت ــري از هم ــاوت )آخ ــاطبینی متف مخ

ال ايــن کتــاب بطــور کلــی کتــابی کتــاب در جاهــاي ديگــري مطــرح شــده باشــد ولــی بــا ايــن حــ

ام چــرا  هـايی اســت کــه قـبال نوشــته   جديـد اســت. برخــی قسـمتهاي کتــاب بــه ناچـار شــبیه کتــاب   

ــن سرچشــمه مــی   ــاتم و ســمینارهايی کــه   کــه همــه آنهــا از يــک منب ــد: از مغــز مــن و تجربی گیرن

ــ  هــا تقلیــد بــه حســاب نمــی  ام. ايــن طــی ســالها برگــزار کــرده ه از آينــد. بــه هــر حــال مــن آگاهان

هـا دقیقـا همـان نکـاتی      ام چـرا کـه ايـن مثـال     هـاي قـديمی دوبـاره اسـتفاده کـرده      تعدادي از مثـال 

 دهند. را نشان می -نه کمتر و نه بیشتر–را که مايل به توعیح آنها هستم 

اجــازه دهیــد کــه بــه موعــوع مخــاطبین ايــن کتــاب برگــرديم. همــانطور کــه اشــاره شــد مــن  

ام. پــس ايــن  هــاي اطالعــاتی منتشــر کــرده تکنولــوژي بانــک هــاي زيــادي در مــورد قــبال کتــاب

 کند؟ کتاب چه تفاوتی با آنها دارد؟ آيا اين کتاب با آنها رقابت می

ــه نظــر مــن پاســخ ســوال آخــر  ــه»ب اســت. مــن دو کتــاب ديگــر دارم کــه ممکــن اســت در  « ن

 نگاه اول رقیب اين کتاب به نظر برسند.

 5001م ها. ويرايش هشت آشنايی با پايگاه داده 

 5000اي. ويرايش سوم  ها، انواع آن و مدل رابطه پايگاه داده 
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ــه فقــط مــدل رابطــه   ــه بانــک اطالعــاتی، و ن اي را  کتــاب اول عمــال تمــامی مباحــث مربــوط ب

ــی ــن      پوشــش م ــر اي ــر  را ب ــابی دانشــگاهی اســت و ف ــا کــه در درجــه اول کت ــدين معن دهــد. ب

ر مــورد بانــک اطالعــاتی نــدارد. همچنــین  اي د گــذارد کــه خواننــده هــیچ آگــاهی و تجربــه  مــی

 تر از اين کتاب است همانطور که بايد برازنده يک کتاب درسی باشد. متن آن رسمی

ــوان        ــن بعن ــو  داروي ــن و هی ــی م ــاب قبل ــت از کت ــددي اس ــراي مج ــاب دوم اج ــانی »کت بنی

بلـی  اي اسـت کـه از کتـاب ق    اسـت. ايـن کتـاب مـتن درسـی پیشـرفته      « هـا  براي آينده پايگـاه داده 

هـايی بـا همـديگر دارنـد      هـا از نظـر موعـوع اشـتراک     تر است. با وجـود اينکـه ايـن کتـاب     رسمی

 بینم. من حقیقتا رقابتی بین اين سه کتاب نمی

تـوان در مباحثـات    تفاوت مهـم ديگـر ايـن کتـاب جنبـه خودآمـوز بـودن آن اسـت )البتـه مـی          

ــب      ــم مطال ــه فه ــک ب ــراي کم ــرد(. ب ــتفاده ک ــم از آن اس ــگاهی ه ــريندانش ــادي در   تم ــاي زي ه

کــنم کــه حــل  کتــاب وجــود دارد. گرچــه انجــام آنهــا الزامــی نیســت بــا ايــن حــال مــن فکــر مــی 

 آنها کار مفیدي است. -حداقل برخی از–کردن 

هــايم در مــورد دو کتــاب ديگــر هــم توعــیح  بــراي برطــرف کــردن شــبهه رقابــت بــین کتــاب

 دهم: می

 5004زيه و تحلیل اي: بازبینی و تج بانک اطالعاتی و مدل رابطه 

 5008اي  هاي گذرا و مدل رابطه داده 

کــه طــی آن -هــاي تـدکـــاد  بــه نظــر مــن کتــاب اول مکمــل ايــن کتــاب اســت و در آن مقالــه

ــه  ــدل رابط ــرد      م ــی ک ــان معرف ــه جهانی ــار ب ــتین ب ــراي نخس ــه  -اي را ب ــه گون ــی را ب ــف  اي ب تکل

بـــه نظريـــه  -اســـتهمـــانطور کـــه از نـــام آن مشـــخ   –ام. در کتـــاب دوم  بـــازنگري کـــرده

شــود. بــا ايــن حــال  هــاي ايــن نظريــه مربــوط مــی پــردازد و فقــط بــه يکــی از شــاخه اي نمــی رابطــه

ــه         ــر نظري ــی ب ــروري کل ــه م ــاب ک ــن کت ــه فصــل اول اي ــد ک ــر برس ــه نظ ــین ب ممکــن اســت چن

ــه ــوري         رابط ــین تص ــا چن ــن واقع ــیکن م ــباهت دارد ول ــدودي ش ــا ح ــاب ت ــن کت ــا اي اي دارد، ب

 ندارم.

ــامی مط  ــده تم ــن        چکی ــورد اي ــبال در م ــن ق ــه م ــود اينک ــا وج ــه : ب ــت ک ــن اس ــوق اي ــب ف ال

ــا    موعــوعات مطالــب زيــادي نوشــته ام کــه برخــی مطالــب آنهــا بــه صــورت اجتنــاب ناپــذيري ب

و تــا  –هــاي ديگــر مــن  کــنم کــه هیچکــدام از کتــاب هــم مشــابه بــوده انــد ولــیکن تصــور نمــی 
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جـا و بـا ايـن روش پوشـش      مطالـب ايـن کتـاب را در يـک     -دانـم هـیچ کـس ديگـر     آنجا که می

 داده باشد.

 مقدمات دیگر

هــاي  مــن بايســتی نکــات ديگــري را هــم متــذکر شــوم. اوال همــانطور کــه گفــتم مــن از مثــال 

ــودم    ــی خـ ــاالت قبلـ ــا و مقـ ــال  -کتابهـ ــا مثـ ــاتی     خصوصـ ــک اطالعـ ــروف بانـ ــی معـ اجرايـ

دايناســور را  ام. مــن از اينکــه ايــن در ايــن کتــاب هــم اســتفاده کــرده-کننــدگان و قطعــات  توزيــن

خـواهم ولـیکن توجـه داشـته باشـید کـه مـن         کشـم عـذر مـی    يک بار ديگـر بـه دنبـال خـودم مـی     

ام تــا دقیقــا نکــاتی را کــه قصــد بیــان آنهــا را دارم را  هــا را بــه دقــت طراحــی کــرده در ابتــدا مثــال

 روشن کنند.

اکنــون  هــا افــزايش يافتــه اســت و ايــن رونــد هــم اي طــی ســال ثانیــا، درک مــن از مــدل رابطــه

دهـد   هـاي مـن در ارتبـاط بـا ايـن موعـوع را نشـان مـی         نیز ادامه دارد. اين کتـاب آخـرين انديشـه   

بنـابراين اگـر بـین ايـن کتـاب و مطالـب قبلـی مـن تناق ـی مشـاهده کرديـد )کـه البتـه میـزان آن               

هــاي خواهــد بــود و بــه هــر حــال مــن  بســیار انــدک اســت(، مطالــب ايــن کتــاب جانشــین کتــاب 

هــايی اکثــرا بســیار جزيــی هســتند. مــن همیشــه ســعی کــرده ام کــه  چنــین اخــتالفتاکیــد میکــنم 

 کنند. جزء اولین کسانی باشم که مطالب جديد را بیان می -در صورت احساس نیاز–

ثالثــا، مــن قصــد دارم مطالــب را بصــورت تئــوري بیــان کــنم. ولــی بــه ايــن جملــه اعتقــاد دارم 

را بـه ايـن علـت بیـان کـردم کـه بسـیاري از مـردم          ايـن نکتـه  «. آيـد  تئوري همیشه به کار مـی »که 

توانـد کـاربردي باشـد.     کننـد اگـر چیـزي تئـوري شـد، ديگـر نمـی        انـد و تصـور مـی    با آن مخالف

کـنم يعنـی    حـداقل تئـوري کـه مـن در مـوردش صـحبت مـی       –ولی حقیقـت اينسـت کـه تئـوري     

ــوري رابطــه ــ    -اي تئ ــن نیســت ک ــا اي ــوري تنه ــن تئ ــه بســیار کــاربردي اســت. هــدف اي ه يادگرفت

ــه ســاخت سیســتم    ــادر ب ــا را ق ــن اســت کــه م هــايی صددرصــد کــاربردي   شــود. بلکــه هــدف اي

ــه    نمايــد. ايجــاد هــر يــک از قســمت  هــاي ايــن تئــوري داراي داليــل محکــم کــاربردي اســت. ب

راسـتی بخـش عمـده ايــن تئـوري نـه تنهــا کـاربردي اسـت کـه بنیــادي، سـهل، سـاده، ســودمند و           

ــت. )    ــم هس ــش ه ــذت بخ ــاال ل ــت      احتم ــاب ثاب ــه کت ــام مطالع ــوع در هنگ ــن موع ــدوارم اي امی

 شود.(
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اي باشـیم. ايـن نظـر کـه تئـوري       )در حقیقت مـا نبايـد بـه دنبـال چیـزي فراتـر از تئـوري رابطـه        

ــه يــک صــنعت      کــاربردي اســت آن ــراي نمون ــدارد. ب ــاع ن ــه دف ــازي ب ــديهی اســت کــه نی ــدر ب ق

بنـا شـود. يـک فـرد بـدبین ممکـن       توانـد بـر پايـه يـک انديشـه تئوريـک        میلیارد دالري فقـط مـی  

ــه حــال چــه فايــده  »اســت بگويــد  تــوان  مــی« اي بــراي مــن داشــته اســت؟  بلــه، ولــی تئــوري تــا ب

ــی    ــاه م ــابیم، آنگ ــوري را دري ــت تئ ــر اهمی ــه اگ ــت ک ــه    گف ــل ب ــواره خــود را در مقاب ــوانیم هم ت

ــدين ــی       منتق ــن فکــر م ــر اســاس آن م ــه ب ــل ديگــري اســت ک ــم دلی ــن ه ــدانیم. اي ــنم  برحــق ب ک

 هايی از اين دست مورد نیاز هستند.( کتاب

ــا  اســت و مــن فــر  کــرده SQL« اي رابطــه»اي ديگــر: زبــان اســتاندارد  و نکتــه ام کــه شــما ب

ــال        ــن ح ــا اي ــتید. ب ــنا هس ــاتی آش ــک اطالع ــورد بان ــی در م ــاهیم کل ــین مف ــان و همچن ــن زب -اي

تاســف  ام. حقیقــت انتقــاد کــرده SQLمــن بــا صــراحت از  -همــانطور کــه بــزودي خواهیــد ديــد

ــن اســت کــه   ــار اي ــوارد نمــی  SQLب ــدل رابطــه   در بســیاري م ــه خــوبی از م ــد ب اي پشــتیبانی  توان

کنــد. ايــن زبــان از نظــر نــاق  بــودن دســتورات و نحــوه اجــراي آنهــا داراي مشــکالت بســیاري   

را داخــل کوتیشــن قــرار دادم.( ايــن فقــط يکــی « اي رابطــه»اســت.)براي تاکیــد بــر ايــن موعــوع، 

ــ  ــی اســت ک ــه از داليل ــدل رابط ــادگیري م ــراي ي ــتیبانی   ه ب ــه پش ــرا ک از  SQLاي وجــود دارد. چ

توانیـد   اين مدل بسـیار نـاق  و نارسـا اسـت. ايـن زبـان ماننـد طنـابی در دسـت شماسـت کـه مـی            

بــا آن خــود را دار بزنیــد. پــس بــراي اينکــه چنــین اتفــاقی برايتــان نیافتــد نیــاز بــه تئــوري داريــد.   

شــما را وادار  SQLد را مقیــد بــه مقرراتــی کنیــد کــه بايســتی شــما نیازمنــد تئــوري هســتید تــا خــو

کــرد، ولــی ايــن کــار را نکــرده اســت. تکــرار ســطرها در ايــن مــورد مثــال    بــه رعايــت آنهــا مــی

ــن کــار در مــدل رابطــه  ــی   خــوبی اســت. اي ــر مجــاز اســت ول ــد.  آن را مجــاز مــی SQLاي غی دان

« ويفگــی»دانیــد چــرا نبايــد از ايــن شــما بايــد بدانیــد چــرا ايــن کــار در تئــوري ممکــن نیســت تــا ب

ــره» SQLموجــود در  ــرداري به ــاب    « ب ــن کت ــد اي ــده و منتق ــوان خوانن ــت بعن ــد. اســتفان فارول کنی

کنیــد کــه هــیچ  اي تجربــه داشــته باشــید، بــه خــوبی درک مــی اگــر بــه انــدازه ذره»چنــین نوشــت: 

 «راهی براي فرار از تئوري وجود ندارد.

ر هـر کجـاي ايـن کتـاب کـه مـن ايـن کلمـه را بـه کـار           : د SQLو يک نکته ديگـر در مـورد   

ــان کــه هــر   نــه لهجــهاســتاندارد اســت و  SQLام منظــورم فقــط  بــرده يــک هــاي مختلــف ايــن زب
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عنــوان شــده باشــد( و  آنکــه بطــور صــريح خــالف  آن)جــز  باشــد خــام مــی یمتعلــق محصــول

 نیست. «sequel»برم منظورم  را به کار می« ال -کیو-اس»خصوصا زمانی که کلمه 

هايی که در مورد مطالب بیان شده در اين کتاب اراقه  توجه شما را به کنفرانسدر پايان 

و يا  http://www.dbdebunk.comکنم. براي اطالعات بیشتر به آدرس  ام جلب می نموده

http://www.thethirdmanifesto.com .مراجعه نمايید 

 پاسخ به سواالت 

ــراي ع ــويت در   شــما مــی ــد ب ــه    توانی ــا ب ــا م ــالو  ب ــا درخواســت کات ــا و ي لیســت پســتی م

 نشانی زير مکاتبه کنید:
mailto:info@oreilly.com 

همچنــین بــراي طــرح ســواالت فنــی و يــا امهــار نظــر در مــورد مطالــب کتــاب بــه آدرس زيــر 

 نامه بنويسید:
mailto:bookquestions@oreilly.com 

هـاي بیشـتر و غلـط نامـه کتـاب را       توانیـد مثـال   ما وب سايتی بـراي ايـن کتـاب داريـم کـه مـی      

 در آن مشاهده کنید. آدرس اين سايت عبارت است از:
http://www.oreilly.com/catalog/databaseid 

 قدردانی

ــاب      ــن کت ــدن اي ــر مســتقیم در بوجــود آم در اينجــا از تمــام کســانی کــه بطــور مســتقیم و غی

ــت داشــتند تشــکر مــی  ــاب را ذکــر مــی   دخال ــن کت ــان اي ــام بازبین کــنم. اســتفان  کــنم. در اينجــا ن

ونـــر. کـــه  مولینـــارو، پیتررابســـون و میشـــل هـــان، آنـــاتونی فارولـــت، جانـــاتن جنیـــک، لکـــس

هــاي مــن نوشــتند. همچنــین از نــاگرا  آلــور و هیــو    نوشــته اي ســودمندي بــراي دســتهــ شــرح

کـنم. همچنـین از همسـرم     داروين بخـاطر مباحثـات فنـی متعـددي کـه بـه مـن داشـتند تشـکر مـی          

ــتیبانی  ــت و پشـ ــاطر حمايـ ــدي بخـ ــار   لینـ ــن کـ ــام ايـ ــام انجـ ــامی -اش در هنگـ ــین تمـ و همچنـ

کـنم. از تمــامی افـراد انتشــارات    قــدردانی مـی  -لیهـاي بانــک اطالعـاتی طـی ســالیان متـوا     پـروژه 

ــت      ــو انترمونـ ــا جاناتـــان جنیـــک و ژنويـ ــاطر دلگرمـــی و همیـــاري و    اوريلـــی خصوصـ بخـ

 ن نوشتن اين کتاب سیاسگزارم.شان در تمامی زما پشتیبانی

 سی جی ديت

 ۱۰۰۲هلدبور ، کالیفرنیا، 

www.booknama.com
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ــین  ــري    –متخصص ــباط و تفک ــر ان  ــا ه ــد.     –ب ــود را بدانن ــاري خ ــته ک ــول رش ــتی اص بايس

اي را بشناسـید چـرا    بنابراين اگـر شـما يـک متخصـ  بانـک اطالعـاتی هسـتید بايـد مـدل رابطـه          

اي در هــر  ش عمــده( بانــک اطالعــاتی اســت. امــروزه مــدل رابطــهکــه ايــن مــدل اصــل )و يــا بخــ

ــاه  ــا تجــاري پايگ ــا  داده دوره دانشــگاهی و ي ــطحی –ه ــداقل بصــورت س ــی  -ح ــدريس م ــود  ت ش

ــه خــوبی انجــام نشــده اســت و نتیجــه مطلــوبی از ايــن     ولــی ايــن کــار در اکثــر مــوارد ايــن امــر ب

ــی   ــل نم ــدريس حاص ــه    ت ــدل رابط ــفانه م ــود. متاس ــوم   ش ــط عم ــک    اي توس ــا بان ــه ب ــرادي ک اف

 اطالعاتی سر و کار دارند، به خوبی درک نشده است. برخی داليل اين امر عبارتند از:

          فهمیــدن ايــن مــدل ماننــد يـــادگیري در خــالء اســت. درک رابطــه بــین اشـــیا– 

ــراي تــازه کــار  و همچنــین شناســايی مســاقل و راه حــل آنهــا، مشــکل   –هــا  حــداقل ب

 است.  

 اند. ل اين مفاهیم را درک نکردهخود مدرسین نیز بطور کام 

  ــی ــراد تجرب ــرا در اف ــان      اکث ــاي آن زب ــت و بج ــده اس ــدريس نش ــدل اصــال ت ــن م ـ اي

SQL هاي آن مانند لهجه اوراکل تدريس شده است. و يا برخی لهجه 

اي و خصوصــا افــراد تجربــی  هــاي حرفــه بنــابراين کتــاب حاعــر بــراي بانــک اطالعــاتی کــار 

دارنـد ولـی دانـش آنهـا کمتـر از چیـزي اسـت کـه بايـد باشـد. بـا            است، که با اين مـدل آشـنايی   

داننــد  ايــن وجــود ايــن کتــاب بــراي شــروع کــار کســانی کــه هــیچ چیــز از بانــک اطالعــاتی نمــی

اگــر در  –دانیـد. ولــی اگـر    مــی SQLدانــم کـه شــما چیزهـايی در مـورد     مناسـب نیسـت. مــن مـی   

اي تمامــا از  ا از مــدل رابطــهاگــر آگــاهی شــم –اينجــا لحــن صــحبتم کمــی تنــد اســت ببخشــید  

SQL شناســید  اي را آنطــور کــه بايــد و شــايد نمــی ناشــی شــده اســت، متاســفانه شــما مــدل رابطــه

 قرار داريد.« دانند به اندازه کافی نمی»و در زمره افرادي که 

 توجه

 SQL   اي مدل رابطه 
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ــه     ــواردي ک ــی از م ــا برخ ــان       SQLدر اينج ــت را بی ــرده اس ــن نک ــا را روش ــوح آنه ــه وع ب

 کرده ام )و تعداد بیشماري از اين موارد وجود دارد(:

 ها واقعا چه هستند ها و تاپل هاي اطالعاتی، رابطه بانک 

 ها ها و رابطه تفاوت بین نوع 

 اي هاي رابطهاي و متغیر تفاوت بین مقادير رابطه 

 ها ها و استنتا  رابطه بین گزاره 

 اي هاي رابطه صحت ويفگی 

 نقش حیاتی قیود جامعیت 

 تمامی موارد فوق و بسیاري موارد ديگر در اين کتاب عنوان شده اند.

ــی  ــد م ــاره تاکی ــه     دوب ــدل رابط ــما از م ــاهی ش ــر آگ ــنم: اگ ــط از  ک ــده   SQLاي فق ــی ش ناش

هـاي ناپسـند    قـرار داريـد. يکـی از پیامـد    « داننـد  ه کـافی نمـی  بـه انـداز  »است، در زمره افرادي کـه  

ــد و فرامــوش     ــو بیاموزي ــب را از ن ــد برخــی مطال ــن اســت کــه شــما مجبوري ــر اي ــن ام کــردن و  اي

ايــد، کــاري دشــوار اســت. يــک نکتــه ديگــر...  بــازآموزي مطــالبی کــه قــبال بــه اشــتباه يــاد گرفتــه

ور کامـل بـا مبحثـی آشـنايی داريـد، از      کنیـد بـه طـ    کنم به ايـن دلیـل کـه تصـور مـی      خواهش می

ــی      ــه م ــتید ک ــئن هس ــال مطم ــراي مث ــد. ب ــرفنظر نکنی ــه آن ص ــت. و    مطالع ــد چیس ــه کلی ــد ک دانی

 اي. و يا پیوند. عبارات رابطه

 

 درباره اصطالحات فنی

ــه   ــاحثی رابط ــت مب ــدن لیس ــا دي ــله      ب ــاال بالفاص ــردن احتم ــرح ک ــل مط ــمت قب ــه در قس اي ک

 SQLام.  و ويفگــی اســتفاده کــرده *ســمی ماننــد رابطــه، تاپــلايــد کــه از کلمــات ر متوجــه شــده

تــري ماننــد جــدول، ســطر و  کنــد و بجــاي آن عبــارات دوســتانه از اينگونــه عبــارات اســتفاده نمــی

ــی  ــار م ــه ک ــتون را ب ــب را       س ــتانه، مطال ــارات دوس ــه عب ــر ک ــن نظ ــا اي ــل ب ــور ک ــه ط ــن ب ــرد. م ب

رسـد کـه ايـن عبـارات سـاده مطلـب        ر مـی کند مـوافقم. ولـی در ايـن مـورد بـه نظـ       تر می پذيرفتنی

کننــد و در واقــن باعــث نفهمیــدن اصــل مطلــب   کنــد بلکــه آنــرا تحريــف مــی  تــر نمــی را مطبــوع

                                                 
 بر وزن قابل *
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شوند. واقعیـت ايـن اسـت کـه رابطـه همـان جـدول نیسـت، تاپـل سـطر نیسـت و ويفگـی هـم               می

ود مـن  خـ  –تواننـد در متـون غیـر رسـمی خـود را بجـاي آنهـا جـا بزننـد           ستون نیست. و فقط مـی 

خــواهم بگــويم کــه عبــارات دوســتانه فقــط  مــی -هــا ايــن کــار را کــرده ام هــم در بســیاري کتــاب

انـد. بـه زبـان ديگـر:      به واقعیـت شـباهت دارنـد و از بیـان ذات آنچـه بـه دنبـال آن هسـتید، نـاتوان         

ــراي      ــود کــه ب ــد ب ــده باشــید، آنگــاه مجــاز خواهی ــه درســتی فهمی ــزي را ب اگــر شــما کیفیــت چی

ز عبــارات ســاده اســتفاده کنیــد ولــی بــراي موعــوعی کــه بــراي نخســتین بــار قصــد   نامیــدن آن ا

درگیر شـدن بـا آنـرا داريـد، واقعـا الزم اسـت کـه از اصـطالحات رسـمی شـروع کنیـد. بنـابراين             

ــرده     ــتفاده ک ــمی اس ــن از اصــطالحات رس ــوارد م ــر م ــاب در اکث ــن کت ــن   در اي ــه در موق ام و البت

 کتاب( اولام.)البته نه در فصل  هلزوم آنها را بطور کامل توعیح داد

ــه ــه     و نکتـ ــد کـ ــه شـ ــی: گفتـ ــطالحات فنـ ــورد اصـ ــر در مـ ــه  SQLاي ديگـ ــعی دارد کـ سـ

تـــر کنـــد. و در اينجـــا بايـــد بگـــويم کـــه در نهايـــت کـــار را  اي از عبـــارات را ســـاده مجموعـــه

ــده ــر مــی پیچی ــد همگــی در     ت ــین و مت ــابن، پروســیجر، روت ــور، ت ــه کلمــات اپرات ــراي نمون ــد. ب کن

هـاي بسـیار جزقـی( و مـن در ايـن کتـاب بـراي         کننـد )بـا تفـاوت    به يک موعوع اشـاره مـی  اصل 

 ام. همگی از کلمه اپراتور استفاده کرده

ــه ــورد  و نکت ــط   SQLاي ديگــر در م ــه فق ــن کلم ــه   SQL؛ منظــورم از اي ــتاندارد اســت و ن اس

دي باشـد بجـز مـوار    هـاي مختلـف ايـن زبـان کـه هـر يـک متعلـق بـه محصـول خاصـی مـی             لهجه

ام.)ايــن نکتــه را در پیشــگفتار کتــاب هــم  کــه بطــور صــريح خــالف ايــن مطلــب را عنــوان کــرده

خواننــد(. انتقــادات مــن هــم بــه  دانــم کــه اکثــر مــردم پیشــگفتار کتــاب را نمــی آورده ام ولــی مــی

ــان  ــی  SQLهم ــتاندارد برم ــر       اس ــه محصــول پ ــده ب ــرح گردي ــادي مط ــر انتق ــابراين اگ ــردد. بن گ

 شود. ام بسیار خوب و عالی است مربوط نمی تانه شنیدهطرفدار شما که خوشبخ

 

 قوانین، نه محصوالت

سوال مهمی کـه ممکـن اسـت از مـن بیرسـید ايـن اسـت کـه چـرا مـدعی هسـتم کـه شـما بـه               

اي آشــنايی داشــته باشــید. پاســخ ايــن  عنــوان متخصــ  بانــک اطالعــاتی بايســتی بــا مــدل رابطــه 

ــه   ــدل رابط ــه م ــت ک ــه محصــول نی  اس ــته ب ــر     اي وابس ــت و اگ ــوانین اس ــه ق ــته ب ــه وابس ــت بلک س

 بخواهید معنی قواعد را بدانید به شرح زير است)به نقل از لغت نامه چیمبر قرن بیستم(:
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قــانون: ماخــذ، ريشــه، اصــل، اصــل بنیــادي، اصــل طبیعــی، پايــه تئــوري، واقعیــت بنیــادي کــه  

 اند و يا بديهی باشد. ديگران آنرا کشف کرده

ــوانین  ــن اســت کــه ق ــه اي ــن  نکت ــا همــواره در حــال   آوري پابرجــا هســتند و محصــوالت و ف ه

هــم از ايــن امــر مســتثنا نیســت(. بــراي مثــال فــر  کنیــد کــه شــما اوراکــل را    SQLتغییرنــد )و 

شناســید و يــا اصــال در اوراکــل خبــره هســتید. بــا ايــن حــال دانــش شــما بــه اوراکــل محــدود   مــی

نیســت.)و ممکــن اســت مــانن     SQLServerو يــا  DB2شــود و قابــل انتقــال بــه محــیط      مــی

و بـه زبـان    –پیشرفت شما در شـناخت محـیط جديـد هـم باشـد.( ولـی اگـر شـما قـوانین اساسـی           

ــه   ــدل رابط ــر م ــش و        -اي ديگ ــت: دان ــال اس ــل انتق ــه قاب ــد ک ــارتی داري ــش و مه ــد، دان را بدانی

 شود. کند و هرگز قديمی نمی مهارتی که شما را قادر به کار در هر محیطی می

ــابراين د ــادي موعــوع   بن ــه محصــوالت. اصــول بنی ــد و ن ــوانین اهمیــت دارن ر کتــاب حاعــر ق

دانـم کـه در دنیـاي واقعـی گـاه شـما مجبـور بـه          بحث است و نه مـدهاي زودگـذر. البتـه مـن مـی     

مصــالحه هســتید. مــثال برخــی اوقــات ممکــن اســت داليلــی عملــی بــراي طراحــی بانــک            

مــورد بحــث  هفــتمموعــوع در فصــل اطالعــاتی بصــورت غیــر بهینــه وجــود داشــته باشــد. )ايــن  

ــه اســت.( در مــورد   ــین شــرايطی را در نظــر داشــت. گــر چــه    هــم مــی SQLقــرار گرفت تــوان چن

اي قطعــا امکــان پــذير اســت )در برخــی اجــزا و بــه هــر قیمتــی(،  بصــورت رابطــه SQLاســتفاده از 

بسـیار   سـازي موجـود   بـه ايـن دلیـل کـه پیـاده      –رسـید کـه    ولی در برخی موارد به ايـن نتیجـه مـی   

وري را پــايین خواهــد آورد. در چنــین مــواردي ممکــن اســت   چنــین کــاري بهــره -نــاق  اســت

ــا را از  برخــی قســمت ــامال رابطــه»ه ــک کــوقري    « اي ک ــتن ي ــا نوش ــثال ب ــد. )م ــاف کنی ــودن مع ب

سـازي اسـتفاده از يـک اينـدکس(. بـه هـر صـورت مـن اعتقـاد           عجیب و غیـر طبیعـی بـراي پیـاده    

 اي را از منظر قوانین به انجام رسانید. چنین مصالحهراسخ دارم که شما بايد 

 دهید. شما بايد بدانید که در زمان مصالحه، داريد چه کاري انجام می 

      ــرک آن داشــته ــراي ت ــل خــوبی ب ــانونی بشناســید و دلی ــار صــحیح و ق ــد رفت شــما باي

 باشید.

  ن شـما بايــد داليــل خــود را مســتند کنیــد، چــرا کــه اگــر در آينــده قصــد بهــم زدن ايــ

مـــثال اگـــر محصـــول بعـــدي در همـــین رابطـــه ابزارهـــاي  -مصـــالحه را داشـــته باشـــید 

 پذير باشد. اين کار انجام -بیشتري داشت
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 -ســال قبــل بیــان شــده اســت  200کــه منســوب بــه لئونــاردو داوينچــی اســت و  –جملــه زيــر 

 کند: فوت و فن دريا نوردي را بیان می

وري اســت ماننــد ناخـدايی اســت کــه بــدون  کسـی کــه شــیفته انجـام تجربــه بــدون پشــتوانه تئـ   

توانـد اطمینـان داشـته باشـد کـه بـه کجـا         گـاه نمـی   رود و هـیچ  نمـا بـه کشـتی مـی     سکان يـا قطـب  

 رسد. تجربه بايستی همیشه بر پايه معلومات تئوري بنا شود. می

 

 مروری بر مدل اصلی

ــی    ــار م ــاتی ک ــک اطالع ــه بان ــما در زمین ــدل     ش ــا م ــدودي ب ــا ح ــابراين ت ــد، بن ــهکنی اي  رابط

آشــنايی داريــد. هــدف از ايــن بخــش شــروع صــحبت در مــورد مباحــث آتــی اســت و مــروري    

خــواهیم  -کــه بصــورت اصــلی تــدوين شــده اســت–هــاي ابتــدايی ايــن مــدل  بــر برخــی از جنبــه

ــارت   ــه عب ــدوين شــده اســت »داشــت. ب ــط در  « بصــورت اصــلی ت ــد  يــک تصــور غل توجــه کنی

کننـد در حـالی کـه چنـین نیسـت.       ايسـتا فـر  مـی    اي اينسـت کـه آنـرا کـامال     مورد مـدل رابطـه  

اي از ايــن نظــر شــبیه رياعــیات اســت: رياعــیات هــم ايســتا نیســت و در گــذر زمــان   مــدل رابطــه

توانــد بعنــوان شــاخه کــوچکی از رياعــیات  اي مــی کنــد. در حقیقــت مــدل رابطــه تغییــر پیــدا مــی

ــ       ــات و نت ــد اثب ــاياي جدي ــواره ق  ــان هم ــی زم ــود. در ط ــه ش ــر گرفت ــف  در نظ ــد کش ايج جدي

شــوند و همیشــه افــراد شايســته در ايــن رونــد مشــارکت دارنــد. و بــاز هــم مشــابه رياعــیات،    مــی

 اي نیز توسط فردي ابداع شد که از زمره مردان کوشاي اين جهان بود.   مدل رابطه

ــد بگــويم کــه وي اي      ــد. باي ــام وي را ندانی ــايد ن ــت و در آن زمــان    *کـــاد   اف ش نــام داش

ــین   ــی از محقق ــه يک ــال    IBMموسس ــر س ــود. در اواخ ــراي     4303ب ــی ب ــیدان تجرب ــاد رياع ک

هـا   تواننـد در تـدوين قـوانین مربـوط بـه پايگـاه داده       نخستین بـار دريافـت کـه قواعـد رياعـی مـی      

ــود   – ــاق  ب ــیار ن ــان بس ــه در آن زم ــه -ک ــدل در       ب ــن م ــلی اي ــدوين اص ــوند. ت ــه ش ــار گرفت ک

مــن مطالــب بیشــتري در مــورد ايــن  نمــودار گشــت و  4303در ســال  IBMگــزارش تحقیقــاتی 

 ام. مقاله در عمیمه ب عنوان نموده

                                                 
کرد. براي دوستانش و از جمله خود من او  ا می ولی او همیشه با نام مستعار ام ،اي براي ادگار و اف براي فرانک *

 تد بود.
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 های ساختاری ویژگی

ــت     ــاختار، جامعی ــت. س ــم اس ــز مه ــه ج ــدل اصــلی داراي س ــا داده   م ــار ب ــور   و ک ــن بط ــا. م ه

ــالی توعــیح   ــارا بصــورت اجم ــک از آنه ــی  خالصــه هري ــم و در فصــل م ــده ده ــاي آين ــور   ه بط

 کامل در مورد آنها بحث خواهم کرد.

هــا را  دانیــد رابطــه اول ســاختار. اصــلی تــرين ســاختار خــود رابطــه اســت و همــانطور کــه مــی 

را بعنـوان يـک مثـال بـدون نیـاز       4-4دهنـد )شـکل    بصورت جـدول بـر روي کاغـذ نمـايش مـی     

هــا هـم شــناخته   شـوند.)که بعنــوان دامنـه   هــا بـر روي انــواع تعريـف مــی   بـه توعـیح ببینیــد(. رابطـه   

هــاي واقعــی در  تخري خیــالی از مقــادير مختلــف اســت کــه ويفگــی شــوند(. يــک نــوع، اســ مــی

ــه ــی     رابط ــود را از آن برم ــی خ ــادير واقع ــی، مق ــاي واقع ــک      ه ــال بان ــه مث ــه ب ــا مراجع ــد. ب دارن

ــکل    ــه در ش ــعب ک ــدان و ش ــاتی کارمن ــه     4-4اطالع ــوعی ک ــثال ن ــت، م ــده اس ــايش داده ش نم

DNO «( ــعبه ــد ش ــه «( ک ــام دارد مجموع ــ  ن ــدهاي معتب ــامی ک ــی اي از تم ــعب م ــراي ش ــد.  ر ب باش

ــی  ــه  DNOويفگـ ــی   DEPTدر رابطـ ــین ويفگـ ــه  DNOو همچنـ ــی EMPدر رابطـ ــد  مـ تواننـ

ــده     ــته ش ــالی برداش ــتخري خی ــه از اس ــند ک ــاديري باش ــامل مق ــن    ش ــام اي ــت ن ــد.)ولی الزم نیس ان

هــاي  هــا ماننــد نوعشــان بــا هــم يکــی باشــد و معمــوال هــم چنــین نیســت. در آينــده مثــال  ويفگــی

 رد خواهیم ديد.( زيادي در اين مو

 

 
 مقادير نمونه –. بانک اطالعاتی شعب و کارمندان 4-4شکل 

 

ــدول    ــتم، ج ــبال گف ــه ق ــور ک ــان ط ــايی م هم ــکل  ه ــدول ش ــد دو ج ــه 4-4انن ــه   رابط ــا را ب ه

ــی ــک جــدول   تصــوير م ــند. ي ــی nکش ــايی م ــا جــدولی   ت ــد ب ــود.   nتوان ــايش داده ش ــتونی نم س

توانــد  مــی nانــد.  هــا معــادل هــا رابطــه و همچنــین ســطرها بــا تاپــل هــاي جــدول بــا ويفگــی ســتون
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ــ   اينري و يــک مقــدار صــحیح و غیــر منفــی باشــد. يــک رابطــه يکتــايی يــونري، رابطــه دوتــايی ب

ــی   ــده م ــري نامی ــايی ترن ــه ت ــه س ــه  رابط ــدل رابط ــتیبانی   شــوند. م ــد را پش ــاگون کلی ــواع گون اي ان

.کند. هـر رابطـه داراي حـداقل يـک کلیـد کانديـد اسـت        می
کلیـد کانديـد فقـط يـک شناسـه        *

ــان ديگــر ترکیبــی اســت از ويفگــی  ــه زب ــه همیشــه، ايــن  –هــا  يکتــا اســت. ب « ترکیــب»اکثــرا و ن

ــی ر  ــک ويفگ ــط ي ــیفق ــرد ا در برم ــذکر داراي      -گی ــوق ال ــب ف ــه در ترکی ــل رابط ــر تاپ ــه ه ک

بــراي مثــال هــر شــعبه داراي يــک کــد يکتــا و هــر کارمنــد  4-4مقــداري يکتــا اســت. در شــکل 

ــابراين مــی  ــا اســت. بن يــک کلیــد  {DNO}تــوانیم بگــويیم کــه  داراي يــک شــماره پرســنلی يکت

ــراي   ــد ب ــراي    {ENO}و  DEPTکاندي ــد ب ــد کاندي ــک کلی ــوالد:   EMPي ــورد آک ــت. در م اس

حتـی زمـانی کــه   -هــا هسـتند  هـايی از ويفگـی   هــا، يـا مجموعـه   کلیـدهاي کانديـد همیشـه ترکیـب    

و بصــورت عرفــی اع ــاي يــک مجموعــه را بــین آکــوالد   -فقــط يــک ويفگــی را شــامل شــود 

 دهند. قرار می

و موعــوع بعــد کلیــد اصــلی، کلیــد کانديـــدي اســت کــه بــه دلیــل دارا بــودن برخـــی           

ام، بــراي ايــن منظــور انتخــاب شــده اســت. بــديهی اســت کــه اگــر رابطــه فقــط   مشخصــات خــ

تــوان بــه راحتـی آنــرا کلیــد اصــلی نامیــد. ولــی اگــر رابطــه   يـک کلیــد کانديــد داشــته باشــد، مــی 

ــا بیشــتر–داراي دو  ــد اصــلی     -وي ــوان کلی ــا بعن ــراي انتخــاب يکــی از آنه ــد باشــد ب ــد کاندي کلی

بـراي مثــال  «. از بقیـه برابرتــر اسـت  »الخره يکـی از آنهـا   مختـار خـواهیم بـود. بــه ايـن معنـا کـه بــا      

فــر  کنیــد کــه يــک کارمنــد داراي يــک شــماره کارمنــدي يکتــا و يــک نــام يکتــا اســت. در   

خواهنـــد بـــود و ممکـــن  EMPهـــر دو کلیـــد کانديـــد  {ENAME}و  {ENO}ايـــن صـــورت 

 را بعنوان کلید اصلی تعیین کنیم. {EMP}است که ما 

ــتم در  ــد کــه گف ــد     توجــه کنی ــک کلی ــط ي ــی اگــر فق ــتید ول ــد اصــلی آزاد هس انتخــاب کلی

کانديد موجود باشـد ديگـر نـه اختیـاري وجـود دارد و نـه مشـکلی. امـا اگـر بـیش از يـک کلیـد             

بخــواه دارد. در بع ــی  کانديــد وجــود داشــته باشــد، انتخــاب از بــین آنهــا تــا حــدودي حالــت دل

نتخـاب وجـود نـدارد. در ايـن کتـاب      رسـد کـه هـیچ دلیـل منطقـی بـراي ا       ها بـه نظـر مـی    موقعیت

ــی      ــروي م ــلی پی ــد اص ــده کلی ــوال از قاع ــن معم ــکل     م ــد ش ــاويري مانن ــنم. در تص ــن  4-4ک م

                                                 
)قسمت « هر رلور داراي حداقل يک کلید کانديد است»به زبان دقیق اين جمله بايد به اين صورت گفته شود: *

 بینید(.در مقابل رلورها را ب ها رابطه
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کـنم کـه    کـنم. بـر ايـن نکتـه تاکیـد مـی       ويفگی کلید اصلی را بـا دو خـط در زيـر آن متمـايز مـی     

وان اي اهمیــت فــرا کلیــد کانديــد همــان کلیــد اصــلی نیســت و ايــن موعــوع از نقطــه نظــر رابطــه 

ــرده     ــتفاده ک ــد اس ــه کلی ــن از کلم ــوارد م ــد در برخــی م ــه بع ــن ب ــور از آن  دارد. از اي ــه منظ ام ک

ــدام          ــلی از ک ــد اص ــه کلی ــويد ک ــب ش ــت متعج ــن اس ــواردي ممک ــت.)در م ــد اس ــد کاندي کلی

ــام » ــره  « مشخصــات خ ــد به ــدهاي کاندي ــاير کلی ــر س ــه    در براب ــن مشخص ــت؟ اي ــوده اس ــد ب من

ــ   ــده ب ــی انتخــاب ش ــه ذات ويفگ ــوال ب ــیمعم ــم     از م ــدان مه ــن موعــوع چن ــردد. بگــذريم، اي گ

 نیست.(

هــاي يــک رابطــه اســت کــه الزم اســت   اي از ويفگــی و در نهايــت کلیــد خــارجی، مجموعــه

بــا مقــادير کلیــد کانديــد يــک رابطــه ديگــر )و يــا شــايد همــان رابطــه( مطابقــت داشــته باشــد. بــا  

ــکل    ــه ش ــه ب ــثال  4-4مراجع ــارجی   {DNO}م ــد خ ــت و الزم اســ  EMPکلی ــادير آن اس ت مق

ــا کلیــد کانديــد  ــراي مشــخ  شــدن ايــن   DEPTدر رابطــه  {DNO}ب مطابقــت داشــته باشــد. )ب

ام(. منظـور از لـزوم مطابقـت ايـن اسـت       موعوع، آنها را در شـکل بـا فلـش بـه هـم مـرتبط کـرده       

توانــد  هــم مــی DEPTباشــد آنگــاه  DNOبــراي  D2داراي تــاپلی بــا مقــدار  EMPکــه اگــر مــثال 

ــاپلی با ــدار  داراي تــ ــه مقــ ــد کــ ــورت   D2آن  DNOشــ ــر اينصــ ــت در غیــ داراي  EMPاســ

نمونـه قابـل اعتمـادي    »کارمندي خواهـد بـود کـه وجـود خـارجی نـدارد و بانـک اطالعـاتی هـم          

 نخواهد بود.« از واقعیت

 

 های جامعیت ویژگی

قیــد جامعیــت در اصــل فقــط عبــارتی منطقــی اســت کــه بايــد همیشــه درســت باشــد. مــثال در  

داشــت بــدين   SALARYتــوان يــک قیــد عملــی در مــورد      نــدان مــی مــورد شــعب و کارم 

ــودي          ــاتی داراي قی ــک اطالع ــر بان ــد. ه ــفر باش ــر از ص ــه بزرگت ــدار آن همیش ــه مق ــورت ک ص

هـاي يـک بانـک اطالعـاتی خـام تـدوين شـده و         است ولی اين قیـود لزومـا بـا توجـه بـه رابطـه      

)حــداقل بصــورت ســنتی(  اي ويــفه همــان بانــک اطالعــاتی خواهنــد بــود. در مقابــل مــدل رابطــه 

ــاتی          ــک اطالع ــر بان ــر ه ــه ب ــا ک ــدين معن ــومی ب ــت. عم ــومی اس ــت عم ــانون جامعی داراي دو ق

 شود. يکی از آنها در مورد کلید اصلی است و ديگري در مورد کلید خارجی. اعمال می
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 جامعیت وجودي

 تواند تهی باشد. کلید اصلی نمی 

 

 جامعیت ارجاعی

 ی در کلید خارجی وجود داشته باشد.نبايستی هیچ مقدار غیر منطبق 

 

کلیــد خــارجی غیــر   »اجــازه دهیــد تــا اول دومــی را توعــیح دهــم: منظــورم از عبــارت        

ــق ــامر وجــود     « منطب ــد متن ــد کاندي ــادل آن در کلی ــدار مع ــد خــارجی اســت کــه مق ــدار کلی ، مق

ــر     ــدان، اگ ــعب و کارمن ــال ش ــد. در مث ــته باش ــدار    EMPنداش ــه مق ــد ک ــاپلی باش  DNOداراي ت

ــامر آن در   D2آن  ــل متن ــی تاپ وجــود نداشــته باشــد، جامعیــت ارجــاعی نقــ    DEPTاســت ول

ــاده     ــر پی ــط ب ــاعی فق ــت ارج ــانون جامعی ــابراين ق ــت. بن ــده اس ــارجی   ش ــد خ ــازي صــحیح کلی س

شـود کـه هـر مقـدار کلیـد       کنـد و عنـوان جامعیـت ارجـاعی از ايـن واقعیـت ناشـی مـی         تاکید مـی 

ــا مقــدار   ــه تــاپلی ب مســاوي در کلیــد کانديــد متنــامر وابســته اســت. در  خــارجی بعنــوان مرجــن ب

بايـد حتمـا وجـود داشـته      Aارجـاع داشـته باشـد، آنگـاه      Aبـه   Bاگـر  »گويـد:  واقن اين قـانون مـی  

 «باشد.

ــوع        ــن موع ــکلی دارم. م ــن مش ــا م ــودي، در اينج ــت وج ــانون جامعی ــورد ق ــی»در م را « ته

ــی   ــی رد م ــور کل ــدل ر      بط ــايی در م ــی ج ــه ته ــدم ک ــديدا معتق ــنم و ش ــهک ــدارد.)کاد  ابط اي ن

ــريح        ــراي تش ــی دارم.( ب ــل محکم ــن حــرف دالي ــراي اي ــن ب ــا م ــت ام ــر را داش ــن نظ خــالف اي

ــمندم        ــی خواهش ــذارم ول ــار بگ ــا کن ــود را موقت ــر خ ــورم نظ ــن مجب ــودي م ــت وج ــده جامعی قاع

 بیان کرده ام را درک کنید. سوم مطالبی را که در اين مورد در فصل

ــاي مقــدار « نشــانگر» ــه معن ــا ب ــه بســیار مهــم: تهــی يــک مقــدار    تهــی ذات ــامعلوم اســت. )نکت ن

نیست بلکه يک نشـانگر و يـا پـرچم اسـت.( بـراي مثـال فـر  کنیـد کـه میـزان حقـوق کارمنـد             

E2 ــابراين بجــاي وارد کــردن يــک مقــدار   را نمــی ــیم. بن ــوط  SALARYدان واقعــی در تاپــل مرب

ــذکور    ــد م ــه کارمن ــی–ب ــدار     نم ــون مق ــیم چ ــام ده ــار را انج ــن ک ــوانیم اي ــوق را   ت ــی حق واقع

 کنم. گذاري می را با تهی عالمت SALARYمحل مربوط به  -دانیم نمی
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ــل در  همــانطور کــه مــی  ــد تاپ ــاب از   SALARYمحــل بینی ــن کت ــدارد. در اي هــیچ مقــداري ن

هــاي هاشــور  توانیــد مکــان ام و شــما مــی هــاي خــالی اســتفاده کــرده هاشــور بــراي نمــايش مکــان

 خورده را داراي پرچم و يا نشانگر تهی در نظر بگیريد.

ــه     ــر رابط ــه نظ ــودي از نقط ــت وج ــانون جامعی ــد     EMPق ــر کارمن ــه ه ــت ک ــین اس ــا چن تقريب

شـعبه محـل خـدمت و حقـوق نـامعلوم داشـته باشـد امـا شـماره کارمنـدي وي بايـد             تواند نـام،  می

حتما معلوم باشد چـرا کـه در غیـر ايـن صـورت مشـخ  نیسـت کـه مـا در مـورد کـدام کارمنـد             

 کنیم. صحبت می«( موجوديت»)و يا کدام 

ــود کــه مــی  ــا    ايــن تمــام مطــالبی ب ــاره تهــی بیــان کــنم. ايــن موعــوع را ت خواســتم اينجــا درب

 فراموش کنید. سومل فص

 

 ها  ویژگی کار با داده

 هاي زير است: اي شامل قسمت ها در مدل رابطه بخش کار با داده

 ــه ــه مجموعـ ــاي رابطـ ــا   اي از عملگرهـ ــل )يـ ــد تفاعـ ــه MINUSاي ماننـ ــت کـ ( اسـ

 شوند. اي نامیده می تمامی آنها در مجموع جبر رابطه

 نــد اي مان اي کــه يــک عبــارت رابطــه عملگــر انتســاب رابطــهr MINUS s  کــه(r  وs 

 دهد. رابطه هستند( را به يک رابطه ديگر نسبت می

اي تشــريح  را در مــدل رابطــه  *اي انتســاب چگــونگی بــه روز رســانی    عملگــر رابطــه 

بیشــتر بــه ايــن موعــوع خــواهم پرداخــت. و در  « هــا هــا، و يــا رلــور رابطــه»کنــد و در بخــش  مــی

هــاي  اي اســت کــه رابطــه   عملگرهــاي رابطــه اي از  اي،)تقريبــا( مجموعــه  مــورد جبــر رابطــه  

ــد» ــديمی»هــاي  را از روي رابطــه« جدي ــق  بدســت مــی« ق ــارت دقی ــه عب ــر هــر عملگــر   آورد. و ب ت

ــه      ــرده، رابط ــت ک ــوان ورودي درياف ــه را بعن ــک رابط ــداقل ي ــی    ح ــوان خروج ــر را بعن اي ديگ

                                                 
به کار برده  UPDATEو  INSERT، DELETE اي عمومی براي عملگرهاي در اين کتاب به روز رسانی بعنوان کلمه*

 .باشد آنرا با حروف بزر  انگلیسی خواهم نوشت UPDATEشده است و زمانی که منظور دقیقا 
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ــی  ــد م ــا     تولی ــل )و ي ــثال تفاع ــد. م ــت   MINUSکن ــوان ورودي درياف ــه را بعن ــرده، ( دو رابط ک

ــق»يکــی را از ديگــري  ــی   « تفري ــوان خروجــی بوجــود م ــه ديگــري را بعن ــوده و رابط آورد. و  نم

ــده        ــناخه ش ــی ش ــر اســت. ويفگ ــه ديگ ــک رابط ــه خروجــی ي ــه رابط ــم اســت ک ــی مه ــن خیل اي

شــود کــه بتــوان عبــارات تــو در   اي وجــود دارد و باعــث مــی تراگــذري )تعــدي( در جبــر رابطــه 

ــک    ــه خروجــی ي ــانی ک ــا زم ــو نوشــت. ت ــدي     ت ــاز عملگــر بع ــورد نی ــوع ورودي م ــا ن عملگــر ب

ــد،  ــته باش ــت داش ــی  مطابق ــک عملگــر م ــورد    خروجــی ي ــوان ورودي عملگــر ديگــر م ــد بعن توان

ــی   ــال م ــراي مث ــرد. ب ــرار گی ــتفاده ق ــه   اس ــوان تفاعــل دو رابط را بدســت آورد و نتیجــه را  sو  rت

ــا    ــاع ب ــوان ورودي اجتم ــل را بع    uبعن ــه حاص ــددا نتیج ــت و مج ــر گرف ــی از دو  در نظ ــوان يک ن

 مورد استفاده قرار داد و به همین ترتیب ... vورودي عملگر اشتراک با 

ــی ــف       م ــی در تعري ــه همگ ــرد ک ــف ک ــر تعري ــماري عملگ ــدادي بیش ــوان تع ــداقل »ت ح

ــوان ورودي و دقیقــا يــک رابطــه خروجــی   ــی کــه از   صــدق مــی« يــک رابطــه بعن ــا وقت ــد. ام کنن

ــی   ــحبت م ــر ص ــت عم    عملگ ــور هش ــوال منظ ــیم معم ــین    کن ــاد در اول ــت)که ک ــنتی اس ــر س لگ

ــه ــنج  مقال تعــدادي از عملگرهــاي اعــافی را را معرفــی و   ماش آنهــا را معرفــی کــرد(. در فصــل پ

ــی   5-4در موردشــان بحــث خــواهم کــرد. شــکل   ــن هشــت عملگــر م ــی تصــوير اي باشــد.  معرف

و فهــم ايــن   -خصوصــا تقســیم  –هــا ناآشــنا هســتید    توجــه: اگــر بــا برخــی از ايــن عملگــر     

ــا   توعــیحا ت مختصــر برايتــان مشــکل اســت، نگــران نباشــید. مــن قصــد دارم در آينــده مجــددا ب

 (پنجممثال و توعیحات بیشتر به آنها بیردازم.)عمدتا در فصل 
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 گزينش

ــل  ــامی تاپـ ــند را     تمـ ــام باشـ ــرايطی خـ ــه داراي شـ ــه کـ ــک رابطـ ــايی از يـ هـ

ــ EMPگردانــد. مــثال ممکــن اســت رابطــه   برمــی هــايی  لرا گــزينش کنــیم تــا تاپ

 است را بدست آوريم. D2آنها  EMPکه مقدار 

 پرتو

هــاي يــک رابطــه، بعــد از  گردانــد کــه حــاوي تمــام )زير(تاپــل اي را برمــی رابطــه

ــراي مثــال ممکــن اســت رابطــه   هــاي خــام مــی حــذف برخــی ويفگــی باشــد. ب

EMP هاي  را فقط بر روي ويفگیENO  وSALARY .پرتو کنیم 

 عرب

ــی رابطــه ــد اي را برم ــل  گردان ــامی تاپ ــب دو   کــه حــاوي تم ــاي ممکــن از ترکی ه

ــه يکــی از دو رابطــه مشــخ  اســت.    تاپــل اســت کــه هــر يــک از آنهــا متعلــق ب

ــام  ــه ن ــربدري و     عــرب ب ــد ع ــات عــربدري، پیون ــارتی، عملی ــاي عــرب دک ه

شــود.)در حقیقــت ايــن عمــل نــوع خاصــی از پیونــد   پیونــد دکــارتی شــناخته مــی

 ديد.( خواهید پنجماست، همانطور که در فصل 

 اشتراک

هــاي موجــود در هــر دو رابطــه     گردانــد کــه حــاوي تاپــل    اي را برمــی رابطــه

 است.)در واقن اشتراک هم نوع خاصی از پیوند است.(

 اجتماع

ــد کــه حــاوي تمــامی تاپــل  اي را برمــی رابطــه ــا   گردان هــاي موجــود در يکــی و ي

 هر دو رابطه معین است.

 تفاعل

هــايی اســت کــه در رابطــه اول  تمــام تاپــلگردانــد کــه حــاوي  اي را بــازمی رابطــه

 ح ور دارند ولی در رابطه دو موجود نیستند.
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 اند( نتايج هاشور خوردهاي اصلی ) . جبر رابطه5-4شکل 
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 پیوند

هــاي  هــاي حاصــل از ترکیــب گردانــد کــه حــاوي تمــامی تاپــل اي را برمــی رابطــه

باشـد   هاسـت مـی   ممکن دو تاپـل، کـه هـر يـک از آنهـا متعلـق بـه يکـی از رابطـه         

ــده، داراي       ــل بدســت آم ــر تاپ ــرکت کــرده در ه ــل ش ــه دو تاپ ــن شــرط ک ــا اي ب

ــی   ــراي ويفگ ــترک ب ــدار مش ــام در   مق ــايی خ ــن   ه ــند.)و اي ــه باش ــر دو رابط ه

ــار    ــک ب ــط ي ــترک فق ــدار مش ــار –مق ــه دو ب ــده    -و ن ــده دي ــل بدســت آم در تاپ

 شود(.

شــود. از آنجــا کــه  توجــه: ايــن نــوع پیونــد بطــور ســنتی پیونــد طبیعــی نامیــده مــی

ــوق  ــت ف ــی اهمی ــد طبیع ــی اطــالق     پیون ــد طبیع ــه پیون ــد ب ــه پیون ــاده دارد، کلم الع

 اين امر پیروي خواهم کرد.شود و من هم در اين کتاب از  می

 تقسیم

کنــد و  دو رابطــه کــه يکــی از آنهــا بــاينري و يکــی يــونري اســت را دريافــت مــی

هــاي رابطــه  گردانــد کــه شــامل تمــام مقــادير يکــی از ويفگــی  اي را برمــی رابطــه

اي کــه )ويفگــی ديگــر آن( بــا تمــامی مقــادير موجــود در  بــاينري اســت بــه گونــه

 اشد.رابطه يونري مطابقت داشته ب

 

دانیــد چیــز ديگــري هــم  آخــرين نکتــه قبــل از خاتمــه ايــن بحــث: همــانطور کــه احتمــاال مــی 

تــوان بعنــوان جــايگزينی بــراي جبــر  اي را مــی اي وجــود دارد. حســاب رابطــه بنــام حســاب رابطــه

ــر رابطــه    رابطــه ــه جب ــه گون ــات ب ــان عملی ــا کــه بجــاي بی ــه ايــن معن ــه حســاب آورد. ب ــه  اي ب اي)ب

ــاب(، از  ــراه انتس ــه  هم ــالیز رابط ــان آن ــم      بی ــا ه ــن دو ب ــیم. اي ــتفاده کن ــاب( اس ــراه انتس ــه هم اي)ب

ــه نظــر مــی   ــا يکــديگر هســتند. ب ــل جــايگزينی ب ــر   مســاوي و قاب ــراي هــر عبــارت جب رســد کــه ب

ــه  رابطــه ــالیز رابط ــارت آن ــک عب ــتر در    اي ي ــی بیش ــالعکس. در عــمیمه آ کم اي وجــود دارد و ب

 اي صحبت خواهم کرد. مورد حساب رابطه
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 ال اجراییمث

بــرم کــه پايــه اکثــر مباحــث آتــی کتــاب  ايــن مــرور مختصــر را بــا معرفــی مثــالی بــه پايــان مــی

 را ببینید( 8-4کنندگان و قطعات)شکل  خواهد بود: مثال شناخته شده توزين

 

 کنندگان توزين

کننــدگان  کند.)بــه بیــان دقیقتــر توزيــن کننــدگان را مشــخ  مــی توزيــن Sرابطــه 

( کــه SNOکننــده ) کننــده يــک شــماره توزيــن    يــنطــرف قــرارداد( هــر توز  

ــه اســت)و    ــه وي اختصــام يافت ــا ب ــد اصــلی اســت(،   {SNO}بصــورت يکت کلی

ــام   ــک ن ــکل     (SNAME)ي ــا )در ش ــا يکت ــه لزوم ــت(،    8-4ن ــا اس ــادفا يکت تص

 ، دارد.(CITY)و يک محل (STATUS)يک رتبه و يا پايه 

 

 ها قطعه

کـه   (PNO)ماره قطعـه  کنـد. هـر قطعـه يـک شـ      قطعـات را مشـخ  مـی    Pرابطه 

، يـــک (PNAME)کلیـــد اصـــلی اســـت(، يـــک نـــام  {PNO}يکتـــا اســـت )و 

ــه   (WEIGHT)، يـــک وزن (COLOR)رنـــگ  ــه ايـــن گونـ و يـــک مکـــان کـ

 ، دارد.(CITY)قطعات در آن انبار شده اند

 

 ها سفارش

دهــد کــه کــدام قطعــات   کند.)نشــان مــی هــا را مشــخ  مــی ســفارش SPرابطــه 

ــن  ــ توســط کــدامیک از توزي ــک   کنن ــر ســفارش ي ــامین شــده اســت.(. ه دگان، ت

ــن ــماره توزيـ ــده  شـ ــه  (SNO)کننـ ــماره قطعـ ــک شـ ــداد  (PNO)، يـ ــک تعـ و يـ

(QTY)   ــرده ــر  ک ــن ف ــفارش      دارد. م ــک س ــداکثر ي ــان ح ــر زم ــه در ه ام ک

ــن    ــک توزيـ ــه و يـ ــک قطعـ ــراي يـ ــابراين     بـ ــود دارد.)بنـ ــام وجـ ــده خـ کننـ

{SNO,PNO}    کلیــد اصــلی و همچنــین{SNO}  و{PNO}  ــدام کل یــد هــر ک
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مطابقــت دارند.توجــه کنیــد کــه مطــابق  Pو  Sخــارجی هســتند و بــا کلیــد اصــلی 

ــن 8-4شــکل  ــده توزي ــن–اي وجــود دارد  کنن ــده   توزي ــیچ  -S5کنن کــه داراي ه

 سفارشی نیست.

 

 
 با مقادير نمونه –کنندگان و قطعات  . بانک اطالعاتی توزين8-4شکل 

 

 سازی پیاده و مدل نیفرق ب

قبل از هر چیـز بايسـتی موعـوعی را روشـن کـنم کـه پايـه تمـامی مطالـب ايـن کتـاب اسـت.             

ــه   ــدل رابط ــه م ــت ک ــديهی اس ــدل داده  ب ــک م ــفا  اي، ي ــت. متاس ــدل داده اي اس ــه م اي در  نه کلم

 تر چنین است: ها داراي دو معناي کامال متفاوت است. معناي بنیادي داده دنیاي پايگاه

ــف:  ــدل داده»تعريـ ــی از    « مـ ــا و منطقـ ــدي، خودکفـ ــف تجريـ ــک تعريـ ــی( يـ ــین معنـ )اولـ

باشـــد کـــه در کنـــار هـــم ماشـــینی انتزاعـــی تشـــکیل  اي، عملگرهـــا و ... مـــی ســـاختارهاي داده

 قابلیت تراکنش با کاربران را دارد.)طراحی(دهند که  می

تــوانیم گــام  شــود. بــا ايــن تعريــف مــی اي مربــوط مــی ايــن برداشــت مســتقیما بــه مــدل رابطــه 

ــه      ــدل رابط ــناخت م ــايز ش ــا تم ــدي را ب ــورت زيــر       بع ــرداريم کــه بص ــازي آن ب ــاده س اي و پی

 شود: تعريف می
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ن انتزاعـــی و اجـــزاي اي، تحقـــق فیزيکـــی ماشـــی يـــک مـــدل داده« ســـازي پیـــاده»تعريـــف: 

 تشکیل دهنده مدل، بر روي يک ماشین واقعی است.

ــه       ــدل رابط ــه م ــفه ب ــاه وي ــا نگ ــاهیم را ب ــن مف ــن اي ــوم    م ــرد. اول مفه ــواهم ک ــريح خ اي تش

ــد کــه رابطــه   ــد بدانن ــد کــه از   شــناخته شــده رابطــه: اســتفاده کننــدگان باي هــا چــه هســتند و بدانن

اينهــا اجزايــی از مــدل هســتند. در مقابــل نیــازي   انــد. تمــامی هــا تشــکیل شــده هــا و ويفگــی تاپــل

شــوند و  هــا بصــورت فیزيکــی بــر روي ديســک ذخیــره مــی نیســت کــه بداننــد کــه چگونــه رابطــه

ــرد داده   ــه ف ــر ب ــادير منحص ــی    مق ــذاري م ــه کدگ ــا چگون ــدکس  ه ــوند و اين ــیرهاي   ش ــا و مس ه

و نـه اجـزاي   –ي شـوند. تمـامی اينهـا اجـزاي پیـاده سـاز       دستیابی بـه اطالعـات چگونـه ايجـاد مـی     

 هستند. -مدل

کـــاربران بايــد بداننـــد کـــه پیونـــد چیســت و چگونـــه بايـــد آنـــرا   «:پیونـــد»مــثال در مـــورد  

ــه مــدل )طراحــی( هســتند.     درخواســت کــرد و نتیجــه آن چــه شــکلی دارد. تمــام اينهــا مربــوط ب

شـود و يـا در پشـت پـرده      سـازي مـی   ولی نبايد بداننـد کـه پیونـد چگونـه بصـورت فیزيکـی پیـاده       

هـا و مسـیرهاي دسـتیابی مـورد اسـتفاده قـرار        گـردد و يـا کـدام اينـدکس     ه کارهايی انجـام مـی  چ

ــی ــتگاه  م ــد و در دس ــی   گیرن ــاقی ر  م ــه اتف ــی چ ــاي ورودي و خروج ــه    ه ــا ب ــامی اينه ــد. تم ده

 شوند. مربوط می –و نه طراحی  –پیاده سازي 

 بطور خالصه:

 .طراحی چیزي است که استفاده کننده بايد آنرا بداند 

 سازي چیزي است که استفاده کننده نبايد آنرا بداند. پیاده 

گــويم کــه کــاربران حــق ندارنــد چیــزي در مــورد پیــاده ســازي بداننــد،    )البتــه مــن نمــی

تــوان آنهــا را از ايــن کــار معــاف کــرد. بنــابراين تمــام مســاقل   بلکــه صــحبت ايــن اســت کــه مــی

ديــد کــاربران پنهــان نگــه داشــته  از -حــداقل بصــورت بــالقوه–مربــوط بــه پیــاده ســازي بايســتی 

 شود.(

بینیـــد: اوال توجـــه کنیـــد کـــه کـــارايی  در اينجـــا برخـــی نتـــايج مطلـــب فـــوق را مـــی 

شـود ونـه بـه طراحـی.      موعوعی است که )بـر خـالف تصـور عامـه( بـه پیـاده سـازي مربـوط مـی         

ونـد  شـود. ولـی ايـن جملـه بـی معنـا اسـت. پی        گويیم که پیوند بـه آهسـتگی انجـام مـی     ما اکثرا می

توانــد ســرين يــا کنــد باشــد. بلکــه ايــن امــر بايســتی بــه   بخشــی از طراحــی اســت و طراحــی نمــی
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تــوان گفــت محصــول فــالن از  هــاي موجــود در پیــاده ســازي اطــالق شــود. بنــابراين مــی پــردازش

 نظر نوع خاصی پیوند، از محصول بهمان سريعتر است.

 

 توجه

درســت اســت کــه کــارايی مــن قصــد نــدارم کــه يــک عقیــده غلــط را جــا بیانــدازم.  

ــاده  ــه پی ــی  در اصــل ب ــوط م ــا نیســت کــه اگــر از     ســازي مري ــن معن ــه اي ــن ب ــی اي شــود ول

ــاده     ــود پی ــتفاده ش ــت اس ــورت نادرس ــدل)طراحی( بص ــد    م ــت خواه ــوبی بدس ــازي خ س

ــه موجــب آن الزم اســت مــدل را بشناســید. )در    آمــد   ايــن يکــی از داليلــی اســت کــه ب

 کند(.  کس از مدل بد استفاده نمیپاراگراف قبل فر  من اين بود که هیچ

ايـد   بنويسـید، در محـدوده حقـوق خـود عمـل کـرده       S JOIN SPاگـر عبـارتی مثـل    

دهـد. ولـی اگـر اصـرار      و پیاده سـازي هـم درخواسـت شـما را بـه بهتـرين نحـو انجـام مـی         

 داشته باشید که نحوه انجام آنرا هم خودتان مشخ  کنید، مانند اين:

 
do for all tuples in S ; 

       fetch S tuple into TNO, TN, TS, TC ; 

       do for all tuples in SP with SNO = TNO ; 

          fetch SP tuple into TNO, TP, TQ ; 

          emit tuple TNO, TN, TS, TC, TP, TQ ; 

       end ; 

    end ; 

 

اي نبايــد ماننــد   هــاي رابطــه  تمنخواهیــد توانســت کــه بــه کــاراقی مناســبی برســید. سیســ       

 هاي ذخیره و بازيابی مورد استفاده قرار گیرند. روش

ســازي مــا را قــادر  دانیــد، تمــايز منطقــی بــین طراحــی و پیــاده ثانیــا، همــانطور کــه احتمــاال مــی

ــه دســتیابی اســتقالل داده  ــد. اســتقالل داده اي مــی ب ــن    کن ــا اي ــدان مناســبی نیســت ب اي )کلمــه چن

ا رهــا نخــواهیم کـرد.( بــدين معناسـت کــه داراي ايــن آزادي باشـیم کــه نحــوه    حـال احتمــاال آنـر  

ــه         ــازي ب ــه نی ــدون اينک ــیم ب ــر ده ــانه را تغیی ــر روي رس ــات ب ــی اطالع ــابی فیزيک ــره و بازي ذخی

ــن کــه ممکــن اســت بخــواهیم      ــل اي ــد کــاربران وجــود داشــته باشــد. دلی ــامر در دي ــرات متن تغیی

ــیم، به   ــر ده ــابی را تغیی ــره و بازي ــدون     روش ذخی ــی ب ــین تغییرات ــاد چن ــت. ايج ــارايی اس ــود ک ب

هـا و...   هـاي کـاربردي موجـود، کـوقري     ايجاد تغییـر در ديـد کـاربران بـدين معناسـت کـه برنامـه       
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اي بـه معنـاي    همچنان قـادر بـه کـار خواهنـد بـود. نکتـه بسـیار مهـم ايـن اسـت کـه اسـتقالل داده            

هـــاي  انســـانی و برنامـــه گـــذاري انجـــام گرفتـــه بـــراي پـــرورش نیـــروي  حفامـــت از ســـرمايه»

 باشد. می« کاربردي

ــه فــرد و در   طــور کــه مالحظــه کرديــد تمــايز طراحــی و پیــاده  همــان ســازي امــري منحصــر ب

ــناخته           ــی ش ــی و منطق ــطوح فیزيک ــايز س ــوان تم ــه عن ــتر ب ــت و بیش ــم اس ــیار مه ــال بس ــین ح ع

ــی ــتم  م ــر سیس ــفانه اکث ــود. متاس ــک ش ــاي بان ــروزي  ه ــاتی ام ــ  –اطالع ــه ادع ــايی ک ــی آنه اي حت

ــد رابطــه ــودن را دارن ــاورده    -اي ب ــه وجــود نی ــايز را ب ــن تم ــد و شــايد اي ــد و در  آنطــور کــه باي ان

اي در تئــوري قابلیــت  هــاي رابطــه اي را آنطــور کــه شايســته اســت و سیســتم  نتیجــه اســتقالل داده

 هفــتمطــور فصــل  کننــد. مــن بــه ايــن موعــوع در بخــش بعــد و همــین  آنــرا دارنــد، فــراهم نمــی

 خواهم پرداخت.

 خواهم به دومین معناي مدل داده بیردازم و معتقدم که با آن مانوس هستید: اکنون می

ــف:  ــدل داده»تعري ــداري داده    « م ــراي نگه ــی ب ــی طرح ــی( يعن ــین معن ــدگار   )دوم ــاي مان ه

 يک موسسه بخصوم.

ــدل داده  ــان ديگــر م ــه بی ــی   ب ــاتی اطــالق م ــک اطالع ــه طــرح بان ــاي دوم( ب شــود.  اي )در معن

ــن   ــال ممک ــراي مث ــدل داده ب ــت از م ــک اداره     اس ــا ي ــتان و ي ــک بیمارس ــک بانک،ي ــراي ي اي ب

 دولتی صحبت کنیم.

اي  خــواهم توجــه شـما را بــه مقايســه  حـال کــه ايـن دو معنــاي متفــاوت شـرح داده شــدند، مـی    

 کند: کنم رابطه آنها را به خوبی روشن می جلب کنم که تصور می

     ــه ــان برنام ــک زب ــد ي ــاي اول مانن ــدل داده در معن ــک م ــه ممکــن  ي نويســی اســت ک

است بـراي حـل برخـی مسـاقل مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد ولـی در نهايـت خـود مسـتقیما             

 شود. به هیچ مساله خاصی مربوط نمی

    يــک مــدل داده در معنــاي دوم ماننــد برنامــه بــه خصوصــی اســت کــه بــه زبــان فــوق

ــاي اول       ــدل در معن ــط م ــده توس ــراهم ش ــات ف ــه از امکان ــن برنام ــت. اي ــده اس ــته ش ، نوش

 کند. براي حل يک مساله خام استفاده می

هـاي داده در   به هر حال، نتیجـه منطقـی تمـام مطالـب بـاال ايـن اسـت کـه اگـر در مـورد مـدل           

اي  اي و يــا مــدل رابطــه   کنــیم منظــور بــه طــور کــل مــدل رابطــه       معنــاي دوم صــحبت مــی  
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ــدل     ــر از م ــی اگ ــت. ول ــخ ( اس ــف مش ــحبت   خاصــی)بدون تعري ــاي اول ص ــاي داده در معن ه

بیشــتر در  هشــتماي )بــا تعريــف مشــخ ( اســت. در فصــل  کنــیم منظــور فقــط يــک مــدل رابطــه

 اين باره خواهم گفت.

ــاب لفــظ مــدل  ــن کت ــده اي ــا فقــط مــدل –اي  داده در باقیمان ــاي اول)طراحــی( -و ي ، را در معن

 به کار خواهم برد.

 

 ها  رابطه خصوصیات

خــواهم بحــث را بــر روي  ن فصــل مــیگــرديم. در ايــ اي بــازمی اکنــون بــه مفــاهیم پايــه رابطــه

هــاي رابطــه متمرکــز کــنم. قبــل از هــر چیــز هــر رابطــه يــک عنــوان و يــک بدنــه   برخــی ويفگــی

ــه  ــوان مجموع ــی دارد. عن ــت( و     اي از ويفگ ــام:نوع اس ــی ن ــی زو  ويفگ ــت)منظور از ويفگ هاس

ــه  ــه مجموع ــل بدن ــی  اي از تاپ ــا م ــال در راب     ه ــراي مث ــد. ب ــت دارن ــوان مطابق ــا عن ــه ب ــد ک ــه باش ط

چهــار ويفگــی در عنــوان و پــنج تاپــل در بدنــه وجــود دارد. توجــه   8-4کننــدگان شــکل  توزيــن

داشــته باشــید کــه رابطــه در واقــن داراي تاپــل نیســت، بلکــه داراي بدنــه اســت و ايــن بدنــه اســت  

 گويیم. که تعدادي تاپل دارد. ولی ما معموال براي سادگی چنین می

هــاي ويفگـی نــام: نــوع تشـکیل شــده اســت.    زو کـامال صــحیح اسـت کــه بگــويیم عنـوان از    

شـوند و چنـین بـه نظـر      ( حـذف مـی  8-4هـا از تصـاوير )ماننـد شـکل      با ايـن وجـود معمـوال نـوع    

ــام ويفگــی رســد کــه عنــوان فقــط مجموعــه  مــی داراي  STATUSهــا اســت.مثال ويفگــی  اي از ن

ــد     ــر  کنی ــت )ف ــوع اس ــک ن ــکل   INTEGERي ــن آن را در ش ــی م ــداده  8-4( ول ــان ن م ا نش

 ولی شما هم نبايد اين موعوع را فراموش کنید  

ــل   تعــداد ويفگــی ــداد تاپ ــی( و تع ــوان درجــه )و گــاهی اريت ــاي عن ــالیتی   ه ــه کاردين هــاي بدن

ــال در رابطــه  ــراي مث ــده میشــود. ب ــب   8-4در شــکل  SPو  S ،Pهــاي  خوان ــه ترتی داراي درجــه ب

 شد.با می 45، و 0، 2بوده کاردينالیتی آنها به ترتیب  8و  2، 1

هـاي تکـراري نیسـتند. ايـن ويفگـی قابـل اسـتنباط اسـت چـرا کـه            ها هرگـز داراي تاپـل   رابطه

هـــا در رياعـــیات داراي اع ـــاي تکـــراري  هـــا اســـت و مجموعـــه اي از تاپـــل بدنـــه مجموعـــه

وجــود ســطرهاي  SQLدانیــد جــداول  مانــد: همــانطور کــه مــی  اينجــا درمــی SQLنیســتند. و امــا 

ــی  ــاز م ــراري را مج ــمارند  تک ــی ش ــه نم ــدول  در نتیج ــوان ج ــاي  ت ــه   SQLه ــه ب ــواره رابط را هم
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ــه       ــاب کلم ــن کت ــن در اي ــه م ــد ک ــا درک کنی ــاب آورد. لطف ــه»حس ــاي   « رابط ــه معن ــط ب را فق

ام. همچنــین متوجــه باشــید  هــاي تکــراري و عینــا طبــق تعريــف بــه کــار بــرده  رابطــه، بــدون تاپــل

ــز  کــه عملگرهــاي رابطــه  ــق تعريــف –اي نی ــاز هــم طب ــا  -ب ــايجی ب ــلنت ــد   تاپ هــاي تکــراري تولی

ــی ــن     نم ــه توزي ــو رابط ــراي مثــال پرت ــد ب ــر روي   کنن ــکل  CITYکننــدگان ب نتیجــه  8-4در ش

 کند. را تولید می -و نه سمت راست–سمت چپ 

 

 
 

 بدست آيد: SQL)نتیجه سمت چپ ممکن است بوسیله اين کوقري  
SELECT DISTINCT S.CITY FROM S 

ــا حــذف  ــر رابطــه نتیجــه DISTINCTب اي ســمت راســت حاصــل خواهــد شــد. توجــه    اي غی

کــه ام بــه ايــن دلیــل  کنیــد کــه در جــدول ســمت راســت از دو خــط زيــر عنــوان اســتفاده نکــرده 

 اين جدول کلید اصلی ندارد.(

هـاي رابطـه از بـاال تـا پـايین بـدون ترتیـب هسـتند. ايـن ويفگـی نیـز             موعوع ديگر اينکه تاپـل 

قابـــل اســـتنباط اســـت چـــرا کـــه بدنـــه يـــک مجموعـــه اســـت و اع ـــاي مجموعـــه ترتیبـــی   

در رياعـــیات بـــا هـــم مســـاويند و ايـــن امـــر طبعـــا در مـــدل   {c,a,b}و  {a,b,c}ندارنـــد.)مثال 

ــهرا ــیم          بط ــم میکن ــذ رس ــر روي کاغ ــدول را ب ــک ج ــا ي ــی م ــه وقت ــت.( البت ــادق اس ــز ص اي نی

ــدل          ــز در م ــیچ چی ــانه ه ــب نش ــن ترتی ــیکن اي ــیم ول ــان ده ــب نش ــه ترتی ــطرها را ب ــوريم س مجب

ــی   رابطــه ــن م ــال م ــراي مث ــن  اي نیســت. ب ــدگان را در شــکل  توانســتم ســطرهاي جــدول توزي کنن

ــه    4-8 ــري از جمل ــب ديگ ــر ترتی ــه ه ــد  S3ب ــد  S1بع ــد  S5بع ــد  S4بع ــان   S2بع ــکل نش در ش

 دهم و شکل همچنان نشان دهنده همان رابطه باشد.
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 توجه

انـد ولـی ايـن بـه ايـن معنـا نیسـت کـه          هـاي رابطـه نامرتـب    واقعیت اين است کـه تاپـل  

ــوقري ــا نمــی   ک ــد داراي  ه ــايج      ORDER_BYتوانن ــت کــه نت ــدين معناس باشــند.بلکه ب

ــین کــوقري  ــد شــده از چن ــايی تولی ــايج   ORDER_BYرابطــه نیســت.  ه ــايش نت ــراي نم ب

 اي نیست. سودمند است ولی در عین حال يک عملگر رابطه
 

هــاي رابطــه نیــز از چــپ بــه راســت بــدون ترتیــب انــد چــرا کــه    بــه همــین صــورت، ويفگــی

ــی      ــر روي کاغــذ رســم م ــک جــدول را ب ــی ي ــی وقت ــه اســت ول ــک مجموع ــز ي ــوان نی ــیم  عن کن

از چــپ بــه راســت نشــان دهــیم ولــیکن ايــن ترتیــب نیــز نشــانه  هــا را بــه ترتیــب  مجبــوريم ســتون

ــدل رابطــه    ــز در م ــیچ چی ــدول توزيــن   ه ــت. در ج ــدگان شــکل   اي نیس توانســتم  مــی 8-4کنن

 -STATUS, SNAME, CITY, SNO مثــل–هــا را بــه هــر ترتیبــی از چــپ بــه راســت  ســتون

ــا       ــد. اتفاق ــه باش ــان رابط ــده هم ــان دهن ــان نش ــکل همچن ــنم و ش ــا SQLبچی ــاتوان   در اينج ــم ن ه

ــتون  ــت. س ــا در  اس ــدول     SQLه ــه ج ــراي اينک ــر ب ــتند.)دلیل ديگ ــب هس ــا داراي ترتی ــاي  حتم ه

SQL         ــدول ــال دو ج ــین ح ــه و در ع ــک رابط ــگر ي ــر نمايش ــکل زي ــثال دو ش ــتند.( م ــه نیس رابط

SQL :متفاوت هستند 

 

 
 

 هاي ايجاد کننده اين دو جدول عبارت است از: )کوقري
SELECT S.SNO, S.CITY FROM S 
SELECT S.CITY, S.SNO FROM S 
ممکــن اســت تصــور کنیــد کــه ايــن تفــاوت اهمیــت چنــدانی نــدارد، ولــی در واقــن ايــن امــر  

 هاي بعد بدان خواهیم پرداخت.( مساقل مهمی را دربردارد که در فصل نتايج و
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ــه    ــه رابط ــدي اينک ــب بع ــده    مطل ــال ش ــه نرم ــا همیش ــا     ه ــال ي ــورت اول نرم ــد.)يعنی در ص ان

1NF     ــی هــر ســطر و ــی در نمــايش تصــويري جــدول، در محــل تالق ــان ســاده يعن ــه زب هســتند( ب

تــوان گفــت کــه هــر يــک از  مــیتــر  شــود و بــه زبــان رســمی ســتون تنهــا يــک مقــدار ديــده مــی

ــی ــرد      ويفگ ــدار منف ــک مق ــه داراي ي ــل رابط ــر تاپ ــه ه ــق ب ــاي متعل ــوع آن -ه ــا ن ــب ب  -و متناس

 باشد. من در اين مورد مطالب زيادي دارم که در فصل بعد خواهم گفت. می

شـويم.   هـاي ناشـی شـده تفـاوت قاقـل مـی       هـاي پايـه و رابطـه    نکته ديگـر اينکـه مـا بـین رابطـه     

سـازند کـه بـا اسـتفاده از      اي مـا را قـادر مـی    بال گفتـه شـد عملگرهـاي جبـر رابطـه     همانطور کـه قـ  

ــد رابطــه موجــود   ــد آنچــه در شــکل  –چن ــدي بدســت   ، رابطــه-وجــود دارد 8-4مانن هــاي جدي

ــه  ــم. رابط ــه       آوري ــتم رابط ــک سیس ــس ي ــتند. پ ــده هس ــی ش ــه ناش ــه و بقی ــده پاي ــاي داده ش اي  ه

ــه    ــط پاي ــف رواب ــت تعري ــايی جه ــتی ابزاره ــد. در  بايس ــته باش ــار داش ــا   SQLدر اختی ــار ب ــن ک اي

جـــدول پايـــه معـــادل رابطـــه پايـــه   SQLشـــود.)در  انجـــام مـــی CREATE_TABLEدســـتور 

 گذاري شوند. است.( و روابط پايه بايستی نام
CREATE TABLE SP ... ; 

شــوند نیــز داراي نــام هســتند. يــک ديــد )کــه   نامیــده مــی« ديــد»هــاي ناشــی شــده کــه  رابطــه

شـود( رابطـه نامـداري اسـت کـه مقـدار آن در هـر لحظـه          طـه مجـازي هـم شـناخته مـی     بعنوان راب

آيــد. ماننــد  اي اســت کــه در همــان لحظــه بدســت مــی  از زمــان، بــا ارزيــابی يــک عبــارت رابطــه 

 زير: SQLمثال 
CREATE VIEW SST_PARIS AS 

       SELECT S.SNO, S.STATUS 

       FROM   S 

       WHERE  S.CITY = 'Paris' ; 
 

هـاي   توانیـد بـا آنهـا کـار کنیـد. ولـی آنهـا رابطـه         هـاي پايـه باشـند شـما مـی      اگر ديـدها رابطـه  

انـد و يـا فـر  کنیـد      توانیـد تصـور کنیـد کـه ديـدها جـدول شـده        پايه نیستند. با ايـن وجـود مـی   

ــه  ــدها رابطـ ــه ديـ ــه کـ ــاي پايـ ــاد    هـ ــه ايجـ ــان مراجعـ ــا و در زمـ ــورت پويـ ــه بصـ ــتند کـ اي هسـ

ــه هنگــام مراجعــه    شــوند.)در هــر  مــی ــیم کــه ديــدها ب صــورت مجبــوريم کــه اينطــور تصــور کن

جــدول هســتند چــرا کــه راه ديگــري وجــود نــدارد. ولــی ايــن اتفــاقی نیســت کــه در واقعیــت ر  
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مـورد   چهـارم کننـد موعـوعی اسـت کـه در فصـل       دهد. اينکه ديـدها واقعـا چگونـه کـار مـی      می

 بحث قرار خواهد گرفت.(

ــه   ــه نکت ــین رابطــه  در اينجــا بايســتی ب ــاوت ب ــردم تف ــر م ــه و  مهمــی اشــاره کــنم. اکث هــاي پاي

 کنند. ديدها را به اين صورت بیان می

 هــاي پايــه واقعــا وجــود دارنــد و بصــورت فیزيکــی در بانــک اطالعــاتی ذخیــره  رابطــه

 اند. شده

     ــط راه ــا فق ــد آنه ــارجی ندارن ــود خ ــدها وج ــه     دي ــتن ب ــراي نگريس ــی ب ــاي مختلف ه

 دهند. ما قرار میهاي پايه در اختیار  رابطه

ــه  ــدل رابط ــی م ــره      ول ــزي بصــورت فیزيکــی ذخی ــه چی ــورد اينکــه چ ــیچ صــحبتی در م اي ه

شــوند.  هــاي پايــه بايــد بــه صــورت فیزيکــی ذخیــره مــی گويــد کــه رابطــه شــود، نــدارد و نمــی مــی

شـود وجـود داشـته     هـاي پايـه و آنچـه بصـورت فیزيکـی ذخیـره مـی        تنها بايد تنـامري بـین رابطـه   

هـاي پايـه    هـاي پايـه بايسـتی در زمـان نیـاز بـه طريقـی ايجـاد شـوند. بنـابراين رابطـه            باشد و رابطـه 

هـاي ذخیـره شـده( و يـا هـر روش ديگـري تولیـد شـوند.          تواننـد بـه ايـن طريـق )تنـامر بـا داده       می

هـا را بصــورت فیزيکـی ذخیــره    کننــدگان و سـفارش  تـوان پیونـد دو رابطــه توزيـن    بـراي مثـال مــی  

را بطــور جداگانــه ذخیــره نمــود و پیونــد را در زمــان   SPو  Sر روابــط کــرد و يــا بجــاي ايــن کــا

ــه بیــان ديگــر، مطــابق مــدل رابطــه   ــه از  اي، رابطــه نیــاز بصــورت مجــازي ايجــاد کــرد. ب هــاي پاي

 تر نیستند. ديدها فیزيکی

گويــد تــا ســازندگان    اي عمــدا هــیچ چیــز در مــورد ذخیــره فیزيکــی نمــی       مــدل رابطــه 

کننـد   و تصـور مـی  -خواهنـد  بتواننـد آزادانـه و از هـر راهـی کـه مـی       هاي بانـک اطالعـاتی   سیستم

بــه  -هــا  رســند، البتــه بــدون از دســت دادن اســتقالل داده     از آن راه بــه کــارايی بهتــري مــی   

ــاده ــت تاســف  پی ــد. واقعی ــدگان    ســازي آن بیردازن ــر تولیدکنن ــه اکث ــن اســت ک ــار اي ــن  SQLب اي

هــاي ذخیــره ســازي  را مســتقیما بــه دســتگاه هــاي پايــه انــد. آنهــا جــدول موعــوع را درک نکــرده

ــی ــی  *فیزيکـ ــب مـ ــن رو     منتسـ ــد( از ايـ ــه شـ ــل گفتـ ــمت قبـ ــه در قسـ ــانطور کـ ــد و )همـ کننـ

                                                 
کالستربندي و  ،بندي ايندکس ،بندي امکاناتی همچون پارتیشنخودشان امروزي  SQLدانندکه محصوالت  همه می *

کنند. با اين وجود من همچنان معتقدم که نگاشت به  می فراهمهاي ذخیره شده در ديسک را  دهی داده در کل سازمان

 است. «تا حدودي مستقیم»سازي فیزيکی در اين محصوالت  هاي ذخیره دستگاه
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ــتقالل داده محصــوالت ــان از اس ــافی ش ــه -اي ک ــوري رابط ــه تئ ــی در حــدي ک ــین م ــد اي تعی  -کن

هــاي   و همچنــین اکثــر نگــارش   -اســتاندارد  SQLبرخــوردار نیســت. ايــن مشــکل در خــود     

SQL- ــ ــر  ک ــاراتی نظی ــدول»ه از عب ــدها  ج ــا و دي ــديهی    « ه ــود دارد. ب ــد، وج ــرده ان ــتفاده ک اس

ــاراتی ســروکار دارد تصــور مــی   ــا چنــین عب هــا و ديــدها دو  کنــد کــه جــدول اســت کســی کــه ب

هــا فیزيکــی و ديــدها  رســد کــه جــدول چیــز متفــاوت هســتند و بــر ايــن اســاس بــه ايــن نتیجــه مــی

مــورد ديــدها پوشــیده مانــده، ايــن اســت کــه آنهــا هــم  اي کــه در غیــر فیزيکــی هســتند. امــا نکتــه

جــدول )و يــا مــن تــرجیح میــدهم بگــويم رابطــه( هســتند. بــه همــین علــت اســت کــه مــا میتــوانیم 

ــد رابطــه  عملگرهــاي رابطــه ــا )مانن ــر آنه ــدها،    اي را ب ــیم. چــرا کــه دي هــاي معمــولی( اعمــال کن

معنــاي رابطــه اســتفاده خــواهم  انــد. در ايــن کتــاب مــن از لغــت رابطــه بــه« هــاي معمــولی رابطــه»

ــز      کرد.)خــواه رابطــه ــر چی ــا ه ــک کــوقري و ي ــد، خــواه نتیجــه ي ــک دي ــه باشــد، خــواه ي اي پاي

را بــه کــارخواهم بــرد و بــه « رابطــه پايــه»ديگــر( و اگــر منظــورم رابطــه پايــه باشــد، آنگــاه کلمــه  

نشـويد   زدگـی  کـنم کـه از ايـن مقـررات تبعیـت کنیـد و دچـار عـوام         شما هم شـديدا توصـیه مـی   

 فقط به معناي رابطه پايه است.« رابطه»و تصور نکنید کلمه 
 

 ها مرابطه وها  رابطه نیفرق ب

ــن       ــا حــدودي مطل ــد ت ــون مطــرح گردي ــا کن ــه ت ــالبی ک ــه از مط ــال وجــود دارد ک ــن احتم اي

باشــید و امیــدوارم کــه اينطــور باشــد.)اين امیــدواري بــه ايــن معنــا نیســت کــه مباحــث بــراي شــما 

اســت.( در هـر صــورت هـم اکنــون قصـد دارم مطلبــی را اراقـه کــنم کـه احتمــاال       آور بـوده  مـالل 

ــی ــه    آن را نم ــاهیم رابط ــه در مف ــن اســت ک ــت اي ــد. واقعی ــا دانی ــد –ه ــان ش ــه بی ــايی ک و  -در معن

 اي اختالط وجود دارد. هاي رابطه«متغیر»

ــال برنامــه   ــد لحظــه بانــک اطالعــاتی را فرامــوش کنیــد و مث ــراي چن ــر را در ن ب ظــر نويســی زي

 نويسی داده شده باشد: بگیريد. فر  کنید اين دستور در يک زبان برنامه
    DECLARE N INTEGER ... ; 

ــن صــورت  ــک  Nدر اي ــادير     integerي ــه مق ــر اســت ک ــک متغی اي  integerنیســت. بلکــه ي

پـذيرد.)در دفعـات متفـاوت مقـادير صـحیح مختلـف( موافقیـد؟ مطمـئم کـه شـما هـم ايـن              را می

 بگويیم: SQLکنید. دقیقا به همین صورت اگر در  د میمطلب را تايی
    CREATE TABLE T ... ; 
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ــورت  ــر           Tدر اينص ــک متغی ــا ي ــدول و ي ــک ج ــر ي ــک متغی ــه ي ــت بلک ــدول نیس ــک ج ي

هــاي  پــذيرد.)در دفعــات متفــاوت رابطــه    اي اســت کــه مقــادير از نــوع رابطــه را مــی      رابطــه

 مختلف(

ــن شــک  8-4شــکل  ــد. اي دهــد:  اي را نشــان مــی ل ســه مقــدار رابطــه را مجــددا در نظــر بگیري

ــی     ــان خــام نشــان داده شــده اســت. ول بطــور مشــخ  وعــعیت بانــک اطالعــاتی در يــک زم

اي ديگــر را در  کــرديم، ســه مقــدار رابطــه  اگــر در زمــان ديگــري بــه بانــک اطالعــاتی نگــاه مــی 

ــی  ــا م ــر    آنج ــان ديگ ــه زب ــديم. ب ــک  SPو  S ،Pدي ــن بان ــ  در اي ــا متغیران ــاتی واقع ــا اطالع د: دقیق

هــم اکنــون داراي مقــداري  Sاي  اي. بــراي مثــال فــر  کنیــد کــه متغیــر رابطــه  متغیرهــاي رابطــه

ــد کــه برخــی    8-4کــه در شــکل  -اي مقــدار رابطــه -اســت ــر  کنی نشــان داده شــده اســت. ف

ــل ــن    تاپ ــه توزي ــوط ب ــل( کــه مرب ــن فقــط يــک تاپ ــن اســت را   هــا )در واق ــدگان مســتقر در آت کنن

 کنیم: حذف می
    DELETE S WHERE CITY = 'Athens' ; 

 نتیجه چنین خواهد بود:

 
 

شــده اســت.البته  Sلــی تــوان چنــین تصــور کــرد کــه مقــداري جديــد جــايگزين مقــدار قب  مــی

مقــدار قــديمی)با پــنج تاپــل( و مقــدار جديــد بــا هــم شــباهت زيــادي دارنــد ولــی بــا ايــن وجــود  

ــت    ــد. در حقیق ــاوت ان ــدار متف ــا دو مق ــتور    DELETEآنه ــی و خالصــه شــده درس ــادل منطق مع

 :*اي زير است انتساب رابطه
    S := S WHERE NOT ( CITY = 'Athens' ) ; 

                                                 
کند.در اين کتاب  انتساب را مستقیما پشتیبانی نمی دستور SQLبنويسم چرا که  SQLتوانم اين دستور را به  من نمی *

مانند -ممکن نیست کاردهم و در جايی که به هر دلیل اين  نشان می SQLها را تا جايی که ممکن است با  من مثال

دي استفاده خواهم کرد.اين زبان را هیو   اي( بنام تاتوريال از يک زبان کمابیش بدون شرح)و واقعا رابطه -همین جا

درک  ايم و شما میتوانید براي اي مورد استفاده قرار داده ها و مدل رابطه نوع ،ها هاي داده اروين و من در کتاب پايگاهد

 فاقد آن است(. SQLاي آن را مطالعه کنید )چیزي که متاسفانه  انتزاعی مدل رابطه مفاهیم
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ــاب  ــامی انتس ــ در تم ــدا »ا، ه ــارت مب ــن     (a)« عب ــه اي ــده، و نتیج ــابی ش ــت ارزي ــمت راس در س

 شود.  در سمت چپ منتسب می (b)« متغیر مقصد»ارزيابی به 

ــارت ــانوس  عب ــز خالصــه نويســی شــده دســتورات انتســاب    DELETEو  INSERTهــاي م نی

ــه ــمت     رابط ــه در قس ــانطور ک ــتند. هم ــلی   »اي هس ــدل اص ــر م ــروري ب ــاب   « م ــد انتس ــوان ش عن

روزرســانی  اي و در حقیقــت تنهــا عملگــر بــه روزرســانی اصــلی مــدل رابطــه  عملگــر بــه اي رابطــه

 مورد نیاز است.

ــه   ــادير رابطـ ــم، مقـ ــروکار داريـ ــوع مختلـــف سـ ــه دو موعـ ــا بـ ــابراين مـ ــاي  بنـ اي و متغیرهـ

ــه ــه        رابط ــا از کلم ــر دو آنه ــراي ه ــار، ب ــل اختص ــه دلی ــته ب ــه در گذش ــت ک ــن اس ــکل اي اي. مش

شــود. بنــابراين در ايــن  و ايــن روش قطعــا موجــب ســردرگمی مــی  اســتفاده شــده اســت« رابطــه»

ام و اگــر منظــور مقــدار  کتــاب از ايــن پــس مــن بــین ايــن دو مفهــوم بــا دقــت تمــايز قاقــل شــده  

ــه  رابطــه ــدار رابط ــه مق ــه  اي اســت از کلم ــر رابط ــر منظــور متغی ــر   اي و اگ ــه متغی اي اســت از کلم

اي را، رابطـه )همــان   ثـر اوقــات مقـدار رابطــه  ام. هــر چنـد کــه مـن هــم اک   اي اســتفاده کـرده  رابطـه 

ــدار    ــات مق ــدار بیشــتر اوق ــی integer اي را  integerطــور کــه مق ــر رابطــه  م ــد( و متغی اي را  نامن

گــويم کــه بانــک اطالعــاتی توزيــن کننــدگان و قطعــات داراي   ام. بــراي مثــال مــی نامیــده مرابطــه

 است. مرابطهسه 

ــراي تمــرين مــی  ــی ا  ب ــب قبل ــه مطال ــد ب ــا از   توانی ــد مــن در کجاه ــد و ببینی ــن فصــل بازگردي ي

 کردم. استفاده می مرابطهام در حالی که بايستی بجاي آن از  کلمه رابطه استفاده کرده

 

 متغیرها ومقدارها  نیفرق ب

هـا حالــت خاصـی از تفـاوت عمــومی بـین مقـدارها و متغیرهــا       مرابطـه هــا و  تقـاوت بـین رابطـه   

ــن مــی  ــاهی ر  اســت و م ــان کوت ــاوت عمــومی خــواهم زم ــن تف ــر کنم.)شــايد کمــی   ا صــرف اي ت

ــی تصــور مــی  ــرا دارد. چــرا کــه روشــن شــدن    انحــراف از موعــوع باشــد ول کــنم کــه ارزش آن

توانــد بــه فهــم بســیاري از مطالــب بعــدي کمــک زيــادي نمايــد.( بــه چنــد تعريــف    ايــن امــر مــی

 توجه کنید:

یح منحصــر اســت: بــراي مثــال عــدد صــح « ثابــت منحصــر بفــرد»تعريــف: يــک مقــدار يــک 

ــرد  ــی    8بف ــدارها م ــدارد. مق ــان و مکــان ن ــدار جــايی در زم ــک مق ــاي   . ي ــد در حافظــه، معن توانن
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ــدارد. در        ــان ن ــان و مک ــايی در زم ــم ج ــن آوردن ه ــه ذه ــن ب ــد، و اي ــن بیاورن ــه ذه خاصــی را ب

ــن هــر مقــدار مــی  ــن     واق ــان و مکــان بکــار رود. اي ــراي نمــايش چیزهــاي مختلفــی در زم ــد ب توان

ــه ايــن م ــا ب ــر–عناســت کــه تعــدادي متغیرمختلــف  تقريب ــد، در يــک  مــی -طبــق تعريــف زي توانن

هــاي مختلــف داراي مقــداري يکســان باشــند. نکتــه مهــم اينکــه يــک مقــدار قابــل  زمــان يــا زمــان

روزرســانی ديگــر  روزرســانی نیســت و اگــر بــه فــر  محــال ايــن کــار انجــام شــود، بعــد از بــه بــه

 يک مقدار نخواهد بود.

ــ  ــر نگه ــک متغی ــف: ي ــان و    تعري ــرف زم ــر در م ــک متغی ــدار اســت. ي ــک مق ــده ي داري کنن

روزرسـانی اسـت. مقـدار     مکـان جـا دارد و همچنـین يـک متغیـر بـر خـالف يـک مقـدار قابـل بـه           

 تواند با مقدار ديگري جايگزين شود. فعلی متغیر می

ــحیح        ــدد ص ــد ع ــاده مانن ــاي س ــا چیزه ــه تنه ــد ک ــه کنی ــا توج ــا دقیق ــدار»،  8لطف ــاي « مق ه

ــراي مثــال يــک نقطــه   تواننــد  ســتند. مقــدارها مــیقبــول نی قابــل تــا حــد دلخــواه پیچیــده باشــند. ب

ــد عــلعی، يــک اشــعه ايکــس، يــک ســند    ــر انگشــت، يــک  XMLهندســی، يــک چن ، يــک اث

هـا بـراي معنـادهی     آرايه، يـک پشـته، يـک لیسـت و يـک رابطـه، همگـی مقـدار هسـتند. مقیـاس          

ــده    ــود آم ــا بوج ــه متغیره ــوع      ب ــن موع ــورد اي ــن در م ــد. م ــیحات   ان ــده توع ــل آين در دو فص

 دهم. بیشتري می

ــا      ــین مقــدارها و متغیره ــاوت ب ــردم در تف ــه م ــب باشــد کــه چگون ــان عجی ممکــن اســت برايت

شــوند. ولــی واقعیــت ايــن اســت کــه ايــن مســاله بــراي بســیاري از افــراد پــیش    دچــار اشــتباه مــی

ــی ــک        م ــوز بان ــاب خودآم ــر را از کت ــتن زي ــوع ، م ــن موع ــدن اي ــن ش ــراي روش ــد. ب ــ آي اي ه

 ام(: ام. )مطالب داخل کروشه را خودم اعافه کرده گرا نقل قول کرده اطالعاتی شی

 شـود.  شـويم. شـی بـه مقـدار فعلـی متغیـر گفتـه مـی         تمـايز قاقـل مـی    ما بین دو مفهوم متغیر و..

 ]پـس شـی مقـدار نیسـت    [شـويم  . مـا بـین اشـیا و مقـدارها تمـايز قاقـل مـی       ]شی يک مقدار است[

 .]پس شی يک متغیر است[تواند بر برخی اشیا اثر بگذارد یم« تغییر دهنده»يک 
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 خالصه

ــه      ــا را فراگرفتـ ــون آنهـ ــدوارم اکنـ ــردم و امیـ ــان کـ ــدماتی را بیـ ــل مقـ ــن فصـ ــتر در ايـ بیشـ

ــه      ــب ب ــن مطال ــه هــر حــال خالصــه اي ــان آســان باشــد(. ب ــب برايت ــن مطال باشــید.)ممکن اســت اي

 شرح زير است:

  توجــه کنــیم و نــه بــه محصــوالت. همچنــین توعــیح دادم کــه چــرا بايــد بــه قواعــد

ــل و ويفگــی اســتفاده مــی    ــد رابطــه، تاپ ــه از  چــرا از اصــطالحات رســمی مانن ــیم و ن کن

 .SQLهاي دوستانه آنها در  معادل

  اي و  ادعــا کــردم کــه مــدل رابطــهSQL  هــا را  يکــی نیســتند. برخــی از ايــن تفــاوت

و بســیاري  -شــمارد. ســطرهاي تکــراري را مجــاز مــی SQLمــثال -دانــیم هــم اکنــون مــی

 هاي بعد خواهیم ديد. هاي ديگر را هم در فصل تفاوت

       ــی ــورد بررس ــن موعــوعات م ــد و اي ــه ش ــدل اصــلی اراق ــا م ــنايی مختصــري ب آش

تاپــل، ويفگــی، کلیــد کانديــد، کلیــد اصــلی، کلیــد   ،اري nقــرار گرفــت: نــوع، رابطــه 

ــت ارجــاعی، انتســاب رابطــه   ــت وجــودي، جامعی ــر را خــارجی، جامعی اي.  بطــهاي و جب

پــذيري نیــز اشــاره کــردم و بصــورت بســیار مختصــر عملگرهــاي   بــه خاصــیت شــرکت

 گزينش، پرتو، عرب، اشتراک، اجتماع، تفاعل، پیوند و تقسیم را شرح دادم.

     ــالیتی و ــه، کاردين ــوان، بدن ــارات عن در مــورد مشخصــات رابطــه بحــث کــردم و عب

ــايین و   پــلهــا تاپــل تکــراري، ترتیــب تا  درجــه را معرفــی کــردم. رابطــه  ــه پ ــاال ب هــا از ب

ــی  ــب ويفگ ــد     ترتی ــورد دي ــین در م ــد. همچن ــت را ندارن ــه راس ــا از چــپ ب ــا بحــث   ه ه

 کردم.

 ــاوت ــاده   تف ــدل و پی ــان م ــاي می ــه  ه ــازي، رابط ــا و  س ــهه ــادير و   مرابط ــا و مق ه

پیـاده سـازي بحثـی اسـت کـه مـا را        ومـدل   نیفـرق بـ  متغیرها را روشن کردم. 

 رساند. ها می به استقالل داده

يـن  لـی امیـدوارم از مباحـث گذشـته بـه ا     ام و و آخرين نکتـه )کـه تـاکنون آنـرا مطـرح نکـرده      

ــدل رابطــه   ــی اعــالن نتیجــه رســیده باشــید(: در مجمــوع م ــه روال گــرا-گــرا  اي طبیعت دارد.  -و ن

ــا روش ــالن  م ــاي اع ــر روش  ه ــرا را ب ــوس     گ ــه ملم ــرا ک ــدهیم چ ــرجیح می ــدگرا ت ــاي رون ــر  ه ت

گـرا بـه ايـن معناسـت کـه سیسـتم کارهـا را انجـام          شـن اسـت: اعـالن   هستند. دلیل اين امـر هـم رو  
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دهــد. از همــین رو مــدل  گــرا بــه ايــن معناســت کــه کــاربر کارهــا را انجــام مــی  دهــد و روال مــی

ديــد بصــورت اعالنــی و   هــاي اعالنــی، تعريــف روزرســانی هــاي اعالنــی، بــه اي از کــوقري رابطــه

 *م  کند. تعريف قواعد جامعیت بصورت اعالنی، پشتیبانی

 

 ها تمرین

ايد، مطالب اين فصل را  )تکراري از متن کتاب با اندکی تغییر( اگر تاکنون آنرا انجام نداده -4

ام، بگويید که صحیح است و يا بايد بجاي  مرور کنید و در هر کجا که کلمه رابطه را به کار برده

 بردم. را به کار می مرابطهآن 
 

 اي اف کاد که بود؟ -5
 

 نه چیست؟ دام -8
 

 از جامعیت ارجاعی چه فهمیديد؟ -1
 

اي تعريف  لغات عنوان، بدنه، ويفگی، تاپل، کاردينالیتی و درجه که در قسمت مقادير رابطه -2

 ايد. ها هم هست. مطمئن شويد که اين جمله را فهمیده مرابطهشدند، به همان صورت قابل تعمیم به 
 

 ح دهید.اي را شر دو معناي متفاوت مدل داده -0
 

 سازي را به زبان خودتان بیان کنید. تفاوت بین مدل و پیاده -1
 

رابطه نیستند، بلکه تصوير شده رابطه  8-4و  4-4هاي رسم شده مانند  در متن گفتم که جدول -3

 هايی که بین اين تصاوير و روابط متنامر با آنها وجود دارد چه هستند؟ هستند. تفاوت
 

                                                 
 «اعالنی»کلمه   SQLه شده توالت شناخوقتی که اين کتاب در دست چاپ بود مطلن شدم که حداقل يکی از محص *

بصورت  دستورات رااست   به اين معنا که کاربر مجاز ي عدم انجام کار بوسیله سیستم استفاده کرده استرا به معنا

هیچ کمکی به فهم بهتر  ،از اصطالحات فنی يیهاي نابجا مجبور به اين کار نیست. چنین استفاده اعالنی بگويد ولی

 کند. مطلب نمی
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 به زبان خودتان تعريف کنید. اي را استقالل داده -3
 

هايی در  مرابطه)سعی کنید اين تمرين را بدون نگاه کردن به متن کتاب انجام دهید( چه  -40

هايی در هر يک آنها وجود  کنندگان و قطعات وجود دارد؟ چه ويفگی بانک اطالعاتی توزين

ود را با اين مثال آشنا دارد؟ کلیدهاي اصلی و خارجی کدامند؟ )نکته اين تمرين اين است که خ

 هاي واقعی را حفظ کنید.( کنید. واعح است که نبايستی جزقیات داده می
 

 اين جمله را توعیح دهید.« اي وجود دارد. فقط يک مدل رابطه» -44
 

مهم است که بین »ها نقل قول شده است:  مطلب زير از يک کتاب جديد پايگاه داده -45

تمايز قاقل شويم. ما بايستی کلمه  -ديدها–هاي مجازي  و رابطه -ها جدول–هاي ذخیره شده  رابطه

هاي  رابطه را براي يک جدول و يا ديد قابل استفاده بکار بريم و زمانی که قصد داريم بر رابطه

اين متن داراي « کنیم. ذخیره شده تاکید کنیم از لغات رابطه پايه و يا جدول پايه استفاده می

توانید پیدا  اي است. هر تعداد از آنها را که می ادي در مورد مدل رابطهتناق ات و اشتباهات زي

 کنید.
 

اي  مدل رابطه»ها استخرا  شده است: داده متن زير از کتاب جديد ديگري در رابطه با پايگاه -48

کند. کلیدهاي ارجاعی  و روابط چند به چند تعريف می  هايی ساده ... براي هر رابطه، جدول

هاي اولیه و ثانويه راه  دهند. ايندکس کنند و رابطه بین آنها را نشان می به هم متصل می ها را جدول

اي است... چه  اين متن تعريف مدل رابطه« کنند. سريعی براي دستیابی به اطالعات فراهم می

 اشکالی در آن وجود دارد؟
 

کنندگان  زينبنويسید که بانک اطالعاتی تو CREATE TABLEبصورت  SQLچند دستور  -41

 و قطعات را تعريف کند.
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 کنندگان و قطعات است. اطالعاتی توزين و مربوط به بانک SQLزير در  INSERTدستور  -42
    INSERT INTO SP ( SNO, PNO, QTY ) 

           VALUES ( SNO('S5'), PNO('P6'), QTY(250) ) ; 

 SNO ،PNOهاي  ام ويفگی ید. توجه: فر  کردهاي بنويس معادل اين دستور را با انتساب رابطه

 وSNO('S5')، PNO('P6')هستند و به ترتیب عبارات  QTYو  SNO ،PNOاز نوع  QTYو

QTY(250)  .با اين انواع مطابقت دارند. من مطالب بیشتري در اين مورد در دو فصل آينده دارم

ام. زياد نگران درست  ا شرح ندادهاي ر دانم که هنوز نحوه و جزقیات دستور انتساب رابطه من می

 نوشتن پاسخ نباشید و فقط نهايت سعی خود را بکنید.
 

 کنندگان و قطعات است. توزين مربوط به پايگاه زير UPDATEدستور  -40
    UPDATE S 

    SET    STATUS = 25 

    WHERE  S.CITY = 'Paris' ; 

.)هدف از اين تمرين آن است که در مورد آن تفکر اي بنويسید معادل اين دستور را با انتساب رابطه

ام که بتوانید پاسخ کامال صحیح به اين  کنید. من هنوز آنقدر در اين مورد براي شما توعیح نداده

 را جهت مباحث آتی ببینید.( 2سوال بدهید. فصل 
 

بطور غیر  کند. آيا بطور مستقیم دستور انتساب را پشتیبانی نمی SQLدر اين فصل گفتم که  -41

 دهد؟ اگر بلی چگونه؟ مستقیم اين کار ر ا انجام می
 

ها و ترتیب  هاي تکراري، ترتیب باال به پايین تاپل کنید چرا تاپل از نقطه نظر کاربردي فکر می -43

اند و  هاي بسیار بدي هستند؟ )اين سه سوال در متن پاسخ داده نشده ها ايده چپ به راست ويفگی

ها مناسب است. ما در آينده بیشتر به اين قبیل مطالب خواهیم  راي بحث در گروهاين تمرين بیشتر ب

  پرداخت.
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   مدوفصل 

 

 تفاوت 

 ها ها و نوع رابطه
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ها مربوط است.  ها است اما بیشتر مطالب آن به نوع نوع وها  رابطهتفاوت عنوان اين فصل 

هاست ولی مدل چندان به  ی براي پشتیبانی از نوعاي نیازمند به سیستم نکته اينجاست که مدل رابطه

ها( با  ها )و مرابطه اي به نوع نیاز دارد؟ زيرا رابطه طبیعت اين سیستم نیرداخته است. چرا مدل رابطه

( به هنگام تعريف بايد داراي  هر ويفگی از هر رابطه )و هر مرابطهشوند.  ها تعريف می توجه به نوع
تواند  می S  کنندگان و از مرابطه متعلق به توزين STATUSويفگی  براي مثال يک نوع باشند.

که يک مقدار احتمالی براي  sباشد. اگر چنین باشد هر رابطه مانند  INTEGERداراي نوع 

باشد. اين بدين معناست  INTEGERاز نوع  STATUSاست بايد داراي يک ويفگی  S  مرابطه

 ي باشد که مقدار آن يک عدد صحیح است.اSTATUSبايد داراي  sکه هر تاپل رابطه 

من اين مطلب را با جزقیات بیشتر در اين فصل شرح خواهم داد. براي شروع فقط 

هر توانند داراي  هاي رابطه می که ويفگی-هاي مهمی که بعدا خواهم گفت با استثنا-گويم  می
همانطور که در آينده  خواهیم پیچیده باشند، توانند هر قدر که ما می ها می باشند )نوع نوعی

شده  شده در سیستم)توکار( و يا نوع تعريف تواند داراي نوع تعريف خواهیم ديد(. هر ويفگی می

هاي  ها داراي نوع ام که ويفگی بوسیله کاربر، باشد. در مورد مثال اجرايی خودمان، من فر  کرده

 شان هستند(. با نوع ها داراي نام يکسان زير هستند )توجه داشته باشید که برخی ويفگی
    Suppliers               Parts                   Shipments 

 

    SNO    : SNO  PNO    : PNO  SNO : SNO 

    SNAME  : NAME PNAME  : NAME  PNO : PNO 

    STATUS : INTEGER COLOR  : COLOR QTY : QTY 

    CITY   : CHAR  WEIGHT : WEIGHT 

   CITY   : CHAR 

 

)رشته  CHAR)عدد صحیح( و INTEGER هاي  ام که نوع من همچنین فر  کرده

 ها تعريف شده بوسیله کاربر هستند. حرفی با طول دلخواه( تعريف شده در سیستم و ساير نوع
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SQL  داراي نوعی به نامINTEGER همچنین نوع -دانستید مطمئنم اين را می-است .

CHAR اي با طول ثابت است که اين طول درون پرانتز به همراه  ن رشتهدر آن وجود دارد ولیک

CHAR(n)شود مانند:  آن ذکر می
*( .CHAR  بدون مشخ  کردن طول مختصر شده

CHAR(1)  .)است ولی اين کار زياد معمول نیستSQL  همچنین تعريف نوع توسط کاربر را

 شمارد. مجاز می

اي را تعريف کرد، گفت که  ار مدل رابطهطبق مستندات تاريخی وقتی کاد براي اولین ب

ها. با اين حال حقیقت اين است که  شوند و نه بر روي نوع ها تعريف می ها بر روي دامنه رابطه

توانید اين ادعا را نظر من بدانید و من قصد دارم در دو  . شما میدقیقا يکی هستندها  ها و نوع دامنه

کنم و تا اطالع ثانوي  ث را با مدل اصلی کاد شروع میبخش آينده دلیل خود را بیان کنم. من بح

استفاده خواهم کرد. دو موعوع عمده براي طرح در هر قسمت وجود  -و نه نوع-از کلمه دامنه 

 دارد:

 

 «عدم تطبیق دامنه»مقايسه با دامنه تحمیلی و 
 ها هستند. ها واقعا همان نوع امیدوارم اين بحث شما را قانن کند که دامنه

 

 ها و فرم اول نرمال می بودن مقدار دادهات
توانند تـا حـد دلخـواه پیچیـده      ها می و امیدوارم مطالعه اين قسمت شما را قانن کند که نوع

 باشند.

 

 مقایسه با دامنه تحمیلی

توان دو مقدار را از نظر  اي می داند )و شما هم بايد بدانید ( که در مدل رابطه هر کس می

کنندگان و  يسه کرد تنها اگر  هر دو مقدار از يک دامنه باشند. در مورد توزينبرابر بودن با هم مقا

 کامال معتبر است: -بر روي قطعات اعمال شده است WHEREکه -قطعات، عبارت زير 
    SP.SNO = S.SNO         /* OK     */ 

                                                 
ثر طول کحدا یستين حال باير است با ایها متغ ه در آن طول رشتهکوجود دارد  varcharبنام  يگرينوع دSQL در *

 ن شود.یرشته مع
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 در مقابل اين عبارت معتبر نیست:
    SP.PNO = S.SNO         /* not OK */ 

 

کننده دو چیز متفاوت هستند و از دو دامنه  به اين دلیل که شماره قطعه و شماره توزين

(DBMS)ها  اند و سیستم مديريت پايگاه داده مختلف ناشی شده
قاعدتا بايستی تقاعاهايی از  *

قبیل پیوند، اجتماع، تقسیم و هر چیز ديگر که در آن، بصورت صريح يا عمنی،  مقايسه بین 

زير کاربر  SQLهاي متفاوت وجود دارد را رد کند. براي مثال در عبارت  از دامنه مقدارهايی

 اند را پیدا کند: اي اراقه نکرده کنندگانی که هیچ قطعه سعی دارد که توزين
    SELECT S.SNO, S.SNAME, S.STATUS, S.CITY 

    FROM   S 

    WHERE  NOT EXISTS 

         ( SELECT SP.PNO 

           FROM   SP 

           WHERE  SP.PNO = S.SNO )      /* not OK */ 

 

را ببینید  51)به سمیکالن پايانی نیازي نیست چرا که اين يک عبارت است نه يک دستور. تمرين 

 کنید.(

. علت آن است که در سطر نیستبینید اين کوقري صحیح  طور که در توعیح می همان

را بنويسد ولی به دلیل  WHERE SP.SNO = S.SNOواسته عبارت خ آخر احتماال کاربر می

نوشته است. در مورد اين اشتباه  WHERE SP.PNO = S.SNOاشتباه تايیی آن را به صورت 

تواند با عملکردي دوستانه، کار را متوقف نموده و با نشان دادن محل  می DBMSکوچک تايیی 

 .اشتباه از کاربر بخواهد که آنرا اصالح کند

دانم که کدامیک از محصوالت تجاري چنین عملکردي دارند. در محصوالت  من نمی

يا کوقري با شکست مواجه  -بسته به اينکه شما چگونه پايگاه را ايجاد کرده باشید -امروزي 

                                                 
ل و کمانند اورا–نندگان کدیه تولکست، چرا ین يا هودهین سوال بياها چیست؟  و پايگاه داده DBMSن یتفاوت ب *

معموال از لفظ  -وتر استیامیک ينها در حال نصب بر رونسخه از آ يکه ک یبه هنگام ،محصوالت یبرخ

 ،ميیبگو ها پايگاه داده DBMSه اگر به کاست کار اين ن يا اشکالنند. ک یاستفاده م DBMS يبجا یاطالعات کبان

 م؟يیچه بگو ها پايگاه دادهآنگاه به 
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خواهد شد و يا پاسخ اشتباهی به شما نشان خواهد داد. نه دقیقا پاسخ اشتباه، بلکه پاسخی است 

 سش اشتباه.)آيا اين کار مزيتی براي شما دارد؟(صحیح به يک پر

هاي مقايسه غیر مجازي مانند  بايد درخواست DBMSکنم که  مجددا تاکید می

SP.PNO=S.SNO  را مردود اعالم کند. کاد عقیده داشت که بايد راهی براي کاربر وجود

کند. چرا که در  -مجازهاي غیر  حتی مقايسه-ها  را مجبور به انجام مقايسه DBMSداشته باشد که 

رسد. براي من مشکل است که درستی اين  می DBMSبسیاري موارد عقل کاربر بیشتر از عقل 

 کنم. ولی سعی خودم را می -چون آن را قبول ندارم –عقیده را تايید کنم 

اطالعاتی است و مشغول طراحی پايگاه مشتريان و  فر  کنید که کار شما طراحی بانک

هستید و قصد داريد دو دامنه، يکی براي شماره مشتري و ديگري براي شماره کنندگان  توزين

اندازيد و تا يکی دو سال همه چیز به  سازيد و به کار می کننده داشته باشید. شما پايگاه را می توزين

خواهد يک کوقري را براي نخستین بار به  کند تا اينکه يک روز يکی از کاربران می خوبی کار می

« کننده هم باشند؟ آيا هیچکدام از مشتريان هستند که توزين»رآورد، به اين منظور که: اجرا د

ممکن شود که  شود که اين کوقري يک درخواست عاقالنه است. همچنین مالحظه می مالحظه می
اي بین شماره مشتري و شماره فروشنده شويم به اين منظور که معلوم شود اين  درگیر مقايسه است

يکی هستند و يا خیر و سیستم هم نبايستی مانن از انجام اين کار شود و از يک کوقري دو با هم 

 عاقالنه جلوگیري کند.

کند که  را پیشنهاد می (DCO)يا  نق  تطبیق دامنه حلی بنام بعد از اين مقدمه، کاد راه

از پیوند، حتی اگر  DCOاش است. مثال در نگارش  تفسیر جديدي از عملگرهاي جبري

آيد. اين  شود از يک دامنه نباشند مشکلی پیش نمی هايی که پیوند بر روي آن انجام می گیويف

 عملی کرد. مانند اين: SQLتوان با کمک افزودن يک بند جديد به دستور  ايده را می
    SELECT ... 

    FROM   ... 

    WHERE  CUSTNO = SNO 

    IGNORE DOMAIN CHECKS 

 

است و اکثر کاربران نبايستی مجاز بـه اسـتفاده از آن باشـند و احتمـاال     اين دستور اختیاري 

 بايد قادر به استفاده از آن باشد. (DBA)فقط مدير پايگاه 
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خواهم  مثال مشابهی را بیازمايیم. به دو کوقري زير  می DCOقبل از بررسی جزقیات ايده 

 دقت کنید:
    SELECT ...   |   SELECT ... 

    FROM   P, SP    |   FROM   P, SP 

    WHERE  P.WEIGHT = SP.QTY |   WHERE  P.WEIGHT - SP.QTY 

= 0 

 

اگر وزن و تعداد از دو دامنه مجزا تعريف شوند، عاقالنه خواهد بود. در اين صورت 

توان گفت؟  کوقري چپ بطور واعح غیر مجاز است ولی در مورد کوقري سمت راست چه می

اي و مديريت پايگاه  مدل رابطهر مجاز است  در کتاب وي تحت عنوان طبق نظر کاد اين کا
بر يکی بودن  ]فقط[ DBMS» گويد  ، او درباره چنین موقعیتی می5،4330ها نگارش داده

هر دو طرف عددي است و « اي پايه نوع داده»در اين مورد « کند اي پايه نظارت می هاي داده نوع

 د شد.اين بررسی با موفقیت انجام خواه

از نظر من چنین چیزي غیر قابل قبول است. معناي يک عبارت نبايد به شکل نوشتن آن 

-P.WEIGHTو  P.WEIGHT=SP.QTYکنم دو عبارت  وابسته باشد. از اين رو من فکر می

SP.QTY=0 رسد که هر دو اين  بايستی يا هر دو مجاز و يا هر دو غیر مجاز باشند و به نظر می

شود که روش تطبیق دامنه کاد قدري عجیب است. )در  مجاز باشند. احساس می ها بايد غیر حالت

واقن روش کاد در بررسی تطبیق دامنه فقط براي حالت خاصی مناسب است که هر دو طرف 

 در نظر گرفته شوند.( -نه هیچ چیز ديگر -هاي رابطه  بعنوان ويفگی

هاي  WHEREتواند در  ها میچند مثال ساده ديگر در مورد تطبیق نوع. )هر يک از آن

SQL ).به کار رود 
    S.SNO = 'X4'         P.PNO = 'X4'         S.SNO = P.PNO 
امیدوارم با اين نظر موافق باشید که دوتاي اول مجاز و سومی غیر مجاز است. اگر چنین 

 a ،bغیر است باز هم امیدوارم موافق باشید که اين وععیت قدري عجیب است. فر  کنید سه مت

..... اين مقايسه امکان پذير  a=bصحیح باشد در مورد  b=cصحیح و  a=cداشته باشیم. اگر  cو 

 توان کرد؟ نیست  چه می

هاي  به ترتیب در دامنه P.PNOو  S.SNOکنم که  در اينجا به اين حقیقت اشاره می

SNO  وPNO تند. پس ها هس ها همان نوع اند و بنا بر ادعاي من دامنه تعريف شدهSNO  وPNO 

www.booknama.com



  

 به فهرست
24 

باشند. احتماال هر دو آنها به صورت فیزيکی توسط نوع  می شده بوسیله کاربر هاي تعريف نوع

سازي مربوط است  دانیم که نمايش فیزيکی به پیاده شوند ولی می نمايش داده می CHARداخلی 

و در واقن از چشم و نه به مدل. همانطور که در فصل يک ديديم، اين مساله به کاربر مربوط نیست 

وي پنهان است )يا اينکه بايد اينطور باشد(. خصوصا عملگرهايی که براي کار با شماره قطعه و 

توان  . براي مثال میCHARشوند بايستی از نوع آنها باشند و نه نوع  کننده تعريف می شماره توزين

کننده را به يکديگر  اره توزينتوان دو شم دو رشته حرفی را بدنبال هم الحاق نمود ولی احتماال نمی

 SNOالحاق کرد )اين کار فقط در صورتی ممکن است که يک عملگر به همین منظور براي نوع 

 تعريف شده باشد(.

نیز براي آن تعريف  انتخابگرکنیم بايستی يک عملگر به نام  وقتی يک نوع تعريف می

مثال   *اه براي نوع مورد نظر نمايد.کنیم، تا ما را قادر به انتخاب و يا تعیین يک مقدار دلخو

نامیده شود( ما  SNOتواند فقط  خواهیم ديد می ششم)همانطور که در فصل  SNOانتخابگر نوع 

نمايش داده  CHARرا از میان مقدارهايی که به صورت  SNOسازد که مقدارهاي  را قادر می

 شوند، انتخاب کنیم. براي مثال: می
    SNO('S1') 

کننده خام را  آورد و يک شماره توزين را به اجرا در می SNOنتخابگر اين عبارت ا

نمايش داده شده است. همچنین  'S1'اي که شماره آن با رشته حرفی  کننده گرداند. توزين بازمی

 عبارت زير:
    PNO('P1') 

اي که  گرداند. قطعه شماره قطعه خاصی را برمی PNOاين عبارت نیز با اجراي انتخابگر 

هاي  کنید انتخابگر نمايش شده است. همانطور که مشاهده می 'P1'اره آن با رشته کاراکتري شم

SNO  وPNO  در عمل کار تبديل يک مقدار از نوعCHAR هاي  به مقاديري از نوعPNO  يا

SNO دهند. را انجام می 

افتد اين است که سیستم متوجه  برگرديم. اتفاقی که می 'S.SNO = 'X4به مقايسه 

(. با توجه به اين که اين دو از SNOو  CHARشود که طرفین از يک نوع نیستند )دو نوع  یم

توانند با هم مساوي باشند. در عین  نوع نباشند نمی يک نوع نیستند، و مادامی که طرفین مقايسه هم

                                                 
در مورد  ،اند آشفته يتا حدود SQL يها انتخابگره کتر است. از آنجا  حیصح SQLرغم نحوه رفتار یدگاه علين ديا*

  اند. ف شدهين عملگرها تعريه اکنم ک یتاب فر  مک ینجا و تماميام و در ا ردهکات آنها بحث نیجزق
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را به  CHARتواند نوع  که می -SNOبه نام انتخابگر -داند عملگري وجود دارد حال سیستم می

اين عملگر مقايسه را به درستی  تلويحیتواند با اجراي  تبديل کند. پس سیستم می SNOوع ن

 شود. انجام دهد. در عمل عبارت زير جايگزين مقايسه اصلی می
    S.SNO = SNO('X4') 

 کنیم. کاري که انجام آن مشروع است. کننده را مقايسه می حال دو شماره توزين

 کند. می 'P.PNO = 'X4ل عبارت زير را جانشین به همین ترتیب سیستم در عم

    P.PNO = PNO('X4')  
هیچ عملگري براي تبديل شماره قطعه به  S.SNO = P.PNOولی در مورد مقايسه 

کم فر  کنیم وجود ندارد(. در  کننده و يا بالعکس در سیستم وجود ندارد )دست شماره توزين

خواهد شد: عملگرها از يک نوع نیستند و هیچ راهی  خطاي نوعنتیجه اين مقايسه منجر به وقوع 

 سازي نوع آنها وجود ندارد. براي يکسان

شود. در مثال اول رشته حرفی  استفاده می اجبار براي تبديل معموال از اصطالح واژگان:

'X4'  به زور و اجبار به نوعSNO  تبديل شد و در مثال دوم همین رشته بهPNO .اجبار شد 

معرفی  PNOو  SNOهمین مثال عملگر ديگري که بايستی به هنگام تعريف  در رابطه با

به رشته حرفی )و يا هر  PNOو  SNOاست. کار اين عملگر تبديل انواع  _THEعملگر شود،

، PNOو  SNOدر اين مثال فر  را بر اين بگذاريد که مبدل هر دو نوع  *باشد. چیز ديگر( می

THE_CHAR عا نیازمند مقايسه شود. اگر واق نامیده میS.SNO  وP.PNO  باشیم، تنها راهی

تواند بصورت زير  رسد نمايش هر دو آنها بصورت رشته حرفی است و اين کار می که به نظر می

 انجام پذيرد:
    THE_CHAR ( S.SNO ) = THE_CHAR ( P.PNO )  

رشته و در نهايت  کننده به رشته، تبديل شماره قطعه به به عبارت ديگر تبديل شماره توزين

 مقايسه دو رشته.

اي موثر الف(بررسی مطابق دامنه را میسر  بینید که اين ساز و کار به گونه مطمئنا می

کند.  سازد و ب(در صورتی که چاره ديگري نبود از امکان نق  بررسی دامنه استفاده می می

دهد. در مقابل  انجام میبعالوه اين کار را بصورت صريح، کامال مستقل و با روشی چند منظوره 

                                                 
هم در آن   انتخابگر)در عمل معناست.  در آن بی _THE اصطالحمتفاوت است و اساسا  SQLن مورد هم رفتار يدر ا*

 .(معناست بی
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معناست که باعث  يک کار ملموس و واقعی نیست و در واقن کاري بی« نق  بررسی دامنه»روش 

ها به مدل  شود )همانطور که قبال گفته شد موعوع نوع ها می ها با روش نمايش داده اختالط نوع

 سازي است(. ها مربوط به پیاده شود در حالی که نمايش داده مربوط می

ها،   ايد که صحبت من در موردي چیزي است که در حوزه زبان اکنون احتماال دريافتهت

هاي گوناگونی در مورد اين کلمه اراقه  شود. نويسندگان مختلف تعريف نامیده می دار قويا نوع

داراي نوع است.   -مقدار يا متغیر-اند، ولی بطور کلی معنی آن اين است که الف(هر چیز  کرده

که بخواهیم عملگري را به اجرا در آوريم، سیستم درست بودن نوع عملوندها را براي  ب(هر کجا

 -اي نه فقط عملگرهاي مقايسه-اين روال در مورد تمام عملگرها  *کند. انجام عملیات بررسی می

شود. تاکید بر مقايسه به هنگام طرح موعوع بررسی دامنه جنبه تاريخی دارد ولی اين  انجام می

 هاي زير را در نظر بگیريد: باه است. براي نمونه عبارتکار اشت

 
    P.WEIGHT * SP.QTY 

    P.WEIGHT + SP.QTY 

 

گرداند: وزن کل سفارش  اولی احتماال مجاز است ) اين عبارت خود وزن ديگري را برمی

 ؟(.تواند داشته باشد را(. در مقابل دومی احتماال غلط است )جمن تعداد و وزن چه معنايی می

 

 ها اتمی بودن مقدار داده

ها هستند نه کمتر و  ها دقیقا همان نوع امیدوارم بخش قبل شما را قانن کرده باشد که دامنه

)بطور  فرم اول نرمال و ارتباط آن با ها اتمی بودن دادهخواهم بحث را به  نه بیشتر. اکنون می

ت که هر ويفگی متعلق به هر به معناي آنس 1NFگفتم که  اول( بکشانم. در فصل 1NFخالصه 

کنم که اين  تاپل رابطه بايد يک مقدار واحد )البته از يک نوع خام( داشته باشد و اعافه می

آيند. براي ادامه اين بحث بايد به اين سوال پاسخ داده شود؛  به حساب می  اتمی« هاي واحد مقدار»

 ها به چه معناست؟ اتمی بودن داده

                                                 
ه کام  دهین عقيمن بر ا ،ستیبحث ناين مربوط به  امیمستق به داليلی که. نمايد میاجبار وع درست آنها را به نا يو  *

 .ستاز خطاها ياریعامل بس یرند. اجبارح صورت گيبطور صر یستيالت بايتبد یتمام
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گويد:  ها را تعريف کرد. اين تعريف می اتمی بودن داده گفتم که کاد اولدر فصل 

اگر از « قابل تجزيه به قطعات کوچکتر نباشند )به استثناي برخی توابن خام( DBMSبوسیله »

کننده است. براي  دقیق و تا حدودي گیج نظر کنیم اين تعريف نا استثناي داخل پرانتز هم صرف

ام  ی اتمی هستند؟ تمام محصوالتی که من ديدههاي حرف توان گفت که رشته مثال آيا می

)اتصال « ||»)زير رشته( يا  SUBSTRيا  LIKEها مانند  عملگرهاي متعددي براي کار با رشته

قابل  DBMSهاي حرفی بوسیله  دهند که رشته شناسند و به کامال نشان می رشته( و غیره را می

 کنید؟ اند؟ شما چه فکر می جزيههاي حرفی قابل ت اند. با اين وجود آيا رشته تجزيه

 ها: ها در برخی رابطه هاي مربوط به تاپل چند مثال ديگر در رابطه با اتمی بودن ويفگی

 دانم که اين نوع  هاي اولیه تجزيه شوند )می توانند به عامل اعداد صحیح می

تجزيه در اين بحث چندان مورد نظر نیست، فقط سعی دارم نشان دهم که خود 

 هاي مختلف داشته باشد(. کن است صورتتجزيه مم

 توانند به دو بخش صحیح و اعشار  اعداد اعشاري )با تعداد رقم اعشار ثابت(، می

 تجزيه شوند.

 هاي روز/ماه/سال و يا ثانیه/دقیقه/ساعت تجزيه  توانند به بخش تاريخ و زمان می

 شوند.

در اين  R1ه کنید. رابطه نگا 4-5تر بیردازيم. به شکل  خواهم به يک مثال مشکل حال می

دهد که کدام  ها از مثال اجرايی ماست و فقط نشان می شکل کاهش يافته رابطه سفارش

يک  SNO-PNOکند. طبق اين مثال براي هر ترکیب صحیح  کننده، کدام قطعه را تهیه می توزين

بنابراين احتماال  گیريم، در نظر می« اتمی»کننده و شماره قطعه را  وجود دارد. شماره توزين  تاپل

 است. 1NFيک رابطه  R1کنید که  تايید می

 

 
 R3و  R1 ،R2 هاي . رابطه4-5شکل 

www.booknama.com



  

 به فهرست
22 

 

کننده  کنیم تا نشان دهیم که هر توزين استفاده می R2از  R1حال فر  کنید به جاي 

است و مقدارهاي  چند مقداري R2در  PNOکند )ويفگی  مشخصی از قطعات را توزين می گروه

 R2ين ويفگی نشان دهنده شماره گروهی از قطعات است(. اکثر افراد با ديدن موجود در ا

دهد و  را نشان می« گروه تکرار شونده»نیست. در حقیقت اين مثال  1NFگويند که اين رابطه  می

ها اتمی  از بین رفته است )چرا که گروه 1NFهاي تکرار شونده  اند که در گروه تقريبا همه موافق

 نیستند(.

را  R3نیست. در ادامه اين بحث فر  کنید که  R2 ،1NFرسیم که  اين نتیجه میبه 

*است  R3 ،1NFکنم که  ايم. من ادعا می کرده R1جايگزين 
 براي بحث:  

  ويفگی نام  -عمدا –اوال، توجه کنید که منPNO_SET ام و  را انتخاب کرده

نشان دهم هر يک از ام تا  ها را درون آکوالد قرار داده گروهی از شماره قطعه

اي. مجموعه در  ها در واقن يک مقدار واحد دارد: يک مقدار مجموعه گروه

 آيد. سطح بااليی از تجريد قرار دارد و يک مقدار واحد به حساب می

 اي داريد(: حقیقت اين  ثانیا )صرفنظر از اينکه در مورد استدالل اول چه عقیده

بیشتر از يک رشته حرفی توسط نه  {P2,P4,P5}اي مانند  است که مجموعه

DBMS هاي  ها همچون رشته قابل تجزيه است و نه کمتر از آن. مجموعه

توان آن را براي مقاصد خاصی  حرفی داراي يک ساختار داخلی هستند که می

توان شکست. به زبان ديگر اگر يک رشته کاراکتري شرايط الزم براي  می

1NF ها هم  پس مجموعه -اتمی است يعنی رشته کاراکتري-بودن را داراست

 چنین خاصیتی را دارا هستند.

رسیم اين است که اتمی بودن معناي کامال مشخصی ندارد  اي که اکنون به آن می نکته

ها انجام دهیم.  خواهیم با داده )اتمی مطلق وجود ندارد( و اين امر وابسته به کاري است که ما می

ها به عنوان يک چیز واحد سروکار داريم و گاهی  قطعه  رهاي از تمام شما گاهی اوقات با مجموعه

                                                 
 يگـر يد بحث بر سر موعـوع  -ن نباشدید چنيشا یبه راست-انجام شده است. یبه خوب ین طراحيه اکمن ادعا ندارم  *

 R3 یخوب اسـت. طراحـ   يارکه چه کنياست نه ا یقانون يارکه چه کن است ينجا مهم است ايه در اک يزیاست. چ

 است. یقانون
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خواهیم با يکی از شماره قطعاتی که درون مجموعه است، به تنهايی کار کنیم که در اين  می

ايم )سطح پايینتري از تجريد(. اين مقايسه ممکن  صورت به سطح پايینتري از جزقیات تنزل کرده

که لغت اتمی بودن از آنجا آمده است( وععیت است به فهم مطلب کمک کند. در فیزيک )

شود و گاهی  هاي منفرد بعنوان يک چیز واحد نگاه می کامال مشابهی وجود دارد: گاهی به اتم

ها که اجزاي تشکیل دهنده اتم هستند صحبت  ها و الکترون ها، نوترون خواهیم در مورد پروتون می

م منفرد نیستند و از اجزايی بنام کوارک تشکیل ها ه کنیم. به همین ترتیب پروتون و نوترون می

 اند و احتماال اين روند ادامه دارد. شده

را بصورت  PNO_SETمقادير  4-5بیردازيم. در شکل  R3بیايید چند لحظه ديگر به 

هاي عمومی نشان دادم ولی اگر دقیقتر و به صورت رابطه به آنها نگاه شود، اين مثال  مجموعه

تغییر يافته  PNO_RELرا ببینید که در آن نام ويفگی به  5-5ود )شکل سودمندتر خواهد ب

تمامی آن  -هاي عمومی نه مجموعه-ها  است(. چرا اين تغییر موجب بهبود شده است؟ چون رابطه

اي در اختیار رابطه  در نتیجه جبر قدرتمند رابطه *اي در مورد آن است. چیزي است که مدل رابطه

و گزينش، پرتو، پیوند و غیره براي آن قابل استفاده خواهند بود. در مقابل  گیرد ياد شده قرار می

ها استفاده نمايیم نیازمند تعريف عملگرهاي جديد  هاي عمومی بجاي رابطه اگر از مجموعه

اي و غیره( خواهیم بود. پس چه بهتر که از عملگرهايی که  اي، اشتراک مجموعه )اجتماع مجموعه

  داريم استفاده کنیم

 

                                                 
ه فقـط شـامل   کـ هـا   ز باشـند بـا رابطـه   یـ توانند شامل همه چ یه مک یعموم يها مجموعه ید. تفاوت اساسینکتعجب ن *

ع ـو   يـک ن است فقط کمم یعموم يها ها همانند مجموعه ه رابطهک دین است. توجه داشته باشیها هستند در هم تاپل

 داشته باشند.
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 (R3 )اصالح شده R4 . رابطه5-5شکل 

 

. (RVA) ويفگی با مقدار رابطهاي است از  نمونه 5-5در شکل  PNO_RELويفگی 

اند(. من ادامه صحبت در  اي است )يعنی مقدارهاي آن رابطه دامنه مورد نظر هم داراي مقدار رابطه

شود که  ن نکته را متذکر میکنم و در اينجا فقط اي واگذار می 1و  2ها را به فصل RVAمورد 

SQL کند. )و بطور دقیقتر از هیچ چیزي مشابه  از آنها پشتیبانی نمیRVA  هاي با  ستونيعنی
کند. الف(  کند و عجیب اينجاست که از اين دو پشتیبانی می نیز پشتیبانی نمی مقدار جدول

اي  چندمجموعه»شان يک تواند مقدار هايی که می هايی که مقدارشان آرايه باشد. ب( ستون ستون

شبیه يک مجموعه  -شود هم شناخته می خورجینکه به نام - مجموعه چندتايیباشد. « از سطرها

ها از برخی جهات  اي توانند تکراري باشد. چندمجموعه است با اين تفاوت که اع اي آن می

که عملگرهاي هستند. ولی اين دو با هم برابر نیستند چرا « هاي با مقدار جدول ستون»مشابه 

 توانند بر روي آنها عمل کنند.( نمی SQLمعمولی 

هاي داراي  آن انتخاب کردم. رابطه  من مثال قبل را عمدا و به دلیل مقدارهاي خام

RVA هاي  دانیم که گروه رسند و می هاي تکرار شونده به نظر می هاي داراي گروه مشابه رابطه

هاي متعددي براي نشان دادن  توانم مثال رند. ولی من میاي ندا تکرار شونده جايی در دنیاي رابطه

هايی( را نشان دهم که شامل  هايی)و در نتیجه دامنه توانم ويفگی نقطه نظرم اراقه کنم: من می

ها، صدا و تصوير، تصاوير راديولوژي، آثار انگشت، متون  ها، عکس ها، لیست ها، توده آرايه

XML  باشند. « غیراتمی»يا « اتمی»توانند  که بسته به نگاه شما میو يا مقادير ديگري را ذکر کنم

ي( باشند. اين بحث طوالنی مقدار)هر هر چیزي توانند پذيراي  ها می ها و در نتیجه دامنه ويفگی
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اي  واقعی چیزي بیشتر يا کمتر از يک سیستم رابطه« اي رابطه-گرا شی»نشان میدهد که يک سیستم 

  کند. نکته اصلی اي با تمامی جزقیات پشتیبانی می مدل رابطه واقعی نیست. سیستمی که از

هايی با درجه دلخواه از پیچیدگی باشند.  ها، رابطه اين است ويفگی« اى رابطه-گرا شی»هاي  سیستم

اي  اي خوب، يک سیستم رابطه رابطه-گرا شايد بهتر باشد که اين گونه بگويم: يک سیستم شی

خوب است. نه بیشتر و  اي رابطهشتیبانی کند و اين تعريف يک سیستم ها به خوبی پ است که از نوع

 نه کمتر.

 

 نوع چیست؟

به کار خواهم برد. نوع دقیقا يعنی چه؟ بطور خالصه  دامنهرا بجاي  نوعدر ادامه من کلمه 

، تمامی مقدارهاي ممکن براي يک چیز *دار و متناهی از مقدارها است يک مجموعه نامنوع، 

هاي کاراکتري ممکن، تمامی شماره  مامی اعداد صحیح ممکن، تمامی رشتهخام: مثل ت

هاي ممکن با عنوان مشخ   ممکن، يا تمامی رابطه XMLهاي  کنندگان ممکن، تمامی متن توزين

 بر اين: و غیره. عالوه 

  هر مقدار داراي يک نوع است، دقیقا يک نوع مگر زمانی که در خاصیت

ی شود و اين کتاب تاب بحث پیرامون چنین بري در آن نوع پشتیبان ارش

بدون همیوشانی و جدا از هم ها  موعوعی را ندارد. توجه داشته باشید که نوع
هاي حیوانات  ها گفت قطعا نوع هستند. )براي درک بهتر: يکی از بازبین

خونگرم و چهارپايان همیوشانی دارند. واقعا هم چنین است ولی من گفتم اگر 

بري  بري )در حقیقت ارش باشیم به داليلی وارد قلمرو ارش همیوشانی داشته

اي و چه غیر  چه رابطه-بري  ايم و اين داليل و موعوع ارش ( شدهچندگانه

با موعوع اين بحث ارتباط چندانی ندارد. باشد و من قصد ندارم که  -اي رابطه

 در اين کتاب در مورد آن صحبت کنم.(

 گرداند، و هر يک از  اي را باز می ه نتیجههر متغیر، هر ويفگی، هر عملگر ک

 Tاز نوع  Vپارامترهاي يک عملگر، همگی داراي نوع هستند. براي مثال متغیر

                                                 
دار توجـه داشـته    ن در مـورد نـام  یم. همچنـ يار دارکسرو یانات متناهکبا ام يیوترهایامیکه ما با کل ین دليبه ا یمتناه *

 .اند متفاوت با هم متفاوت يها با نام يیها ه نوعکد یباش
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شود بايد از  نسبت داده می Vکه به  vتعريف شده است بدين معنا که هر مقدار

 باشد. Tنوع 

 عبارت گرداند و از اين رو داراي نوع است. نوع  هر عبارت، يک مقدار را برمی

ترين عملگر عبارت است. )منظور آخرين عملگري است که  وابسته به خارجی

 "*"وابسته به نوع عملگر  (X-Y)*(A+B)کند( براي مثال نوع عبارت  عمل می

 باشد. می

اين واقعیت که پارامترها داراي نوع هستند بطور کلی مورد اشاره قرار گرفت ولی هنوز 

اي از  ام: اين واقعیت که هر نوع داراي مجموعه ح نکردهاين مطلب را به صورت کامل تشري

عملگرها براي عمل بر روي تعدادي متغیر و مقدار است، مورد بحث است. مثال اعداد صحیح 

؛ تاريخ و ساعت عملگرهاي محاسباتی خود را دارند؛  داراي عملگرهاي رياعی معمول هستند

اي را دارند و  ها عملگرهاي جبر رابطه طهدارند، راب XPathچیزي بنام عملگرهاي  XMLمتون 

براي مقايسه هستند. پس هر  ("=") جهت انتساب و ("=:") ها داراي عملگرهاي تمامی نوع

کند حتما راهی براي تعريف عملگر نیز در اختیار کاربران  سیستمی که از تعريف نوع پشتیبانی می

 خورند. دردي نمی ها بدون داشتن عملگر، به هیچ دهد چرا که نوع قرار می

دانستن اين نکته نیز مهم است که مقدارها و متغیرها فقط و فقط با عملگرهايی که بر روي 

کنند. براي مثال نوع عدد صحیح را که بوسیله سیستم )و نه  اند، کار می نوع آنها تعريف شده

 کاربر( تعريف شده است را در نظر بگیريد:

  ي نسبت دادن مقدارهاي عددي صحیح به را که برا "=:"سیستم عملگر انتساب

 متغیرهاي عدد صحیح را دارد.

 و... براي مقايسه مقدارهاي  ">"  ،"="اي  همچنین داراي عملگرهاي مقايسه

 عددي صحیح است.

  و... براي انجام عمیات رياعی روي  "×"  ،"+"و نیز داراي عملگرهاي رياعی

 مقدارهاي عددي صحیح است.

 هاي حرفی( و  )اتصال رشته"||"ي ا ولی عملگرهاي رشته SUBSTR زير(

بیان ديگر: . نداردرشته( و...  را براي عمل بر روي مقدارهاي عددي صحیح  

 کنند. اي روي مقدارهاي عددي کار نمی عملگرهاي رشته
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که بوسیله کاربر تعريف شده است قطعا داراي عملگرهاي انتساب و  SNOدر مقابل نوع 

و... بر  "×" ،"+"باشد. با اين وجود ممکن است  و...( می "<" و احتماال"≠"و"=" و"=:"مقايسه )

روي آن تعريف نشده باشد و معناي آن اين است که از عملیات رياعی بر روي شماره 

کننده را جمن يا عرب  شود )چرا ممکن است بخواهیم دو شماره توزين کننده پشتیبانی نمی توزين

 کنیم؟(.

کم شامل تمامی موارد  شود که تعريف هر نوع جديد دست م میاز آنچه گفته شد معلو

 شود: زير می

 تعیین يک نام براي نوع )بديهی است( -4

گنجند. اين موعوع با جزقیات بیشتر در فصل  تعیین مقدارهايی که در اين نوع می -5

 مورد بحث قرار گرفته است. ششم

بال گفتم اين موعوع به تعیین نحوه نمايش فیزيکی مقدارهاي اين نوع. همانطور که ق -8

 سازي مربوط است و نه به مدل، و من قصد ندارم در اين کتاب به آن بیردازم. پیاده

 شوند )بحث بعدي( ها و متغیرهاي اين نوع اعمال می تعیین عملگرهايی که بر مقدار -1

 گردانند. )مجددا بحث بعدي( تعیین نوع نتیجه، در مورد عملگرهايی که مقدار بر می -2

ها مجاز هستند  داند که کدام عبارت گیريم که سیستم دقیقا می نتیجه می 2و  1اي از بنده

 داند که نتیجه هر عبارت از چه نوعی خواهد بود. و همچنین می

داريم که نمايش دهنده  POINTبراي مثال تصور کنید که يک نوع تعريف شده بنام 

عملگر  *بینید. می دي وريالتوتنقطه هندسی در يک ف اي دو بعدي است. تعريف آنرا با 

REFLECT  نقطهP  با مختصات دکارتی(x,y) گیرد و وارون آن با مختصات  را می(-x,-y)  را

 گرداند: برمی
    1     OPERATOR REFLECT ( P POINT ) RETURNS POINT ; 

    2     RETURN ( POINT ( - THE_X ( P ) , - THE_Y ( P ) ) ) ; 

    3     END OPERATOR ; 

 

                                                 
خواهم در  یه نمکاست  یاتیجزق يدارا SQLف در يعملگر تعر ینم ولکن منظور استفاده يا هم به SQLتوانستم از یم*

 .نجا وارد آن شوميا
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 :توعیح

  دهد که نام عملگر  نشان می 4خطREFLECT  است و فقط يک پارامترP   و

را هم  POINTاي از نوع  کند و نتیجه را دريافت می POINTاز نوع 

 تعريف شده است(. POINTگرداند )بنابراين عملگر از نوع  برمی

  يک سازي عملگر است. عملگر داراي فقط  حاوي کد مربوط به پیاده 5خط

 انتخابگراست که بوسیله عملگر  POINTمقدار برگشتی است که نوع آن 

POINT  بدست آمده است که دو آرگومانX  وY  را دارد. هر يک از اين

 Pمربوط به  Yو  Xهستند. اين اجرا  _THEها درگیر اجراي عملگر  آرگومان

 رساند. دهند و منفی کردن آنها ما را به نتیجه مورد نظر می را می

  نشان دهنده پايان تعريف است. 8خط 

هاي تعريف شده  اند. نوع هاي تعريف شده بوسیله کاربر بوده در اينجا منظور من بیشتر نوع

در سیستم هم مشابه آنها هستند با اين تفاوت که بجاي اين که بوسیله کاربر ساخته شوند، از قبل 

ف شده در سیستم باشد، آنگاه يک نوع تعري INTEGERدرون سیستم مهیا هستند. مثال اگر 

کند. البته براي  سیستم نام آن، مقدارهاي مجاز، پیاده سازي پوشیده و عملگرهاي آنرا معین می

کسی که فقط استفاده کننده است تفاوتی ندارد که يک نوع بوسیله شخ  ديگري ساخته شده 

 باشد و يا از اول درون سیستم موجود باشد.

از اين وارد جزقیات تعريف نوع شويد. چرا که اين مطالب  کنم که بیش من توصیه نمی

 اي ندارند. ربط زيادي به مدل رابطه

 

 های غیراسکالر نوع وهای اسکالر  نوع نیفرق ب

هستند. با يک تعريف تقريبی  غیراسکالرو يا  اسکالرها  اين تفکر وجود دارد که نوع

اي توسط کاربر نداشته باشد و در  شاهدهتوان گفت يک نوع اسکالر است اگر هیچ جزء قابل م می

هايی  ها، عملگرها، پارامترها و عبارات غیر اين صورت غیراسکالر است. مقدارها، متغیرها، ويفگی

اسکالر )و يا غیراسکالر(  Tهستند اسکالر )و يا غیراسکالر( هستند در صورتی که نوع  Tکه از نوع 

 باشد. مثال:
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  نوعINTEGER دارها، متغیرها و.... که از اين نوع باشند اسکالر است پس مق

 اي براي کاربر ندارند. اند و هیچ جزء قابل مشاهده همگی اسکالر

 شان  هاي اند و جزء قابل مشاهده آنها ويفگی کالرغیراسهاي تاپل و رابطه  نوع

کالر غیراساست. بنابراين مقدارها، متغیرهايی که از نوع تاپل و يا رابطه باشند، 

 بود.خواهند 

کنم که تعريف فوق کامال غیر رسمی است. ديديم که موعوع  بر اين نکته تاکید می

هم همین موعوع را با نام ديگري مطرح « بودن اسکالر»به صورت مطلق معنايی ندارد.  بودن اتمی

 رسمیاي در هیچ موردي با موعوع اسکالر بودن و نبودن، به طور  کند. بنابراين مدل رابطه می

هايی  را براي نوع اسکالرام،  نکرده است. در اين کتاب من به زبان غیر رسمی اکتفا کردهبرخورد 

هايی که تاپل يا رابطه هستند  را به نوع غیراسکالرام و  که نه رابطه و نه تاپل هستند به کار برده

  ه مرابطهمربوط ب دي توتوريالحال نگاهی به يک مثال بیاندازيم. در اينجا تعريف  ام. اطالق کرده

S کنید: کنندگان( را مالحظه می )توزين 
    1  VAR S BASE 

    2   RELATION {SNO SNO, SNAME NAME, STATUS INTEGER, 

CITY CHAR} 

    3   KEY { SNO } ; 

 
 :توعیح

  کلمه کلیديVAR  دهد که در حال تعريف متغیر هستیم و  نشان می 4در خط

 باشد. پايه می  که متغیر از نوع مرابطهبه اين معناست  BASEکلمه کلیدي 

  کند. کلمه کلیدي  نوع متغیر را مشخ  می 5خطRELATION  نشان

هايی مشخ   دهد که متغیر از نوع رابطه است و ادامه سطر مجموعه ويفگی می

به  اولسازند. )همانطور که از فصل  شوند که در کنار هم، عنوان رابطه را می می

امل زو  نام ويفگی و نوع ويفگی است(. بديهی است ياد داريد يک ويفگی ش

 دهد. ها هیچ چیز را نشان نمی که اين نوع غیراسکالر است و ترتیب ويفگی

  8خط {SNO} کند. معرفی می  را به عنوان کلید کانديد اين مرابطه 

 کند. اين نوع: اين مثال نکته ديگري را هم روشن می
RELATION {SNO SNO, SNAME NAME, STATUS INTEGER, CITY 

CHAR} 
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است. بطور کلی يک نوع ساختگی نوعی است که از طريق  ساختگیهاي  اي از نوع نمونه

ساز را  توانید نوع ( میRELATIONآيد. )در اين مثال سازنده نوع  به وجود می ساز نوعاجراي 

داند و گر به صورت يک عملگر خام تصور کنید. خام به اين دلیل که الف(يک نوع را برمی

نه )مثال( يک مقدار اسکالر را، ب( فراخوانی آن در زمان کامیايل است و نه زمان اجرا. براي مثال 

کنند که کاربر را قادر به  پشتیبانی می ARRAYسازي بنام  نويسی از نوع هاي برنامه بیشتر زبان

تاي اهداف اين کتاب سازهايی که در راس نمايد. تنها نوع تعريف انواع گوناگونی از نوع آرايه می

ساز تاپل  .  اينجا مثالی را از فراخوانی نوعRELATIONو  TUPLEاند عبارتند از  مورد نیاز

 بینید: می
    VAR SINGLE_SUPPLIER 

        TUPLE { STATUS INTEGER, SNO SNO, CITY CHAR, SNAME 

NAME } ; 

پل با عنوان يکسان با در هر لحظه از زمان يک تا SINGLE_SUPPLIERمقدار متغیر 

ها را تغییر دادم تا نشان دهم اين ترتیب اهمیتی  خواهد بود. )من عمدا ترتیب ويفگ  S  مرابطه

ندارد.( اگر تصور کنیم که اين کد چند قسمت شده است اول رابطه تک تاپلی )تصور کنید رابطه 

کند و سیس  استخرا  می S  است.( را از مقدار فعلی مرابطه S1فقط يک تاپل دارد که مربوط به 

کند و در نهايت تاپل را به متغیر  يک تاپل را از رابطه تک تاپل استخرا  می

SINGLE_SUPPLIER دي توتوريالکند. در  منتسب می: 
    SINGLE_SUPPLIER := TUPLE FROM ( S WHERE SNO = SNO('S1') )  

را دارد با هم  tهمین يک تاپل  که فقط rو رابطه  tبه هرحال توجه داشته باشید که تاپل 

از نوع رابطه)گرچه عنوان هر دو باهم  rاز نوع تاپل و  tاند.  يکی نیستند. آنها از دو نوع مختلف

 يکی است(.

 توجه

خواهم دچار سوتفاهم شويد. به اين دلیل که متغیري مانند  نمی

SINGLE_SUPPLIER پايگاه هايی باشد که به  ممکن است مورد نیاز برخی برنامه

تواند خودش درون  میگفت که چنین متغیري  توان نمیکنندگان و قطعات دسترسی دارند،  توزين

اي  اي فقط يک نوع متغیر دارد، متغیر رابطه رابطه  ها وجود داشته باشد. پايگاه داده پايگاه داده

و در مبحثی  تمهش(. مرابطه تنها نوع متغیري است که  در پايگاه مجاز است. من در فصل  )مرابطه

 مجددا به اين موعوع خواهم پرداخت. اصل اطالعاتتحت عنوان 
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داراي   فقط يک نکته ديگر درباره تاپل، رابطه و نوع باقی مانده است: به رغم اينکه نوع

هايش(، هیچ امهار نظري در مورد نحوه  اجزا قابل مشاهده توسط کاربران است )يعنی ويفگی

ها بايستی از ديد  گیرد. در حقیقت نمايش فیزيکی نوع ورت نمیذخیره سازي فیزيکی آنها ص

 هاي اسکالر چنین است. کاربر پنهان بماند همانطور که در مورد نوع

 

 خالصه

شود مدل  اي وجود دارد اين است که تصور می اشتباه رايجی که در مورد مدل رابطه

حتماال تاريخ و ساعت سروکار دارد و ها و ا اي همچون اعداد، رشته هاي ساده اي فقط با نوع رابطه

توانند  ها می هاي رابطه ام شما را از اين اشتباه درآورم. ويفگی ديگر هیچ. در اين فصل سعی کرده

ها بايد چه باشند و در  اي تعیین نشده است که اين نوع باشند. در هیچ کجاي مدل رابطه هر نوعیاز 

کنم(. به  هیم پیچیده باشند. )بجز موردي که ذکر میتوانند هر قدر که ما بخوا ها می حقیقت نوع

کند، و اين که آيا سیستم از مدل  هايی پشتیبانی می بیان ديگر اين سوال که سیستم از چه نوع

ها از  نوعتر(:  کند، دو سوال مستقل هستند. و يا )با دقت کمتر و بیان شیوا اي پشتیبانی می رابطه
 .اند ها مستقل جدول

ادآوري کردم که اين مورد راهی براي فرار از رعايت فرم اول نرمال نیست. من همچنین ي

هاي هر تاپل رابطه، فقط يک  فرم اول نرمال فقط به اين معناست که درون هر يک از ويفگی

توانند هر چیزي باشند و  ها می دانیم که نوع مقدار تکی )از نوع متناسب( وجود دارد. اکنون می

 ها طبق تعريف در فرم اول نرمال هستند. می رابطهدانیم تما همچنین می

توانند هر  ها می و در نهايت، در مقدمه اين فصل گفتم که در مورد اين موعوع که نوع

اگر  -ام که براي آموزش آن را ساده کرده –چیزي باشند دو استثنا بسیار مهم وجود دارد. اول 

باشند )در اين  Tتوانند از نوع  اين رابطه نمی هاي باشد آنگاه هیچیک از ويفگی Tاز نوع  rرابطه 

گر باشند. همانطور  هاي رابطه نبايستی از نوع اشاره مورد فکر کنید (. دوم اينکه هیچیک از ويفگی

گر بودند، و  اي وجود داشتند پر از اشاره هايی که قبل از مدل رابطه دانید پايگاه که احتماال می

هايی  گرها بود. مسلما در مورد چنین پايگاه تلزم تعقیب اشارههايی مس دسترسی به چنین پايگاه

اشتباه و دسترسی مستقیم کاربر نهايی به پايگاه غیر ممکن بود. هدف کـاد از  نويسی بسیار پر برنامه

 اي، دوري از اين گونه مشکالت بود و الحق که در اين کار موفق شد. اراقه مدل رابطه
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 ها تمرین

 

 فاوتی بین نوع و دامنه وجود دارد.نوع چیست؟ چه ت -4
 

 چه فهمیديد؟ انتخابگراز کلمه  -5

 

 چیست؟ _THEعملگر  -8

 

 نمايش فیزيکی همیشه از ديد کاربر پنهان است: درست يا غلط؟ -1

 

 وساختگی   نوعفرق ، DBMS وها  پايگاه دادهفرق پارامتر،  وآرگومان فرق موشکافی کنید:  -2

تعريف شده بوسیله کاربر   نوعفرق نمايش،  ونوع فرق کالر، غیراس والر اسکفرق غیرساختگی،   نوع

عملگر تعريف شده در  وعملگر تعريف شده بوسیله کاربر فرق تعريف شده در سیستم،   نوع و

 سیستم.

 

 فهمید؟ چرا اجبار بد است؟ چه می اجبار از کلمه -0

 

 قابل توجیه نیست؟« نق  بررسی دامنه»چرا  -1

 

 ز چیست؟سا نوع -3

 

 را تعريف کنید. فرم اول نرمال -3

 

حتما داراي يک نوع  Xچیست؟ اينکه  Xيک عبارت باشد. منظور از نوع  Xفر  کنید   -40

 ، چه اهمیتی دارد؟باشد

 

عملگري  دي توتوريالدر اين فصل را الگو قرار دهید و در  REFLECTتعريف عملگر  -44 

 گرداند. کند و مکعب )به توان سه( آنرا برمی می تعريف کنید که يک عدد صحیح را دريافت
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را  yو  xاي با مختصات دکارتی  عملگري تعريف کنید که نقطه دي توتوريالبا استفاده از  -45

از قبل در  gو  fرا برگرداند. عملگرهاي  g(y)و  f(x)دريافت کند و نقطه ديگري با مختصات 

 اند. سیستم تعريف شده

 

 اي را بیان کنید. ابطه بزنید. تفاوت بین نوع رابطه، مقدار رابطه و متغیر رابطهمثالی از نوع ر -48

 

 دي توتورياليا  SQLکنندگان و قطعات را با استفاده از  از پايگاه توزين SPو  Pهاي  مرابطه -41

را  دي توتورياليا  SQL  )و يا هر دو( تعريف کنید. اگر از هر دو استفاده کرديد، چند تفاوت

 اي مشخ  است، چیست؟ داراي از يک نوع رابطه P  ان کنید. مقصود از اينکه )مثال( مرابطهعنو

 

کنندگان و قطعات،  هاي داده شده در فصل مقدمه کتاب براي پايگاه توزين مطابق نوع -42 

اند نوع عبارت و براي آنها که  کدامیک از مقدارهاي اسکالر زير مجاز هستند؟ براي آنها که مجاز

 دهد را بنويسید. تند، عبارتی که بطور صحیح اين کار را براي ما انجام مینیس

 'CITY = 'Londonالف(

 SNAME || PNAMEب(

) QTY × 100 

 QTY + 100د(

  STATUS + 5ه(

 ABC' < CITY'و(

 

ها متغیر باشند. مثال شماره پرسنلی کارمندان ممکن  شود که بهتر است نوع گاهی پیشنهاد می  -40

ام گسترش سازمان از سه رقم به چهار رقم افزايش يابد و در اين هنگام الزم است در است هنگ

 تجديد نظر شود. در اين مورد بحث کنید.« هاي ممکن مجموعه تمام شماره پرسنلی»

 

توانیم نوع  اي از مقدارها است و تهی هم يک مجموعه قانونی است. پس ما می نوع مجموعه  -41

توانید کاربردي براي اين نوع  ه مجموعه مقدارهاي آن خالی است. آيا میرا تعريف کنیم ک خالی

 تصور کنید؟
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ها وجود دارد. )با اين  در تمامی نوع "="اي تساوي  در اين فصل گفتم که عملگر مقايسه  -43

مقدار صحیح خواهد  v1=v2دو مقدار باشند آنگاه  v2و  v1وجود معناي آنرا شرح ندادم، اگر 

کامال مشابه باشند(. همانطور که با جزقیات بیشتر در  v2و  v1فقط اگر مقدارهاي  داشت اگر و

ها دارد و نه استفاده از اين  براي تمامی نوع "="نه نیازي به عملگر  SQLخواهم گفت،  3فصل 

 کند. دلیل اين امر را توعیح دهید. مفهوم را توصیه می

 

گرداند  مقدار صحیح را برمی v1=v2کرد،  توان بصورت ديگري مطرح تمرين قبل را می  -43

اثر يکسانی داشته باشد. ولی  v2و  v1بر روي  Op، اجراي Op اگر و تنها اگر هر چه باشد عملگر

توانید مثالی در اين مورد بزنید؟  کند. آيا می را نق  می SQLاين عبارت هم يکی ديگر از قواعد 

 دلیل آن را شرح دهید؟

 

 اي ندارند؟ جايی در مدل رابطهگرها  چرا اشاره  -50

 

به  vگويدکه بعد از انتساب مقدار  می -که ساده و در عین حال اساسی است – اصل انتساب  -54

را نق   SQL، مقدار صحیح را برخواهد گرداند. اين امر هم يک حکم V=v، مقايسه Vمتغیر 

 اراقه دهید؟ دلیل آن را شرح دهید؟توانید مثالی در اين مورد  افتد( آيا می کند. )زياد اتفاق می می

 

 ها چطور؟ ها هستند؟ مرابطه پايگاه داده« متعلق به»ها  کنید که نوع آيا تصور می -55

 

از  SELECT_FROM_WHERE، يک عبارت «مقايسه با دامنه تحمیلی»در قسمت  -58

SQL  که محتوي عبارت ديگري بصورت تودرتو است را نمايش دادم، حال هرSELECT ي

داراي مشکالتی اساسی است و به  "*SELECT"شود. ولی  *SELECTتواند جايگزين  یم

توانید اين اشکاالت  ام تا حد ممکن از آن اجتناب کنم. تا جايی که می همین دلیل من سعی کرده

 وجود دارند اشاره کنید؟ SQLتوانید به مشکالت ديگري از اين دست که در  را بیان کنید. آيا می

 

در اين فصل، اشاره کردم که نیازي به سمیکالن  SQLزبان  SELECTاولین مثال از در   -51

يک عبارت است نه يک دستور. تفاوت اين دو در  SELECTپايانی وجود ندارد چرا که 

 چیست؟
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  سومفصل 

 

 تفاوت

 ها  ها و رابطه تاپل
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مناسبی از  به درک -کم از ديدگاه غیر رسمی دست–با مطالعه دو فصل اول بايستی 

تر تعريف کنم و از اين تعريف  خواهم اين مفاهیم را دقیق ها رسیده باشید. حال می ها و رابطه تاپل

ها ممکن است کمی  دقیق به نتايج جديدي برسم. احتماال بهتر است اخطار دهم که اين تعريف

ي ندارند. تاپل و ترسناک به نظر برسند ولی در مقايسه با به ساير مفاهیم رسمی هیچ چیز غیرعاد

رابطه مفاهیم سرراستی هستند و شما بايستی حداقل يک بار با تعريف رسمی آنها روبرو شويد تا 

 به درستی با آنها آشنا شويد.

 

 تاپل چیست؟

 آيا اين يک تاپل است؟

 

 
 

يک تاپل است. )فقط همین يک بار در تصوير من  عکسنه، البته که نیست. اين فقط 

ام(. همانطور که در فصل يک ديديم بین خود يک چیز  را در کنار نام آنها نوشته ها ها ويفگی نوع

هاي تاپل  تواند بسیار مهم باشد. مثال ويفگی و تصوير آن تفاوت وجود دارد و اين تفاوت می

ترتیبی از راست به چپ ندارند، و اين يک حسن )يا عیب؟( است. شکل زير همان تاپل را نشان 

 دهد. می
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  تصوير فقطاستفاده  از تصوير براي درک بهتر است. به ياد داشته باشید که آنها پس 

 هستند و ممکن است مطالب نادرستی را به شما القا کنند.

 توانم بگويم مفهوم تاپل دقیقا عبارت است از: پس از اين تذکر اکنون می

باشند که   وعکه هر کدام يک نام ن n<=0و  Tn,…..,T2,T1اگر داشته باشیم  تعريف:

وجود داشته باشد.  Aiيک نام ويفگی لزوما يکتا  Tiلزوما يکتا )غیر تکراري( نیستند و متنامر با هر 

خواهد بود. متنامر با هر ويفگی يک  ويفگیويفگی( يک  ويفگی:نوع زو  )نام nهر يک از 

 n مجموعه تماماست.  جزء)ويفگی:مقدار( يک  nوجود دارد. هر يک از اين  Tiاز نوع  viمقدار 

 هاي ( بر روي ويفگیتاپل)يا بطور خالصه  تاپلی مقدارنامیم يک  می tجزء که آنرا 

An,…..,A2,A1  است. مقدارn درجه t  با باينري، با درجه دو يونرياست. تاپلی با درجه يک ،

 t وانعنويفگی،  nشود. مجموعه تمامی  نامیده می اري-n ،n،... و تاپلی با درجه ترنريدرجه سه 
 است.

 (، داريم:S1کننده  براي مثال و مطابق دو تصوير قبل )تاپل مربوط به توزين

 

 درجه
 چهار. عنوان هم از درجه چهار است.

 

 ها نام نوع
INTEGER ,SNAME ,SNO  وCHAR 

 

 هاي متنامر نام ويفگی
STATUS ,SNAME ,SNO  وCITY 

 

 هاي متنامر مقدارهاي ويفگی
20 ,NAME('Smith') ,SNO('S1)  و'London' 
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 توجه

ام )و اين روش را در  ها را بصورت ساده شده در تصوير نشان داده من اکثر اين ويفگی

در تاپل فقط  SNOتمام اين کتاب ادامه خواهم داد(. اما اين دقیقا درست نیست که بگويیم مقدار 

'S1'  و يا با شلختگی بیشتر فقط(S1 است. مقداري از نوع )SNOاست از نوع  ، مقداريSNO  و

است. )بطور  SNOمقداري ثابت )لیترال( از نوع  SNO('S1')  و CHARنه مقداري از نوع 

ديديم. با بیانی مختصر و مفید،  دومگونه که در فصل  همان SNOحاصل اجراي انتخابگر تر،  دقیق

رهاي يک مقدار ثابت حاصل اجراي انتخابگري است که تمام آرگومانهاي آن، خودشان مقدا

 ثابت هستند.(

 

 عنوان
 ترين کار در اينجا نمايش يک شکل ديگر است: ساده

 

 
 

دانیم ترتیب اع اي يک  اين شکل نشان دهنده يک مجموعه است و همانطور که می

 بینید: مجموعه دلخواه است. در اينجا تصوير ديگري از همان عنوان را می

 

 
 

توانیم رسم کنیم.  ايش اين عنوان میتوانیم براي نم : چند تصوير مختلف میتمرين

 (1×8×5×4=51: جواب)

 دومطور که در فصل  تاپل يک مقدار است؛ و مثل همه مقدارها داراي نوع است )همان

چنین اسامی بصورت  دي توتوريالها اين نوع هم داراي يک نام است. در  ديديم( و مثل همه نوع

TUPLE{H} شود که در آن  نوشته می{H} مشخ  است. در مثال ما اين نام  يک عنوان

 عبارت است از:
    TUPLE { SNO SNO, SNAME NAME, STATUS INTEGER, CITY 

CHAR } 
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کنم تاپل يک مقدار است. مثل همه مقدارها،  ها دلخواه است(. تکرار می )ترتیب ويفگی

پلی است، انتخابگر از اين رو بايستی با اجراي انتخابگر بازگردانده شود.)حال که مقدار از نوع تا

کنید )باز هم در  تاپل(. در اينجا اجراي انتخابگر تاپل را در مورد مثال خودمان مشاهده می

 (:دي توتوريال
    TUPLE { SNO SNO('S1'), SNAME NAME('Smith'), 

                       STATUS 20, CITY 'London' } 

 

هر جزء با زو   دي توتوريالکه در  کنید )ترتیب جزءها دلخواه است(. مشاهده می

تواند از  شود و نوع حذف شده است چرا که همواره می ويفگی( مشخ  می ويفگی:مقدار )نام

 آيد. مقدار ويفگی بدست

 

 توجه

دو  دي توتوريالدر  TUPLEبینید کلمه کلیدي  : همانطور که میدر مورد نحوه نوشتن

اي انتخابگر تاپل و هم براي نام نوع تاپل بکار کاربرد متفاوت دارد. اين کلمه هم براي اجر

کند. )بزودي در قسمت رابطه  نیز صدق می RELATIONرود. اين امر در مورد کلمه کلیدي  می

 چیست خواهید ديد.(

نمايد؛ و به  بجاي تاپل از سطر پشتیبانی می SQL. البته SQLو در پايان يک کالم هم از 

کند که تا  ه نوع سطري و سازنده مقداري سطري پشتیبانی میتر از نوع سطري، سازند بیان دقیق

ساز تاپل و انتخابگر تاپل است که اين شباهت حتی در بهترين حالت  حدودي شبیه نوع تاپل،  نوع

 بسیار تقريبی است.
    ROW ( 1, 2 ) 

نام است. ب(همان سطري که  در اين مثال سازنده مقدار سطري الف(داراي اجزايی بی

هاي ديگري نیز بین سطرهاي  دهد.)تفاوت سازد را نشان نمی می ROW (2,1)سطري  سازنده

SQL ها وجود دارد که در حال حاعر از محدوده بحث ما خار  است.( و تاپل 

 

 توجه

 ، اختیاري است.SQLدر سازنده مقدار سطري  ROWاستفاده از کلمه کلیدي 
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 آورد مهم چند دست

هیچ تاپلی شمرم. اول اينکه:  هاي تعريف فوق را برآورد خواهم برخی دست اکنون می
هاي تاپل داراي مقدار است )از  . چرا که طبق تعريف هر يک از ويفگیاي نیست محتوي هیچ تهی

ها داراي مقدار تهی نباشند،  اگر تاپل *ديديم که تهی مقدار نیست. اولنوع متناسب(. و در فصل 

. پس ما حداقل يک دلیل رسمی براي نفی تهی داريم. اي هم مقدار تهی نخواهد داشت هیچ رابطه

تري در اين مورد  داليل واقن بینانه« شود چرا تهی منن می»و اما در ادامه اين فصل و در بخش 

 خواهم آورد.

هر زيرمجموعه از يک تاپل، خود يک تاپل است و هر زيرمجموعه از آورد بعدي:  دست
ر مورد تاپل همیشگی خودمان که مربوط به براي مثال د عنوان، خود يک عنوان است.

را نیاز داشته باشیم. اين تاپل درون «  {SNO,CITY}مقدار »است، ممکن است  S1کننده  توزين

 تاپل ديگري وجود دارد.

 

 
 

 ساختار عنوان و نوع اين تاپل بدين گونه است:
TUPLE { SNO SNO, CITY CHAR } 

 ( :TUPLE {SNO SNO}در نتیجه اين هم يک تاپل است.)از نوع 

 

 
 

( بايستی آن SNO('S1')واقعی يک ويفگی دست پیدا کنیم )مثل  مقداراگر بخواهیم به 

از ساختار زير براي اين منظور استفاده  دي توتوريالرا به طريقی از درون تاپل بیرون بکشیم. 

 نمايد. می
SNO FROM t   

                                                 
 کند. معموال ) و نه همیشه( از مقدارهاي تهی صحبت می SQLبا اين وجود  *
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(t نام  اي به هر عبارتی است، نشانه يک تاپل، که ويفگیSNO  .)در آن وجود دارد

SQL کند:  از نشانگر نقطه هم استفاده میt.SNO  

 

 توجه

است با هم مساوي نیستند. به   tکه تنها داراي تاپل rو رابطه  tديديم که تاپل دومدر فصل 

است هم يکی نیستند. اين دو به خصوم از  vکه فقط شامل مقدار  tو تاپل vهمین ترتیب مقدار

 اند. يکديگر متفاوتنظر نوع با 

هاست. به همین ترتیب  دانید مجموعه خالی)تهی( زيرمجموعه همه مجموعه مطمئنم که می

يک تاپل معتبر است. رسم تصوير چنین  -ها اي تهی از ويفگی و مجموعه –تاپلی با عنوان خالی 

ک تاپل کنم اين کار را انجام دهم. ي تاپلی بر روي کاغذ قدري مشکل است و من هم سعی نمی

باشد. ما برخی اوقات براي تاکید بر صفر  )و بدون ويفگی( می {}TUPLEبا عنوان خالی از نوع 

ممکن است تصور کنید چنین تاپلی  نامیم. می تاپل خالیو گاهی هم  تاپل صفر، آن را  بودن درجه

من در اين  اي دارد. در دنیاي واقعی استفاده چندانی ندارد. ولی اتفاقا اين موعوع اهمیت ويفه

 در اين مورد بیشتر خواهم گفت.« DDEو  DUM »فصل و در بخش 

تساوي که قصد دارم در اينجا در مورد آن صحبت کنم مربوط به  « دستاورد مهم»آخرين 
ها از جمله نوع تاپل  براي تمام نوع»=« ، عملگر تساوي دومها است. )يادآوري از فصل  تاپل

اند اگر و تنها اگر با هم دقیقا يکسان باشند. )مانند دو  مساوي تعريف شده است.( اساسا دو تاپل

اند اگر و تنها اگر با هم دقیقا يکسان باشند(. ولی بهتر است مفهوم  عدد صحیح که با هم مساوي

اند.  اي بسیاري مفاهیم بدان وابسته تر تعريف کنیم چرا که در مدل رابطه ها را دقیق تساوي تاپل

اي با استفاده از آن تعريف  نديد، کلید خارجی، و اکثر عملگرهاي جبري رابطهبراي مثال کلید کا

 شوند. اين تعريف مختصر و مفید چنین است: م 

 ,A1هاي يکسانی در  اند اگر و تنها اگر داراي ويفگی مساوي t2و  t1هاي  تعريف: تاپل

A2,..., An نوع باشند و هر چه باشد  باشند. به زبان ديگر همi  ،(i = 1, 2,..., n)  مقدارv1  موجود

 باشد. t2واقن در  Aiموجود در  v2مساوي مقدار  t1واقن در  Aiدر 

اند، اگر و  همچنین )بديهی است بايد باز هم گفته شود(، دو تاپل در يک رابطه تکراري

 تنها اگر با هم مساوي باشند.
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يگر هستند. به همین نتیجه فوري تعريف فوق اين است که تمامی تاپل صفرها تکرار يکد

)بصورت عام( استفاده کنیم و « تاپل صفر»از « يک تاپل صفر»توانیم به جاي اصطالح  دلیل ما می

 دهیم. اغلب هم همین کار را انجام می

روند.)تمرين  ها به کار نمی در مورد تاپل <و  >اي  و در نهايت اينکه عملگرهاي مقايسه

 انتهاي اين فصل را ببینید.( 44

 

 طه چیست؟راب

کنم. اين  کنندگان خودمان بعنوان مثال اصلی اين بخش استفاده می من از رابطه توزين

 تصوير را ببینید:

 

 
 

 و اين تعريف را:

هايی  تاپل m≥0براي  t1, t2,..., tmيک عنوان باشد و همچنین  {H}: فر  کنید تعريف

مقدار يک {t1, t2,...tm} ها  تاپل و مجموعه {H}باشند. به تلفیق  {H}متمايز و همگی با عنوان 
 ,A1گويند. که  می A1, A2,...Anهاي  بر روي ويفگی-rمثال -( رابطه)يا بطور خالصه اي  رابطه

A2,...An هاي ويفگی {H}  .عنوانهستند r ،{H}  .استr ها  ها )و از اين رو همان نام همان ويفگی

 r کاردينالیتی mهاست و  اي از تاپل موعهمج rها( و همان درجه عنوان را داراست. بدنه  و نوع

 است.

کنندگان از نقطه نظر تعريف فوق را به عنوان يک تمرين به شما  من تفسیر رابطه توزين

گويند. اساسا هر تاپل در رابطه  کنم که چرا به چنین چیزي رابطه می کنم. اما روشن می واگذار می

و لندن با همديگر(. به  50، اسمیت، S1هاي  ارتايی است)مثال ارتباط مقدnنماينده يک ارتباط 

مقدار )که هر مقدار يک ويفگی تاپل است( داريم. مجموعه تمام  nزبان ساده، يک مجموعه با 

هاي موجود در يک لحظه از زمان هستند، به  هاي يک رابطه خام که نماينده تمام ارتباط تاپل
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اي  ايد مبنی بر اينکه مدل رابطه که بارها شنیده« ريتفسی»شود. بنابراين  زبان رياعی رابطه نامیده می

نمايد، ناشی  می« ها با يکديگر ارتباط جدول»گذاري شده است زيرا ما را قادر به برقراري  چنین نام

شود که در  اي به اين دلیل چنین نامیده می باشد. مدل رابطه از عدم فهم نکته اساسی موعوع می

هاي رياعی را به صورت  توانیم در آن رابطه اي که می رد به گونهسطح بااليی از تجريد قرار دا

 معمولی تصور کنیم.« هاي جدول»

خود يک مقدار است و نوع دارد و نوع آن  -مانند تاپل –دانیم که رابطه هم  اکنون می

عنوان  {H}هستند که  RELATION{H}ها به صورت  اين نام دي توتوريالهم نام دارد. در 

 مثال زير توجه کنید: باشد. به می
    RELATION { SNO SNO, SNAME NAME, STATUS INTEGER, CITY 

CHAR } 

 

تواند با اجراي انتخابگر  اي می ها تفاوتی ندارد.(  هر مقدار رابطه )ترتیب نوشتن ويفگی

 رابطه بازگردانده شود. براي مثال:
RELATION { 

       TUPLE { SNO SNO('S1'), SNAME NAME('Smith'), 

                              STATUS 20, CITY 'London' } , 

       TUPLE { SNO SNO('S2'), SNAME NAME('Jones'), 

                              STATUS 10, CITY 'Paris'  } , 

       TUPLE { SNO SNO('S3'), SNAME NAME('Blake'), 

                              STATUS 30, CITY 'Paris'  } , 

       TUPLE { SNO SNO('S4'), SNAME NAME('Clark'), 

                              STATUS 20, CITY 'London' } , 

       TUPLE { SNO SNO('S5'), SNAME NAME('Adams'), 

                              STATUS 30, CITY 'Athens' } } 

 

 ها هم دلخواه است. ترتیب تاپل

SQL کند؟ تقريبا هیچ. در حقیقت  تا چه حد اين مفاهیم را پشتیبانی میSQL  اصال

طراحی شده است )يک  سطربراي داشتن چند  SQLچیزي به نام نوع رابطه ندارد. يک جدول 

به نام نوع  يا خورجین از سطرها( که طبیعتاً از نوع سطر هستند. )البته چیزي مجموعه چندتايی

دار در آن وجود دارد که هیچ شباهتی به نوع رابطه ندارد و من هم قصد ندارم آن را در  جدول نام
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وجود ندارد و مشابه آن  RELATIONاينجا شرح دهم.( در نتیجه هیچ چیز به عنوان سازنده نوع 

 ک مثال:سازنده جدول را در اختیار دارد و به همین ترتیب در مورد انتخابگر رابطه. ي
    VALUES ( 1, 2 ), ( 2, 1 ), ( 1, 1 ), ( 1, 2 ) 

سطر و دو ستون )بدون نام( ارزيابی  -و نه سه -اين عبارت بعنوان يک جدول با چهار 

 شود. می

 

 آوردهای مهم دیگر دست

در مورد آنها صحبت کردم نتیجه مستقیم تعريف  اولهاي رابطه که در فصل  بیشتر ويفگی

ام و در  . ولی دو ويفگی ديگر هستند که تاکنون در مورد آنها صحبت نکردهبخش قبل هستند

 اينجا قصد دارم آنها را موشکافی کنم.

اول اينکه هر زيرمجموعه از بدنه خود يک بدنه است. )تقريبا به اين معنا که، هر 

ست پس ها زيرمجموعه از رابطه خود يک رابطه است(. از آنجا که تهی زيرمجموعه تمام مجموعه

ها است )و ما چنین  اي خالی از تاپل اي داشته باشد که حاوي مجموعه تواند بدنه يک رابطه می

نامیم(. مثال فر  کنید که هم اکنون هیچ سفارشی وجود ندارد. چنین  می رابطه خالیاي را  رابطه

 *توان به اين صورت نشان داد. چیزي را می

 

 
 

ام از رابطه، دقیقا يک رابطه خالی وجود دارد ولی توجه داشته باشید که براي هر نوع خ

شان متفاوت  هاي خالی از انواع مختلف با هم مساوي نیستند، دقیقا به همین دلیل که نوع رابطه

کنندگان با رابطه خالی قطعات مساوي نیست. بدنه آنها مساوي است  است. مثال رابطه خالی توزين

 ولی عنوان آنها چنین نیست.

را به ياد بیاوريد،  اولام. فصل  کته که عمدا تاکنون در مورد آن صحبت نکردهو دومین ن

گويم  . )يکبار ديگر مینیستزمانی که يک رابطه بصورت يک جدول ترسیم شود واقعا جدول 

                                                 
ايم. در  هحذف کرد -بصورت غیر رسمی–ها را از عنوان  گیرد که نام نوع دانم اين بحث در حالی صورت می می *

 کنم. هر وقت که بخواهم آنها را ذکر می دارمادامه اين کتاب بسته به موقعیت و منظوري که 
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تر است. در  ها بصورت جدول راحت رابطه تصورتصوير يک چیز با خود آن يکی نیست.(  البته 

ها را بصورت جدول  توانیم بصورت غیر رسمی رابطه تر هستند و ما می«هدوستان»ها  اين حال جدول

هاي  . چنین کاري فهم و استفاده از سیستم-هاي مسطح يا دوبعدي اکثرا جدول -تصور کنیم

کند. به زبان ديگر خصوصیت بسیار خوب  تر می  تر و رفتار آنها را قابل درک اي را آسان رابطه

داراي يک نمايش تصويري  -رابطه-اي آن  يربناي ساختار دادهاي اين است که ز مدل رابطه

 جذاب و قابل درک است.

اي که تصور  متاسفانه ماهرا اين تصوير زيبا چشم بسیاري  را کور کرده است به گونه

هستند در حالی که چنین نیست. « دوبعدي»و « مسطح»رسد  ها همانطور که به نظر می کنند رابطه می

بعدي  nدهنده يک نقطه در ف ايی  نشان rويفگی باشد آنگاه هر تاپل  nبا اي  رابطه rاگر 

اي از چنین نقاطی است(. براي   است.)هر ويفگی داراي يک دامنه بوده و يک رابطه مجموعه

کنندگان است،  که مربوط به توزين Sنمونه هر يک از پنج تاپل موجود در رابطه شناخته شده 

توان اين رابطه را  ف ايی چهاربعدي است و بطور کلی می دهنده يک نقطه مهم در نشان

همانطور که در جاهاي  *بعدي هستند نه دوبعدي nها  چهاربعدي به حساب آورد. بنابراين رابطه

بیايید به خودمان قول بدهیم که هیچگاه دوباره ام )در بسیاري موارد و در واقن(:  ديگر هم نوشته
 ر نبريم.را به کا« هاي مسطح رابطه»لفظ 

روم که قصد موشکافی آنها را دارم. سه تا از آنها عبارتند  اکنون به سوي موعوعاتی می

ها را در يک  اي ندارد.من هر يک از اين اي که هیچ ويفگی هاي تکراري، تهی و رابطه از: تاپل

 دهم. بخش توعیح می

 

 های تکراری غیرمجازند چرا تاپل

هاي تکراري )يا بطور خالصه تکرار( وجود  تاپل داليل عملی زيادي براي جلوگیري از

کنم مهمترين دلیل  توانم در مورد يکی از آنها صحبت کنم که تصور می دارد و در اينجا فقط می

اند. از همین  نیازهايی است که تاکنون در اين کتاب مطرح نشده باشد. اما اين موعوع  نیازمند پیش

 کنم. اين رو دو پیش فر  اولیه را عنوان می

                                                 
افزارهاي پشتیبانی از تصمیم(، بايستی  )خصوصا جهت نرم« هاي داده چندبعدي پايگاه»من عقیده دارم موعوع نیاز به  *

 ها چندبعدي نیستند. ابطهکنند ر مورد بررسی قرار گیرد. چرا که هنوز بسیاري تصور می
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 دانید که  کنم می فر  میDBMSساز دارند که  اي قسمتی بنام بهینه هاي رابطه

هاي کاربران است )اينجا  ومیفه آن تالش براي ايجاد بهترين شکل از کوقري

 بهترين يعنی بهترين کارايی(.

 ساز بازنويسی  دانید که يکی از کارهاي بهینه کنم اين را هم می فر  می

که توسط کاربر وارد شده  X1مل بازنويسی، کوقري ها است. در ع کوقري

پس  X2و  X1هاي  اي که کوقري شود به گونه تبديل می X2است به کوقري 

 X1نسبت به  X2آورند ولی کوقري  از اجرا دقیقا يک نتیجه را به بار می

 رود(. سرعت و کارايی بهتري دارد )يا حداقل چنین انتظار می

کنم. نکته بنیادي اين است که تبديل عبارت )و در نتیجه  یاکنون دلیل خود را عنوان م

شود.  اي مجاز است، در صورت وجود تکرار غیر مجاز می هاي رابطه سازي( که در سیستم بهینه

 را در نظر بگیريد. 4-8اي( تصوير شده در شکل  براي مثال پايگاه داده )غیر رابطه

 

 
 اي با تکرار . يک پايگاه غیر رابطه4-8شکل 

 

چه معنايی  Pدر جدول  <P1,Screw>پرسم: وجود سه تا  قبل از ادامه مطلب سوالی می

اين موعوع بايستی باالخره معنايی داشته  *، چهارتا يا هفده تا دارد؟ دهد و چه تفاوتی با دوتا می

از باشد، و اگر ندارد اصال چرا تکرار در اينجا وجود دارد. همانطور که فقط يک بار اين جمله را 

 «کند. تر نمی اگر حرفی درست باشد، دوباره گفتن آن را درست»کاد شنیدم، 

تواند به آسانی  دلیل نیست. اين دلیل هر چه که باشد، نمی کنم که تکرار بی من فر  می

قابل تشخی  باشد. )قبال بطور غیر مستقیم عنوان کردم که تکرار يکی از اهداف استفاده از مدل 

ها بايد تا آنجا که ممکن است واعح،  را. بدين معنا که دادهوعوح  گذارد: میاي را زيرپا  رابطه

                                                 
کنم نه رابطه هستند و نه متغیر  ام زيرا چیزهايی که در موردشان صحبت می در اينجا از لغت جدول استفاده کرده *

 ها خط کشیده نشده است.( زير هیچیک از نام ستون 4-8اي. آنها کلید ندارند. )مشاهده کنید که در شکل  رابطه

www.booknama.com



  

 به فهرست
30 

کنیم وجود تکرار  هاي داده مشترک صحبت می صريح و بی نیاز از توعیح باشند. وقتی از پايگاه

به معناي پوشیده ماندن بخشی از محتوا خواهد بود(. به بیان ديگر اگر اين تکرار معنا دارد، چه 

، چهار يا هفده وجود دارد؟ و اگر معنا ندارد چرا اصال  رساند و چه تفاوتی بین دو میواقعیتی را 

 وجود دارد؟

 S1کننده  هستند يا توسط توزين screwشماره قطعاتی که پیچ »در اينجا براي کوقري 

هاي  ذکر شده است. به خروجی SQLچند عبارت « شوند و يا هر دو حالت، را بده تهیه می

 آيد توجه کنید. از آنها بدست میمتفاوتی که 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    1  SELECT P.PNO 

       FROM   P 

       WHERE  P.PNAME = NAME('Screw') 

       OR     P.PNO IN 

            ( SELECT SP.PNO 

              FROM   SP 

              WHERE  SP.SNO = SNO('S1') ) 

 

       Result: P1 * 3, P2 * 1. 
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    2   SELECT SP.PNO 

       FROM   SP 

       WHERE  SP.SNO = SNO('S1') 

       OR     SP.PNO IN 

            ( SELECT P.PNO 

              FROM   P 

              WHERE  P.PNAME = NAME('Screw') ) 

 

       Result: P1 * 2, P2 * 1. 

 

    3   SELECT P.PNO 

       FROM   P, SP 

       WHERE  ( SP.SNO = SNO('S1') AND 

                SP.PNO = P.PNO ) 

       OR     P.PNAME = NAME('Screw') 

 

       Result: P1 * 9, P2 * 3. 
 

 

    4   SELECT SP.PNO 

       FROM   P, SP 

       WHERE  ( SP.SNO = SNO('S1') AND 

                SP.PNO = P.PNO ) 

       OR     P.PNAME = NAME('Screw') 

 

       Result: P1 * 8, P2 * 4. 

 

    5   SELECT P.PNO 

       FROM   P 

       WHERE  P.PNAME = NAME('Screw') 

     

       UNION  ALL 

       SELECT SP.PNO 

       FROM   SP 

       WHERE  SP.SNO = SNO('S1') 

 

       Result: P1 * 5, P2 * 2. 

 

    6   SELECT DISTINCT P.PNO 

       FROM   P 

       WHERE  P.PNAME = NAME('Screw') 
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       UNION  ALL 

       SELECT SP.PNO 

       FROM   SP 

       WHERE  SP.SNO = SNO('S1') 

 

       Result: P1 * 3, P2 * 2. 

 

    7   SELECT P.PNO 

       FROM   P 

       WHERE  P.PNAME = NAME('Screw') 

       UNION  ALL 

       SELECT DISTINCT SP.PNO 

       FROM   SP 

       WHERE  SP.SNO = SNO('S1') 

 

       Result: P1 * 4, P2 * 2. 
 
 

 

    8   SELECT DISTINCT P.PNO 

       FROM   P 

       WHERE  P.PNAME = NAME('Screw') 

       OR     P.PNO IN 

            ( SELECT SP.PNO 

              FROM   SP 

              WHERE  SP.SNO = SNO('S1') ) 

 

       Result: P1 * 1, P2 * 1. 

 

    9   SELECT DISTINCT SP.PNO 

       FROM   SP 

       WHERE  SP.SNO = SNO('S1') 

       OR     SP.PNO IN 

            ( SELECT P.PNO 

              FROM   P 

              WHERE  P.PNAME = NAME('Screw') ) 

 

       Result: P1 * 1, P2 * 1. 

 

    10   SELECT P.PNO 

       FROM   P 
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       GROUP  BY P.PNO, P.PNAME 

       HAVING P.PNAME = NAME('Screw') 

       OR     P.PNO IN 

            ( SELECT SP.PNO 

              FROM   SP 

              WHERE  SP.SNO = SNO('S1') ) 

 

       Result: P1 * 1, P2 * 1. 

 

     

    11   SELECT P.PNO 

       FROM   P, SP 

       GROUP  BY P.PNO, P.PNAME, SP.SNO, SP.PNO 

       HAVING ( SP.SNO = SNO('S1') AND 

                SP.PNO = P.PNO ) 

       OR     P.PNAME = NAME('Screw') 

 

       Result: P1 * 2, P2 * 2. 
 

 

    12   SELECT P.PNO 

       FROM   P 

       WHERE  P.PNAME = NAME('Screw') 

       UNION 

       SELECT SP.PNO 

       FROM   SP 

       WHERE  SP.SNO = SNO('S1') 

 

       Result: P1 * 1, P2 * 1. 

 

 توجه

اند؟(. چرا که آنها بايد  ها جدا مورد ترديد است  )کدامیک درست اعتبار اين عبارت

اند ولی اين کار به دلیل زير  کننده سفارش داده شده شامل هر پیچی باشند که حداقل به يک توزين

 به درستی انجام نگرفته است.

اند و  تفاوت به بار آوردهاولین نکته بديهی اين است که دوازده عبارت مختلف نُه نتیجه م

شود. )در اين مورد کاري از دست کسی بر  آنها مربوط می درجه تکراراين تفاوت فقط به 

آيد. اين دوازده عبارت و نه نتیجه همگی يکسان هستند و تازه اين همه حاالت ممکن نیست.(  نمی
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سیدن به يک نتیجه خام بنابراين اگر وجود تکرار واقعا براي کاربر اهمیت داشته باشد، براي ر

 بايستی زحمت و مشقت فراوانی را براي نوشتن يک کوقري تحمل نمايد.

اين مشکالت همچنین در مورد خود سیستم هم وجود دارند؛ از آنجا که 

ها  ساز هم به هنگام تبديل کوقري شود و بهینه هاي مختلف موجب نتايج متفاوت می نويسی عبارت

را به  4ساز حتی اگر چنین صالح ببیند مجاز نیست عبارت  بهینه شود. مثال دچار سردرگمی می

شود. در  ساز می تبديل کند. به عبارت ديگر تکرار سطرها موجب از کار افتادن بهینه 8عبارت 

 اند: اينجا برخی نتايج اين مساله آورده شده

 و  شود ساز با دشواري زيادي به هنگام ايجاد يا پشتیبانی کدها روبرو می بهینه

دهند تا  يابد. اين عوامل دست به دست هم می احتمال وجود اشکال افزايش می

محصولی با هزينه بیشتر و قابلیت اطمینان کمتر تولید گردد و با تاخیر زمانی 

 بیشتر روانه بازار پر رقابت شود.

 توانست باشد، کمتر خواهد شد. کارايی سیستم از آن چیزي که می 

 تر آنها وقت و  شوند. به بیان دقیق بوط به کارايی میکاربران درگیر مساقل مر

نیروي خود را صرف محاسبه اينکه کدام روش نوشتن کوقري بیشترين کاراقی 

اي غیر قابل استفاده  را دارد خواهند نمود و در چنین شرايطی مدل رابطه

 شود. می

وده است. به احتمال شود در بیشتر موارد بیه سازها می دلیلی که موجب از کار افتادن بهینه

 زياد براي کاربر اهمیتی ندارد که چند تکرار در نتیجه ماهر شود. به بیانی ديگر:

 شود. عبارت نويسی متفاوت موجب نتايج متفاوت می 

 اهمیت است. ولی اين تفاوت به احتمال زياد از نظر کاربر بی 

 دوديتی غیر اطالع است و از اين رو مح ساز از اين امر بی با اين وجود بهینه

تواند تبديل عبارات را آن گونه که مايل  کند و نمی عروري را رعايت می

 است، انجام دهد.

گیري ديگري را نیز مطرح کنم. شما  ها، فکر کردم بهتر است نتیجه پس از ذکر اين مثال 

از  همیشه SQLهاي  تان تکرار وجود ندارد. مثال در کوقري بايد مطمئن شويد که در نتیجه کوقري
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DISTINCT  استفاده نمايید و به سادگی خود را از شر اين مشکل رها کنید. اگر از اين توصیه

 پیروي کنید آنگاه اصال دلیلی براي مجاز شمردن تکرار وجود نخواهد داشت.

 SELECT DISTINCTاستفاده از 

در همه جا براي شما سخت  DISTINCTنويس کتاب نوشتم که اگر نوشتن  در نسخه دست

کنید. ولی تقريبا تمامی  SQLاست، غرولند خود را بجاي من متوجه تولیدکنندگان محصوالت 

، برآشفتند. يکی از آنها نوشت: DISTINCTهاي کتاب از پیشنهاد استفاده همیشگی از  بازبین

 SELECT-DISTINCTشناسند از تصور استفاده از  را به خوبی می SQLتمام کسانی که »

از اين »من قصد دارم مودبانه عر  کنم که اوال کسانی که « خورند. میفر  جا  بصورت پیش

خوردن آنها  را. ثانیا جا SQLشناسند و نه  سازي را خوب می احتماال پیاده« اند پیشنهاد جاخورده

دچار افت  DISTINCTنابجا از   ها به دلیل استفاده سازي احتماال به اين دلیل است که پیاده

 ر من بنويسمشوند. اگ کیفیت می
SELECT DISTINCT S.SNO FROM S ... 

 نظر کرد. اگر بنويسم عرر صرف به صورت کامال بی DISTINCTتوان از اين  می

EXISTS (SELECT DISTINCT ...) و يا IN (SELECT DISTINCT ...) 

 نظر کرد. اگر بنويسم عرر صرف  به صورت کامال بی DISTINCTتوان از اين  می
SELECT DISTINCT SP.SNO FROM SP ... GROUP BY SP.SNO 

 نظر کرد. اگر بنويسم عرر صرف  به صورت کامال بی DISTINCTتوان از اين  می
SELECT DISTINCT ... UNION SELECT DISTINCT 

به  –نظر کرد و.... چرا بايستی من  عرر صرف  به صورت کامال بی DISTINCTتوان از اين  می

صرف محاسبه کارايی  DISTINCTیرويم را به هنگام استفاده از وقت و ن -عنوان يک کاربر

کنم آن هم در حالی حذف آن از نظر منطقی مجاز است. و چرا بايد جزقیات قواعد عد و نقی  

SQL شوند و کجاها  را به خاطر بسیارم تا بدانم کجاها تکرارها بصورت خودکار حذف می

هاي خوب  ام ولی براي مساعدت به رابطه يستادهشوند؟ به هرحال من هنوز سر حرف خودم ا نمی

در ادامه اين کتاب از توصیه من پیروي نکنید و درخواست حذف تکرار را فقط در جاهايی به کار 

گیري در اين مورد همیشه آسان  رسد. تصمیم ببريد که از نظر منطقی ح ور آن الزم به نظر می

م را به گوش تولیدکنندگان محصوالت کنم که صداي شکايت نیست. حداقل اکنون تصور می

 ام. رسانده
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کنم. اوال،  نکات بسیاري در اين مورد وجود دارد که من فقط به چهار نکته ديگر اکتفا می

است که  SELECT_ALLدستور  SQLدر زبان  SELECT_DISTINCTنقطه مقابل 

به زمانی احتماال  SELECT_DISTINCTباشد. مشکل اينجاست که  بدبختانه پیش فر  می

واقعا هیچ  DISTINCTنیاز دارد حتی اگر ح ور  SELECT_ALLتري از  اجراي طوالنی

به دلیل  SQLهاي  دهم بجز اينکه سیستم اثري نداشته باشد. در اين مورد توعیح بیشتري نمی

سازي مناسب براي ادغام تکرارها را ندارند  نوعا قابلیت بهینه بري کلید ارشحمايت نکردن از 

 اي دلخواه را پیدا کنند(. توانند کلید يک عبارت رابطه آنها اين است که نمی)ععف 

هاي پايه در دنیاي  مدعی باشید که جدول -چندان نامعقول نیست-ثانیا، شما ممکن است 

ممکن  SQLتواند چیزي را نشان دهد. ولی  واقعی فاقد تکرار هستند و از اين رو مثال من نمی

هاي متفاوت براي يک  نويسی ها باشد. عبارت ار در نتايج کوقريتکر تولیدکنندهاست خود 

هاي ورودي  کوقري ممکن است نتايجی با درجات تکرار متفاوت را به بار آورد حتی اگر جدول

کنندگان و قطعات به دو عبارت زير که براي کوقري  فاقد تکرار باشند. براي مثال در پايگاه توزين

 اند، توجه کنید: نوشته شده« اند را بده داقل يک قطعه را توزين نمودهکنندگانی که ح شماره توزين»
    SELECT S.SNO |    SELECT S.SNO 

    FROM   S  |    FROM   S, SP 

    WHERE  S.SNO IN |    WHERE  S.SNO = SP.SNO 

         ( SELECT SP.SNO | 

           FROM   SP ) | 

 

هايی ايجاد خواهند کرد؟( اگر  همیشگی اين دو عبارت چه نتیجه )با استفاده از مقدارهاي

ها را بعنوان ورودي  هاي پايه باشند، و خروجی اين کوقري جدول 4-8نخواهید تصاوير شکل 

 هاي بعدي در نظر بگیريد. ادامه تحلیل همانند مثال قبل خواهد بود. کوقري

نم متقاعد کننده باشد.)از جاناتان ک شناسی وجود دارد که تصور می ثالثا، يک دلیل روان

بعدي در نظر nها را بصورت  کنم(: اگر مطابق بخش قبل رابطه جنیک براي اين نکته تشکر می

شود. پس تکرار چیزي  بعدي تصور میnبگیريم يک جدول بصورت نقاطی رسم شده در ف اي 

 ف ا خواهد بود. دهد و صرفا به معناي دو بار رسم يک نقطه در يک مکان از را تغییر نمی

توانیم تفاوت بین تکرارهاي  تکرار مجاز باشد. آنگاه ما نمی Tرابعا، تصور کنید در جدول 

اند، را تشخی  دهیم   و تکرارهايی که بر اثر اشتباه هنگام ورود اطالعات بوجود آمده« واقعی»
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دوبار وارد کند.  افتد اگر متصدي وارد کردن اطالعات به اشتباه يک سطر را مثال چه اتفاقی می

وجود دارد؟ « اولی»بدون حذف « دومی»افتد.( آيا راهی براي حذف  )چیزي که زياد اتفاق می

 شد. اي را حذف کنیم که اصال نبايستی وارد می« دومی»توجه داشته باشید که قصد داريم 

 

 چرا تهی غیر مجاز است

ه است )فقط با يک تغییر اولین پاراگراف بخش قبل، اينجا هم مورد استفاده قرار گرفت

توانم در  کوچک(: داليل عملی زيادي براي جلوگیري از تهی وجود دارد و در اينجا فقط می

کنم مهمترين دلیل باشد. ولی طرح اين موعوع   مورد يکی از آنها صحبت کنم که تصور می

رو دو پیش  اند. از همین اين نیازمند پیش نیازهايی است که تاکنون در اين کتاب مطرح نشده

 کنم. فر  اولیه را عنوان می

 اي که يکی از طرفین يا هر دو  دانید مقايسه گذارم که شما می فر  را بر اين می

شود. دلیل  طرف آن تهی باشند از نظر صحیح يا غلط بودن، نامعلوم ارزيابی می

نامعلوم باشد،  Aاست. اگر مقدار  مقداري نامعلوماين امر آن است که تهی 

هم بدون توجه به مقدار  A>Bبديهی است درستی عباراتی مثل  آنگاه

B حتی اگر(نامعلوم است،B  اين واقعیت منشا .)حالته منطق سههم نامعلوم باشد 

(3VL) برد که در آن سه  است. وجود تهی به ناچار ما را به سمت منطقی می

اس اي بر اس حالت درستی )بجاي دو حالت معمول( وجود دارد. )مدل رابطه

 بنا شده است.( 2VLحالته  منطق شناخته شده دو

 3کنم جداول درستی منطق  فر  میVL  را براي عملگرهاي شناخته شده

NOT ،AND  وOR شناسید ) را میT براي صحیح  ،F  براي غلط وU  براي

گرداند اگر ورودي  نامعلوم برمی NOTکنید  نامعلوم(. همانطور که مشاهده می

گرداند اگر يک ورودي آن نامعلوم باشد  نامعلوم برمی ANDآن نامعلوم باشد. 

گرداند اگر يک  نامعلوم برمی ORو ورودي ديگر صحیح يا نامعلوم باشد و 

 ورودي آن نامعلوم باشد و ورودي ديگر غلط يا نامعلوم باشد.
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به و -بولی معین  هاي دهم. نکته بنیادي اين است که عبارت اکنون دلیل خود را اراقه می

حالته مطابقت دارند ولی در  کنند که با منطق سه نتايجی تولید می -هاي معین دنبال از آن کوقري

-8اي( قابل مشاهده در شکل  دنیاي واقعی درست نیستند. براي مثال مطابق پايگاه داده )غیر رابطه

5 ،CITY  براي قطعهP1  تهی است. توجه داشته باشید که ف اي خالی موجود در قسمتCITY 

است. تصور کنید هیچ چیز، حتی يک رشته از کاراکتر بلنک يا يک  هیچ چیز به معناي P1قطعه 

يک تاپل واقعی  P1مربوط به قطعه « تاپل»رشته تهی در اين مکان وجود ندارد )بدين معنا که 

 اي که قبل از پايان فصل به آن خواهم پرداخت(. نیست، نکته

 

 
 اي داراي تهی غیر رابطه هاي . يک پايگاه داده5-8شکل 

 

 و SNOهاي  زو »است را ببینید:  5-8اکنون کوقري زير که مربوط به پايگاه شکل 

PNOکننده از شهرهاي متفاوتی هستند و يا قطعه متعلق به شهر پاريس  اي را بده که قطعه و توزين

 :*اين کوقري چنین است SQLعبارت « نیست )يا هر دو(.
    SELECT S.SNO, P.PNO 

    FROM   S, P 

    WHERE  S.CITY <> P.CITY 

    OR     P.CITY <> 'Paris' 

                                                 
( بدست آوريد. توجه: 4از فصل  4-8هاي همیشگی )در شکل  ن کوقري را براي دادهبه عنوان يک تمرين نتیجه اي *

هستند. « ≤»و « ≥»هم معادل  «=<» و «=>» کنم که عالمت هاي  است.)و ذکر می« ≠»معادل  SQLدر « <>»عالمت 

 دانستید. چیزي که احتماال می
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تمرکز کنیم )پرانتزها براي وعوح  WHEREبیايید بر روي عبارت بولی موجود در 

 اند(: اعافه شده
    ( S.CITY <> P.CITY ) OR ( P.CITY <> 'Paris' ) 

« نامعلومOR نامعلوم»ين عبارت بصورت هايی که ما در اين پايگاه داريم ا براي داده

گردانند که عبارت  هايی را بازمی داده SQLهاي  رسد. کوقري شود که به نامعلوم می ارزيابی می

WHERE  براي آنها صحیح ارزيابی شده باشد و نه غلط يا نامعلوم. پس در مثال قبل هیچ

 شود. اي برگردانده نمی نتیجه

« CITYتهی بودن »ی داراي شهري هست. به بیان ديگر در دنیاي واقع P1ولی باالخره 

يا  xنامیم. بديهی است که  می xکند که آنرا  داللت بر وجود يک مقدار واقعی می P1براي قطعه 

 پاريس هست و يا نیست. اگر پاريس باشد آنگاه عبارت
    ( S.CITY <> P.CITY ) OR ( P.CITY <> 'Paris' ) 

 هايی که داريم(: راي دادهآيد )ب به اين صورت در می
( 'London' <> 'Paris' ) OR ( 'Paris' <> 'Paris' ) 

 xشود چرا که اولین بخش آن صحیح است. همچنین اگر  اين عبارت صحیح ارزيابی می

 هايی که داريم(: آيد )بازهم براي داده پاريس نباشد آنگاه عبارت بصورت زير در می
( 'London' <> xyz ) OR ( xyz <> 'Paris' ) 
اين عبارت هم صحیح است چرا که بخش دوم آن صحیح است. پس اين عبارت بولین 

 –صرفنظر از مقدار تهی در دنیاي واقعی  –را  S1-P1همیشه صحیح است و کوقري بايستی 

آيد با آنچه از  است( بدست می 3VLاي که طبق اين منطق )که  برگرداند. با بیانی ديگر نتیجه

 آيد تفاوت دارد  دست میدنیاي واقعی ب

دانم چرا که چیزي  و در مثالی ديگر مطابق اين کوقري )من اين مثال را خیلی مهم نمی

تر نشان  کند ولی در همان راستا نکته مورد بحث را روشن بیش از مثال قبل را مشخ  نمی

 دهد(: می
    SELECT P.PNO 

    FROM   P 

    WHERE  P.CITY = P.CITY 
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وجود دارند. )اگر  Pواقعی جواب، مجموعه شماره تمامی قطعاتی است که در  در دنیاي

 گرداند. اي را برنمی هیچ شماره قطعه SQL(. اما P1مالک باشد فقط  5-8شکل 

ها به  بندي: اگر شما درون پايگاه خود تهی داشته باشید، در جواب برخی کوقري جمن

ها وجود ندارد، بنابراين کل  داکردن اين کوقريپاسخ نادرست خواهید رسید و هیچ راهی براي پی

توان به نتايج بدست آمده از پايگاهی که داراي  هرگز نمیروند.  نتايج بدست آمده زير سوال می
 به نظر من اين امر کامال بازدارنده است.تهی است اعتماد کرد. 

هم انجام دهم و کردم را در اينجا « تکرار»اي که در بخش قبل با  توانم همان معامله می

بر عد تهی خاتمه دهم. به  رسمیدهم اين بحث را با داليل  داليل ديگري بیاورم، ولی ترجیح می

 *ياد آوريد که تهی مقدار نیست و به همین ترتیب:

 .)نوعی که داراي تهی باشد اصال نوع نیست )چرا که نوع محتوي مقدار است 

 ا که تاپل محتوي مقدار است(.تاپلی که داراي تهی باشد اصال تاپل نیست )چر 

 اي که داراي تهی باشد اصال رابطه نیست )چرا که رابطه محتوي تاپل و  رابطه

 تاپل محتوي مقدار است(.

اي نداريم، )من  خالصه اينکه اگر تهی باشد آنگاه چیزي براي گفتن درباره مدل رابطه

 اي نیست(. همین. والسالم. ل رابطهدانم آن چیز مد زنیم اما می دانم در مورد چه چیز حرف می نمی

 

 DEEو جدول  DUMجدول 

دو بخش قبل احتماال کمی ناراحت کننده بودند ولی در عو  اين بخش تا حدودي 

را به ياد آوريد که گفته شد مجموعه خالی « آورد مهم چند دست»آور خواهد بود. بخش  شادي

خالی )يا تاپل صفر( وجود دارد که هاست و چیزي بنام تاپل  )تهی( زيرمجموعه تمام مجموعه

و البته به اندازه  –اي که پیش از اين توجه شما را به آن جلب نکردم  عنوان آن تهی است. نکته

اي از صفات  تواند داراي عنوان تهی باشد. )عنوان مجموعه که يک رابطه می -کافی بديهی است

اي از نوع  خالی باشد(. چنین رابطه تواند کس تا به حال نگفته است که مجموعه نمی است و هیچ

RELATION{}  شود، درست  هم نامیده می نالريبوده، درجه آن صفر است. اين رابطه

                                                 
ها يا ترتیب راست به چپ  ترتیب باال به پايین تاپل و مواردي چون تکرار،« ها رابطه»و با سختگیري کمتر در مورد  *

 گیري نمود. توان به همین صورت نتیجه ها می ويفگی
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شود. )نالري هیچ ربطی به مقدار تهی يا نال  اي با درجه دو باينري خوانده می همانطور که رابطه

با اين وجود من ترجیح  ندارد. تهی همچنان چیز بدي است در حالی که نالري چیز خوبی است.

دهم اين اصطالح را بکار نبرم چون ممکن است بخاطر تشابه اسمی چنین به نظر برسد که  می

 مربوط به تهی است.(

يک رابطه با درجه صفر باشد، چند رابطه با اين شرايط وجود دارد. پاسخ اين است  rاگر 

است و هیچ تاپلی ندارد. به ياد آوريد  اي که کامال خالی به گونه rکه: فقط دو رابطه. اول رابطه 

اي که خالی نیست. در اين  به گونه rتوان داشت. دوم  که از هر نوع فقط يک رابطه خالی می

توانند از نوع تاپل صفر باشند. ولی فقط يک تاپل صفر وجود دارد.  هاي آن فقط می صورت تاپل

تواند بیش از يکی از آنها را داشته  مین rهاي صفر تکرار يکديگر هستند و  به عبارت ديگر تاپل

عنوان وجود دارد: يکی بدون تاپل و ديگري با يک  باشد. پس معلوم شد که فقط دو رابطه بی

ها را رسم کنم. اين يکی از جاهايی است که  کنم تصوير اين رابطه تاپل. به داليل بديهی سعی نمی

 شود. یها به صورت جدول با شکست مواجه م ايده تصوير رابطه

اي ندارد به چه  اي که هیچ ويفگی خب که چه؟ رابطه»ممکن است به اين فکر بیافتید که: 

حتی اگر چنین چیزي از نظر رياعی مهم باشد )که هست(، ولی اين امر هیچ « خورد. درد می

 ها بايد از نظر کاربردي نیز داراي اهمیتی از نظر کاربردي ندارد؟ واقعیت اين است که اين مفهوم

 و   TABLE_DUMهاي  ايم و نام گذاري کرده اهمیت شايانی باشند چرا که آن را نام

TABLE_DEE  يا بطور مختصر(DUM وDDEرا روي آنها گذاشته ) ( ايمDUM  جدول

معادل غلط  DUMاهمیت آنها در اين است که  *جدول داراي يک تاپل است(. DEEخالی و 

 ترين مباحث هستند. ها از جمله بنیادي د. اينباشن صحیح )يا بله( می DEE)يا خیر( و 

 

 

                                                 
گذاري بگويم. اوال جهت اطالع خوانندگان غیر انگلیسی زبان، اين کلمات  اجازه دهید مطلبی را در مورد اين نام *

مربوط به يک داستان و   ها دو شخصیت ند. اينهستTweedledee و Tweedledumحاصل شوخی با استفاده از کلمات 

اي که حتی حاعر نیستند بصورت جدول  اند )مثل شنگول و منگول(. دوما، شايد صدا زدن دو رابطه ترانه کودکانه

ايم و حاال  ها کمی سبک باشند  ولی ما مدتهاست که آنها را به همین صورت صدا زده نمايش داده شوند، با اين نام

 ییر آن را نداريم.هم  قصد تغ
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 توجه

ها در فصل بعد صحبت خواهم کرد. به هر حال براي از بر کردن  من در مورد اين رابطه

 Eهیچیک  DUMو  NOدارند و  Eهر دو  DEEو  YESتوانید به ياد بسیاريد که  آنها می

 ندارند.

ام  نیرداخته DEEو  DUMد عملکرد هاي مناسبی در مور من در اين کتاب هنوز به مثال

هاي زيادي را در اين مورد به شما نشان خواهم داد ولی در اين  ولی در صفحات آينده مثال

کنم تا احساس مناسبی نسبت به اين موعوع پیدا کنید:  اي را عنوان می رويارويی زود هنگام، نکته

ت که در حساب عادي بر عهده کند همانند نقشی اس اي بازي می در جبر رابطه DEEنقشی که 

دانیم که صفر در رياعیات چه اهمیتی دارد. در حقیقت تصور رياعیات  صفر است. همه ما می

هاي باستان سعی در انجام اين کار داشتند ولی پیشرفت  بدون صفر بسیار مشکل است )رومی

 ست.هم مشکل ا TABLE_DEEاي بدون  زيادي نکردند(. از همین روي تصور جبر رابطه

 

 خالصه

ام. همانطور که  در اين فصل تعريفی جامن در مورد مفاهیم بنیادي تاپل و رابطه اراقه نموده

ها ممکن است در ابتدا کمی ترسناک به نظر برسند ولی امیدوارم  در فصل مقدمه گفتم اين تعريف

ها و نوع  پلبا خواندن دو فصل اول کتاب،  آنها را فهمیده باشید. من همچنین در مورد نوع تا

ها  هايی از اجراي انتخابگر به شما نشان دادم و نتايجی که از اين تعريف ها بحث کردم و مثال رابطه

 آيد را مورد بحث قرار دادم: بدست می

 تواند داراي مقدار تهی باشد. اي نمی هیچ تاپل و در نتیجه هیچ رابطه 

 عنوان، يک عنوان  هر زير مجموعه از تاپل، يک تاپل است، هر زيرمجموعه از

ها  است و هر زير مجموعه از بدنه يک بدنه است.)هر کدام از اين زيرمجموعه

 توانند خالی باشند.( می

 اند اگر از هر نظر يکسان باشند. دو تاپل مساوي 

 هاي قبل بیان شدند: ديگر نتايجی که در فصل

 ر هاي يک تاپل دقیقا يک مقدار وجود دارد. د در محل هر يک از ويفگی

 ها در فرم اول نرمال هستند. نتیجه تمام رابطه
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 هاي تاپل و در نتیجه رابطه از چپ به راست ترتیبی ندارند. ويفگی 

 هاي رابطه هم ترتیبی از باال به پايین ندارند. تاپل 

 هاي تکراري ندارند. گاه تاپل ها هیچ رابطه 

و تهی بیان کردم و بحث را اي را در مورد غیرمجاز بودن تکرار  بینانه همچنین مطالب واقن

به معناي نه يا غلط  DUMبه پايان بردم.  DEEو جدول  DUMاي در مورد جدول  با بیان خالصه

 به معناي بله يا صحیح است.  DEEو 

 

 ها تمرین

 

اصطالحات زير را به مختصرترين شکل ممکن شرح دهید: ويفگی، بدنه، کاردينالیتی، درجه،  -4

داراي يک نوع )رابطه( هستند.   که هر رابطه و هر مرابطه و تاپل. همچنین اين  عنوان، رابطه، مرابطه

 همچنین اصطالح نوع رابطه را باز هم بسیار مختصر.

 

 يک ثابت )لیترال( چیست؟ -5

 

 تساوي دو تاپل را به اختصار شرح دهید. -8

 

 'S1'و حتی  S1م ديديم اين کار کامال اشتباه است که مثال بگويی« تاپل چیست؟»در بخش  -1

است نه يک  SNO، يک مقدار از نوع SNOيک مقدار از نوع )»کننده است.  يک شماره توزين

تا حدودي نادرست است با اين وجود  4در فصل  8-4در نتیجه شکل «(. CHARمقدار از نوع 

رسند. مقدارهاي اسکالر  کننده در ماهر درست به نظر می بصورت شماره توزين S1اين شکل و 

کنندگان و قطعات را بصورت صحیح،  همراه با نوع مربوطه و مطابق مقدمه  شکل پايگاه توزين

 رسم کنید. 5فصل 

 

ها. را بنويسید.  سفارش  قطعات. ب(مرابطه  الف( مرابطه  انتخابگر تاپل دي توتوريالبه زبان  -2

 )در صورت وجود( بنويسید. SQLها را به زبان  همچنین معادل اين عبارت
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انتخابگر يک تاپل معمولی را بنويسید. همچنین معادل اين عبارات را به  دي توتوريالبه زبان  -0

 )در صورت وجود( بنويسید. SQLزبان 

 اي چطور؟ آيا موعوع ثابت تاپلی قابل درک است؟ ثابت رابطه -1

 

تري مجددا به توانید با تسلط بیش است ولی اکنون می 4از فصل   3-4)اين تمرين مشابه تمرين  -3

هايی که  هاي زيادي بین يک رابطه و يک جدول وجود دارد. تفاوت آن پاسخ دهید.( تفاوت

 دانید را نام ببريد. می

 

توانند از هر نوعی باشند )بدون استثنا(. مثالی  هاي تاپل بدون محدوديت هستند و می ويفگی -3

 (RVA)بطه باشد بزنید که ويفگی تاپل الف(از نوع تاپل باشد. ب(از نوع را

توان  ها چه می ها بطور دقیق در اين فصل شرح داده شد. در مورد تساوي رابطه تساوي تاپل  -40

ام ولی بد نیست در اينجا اين مفهوم را حدس  شرح داده 2گفت؟ )من اين مفهوم را در فصل 

 بزنید.(

 

روند؟ اين عملگرها بر روي  ها به کار نمی در مورد تاپل« <»و « >»اي  چرا عملگرهاي مقايسه -44

کنید؟ )اشاره: چه تفاوتی بین قواعد  اند. اين امر را چگونه توجیه می قابل استفاده SQLسطرهاي 

SQL ها وجود دارد؟( اي در مورد تساوي تاپل در مورد تساوي سطرها و قواعد رابطه 

 

دو رابطه ديگر ، بیاوريد. همچنین RVAب(با دو  RVAمثالی از يک رابطه الف(با يک   -45

در خود داشته باشند. سیس مثالی بزنید که  RVAذکر کنید که همین اطالعات را بدون استفاده از 

را در خود داشته باشد. )شايد بهتر  RVAکه دقیقا اطالعات رابطه بدون  RVAيک رابطه با يک 

 دوباره به اين تمرين مراجعه نمايید.( 2باشد که پس از خواندن فصل 

 

شود که بجاي کلمات رابطه )يا مرابطه(، تاپل و ويفگی از فايل  ی اوقات پیشنهاد میبرخ -48

 معمولی کامییوتري، رکورد و فیلد استفاده شود. در اين مورد بحث کنید.

 

را به زبان خودتان تعريف کنید. آيا TABLE_DEE و   TABLE_DUMهاي  رابطه -41

SQL تواند از آنها پشتیبانی کند؟ می 
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 کنید. که مربوط به ساخت سطر است را در اينجا مشاهده می SQLک عبارت معتبر ي -42

 ROW (1,NULL) آيا اين سطر نشان دهنده تهی است؟ 

 

ها است چرا که وجود تکرار در جهان واقعی کامال طبیعی  تکرار ايده مناسبی در پايگاه داده»  -40

 دهید؟ چگونه به چنین استداللی پاسخ می« اند. ها تکرار يکديگر تومانی وپنج است. مثال تمام بیست

 

 اي هستند؟ غیر رابطه 5-8و  4-8هاي  هاي مربوط به شکل چرا پايگاه -41

 

 کنید تهی بصورت طبیعی در جهان وجود دارد؟ آيا تصور می -43

هاي گم شده اراقه گرديد. اين درست است که  حلی براي مشکل داده تهی در اصل بعنوان راه -43

نشانی »و يا « بزرگی گفته است...»شوند. )مواردي مثل  دنیاي واقعی، بسیاري اطالعات گم میدر 

پس اگر تهی غیر مجاز باشد با مواردي از اين دست چگونه در پايگاه داده برخورد «( فعلی نامعلوم 

ر است در ام. اين تمرين بهت ايد که پاسخ اين سوال را در اين فصل نداده کنیم؟ )مطمئنا متوجه شده

 اندکی بیشتر در اين باره صحبت خواهم کرد. 1گروه به بحث گذاشته شود. من در فصل 

 

50-  TABLE_DEE  به معناي درست وTABLE_DUM  به معناي غلط است. آيا اين به

کنید  نیستند. فکر می  مرابطه DUMو  DEEدانیم  اي بولین است؟ می معناي عدم نیاز به نوع داده

 اي با درجه صفر وجود دارد؟ تعريف يک متغیر رابطهکه نیازي به 

 

 زير را مشاهده کرديد: SQLدر متن اين فصل عبارت  -54 
VALUES ( 1, 2 ), ( 2, 1 ), ( 1, 1 ), ( 1, 2 ) 

 که به معناي يک جدول با چهار سطر است. عبارت زير به چه معنا است:
VALUES ( ( 1, 2 ), ( 2, 1 ), ( 1, 1 ), ( 1, 2 ) ) 
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   چهارمفصل 

 

 ای تغیرهای رابطهم
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( متغیري است که مقدار مجاز  اي )يا به اختصار مرابطه ديديم که متغیر رابطه اولدر فصل 

و  INSERT ،DELETEها( هدف عملگرهاي  ها )و نه رابطه براي آن رابطه است. دقیقا مرابطه

UPDATE اند. همچنین  اي هاي رابطه ابهستند. قبال ديديد که اين عملگرها خالصه شده انتس

 Rمنتسب شده است آنگاه  Rاي باشد که به  رابطه rو   يک مرابطه Rيادآوري کردم که اوال اگر 

بايستی از يک نوع باشند. دوما اصطالحات عنوان، بدنه، ويفگی، تاپل، کاردينالیتی و درجه  rو 

هم قابل استفاده هستند. اکنون وقت ها  ها معرفی شدند، براي مرابطه براي رابطه سومکه در فصل 

براي تعريف  دي توتوريالها من از  تر بررسی کنیم. در مثال آن است که اين مباحث را دقیق

 کنندگان و قطعات استفاده خواهم کرد: اي پايه در پايگاه داده توزين متغیرهاي رابطه
VAR S BASE RELATION 

      { SNO SNO, SNAME NAME, STATUS INTEGER, CITY CHAR } 

        KEY { SNO } ; 

 

    VAR P BASE RELATION 

      { PNO PNO, PNAME NAME, COLOR COLOR, WEIGHT WEIGHT, 

CITY CHAR } 

        KEY { PNO } ; 

 

    VAR SP BASE RELATION 

      { SNO SNO, PNO PNO, QTY QTY } 

        KEY { SNO, PNO } 

 

        FOREIGN KEY { SNO } REFERENCES S 

        FOREIGN KEY { PNO } REFERENCES P ; 

 

 کار روی یک مجموعه در یک لحظهیعنی روزرسانی  به

اي )صرفنظر از  خواهم بر آن تاکید کنم اين است که انتساب رابطه اي که می اولین نکته

اي  )در حقیقت تمامی عملگرهاي مدل رابطه هاست. نحوه نوشتن آن( عملگري در سطح  مجموعه

يک  INSERTهید ديد.( بنابراين خوا پنجمدر سطح مجموعه هستند. اين موعوع را در فصل 
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  ها را از مرابطه اي از تاپل مجموعه DELETEمقصد در  و   ها را درون مرابطه مجموعه از تاپل

دهد. ما معموال  مقصد را تغییر می  هاي مرابطه تعدادي از تاپل UPDATEکند و  مقصد حذف می

زرسانی شدند. ولی بايستی رو هاي مشخ  شده به کنیم که )مثال( تاپل گونه صحبت می بدين

 بدانید که:

 اند. روزرسانی گرديده يکی به ها يکی رسد که تاپل چنین به نظر می 

 ها به صورت يک به يک  مواردي غیر  اي از تاپل روزرسانی مجموعه ولی به

 ممکن است.

 S1گويد  ( است که میششمتحت يک قید جامعیتی )فصل  S  مثال فر  کنید که مرابطه

بخواهد فقط شهر يکی از اين « تاپلی روزرسانی تک به»ره از يک شهر هستند. اگر يک هموا S4و 

بنابراين بايستی هر دو آنها را در يک زمان تغییر داد، خورد.  دو را تغییر دهد حتما شکست می

 (:SQLاحتماال با عبارتی شبیه اين )در 
    UPDATE S 

    SET    CITY = 'New York' 

    WHERE  S.SNO = SNO('S1') OR S.SNO = SNO('S4') ; 

 

 ها است. اي از تاپل شود، مجموعه روزرسانی می بديهی است در اينجا آنچه به

 

 توجه

نوشته شده است )همانطور که مشاهده  دي توتوريالروزرسانی به  در اينجا همان عبارت به

 کنید خیلی شبیه عبارت قبلی است(: می
    UPDATE S WHERE SNO = SNO('S1') OR SNO = SNO('S4') 

           ( CITY := 'New York' ) ; 

 

و  SQL (UPDATEدار در  هاي مکان روزرسانی گیريم که به از اين بحث نتیجه می

DELETE  همراه باWHERE CURRENT OF cursorاي نیستند. چرا  ( متعلق به مدل رابطه

باشند. بیشتر محصوالت امروزي اين  ه( میکه اين عملگرها در سطح تاپل )و نه در سطح مجموع

توانند پشتیبانی مناسبی از قیدهاي جامعیت به  گیرند و به همین دلیل هم نمی دستورات را به کار می

ديگر کار « دار روزرسانی مکان به»عمل آورند. اگر  محصوالت روزي از اين جهت اصالح شوند، 
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اند، از کار خواهند افتاد. اتفاقی که به  ستفاده کردههاي کاربردي که از آن ا نخواهد کرد و برنامه

 نظر من چندان مطلوب نیست.

هايم در مورد  اکنون بايستی به چیزي اعتراف کنم. واقعیت اين است که صحبت

 Vگويم مغشوش( است. اگر  ها، بسیار اشتباه )نمی اي از تاپل يا مجموعه« روزرسانی يک تاپل به»

ها همانند  . تاپلمقدارباشد و نه يک  متغیربايستی يک  Vاشد آنگاه روزرسانی ب مفعول عمل به

روزرسانی نیستند. واقعا چه منظوري داريم زمانی که )مثال(  ها مقدار هستند و قابل به رابطه

را با تاپل  t1تاپل  Rروزرسانی شد. آيا يعنی درون  به t2به  t1تاپل  R  گويیم درون مرابطه می

کنیم؟ اين صحبت هنوز هم مبهم است. آيا واقعا معناي اين کار اين  میعو   t2ديگري بنام 

در اينجا دقیقا چه  r2که مقدار اصلی رابطه بود، شده است؟ رابطه  r1جانشین  r2است که مقدار 

را داريم که هر کدام فقط يک تاپل به ترتیب به  s2و  s1نقشی دارد؟ فر  کنید دو رابطه 

 UNIONs2 (r1MINUSs1)معادل  r2ود دارند. در اين صورت را در خ r2و  r1 هاي  نام
و سیس  t1تواند حذف  می« R  در مرابطه t2به  t1روزرسانی  به»به زبان ديگر منظور از خواهد بود. 

ها من تساهل در صحبت درباره حذف و در  يک تاپل خام را  باشد. با وجود تمام اين t2در  

 شمارم. مجاز می

 rدرون رابطه « tدر تاپل  Aروزرسانی ويفگی  به»غیر قابل فهم بودن همین بحث در مورد 

دهیم و دلیل آن هم راحتی )و  نیز وجود دارد. البته به هر حال ما اين کار را انجام می R  و يا مرابطه

، در اولطوالنی نکردن صحبت( است. با اين وجود همانند موعوع رفیق بودن با کاربر در فصل 

ار فقط در صورتی مجاز است که فهمیده باشیم چنین گفتاري فقط به واقعیت اينجا هم اين ک

 گرنه ممکن است ما را گمراه نمايد. شباهت دارد و

 

 در مورد کلید کاندید بیشتر بدانیم

خواهم با دقت بیشتري به  بیان کردم ولی اينجا می اولمن تعريف کلید کانديد را در فصل 

 آن بیردازم. يک تعريف:

درصورتی کلید کانديد  Kباشد آنگاه  R  اي از عنوان مرابطه زيرمجموعه Kاگر  تعريف:

 است اگر و تنها اگر داراي هر دو خاصیت زير باشد: R)يا بطور مختصر کلید( 
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 يکتايی
 باشند. Kدو تاپل مجزا داراي مقدار يکسان براي  Rغیر ممکن است در 

 

 کاهش ناپذيري
 کتايی ندارد.خاصیت ي Kاي از  هیچ زيرمجموعه

 

 توجه

مجموعه مادر  A»و يا « است Aزيرمجموعه  B»ام  مطابق معمول اين کتاب، هر کجا گفته

B اين احتمال وجود دارد که «است ،A  وB  مساوي باشند. اگر چنین احتمالی وجود نداشته باشد

 استفاده خواهم کرد. زيرمجموعه مح و  مجموعه مادر مح از اصطالحات 

ناپذيري نیاز به کمی توعیح  نیاز از هر توعیحی است ولی کاهش بی خاصیت يکتايی

هاي عنوان که شامل  اي از ويفگی را در نظر بگیريد و فر  کنید که زيرمجموعه Sدارد. رابطه 

{SNO,CITY}  است راSK ايم. مسلما اين زيرمجموعه داراي خاصیت يکتايی است  نامیده

داراي يک مقدار باشند(. ولی اين مجموعه  SKند که در وجود ندار S)هیچ دو تاپل مجزايی در 

را از آن حذف کنیم و مشاهده  CITYتوانیم ويفگی  ناپذيري را ندارد چرا که می خاصیت کاهش

توانیم  ( هنوز خاصیت يکتايی دارد. پس ما نمی{SNO}نمايیم که آنچه باقی مانده است )يعنی 

SK  است. در مقابل « بزر  زيادي »را کلید به حساب آوريم چرا که{SNO} ناپذير و  کاهش

 همچنین کلید است.

« کلید»ناپذير باشد؟ يک دلیل اين است که اگر يک  چرا اصرار داريم که کلید کاهش

نخواهد توانست اجبار به يکتايی صفت را به انجام رساند.  DBMSپذير داشته باشیم آنگاه  کاهش

ايم. در  معرفی نموده DBMSرا بعنوان کلید به  {SNO,CITY}مثال فر  کنید که ما به دروغ 

کند و فقط مجبور به  کننده را ت مین نمی شماره توزين« جهانی»يکتايی  DBMSاين صورت 

کننده فقط در يک شهر خام  آن خواهیم بود بدين معنا که شماره توزين« محلی»حفظ يکتايی 

هاي  يیم کلید نبايستی داراي ويفگیگو يکتاست. به همین يک دلیل )و همچنین داليل ديگر( می

 زايد )در تعیین يکتايی( باشد.
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اند و برخی از آنها داراي دو کلید  ايم يک کلید داشته هايی که تاکنون ديده تمامی مرابطه

ها در مثال دوم و  توانید آنها را پیدا کنید(. به اتفاق طبیعی تداخل کلید اند)خودتان می يا بیشتر بوده

به معناي  PERCENTAGEبه معناي جدول مالیاتی،  TAX_BRACKETد. سوم توجه کنی

به معناي خروجی فرودگاه به  GATEبه معناي جدول ثبت فرودگاه،  ROSTERدرصد، 

 و SPOUSE_A به معناي عقد،  MARRIAGEبه معناي خلبان،  PILOTهواپیما، 

SPOUSE_Bباشند. به معناي طرف اول و دوم ازدوا  )زن و شوهر( می 
    VAR TAX_BRACKET BASE RELATION 
      { LOW MONEY, HIGH MONEY, PERCENTAGE INTEGER } 
        KEY { LOW } 
        KEY { HIGH } 
        KEY { PERCENTAGE } ; 

 
    VAR ROSTER BASE RELATION 
      { DAY DAY_OF_WEEK, TIME TIME_OF_DAY, GATE GATE, 

PILOT NAME } 
        KEY { DAY, TIME, GATE } 
        KEY { DAY, TIME, PILOT } ; 

 
    VAR MARRIAGE BASE RELATION 
      { SPOUSE_A NAME, SPOUSE_B NAME, DATE_OF_MARRIAGE 

DATE } 

است و هر زو  فقط يک بار ازدوا   در يک زمان چند زن نگرفته فر  کنید هیچ کس  /* 

  */       اند کرده

        KEY { SPOUSE_A, DATE_OF_MARRIAGE } 
        KEY { DATE_OF_MARRIAGE, SPOUSE_B } 
        KEY { SPOUSE_B, SPOUSE_A } ; 

 

برم. اول اينکه موعوع کلید مربوط به  یاين بحث را با چند نکته مختلف به پايان م

ها( است. چرا؟ تعیین چیزي به عنوان کلید براي اين است که بگويیم قید  ها )و نه رابطه مرابطه

شوند. )قیدهاي  جامعیت در حال اجرا است و قیدهاي جامعیت بر متغیرها )و نه مقدارها( اعمال می

روزرسانی عملی است که بر روي متغیرها  و به کنند روزرسانی را مقید و محدود می جامعیت، به

 اين بحث ادامه خواهد يافت.( ششمانجام پذير است. در فصل 
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حداقل يک کلید کانديد خواهد داشت. به  Rباشد آنگاه   يک مرابطه Rدوم اينکه اگر 

ا هايی هستند که طبیعتاً تاپل تکراري در آنه رابطه Rاين دلیل که تمام مقدارهاي ممکن براي 

مطمئنا شرط يکتايی را برآورده خواهند  Rهاي  کم ترکیب تمامی ويفگی وجود ندارد. پس دست

ناپذيري را نداشته باشد مسلما يک يا چند زيرمجموعه  حال اگر اين مجموعه شرط کاهش *نمود.

وجود دارد که هر دو خاصیت  چیزيمح  از آن داراي اين شرط خواهند بود. در هر صورت 

 ناپذيري را داشته باشد. هشيکتايی و کا

با  S  هستند. در مورد مرابطه تاپلسوم اينکه توجه داشته باشید که مقدارهاي متنامر با کلید 

 ، خود يک تاپل است.S1کننده  ، مقدار آن براي يک تاپل خام مثال توزين{SNO}تنها کلید 
TUPLE { SNO SNO('S1') } 

 S1مقدار مربوط به کلید در اين مثال تنها  شود که در عمل و بصورت غیر رسمی گفته می

 ( است. در حالی که در واقن چنین نیست.SNO('S1'))و يا 

در ادامه نکته قبل؛ بايستی هم اکنون روشن شود که مفهوم کلید مانند بسیاري ديگر از 

قید  ها، وابسته است. براي به اجرا در آوردن اي به موعوع بنیادي تساوي تاپل مفاهیم مدل رابطه

اند و اين مساله به  يکتايی بايستی مشخ  شود چه وقت دو مقدار مربوط به کلید با هم مساوي

« شبیه»ها از درجه يک و  تاپل S  گردد. حتی زمانی که مانند مرابطه ها بازمی موعوع تساوي تاپل

 مقدارهاي ساده اسکالر باشند.

واهم در اينجا وارد جزقیات خ آخرين نکته در مورد بحث وابستگی تابعی است. من نمی

ولی در هر صورت بايستی با اين موعوع آشنا  -خواهم کرد هفتماين کار را در فصل -آن شوم 

 Aکلید و  Kخواهم در اينجا توجه شما را به موعوع جلب کنم. فر  کنید که  شويد. فقط می

بعی در آن وجود باشند. در اين صورت حتما اين وابستگی تا R  يک ويفگی دلخواه از مرابطه

 دارد:
    K  A 

 Rبدين معناست که هرگاه دو تاپل از  A Kموشکافی: بطور کلی وابستگی تابعی 

خواهند بود. اما اگر دو تاپل  Aباشند آنگاه داراي مقداري يکسان در  Kداراي مقداري يکسان در 

تاپل کامال يکسان  کلید باشد آنگاه طبق تعريف اين دو Kباشند و  Kداراي مقداري يکسان در 

                                                 
ها تکرار مجاز است بنابراين ممکن  گفت. در اين جدول SQLهاي  توان در مورد جدول البته چنین چیزي را نمی *

 است کلیدي وجود نداشته باشد.
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هاي وابستگی  فِلِش»هم داراي مقدار مساوي باشند. به زبان ساده؛ همیشه  Aهستند و بايستی در 

به  هفتمنمايند. در فصل  اشاره می  شوند و به هر چیز ديگري در مرابطه از کلید خار  می« تابعی

 اين موعوع باز خواهیم گشت.

 

 در مورد کلید خارجی بیشتر بدانیم

شرح دادم ولی در اينجا تعريفی دقیق را  اولتعريف اصلی کلید خارجی را در فصل من 

 ها وجود دارد(: کنید )توجه کنید که در اينجا هم مفهوم تساوي تاپل مالحظه می

همچنین  باشند. R1کلید کانديد  K)نه لزوما( مجزا و   دو مرابطه R2و  R1فر  کنید که 

ها(  است که )احتماال بعد از تغییر نام برخی ويفگی R2وان اي از عن زيرمجموعه FKفر  کنید 

کلید خارجی خواهد بود اگر و تنها  FKاست. در اين صورت  Kهاي  دقیقا مساوي همان ويفگی

داراي مقداري باشد که در همان  FKدر ويفگی  R2اگر در هر لحظه از زمان هر تاپل موجود در 

 ، وجود داشته باشد.R1تاپل )لزوما يکتا( موجود در يک  Kلحظه از زمان معادل آن در مقدار 

کلیدهاي  {PNO} و {SNO} کنندگان و قطعات، دانیم در پايگاه توزين همانطور که می

 Pو  Sهاي   هستند که به تنها کلید کانديد )و در حقیقت کلید اصلی( مرابطه SPخارجی رابطه 

 ید:کن اشاره دارند. در اينجا مثال ديگري را مشاهده می
    VAR EMP BASE RELATION 

      { ENO ENO, ..., MNO ENO, ... } 

        KEY { ENO } 

        FOREIGN KEY { RENAME ( MNO AS ENO ) } REFERENCES 

EMP ; 

دهنده شماره پرسنلی شخ   نشان ENOاين پايگاه مربوط به کارمندان يک اداره است و 

طبق  R2رجوع کننده)  باشد. مرابطه مدير باالدست وي میدهنده شماره پرسنلی  نشان MNOو 

طبق تعريف قبل( در اين مثال يکی هستند. مثال در تاپل  R1مورد مراجعه )  تعريف قبل( و مرابطه

باشد که موجب اتصال وي به تاپل  E2داراي مقدار  MNOممکن است در  E3مربوط به کارمند 

E2 مقدارهاي کلید اصلی تاپل هستند. همچنین مجبوريم  شود. مقدارهاي کلید خارجی همانند می

MNO ها قابل انجام باشد.  بودن تاپل  در نقش کلید خارجی را تغییر نام دهیم تا تطبیق مساوي

ها؟ براي اينکه بدون شک اين عمل يکی از مراحل کنترل قید کلید  )چرا تطبیق مساوي بودن تاپل
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آنها است و همنوع بودن به « همنوع بودن»ها  طبیق تاپلخارجی است. به ياد آوريد که پیش نیاز ت

 ها با هم يکی باشد.( تک  ويفگی اين معناست که بايد نوع و نام تک

اي  به عنوان يک حاشیه، در اينجا بايستی تذکر دهم که قواعد مدل اصلی در سیستم رابطه

 تاکید دارد. در فصل د اصلیکلی  تر با به تطبیق کلید خارجی نه با کلید کانديد، بلکه بطور خام

داليلی آوردم در مورد اينکه نبايد اصرار داشته باشیم که حتما يک کلید کانديد بعنوان کلید  اول 

اصلی انتخاب شود، از همین رو اصراري بر مطابقت کلید خارجی با کلید اصلی ندارم. )در اين 

 موافقم.( SQLمورد با 

SQL کند بلکه از تاثیرات ارجاعی مانند  نه تنها از کلید خارجی حمايت می

CASCADE که می(  تواند از انواعON UPDATE  وON DELETE  نیز پشتیبانی ).باشد

 تواند شامل عبارت زير باشد: ها می نمايد. مثال دستور ساخت جدول براي سفارش می
FOREIGN KEY ( SNO ) REFERENCES S ( SNO ) ON DELETE CASCADE 

کننده خام منجر به حذف تمامی  گی، تالش براي حذف يک توزينبا تعیین اين ويف

 هاي مربوط به وي خواهد شد. من اين نکته را شرح دادم به اين دلیل که: سفارش

 تواند در عمل مفید باشد اما با اين حال بخشی از مدل  اوال اين خصوصیت می

 اي نیست. رابطه

 اي زيربناي پايگاه داده  هشود  مدل رابط ولی اين امر لزوما مشکل تلقی نمی

ست. دلیلی ندارد که امکانات اعافی بر رو يا در  يک زيربنا فقطاست، ولی 

کنار اين زيربنا ايجاد نشوند. فقط اين امکانات نبايستی اصول مدل را زير پا 

کنم که   بگذارند. )و اگر در ف اي مدل بگنجند و مفید باشند من توصیه می

 ها مثال خوبی است. در فصل الف.  نظريه نوع ی:اعافه شوند(. جهت موشکاف

ولی اين را هم ديديم که « ها مستقل هستند. ها از جدول نوع»ديديم  دوم

 اي امري بسیار مطلوب و پسنديده است. ها در مدل رابطه پشتیبانی کامل از نوع

اي چیزي براي نظارت بر ترمیم و همزمانی  ب. دومین مثال اينکه، مدل رابطه

اي نبايستی چنین امکاناتی  هاي رابطه . ولی اين بدين معنا نیست که سیستمندارد

اي در اين موارد مطالبی را بصورت  داشته باشند. )در حقیقت مدل رابطه

سازي  کند، چرا که اين موعوعات مربوط به چگونگی پیاده تلويحی بیان می

 .( تبدون از بین رفتن اطالعاهستند،  DBMSروزرسانی توسط  عمل به
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و آخرين تذکر جهت پايان اين بخش: من کلیدهاي خارجی را به اين دلیل شرح دادم که 

از نظر کاربردي اهمیت بسیار زيادي دارند و همچنین بخشی از مدل اصلی هستند ولی تصور 

کنم که بايستی بر اين نکته تاکید کنم که آنها زياد بنیادي نیستند. آنها فقط نشانه وجود قید  می

خواهیم  ششم آيند همانطور که در فصل یت مشخصی هستند که در عمل زياد به کار میجامع

)به همین اندازه هم صحبت در مورد کلید کانديد هم وجود داشت، ولیکن به دلیل اهمیت  *ديد.

 بود.( کم آن از ديدگاه کاربردي، مطرح کردن آن خار  از حوصله 

 

 در مورد ویوها بیشتر بدانیم

اي است که وجود خارجی ندارد  شود، مرابطه رابطه مجازي نیز نامیده میکه م يک ويو

 رسد. ولی از ديد کاربر شبیه يک مرابطه واقعی به نظر می

از محاسبه يک  tاي است که مقدار آن در زمان  ، مرابطهV مرابطه مجازيويو يا  تعريف:

شود  ، تعیین میVن تعريف آيد. اين عبارت در زما بدست می tاي مشخ  در زمان  عبارت رابطه

کنندگان  توزين»کنید،  و به يک مرابطه يا بیشتر مراجعه دارد. در اينجا دو مثال وجود مشاهده می

 (:SQLو سمت راست با  دي توتوريال)سمت چپ با « کنندگان غیر لندنی توزين»و « لندنی
    VAR LS VIRTUAL  |  CREATE VIEW LS AS 

    ( S WHERE CITY = 'London' ) ; |    ( SELECT S.* 

    WHERE S.SNO IN  |       FROM   S 

    |       WHERE  S.CITY = 'London' 

) ; 

 

    VAR NLS VIRTUAL  |     CREATE VIEW NLS AS 

    ( S WHERE CITY ≠ 'London' ) ; |      ( SELECT S.* 

                      |         FROM   S     

    |         WHERE  S.CITY <> 

'London' ) ; 

ها غیر عروري و در عین حال مجاز است. من از آنها را براي  استفاده از پرانتز در اين مثال

 ام. خوانايی بیشتر استفاده کرده

 

                                                 
 کند. با اين حال مطمئنم که نگارش تجاري اين زبان اين حمايت از آنها پشتیبانی نمی دي توتوريالدقیقا به همین دلیل  *

 را  خواهد داشت و  من حق دارم در اين کتاب فر  کنم که اين پشتیبانی در حال حاعر هم وجود دارد.
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 کننده های استخراجویو

ر هاي مستقلی باشند. به بیان ديگ کنم، ويوها بايستی از نظر کاربر موجوديت تکرار می

بطور خام کاربر بايستی «. ببیند و احساس کند»هاي پايه  کاربر بايستی آنها را به صورت مرابطه

هم  DBMSکند را  با ويوها نیز انجام دهد و  هاي پايه می بتواند همان کارهايی که با مرابطه

به ويويی که بايستی اين توانايی را داشته باشد که اين عملیات کاربر را به نحوي مناسب و با توجه 

زيرا اگر ويوها « در نهايت»هاي پايه منتسب کند. گفتم  تعريف شده است، به مرابطه« در نهايت»

پذير است. مانند اين  هاي پايه باشند، تعريف ويوهاي بعدي بر روي آنها امکان واقعا شبیه مرابطه

 : SQLمثال 
    CREATE VIEW LS_STATUS 

      AS ( SELECT LS.SNO, LS.STATUS 

               FROM   LS ) ; 
 

 LSرا براي ويو  SQLانتساب عملیات فقط خواندنی آسان است. فر  کنید اين کوقري 

 ايم. نوشته
    SELECT LS.SNO 

    FROM   LS 

    WHERE  LS.STATUS > 10 

 

با عبارتی که در تعريف ويو آمده است،  FROMمنبن را در قسمت  DBMSابتدا 

 کند. به اين صورت: میجايگزين 
SELECT LS.SNO 

    FROM ( SELECT S.* 

           FROM   S 

           WHERE  S.CITY = 'London' ) AS LS 

    WHERE  LS.STATUS > 10 

 

 تواند ساده شود: اکنون عبارت می
    SELECT S.SNO 

    FROM   S 

    WHERE  S.CITY = 'London' 

    AND    S.STATUS > 10 
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اي  شود و دلیل آن خاصیت بسته بودن جبر رابطه اين عملیات همیشه با موفقیت انجام می

کرد.  گذاري نامتوان برخی چیزها را   است. بسته بودن مزاياي ديگري نیز دارد از جمله اينکه می

وع تر داشته باشیم تا چیزي را از يک ن توانیم عبارتی عمومی مثال در يک کوقري همواره می

*مشخ  محاسبه نمايد.
را نوشت.  SQLهاي  توان نام جدول می FROMبراي نمونه در قسمت  

ها بیاوريم چرا که مجاز هستیم عبارت تعريف  تر در مورد جدول توانیم عبارتی عمومی همچنین می

 را بجاي نام اين ويو بنويسیم. LSويو 

کار  SQLهاي قديمی  هايی در نگارش و يک تذکر مهم، چنین عبارات

ها از  ( و دلیل آن اين است که اين نگارش4335استاندارد قبل از سال  SQLکنند.)خصوصا  نمی

پذير است ولی نگاه  ها امکان کنند. در نتیجه نگاه ساده به جدول خاصیت بسته بودن پشتیبانی نمی

آيد  یشود. همچنین مشکالت ديگري به وجود م ها )ديدها( با شکست مواجه می ساده به کوقري

 که شرح دادن آنها مشکل است. به اين مثال ساده توجه کنید:
CREATE VIEW V 

      AS ( SELECT S.CITY, SUM ( S.STATUS ) AS ST 

           FROM   S 

           GROUP  BY S.CITY ) ; 

 

    SELECT V.CITY 

    FROM   V 

    WHERE  V.ST > 25 
 

خورد. گرچه نگارش استاندارد  شکست می SQL، در 4335اجراي اين مثال قبل از 

کنند و حداقل يکی از  اصالح شده است ولی هنوز تمامی محصوالت از آن پیروي نمی

 (5002محصوالت بزر  در زمان نگارش کتاب اين امکان را ندارد. )اوايل 

 

 روزرسانی ویوها به

ه جزقیات دوباره به رويم. قبل از پرداختن ب روزرسانی می حال سراغ عملگرهاي به

 کنم.( استفاده می دي توتوريالپردازم.)و اين بار از  کنندگان لندنی و غیر لندنی می توزين

                                                 
تر شیء براي اين منظور استفاده کنم  ولی شیء در علم  از لغت رسمی« چیز»دادم به جاي کلمه مبهم  من ترجیح می *

 کامییوتر داراي بار معنايی ديگري است.
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VAR LS  VIRTUAL ( S WHERE CITY = 'London' ) ; 

 

VAR NLS VIRTUAL ( S WHERE CITY ≠ 'London' ) ; 
 

 NLSو  LSيو باشند، و NLSو  LSرابطه پايه و  S نکته مهم اينجاست که: بجاي اينکه 

 ويو باشد. مانند اين: Sتوانند رابطه پايه و  می

    VAR LS BASE RELATION 

      { SNO SNO, SNAME NAME, STATUS INTEGER, CITY CHAR } 

        KEY { SNO } ; 

 

    VAR NLS BASE RELATION 

      { SNO SNO, SNAME NAME, STATUS INTEGER, CITY CHAR } 

        KEY { SNO } ; 

 

    VAR S VIRTUAL ( LS UNION NLS ) ; 

 

 توجه

براي رسیدن تعادل بايستی قیدهاي مشخصی تعیین کنیم. قیدهايی که در نتیجه برقراري 

شهري غیر از لندن خواهد بود. برخی  NLSدر  CITYشهر لندن و هر  LSدر  CITYآنها هر 

 مراجعه نمايید. ششمبراي بحث بیشتر در اين مورد به فصل ام.  جزقیات را در اينجا از قلم انداخته

ها، پايه و کدامیک مجازي  اينکه کدامیک از مرابطه پیام بزرگی در اين مثال وجود دارد،
هاي پايه و  بنابراين نبايستی هیچ برتري دلخواه و غیر عروري میان مرابطه باشند، اختیاري است.

شود.  هاي پايه و مجازي(، نامیده می )مرابطه پذيري ل تعوي اصمجازي وجود داشته باشد. اين امر 

 چند مفهوم:

 هاي پايه، ويوها هم زير پوشش قیدهاي جامعیت هستند. )معموال  همانند مرابطه

شوند ولی  هاي پايه اعمال می کنیم قیدهاي جامعیت فقط بر مرابطه تصور می

مجازي را حفظ  توان موقعیت پايه و اصل تعوي  پذيري نشان داد که نمی

 کرد.(

  ديدها داراي کلید کانديد هستند)و احتماال بايستی پیش از اين براي آنها کلید

 SQLدهد ولی  اجازه چنین کاري را می دي توتوريالکردم.  کانديد تعیین می
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توانند کلید خارجی داشته باشند و يا کلید خارجی به آنها  نه.( آنها همچنین می

 مراجعه نمايد.

 فقط « جامعیت وجودي»اشاره نکردم، ولی قاعده  اولين نکته در فصل من به ا

هاي پايه )و نه ويوها( قابل اعمال است. در نتیجه اصل تعوي  پذيري  بر مرابطه

ام چرا که با تهی  کند. )البته در هر صورت من اين قاعده را رد کرده را نق  می

 سروکار دارد.(

  بسیاري از محصوالت و استانداردهايSQL  را « شناسه سطر»امکان نوعی

هاي پايه )و نه ويوها( باشد، که  دارند. اگر اين امکان فقط قابل اعمال بر جدول

 *گذارد. را زير پا می پذيري اصل تعوي  در عمل هم به همین صورت است،

اي نیست ولی اين بدين معنا نیست که  البته شناسه سطر جزقی از مدل رابطه

کنم که اگر اين  انی شود. بعنوان يک حاشیه مهم عنوان مینبايستی از آن پشتیب

گرا تلقی شود )که با تاسف  در نگاه شی شیشناسه سطر بعنوان نوعی شناسه 

چنین است( آنگاه استفاده از  SQLبسیار در استاندارد و اکثر محصوالت اصلی 

اي  گر است و مدل رابطه آنها ممنوع خواهد بود  شناسه شی در عمل يک اشاره

 گرها را منن کرده است. بطور صريح استفاده از اشاره

روزرسانی کنیم. چرا  بتوانیم ويوها را به بايدگرديم. ما  حال به موعوع اصلی بحث باز می

 ايم. را زير پا گذاشتهپذيري  اصل تعوي  که اگر نتوانیم، آنگاه بطور روشن

 -هم در محصوالت عمده تجاريهم در استاندارد و - SQLدانید  همانطور که احتماال می

بطور معمول از  SQLکم  کند. دست اي بسیار ععیف پشتیبانی می از اين امکان به گونه

دهند، پشتیبانی  روزرسانی ويوهايی که عملیات گزينش يا پرتو را روي يک مرابطه پايه انجام می به

همان چیزي است که در  کند )با وجود مشکالتی که دارد(. براي مثال مطابق ويو زير )شبیه می

 ديديم(: اولفصل 
    CREATE VIEW SST_PARIS 

      AS ( SELECT S.SNO, S.STATUS 

           FROM   S 

           WHERE  S.CITY = 'Paris' ) ; 

                                                 
 را ببینید( 3را هم زير پا بگذارد. )فصل  طالعاتاصل اهمچنین ممکن است  *
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زير را  DELETEتوانیم براي مثال  است و ما می Sاين ويو پرتوي از گزينش جدول پايه 

 بر روي آن اعمال کنیم:
    DELETE 

    FROM   SST_PARIS 

    WHERE  SST_PARIS.STATUS > 15 ; 

 

 همانند عبارت زير است: DELETEاين 
    DELETE 

    FROM   S 

    WHERE  S.CITY = 'Paris' 

    AND    S.STATUS > 15 ; 

 

 نمايند. تر از اين پشتیبانی می روزرسانی ويوهاي پیچیده ولی تعداد کمی از محصوالت از به

سرگردان  -که هنوز در آن مناقشات زيادي وجود دارد –متاسفانه من اکنون در اين وادي 

روزرسانی ويوها امروز تا حد زيادي حل شده است  ام. نظر شخصی من اين است که مساله به شده

)حداقل به صورت تئوري( ولی ديگران لزوما در اين مورد با من موافق نیستند. در هر صورت 

توانم  اي است که در اين کتاب وجود ندارد. تنها می ث بیشتر در اين مورد نیازمند پیش زمینهبح

نوشته اي بیانیه سوم  ها و مدل رابطه ها، نوع ه پايگاه داد که شما را به کتاب ديگري تحت عنوان

ن ديت و هیو دارون، ارجاع دهم. اگر خواهان جزقیات بیشتري در اين مورد باشید، اي جی سی

 . موعوع با عمق بیشتري در آن جا بررسی شده است

 

 نکات متفرقه

دانند  قبل از پايان اين بخش بايستی چند نکته ديگر را بگويم. اول، چیزي است که همه می

 گیرند: ها به دو منظور مورد استفاده قرار می ولی باز هم ارزش گفتن را دارد. ويو

  کاربري که ويوV آگاه است که  کند مسلما را تعريف میV  جهت عبارتX 

 Vاز  Xجاي عبارت  تواند در هر کجا به تعريف شده است. اين کاربر می

 نويسی است. استفاده نمايد. منظور اين کاربر فقط خالصه

  در مقابل کاربري هم هست که فقط در اين حد آگاهی دارد کهV  وجود دارد

آل(  )حداقل در حالت ايدهو براي استفاده در اختیار وي قرار گرفته است ولی 
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تواند يک مرابطه پايه  می Vچیست. براي چنین کاربري  Xکه عبارت  داند نمی

رسد. اين استفاده دوم از ويوها  فر  شود، همانطور که واقعا چنین به نظر می

 ام. اهمیت بسیار دارد و در اين بخش تا حدودي بر آن تمرکز داشته

اي که ويو را  ن فصل توعیح دادم گفتم عبارت رابطهدوم، وقتی ويوها را در ابتداي اي

در کار « مرابطه مجازي»کند حداقل شامل يک مرابطه است. چرا؟ براي اينکه اگر  تعريف می

روزرسانی هم  اي نخواهیم داشت. چنین چیزي اساسا متغیر نیست و طبیعتاً قابل به نباشد اصال مرابطه

نامید. براي مثال )با يک « ثرابطه»داريم که میتوان آن را اي  نخواهد بود. در عو  يک ثابت رابطه

 ساختار من درآوردي(:
    CONST PERIODIC_TABLE ( RELATION { 

          TUPLE { ELEMENT 'Hydrogen', SYMBOL 'H' , ATOMICNO  1 }, 

          TUPLE { ELEMENT 'Helium'  , SYMBOL 'He', ATOMICNO  2 }, 

          ... 

          TUPLE { ELEMENT 'Uranium' , SYMBOL 'U' , ATOMICNO 92 } 

                                    } ) ; 

 

کند، بايستی  را تعريف می« ثرابطه»کنم در شرايطی که عبارت فوق نوعی  من تصور نمی

کمکی به يادگیري  ها بجاي متغیرها، هیچ آن را مرابطه در نظر گرفت. به نظر من جا زدن ثابت

 کند. نمی

سوم، يک اصطالح فنی نامناسب در مجامن دانشگاهی وجود دارد که به بازار تجاري هم 

تواند از يک مرابطه ناشی شود.  کنم که يک ويو می يادآوري می اولسرايت کرده است. از فصل 

 اي تصويرلحظهبه آن را به چیزي اطالق کرد که « مرابطه ناشی شده»توان  اي ديگر می اما به گونه
شود. با اين نام احتماال شما را به ياد يک عکس، چیزي بدست آمده از چیز  ( گفته میشات اسنپ)

اندازد. اين مفهوم فقط به معناي تعريف يک عبارت روي مرابطه  ديگر، واقعی و نه مجازي می

ال )با يک ساختار ها هم هست. براي مث نیست، بلکه به معناي گرفتن يک رونوشت مجزا از داده

 ديگر به همان صورت(:
    VAR LSS SNAPSHOT ( S WHERE CITY = 'London' ) 

        REFRESH EVERY DAY ; 

 

 اي تقريبا مشابه اجراي يک کوقري است با اين تفاوت که: تعريف يک تصوير لحظه
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 مثل  يک تصوير لحظه(  اي با يک نام مشخLLS و بصورت يک مرابطه )

خواندنی بودن ربطی به -شود )فقط نی در پايگاه ذخیره میخواند-فقط

 اي ندارد. پاراگراف بعد را ببینید(. سازي دوره تازه

 شوند.  سازي می اي )در مثال هر روز( تازه اي بصورت دوره تصويرهاي لحظه

کند و نتیجه را  اندازد. کوقري را مجددا اجرا می اين عمل مقدار فعلی را دور می

 نمايد. اي ذخیره می جديد تصوير لحظه بعنوان مقدار

 کند. ساعت گذشته را نمايندگی می 51هاي  داده LLSاي  در اين مثال تصوير لحظه

هاي توزين شده، و بسیاري موارد ديگر  ها، سیستم کردن داده اي در انبار تصويرهاي لحظه

ها  ها داده اين برنامه خوبی در اين مورد هستند. در  هاي حسابداري نمونه اهمیت دارند. برنامه

اي امکان اين فريز  لحظه  بايستی در لحظه مناسب فريز شوند )مثال در آخر سال مالی(، و تصوير

 کند. پذير می ها امکان کردن را بدون قفل کردن ساير برنامه

ها( نه بصورت تصوير  اي )حداقل در برخی حوزه مشکل آن است که تصويرهاي لحظه

اي،  هاي لحظه اند. ولی تصوير شناخته شده« جامه عمل پوشیده»ويوهاي  اي، بلکه بصورت لحظه

اند.  کند که ويوها، جامه عمل نیوشیده اي تا حدودي اين امر را تايید می ويو نیستند  مدل رابطه

ديد جامه عمل »شوند. بنابراين  هاي پايه ايجاد می هاي مناسب به مرابطه ويوها با انتساب عملگر

تی است که در معنا دچار تناق  است. از آن بدتر اينکه کلمه ويو را امروزه بجاي عبار« پوشیده

ها( و اين خطر وجود دارد  اند )بازهم، حداقل در برخی حوزه به کار برده« ديد جامه عمل پوشیده»

که معناي اصلی اين کلمه لوش شود. در اين کتاب من همیشه کلمه ويو را در معناي اصلی آن به 

 دهم که اين کلمه همه جا چنین معنايی ندارد. برم ولی هشدار می کار می

 

 نماها ها و گزاره مرابطه

توانیم جور ديگري به  ايم. بطور خالصه؛ می اکنون به مهمترين قسمت اين فصل رسیده

هاي کامییوتري معمولی است.  ها شبیه فايل ها نگاه کنیم. تصور بیشتر افراد از مرابطه مرابطه

هاي با ان باط( باالتر، ولی در هر صورت فايل. اما  با تجريد )شايد بهتر است بگويم فايل هايی فايل

تري خواهد  توان آنها را از ديدگاهی ديگر  ديد و به عقیده من اين روش ما را به درک عمیق می

 رسانید. اين راه چنین است.

www.booknama.com



  

 به فهرست
448 

ها، فر  بر آن است که اين  را در نظر بگیريد. مانند بقیه مرابطه Sکنندگان مرابطه  توزين

تر عنوان مرابطه نماينده يک  کند. بطور دقیق مرابطه هم بخشی از جهان واقعی را نمايندگی می

نماي مشخ  است. بدين معنا که يک عبارت عمومی در مورد دنیاي واقعی است )عمومی  گزاره

 ور چنین است:نماي مرابطه مذک بدين جهت که پارامتري است. توعیح خواهم داد.( گزاره

 STATUSاست و رتبه آن  SNAMEطرف قرارداد است و نامش  SNOکننده  توزين

 است. CITYباشد و محل استقرار آن شهر  می

 بسط داخلیو يا  معنانما  است. به اين گزاره تفسیر موردنظر S نما براي مرابطه  اين گزاره

نما، تابعی است که مقدار  اين گزاره توانید فر  را بر اين بگذاريد که گويند. می می Sمرابطه 

برگشتی آن همیشه درست يا غلط است که اين مقدار برگشتی بستگی به پارامترهاي آن دارد. در 

هاي  )متنامر با ويفگیCITY و STATUS ,SNAME ,SNO مورد اين مثال پارامترهاي

 ,INTERGERرتیب از نوع اند )به ت اين پارامترها پذيراي مقاديري از نوع مناسب مرابطه( هستند.

NAME, SNO  وCHARخواهیم تابن را فراخوانی کنیم بايستی پارامترها را مقدار  (. وقتی می

و لندن. پس از آن به  50، اسمیت، S1دهیم:  دهی نمايیم. مثال به ترتیب به آنها اين مقدارها را می

 گزاره زير خواهیم رسید:

و محل استقرار  50اسمیت است و رتبه آن  طرف قرارداد است و نامش S1کننده  توزين

 وي شهر لندن  است.

 بطور کلی يک گزاره در منطق عبارتی است که يا صحیح است و يا غلط دو مثال:

 است. شالقی آچار تبهکارانادوارد اَبی نويسنده کتاب 

 است. شالقیآچار  تبهکارانويلیام شکسییر نويسنده کتاب 

ها همیشه صحیح  ار اشتباه نشويد و تصور نکنید گزارهاولی صحیح است و دومی غلط. دچ

گذارم که همه آنها  ها فر  را بر اين می هستند  اما من به هنگام بحث در مورد آنها و مرابطه

 اند. صحیح

 شود. نامیده می نماي مرابطه گزارهنماي متنامر دارد که  هر مرابطه يک گزاره 

  فر  کنید که مرابطهR نماي  داراي گزارهP  است. آنگاه هر تاپل مانندt  که

از  pبه شمار رود.  pتواند به منزله يک گزاره خام  وجود دارد می Rدر 

 آيد. وجود دارد بدست می tگذاري پارامترهايی که در  جاي
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 مانند   و )بسیار مهم ( قبول داريم که هر گزارهp  شود،  که به اين طريق ايجاد

 اي صحیح )و نه غلط( است. گزاره

 اند: ها صحیح پذيريم که تمام گزاره می Sرو در مثال خودمان براي مرابطه  ز اينا

و محل استقرار  50طرف قرارداد است و نامش اسمیت است و رتبه آن  S1کننده  توزين

 آن شهر لندن  است.

و محل استقرار آن  40طرف قرارداد است و نامش جونز است و رتبه آن  S2کننده  توزين

 است.شهر پاريس  

و محل استقرار آن  80طرف قرارداد است و نامش بلَک است و رتبه آن  S3کننده  توزين

 شهر پاريس  است.

و به همین ترتیب. بیشتر در اين مورد صحبت کنیم. اگر يک تاپل فرعی ماهرا قابل قبول 

ود(، فر  را باشد و بتواند در مرابطه حاعر شود ولی در واقن اين اتفاق نیافتد)در مرابطه ديده نش

بسته بر اين خواهیم گذاشت که اين گزاره در آن زمان نادرست است )به عبارت ديگر فر  
 پذيريم(. براي مثال تاپل: را میبودن جهان 

    TUPLE { SNO SNO('S6'), SNAME NAME('Lopez'), 

                           STATUS 30, CITY 'Madrid' } 

ح ور  Sاپل ماهرا معتبر است ولی در اين زمان در مرابطه قبول داريد که اين يک ت

 پذيريم که موعوع زير در اين لحظه از زمان واقعیت ندارد: ندارد. در نتیجه می

و محل استقرار آن  80طرف قرارداد است و نامش لوپز است و رتبه آن  S6کننده  توزين

 شهر مادريد  است.

هايی  تاپل «شامل تمام» و« فقط شامل» ز زمان به زبان ديگر، يک مرابطه در هر لحظه ا

 کنند. هاي صحیح در آن زمان را نمايندگی می است که گزاره

است و  Rنماي مرابطه و مربوط به مرابطه  گزاره Pيک اصطالح ديگر: مجددا فر  کنید 

بسط ( r)يا به زبان دقیقتر بدنه  rباشد. آنگاه  می rدر يک زمان خام داراي مقدار  Rهمچنین 
در يک زمان مشخ  است. توجه داشته باشید که بسط خارجی در طول زمان تغییر  P خارجی

 کند ولی بسط داخلی چنین نیست. می
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 ای های رابطه عبارت

اي دلخواه تعمیم  هاي رابطه توان در مورد عبارت اي مطرح شده در اين قسمت را می ايده

، را مشاهده CITYها بجز  ن شامل تمام ويفگیکنندگا داد. مثال در اينجا يک پرتو از توزين

 کنید: می
    S { SNO, SNAME, STATUS } 

 هاي با اين شکل خواهد بود: نتیجه شامل تمامی تاپل
    TUPLE { SNO s, SNAME n, STATUS t } 

 اند: هايی به اين شکل بدست آمده که از تاپل
    TUPLE { SNO s, SNAME n, STATUS t, CITY c } 

وجود داشته است. به زبان ديگر نتیجه  cهم يک شهر با مقدار   Sوجه کنید که در ت

 نمايی به شکل زير است: گسترش عبارت گزاره

و  SNAMEبه نام  SNOکننده طرف قرارداد  که توزين CITYوجود دارد شهري بنام 

 واقن است. CITYدر شهر  STATUSرتبه 

کنندگان  پارامتر دارد و رابطه متنامر )پرتو توزيننما در اصل فقط سه  توجه کنید که گزاره

متغیر دانان به آن  در اينجا پارامتر نیست و منطق CITYبجز نام شهر( هم فقط سه ويفگی دارد. 
شده است. )براي توعیح « محدود»، وجود دارد شهري گويند به اين دلیل که با عبارت می مقید

تاب مراجعه کنید.( بهتر است فر  کنیم که اين بیشتر در مورد متغیرهاي مقید به عمیمه ک

 نمايی به اين صورت خواهد بود: نما فقط سه )و نه چهار( پارامتر دارد. چنین گزاره گزاره

و  STATUSش ا بوده، رتبه SNAMEطرف قرارداد است و نامش  SNOکننده  توزين

 دانیم کجاست( مستقر است. در شهري )که ما نمی

به اين صورت  SSTباشند. مثال اگر ويو  نماهايی می نده چنین گزارهده تمامی ويوها نشان

 تعريف شده باشد:
    VAR SST VIRTUAL ( S { SNO, SNAME, STATUS } ) ; 

 نماي اين مرابطه دقیقا چنین است: گزاره

و  STATUSش ا بوده، رتبه SNAMEطرف قرارداد است و نامش  SNOکننده  توزين

 در شهري مستقر است.

نماها بگويم: گفته شد که  ها و گزاره خواهم در مورد گزاره آخرين نکته که میو 

تواند خالی باشد و  اي از پارامترها را داراست. طبیعی است که اين مجموعه می نما مجموعه گزاره
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شود  )چیزي که بدون قید و شرط صحیح يا غلط  نما تبديل به گزاره می اگر چنین باشد گزاره

نما هستند ولی  ها، گزاره است. تمام گزاره شده تباهنماي  ن ديگر گزاره، يک گزارهاست.( به زبا

 نماها، گزاره نیستند. بیشتر گزاره

 

  بدانیم شتریها ب ها و نوع رابطه انیدرباره تفاوت م

ها نام داشت ولی در آن زمان در موقعیتی نبوديم که  نوع وها  رابطهتقاوت بین  دومفصل 

ن تفاوت اين دو را مشاهده کنیم ولی در اينجا موقعیت آنرا داريم و اين کار را بتوانیم مهمتري

 دهم: انجام می

هاي صحیح  اي از گزاره ها در هر لحظه از زمان بصورت مجموعه نشان دادم که پايگاه داده

طرف قرارداد است و نامش اسمیت است و رتبه  S1کننده  توزينرسد: براي مثال گزاره  به نظر می
هايی در اين  تر نشان دادم که آرگومان بطور دقیقو محل استقرار آن شهر لندن  است.  50ن آ

هاي تاپل مربوطه  و لندن( که همان ويفگی 50و اسمیت و  S1گزاره وجود دارند. )در اينجا 

 باشند. بنابراين: هستند و هر کدام از اين مقدارها از يک نوع متناسب می

 توانیم در مورد آنها صحبت کنیم. هايی هستند که میاي از چیز ها مجموعه نوع

 ها جمالتی )صحیح( در مورد اين چیزها هستند. رابطه

توانیم درمورد آنها صحبت کنیم( را  ها فرهنگ لغات )چیزهايی که می به بیانی ديگر، نوع

رد آنها صحبت توانیم در مو سازند در مورد چیزهايی که می ها ما را قادر می دهند و رابطه به ما می

به رابطه مانند نسبت   نسبت نوعتواند کمک کند؛  کنیم، چیزي بگويیم. )اين مقايسه جالب می
 کنندگان کنیم، خواهیم ديد که: مان را محدود به توزين ( اگر صحبتاسامی به جمله است.

 ها، اعداد صحیح و  کنندگان، نام توانیم در مورد شماره توزين تنها می

 تري صحبت کنیم.کاراک هاي رشته

 کننده با يک شماره  يک توزين»توانیم بگويیم چنین قالبی دارد:  چیزي که می

اي دارد که با يک  مشخ  طرف قرارداد است و يک نام مشخ  دارد و رتبه

عدد صحیح مشخ  شده است و در شهري مستقر است که نام آن با يک رشته 

س به جز چیزهايی که همین و بس. )همین و ب« کاراکتري مشخ  شده است.

شود. مثال با توجه به چیزهايی  توانیم بگويیم استنتا  می بطور منطقی از آنچه می
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کننده  توزينچنین بگويیم که  S1کننده  توانیم در مورد توزين دانیم، می که می
SNO  طرف قرارداد است و نامشSNAME ش ا بوده، رتبهSTATUS  و در

علوم گذاشتیم. اگر اين جمله به نظرتان . ما شهر را نامشهري مستقر است

اي دارد.... درست  کنید ارتباط تنگاتنگی با پرتو رابطه آشناست و فکر می

 ايد.( حدس زده

« اي از دنیاي واقعی است تکه»آمد مهم دارد. رابطه همانطور که ديديد  اين موعوع سه پی

 )در بخش قبل گفتم(:

ون نوع چیزي براي آنکه در موردش اند. بد ها هر دو عروري ها و رابطه نوع .4

 توان گفت. صحبت کنیم، نداريم و بدون رابطه اصال چیزي نمی

اند و براي صحبت منطقی به  ها در کنار يکديگر براي ما کافی ها و رابطه نوع .5

هیچ چیز ديگري نیازمند نیستیم. )البته براي نشان دادن تغییرات دنیاي واقعی به 

اي به آنها نیازي  هاي لحظه ولی براي نشان دادن موقعیتها هم نیاز داريم  مرابطه

 نداريم.(

ها با هم يکی نیستند. از کسانی که سعی دارند چنین چیزي را به  ها و رابطه نوع .8

شما بقبوالنند دوري کنید  در واقن اين ادعا که نوع يک گونه خام از رابطه 

دارند و  است، چیزي است که محصوالت تجاري سعی در جا انداختن آن

امیدوارم روزي روشن شود محصوالتی که بر پايه خطاهاي منطقی ساخته 

اي نیستند. بیشتر  اند محکوم به فنا هستند. چنین محصوالتی از نظر من رابطه شده

کنند و سعی دارند  گرايی پشتیبانی می اين محصوالت آنهايی هستند که از شی

کم يکی از اين  نند. )دسترا به زور وارد حجله ک SQLهاي ها و جدول شی

محصوالت تاکنون شکست خورده است.( جزقیات بیشتر از بحث اين کتاب 

 خار  است.

برم. گفتم که پايگاه  بخش را با اراقه ديدگاه رسمی در مورد آنچه گفته شد به پايان می

همراه ها به  هاي صحیح تصور شود. در حقیقت پايگاه داده اي از گزاره تواند بصورت مجموعه می

ها( عمل کنند، تشکیل يک  اي از گزاره ها )يا مجموعه توانند بر روي گزاره عملگرهايی که می

منظورم يک دستگاه رسمی )مانند « يک دستگاه منطقی»گويم  دهند. وقتی می می دستگاه منطقی
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 و اصول استنتا شده(  )حقايق داده موعوعه اصولدستگاه علم هندسه( است که در آن با داشتن 

العاده مدل  گیري شده( را اثبات نمود. در حقیقت کاد با بینشی فوق )حقايق نتیجه ها ق یهتوان   می

ها )بر خالف نامی که دارد( فقط  اختراع کرد و گفت پايگاه داده 4303اي را  در سال  رابطه

هاي درست.  ست و يا به بیان ديگر گزارهها واقعیتاي از  نیست بلکه مجموعه ها دادهاي از  مجموعه

شوند( اصول موعوعه دستگاه منطقی مورد بحث  هاي پايه نشان داده می ها )که با مرابطه اين گزاره

هاي موجود  هاي جديدي هستند که از گزاره شده )استنتاجی( گزاره گیري هستند و حقايق نتیجه

اي را  بر رابطهگويند که چگونه عملگرهاي ج آيند. به زبان ديگر اين قوانین به ما می بدست می

دهد  اي را مورد ارزيابی قرار می کارگیريم. بنابراين زمانی که سیستم يک عبارت رابطه به

هاي ديگر بدست  دهد(، يک واقعیت را از واقعیت )خصوصا زمانی که به يک کوقري پاسخ می

 آورد. در عمل مانند ثابت کردن يک ق یه  می

« ها مساله پايگاه داده»ابزاري که منطق براي حل توانیم  حال که اين مطالب را فهمیديم می

 دهد را در دست گیريم. به بیانی ديگر سواالتی مانند: در اختیارمان قرار می

 ها بايستی در نگاه کاربر چگونه باشد؟ پايگاه داده 

 رسند؟ قیدهاي جامعیت چه شکلی دارند و چگونه به نظر می 

 ها چگونه است؟ زبان کوقري 

 ها رسید؟ سازي کوقري به بهترين پیادهتوان  چگونه می 

 هاي پايگاه را به بهترين صورت ارزيابی نمود؟ توان عبارت تر، چگونه می کلی 

 نتايج چگونه بايستی براي کاربر نمايش داده شوند؟ 

 شود؟ ها چگونه انجام می اساسا طراحی پايگاه داده 

هاي  نطقی نیازمند پاسخهاي م ها( پیش خواهند آمد. پرسش )و سواالت ديگر مانند اين

کند. به عقیده من  اي مستقیما از اين مفاهیم پشتیبانی می بديهی است که مدل رابطه منطقی هستند.

و شکست ناپذير است. بر همین اساس معتقدم که ساير « برحق»اين مدل مانند دژ مستحکمی، 

ديگر را اساسا بتوان مدل « هاي مدل»اصال در باغ نیستند. من جدا شک دارم که « اي هاي داده مدل»

تواند مدل نامیده شود. اکثر آنها بجاي اينکه مستحکم  اي است که می نامید و فقط مدل رابطه

ها و  اي است که بر اساس نظريه مجموعه منظوره هستند و در مقابل فقط مدل رابطه باشند، تک

 از خواهم کرد.کامال ب هشتمهاي منطقی بنا شده است. اين موعوع را در فصل  گزاره
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 خالصه

پردازد )همراه بخش بعد از آن  نماها می مهمترين بخش از اين فصل آنجاست که به گزاره

باشد  می Pنماي متنامر  داراي يک گزاره Rها بود(. اساسا هر مرابطه  ها و نوع که در مورد رابطه

در طی زمان هرگز تغییر شود و  شمرده می R بسط داخلیو يا  آماده به تفسیر P(. R)گزاره مرابطه 

در حال حاعر است که شامل  P بسط خارجی rباشد آنگاه  rبرابر با  Rکند. اگر مقدار فعلی  نمی

هاست و هر تاپل نماينده يک گزاره صحیح است. بسط خارجی در طول زمان  اي از تاپل مجموعه

د بصورت يک دستگاه منطقی توانن ها به همراه عملگرهايش می کند. از اين رو پايگاه داده تغییر می

 شود: در اينجا چند نکته مهم از مطالب اين فصل آورده می در نظر گرفته شوند.

 روزرسانی يک  به»روزرسانی هستند. گفتن کلماتی مانند  ها قابل به فقط مرابطه

 اند. راحت و در عین حال نادرست« روزرسانی يک ويفگی به»و « تاپل

 ديد( دارد. کلیدها خاصیت يکتايی و هر مرابطه حداقل يک کلید)کان

 ناپذيري دارند. مقدارهاي متنامر با کلید تاپل هستند. کاهش

 ها کلید خارجی دارند.  برخی مرابطهSQL  از عملیات ارجاعی )مانند

CASCADEکند. اين عملیات ممکن است مفید و کاربردي  ( پشتیبانی می

ه کلیدهاي خارجی هم اي نیستند و ديگر اينک باشند ولی جزء مدل رابطه

 موعوعی بنیادي نیستند.

 شوند.  سازي می هاي پايه پیاده عملگرهاي درون ويوها با برقراري تنامر به مرابطه

-)اين نگاشت به دلیل خاصیت بسته بودن عملی است، براي ويوهاي فقط

روزرسانی ساده نیست.(  خواندنی اين کار آسان است ولی براي ويوهاي قابل به

گويد نبايستی هیچ تبعی  غیر عروري و دلخواهی    پذيري میاصل تعوي

 هاي پايه و مجازي وجود داشته باشد. بین مرابطه

 به رابطه مانند نسبت اسم به جمله است.  نسبت نوع 

 ها هر دو براي نشان دادن داده مورد نیازند. )اين مطلب فقط  ها و رابطه نوع

انید در سطح فیزيکی د مربوط به سطح منطقی است، همانطور که می

ساختارهاي ديگري سودمند هستند ولیکن به دلیل مجزا بودن اين دو سطح، 

 اي قرار داده شده است.( سطح فیزيکی عمدا خار  از قلمرو مدل رابطه
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 ها تمرین
 

کنندگانی که  رتبه توزين UPDATEاين »به زبان خودتان شرح دهید که چرا جمالتی از قبیل  -4

اي بگويید که تا  چندان دقیق نیستند. در اين مورد جمله« کند روزرسانی می د را بهن در لندن مستقر

 تواند دقیق باشد. جايی که می

 

 ، ايده بدي است.SQLدار در  هاي مکان روزرسانی چرا استفاده از عملگرهاي به -5

 

در بخش  MARRIAGEو  TAX_BRACKET ، ROSTERهاي  مرابطه SQLتعريف  -8

 را بنويسید.« ر در مورد کلید کانديدمطالبی بیشت»

 

 چندان ملموس و صحیح نیست؟« رابطه يک کلید دارد»چرا جمله  -1

 

توانید داليل ديگري  ناپذيري آوردم. آيا شما هم می در متن من دلیلی براي فايده کاهش -2

 بیاوريد؟

 

اين جمله را شرح « تند.ها اسکالر هس مقدارهاي متنامر با کلید اسکالر نیستند هم مانند تاپل» -0

 دهید.

 

 تواند داشته باشد؟ حداکثر چند کلید می Rباشد.  nاز درجه  Rفر  کنید مرابطه  -1

 

 خود ارجاعیاي از  نمونه« مطالبی بیشتر در مورد کلید کانديد»در بخش  EMPمرابطه  -3

را ملزم به پشتیبانی از  هاست. يک سري داده ساده براي اين مرابطه بسازيد. آيا اين مرابطه ما مرابطه

تواند چقدر اغوا کننده باشد.( چگونه  دهد که تهی می کند؟ )پاسخ: خیر، ولی نشان می تهی می

 توان اين تمرين را در حالتی که استفاده از تهی غیر مجاز است، حل کرد؟ می

 

3- SQL  را؟براي تشخی  کلید خارجی ندارد. چ دي توتوريالچیزي مانند امکان تغییر نام 
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با کلید خارجی به يکديگر  R2و  R1توان حالتی را تصور کرد که در آن دو مرابطه  آيا می -40

 مراجعه نمايند؟

 

ي که در دسترس داريد را بررسی کنید. کدام عملیات ارجاعی توسط آن SQLمحصول  -44

صولی را تصور توانید مح کنید کدامیک از آنها سودمند هستند؟ آيا می شود؟ تصور می پشتیبانی می

 کند ولی سودمند است؟ کنید که از آنها پشتیبانی نمی

 

ندارد. آيا اين مشکلی است که بر اثر « دار پروسجرهاي تريگر»اي چیزي درباره  مدل رابطه -45

 کنید اين امکان عروري است؟ مطلوب چطور؟ غفلت بوجود آمده است؟ چرا؟ آيا تصور می

 

 :(SQL)به اين صورت تعريف شده است  ويويی است که LSSPفر  کنید  -48
CREATE VIEW LSSP 

      AS ( SELECT S.SNO, S.SNAME, S.STATUS, SP.PNO, SP.QTY 

           FROM   S, SP 

           WHERE  S.SNO = SP.SNO 

           AND    S.CITY = 'London' ) ; 

 شود: حال يک کوقري بر روي اين ويو نوشته می
    SELECT DISTINCT LSSP.STATUS, LSSP.QTY 

    FROM   LSSP 

    WHERE  LSSP.PNO IN 

         ( SELECT P.PNO 

           FROM   P 

           WHERE  P.CITY <> 'London' ) 

 هاي پايه نوشته شود چه شکلی خواهد داشت؟ اگر اين کوقري بر روي مرابطه

 

 کدامند؟ LSSPدر تمرين قبل کلید)هاي( ويو  -41

 

اي وجود دارد  ي که در دسترس داريد را بررسی کنید. آيا هیچ ويوي قانونیSQLمحصول  -42

که اجراي آن با شکست مواجه شود؟ اگر بلی، بسیار مختصر شرح دهید که در چه شرايطی؟ تولید 

کننده براي عدم توفیق در پشتیبانی مناسب چه توجیهی دارد؟ )اين سوال فقط در مورد 

 ها( روزرسانی هاست نه به کوقري
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روزرسانی کدام ويوها  ي که در دسترس داريد را بررسی کنید. در آن بهSQLمحصول  -40

 شوند؟ بسیار مختصر پاسخ دهید. پشتیبانی می

 

کنندگان و قطعات و يا هر پايگاه مشابه ديگري، مثالی بیاوريد که  با استفاده از پايگاه توزين -41

 ها پايه و کدام مجازي باشد، اختیاري است. کدامیک از مرابطه نشان دهد اينکه

 

ي که در دسترس داريد را بررسی کنید )از اين نظر همه محصوالت مثل هم SQLمحصول  -43

 گذارد؟ پذيري را زيرپا می هستند (. آيا محصول اصل تعوي 

 

اي پشتیبانی  هاي لحظهاز تصوير SQLاي را شرح دهید. آيا  تفاوت ويوها و تصويرهاي لحظه -43

 شناسید که اين کار را انجام دهد؟ کند؟ آيا محصولی می می

 

 چیست؟ چرا به کار بردن اين کلمه بد است؟« ديد جامه عمل پوشیده» -50

 

 نما را با مثال شرح دهید. کلمات گزاره و گزاره -54

 

 را بنويسید. SPو  Pهاي  نماهاي مربوط به مرابطه گزاره -55

 

 فهمید؟ اصطالحات بسط داخلی و بسط خارجی چه میاز  -58

 

هاي آن باشد.  يکی از مرابطه Rشناسید و  هايی باشد که می يکی از پايگاه DBفر  کنید  -51

چیست؟ توجه: نکته اين تمرين آن است که نظرات بنیادي شرح داده شده در اين  Rنماي  گزاره

ها نگاه کنید. اين  اين هدف که از اين ديد به داده هاي خودتان اعمال کنید با فصل را، بر روي داده

 سوال  يک جواب مشخ  ندارد.

 

نماي  را در نظر بگیريد. گزاره« مطالبی بیشتر در مورد ويوها»بخش  NLSو  LSويوهاي  -52

بودند تفاوتی  متنامر با هر مرابطه چیست؟ آيا اگر بجاي اينکه آنها ويو باشند، مرابطه پايه می

 کرد؟ می
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 چیست؟ 48تمرين  LSSPنماي مربوط به ويو  گزاره -50

 

 را شرح دهید. فر  بسته بودن جهان -51

 

اي مجاز است. پس ما  هاست و يک مجموعه خالی، مجموعه اي از ويفگی يک کلید مجموعه -53

کنید  هاست. آيا فکر می اي خالی از ويفگی توانیم يک کلید خالی تعريف کنیم که مجموعه می

 خورد؟ ید به هیچ دردي میچنین کل

 

 اي با درجه صفر چیست؟ )آيا پاسخ به اين سوال آسان است؟ چرا؟( نماي مرابطه گزاره -53

 

هر مرابطه داراي يک رابطه بعنوان مقدار است. آيا عکس اين صحبت هم درست است؟   -80

 اي داراي يک مرابطه است. اينکه هر مقدار رابطه
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   پنجمفصل 

 

 یا جبر رابطه
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کنم  کنم. اول، يادآوري می آغاز می اولاين فصل را با يادآوري چند نکته مهم از فصل 

گیرد و يک رابطه ديگر را به  کم يک رابطه را بعنوان ورودي می  که هر عملگر جبري دست

ها و خروجی و  کنم اين واقعیت را که ورودي کند. دوم، يادآوري می عنوان خروجی تولید می

گويند. همین ويفگی است  د )و در اينجا همگی رابطه(، خاصیت بسته بودن جبر مینوع هستن هم

بصورت اجمالی  اولدهد. سوم، در فصل  هاي جبري تودرتو را می که به ما اجازه نوشتن عبارت

)گزينش، پرتو، عرب، اشتراک، اجتماع، تفاعل، پیوند و تقسیم( را توعیح « هشت عملگر اصلی»

با دقت بیشتري شرح دهم ولی قبل  -مثل بقیه مطالب –خواهم اين عملگرها را  دادم. در اينجا می

 از آن بايستی چند نکته را بدانید:

 هاي ممکن اعمال  توانند بر تمامی رابطه اول، عملگرها عمومی هستند. آنها می

ها و ادارات و يک  شوند. مثال به يک پیوند خام براي پیوند رابطه کارمند

ها،  نیازي نداريم. )به نظر شما  کنندگان و سفارش پیوند توزين پیوند ديگر براي

 گرا هم صادق است؟( هاي شی اين ق یه در مورد سیستم

 خوانند و نتیجه را  دوم، عملگرها فقط خواندنی هستند. آنها عملوندها را می

 کنند. به بیان ديگر آنها بر روي روزرسانی نمی گردانند ولی چیزي را به برمی
 .ها مرابطه کنند نه روي کار می ها رابطه

 ها مراجعه کنند. مثال   توانند به مرابطه البته، اين بدان معنا نیست که عملگرها نمی

R UNION S  در حالی کهR  وS دي توتوريالدر  نام دو مرابطه هستند 

توان گفت نام  رود. در مورد چنین عباراتی می عبارتی صحیح به شمار می

متنامر با خود مرابطه نیست بلکه اشاره آن به مقدار فعلی آن در مرابطه در اينجا 

توان از نام يک مرابطه بعنوان يک  اين لحظه از زمان است. به بیان ديگر می

اي  ، يک عبارت رابطهکننده به مرابطه مراجعهعملوند استفاده کرد و عبارت 
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تفاده قرار اي مربوطه  مورد اس ولی در اصل بايستی ثابت رابطه *صحیح است

 Nگیرد. )يک مقايسه ممکن است به درک اين مطلب کمک کند. فر  کنید 

باشد. در  می 8داراي مقدار  tيک متغیر از نوع عدد صحیح است و در زمان 

 2+3اين عبارت معادل  tعبارتی صحیح است ولی فقط در لحظه  N+2نتیجه 

 خواهد بود. نه کمتر و نه بیشتر.(

 اند.  اي همگی فقط خواندنی رهاي جبر رابطهآخري، بديهی است عملگ

)و همچنین انتساب  UPDATEو  DELETEو  INSERTعملگرهاي 

 .نیستنداي  ولی جزء جبر رابطه هستنداي  اي( عملگرهاي رابطه رابطه

بدهم چرا که نحوه پشتیبانی آن از  دي توتوريالاينجا الزم است توعیحی در مورد ساختار 

دارد )بهتر است بگويم که عمدا از جبر پشتیبانی  SQLناداري با اي تفاوت مع جبر رابطه

و  UNIONآورد(. نکته مهم اين است که در مورد عملگرهايی چون  تري به عمل می مستقیم

JOIN بايستی اين  دي توتوريالهاي عملوندها هستند، در  که نیازمند وجود تنامر بین ويفگی

، قطعات و دي توتوريال( باشند. مثال عبارت زير در نوع نام )و در عین حال هم ها هم ويفگی

 دهد: کنندگان را بر روي شهر پیوند می توزين
  P JOIN S 

تنها در  Sو  Pشود،  کنندگان و قطعات انجام می طبق تعريف اين پیوند بر پايه شهر توزين

خط  توجه کنید )خصوصا به SQLبا هم اشتراک دارند. حال به همین عمل در  CITYويفگی 

 آخر(:

 
  SELECT P.PNO, P.PNAME, P.COLOR, P.WEIGHT, P.CITY, 

       S.SNO, S.SNAME, S.STATUS 

  FROM   P,S 

  WHERE  P.CITY = S.CITY 

نويسی شود که در اينجا سه حالت  هاي مختلفی عبارت تواند به صورت توجه: اين مثال می

ترند.  کمی نزديک دي توتوريالحالت به ف اي  بینید که دومین و سومین کنید. می را مشاهده می

 (.S.CITYو يا  P.CITYدارند و نه  CITY)توجه کنید که اين دو عبارت ستونی بنام 

                                                 
را بنويسیم بلکه بايستی   R UNION Sتوانیم عبارت  باشند نمی SQLنام دو جدول  Sو R  مثال اگر SQLولی نه در  *

 SELECT R.* FROM R UNION SELECT S.* FROM Sبجاي آن از چنین عبارتی استفاده کنیم: 
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  SELECT P.PNO, P.PNAME, P.COLOR, P.WEIGHT, P.CITY, 

       S.SNO, S.SNAME, S.STATUS 

  FROM   P JOIN S 

  ON   P.CITY = S.CITY 

 

  SELECT P.PNO, P.PNAME, P.COLOR, P.WEIGHT, CITY, 

       S.SNO, S.SNAME, S.STATUS 

  FROM   P JOIN S 

  USING  ( CITY ) 

 

  SELECT P.PNO, P.PNAME, P.COLOR, P.WEIGHT, CITY, 

       S.SNO, S.SNAME, S.STATUS 

  FROM   P NATURAL JOIN S 

 

ام را انتخاب کردم چرا که تنها عبارتی هاي مختلف من اين عبارت خ ولی از میان حالت

سازد چند نکته ديگر در  تر اينکه مرا قادر می اولیه مطابقت دارد و از آن مهم SQLاست که با 

 (.دي توتوريالو جبر را توعیح دهم )حداقل در محدوده  SQLهاي  مورد تفاوت

  درSQL هاي نقطه دار مجاز )و در برخی موارد عروري( است ولی  نام

 چنین نیست. دي توريالتو

  ها اجتناب ناپذير است چرا که  تغییر نام ويفگی دي توتوريالدر برخی موارد در

معموال چنین اتفاقی  SQLشويم ولی در  ها دچار تکرار يا عدم تطابق می در نام

 دي توتوريالدر  RENAMEداراي روشی مانند  SQLافتد )با اين وجود  نمی

آنچه در بخش بعد خواهیم ديد، مورد استفاده قرار است که براي اهدافی مانند 

 گیرد(. می

  هاي مرتبط شده نام»نیازي به   دي توتوريالدر نتیجه »SQL  ندارد )در عمل

هاي مرتبط  ، به جاي نام«رفن ابهام»هاي مورد نظر جهت  روش تغییر نام ويفگی

ري شده به کار رفته است و در صورت عدم انجام اين کار با خطاي دستو

 روبرو خواهیم شد(.

 اي،  هاي جبر رابطه عالوه بر پشتیبانی عمنی از برخی ويفگیSQL  از حساب

. عمیمه مراجعه کنید(. EXISTSکند )بطور خام به  اي نیز پشتیبانی می رابطه

به زبانی پر زاقده  SQLچنین امکانی ندارد. در نتیجه اين تفاوت،  دي توتوريال
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شماري  هاي بی آن براي نوشتن يک کوقري راه شود که معموال در تبديل می

*آيد(. ساز مانن جدي به حساب می وجود دارد )واقعیتی که براي بهنیه
 

 هاي  کوقريSQL  بايستی با الگويSELECT-FROM-WHERE  مطابقت

فرعی ندارد. در اين فصل و در بخش  چنین پیش دي توتوريالداشته باشند. 

 مورد بیشتر خواهم گفت. کردن در اين گسترش دادن و خالصه

 به شما نشان خواهم داد. SQLو  دي توتوريالهايی از  در ادامه مثال

 

 در مورد بسته بودن بیشتر بدانیم

امیدوارم فهمیده باشید که وقتی گفتم خروجی هر عملیات جبري يک رابطه جديد است، 

ی کامال جامه عمل پوشیده کردم. منظور اين نبود که خروج از يک ديدگاه خیالی به ق یه نگاه می

 (:SQLو سمت راست  دي توتوريالاست. مثال مطابق با مثال زير )گزينش از پیوند، سمت چپ 
  ( P JOIN S )   |  SELECT P.*, 

  WHERE PNAME > SNAME    |     S.SNO, S.SNAME, 

S.STATUS 

                              |  FROM   P, S 

                              |  WHERE  P.CITY = S.CITY 

                              |  AND  P.PNAME > S.SNAME 

 

گیرد، سیستم گزينش شرط  واعح است به همان سرعتی که تاپل پیوند شکل می

PNAME>SNAME  در(SQL  بصورتP.PNAME>S.SNAMEرا بررسی می )  کند و

ايی ماهر شود يا نه. بنابراين نتیجه فوري که از پیوند حاصل گويد که تاپل بايستی در نتیجه نه می

شود ممکن است هرگز بطور کامل جامه عمل نیوشد و در خروجی نهايی ماهر نشود. )واقعیت  می

، دلیل نیوشندکند تا نتايج فوري بطور کامل جامه عمل  اين است که سیستم به سختی تالش می

 اين کار باال بردن کارايی است.(

                                                 
(، که در 4333جوالي  www.dbpd.com« )شما پنجاه راه براي نوشت کوقري»م با عنوان ا اي نوشته در گذشته مقاله *

توان به پنجاه فرم  را می« کنند را توزين می P2کنندگانی که قطعه  نام توزين»اي چون  آن نشان دادم کوقري ساده

 نوشت. SQLمختلف در 
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 PNAME>SNAMEکند. به عبارت بولین  ل قبل نکته مهم ديگري را نیز روشن میمثا

کند و  را درخواست می P JOIN Sدقت کنید. اين عبارت حاصل  دي توتوريالدر عبارت 

SNAME  وPNAME هاي  هاي مرابطه ويفگی نهکنند  هاي نتیجه اشاره می در واقن به ويفگیS 

هايی است؟ عنوان رابطه بدست آمده  ه داراي چنین ويفگیفهمیم که نتیج . ولی از کجا میPو 

کنیم؟ معلوم است که به  چیست؟ و بطور کلی چگونه عنوان حاصل يک عبارت جبري را پیدا می

نیازمنديم و بطور دقیق قواعد پیداکردن نوع رابطه. بدين صورت  قواعد پیداکردن اي از مجموعه

توانیم نوع رابطه خروجی را پیدا کنیم. در مورد پیوند  اگر نوع رابطه)هاي( ورودي را بدانیم می

 از اين نوع خواهد بود: P JOIN Sگويند که خروجی  فوق اين قواعد می
  RELATION { PNO PNO, PNAME NAME, COLOR COLOR, WEIGHT 

WEIGHT, 

             CITY CHAR, SNO SNO, SNAME NAME, STATUS INTEGER } 

 

ها خواهد بود. اجتماعی که از آن صحبت  عنوان ورودي اجتماعوجی برابر با  در حقیقت عنوان خر

ها که در اين فصل در مورد آن توعیح  هاست و نه اجتماع رابطه کنم اجتماع معمولی مجموعه می

هاي  هاست به غیر از ويفگی هاي ورودي دهم. به بیان ديگر عنوان خروجی محتوي تمام ويفگی می

ها فاقد  شود نه دوبار. اين ويفگی بار ماهر می که فقط يک -CITYال فقط در اين مث –مشترک 

 را به اين صورت هم بنويسم: P JOIN Sتوانم نوع نتیجه  هستند و من می -راست به چپ –ترتیب 
  RELATION { SNO SNO, PNO PNO, SNAME NAME, PNAME NAME, 

CITY CHAR, STATUS INTEGER, WEIGHT WEIGHT, COLOR COLOR } 

 

گويد  توجه داشته باشید که بسته بودن پیش نیاز قواعد پیداکردن نوع است. بسته بودن می

ها فقط بدنه ندارند بلکه عنوان هم دارند، پس هر نتیجه بايستی  نتیجه يک رابطه است و رابطه

 باشد. -و همینطور يک بدنه مناسب –داراي يک عنوان مناسب 
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اي از  ن فصل معرفی شده، به پشتیبانی وسین مدل رابطهکه در اي  RENAMEعملگر 

کند و  يک رابطه را بعنوان ورودي دريافت می RENAMEقواعد پیداکردن نوع نیازمند است. 

گرداند. رابطه خروجی با ورودي يکسان است با اين  يک رابطه ديگر را به عنوان خروجی بازمی

و  دي توتوريالاست. براي مثال )سمت چپ  ها در آن عو  شده تفاوت که نام يکی از ويفگی

 (:SQLسمت راست 
S RENAME ( CITY AS SCITY ) | SELECT S.SNO, S.SNAME, 

S.STATUS, 

    |        S.CITY AS SCITY 

    | FROM   S 

 

 شود: اي تولید می مان چنین نتیجه با مقدار همیشگی مثال

 

 
 

نخواهم آورد، مگر زمانی که حس کنم شما با  )در اين فصل معموال نتايج را به تصوير در

 عملگر مورد بحث ناآشنا هستید، مثل همین مورد.(

 

 توجه

 ALTERشبیه دستور  RENAME دهد  نمیرا در پايگاه تغییر  Sمثال قبل مرابطه  مهم:

TABLE  درSQL  .نیستRENAME  فقط يک فراخوانی عبارت است )مثلP JOIN S  و يا

N+2گرداند )البته تا وقتی که فقط يک  بارات فقط يک مقدار مشخ  برمی( و مانند همه ع

تواند داخل عبارات ديگر قرار گیرد و در آينده  عبارت باشد نه يک دستور( اين عبارت می

 ها خواهیم ديد. هاي بسیاري از عبارت مثال

اين است  کند؟ پاسخ ها( چه کار می هاي نتیجه )يا نام ستون با نام ويفگی SQLحال ببینیم 

جايی ندارد « نوع رابطه» SQLديديم که در  سومکند. اوال در فصل  که خیلی خوب عمل نمی
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هايی به وجود آيد که اصال نام  )بجاي آن نوع سطر وجود دارد(. ثانیا ممکن است در نتیجه ستون

 ندارند. مثال:
SELECT DISTINCT P.WEIGHT * 2 FROM P 

 نام ايجاد شوند مثال: هايی با دو ثالثا ممکن است ستون
SELECT DISTINCT P.CITY, S.CITY FROM P, S 

 نهايتا بیايید دوباره به مثال اول فصل نگاهی بیاندازيم:
  ( P JOIN S )   |  SELECT P.*, 

  WHERE PNAME > SNAME |     S.SNO, S.SNAME, S.STATUS 

    |  FROM   P, S 

    |  WHERE  P.CITY = S.CITY 

    |  AND  P.PNAME > S.SNAME 

 

، SQLو در  PNAME>SNAME، دي توتوريالبه عبارت مقايسه که در 

P.PNAME>S.SNAME دانید که  است دقت کنید. کدامیک از آنها غیر منطقی است؟ می

وجود  FROMمسلما در نتیجه  Pيا  Sنمايد و  اشاره می FROMاين عبارت شرطی به نتیجه 

 WHEREيا  SELECTدر بخشی مانند  P.PNAMEنه چیزي مانند ندارند  توعیح اينکه چگو

اين امر را توعیح  SQL)يا هر جاي ديگر عبارت( ماهر شده است، واقعا مشکل است. استاندارد 

است. آنقدر پیچیده که من آن را در  دي توتوريالتر از قواعد  پیچیده خیلیدهد ولی طرح آن  می

قابل قبول است و اين قواعد  SQLگذارم که توجیه  آن می دهم ولی فر  را بر اينجا توعیح نمی

کنم که اين کتاب در  در صورت نیاز قابل اثبات هستند. براي توجیه اين کوتاهی يادآوري می

 .SQLاي است نه در مورد  مورد مدل رابطه

خواهم تعدادي از عملگرهاي جبري را شرح دهم. توجه داشته باشید که من قصد  حال می

را « تمام عملگرهاي شناخته شده»خواهم که  نها را با همه جزقیات توعیح دهم و نیز نمیندارم آ

پوشش دهم. در اکثر موارد من تعريفی درست اما غیر رسمی از اين عملگرها را به همراه چند 

 کنم. مثال اراقه می

 

 

 

 

 

www.booknama.com



  

 به فهرست
485 

 عملگرهای اصلی

ف شدند، را شرح اي که توسط کاد تعري در اين فصل عملگرهاي اصلی جبر رابطه 

 دهم. اين عملگرها عبارتند از: گزينش، پرتو، پیوند، اشتراک، اجتماع، تفاعل، عرب و تقسیم. می

 

 گزینش

ها  عبارتی بولی باشد که داراي صفر يا بیشتر نام ويفگی است و تمام اين ويفگی bxاگر 

 : bxبر پايه  rآنگاه گزينش  *باشند. rمتعلق به رابطه 
  r WHERE bx 

بر اساس آنها  bxکه  rهاي  اي محتوي تمامی تاپل و بدنه rاي است با عنوانی همانند  ابطهر

 شود. براي مثال: صحیح ارزيابی می
  S WHERE CITY = 'Paris' | SELECT S.* 

   | FROM   S 

   | WHERE  S.CITY = 'Paris' 

 

فاده از اين واژه را شود. من است خوانده می selectبعنوان حاشیه، گزينش برخی اوقات 

 †اشتباه شود. SQLزبان  SELECTکنم زيرا ممکن است با  توصیه نمی

 

 پرتو

هاي ديگر( است.  )و احتماال ويفگی X,Y,…,Zهاي  داراي ويفگی rفر  کنید رابطه 

 که عبارت است از: X,Y,…Zبر روي  rآنگاه پرتو 
  r { X, Y,..., Z } 

هايی که در  و با حذف تمامی ويفگی rاز عنوان اي است با الف( يک عنوان که  رابطه

{X,Y,...,Z} هاي به شکل  ح ور ندارند، بدست آمده است. و ب( يک بدنه محتوي تمام تاپل

{Xx,Yy,...,Zz} اي که هر تاپل با مقدار  به گونهx  برايX ،y  برايY  ...وz  برايZ  ازr  در آن

 وجود دارد. مثال:

                                                 
 را ببینید. همین فصل 0هاي ديگري نیز دارد. تمرين  عبارت بولی محدوديت *
از آنجا که امکان چنین اشتباهی پس از ترجمه وجود ندارد به هنگام ترجمه به فارسی بجاي کلمه محدوديت  †

restrict ام. مترجم ز گزينش استفاده نمودها 
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  S { SNAME, CITY, STATUS } | SELECT DISTINCT S.SNAME, 

                                |        S.CITY, S.STATUS 

                                | FROM   S 

 

از اين رو وجود «. شوند تکرارها رفن می»گويم، نتیجه يک رابطه است بنابراين  دوباره می

DISTINCT  در عباراتSQL .واقعا عروري است 

ها به جز يک ويفگی نیز انجام شود.  تواند با تمام ويفگی می دي توتوريالما پرتو در و ا

 هاي: براي مثال عبارت
S { SNAME, CITY, STATUS } 

 و همچنین
  S { ALL BUT SNO } 

شود. )تصور کنید  جويی  بسیار در نوشتن می معادل يکديگرند. اين امکان موجب صرفه

را پرتو کرد(. چنین امکانی در مورد  400يک رابطه با درجه  ويفگی از 33که چگونه بايد 

SUMMARIZE  وGROUP دادن و  گسترش»هاي بعد  هم وجود دارد )در قسمت

 را مالحظه کنید(.« بندي و از گروه درآوردن گروه»و همچنین « کردن خالصه

 عبارت زير: دي توتوريالاولويت پرتو باالست. بنابراين در 
  S JOIN P { PNO, CITY } 

 به معناي اين است:
  S JOIN ( P { PNO, CITY } ) 

 نه به معناي اين:
  ( S JOIN P ) { PNO, CITY } 

هاي معمولی مثال خودمان، تفاوت بین اين دو تفسیر را  براي تمرين و با استفاده از داده

 نشان دهید.

 

 پیوند

با  sو رابطه  X1, X2,..., Xm, Y1, Y2,..., Ynهاي  اي با ويفگی رابطه rفر  کنید 

هاي  تا( ويفگی nها )Yبه بیان ديگر  وجود دارند. Y1, Y2,..., Yn, Z1, Z2,..., Zpهاي  ويفگی

هستند.  sهاي اختصاصی  تا( ويفگی pها )Zو  rهاي اختصاصی  تا( ويفگی mها )Xاند و  مشترک

نام نیستند، عملی شدن  ها با يکديگر همZها و Xتوان فر  کرد که هیچیک از  بدون استثنا می
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نامیم و  می Xها را به اختصار Xاست. حال تصور کنید که همه  RENAMEفر  مديون  اين 

 :sو  r( پیوند)يا به اختصار  *پیوند طبیعیدهیم. آنگاه  ها انجام میZها و Yهمین کار را در مورد 
  r JOIN s 

ب( داراي يک  است. sو  rهاي  اي( عنوان  الف( داراي يک عنوان که اجتماع )مجموعه

و يک تاپل  rاي( يک تاپل از   )مجموعهاجتماع  tکه  tهايی است مانند  بدنه که محتوي تمام تاپل

هاي به صورت  و بدنه محتوي تمام تاپل {X,Y,Z}است. به زبان ديگر عنوان به شکل  sاز 

{Xx,Yy,Zz} هاي موجود در  اي که تاپل است، به گونهr  برايX دار داراي مقx  و برايY  داراي

هستند. باز هم  zداراي مقدار  Zو براي  yداراي مقدار  Yبراي  sهاي موجود در  و تاپل yمقدار 

 يک مثال از فصل مقدمه:
  P JOIN S | SELECT P.PNO, P.PNAME, P.COLOR, P.WEIGHT, 

P.CITY, 

  |        S.SNO, S.SNAME, S.STATUS 

              | FROM   P, S 

              | WHERE  P.CITY = S.CITY 

 

کامال مطمئنم که شما با مطالب گفته شده در مورد پیوند آشنا بوديد ولی ممکن است اين 

کنندگان و قطعات بر روي  کنم که پیوند توزين نکات را تاکنون نشنیده باشید. اول، يادآوري می

باشد )و  دي توتورياله شود که تا حدودي شبیه اي نوشت به گونه SQLتواند با استاندارد  شهرها می

 کنم(: استفاده می *، از SELECTها مقابل  اين بار بجاي فهرست طوالنی نام ستون
SELECT * 

  FROM   P NATURAL JOIN S 

 

 کنند. از اين روش پشتیبانی نمی SQLهر چند تمامی محصوالت 

)بدين معنا که  m=p=0دقیق اگر نوع خاصی از پیوند است. بطور  اشتراک دوم و مهمتر،

X  وZ ،)اي وجود نداشته باشد و در رابطه هم نوع باشندr JOIN s  بهr INTERSECT s  تنزل

 کند )در قسمت بعد اشتراک را ببینید(. مقام پیدا می

بدين معنا که  n=0سوم و باز هم مهم، عرب دکارتی  هم نوع خاصی از پیوند است: اگر 

 r TIMES sبه  r JOIN sهیچ ويفگی مشترکی نداشته باشند،  sو  rو  اي موجود نباشدYهیچ 

                                                 
 کنم. انواع ديگر پیوند را در قسمت بعد بررسی می *
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هاي بعد عرب دکارتی را ببینید(. چرا؟ به اين داليل: الف(مجموعه  يابد )در قسمت تنزل می

اي تهی از  هاي ممکن براي مجموعه تهی است. ب( تمامی تاپل sو  rهاي مشترک  ويفگی

پیوند  sهاي  به تمامی تاپل rتاپل صفر(.  ( هر تاپل از ها، داراي مقدار يکسان هستند ) ويفگی

 شود. خورد و به اين ترتیب عرب دکارتی ايجاد می می

ها نیازمند نوع توسعه داده شده  شود که بسیاري از کوقري چهارم، در عمل مشاهده می

نیده باشید ولی پیوند را نش شود. )ممکن است تا بحال نام نیم نامیده می پیوند نیمپیوند هستند، که 

پیوند يافته و سیس نتیجه  sو  rچنین است:   sبا  rنیم پیوند اين موعوع بسیار مهم است.( تعريف 

کنندگانی را بده که حداقل يک قطعه را  توزين»شود. مثال کوقري  پرتو می rهاي  بر روي ويفگی

 «:کننده را بده توزين می
  S SEMIJOIN SP  | SELECT DISTINCT S.* 

   | FROM   S, SP 

                  | WHERE  S.SNO = SP.SNO 

 

کنندگانی که حداقل يک قطعه  خواهد لیست توزين بینید اين کوقري می همانطور که می

 تري براي اين کار دارد: راه دوستانه دي توتوريالاند را درخواست کند.  توزين نموده
S MATCHING SP 

افتد )منظور اين است  می r JOIN sد چه اتفاقی براي باش p=0حال تصور کنید که اگر 

هم وجود دارد(. امیدوارم فهمیده  rدر  sاست و يا هر ويفگی  rزيرمجموعه عنوان  sکه عنوان 

است )توجه داشته باشید  s MATCHING rتنزل يافته  r JOIN s       باشید که در اين حالت 

 فاوت دارند(.با هم ت s MATCHING r و  r MATCHING sکه 

پنجم، پیوند اساسا عملگري دوتايی است، بدين معنا که دو عملوند دارد. با اين وجود نوع 

n کند(، بنابراين  از آن پشتیبانی می دي توتوريالتايی و پیشوندي آن ممکن و مفید است )و

 توانیم عباراتی را به اين شکل بنويسیم: می
  JOIN { r, s,..., w } 

کنندگان  بطه را به هم پیوند دهد. براي مثال پیوند بین قطعات و توزينتا هر تعداد را

 تواند به اين شکل نوشته شود: می
  JOIN { P, S } 

توانیم براي عرب يک رابطه و يا حتی هیچ رابطه  استفاده کنیم.  از اين شکل دستور می

ه اين مورد استفاده رسد ک است. چنین به نظر می r، خود JOIN{r}حاصل پیوند يک رابطه مثل 
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باشد.  می DEEمهم است و نتیجه آن  {}JOINچندانی ندارد در عو  پیوند هیچ رابطه يا 

يک رابطه خام بدون ويفگی و با يک تاپل است.( چرا نتیجه  DEEکنم که  )يادآوري می

DEE شود؟ با توجه به اين داليل: می 

  باشد  است. بدين معنا که هر چه»+« ع و خنثی  0در رياعیاتx آنگاه ،x+0 

. )براي حاصل جمن هیچ عدد صفر استخواهد بود. در نتیجه  xبرابر  x+0و 

اي را در نظر بگیريد که حاصل  اينکه ببینید اين امر معقول است، قطعه برنامه

کند به اين صورت که ابتدا حاصل جمن را صفر قرار  عدد را محاسبه می nجمن 

باشد چه اتفاقی  n=0کند. اگر  آن جمن می دهد سیس اعداد را يکی يکی با می

 افتد؟(  می

  ،است. بدين معنا که هر چه باشد »×« ع و خنثی  1به همین صورتx آنگاه ،

x×1  1و×x  برابرx .خواهد بود. در نتیجه حاصل عرب هیچ عدد صفر است 

 اي  در جبر رابطهDEE بدين معنا که حاصل پیوند هر ع و خنثی پیوند است .

خواهد بود. در نتیجه حاصل پیوند هیچ رابطه  rخود  DEEبا  rنند رابطه ما

DEE .خواهد بود 

اگر درک اين نظريه برايتان سخت است، فعال زياد نگران آن نباشید ولی بعدا براي دوباره 

 DEEو  r JOIN DEEکنم خودتان را متقاعد کنید که هر دو  خواندن آن بازگرديد. توصیه می

JOIN r  برابرr شود اين واقعیت که پیوند مورد بحث در حقیقت  شوند. اين امر موجب می می

 همان عرب دکارتی است، قابل قبول باشد.

 

 اشتراک

اي از همان  نوع باشند آنگاه اشتراک اين دو رابطه، رابطه دو رابطه هم s و rفر  کنید 

و هم در  rهم در  tاي که  هاست به گون tهايی مانند  اي که حاوي تمام تاپل نوع خواهد بود با بدنه

s :وجود دارد. براي مثال 
  S { CITY } | SELECT DISTINCT S.CITY 

    INTERSECT | FROM   S 

    P { CITY } | INTERSECT 

  | SELECT DISTINCT P.CITY 

  | FROM   P 
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دلیل وعوح آنها را توصیه  ها نیازي نیست ولی من بهDISTINCT)در اينجا واقعا به 

 شود.( کنم. در اين مورد در بخش اجتماع بحث می می

همانطور که مالحظه کرديد اشتراک نوع خاصی از پیوند است با اين حال براي راحتی 

همچنین از نوع  دي توتوريالکند.  هر دو از آن پشتیبانی می SQLو  دي توتوريالبیشتر کاربران، 

 گذرم. از توعیح آن می کند که در اينجا تايی آن پشتیبانی میnپیشوندي و 

 

 اجتماع

اي از همان نوع  نوع باشند آنگاه اجتماع اين دو رابطه، رابطه هم s و rدوباره، فر  کنید 

و يا  sو يا در  rدر  tاي که  است و به گونه tهايی مانند  اي که حاوي تمام تاپل خواهد بود با بدنه

 در هر دو وجود دارد. براي مثال:
  S { CITY } UNION P { CITY } | SELECT DISTINCT S.CITY 

    | FROM   S 

    | UNION  DISTINCT 

    | SELECT DISTINCT P.CITY 

    | FROM   P 

 

وجود  SQLدر «. شود تکرار برطرف می»در مورد اجتماع نکته ارزشمندي وجود دارد: 

DISTINCT  بعد از کلمهUNOIN ينجا همان نقشی را عروري نیست با اين حال اين کلمه در ا

(، در اجتماع ALLدر مقابل DISTINCTکرد ) نیز ايفا می SELECTدارد که در 

DISTINCT فر  است نه  پیشALL  درست برعکس(SELECT سوم، يادآوري از فصل .)

الزم نیستند و البته غلط هم  SELECTهاي موجود در دو DISTINCTدر نتیجه هیچکدام از 

 کند )همچنین تفاعل که بزودي خواهیم ديد(. اشتراک هم صدق می نیستند. اين امر در مورد

کند. نوعی اجتماع که در آن  پشتیبانی می D_UNIONاجتماع مجزا و يا از  دي توتوريال

 عملوندها مجزا هستند بدين معنا که هیچ تاپل مشترکی بین آنها وجود ندارد. مثال:
  S { CITY } D_UNION P { CITY } 

شود چرا که  همیشگی مثال خودمان، اين عبارت منجر به صدور پیام خطا میبا مقدارهاي 

تواند به  می SQLکنندگان مجزا نیستند. مشابه اين عبارت در  ها و شهرهاي توزين شهرهاي قطعه

 اين شکل باشد:
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SELECT * 

  FROM ( SELECT S.CITY FROM S 

         UNION 

         SELECT P.CITY FROM P ) AS POINTLESS 

  WHERE  NOT EXISTS 

       ( SELECT S.CITY FROM S 

         INTERSECT 

         SELECT P.CITY FROM P ) 

 

کنندگان مجزا  ها و شهرهاي توزين اند. اگر شهرهاي قطعه اين دو تا حدودي با هم متفاوت

همچنین بايستی بگويم که گرداند.  می کند بلکه يک نتیجه خالی باز اعالم خطا نمی SQLنباشند، 

کار  هاي تودرتو )به صورتی که اينجا به از زيرکوقري FROMدر مقابل  SQLهاي  همه نگارش

 استاندارد اين پشتیبانی را دارد. SQLکنند با اين وجود  رفته( پشتیبانی نمی

 

 توجه

خاصیت است ولی به دلیل رعايت قواعد دستوري،  در اينجا واقعا بی POINTLESSنام 

 نوشتن آن عروري است.

کند که  تايی اجتماع و اجتماع مجزا پشتیبانی میnهمچنین از نوع پیشوندي و  دي توتوريال

 گذرم. اينجا از آنها می

 

 تفاضل

اي از  (، رابطهsمنهاي  rنوع باشند آنگاه تفاعل اين دو رابطه ) هم s و rباز هم فر  کنید 

هست  rدر  tاي که  است به گونه tهايی مانند  مام تاپلاي که حاوي ت همان نوع خواهد بود با بدنه

 نیست. براي مثال: sو در 
  S { CITY } MINUS P { CITY } | SELECT S.CITY 

    | FROM   S 

    | EXCEPT 

    | SELECT P.CITY 

    | FROM   P 
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تفاعل  یمپیوند نام داشت را به ياد آوريد. حال نوبت ن عملگري مربوط به پیوند که نیم

تفاعل است  نیستند، خود تفاعل نوع خاصی از نیم« بجا»است ولی در  اين مورد عملگرها چندان 

تر  پیوند به نوعی از پیوند مهم اند(. و اگر نیم هاي عادي، نیم تفاعل توان گفت تمام تفاعل )می

ند تفاعل به هايی که نیازم است در مورد تفاعل هم چنین است ولی با شدت بیشتر. اکثر کوقري

 sو  rتفاعل  بینید. نیم تفاعل نیاز دارند. اينجا يک تعريف می رسند در حقیقت به نیم نظر می

 . يعنی:sو  rپیوند  از نیم rعبارت است از تفاعل 
r SEMIMINUS s = r MINUS (r MATCHING s) 

 «:ند را بدهکن اي را توزين نمی کنندگانی که هیچ قطعه نام توزين»براي مثال براي کوقري 
  S SEMIMINUS SP | SELECT S.* 

   | FROM   S 

   | EXCEPT 

   | SELECT S.* 

   | FROM   S, SP 

   | WHERE  S.SNO = SP.SNO 

 

 تري نوشت: توان اين کوقري را به  شکل دوستانه می دي توتوريالدر 
  S NOT MATCHING SP 

عل است، وععیتی را در نظر بگیريد که تفا براي اينکه بدانید تفاعل حالت خاصی از نیم

r  وs نوع باشند )جزقیات را به شکل يک تمرين خواهم گفت(. هم 

 

 ضرب دکارتی

دهم؛ همانطور که ديديم  من اين عملگر را فقط به دلیل کامل بودن مطلب توعیح می

ما هم مستقی دي توتوريالکنم که  عرب فقط نوع خاصی از پیوند است و به ح ورتان عر  می

کند ولی براي گسسته نشدن بحث اجازه دهید که فر  کنیم اين پشتیبانی  از آن پشتیبانی نمی

گرنه  اي با نام مشترک باشند )و وجود دارد. در اين شرايط عملوندها نبايستی داراي هیچ ويفگی

بود. هاي ورودي خواهد  اي( عنوان عملوند افتد؟(، و عنوان نتیجه اجتماع )مجموعه چه اتفاقی می

 براي مثال:
  ( S RENAME ( CITY AS SCITY ) ) 

  TIMES 

  ( P RENAME ( CITY AS PCITY ) ) 
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 :SQLو در 

  SELECT S.SNO, S.SNAME, S.STATUS, S.CITY AS SCITY 

       P.PNO, P.PNAME, P.COLOR, P.WEIGHT, P.CITY AS PCITY 

  FROM   S, P 

 

 تقسیم

کنم  صل دادم، تعريف کامل اين عملگر را در اينجا اراقه میطبق قولی که در مقدمه اين ف

هايی که با  شوم. مهمترين دلیل اين کار آن است که کوقري ولی به داليلی، زياد وارد جزقیات نمی

تري( نوشته شوند که همان  ديگر )و به نظر من ساده   توانند به روش شود می تقسیم نوشته می

اي در همین فصل صحبت خواهم کرد(.  است )در مورد انتساب رابطهاي  انتساب رابطهاستفاده از 

 از اين رو ممکن است شما از اين مبحث )حداقل در دور اول مطالعه کتاب( بگذريد.

مختلف وجود دارد. اينها « تقسیم»دلیل ديگر وارد نشدن به جزقیات اين است که چند نوع 

اند و مسلما من قصد  نامیده شده« تقسیم»همگی در حقیقت عملگرهاي متفاوتی هستند که متاسفانه 

و در عین حال   ام را به تقسیم اصلی ندارم همه آنها را اينجا توعیح دهم. در عو  من توجه

 sاي که عنوان  را در نظر بگیريد به گونه sو  rهاي  کنم. رابطه ترين تقسیم محدود می ساده

 :*، خالصه شده عبارت زير استsر ب rباشد. آنگاه حاصل تقسیم  rزيرمجموعه عنوان 
  r { X } MINUS ( ( r { X } TIMES s ) MINUS r ) { X } 

X اي( عنوان  در اينجا تفاعل )مجموعهr  وs :است. بنابراين براي مثال اين عبارت 
  SP { SNO, PNO } DIVIDEBY P { PNO } 

 دهد: اي می با توجه به مقدارهاي مثال خودمان چنین نتیجه

 

 
 

« تقريبا»کنند. دلیل اينکه چرا  کنندگانی که تمام قطعات را توزين می )تقريبا شماره توزين

 :SQLاين فصل توعیح خواهم داد(. مشابه اين عبارت در « اي هاي رابطه مقايسه»را در بخش 

                                                 
کند و چنین عبارتی در اين  پشتیبانی نمی« ترين تقسیم ساده و در عین حال  تقسیم اصلی »به طور مستقیم از  دي توتوريال *

 زبان مجاز نیست.
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  SELECT DISTINCT SPX.SNO 

  FROM   SP AS SPX 

  WHERE  NOT EXISTS 

     ( SELECT P.PNO 

       FROM   P 

       WHERE  NOT EXISTS 

        ( SELECT SPY.SNO 

          FROM   SP AS SPY 

          WHERE  SPY.SNO = SPX.SNO 

          AND  SPY.PNO = P.PNO ) ) 

 

 sو  rاند؟ به اين دلیل که اگر  ايد که چرا اسم تقسیم را تقسیم گذاشته تا بحال شنیده

را محاسبه کنیم  r TIMES sويفگی مشترک باشند و ما حاصل عرب دکارتی  هايی بدون رابطه

به عبارت ديگر عرب دکارتی و  *خواهیم رسید. rتقسیم کنیم، مجددا به  sو سیس حاصل را بر 

 تقسیم، عکس يکديگر هستند.

 

 اند؟ کدام عملگرها اولیه

ه نیستند و بسیاري از همانطور که قبال هم اشاره کردم، تمام عملگرهاي مورد بحث اولی

آيند. يک )و نه تنها( حالت ممکن عبارت است از:  توانند از عملگرهاي ديگر بدست آنها می

گزينش، پرتو، پیوند، اجتماع و نیم تفاعل. توجه: ممکن است تعجب کنید که چطور تغییر نام در 

یش زمینه تشريح دلیل اين فهرست وجود ندارد. در واقن تغییر نام هم اولیه نیست ولی من هنوز پ

بودن و مفید بودن تفاوت  دهد که بین اولیه ام. اين نمونه به ما نشان می آنرا براي شما آماده نساخته

توانم بدون عملگر تغییر نام خودمان زندگی کنم، حتی اگر بدانم اين عملگر  هست  مسلما من نمی

 اولیه نیست.

 

 SQLارزیابی عبارات 

ملگر ديگري بنام پیوند تتا را تعريف کرد که در آن بجاي تساوي کاد بجز پیوند طبیعی، ع

و غیره( استفاده کرد. اين عملگر « >»، «≠»، »=«اي )مانند  توان از هر يک از عملگرهاي مقايسه می

                                                 
 شود؟ خالی نباشد. اگر باشد چه می sتا وقتی که  *
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عرب دکارتی است. در اينجا مثالی در  اولیه نیست و در حقیقت معادل گزينش از حاصل

کنندگان و قطعات بر روي شهر برقرار  توزين« نامساوي»آن پیوند بینید که در  را می دي توتوريال

 است(.« ≠»شده است )پس تتا در اينجا 
  ( ( S RENAME ( CITY AS SCITY ) 

    TIMES 

    ( P RENAME ( CITY AS PCITY ) ) 

  WHERE SCITY ≠ PCITY 

 :SQL . و اما درSCITYو  PCITYاست. « شهر»توجه کنید که نتیجه داراي دو 
SELECT S.SNO, S.SNAME, S.STATUS, S.CITY AS SCITY, 

       P.PNO, P.PNAME, P.COLOR, P.WEIGHT, P.CITY AS PCITY 

  FROM   S, P 

  WHERE  S.CITY <> P.CITY 

 شود: در سه مرحله بصورت زير اجرا می SQLتوانید تصور کنید که اين عبارت  می

کند. )اگر  را تولید می Pو  Sهاي  دولعرب ج اجرا شده و حاصل FROMبند  .4

اي کار کنیم بايستی قبل از عرب، ويفگی شهر را تغییر نام دهیم.  بخواهیم رابطه

SQL ها از چپ  کند چرا که در هر جدول ستون از زير اين کار شانه خالی می

شان از  با توجه به محل استقرار CITYبه راست ترتیب دارند و دو ستون بنام 

 گذرم.( شوند. براي سادگی از جزقیات می از شناخته میهمديگر ب

آيد و گزينشی از حاصل عرب را  به اجرا در می WHEREبعد، بند  .5

اي که سطرهايی که دو مقدار شهر در آنها مساويند، حذف  گرداند به گونه برمی

 *شوند. می

هايی  اجرا شده و پرتوي از حاصل گزينش، ستون SELECTدر نهايت، بند  .8

عمل تغییر نام را هم انجام  SELECTدهد. )البته  ز آن را نمايش میخام ا

شود و در آينده خواهیم ديد عملی  دهد همانطور که در اين مثال مشاهده می می

تکرارها  SELECTدهد. ديگر اينکه   اي را هم انجام می رابطه گسترشهمانند 

                                                 
اي که  عرب دکارتی به گونه گزينش حاصلآمد:  به اين صورت در می 5بود، مرحله  می ≠اگر تتا بجاي =،  *

کنندگان و قطعات بر روي شهر خوانده  اين حالت پیوند مساوي توزين سطرهايی که شهر آنها برابر است باقی بمانند.

: پیوند مساوي و پیوند نيتمرباشد. »=« شود. به عبارت ديگر پیوند مساوي، پیوند تتايی است که در آن تتا برابر  می

 طبیعی چه تفاوتی دارند؟
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ح شده باشد. بر اين امر تصري DISTINCTکند مگر اينکه با  را برطرف نمی

 گذرم.( ولی من براي سادگی از اين جزقیات می

با عرب دکارتی،  FROMرسد که  حداقل در اولین رويارويی چنین به نظر می

WHERE  با گزينش وSELECT دهنده پرتوي از  اند و کل عبارت نشان با پرتو در ارتباط

براي   -و رسمی ولی مستدل –است. اين فقط يک شرح تقريبی   گزينش يک عرب دکارتی

است. به همین صورت يک  SQLدر  SELECT_FROM_WHEREمعناي سمنتیک 

سازي دقیقا اين الگوريتم  دهم. البته هیچ پیاده الگوريتم ادراکی براي ارزيابی اين عبارت اراقه می

بندد و هر الگوريتمی که اجراي آن بدست آمدن چنین  را براي اجراي چنین عبارتی بکار نمی

معموال در جهت  –تواند مورد استفاده قرار گیرد. غالبا دلیل خوبی  ي را ت مین کند، میا نتیجه

براي انتخاب يک الگوريتم وجود دارد، بنابراين )مثال( اجراي بندها با ترتیبی  -افزايش کارايی

 سازي هرحال پیاده تواند مورد توجه قرار گیرد. در  متفاوت و بازنويسی کوقري به شکلی ديگر می

فقط تا زمانی که بتوان ثابت کرد داند را انجام دهد، البته  آزاد است تا هر کاري که صالح می
توان  ساز را می . ومیفه بهینهالگوريتم مورد استفاده از نظر منطقی معادل مفهوم مورد نظر است

ولی هايی که به صورت ت مینی معادل مفهوم مورد نظر هستند  چنین دانست: پیداکردن الگوريتم

 کارايی بهتري دارند.

 

 سازی و خالصه  گسترش

اي که توعیح داده شد تا حدود زيادي  ايد، جبر رابطه همانطور که احتماال متوجه شده

هايی به اين شکل  توانیم کوقري چنین نیست. می SQLفاقد امکانات محاسباتی است در حالی که 

 داشته باشیم: SQLدر 
SELECT A+B AS ... 
SELECT SUM(C) AS ... 

اي )اصلی( خار   از محدوده جبر رابطه»+« و يا  SUMهمانطور که بزودي خواهید ديد، 

نیاز  -به منظور افزايش قدرت آن-اي  است. ولی ما به افزودن عملگرهاي جديد به جبر رابطه

توان گفت: گسترش  سازي است. به بیان تقريبا صحیح می داريم. اين علت بوجود آمدن خالصه

را فراهم « هاي زير هم ويفگی»کردن امکان محاسبه  و خالصه« در سطح تاپل»محاسبه  امکان

 کند. بیايید نگاهی نزديکتر داشته باشیم. می
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 دادن گسترش

ها  کنم. فر  کنید وزن قطعه چون اين عملگر برايتان تازگی دارد، با يک مثال شروع می

گرم يک پوند است،  121نیاز داريم. هر  به پوند داده شده است و ما به وزن آنها بر حسب گرم

 نويسیم: پس چنین می
  EXTEND P ADD   | SELECT P.*, 

  ( WEIGHT * 454 AS GMWT ) |    ( P.WEIGHT * 454 ) AS 

GMWT    | FROM   P 

 

 شود: اي حاصل می با مقدارهاي مثال خودمان چنین نتیجه

 

 
 

 توجه

 SQLدر  ALTER TABLE  گسترش را با کند نمیدر پايگاه تغییري  P: مرابطه مهم

اشتباه نگیريد؛ عبارت گسترش، فقط يک عبارت است و مثل هر عبارت ديگر نماينده يک مقدار 

 است.

شماره قطعه و وزن بر حسب »دهیم، حال اين کوقري را در نظر بگیريد  با مثال ادامه می

 چنین است: دي توتوريالت عبار« تر باشند. گرم سنگین 1000گرم قطعاتی را بده که از 
  ( ( EXTEND P 

       ADD ( WEIGHT * 454 AS GMWT ) ) 

         WHERE GMWT > 7000.0 ) { PNO, GMWT } 

 :SQLو همچنین 
  SELECT P.*, ( P.WEIGHT * 454 ) AS GMWT 

  FROM   P 

  WHERE  ( P.WEIGHT * 454 ) > 7000.0 
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ماهر شده است و  SQLدو بار در  P.WEIGHT * 454بینید عبارت  همانطور که می

را براي هر تاپل دوبار محاسبه نکند.  قدر هوشمند باشد که آن سازي آن بايد امیدوار باشیم که پیاده

 اين عبارت فقط يک بار آمده است. دي توتوريالدر 

-SELECT-FROMدهد اين است که ساختار  مشکلی که در اين مثال خود را نشان می

WHERE ر دSQL ها مانند  بیش از حد انعطاف ناپذير است. چه بايد کرد تا اين عبارت

بايستی نتیجه حاصل از بند  WHEREبند  SQLساده شوند؟ در عبارات  دي توتوريال

SELECT شود که در قالب  کند(، ولی مشکل از آنجا ناشی می را محدود کند)و می

SELECT-FROM-WHERE  بخشWHERE  به حاصل بندFROM کند، نه بند  نگاه می

SELECTتوانند به شکل دلخواه با هم  ها می اي اين است که عبارت . نکته اساسی جبر رابطه

در  SELECT-FROM-WHEREترکیب شوند )با استفاده از خاصیت بسته بودن( ولی قالب 

SQL ن بر اثر اي *به شکل عرب دکارتی نوشته شوند. بايدها  عمال به اين معناست که کوقري

محدوديت بايستی ترکیب، تغییر نام و گسترش عبارت به شکل خاصی انجام شود که بسیاري از 

 توانند از اين الگو پیروي کنند. ها نمی کوقري

 را به اين صورت ننوشتم: SQLممکن است بگويید چرا عبارت 
  SELECT P.*, ( P.WEIGHT * 454 ) AS GMWT 

  FROM   P 

  WHERE  GMWT > 7000.0 

 نتیجه نهايینام يک ستون در  GMWTخط آخر تغییر کرده است.( به اين دلیل که )

شود و اجرا عبارت با خطا روبرو  سرگردان می WHEREچنین ستونی ندارد، بند  Pاست، جدول 

 شود. می

 دي توتوريالاي نوشت که اندکی به  توان اين کوقري را به گونه استاندارد می SQLدر 

 شبیه است:
  SELECT TEMP.PNO, TEMP.GMWT 

  FROM ( SELECT P.PNO, ( P.WEIGHT * 454 ) AS GMWT 

         FROM P ) AS TEMP 

  WHERE  TEMP.GMWT > 7000.0 

                                                 
هاي پايه يا ديدها(  دار نیستند)جدولهاي نام اين درست است که عملوندهاي اين عرب دکارتی محدود به جدول *

ولی با اين وجود  ،است FROMهاي تو در تو در بند  که اين ويفگی مديون خیلی چیزها از جمله قابلیت زير کوقري

 هنوز هم به معناي عرب دکارتی است. FROMبند 
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 –هاي تو در تو  از زير کوقري SQLهمانطور که قبال هم متوجه شديد، تمام محصوالت 

 کنند.  پشتیبانی نمی-به اين شکل

 :گسترش رابطه باشد، آنگاه يک rيک تعريف. فر  کنید 
  EXTEND r ADD ( exp AS X ) 

 

گسترش داده شده است و  Xکه با ويفگی  rاي است با الف( عنوانی مشابه عنوان  رابطه

 Xباشد که بوسیله مقدار  rتاپلی از  tاي که  به گونه tهايی مانند  اي محتوي تمام تاپل ب( بدنه

شود.  محاسبه می rبر روي تاپل  expبا استفاده از عبارت مقداري است که  Xاند و  گسترش يافته

ارجاع داشته باشد. توجه داشته  Xنبايستی به  expداشته باشد و  Xاي بنام  نبايستی ويفگی rرابطه 

بعالوه يک است و  rو درجه آن مساوي درجه  rباشید که کاردينالیتی نتیجه مساوي کاردينالیتی 

 يکی است. expبا نوع  Xنوع 

 

 خالصه کردن

کنندگان، شماره  براي هر يک از توزين»کنم )کوقري چنین است  باز هم با مثال شروع می

 «(:کند را بده کننده و تعداد قطعاتی که توزين می توزين
  SUMMARIZE SP PER ( S { SNO } ) ADD ( COUNT ( ) AS P_COUNT ) 

 آيد: اي بدست می مان چنین نتیجه با مقدارهاي مثال همیشگی

 

 
 

نشانه اين است  PERکلمه  -S5کننده  خصوصا در مورد توزين-توجه داشته باشید که 

شود. يعنی نتیجه داراي پنج تاپل است  حاصل می« SNOبر روي  Sپرتو »که خالصه کردن از 

کنید معادل عبارت  )که احتماال فکر می SQL)همه آنها در پرتو هستند(. در مقابل اين عبارت 

 است(: دي توتوريال
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SELECT SP.SNO, COUNT(*) AS P_COUNT 

  FROM   SP 

  GROUP  BY SP.SNO 

 

خواهد بود. دلیل اين امر آن است  S4و  S1،  S2 ،S3کنندگان  حاصل فقط شامل توزين

که واقعا  SQLوجود ندارد. عبارت  SPاساسا در  S5شود و  استخرا  می SPکه نتیجه فقط از 

 است: دي توتوريالمعادل عبارت 
SELECT S.SNO, TEMP.P_COUNT 

  FROM   S, LATERAL ( SELECT COUNT(*) AS P_COUNT 

            FROM   SP 

            WHERE  SP.SNO = S.SNO ) AS TEMP 

 

 کنند. از اين نوع عبارات پشتیبانی نمی SQLهمانطور که گفتم تمام محصوالت 

 

 توجه

جنبی »نیاز دارد چرا که زيرکوقري بصورت  LATERALاستاندارد به کلمه کلیدي 

laterally » به عنصر موجود درFROM کند. اشاره می 

نوع  هم rبا پرتوي از  sاي که  دو رابطه هستند به گونه sو  rفر  کنید و حاال تعريف: 

 :خالصهآنگاه A1, A2,...An عبارتند از : sهاي  است و فر  کنید ويفگی
  SUMMARIZE r PER ( s ) ADD ( summary AS X ) 

اي  گسترش داده شده است و ب( بدنه Xکه با  sاي است با الف( عنوانی مانند  رابطه

با  Xگسترش يافته است. مقدار  Xکه با مقدار  sتاپلی است از  tکه  tهايی مانند  محتوي تمام تاپل

شود.  اشند محاسبه میداراي يک مقدار ب A1, A2,...Anکه در  rهايی از  خالصه کردن تمام تاپل

توجه داشته مراجعه نمايد.  Xباشد و خالصه نبايستی به  Xنبايستی داراي ويفگی به نام  sرابطه 

بعالوه يک است و  sو درجه آن مساوي درجه  sباشید که کاردينالیتی نتیجه مساوي کاردينالیتی 

 يکی است. خالصهبا نوع   Xنوع 

فهرست باز )قابل افزايش( است ولی مسلما توابن  انجام پذيرند؟ اين« هايی خالصه»چه 

در آن وجود دارند. يک  MINو  COUNT ،SUM ،AVG ،MAXسازي معمول مانند  خالصه

 مثال براي پیدا کردن بزرگترين و کوچکترين:
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SUMMARIZE SP PER ( SP { SNO } ) ADD ( MAX ( QTY ) AS MAXQ , 

MIN ( QTY ) AS MINQ ) 

 

 کند: ه را آشکار میاين مثال دو نکت

 را با يک عبارت انجام داد. )قبال اين را نگفته بودم « سازي چند خالصه»توان  می

 هم صادق است.( EXTENDو  RENAMEولی در مورد 

  آنچه در اينجا مقابلPER  پرتوي از رابطه که خالصه شده « نوع با هم»آمده

در چنین مواردي  است، نیست. بلکه در عمل فقط نشان دهنده يک پرتو است و

 تواند به آسانی ساده شود:  می

  SUMMARIZE SP BY { SNO } ADD ( MAX ( QTY ) AS MAXQ , 

                                MIN ( QTY ) AS MINQ ) 

 

در  D)که  AVGDو  CONNTD ،SUMDهاي مجاز ديگر عبارتند از:  کننده خالصه

« کردن حذف مقدارهاي تکراري قبل از خالصه»به معناي  است و distinctاينجا نماينده متمايز 

و  INTERSECT ،UNIONهاي بولی(،  )براي ويفگی AND ،OR ،XORاست( 

UNION_D اند( و غیره. هايی که خود رابطه )براي ويفگی 

. با اين آيند نمیبه آن جزء عملگرهاي جمعی به حساب  نو وابستگا COUNTبه هر حال 

مخلوط کردن اين دو موعوع نتايج بدي به بار  SQLاند )در  ام توابن جمعین وجود اکثر آنها هم

شود و يک نتیجه  آورده است(. براي  اجراي يک عملگر جمعی از يک عبارت اسکالر استفاده می

 مثال: *گرداند. می اسکالر باز
VAR N INTEGER    

N := COUNT ( S WHERE CITY = 'London' ) ; 

 

سازي هستند و خار  از  ها فقط عملوندهايی براي اجراي خالصه دهدر مقابل خالصه کنن

 اين محدوده معنايی ندارند و نبايستی مورد استفاده قرار گیرند. 

                                                 
 ث اين کتاب خار  است.توانند وجود داشته باشند ولی اين موعوع از دامنه بح توابن جمعی غیراسکالر هم می *
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 کننده در لندن وجود دارد؟(:  کردن )چند توزين يک مثال ديگر در رابطه با خالصه
  SUMMARIZE ( S WHERE CITY = 'London' ) ADD ( COUNT ( ) AS N ) 

 کند: اين مثال هم دو نکته را روشن می

 perنیست و خالصه سازي  PERفر  داراي ويفگی  اول، خالصه کردن بصورت پیش

TABLE_DEE شود. بطور خالصه: انجام می 

  SUMMARIZE ( S WHERE CITY = 'London' ) 

          PER ( TABLE_DEE ) ADD ( COUNT ( ) AS N ) 

اي است بدون ويفگی و با يک تاپل )و در نتیجه با پرتوي  هرابط DEEکنم  يادآوري می

سازي  نوع است  البته پرتو مورد بحث هیچ ويفگی ندارد(. خروجی اين خالصه ها هم از تمام رابطه

 *دهد: داراي يک ويفگی و يک تاپل است و با مقدارهاي همیشگی مثال خودمان چنین نتیجه می

 

 
 

کننده دو چیز متفاوت  وابن جمعی و عملگرهاي خالصهدوم، چند لحظه پیش گفتم که ت 

چند   COUNTهستند و ممکن است متعجب شده باشید که تفاوت مثال مورد بحث و اپراتور 

 پاراگراف قبل در چیست؟
COUNT ( S WHERE CITY = 'London' ) 

گرداند و عملگر )تابن( جمعی  سازي يک رابطه برمی تفاوت اصلی اين است که خالصه

 کنید. مراجعه 44مقدار اسکالر. براي بحث بیشتر به تمرين  يک

 

 درآوردن  بندی و از گروه گروه

هاي آن خودشان هم رابطه باشند، قابل قبول  اي که ويفگی ، رابطهدوميادآوري از فصل 

و شکل  4-5آورد که از شکل  را به تصوير درمی R4و  R1هاي  رابطه 4-2(. شکل RVAاست )

چنین نیست ولی هر دو رابطه يک مطلب را  R1است و  RVAيک  R4اند.  گرفته شده 5-5

 رسانند. می

                                                 
 از فصل چهارم را ببینید. 53آورد. تمرين  مشکلی بوجود نمی، اينکه در اين شکل هیچ ستونی دوخطه نیست *
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 5-5و  4-5هاي  برگرفته از شکل R4و  R1. دو رابطه 4-2شکل 

 

نیاز داريم و هدف از  RVAالبته ما به راهی  براي حرکت بین استفاده و عدم استفاده از 

خواهم  رد جزقیات اين عملگرها شوم و فقط میبندي همین است. من قصد ندارم در اينجا وا گروه

با  R4اند، بگويم.  نشان داده شده 4-2همانطور که در شکل  R4و  R1هاي  اين را در مورد رابطه

 شود:   اين عبارت ساخته می
  R1 GROUP ( { PNO } AS PNO_REL ) 

 با اين عبارت: R1و 
  R4 UNGROUP ( PNO_REL ) 

 ين عملگرها ندارد.هیچ همانندي براي ا SQLو 

در آن  PNO_RELدقیقا يک تاپل داشته باشد، و مقدار  Sxکننده  براي توزين R4اگر 

براي  *نخواهد بود. Sxکننده  فوق داراي شماره توزين UNGROUPتاپل خالی باشد، آنگاه نتیجه 

ها  ها، نوع دادهپايگاه و يا  5001ويرايش هشتم  ها اي بر پايگاه داده مقدمهاطالعات بیشتر به کتاب 
 نوشته هیو دارون و من، مراجعه نمايید. 5000 اي سومین بیانیه و مدل رابطه

 هرسر و کار دارند، تعجب کنید. در  RVAممکن است ديدن ماهر عملگرهايی که با 
کند،  است مراجعه می Tکه از نوع  Aرابطه زمانی که يک عملگر به يک ويفگی مانند 

نوع » Tهستند. پس اگر  Tگیرد که از نوع  به کار می Aکار با مقدار را براي « زيرعملگرهايی»

                                                 
 اي بوجود آمده است. مترجم اين اشکالی است که بر اثر حذف تهی از مدل رابطه *
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ها تعريف شده باشند و چنین  باشد، زير عملگرهاي مورد بحث نیز بايستی براي رابطه« رابطه

اي هستند )مانند پیوند و...(  يعنی همان عملگرهايی که در  رابطه عملگرهايی ذاتاً« زيرعملگرهايی»

 را ببینید. 80و  51هاي  اختیم. تمريناين فصل آنها را شن

 

 ها  تبدیل عبارت

ام ولی  هاي جبري کم و بیش با جزقیات صحبت کرده تا اينجا در مورد تمام عملگر

موعوعات ديگري نیز هستند که جا دارد در اين فصل ذکري از آنها شود. يکی از اين موعوعات 

اي که هر دو عبارت معادل يکديگر  گونه اي به يک عبارت ديگر است به تبديل يک عبارت رابطه

چرا تکرار غیر مجاز »و قسمت  8باشند. من امکان انجام چنین کاري را براي نخستین بار در فصل 

دهد. در  ساز انجام می ، مطرح کردم و شرح دادم که تبديل يکی از کارهايی است که بهینه«است

اي بر پايه آنها شکل  سازي رابطه ايده بهینهها يکی از دو کاري است که  حقیقت انجام اين تبديل

گرفته است )ديگري که از محدوده اين کتاب خار  است استفاده از آمار در بهبود کارايی پايگاه 

شود(. در اين قسمت قصد دارم مطالبی ديگر  نامیده می سازي بر مبناي هزينه بهینههاست که  داده

کنم.  سی کوقري( بگويم. با يک مثال ساده شروع میدر مورد عملیات تبديل عبارت )و يا بازنوي

را توزين  P2کنندگانی که  مشخصات توزين»عبارت جبري معادل اين کوقري را در نظر بگیريد 

 «:کنند به همراه تعداد توزيعی هر يک را بده می
  ( ( S JOIN SP ) WHERE PNO = PNO('P2') ) { ALL BUT PNO } 

سفارش  200سفارش موجودند که  4،000،000نده و کن توزين 400تصور کنید که 

سازي  است. اگر ارزيابی اين عبارت به همین صورت که نوشته شده و بدون بهینه P2مربوط به 

 آيد: هوشمندانه صورت گیرد، چنین اتفاقاتی پیش می

کنندگان خوانده شوند و  تاپل توزين 400در اين مرحله بايستی  :SPو  Sپیوند  .4

کننده يک  ها بايستی براي هر توزين تاپل سفارش 4،000،000هر يک از 

خوانده شود. سیس جهت ايجاد  -مرتبه 400و در مجموع هر تاپل -مرتبه 

تاپل در ديسک نوشته شوند )براي سادگی  4،000،000نتیجه میانی بايستی  

شوند، همچنین  ها بصورت فیزيکی ذخیره سازي می ام تمامی تاپل فر  کرده

ام. اين  را معیار سنجش کارايی گرفته« ات ذخیره و بازيابی تاپلتعداد دفع»
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اي وارد  فرعیات واقعی نیستند ولی اين امر به روش استدالل من لطمه

 کند.( نمی

هاي حاصل از مرحله قبل  در اين مرحله تمامی تاپل :4گزينش حاصل مرحله  .5

تاپل  200شوند و از میان آنها فقط  تاپل خوانده می 4،000،000يعنی 

کنم در حافظه قابل نگهداري هستند )ولی نه يک  شود که فر  می انتخاب می

 میلیون تاپل (. 

شود، پس  در اين مرحله هیچ تاپلی ذخیره و بازيابی نمی :5پرتو حاصل  مرحله  .8

 توان از اين مرحله صرفنظر کرد. می

عح کارايی آن بهتر روند زير از نظر نتیجه نهايی با روش قبل تفاوتی ندارد ولی بطور وا

 است:

در اين مرحله  :SPهستند از رابطه  P2هايی که مربوط به  گزينش تاپل .4

تاپل انتخاب  200شوند و از میان آنها فقط  تاپل خوانده می 4،000،000

 مانند. شود و در حافظه باقی می می

تاپل مربوط به  400در اين مرحله فقط بايستی  :4و نتیجه مرحله Sپیوند  .5

بار براي هر سفارش، چرا  کنندگان خوانده شوند )فقط يک بار نه يک توزين

تاپل است  200در حافظه وجود دارند(. حاصل شامل  P2هاي  که تمام سفارش

 ماند(. )که باز هم در حافظه باقی می

 توان از اين مرحله صرفنظر کرد. باز هم می :5پرتو حاصل  مرحله  .8

ذخیره و بازيابی دارد.  400,000,4م فقط و راه دو 400,000,405راه اول داراي 

بنابراين واعح است که دومی بیش از صد برابر سريعتر از اولی است و همچنین واعح است که ما 

سازي راه دوم را بجاي راه اول مورد استفاده قرار دهد  براي اين کار بايستی  دوست داريم پیاده

 عبارت اول:
  ( S JOIN SP ) WHERE PNO = PNO('P2') 

تبديل به عبارت دوم شود )پرتو را حذف کردم چرا که در استدالل ما تغییري ايجاد 

 کند(: نمی
  S JOIN ( SP WHERE PNO = PNO('P2') ) 
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اند ولی همانطور که ديديد کارايی آنها از زمین  اين دو عبارت از نظر منطقی با هم مساوي

یستم داده شود، توقن داريم که قبل از اجرا آن را کند. اگر عبارت اول به س تا آسمان با هم فرق می

دهد. نکته اينجاست که جبر  به عبارت دوم تبديل کند و البته سیستم هم چنین کاري را انجام می

 قوانین تبديل تواند شامل قواعدي به نام می -نويسی سطح باالست که يک روش عبارت –اي  رابطه

تواند به گزينشی که پیوند  شود می دي که گزينش میگويد پیون شود. مثال قانونی هست که می

ساز خوب اين قوانین  يک بهینهشود، تبديل گردد )من از همین قانون در مثال استفاده کردم(.  می
بندد. چرا که کارايی يک کوقري نبايستی در به نحوه  و آنها را به کار می را بلد است

جه اولیه نبودن همه عملگرهاي جبري است که نويسی آن کوقري وابسته باشد. )اين نتی عبارت

هاي ديگري تبديل شوند. مثال به جاي استفاده از اشتراک در نوشتن  توانند به عبارت ها می عبارت

 توان از پیوند استفاده کرد.( ها، می عبارت

قوانین تبديل بسیار زيادند و اينجا جاي بحث جامن در مورد آنها نیست و فقط قصد دارم 

ت کلیدي و مهم تکیه کنم. اول، قانونی که در پاراگراف قبل شرح داده شد حالت خاصی بر نکا

 f. بطور کلی زمانی که عملگر يکتايی مانند  پذيري قانون توزيننام  تر به است از يک قانون عمومی

 :bو  aشود هر چه باشد  توزين می gبر عملگر دوتايی 
f(g(a,b)) = g(f(a),f(b)) 

 شود: بر روي عرب توزين می SQRTت جذر مثال در رياعیا
  SQRT ( a * b ) = SQRT ( a ) * SQRT ( b) 

ساز عبارت  فر  کنید(؛ بنابراين يک بهینه *را  gو  SQRTرا  f) bو  aبراي هر چه باشد 

تواند همیشه در زمان تبديل عبارت هر کدام از اين دو عبارت را جانشین ديگري نمايد.  رياعی می

 a+bشود، چرا که جذر  ن يک مثال مخالف اين قاعده، جذر بر روي جمن توزين نمیو به عنوا

 نیست. bو  aمجموع جذر 

شود. در مورد  اي گزينش بر روي اشتراک، اجتماع و تفاعل توزين می در جبر رابطه

توزين گزينش بر پیوند، اين کار فقط در صورتی ممکن است که عبارت شرطی مرکب باشد و از 

اند، تشکیل شده باشد و هر يک از آنها مربوط به  از هم جدا شده ANDمجزا که با  دو قسمت

هاي پیوند باشند. در مورد مثال قبل، اين شرط برقرار است )شرط گزينش بسیار  يکی از عملوند

توان عبارت را به  پذيري می ها مربوط است( و با استفاده از توزين ساده و فقط به يکی از عملوند

زود «. گزينش را زودتر انجام داد»توان  افزايش کارايی تعوي  نمود. اصل اين است که میمنظور 
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هايی که بايستی در مرحله بعد  انجام دادن گزينش همیشه کار خوبی است چرا که تعداد تاپل

شوند  هايی که در مرحله بعد تولید می دهد و به احتمال زياد تعداد تاپل بررسی شوند را کاهش می

 کند. یز، کمتر میرا ن

پذيري و اين بار در ارتباط با پرتو. اوال، پرتو روي اجتماع  يک ويفگی ديگر از توزين

شود ولی تفاعل و اشتراک چنین خاصیتی ندارند. ثانیا، پرتو فقط در صورتی بر پیوند  توزين می

ود باشند. با شود، در پرتو موج هايی که پیوند بر آنها انجام می شود که همه ويفگی توزين می

، که اين کار هم به دلیلی که قبال گفته شد «پرتو را زودتر انجام داد»توان  استفاده از اين قوانین می

 کار خوبی است.

  پذيري: شرکتو  پذيري جابجايیدو قانون مهم ديگر عبارتند از 

 :bو  aپذير است اگر هر چه باشد  يک عملگر دوتايی جابجايی
  g(a,b) = g(b,a) 

پذيرند ولی تفريق و تقسیم  اين ويفگی را ندارند. در  رياعیات جمن و عرب جابجايی در

ولی تفاعل و تقسیم  *پذير هستند اي هم اشتراک، اجتماع و پیوند جابجايی جبر رابطه

را داشته باشیم، تفاوتی ندارد که  sو  rپذير نیستند. پس مثال اگر در يک کوقري پیوند  جابجايی

شود و سیستم مجاز است همیشه رابطه کوچکتر را به رابطه  ديگري پیوند می کدامیک اول در

 بزرگتر پیوند دهد. 

 :bو  aپذير است اگر هر چه باشد  يک عملگر دوتايی شرکت
g(a,g(b,c)) = g(g(a,b),c) 

در رياعیات جمن و عرب شرکت پذيرند ولی تفريق و تقسیم اين ويفگی را ندارند. در 

پذير نیستند. پس  پذيرند و تفاعل و تقسیم شرکت راک، اجتماع و پیوند شرکتاي اشت جبر رابطه

پذيري و  را داشته باشیم، قوانین شرکت u، و r ،sاگر در يک کوقري پیوند سه رابطه 

توانیم آنها را به هر ترتیبی در هم عرب کنیم )همچنین  گويند که می پذيري به ما می جابجايی

کرده است.(  دي توتوريالتايی داشته باشیم. همان کاري که nعملگر  توانیم يک گويند که می می

 دهد که از میان حاالت مختلف، کدامیک کارايی بیشتري دارد. و سیستم است که تشخی  می

                                                 
 r JOINیب دارند و ترتیب ستونها در نتیجه  ها ترت ستون SQLجابجايی پذير نیست. در  SQLبه بیان دقیق، پیوند در  *

s  و s JOIN r .با هم تفاوت دارند 
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ها و ساختار واقعی  ها بدون توجه به مقدار واقعی داده توجه داشته باشید که تمام اين تبديل

هايی  به  پذيرند. به بیان ديگر چنین تبديل ها(، انجام کی )مثل شاخ ذخیره و بازيابی در رسانه فیزي

 کنند. صورت مجازي و بدون توجه به شکل فیزيکی پايگاه، بهبود کارايی را ت مین می

 

 ای گرهای رابطه مقایسه

بر روي تمامی »=« اي  در مورد اين واقعیت صحبت کردم که عملگر مقايسه 5در فصل 

 sو  rهاي  شود. دو رابطه به نام نیز می رابطهشامل نوع  ه است و اين قاعده طبیعتاًها قابل استفاد نوع

گرهاي ديگر نیز  داريم و بايستی بتوانیم بفهمیم که آنها با هم برابرند يا نه. مقايسه Tو هر دو از نوع 

هم  sدر  rاست )يعنی هر تاپل  sزير مجموعه  rمفیدند. مثال ممکن است بخواهیم بدانیم که آيا 

حداقل يک  sهم هست ولی  sدر  rاست )يعنی هر تاپل  sزير مجموعه مح   rآيا هست(؟ و يا 

 نیست(؟ rتاپل دارد که در 

اي  و طبعا به جبر رابطه-اي نیستند  در اينجا بايستی تاکید کنم که چنین عملگرهايی رابطه

نه رابطه. با اين وجود ترجیح چرا که مقدار بازگشتی آنها صحیح و غلط است،  -هم تعلق ندارند

 دهم اين بحث را در همین فصل جاي دهم. يک مثال: می
  S { CITY } = P { CITY } 

کنندگان بر روي شهر است و سمت راست پرتو قطعات بر  طرف سمت چپ پرتو توزين

روي شهر، و اگر اين دو با هم مساوي باشند، مقايسه صحیح و در غیر اين صورت غلط را بر 

آيا مجموعه »گرداند. به بیان ديگر اين مقايسه )که يک عبارت بولی است( بدين معناست که:  می

 « کنندگان و مجموعه شهرهاي قطعات مساويست؟ شهرهاي توزين

 يک مثال ديگر:

  S { SNO } ⊃ SP { SNO } 

گر  است. معناي اين مقايسه« زير مجموعه مح »در اينجا به معناي « ⊂»عالمت  توعیح:

« اي را توزين نکند؟ اي هست که هیچ قطعه کننده آيا توزين»داشت آزاد( اين است که : )بر

 )زير مجموعه مح (.« ⊂»)زيرمجموعه( و « ⊆»، «⊇»اي ديگر عبارتند از  گرهاي رابطه مقايسه
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بیايید چند  *اي براي انجام گزينش کاربرد فراوان دارند. گرهاي رابطه بديهی است مقايسه

کنندگانی را بده که همه قطعات را  توزين»ی کنیم. اولین کوقري را در نظر بگیريد مثال را بررس

 يک عبارت ممکن چنین است:« کنند. توزين می
  WITH ( SP RENAME ( SNO AS X ) ) AS R : 

       S WHERE ( R WHERE X = SNO ) { PNO } = P { PNO } 

 
 بی است که مقدار عبارتعمال مانند انتسا WITH ... AS Rعبارت  توعیح:

 SP RENAME (SNO AS X)   
پس از اين  کند. منتسب می Rرا به يک مرابطه موقت و ساخته شده بوسیله سیستم به نام 

تغییر نام  Xبه  SNOخواهد بود با اين تفاوت که ويفگی  SPمشابه مرابطه  Rانتساب مقدار رابطه 

ها است(. سیس براي يافتن  لوگیري از تداخل نامج Rو  X)هدف از استفاده از اسامی  †يافته است

 ، اين عبارت:Sاز مرابطه  SXکننده  توزين
  ( R WHERE X = SNO ) { PNO } 

گرداند که شامل شماره تمامی قطعاتی است که  را برمی PNOاي با يک ويفگی  رابطه

اي را توزين نکند، اين  قطعه SXکند. توجه داشته باشید که اگر  آنها را توزين می SXکننده  توزين

 Pبر روي  PNOرابطه هیچ تاپلی نخواهد داشت. در نهايت، تساوي اين رابطه درجه يک با پرتو 

خواهد بود اگر و تنها اگر « صحیح»گیرد. بديهی است حاصل اين بررسی  مورد بررسی قرار می

وجود  Pمرابطه شوند مساوي شماره قطعاتی باشد که در  توزين می SXشماره قطعاتی که توسط 

 دارد.

 توانیم اين کوقري را بصورت يک عبارت بنويسیم: البته در صورت تمايل می

  S WHERE ( ( SP RENAME ( SNO AS X ) ) WHERE X = SNO ) { PNO } 

= P { PNO } 

هاي  ها، نوشتن عبارت براي معرفی نام زير عبارت WITHولی در بیشتر موارد استفاده از 

ارجاع  Rاي باشد که به مرابطه  يک عبارت رابطه rxکند. يک تعريف: اگر  می پیچیده را ساده

 دارد، آنگاه عبارت
WITH ry AS R: rx 

                                                 
 را هم ببینید. 50تمرين  *
† SQL  هم ازWITH عبارت شوند:  ولی عملوندها طور ديگري نوشته می ،کند پشتیبانی می(AS  نامWITH) 
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هم  rxاي باشد. البته  هم يک عبارت رابطه ryاي است اگر  خود يک عبارت رابطه

 باشد. مانند اين عبارت: WITHتواند عبارتی با  می
  WITH ry AS R1 : WITH rz AS R2 : rx 

 تواند به اين صورت خالصه شود: که می
  WITH ry AS R1, rz AS R2 : rx 

 سازي خواهید ديد. هاي زيادي از خالصه در آينده مثال

شباهت « کنند را بده کنندگانی که تمام قطعات را توزين می توزين»در هر حال، مثال قبل 

 ر:اي تقسیم دارد. بطور دقیق عبارت زي زيادي به عملگر رابطه
  SP { SNO, PNO } DIVIDEBY P { PNO } 

هاي اصلی اراقه شد( معموال به عنوان عبارتی براي کوقري  )که براي مثال در بخش عملگر

شود در حالی که  ، شناخته می«کنند را بده کنندگانی که تمام قطعات را توزين می شماره توزين»

کنندگانی را بده که  شماره توزين»ست: واقعا چنین نیست. بلکه اين عبارت درخور اين کوقري ا

دانید اين دو  )اگر نمی« کنند. کنند و همچنین تمام قطعات را توزين می حداقل يک قطعه توزين می

را ببینید.( به نظر من مزيت عبارتی که داراي  52از نظر منطقی چه تفاوتی با هم دارند تمرين 

 نیز هست. تر درستبلکه ترنیست،  اي است فقط فهم ساده گر رابطه مقايسه

و  Sxکنندگانی مانند  زو  شماره توزين»يک مثال ديگر، کوقري مورد نظر چنین است: 

Sy  اي که  گونهرا بده، بهSx  وSy اين کوقري بدون « نمايند. دقیقا قطعات مشابهی را توزين می

 :بینید می اي بسیار دشوار است  در اينجا گرهاي رابطه مقايسه
  WITH ( SP RENAME ( SNO AS SX ) ) { SX, PNO } AS R1 , 

     ( SP RENAME ( SNO AS SY ) ) { SY, PNO } AS R2 , 

     R1 { SX } AS R3 , 

     R2 { SY } AS R4 , 

     ( R1 JOIN R4 ) AS R5 , 

     ( R2 JOIN R3 ) AS R6 , 

     ( R1 JOIN R2 ) AS R7 , 

     ( R3 JOIN R4 ) AS R8 , 

     SP { PNO } AS R9 , 

     ( R8 JOIN R9 ) AS R10 , 

     ( R10 MINUS R7 ) AS R11 , 

     ( R6 JOIN R11 ) AS R12 , 

     ( R5 JOIN R11 ) AS R13 , 

     R12 { SX, SY } AS R14 , 

     R13 { SX, SY } AS R15 , 
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     ( R14 UNION R15 ) AS R16 , 

     R7 { SX, SY } AS R17 : 

  R17 MINUS R16 

 

 شود: گرها بسیار راحت انجام می ولی با استفاده از مقايسه
  WITH ( S RENAME ( SNO AS SX ) ) { SX } AS RX , 

     ( S RENAME ( SNO AS SY ) ) { SY } AS RY : 

  ( RX JOIN RY ) WHERE ( SP WHERE SNO = SX ) { PNO } = 

             ( SP WHERE SNO = SY ) { PNO } 

 

نتیجه را  WHEREبه بند  AND SX < SYدهم، افزودن  به عنوان يک حاشیه تذکر می

کند. ب(  را حذف می  (Sx,Sx)هاي  کند. اين کار به طور دقیق الف( زو  تا حدودي منظم می

 شوند. با هم ماهر نمی  (Sy,Sx)و   (Sx,Sy)شود که هر دو حالت  مطمئن می

و يک رابطه  rگر = بین رابطه  آيد، مقايسه عمل معموال پیش می يک مقايسه خام که در

خالی است يا نه. بیايید با  rخالی از همان نوع است. به بیان ديگر آزمايشی براي اينکه بدانیم آيا 

 گر آشنا شويم: خالصه شده اين مقايسه
  IS_EMPTY ( rx ) 

صحیح و در غیر اين صورت خالی باشد  rxاي  عبارت فوق، در صورتی که عبارت رابطه

 غلط را باز خواهد گرداند. در فصل بعد بر اين مفهوم تکیه خواهم کرد.

 موجود است: rدر رابطه  tيک نیاز ديگر بررسی اين موعوع است که آيا تاپل 

  t  ∈ rx 

 tاي با فقط يک تاپل به نام  عملوند سمت چپ در اينجا، اجراي يک انتخابگر رابطه است و رابطه

وجود داشته باشد صحیح و  rxاي  در عبارت رابطه tگر در صورتی که  گرداند. اين مقايسه ا بازمیر

تواند  میt ∈r اي است. عبارت  يک عملگر مجموعه ∋گرداند. ) در غیر اين صورت غلط را بازمی

ايد،  ده، خوانده شود.( در واقن همانطور که احتماال تا به حال فهمی]شود ديده می[ rدر  tبه صورت 

معموال اسکالر است، نه يک  INاست با اين تفاوت که عملوند سمت چپ  SQLدر  INمشابه  ∋

گر ديگري بجز اين  از هیچ مقايسه SQLسطر که تا حدودي به تاپل نزديک است. با اين حال 

هم اين  دي توتوريالکند،  هم پشتیبانی می NOT_INکند. )البته از  يک مورد پشتیبانی نمی

 است.( ∌انی را دارد و در هر دو مورد به معناي پشتیب
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 ای بیشتر بدانیم در مورد انتساب رابطه

ها،  شباهت دارد که در مورد تمام نوع =اي  از اين رو به عملگر مقايسه =:عملگر انتساب 

گرها شبیه  و ساير مقايسه =اي از يک نظر ديگر هم به  بدون استثنا قابل اعمال است. انتساب رابطه

اي نیست. چرا؟ چون مقصد بايستی دقیقا يک مرابطه باشد نه يک  ست: انتساب جزء مدل رابطها

روزرسانی را تصور  اي به توان در جبر رابطه اي تعلق ندارند و نمی ها به جبر رابطه رابطه )مرابطه

مورد با اين حال قصد دارم در اينجا قدري در «(. روزرسانی قابل به»يعنی چیز « متغیر»کرد، و 

نگاهی  UPDATEو  INSERT ،DELETEاي صحبت کنم و به عملگرهاي  انتساب رابطه

نويسی شده عملگرهاي  دانید اين عملگرها فقط خالصه تر داشته باشم. همانطور که می نزديک

توانم فقط خالصه نشده آنها را به صورت  اي هستند ولی من اکنون در موقعیتی هستم که می رابطه

 دهم. نشان دهم. اين کار را با چند مثال انجام می عملگرهاي جبري

 اي در حالت عمومی خود به شکل زير است: اول، انتساب رابطه
  R := rx 

است. نتیجه اجراي اين  Rنوع با  اي هم يک عبارت رابطه rxيک مرابطه و  Rدر اينجا 

 5است )و از  فصل  Rتعیین شده، به مرابطه  rxکه با عبارت  rعبارت، انتساب مقدار رابطه 

اصل شود؛ اين يعنی  صحیح ارزيابی می R = rکنم که بعد از انتساب، عبارت بولی  يادآوري می
 (. يک مثال ساده:انتساب

  S := RELATION { TUPLE { SNO SNO('S1'), SNAME NAME('Smith'), 

                                  STATUS 20, CITY 'London' } , 

                  TUPLE { SNO SNO('S2'), SNAME NAME('Jones'), 

                                  STATUS 10, CITY 'Paris'  } , 

                  TUPLE { SNO SNO('S3'), SNAME NAME('Blake'), 

                                  STATUS 30, CITY 'Paris'  } , 

                  TUPLE { SNO SNO('S4'), SNAME NAME('Clark'), 

                                  STATUS 20, CITY 'London' } , 

                  TUPLE { SNO SNO('S5'), SNAME NAME('Adams'), 

                                  STATUS 30, CITY 'Athens' } } ; 

 

و در -ديديم طرف راست، حاصل اجراي يک انتخابگر رابطه  8فصل همان گونه که در 

 است. -اي واقن يک ثابت رابطه
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به  PQروم. فر  کنید مرابطه  می UPDATEو  INSERT ،DELETEحال به سراغ 

 است:  اين شکل تعريف شده
  VAR PQ BASE RELATION { PNO PNO, QTY QTY } KEY { PNO } ; 

 بر روي آن: INSERTو عمل 
  INSERT PQ ( SUMMARIZE SP PER ( P { PNO } ) 

              ADD ( SUM ( QTY ) AS QTY ) ) ; 

 و معادل مختصر نشده همین عمل:
  PQ := PQ UNION ( SUMMARIZE SP PER ( P { PNO } ) 

                 ADD ( SUM ( QTY ) AS QTY ) ) ; 

 

 – PQدهد اين است که اجتماع مقدار قبلی  انجام می INSERTبه بیان ديگر کاري که 

در  pqاست را جايگزين مقدار « خالصه کردن»اي که حاصل يک  و رابطه -نامیم می pqآنرا 

ام که در  تاپلی که موجود است، ايجاد  نمايد. )در اينجا فر  را بر آن گذاشته می PQمرابطه 

 استفاده کنیم( D_UNIONاز  UNIONخطا نخواهد کرد. اگر چنین فر  نکنیم بايستی بجاي 

 

 :DELETEحال يک مثال از 
  DELETE S WHERE CITY = 'Athens' ; 

 معادل مختصر نشده:
  S := S WHERE NOT ( CITY = 'Athens' ) ; 

 :UPDATEدر نهايت مثالی از 
  UPDATE P WHERE CITY = 'London' 

       ( WEIGHT := 2 * WEIGHT , CITY := 'Oslo' ) ; 

 ادل مختصر نشده:مع
  P := WITH ( P WHERE CITY = 'London' ) AS R1 , 

            ( EXTEND R1 ADD ( 2 * WEIGHT AS NEW_WEIGHT, 

                             'Oslo' AS NEW_CITY ) ) AS R2 , 

R2 { ALL BUT WEIGHT, CITY } AS R3, 

R3 RENAME { NEW_WEIGHT AS WEIGHT, NEW_CITY AS CITY } 

AS R4,  

P MINUS R1 AS R5 :  

R5 UNION R4; 
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هاست که بايستی  اي از تاپل مجموعه R1اين يکی به کمی توعیح نیاز دارد. اوال 

را با  R1هاي  را ببینید( ثانیا ما ابتدا تمامی تاپل 1روزرسانی شود. )صحبت تقريبی، فصل  به

برسیم. سیس مقدارهاي قديمی  R2م تا به دهی می توسعه  CITY  و WEIGHTهاي جديد  ستون

WEIGHT و CITY دور انداخته می ( شوندR3و در نهايت ستون )  هايNEW_WEIGHT  و

NEW_CITY  بهWEIGHT  وCITY تغییر نام می (يابندR4سیس مجموعه .) ها که  اي از تاپل

 شود. ب میمنتس Pبه مرابطه  R5و  R4(، اجتماع R5اند شناسايی شده) روزرسانی نشده به

 

 سازی عملگر مرتب

سازي نیز به جبر  کنم مرتب سازي است. مرتب آخرين موعوعی که در اين فصل بیان می

اي نیست چرا که چیزي  اشاره کردم اساسا رابطه 4اي تعلق ندارد و همانطور که در فصل  رابطه

ز ديگري تولید گیرد ولی چی کند که رابطه نیست )يک رابطه را به عنوان ورودي می تولید می

خورد، بلکه  سازي به درد نمی گويم که مرتب نام دارد(. البته من نمی ها اي از تاپل رشتهکند که  می

 –طبق تعريف عبارت زير  *اي قانونی و عاقالنه نیست. هاي رابطه گويم وجود آن در عبارت می

 آيند: اي به حساب نمی عبارت رابطه -گرچه مجاز است

 
  S MATCHING SP  | SELECT DISTINCT S.* 

    ORDER ( ASC SNO ) | FROM   S, SP 

                       | WHERE  S.SNO = SP.SNO 

   | ORDER  BY S.SNO ASC 

 

ام. اول اينکه اين عملگر با  با اين وجود من به دو دلیل به اين عملگر نامتجانس پرداخته

را  8فصل  44ارکرد موثري داشته باشد. )تمرين تواند ک ها به يک ترتیب خام، می چینش تاپل

ببینید(. دوم اينکه مرتب سازي يک تابن نیست. اين در حالی است که تمامی عملگرهاي جبر 

بدين معنا که با يک ورودي  هستند تابن -خواندنی و در واقن تمام عملگرهاي فقط –اي  رابطه

را بر  ORDER BY CITYل اثر توانند يک خروجی تولید کنند. براي مثا مشخ  فقط می

                                                 
حداقل يکی از محصوالت معروف اين کار توانند در تعريف ديدها وجود داشته باشند. برخالف اينکه  خصوصا نمی *

 شمارد. را مجاز می
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تواند هر يک از چهار نتیجه زير  کنندگان در نظر بگیريد. بديهی است اين عملگر می رابطه توزين

 ام(: کنندگان را آورده را ايجاد کند )براي سادگی فقط شماره توزين
  S5, S1, S4, S2, S3 

 

  S5, S4, S1, S2, S3 

 

  S5, S1, S4, S3, S2 

 

  S5, S4, S1, S3, S2 

 

تابن نیستند و اگر تاکنون به اين موعوع  SQLاکثر عملگرهاي : SQLتذکري در مورد 

به آن  5هاي فصل  طور که در تمرين اشاره نشده، به دلیل قصور من بوده است. دلیل اين امر همان

متفاوت  v2و  v1حتی اگر که   v1=v2عبارت  SQLاشاره شد اين است که در برخی موارد 

)به ف اي خالی  'پاريس  'و  'پاريس'کند. مانند دو رشته کاراکتري  ا درست ارزيابی میباشند ر

گاهی اوقات آنها را  SQLاند ولی  ها توجه کنید(. اين دو مقدار بطور واعح متفاوت آخر کلمه

کنند. بعنوان  تولید می« غیر قطعی»هاي مشخ ، نتايج  دهد. در نتیجه کوقري مساوي تشخی  می

 مثال:
  SELECT DISTINCT S.CITY FROM S 

باشد، آنگاه  'پاريس  'کننده ديگر  و شهر توزين 'پاريس'کنندگان  اگر شهر يکی از توزين

و يا يکی از آنها باشد. ولی اين که چه اتفاقی  'پاريس  'و  'پاريس'نتیجه ممکن است داراي هر دو 

جه و فردا يک نتیجه ديگر تولید شود، افتد ممکن است به درستی معلوم نباشد و امروز يک نتی می

ها ممکن است راه  سازي حتی اگر در اين مدت پايگاه هیچ تغییري نکرده باشد. در برخی پیاده

 حلی براي اين مشکل وجود داشته باشد.

 

 خالصه

ترين فصل کتاب بود و اين در حالی است که من به تمامی  اين فصل به ناچار طوالنی

ین تمامی جزقیات در مورد عملگرهاي شرح داده شده نیرداختم، ولی عملگرهاي جبري و همچن

. عملگرهايی که در ديد خوبی داده باشمگويد، به شما  اي چه می باره که جبر رابطه امیدوارم دراين

(، پیوند، ALL BUTنام، گزينش، پرتو )شامل حالت  مورد آنها بحث کردم عبارتند از: تغییر

تفاعل )عدم  (، تفاعل، نیمD_UNIONاک، اجتماع، اجتماع مجزا )پیوند )تطابق(، اشتر نیم
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  بندي و سازي، گروه تطابق(، عرب، تقسیم، پیوند تتا )شامل پیوند مساوي(، گسترش، خالصه

اي،  گرهاي رابطه درآوردن. همچنین چند عملگر مهم غیر جبري را شرح دادم؛ مقايسه ازگروه

موعوعاتی که در اين فصل اي( و مرتب سازي. ساير  بطهروزرسانی )و انتساب را در ، حذف و به

 اند عبارتند از: پوشش داده شده

 نیاز به وجود قواعدي را شرح دادم که بر اساس آنها همواره نوع بودن بسته :

 اي براي ما قابل پیش بینی است. نتیجه برگشتی از هر عبارت رابطه

 نويسی  در حقیقت خالصه : نشان دادم که بسیاري از عملگرهاعملگرهاي اولیه

شده ترکیب عملگرهاي ديگر هستند. بطور مشخ  اشتراک و عرب حالت 

 خاصی از پیوند و حالت خاصی از نیم تفاعل است.

 پذير بودن پیوند( نشان دادم،  پذير و توزين : همچنین )با استفاده از شرکتپیوند

عدد صحیح يک  nتايی پیوند را تعريف کرد )که nتوان نوع پیشوندي و  می

 است. DEEبزرگتر يا مساوي صفر است(. حاصل عرب صفر رابطه در هم 

 هاي  عبارتSQL يک الگوريتم ادراکی براي ارزيابی :SELECT-FROM-

WHERE  اراقه نمودم و اشاره کردم که اين قالب در برخی موارد بسیار

 انعطاف ناپذير است.

 نکه زياد وارد جزقیات : )بدون ايعملگرهاي جمعی و ها کننده خالصه تفاوت

 فشردم  که اين دو با هم متفاوتند. شوم( بر اين نکته پاي

 پذيري و  پذيري و شرکت پذيري، جابجايی هاي توزين : قانونها تبديل عبارت

 ها( را شرح دادم. سازي )بازنويسی کوقري نقش آنها در بهینه

 WITH از کاربرد :WITH که  در ساده کردن عبارات صحبت کردم و اين

 دهد. ها اين کار را انجام می گذاري زيرعبارت چگونه با نام
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 ها تمرین

 زير چه اشکالی دارند )اگر دارند(؟ SQLاي، هر يک از عبارات  از نقطه نظر رابطه -4
  a. SELECT * FROM S, SP 

  b. SELECT S.SNO, S.CITY FROM S 

  c. SELECT SP.SNO, SP.PNO, 2 * SP.QTY FROM SP 

  d. SELECT P.PNO FROM P 

  e. SELECT S.SNO FROM S, SP 

  f. SELECT S.SNO FROM S ORDER BY S.CITY DESC 

اي نیز مهم است. به هر  به همان دلیل که بسته بودن در رياعیات اهمیت دارد، در جبر رابطه -5

ین اتفاقی در شود. تقسیم بر صفر. آيا چن حال اين ويفگی در رياعیات در يک حالت نق  می

 آيد؟ اي هم پیش می جبر رابطه

 

چه  JOIN{S,SP,P}کنندگان و قطعات، حاصل عبارت  با مقدارهاي معمول پايگاه توزين -8

: در اينجا يک نکته انحرافی وجود دارد. به دلیل همین نکته است که بع ی توجهشود؟  می

آن صحبت کردم(. نظر شما  معتقدند پیوند عملگر خطرناکی است )و من در متن فصل در مورد

 چیست؟

 

 اند؟ کنید چرا نام عملگر پرتو را پرتو گذاشته فکر می -1

 

کنندگان و قطعات، مقدار برگشتی عبارات زير چه خواهد  با مقدارهاي معمول پايگاه توزين -2

 ها تفسیري غیررسمی و با بیان عادي بگويید. بود؟ در مورد هر يک از کوقري
  a. S SEMIJOIN ( SP WHERE PNO = PNO('P2') ) 

  b. P NOT MATCHING ( SP WHERE SNO = SNO('S2') ) 

  c. S { CITY } MINUS P { CITY } 

  d. ( S { SNO, CITY } JOIN P { PNO, CITY } ) { ALL BUT CITY } 

  e. JOIN { ( S RENAME ( CITY AS SC ) ) { SC } , 

        ( P RENAME ( CITY AS PC ) ) { PC } } 

 

پذيرند. اين ادعا را بررسی  پذير و شرکت اجتماع، اشتراک، عرب و پیوند همگی جابجايی -0

 پذير است ولی جابجايی پذير نیست. پیوند شرکت کنید. همچنین بررسی کنید که نیم
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 شوند؟ مساوي می s SEMIJOIN rو  r SEMIJOIN s در چه شرايطی )اگر ممکن است(، -1

 

 ها ربطی ندارد؟ اي به تساوي تاپل میک )اگر هست( از عملگرهاي جبررابطهتعريف کدا -3

 

نماينده يک جدول است( عرب  ti)که هر  SQL، FROM t1, t2,...tnاز  FROMدر بند  -3

شود؟ عرب دکارتی فقط يک  باشد چه می n=1گرداند. ولی اگر  ها را برمی دکارتی آرگومان

و  t1در شرايطی که هر دو  t2و  t1ه ديگر؛ عرب دکارتی اي دارد؟ و يک مسال جدول چه نتیجه

t2 اي دارد؟ داراي سطرهاي تکراري باشند، چه نتیجه 

 

 نشان دهید که تغییر نام، اولیه نیست؟ -40

 

با اين مورد چطور برخورد  SQLسازي و توابن جمعی چیست؟  تفاوت عملگرهاي خالصه -44

 کند؟ می

سازي از گسترش استفاده کند و از نظر منطقی معادل اين  صهعبارتی بنويسید که بجاي خال -45

 عبارت باشد:
  SUMMARIZE SP PER ( S { SNO } ) ADD ( COUNT ( ) AS NP ) 

کنندگان و قطعات، مقدار عبارات زير چه خواهد بود؟ در  با مقدارهاي معمول پايگاه توزين -48

 بگويید.هر مورد با بیان عادي يک تفسیر غیررسمی از کوقري 
  a. EXTEND S ADD ( 'Supplier' AS TAG ) 

  b. EXTEND ( P JOIN SP ) ADD ( WEIGHT * QTY AS SHIPWT ) 

  c. EXTEND P ADD ( WEIGHT * 454 AS GMWT, WEIGHT * 16 AS OZWT ) 

  d. EXTEND S 

      ADD ( COUNT ( ( SP RENAME ( SNO AS X ) ) WHERE X = SNO ) AS NP ) 

  e. SUMMARIZE S BY { CITY } ADD ( AVG ( STATUS ) AS AVG_STATUS ) 

 

 ها با هم معادل هستند؟ کدامیک از اين عبارت-41
  a. SUMMARIZE r PER ( r { } ) ADD ( COUNT ( ) AS CT ) 

  b. SUMMARIZE r ADD ( COUNT ( ) AS CT ) 

  c. SUMMARIZE r BY { } ADD ( COUNT ( ) AS CT ) 

  d. EXTEND TABLE_DEE ADD ( COUNT ( r ) AS CT ) 
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و  S1کننده  هاي توزين به تفاوت اين دو عبارت توجه کنید. اولی جمن مقدار تمام سفارش -42

در اين  distinct .SQL مجزابه صورت  S1کننده  هاي توزين دومی جمن مقدار تمام سفارش

 کاري دارد؟ مورد چه راه

 

ها انجام  اي تهی از آرگومان اجراي تابن جمعی با مجموعه ، اگردي توتوريالدر  -40

به ترتیب بزرگترين و  MINو  MAXهم همینطور.  SUMگرداند و  صفر برمی COUNTشود،

به ترتیب صحیح و غلط را  ORو  ANDگردانند،  کوچکترين مقدار آن نوع را برمی

کنم(.  نظر می صرف دي توتوريالشود )از بقیه توابن جمعی  منجر به خطا می AVGگردانند،  برمی

SQL کند و چرا؟ در اين شرايط چه می 

 

داراي همان  R4دهد. اگر  را نشان می Rمقدار فعلی مرابطه  4-2شکل  R4فر  کنید رابطه  -41

 را بنويسید. Rنماي مرابطه  گفته شد، گزاره 5تعريفی باشد که در فصل 

 

 شود: ر مشخ  میاي است که با عبارت زي رابطه rفر  کنید  -43
  SP GROUP ( { } AS X ) 

اي تولید  آيد؟ عبارت زير چه نتیجه به چه شکلی در می rبا مقدارهاي همیشگی مثال خودمان، 

 کند؟ می
  r UNGROUP ( X ) 

بنويسید که اگر مقدار  دي توتوريال، يک عبارت IS_EMPTYبدون استفاده از اختصار  -43

اين عبارت را  SQLصورت غلط برگرداند. معادل  ح و در غیر اينخالی باشد، صحی Pفعلی مرابطه 

 هم بنويسید.

 

کنندگان و قطعات عبارتی  هاي زير در پايگاه توزين براي کوقري SQLو/ يا  دي توتوريالبه  -50

 بنويسید.

 ها را بده. الف( تمامی سفارش

 کنند. را توزين می P1کنندگانی را بده که قطعه  ب( شماره توزين

 باشد. 52و  42شان بین  کنندگانی را بده که رتبه توزين  (
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 شوند. کنندگان لندنی توزين می د( شماره قطعاتی را بده که توسط توزين

 شوند. کننده لندنی توزين نمی ه( شماره قطعاتی را بده که توسط هیچ توزين

 کننده درآنها وجود دارد. و( نام شهرهايی را بده که حداقل دو توزين

 شوند. کننده توزين می مام زو  قطعاتی را بده که هر دو توسط يک توزينز( ت

 شوند. توزين می S1ح( تعداد قطعاتی را بده که توسط 

 تر)کمتر( باشد. پايین S1شان از رتبه  کنندگانی را بده که رتبه ط( شماره توزين

 یب الفبا(، اول باشد.کنندگانی را بده که نام شهرشان در لیست شهرها )به ترت ي( شماره توزين

 شوند. کنندگان لندنی، توزين می ک( شماره قطعاتی را بده که توسط تمام توزين

 کننده، قطعه را توزين نکند. کننده(هايی را بده که توزين ل( زو  )شماره قطعه/شماره توزين

 ند.کند را، توزين کن توزين می S2کم تمام قطعاتی که  کنندگانی را بده که دست م( توزين

کننده که  کم تمام قطعاتی که حداقل توسط يک توزين کنندگانی را بده که دست ن( شماره توزين

 شوند، را توزين کند. اي از لندن دارد، توزين می قطعه

 

 ادعاهاي زير را ثابت کنید )در صورت نیاز آنها را مختصر کنید(: -54

 گزينش تبديل شوند.توانند به يک  الف( چند گزينش متوالی از يک رابطه، می

 توانند به يک پرتو تبديل شوند. ب( چند پرتو متوالی از يک رابطه، می

 تواند به يک پرتو از گزينش تبديل شود.  ( يک گزينش از يک پرتو می

 

 rها مساوي خود rبراي تمام  r UNION rتوان است. چرا که  اجتماع يک عملگر خود -55

توانی  ايد، خاصیت خود ( همانطور که احتماال حدس زدههم همینطور است؟ SQLاست. )آيا در 

اي ديگر )اگر هست(،  کار رود. کدامیک از عملگرهاي رابطه ها به تواند در تبديل عبارت می

 داراي اين خاصیت هستند؟

 گرداند؟ اي برمی چه معنايی دارد؟ چه نتیجه { }rيک رابطه است. عبارت  rفر  کنید  -58

 اين عبارت بولی: -51
  x > y AND y > 3 

تواند به آن تبديل  )که ممکن است بخشی از يک کوقري باشد( با عبارت زير معادل است )و می

 شود( :
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  x > y AND y > 3 AND x > 3 

داراي خاصیت تراگذري است. اين تساوي زمانی  >اين تساوي بر اين مبناست که عملگر مقايسه 

تواند قبل از عمل پیوند  بطه باشند چرا که سیستم میاز دو را yو  xمفید و ارزشمند است که 

انجام دهد. همانطور که در متن اين فصل ديديم، گزينش زود  x>3اصلی، يک گزينش اعافی 

کند هم خوب  استنتا هاي زودهنگام را  هنگام ايده خوبی است و اينکه سیستم بتواند گزينش

 را دارند؟  سازي روزي امکان چنین بهینهکنید هیچیک از محصوالت تجاري ام است. آيا فکر می

 

 هاي زير را در نظر بگیريد: عبارت -52

 , WITH ( P WHERE COLOR = 'Purple' ) AS PP .الف

        ( SP RENAME ( SNO AS X ) ) AS T : 

        S WHERE ( T WHERE X = SNO ) { PNO } ⊆ PP { PNO } 

 

 : WITH ( P WHERE COLOR = 'Purple' ) AS PP .ب

     S JOIN ( SP { SNO, PNO } DIVIDEBY PP { PNO } ) 

کنندگانی را بده که تمام قطعات بنفش را  توزين»اند:  هر دو عبارت براي اين کوقري نوشته شده

اي را  ها چه نتیجه با مقدارهاي همیشگی مثال خودمان، هر يک از عبارت« کنند. توزين می

 هست، کدام نتیجه صحیح است؟ توعیح دهید.گردانند. اگر تفاوتی  برمی

 

را در نظر بگیريد. در متن گفتم هر ويفگی موجود در شرط  r WHERE bxگزينش  -50

هاي  محدوديت bxباشد، ولی اين را هم گفتم که  rهاي  بايستی از ويفگی bxگزينش يعنی شرط 

 xتواند به شکل  فقط می bxاين است که  *ها بطور دقیق يکی از اين محدوديت ديگري نیز دارد.

Op y  باشد کهx  وy هاي  يا يکی از ويفگیbx  و يا مقدار ثابت هستند وOp  يک عملگر

هاي  تواند شامل عبارت می WHEREاست. ولی در دنیاي واقعی بند  yو  xاي متناسب با  مقايسه

عمیمه را ببیند( در ، «هاي آزاد متغیر«  بولی با میزان پیچیدگی دلخواه باشد )فقط با محدوديت 

است. نشان دهید اين توسعه مفهوم گزينش مجاز است، بدين صورت که اين توسعه  rويفگی 

 دانیم. نوعی اختصار براي چیزي است که ما آن را در حال حاعر مجاز می

                                                 
 محدوديت ديگر اين است که نبايد هیچ سوري )يا هر چیز معادل عبارت سوري( در شرط باشد.  *
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هستند. اين دو، نماينده چه  4-2شکل  R4در اينجا دو عبارت وجود دارد که درباره رابطه  -51

 يی هستند؟ها کوقري

  ( R4 WHERE TUPLE { PNO PNO('P2') } ϵ PNO_REL ) { SNO } 

 

  ( ( R4 WHERE SNO = SNO('S2') ) UNGROUP ( PNO_REL ) ) { PNO } 

 

عبارت زير چه کنندگان و قطعات،  در پايگاه توزين با مقدارهاي همیشگی مثال خودمان -53

 معنايی دارد؟
  EXTEND S 

     ADD ( ( ( SP RENAME ( SNO AS X ) ) WHERE X = SNO ) { PNO } 

AS PNO_REL ) 

 

 SSPاي به نام  اي که از عبارت تمرين قبل برگشته است را بصورت مرابطه فر  کنید رابطه -53

 دهند؟ ها چه کاري انجام می روزرسانی ايم. اين به نگهداري کرده
  INSERT SSP RELATION 

    { TUPLE { SNO SNO('S6'), 

        PNO_REL RELATION { TUPLE { PNO PNO('P5') } } } } ; 

 

  UPDATE SSP WHERE SNO = SNO('S2') 

    ( INSERT PNO_REL RELATION { TUPLE { PNO PNO('P5') } } ) ; 

 

 ها عبارت بنويسید: براي اين کوقري  در مثال قبل، SSPبا استفاده از مرابطه  -80

 کنند. ده که دقیقا يک مجموعه قطعات را توزين میکنندگانی را ب زو  توزين 

 کنندگان، توزين  زو  قطعاتی را بده که دقیقا توسط يک مجموعه توزين

 شوند. می

 -يا سهمیه بندي-اي، کوقري است که سعی دارد کاردينالیتی نتیجه را محدود  کوقري سهمیه -84

 دي توتوريالهمیه سه عدد است. عبارت در اينجا س«. تر را بده سه قطعه سنگین»کند. مثال کوقري 

 اين کوقري را بنويسید. SQLو 
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  ششمفصل 

 

 قیدهای جامعیت
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اي کوتاه داشتم، ولی اکنون  هاي جامعیت اشاره هاي گذشته به موعوع قید من در فصل

قید اراقه دادم چنین بود. يک  4اي که در فصل  خواهم بطور دقیق به آن بیردازم.  تعريف اولیه می

جامعیت )يا بطور خالصه قید( يک عبارت بولی است که بايستی حتما مقدار صحیح برگرداند. 

اند که مقدارهاي مُجاز يک مکان خام را، مقید و محدود  به اين دلیل چنین نامیده شده *ها قید

اي و قیده نوعشود، قیدهاي  کنند. قیدهايی که مورد نظر ما هستند خود به دو دسته تقسیم می می

کند و  هايی که با يک نوع خام مطابقت دارند را تعیین میع مقدار. بطور دقیق، يک قید نوپايگاه

  نمايد. توانند در يک پايگاه داده خام ماهر شوند را معین می يک قید پايگاه مقدارهايی که می

هستند. در فصل بعد دوباره به اين  قواعد تجاريتوان گفت که قیدها نگارش رسمی  می

 وعوع اشاره خواهم کرد.م

 

 قیدهای نوع

شود،  ديديم، يکی از کارهايی که به هنگام تعريف نوع انجام می 5همانطور که در فصل 

 مشخ  کردن مقدارهاي مجاز در آن نوع است. يک مثال:
  1  TYPE QTY 

  2       POSSREP QPR 

  3            { Q INTEGER 

  4                    CONSTRAINT Q ≥ 0 AND Q ≤ 5000 } ; 

 :توعیح

  گويد داريم نوعی به نام  فقط می 4خطQTY شناسه»کنیم  تعريف می.» 

  پذير نمايش امکان« )نماممکن»داراي يک  5خطpossible 

representation)  به نامQPR  ديديم نمايش  5است. همانطور که در فصل

                                                 
قید اصطالحی است به معناي به بندکشیدن و محدودکردن بخشی از آزادي کسی يا چیزي. مثل مقید کردن  *

 توسط دامیزشک. مترجمحیوانات خانگی هنگام معاينه 
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براي هر نوع به حداقل  دي توتوريالفیزيکی همواره از چشم کاربر پنهان است. 

نمايش آنها »که شامل مقدارهايی است که در آن نوع  *يک نماممکن نیاز دارد

است. بر خالف نمايش فیزيکی، مشخصات نماممکن به کاربر نشان « پذير امکان

مشاهده  QPRشود )در اين مثال کاربر اين شرايط را تحت عنوان  داده می

شود  با اين وجود که توصیه نمی -داشته باشیدحتما به اين نکته توجه -کند(.  می

سازي فیزيکی اشاره شود، ولی در مواردي ممکن  در نماممکن به نحوه پیاده

 است اين کار انجام شود اما در هر صورت تفاوتی براي کاربر ندارد.

  گويد که نماممکن فقط يک جز دارد که  می 8خطQ شود و از نوع  نامیده می

INTEGER مقدارهايی که از نوع « نمايش»ان ديگر است. به بیQTY  ،هستند

 شوند(. است )و کاربران از اين واقعیت آگاه می« پذير امکان»با عدد صحیح 

  تا  0کند که اين اعداد صحیح بايستی در بازه  تعیین می 1و در نهايت خط

آيد. به بیان ديگر  ، قید نوع به شمار میQTYباشند و اين امر براي نوع  2000

 ر اينجا مقدارهاي مجاز اعداد صحیح درون بازه مشخ  شده، هستند.د

 تر: يک مثال کمی مشکل
    TYPE POINT 

         POSSREP CARTESIAN { X NUMERIC, Y NUMERIC 

                 CONSTRAINT SQRT ( X ^ 2 + Y ^ 2 )  ≤  100.0 } ; 

نماممکن به نام  براي نقاطی در ف اي دو بعدي است و يک POINTنوع 

CARTESIAN هاي  دارد که داراي دو جز به نامX  وY  از نوع عددي است. قید نوع هم

 400اي به شعاع  گويد که عمال فقط نقاطی مورد نظر هستند که در محدوده و يا داخل دايره می

 که مرکز آن مبدا مختصات است، قرار داشته باشند.

 _THEانتخابگرها و عملگرهای 

هاي  خواهم گريزي به يک موعوع ديگر بزنم. مثال ادامه بحث قیدهاي نوع میقبل از 

QTY  وPOINT جا را براي اين کار  داراي نکاتی هستند که بايد آنها را روشن کنم و همین

 ام. انتخاب کرده

                                                 
 استثناهاي کوچکی وجود دارند که در اينجا نیازي به بحث در مورد آنها وجود ندارد. *
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و  QTYهاي تعريف شده بوسیله کاربر مانند  کنم که نوع يادآوري می 5از فصل 

POINT گر و يک عملگر داراي يک انتخابTHE_  هستند. اين عملگرها داراي ارتباطی معنادار

با اجزا نماممکن  _THEبا نماممکن هستند. در حقیقت انتخابگرها با نماممکن، و عملگرهاي 

 داراي يک تنامر يک به يک هستند. چند مثال:

 
QPR(250) 

ام است(. اين انتخابگر ن کند )انتخابگر با نوع هم را اجرا می QTYاين عبارت انتخابگر نوع 

نوع آرگومان با جزء  زيربناي نماممکن آن نوع است و يک آرگومان ورودي دارد که متنامر و هم

ها معموال  : نماممکنتوجهاست.  QTYگرداند که از نوع  اصلی نماممکن است و يک مقدار بازمی

هاي  قی اين دو، از نامبراي روشن کردن تفاوت منط QTYنام هستند. من در  ها هم در عمل با نوع

افتد. در واقن طبق قواعد نوشتاري  متفاوت استفاده کردم ولی در عمل معموال چنین اتفاقی نمی

توانیم در صورت تمايل نام نماممکن را حذف کنیم که در اين صورت نام آن بصورت پیش  می

 ییر دهیم:را تغ QTYشود. پس بیايید تعريف نوع  نام با نوع در نظر گرفته می فر  هم

TYPE QTY POSSREP { Q INTEGER CONSTRAINT Q ≥ 0 AND Q ≤ 5000 } ; 

شوند و اجراي انتخابگر فقط  نامیده می QTYحال نماممکن و انتخابگر متنامر آن، هر دو 

آيد. اين حالتی است که در اين کتاب قبل از تشريح اين نکته هم  در می QTY(250)بصورت 

در  QTYکنم که اين تعريف جديد براي  رفت. من فر  می ه کار میبراي نمايش انتخابگرها ب

 سراسر اين فصل معتبر است.

 
QTY ( A + B ) 
تواند به اندازه دلخواه پیچیده باشد )البته در حدي که از نوع  می QTYآرگومان انتخابگر 

INTEGER  هم ثابت اجراي انتخابگر  -مانند مثال قبل –خار  نشود(. اگر آرگومان ثابت باشد

خواهد بود به بیان ديگر فرم ثابت حالت خاصی از اجراي يک انتخابگر است، چیزي که در فصل 

 مشاهده کرديم. 8

 
THE_Q ( QZ ) 

دهد. دلیل اينکه عملگر  را نشان می QTYبراي نوع  _THEاين عبارت اجراي عملگر 

THE_Q  نامیده شده اين است که جز اصلی نماممکنQTY ،Q  آرگومانی از نوع نام دارد و

QTY گرداند. )با هر مقدار پیچیدگی( دارد و مقداري از نوع عدد صحیح را بازمی 
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اي تعريف کنیم که نام نماممکن آن با نام نوع يکی  را به گونه PIONTحال بیايید نوع 

 کنیم(: باشند. )براي سادگی فعال از قید نوع صرفنظر می
  TYPE POINT POSSREP { X NUMERIC, Y NUMERIC } ; 

 دهیم: با مثال مطلب را ادامه می

POINT ( 5.7, -3.9 ) 

 ( است.POINT)در واقن يک ثابت از نوع  POINTاين يک اجرا از انتخابگر 

THE_X ( P ) 

 Pگرداند. ) را بر می P)طول( نقطه را از زو  دکارتی نقطه  Xاين عبارت مقدار عددي 

 (.POINTمقداري است از نوع 

 POINTتوانند بیش از يک نماممکن داشته باشند،  هايی که می نمايش نوعو اما براي 

 نمونه خوبی است. مثال:
  TYPE POINT POSSREP CARTESIAN { X NUMERIC, Y NUMERIC } 

             POSSREP POLAR { R NUMERIC, THETA NUMERIC } ; 

ط در ف اي دو بعدي به دو دو نماممکن موجود در اينجا نتیجه اين واقعیت هستند که نقا

داده شوند. مختصات دکارتی و مختصات قطبی. هر نماممکن « ممکن است نمايش»صورت 

داراي دو جز است که در هر صورت اجزا از نوع عددي و قابل مشاهده براي کاربر هستند. با مثال 

 دهیم: ادامه می

POLAR ( H, K ) 

 گرداند. باز می POINTاز نوع  است و مقداري POINTاين يک اجرا از انتخابگر 

THE_THETA ( P ) 

گرداند )که باز هم  را برمی Pاين عبارت مقدار عددي تتا از زو  نمايش قطبی نقطه 

 باشد(. POINTبايستی از نوع 
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 قیدهای همیشگی نوع

را بدون هیچ قید  QTYبیايید به بحث قیدهاي نوع برگرديم. فر  کنید که من نوع 

 ام: صريحی تعريف کرده
  TYPE QTY POSSREP { Q INTEGER } ; 

 اين تعريف مختصر شده تعريف زير است:
  TYPE QTY POSSREP { Q INTEGER CONSTRAINT TRUE } ; 

تواند به صورت مقداري از نوع  ها، هر مقدار عددي صحیح می با هر کدام از اين تعريف

QTY ( نمايش داده شودQTY دارد ولی اين قید خیلی شل  هنوز هم تحت نفوذ يک قید قرار

)قانونی که  اصل موعوعهاست(. به بیان ديگر اين نماممکن خام ملزم به رعايت قیدي از نوع  

همه درست بودن آن را قبول داريم( است و اگر قید خاصی هم وجود داشته باشد بر اين قید 

 ن قید افزوده است.کنیم هم منظور همی شود و زمانی که از کلمه قید استفاده می افزوده می

شوند. در واقن اين  موعوع مهم ديگر اين است که قیدهاي نوع در چه زمانی کنترل می

گیرند. دوباره فر  کنید که نوع  مورد بررسی قرار می هر وقت که يک انتخابگر اجرا شود قیدها 

QTY  حال شمارد را مجاز می 2000تا  0تحت نظر قیدي قرار دارد که فقط اعداد صحیح بین .

رسد، در مقابل  است که با موفقیت به انجام می QTYيک اجرا از انتخابگر  QTY(250)عبارت 

QTY(6000) توانیم  شود. بطور کلی ما هرگز نمی هم يک اجرا است ولی با شکست روبرو می

است، در حالی که واقعا چنین  Tکند داراي مقداري از نوع  عبارتی را تحمل کنیم که وانمود می

نیست داراي تناق  در کالم  است. در نتیجه به  Tکه مقداري از نوع « Tمقداري از نوع »ت. نیس

 توان مقداري از نوع نادرست، منتسب کرد. نمی -اي و بطور خام هیچ مرابطه –هیچ متغیري 

و نه - دي توتوريالهاي اين قسمت با  به شما گفته شد که تمامی مثال :SQLتذکري درباره 

اصال از  -تان بیايد و چه نیايد چه باور- SQLاند. علت اين کار آن است که  ته شدهنوش -SQLبا 

به شما  SQL)البته بجز اصل موعوعه(. به زبان ديگر، گر چه  *کند قیدهاي نوع پشتیبانی نمی

گذارد که بگويید  از نوع عدد صحیح تعريف کنید، ولی نمی QTYدهد که نوعی به نام  اجازه می

حیح بايستی در محدوده خاصی باشند. به همین دلیل و داليل ديگر من در اين کتاب اين اعداد ص

                                                 
تر از آن است که در  کند. اوعاع مغشوش هم نمی _THEاز انتخابگرها و عملگرهاي ، کند ا هم نمیه از نماممکن *

به صورت  دي توتوريالن عملگرها وجود دارند ولی مانند کنم که معموال نظیر اي اينجا بحث کنم فقط به همین بسنده می

 شوند. خودکار آماده نمی
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شوم و فقط معادل تعريف  نمی SQLهاي تعريف شده توسط کاربر، در زبان  وارد بحث نوع

QTY  وPIONT دهم: را به شما نشان می 
  CREATE TYPE QTY AS INTEGER FINAL ; 

 

  CREATE TYPE POINT AS ( X NUMERIC, Y NUMERIC ) NOT FINAL ; 

 

و نکته آخر قبل از پايان اين بخش؛ تعريف هر چیز از يک نوع خام، قیدي بر پاي آن 

شود که هیچ تاپلی  ، موجب میQTYاز نوع  SPدر مرابطه  QTYبندد. پس تعريف ويفگی  می

داشته  مطابقت QTYآن با شرايط نوع  QTYپذيرفته نشود مگر آنکه مقدار موجود در  SPدر 

 شود.( نامیده می قید ويفگیباشد. )اين مورد گاهی اوقات 

 

 قیدهای پایگاه

توانند در پايگاه ماهر شوند را مقید و  براي يادآوري، يک قید پايگاه، مقدارهايی که می

)و يا  CONSTRAINTچنین قیدهايی با کلمه  دي توتوريالکند. در  محدود می

 نیز اين قیدها به کمک SQLشوند. در  د( مشخ  میهايی که معادل آن هستن مختصرنويسی

CREATE ASSERTION شوند. من  هاي مختصر شده آن( شناخته می )و يا باز هم معادل

کم االن( چرا که اين بحث بیشتر به نحوه  ها شوم )دست قصد ندارم وارد جزقیات مختصرنويسی

ه سر کنیم. کار را با تعدادي مثال دستورنويسی مربوط است. اجازه دهید فعال با حالت مختصر نشد

 سمت راست(: SQLسمت چپ و  دي توتوريالکنم )مثل همیشه  شروع می

 

 4مثال 

 باشند: 400تا  4ها بايستی در محدوده  رتبه
 CONSTRAINT C1 IS_EMPTY | CREATE ASSERTION C1 CHECK 

  ( S WHERE STATUS < 1 | ( NOT EXISTS 

      OR    STATUS > 100 ) ; | ( SELECT S.* FROM S 

                                  |   WHERE  S.STATUS < 1 

                                  |   OR     S.STATUS > 100 ) ) ; 
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اين قید فقط يک ويفگی از يک مرابطه را درگیر کرده است. بنابراين بررسی آن براي 

نترل آن تاپل به تنهايی امکان پذير است و نیازي نیست که کننده، فقط با ک يک تاپل توزين

هاي ديگر بررسی شوند. )به همین دلیل برخی اوقات چنین  هاي ديگر اين مرابطه و يا مرابطه تاپل

 شوند.( نامیده می قیدهاي تاپلقیدهايی، 

 

 5مثال 

 را دارا باشند. 50کنندگان لندنی بايستی رتبه  توزين
  CONSTRAINT C2 IS_EMPTY        | CREATE ASSERTION C2 CHECK 

  ( S WHERE CITY = 'London'      | ( NOT EXISTS 

      AND   STATUS ≠ 20 ) ;  | ( SELECT S.* FROM S 

                                  |   WHERE  S.CITY = 'London' 

                                 |   AND    S.STATUS <> 20 ) ) ; 

 

کند. با اين وجود اين حالت  اين قید دو ويفگی مجزا )از يک مرابطه( را درگیر خود می

 قابل کنترل است. -به تنهايی-کننده  ( با وارسی يک تاپل توزينC1هنوز )مانند 

 

 8مثال 

 {SNO}کننده يکسان داشته باشند )به بیان ديگر  نبايستی شماره توزين Sهیچ دو تاپلی از 

 *براي يکی از کلیدهاي اين مرابطه است(:
  CONSTRAINT C3              |   CREATE ASSERTION C3 CHECK 

     COUNT ( S ) =            |  ( UNIQUE ( SELECT S.SNO 

     COUNT ( S { SNO } ) ;    |             FROM   S ) ) ; 

 

دوده يک مرابطه قرار دارد ولیکن روشن ، اين قید هم فقط در محC2و  C1مانند قیدهاي 

پذير نیست. البته  است که بررسی آن براي يک تاپل ديگر با کنترل همان تاپل به تنهايی، امکان

صورت خالصه نشده آورده شود. بديهی است که در اين  C3بسیار بعید است که در عمل قید 

ام که نشان  ه را به اين دلیل آوردهبهتر است. من حالت مختصر نشد KEYمورد استفاده از اختصار 

 اند. ها در نهايت فقط اختصار دهم اين اختصار

                                                 
 و يا يک فراکلید. فراکلید مجموعه مادر کلید است. در فصل هفتم ادامه بحث را ببینید. *
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يک عملگر  UNIQUEنیاز به کمی توعیح دارد.  C3مربوط به  SQLبا اين حال عبارت 

SQL گرداند اگر و تنها اگر ستونی که بعنوان آرگومان آن ذکر شده  است که مقدار صحیح برمی

گرداند اگر و تنها اگر هیچ دو  تا باشد. اجراي عبارت زير صحیح برمیاست، داراي مقدارهاي يک

کننده يکسان نباشند. ولی توجه داشته باشید اگر به علت  داراي شماره توزين Sسطري از جدول 

 کرديد: استفاده می DISTINCTان باط همیشگی توصیه شده توسط من، از 
  UNIQUE ( SELECT DISTINCT S.SNO FROM S ) 

اي  توانست غلط برگرداند  در حقیقت مدل رابطه در هیچ شرايطی نمی UNIQUEگر دي

بطور کلی  SQLهاي  به آن نیاز دارد چرا که جدول SQLندارد، ولی  UNIQUEهیچ نسبتی با 

 رابطه نیستند.

هاي  نوشته شده است و به عبارت C3بینید که براي قید  می SQLدر اينجا يک عبارت 

 ت بیشتري دارد:شباه دي توتوريال
  CREATE ASSERTION C3 CHECK 

   ( ( SELECT COUNT ( * ) FROM S ) = 

     ( SELECT COUNT ( SNO ) FROM S ) ) ; 

 1مثال 

 را توزين کند. P6تواند قطعه  نمی 50اي با رتبه کمتر از  کننده هیچ توزين
  CONSTRAINT C4 IS_EMPTY | CREATE ASSERTION C4 

CHECK 

  ( ( S JOIN SP )                | ( NOT EXISTS 

    WHERE STATUS < 20        | ( SELECT * 

    AND   PNO = PNO('P6') ) ;   |   FROM   S, SP 

                                 |   WHERE  S.SNO = SP.SNO 

                                 |   AND    S.STATUS < 20 

                                 |   AND    SP.PNO = PNO('P6') ) ) ; 

 

کند. يک قید پايگاه  می -و در واقن به هم وابسته –را درگیر  SPو  Sاين قید دو مرابطه 

 تواند هر تعداد مرابطه مستقل را درگیر خود و يا وابسته کند. می

 توجه

 قید مرابطهیر کند بطور غیر رسمی : به قیدي که فقط يک مرابطه را درگاصطالح فنی

اي(. قیدي که دو يا چند مرابطه مجزا را درگیر خود کند بطور  مرابطه تکگويند )گاهی قید  می

 شود. نامیده می اي چند مرابطهغیر رسمی قید 

www.booknama.com



  

 به فهرست
413 

 2مثال 

 هم وجود داشته باشد. Sبايستی در مرابطه  SPکننده حاعر در مرابطه  هر شماره توزين
CONSTRAINT C5                     | CREATE ASSERTION C5 

CHECK 

     SP { SNO } ⊇ S { SNO } ;   | ( NOT EXISTS 

                                     |    ( SELECT SP.SNO 

                                     |      FROM   SP 

                                    |      EXCEPT 

                                     |      SELECT S.SNO 

                                     |      FROM   S ) ) ; 

 

اي استفاده شده  ببینید، در اين قید از مقايسه رابطه می دي توتوريالهمانطور که در عبارت 

 SQLتوان به طوالنی بودن عبارت  پس نمیکند،  اي پشتیبانی نمی هاي رابطه از مقايسه SQLاست. 

است، پس قید  Sمرابطه  -و در حقیقت تنها کلید-يک کلید  {SNO}دانیم که  اعترا  کرد. می

C5  اساسا قید کلید خارجی بینSP  وS  است. دستورFOREIGN KEY  نیز تنها يک اختصار

 است. C5براي 

ين است که بررسی قید تک شوند؟ اعتقاد عمومی ا هاي پايگاه کی بررسی می قید

روزرسانی مرابطه مورد نظر انجام شود( و  اي بايد فوري باشد )بدين معنا که در زمان به مرابطه

خواهم در اينجا  افتد )زمان تکمیل(. من می تعويقاي تا پايان تراکنش به  بررسی قید چند مرابطه

قیدهاي پايگاه بايستی فوري  تمامیعقیده خود را همراه با دلیل مطرح کنم مبنی بر اينکه بررسی 

انجام  SQLاستاندارد و برخی محصوالت  SQLکه توسط  -باشد و به تعويق انداختن اين بررسی 

يک اشتباه منطقی است. براي طرح اين ديدگاه غیر معمول، ابتدا بايستی بحث  -شود می

 ها را پیش بکشم. تراکنش

 

 ها تراکنش

کم  ذکر شد )دست 1ت و همانطور که در فصل ها بحثی طوالنی اس موعوع تراکنش

اي ندارد و به همین علت در اينجا قصد ندارم اين بحث را با تمام  مستقیما( ربطی به مدل رابطه

اي پايگاه داده هستید و مطمئنا با مبانی بحث  جزقیات باز کنم. در هر صورت شما يک حرفه

ها و  : نظريه ها پردازش تراکنش»وصیه شده، ها آشنايی داريد. در اين مورد کتاب مرجن ت تراکنش
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نوشته جیم گري و آندرياس رويتر است. من در اينجا تنها مروري مختصر دارم بر « ها تکنیک

 ها. در تراکنش ACIDهاي  ويفگی

ACID اي است از کلمات  )اثتم( خالصهatomicity ،consistency ،isolation  و

durability بات)سازگاري(، تنهايی و ماندگاريبودن، ث و به معناي اتمی 

 

 اتمی بودن

 اند.« همه يا هیچ»ها تابن قانون  تراکنش

 

 ثُبات

برد، بدون  هر تراکنش پايگاه داده را از يک وععیت با ثبات به وععیت با ثبات ديگر می

 *اينکه لزوما  ثبات در نقاط بین اين دو حالت برقرار باشد.

 

 تنهايی

هاي مربوط به آن تراکنش  کمیل نشده است، به روزرسانیتا زمانی که يک تراکنش ت

 ها پنهان باشند. بايستی از ديد بقیه تراکنش

 

 ماندگاري

هاي صورت گرفته توسط آن در  شود، به روزرسانی وقتی که يک تراکنش تکمیل می

 مانند، حتی اگر عملیات بعد از آن با شکست مواجه شود. پايگاه باقی می

 

کند )ويفگی ثبات  معرفی می« واحد جامعیت»ها را به عنوان  اکنشيک ادعاي معروف تر

به طور کلی در همین مورد است(. ولی من با اين ادعا موافق نیستم، همانطور که تاکنون کم و 

ها( و از همین رو  ها بايستی واحد جامعیت باشند )نه تراکنش ام معتقدم که عبارت بیش گفته

 کنم. عبارت باشند. در قسمت بعد نظرم را در اين مورد بیان میقیدهاي پايگاه بايستی در سطح 

                                                 
ه ثبات يک پايگاه داده با ثبات است اگر و تنها اگر تمام قیدهاي تعريف شده در آن رعايت شده باشند )در اين زمین *

 معناي جامعیت است(. هم
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 چرا بررسی قیدهای پایگاه بایستی فوری انجام شود؟

من براي اينکه قیدهاي پايگاه بايستی در سطح عبارت بررسی شوند، پنج دلیل دارم. اولین 

توان به شکل  یها م ديديم به پايگاه داده 1و مهمترين آنها چنین است. همانطور که در فصل 

هايی که ما به درست بودن آنها ايمان داريم و اگر  ها نگريست، گزاره اي از گزاره مجموعه

)از همین رو  خورد همه چیز بهم میکوچکترين ناسازگاري )تناق ی( بتواند به مجموعه راه يابد، 

نشان « نماها و گزارهقیدها »ثباتی در پايگاه يک معنا دارند(. همانطور که در بخش  ناسازگاري و بی

شود، اعتماد  ثبات دريافت می هايی که از يک پايگاه بی توان به پاسخ خواهم داد، هیچگاه نمی

ثباتی خام  شود که يک بی کرد  به همین دلیل بايد مديون ويفگی تنهايی باشیم که موجب می

تواند مشاهده  ثباتی در يک تراکنش خام می در بیش از يک تراکنش ديده نشود. ولی هنوز بی

 هاي غلط شود. شود و همین امر ممکن است موجب ايجاد پاسخ

کنم اولین دلیل به اندازه کافی محکم باشد ولی چهار دلیل ديگر نیز دارم که  تصور می

که، من اعتقادي به ويفگی  کنم. دوم اين براي کامل بودن کتاب به عنوان مرجن به آنها اشاره می

بیند. کلمات  ثباتی را فقط يک تراکنش می کنم که يک بی تصور نمی تنهايی ندارم  بنابراين

ها  گويد که تراکنش تراکنش و تنهايی حتی در لغت بر عد هم هستند و هیچ قانونی هم نمی

 T1ها و يا هر جاي ديگر تراکنش  نبايستی با يکديگر ارتباط داشته باشند. اگر در پايگاه داده

واقعا تنها و مجزا  T2و  T1از آن استفاده کند، آنگاه  T2کنش اي تولید کند و سیس ترا نتیجه

شوند يا خیر(. بنابراين اگر  روند اجرا می نیستند )بدون توجه به اين که اين دو تراکنش بصورت هم

اي اشتباه تولید کند. و بعد ب(نتیجه  ثبات را در پايگاه ببیند و نتیجه يک وععیت بی T1الف(

هم سرايت کرده  T2در عمل به  T1ثباتی ديده شده توسط  اه  (بیديده شود. آنگ T2توسط 

 -اگر به آن اجازه مهور داده شود -ثباتی  است. به بیان ديگر هیچ ت مینی وجود ندارد که يک بی

 فقط در محدوده يک تراکنش باقی بماند.

ی پايگاه ثبات خواهیم که اجراي يک برنامه )قطعه کد( موجب بی که، ما مطمئنا نمی سوم اين

تواند از  اي نمی شود. اين دلیل عدم وجود استقالل است که به دلیل تعويق بررسی قیدها، برنامه

خواهم يک قطعه کد از محیطی که براي اجرا دارد  ثبات الزم برخوردار شود. به بیان ديگر من می

به دنبال مستقل باشد. خواه خود يک تراکنش باشد و خواه قسمتی از يک تراکنش. )در واقن 

 کنم.( هستم ولی اين بحث را به وقتی ديگر موکول می هاي تودرتو تراکنشپشتیبانی از 
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( 1هاي پايه و ويوها در فصل  )از بخش مرابطه پذيري اصل تعوي که، از   چهارم اين

اي شکل ديگر پايگاه،  اي  پايگاه و قیدهاي چند مرابطه شود که قیدهاي تک مرابطه گیري می نتیجه

 را مالحظه کنید: 1است در واقن يکی باشند. بعنوان مثال دوباره دو ويو از فصل  ممکن
    VAR LS  VIRTUAL ( S WHERE CITY = 'London' ) ; 

    VAR NLS VIRTUAL ( S WHERE CITY ≠ 'London' ) ; 

د. اي در هر دو آنها وجود ندار کننده  اين ويوها تابن اين قید هستند که هیچ شماره توزين

اي  ولی الزم نیست اين قید بطور صريح آورده شود چرا که به همین موعوع با قید تک مرابطه

{SNO}  کلید مرابطهS کننده لزوما  است، اشاره شده است )با توجه به اين واقعیت که هر توزين

 هاي پايه تبديل و را به مرابطه NLSو  LSداراي دقیقا يک شهر است(. حال تصور کنید که ما  

 تعريف کنیم. حال بايستی اين قید بطور صريح آورده شود: Sاجتماع آنها را بعنوان ويو 
    CONSTRAINT C6 IS_EMPTY |  CREATE ASSERTION C6 CHECK 

     ( LS { SNO } JOIN  |  ( NOT EXISTS 

      NLS { SNO } ) ;   |    ( SELECT * 

    |    FROM   LS, NLS 

    |  WHERE  LS.SNO = NLS.SNO ) ) ; 

 

اي دوم، آيا چیزي تغییر کرد؟  اي اول به قید چند مرابطه حال بعد از تغییر قید تک مرابطه

اي بايد فوري بررسی شوند، قیدهاي چند  بنابراين اگر بر اين عقیده هستید که قیدهاي تک مرابطه

 رند.اي هم بايستی به همان صورت يعنی فوري مورد بررسی قرار گی مرابطه

وجود دارد )اين بحث در  سازي معنايی بهینهسازي به نام  که، يک روش بهینه پنجم اين

چیزي نگفتم(. براي مثال عبارت  2ها است ولی من عمدا در مورد آن در فصل  مورد تبديل عبارت

 زير را در نظر بگیريد:
(SP JOIN S){PNO} 

با  SPت. بنابراين هر تاپل بديهی است که اين پیوند کلید خارجی به کلید اصلی اس

شود. ولی در اينجا  خورد و فقط يک شماره قطعه در نتیجه نهايی ماهر می پیوند می Sهايی از  تاپل

 تواند فقط به اين شکل نوشته شود: اصال نیازي به پیوند وجود ندارد. اين عبارت می
SP {PNO} 

وععیت خام معنايی مجاز  به دلیل فقطنکته قابل توجه اين است که اين تبديل عبارت  

هايی است که در عملوند ديگر متنامري  است. بطور کلی هر عملوند در  پیوند احتماال داراي تاپل

تواند مجاز باشد.  شوند. پس چنین تبديل عبارتی نمی در نتیجه نهايی نیز ماهر نمی ندارد و طبیعتاً
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در -باشد. دلیل اين امر قید جامعیت  Sداراي متنامري در  بايستی SPولی در اين مورد هر تاپل 

کننده باشد.  گويد هر سفارش حتما بايستی داراي يک توزين است که می -واقن قید کلید خارجی

پذير است. تبديلی که به دلیل فعال بودن قید  در اين صورت است که انجام چنین تبديلی امکان

 شود. سازي معنايی نامیده می هجامعیت  مجاز است، تبديل معنايی و نتیجه اين تبديل بهین

سازي معنايی به کار گرفته شود )اين کار به قید کلید  تواند در بهینه در اصل هر قیدي می

کنندگان و قطعات  شود(. براي مثال فر  کنید اين قید در پايگاه توزين خارجی محدود نمی

 ري زير را در نظر بگیريد:، و کوق«تمام قطعات قرمز بايستی در لندن نگهداري شوند»برقرار است 

کنند و در شهري قرار دارند که  کنندگانی را بده که فقط قطعات قرمز توزين می توزين

 کنند در آنجا واقن است. حداقل يکی از قطعاتی که توزين می

تواند به سادگی به کوقري  اين کوقري واقعا پیچیده است. ولی با استفاده از قید جامعیت می

 شود: -ساز است نه کاربر ور تبديل بوسیله بهینهمنظ-زير تبديل 

 کنند را بده. کنندگان لندنی که حداقل يک قطعه قرمز توزين می توزين

توان بهبود بسیار زيادي را در کارايی مشاهده کرد با اين حال تا زمان نوشتن  در اينجا می

اند ولی براي من مثل  تهدانم( محصوالت اندکی آن را به کار گرف اين کتاب )تا آنجا که من می

ها بوسیله  روز روشن است که در آينده اين کار بیش از اين انجام خواهد شد چرا که کاهش هزينه

 کننده خواهد بود. آن غافلگیر

سازي  دانیم که براي استفاده از قیدها در بهینه جهت بازگشت به بحث اصلی، حال می

ها.  د )در سطح عبارت(، نه فقط در سطح تراکنشبرقرار باشن هموارهمعنايی اين قیدها بايستی 

ها و به منظور  سازي معنايی يعنی استفاده از قیدها براي ساده کردن کوقري همانطور که ديديم بهینه

باال بردن کارايی. بديهی است که اگر  قیدي در زمانی زيرپا گذاشته شود، آنگاه در آن زمان 

سازي در  د بود و کوقري ساخته شده با استفاده از آن سادهسازي بر پايه آن قید معتبر نخواه ساده

 آن زمان غلط خواهد بود )بطور کلی(.

 توجه

توانیم خود را با شرايط نامطلوب قیدهاي معوقه )يعنی قیدهايی که بررسی آنها به  البته می

ايی شرکت سازي معن گونه قیدها را در بهینه تعويق افتاده است( سازگار کنیم، بدين معنا که اين

 کنم با اين کار به دردسر خواهیم افتاد. ندهیم ولی تصور می
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قبل از »ارعا شوند )خیلی غیر رسمی  در محدوده عبارتدر مجموع قیدهاي پايگاه بايستی 

ارعاي قید يعنی با مقدارهاي فعلی موجود در پايگاه، عبارت منطقی قید مقدار صحیح «(. سمیکالن

ر آنها بايستی در انتهاي هر عبارتی که ممکن است آنها را زيرپا بگذارد، را برگرداند. با بیانی ديگ

کار متوقف  مورد ارزيابی قرار گیرند. اگر اين بررسی با شکست مواجه شود، اجراي دستور خطا

 آيد. شود و يک پیام خطا به نمايش در می می

 

 ها به تعویق بیافتند؟ آیا نباید برخی بررسی

تا  -الاقل-اي بايستی  ساس باور عامه، بررسی قیدهاي چند مرابطههمانطور که گفتم بر ا

کنندگان و  هاي بخش قبل(. فر  کنید پايگاه توزين زمان تکمیل به تعويق افتند )با وجود استدالل

 قطعات تحت نفوذ چنین قیدي قرار دارد:
  CONSTRAINT C7 

    COUNT ( ( S WHERE SNO = SNO('S1') ) { CITY } 

        UNION 

        ( P WHERE PNO = PNO('P1') ) { CITY } ) < 2 ; 

 

هرگز نبايد از دو شهر مختلف باشند.  P1قطعه و  S1کننده  گويد توزين اين قید می

ها  باشند آنگاه اين تاپل P1و  S1هاي  به ترتیب داراي تاپل Pو  Sهاي  موشکافی؛ اگر مرابطه

مقدار دو را  COUNTند )اگر چنین نباشد اجراي داراي يک مقدار باش CITYبايستی در 

)يا هر دو( باشد )در اين صورت   P2تواند فاقد  می Pو  S1تواند فاقد  می Sگرداند(. البته  می باز

COUNT گرداند(. با مقدارهاي همیشگی مثال خودمان، هر دو  مقدار صفر يا يک بازمی

 *شوند: ست مواجه میزير هنگام بررسی فوري با شک SQLهاي  روزرسانی به
  UPDATE S SET CITY = 'Paris' WHERE SNO = SNO('S1') ; 

  UPDATE P SET CITY = 'Paris' WHERE PNO = PNO('P1') ; 

روزرسانی درون  بندي دو به راه حل متعارف اين مشکل، تعويق قیدهاي جامعیت و بسته

 يک تراکنش است. مثل اين:
  BEGIN TRANSACTION ; 

  UPDATE S SET CITY = 'Paris' WHERE SNO = SNO('S1') ; 

                                                 
بررسی فوري است و راه حل متعارفی که مورد  دي توتوريالام چرا که در  استفاده کرده SQLمن عمدا در اينجا از  *

 ام در آنجا به کار نخواهد آمد. بحث قرار داده
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  UPDATE P SET CITY = 'Paris' WHERE PNO = PNO('P1') ; 

  COMMIT ; 

 

شوند.با اين حال اگر  ، بررسی میcommitدر راه حل متعارف، قیدها در زمان تکمیل يا 

از دو شهر متفاوت  P1و  S1آيا »روزرسانی مورد سوال قرار گیرد که  تراکنش در بین دو به

 خواهد بود. آريپاسخ  هر دو وجود دارند( P1و  S1)با فر  اينکه « هستند؟

 

 انتساب چندتایی

راه حل بهتر براي اين مشکل، پشتیبانی از حالت چندتايی انتساب است که انجام هر تعداد 

تغییر موعن  دي لتوتورياکند. مثال )دوباره به  پذير می امکان« روند هم»انتساب منفرد را بصورت 

 دهیم(: می
  UPDATE S WHERE SNO = SNO('S1') ( CITY := 'Paris' ) , 

  UPDATE P WHERE PNO = PNO('P1') ( CITY := 'Paris' ) ; 

 

هايی از يک  دهد هر دو دستور بخش توعیح: اوال به ويرگول توجه کنید که نشان می

« روزرسانی دوتايی به»نتساب است و اين روزرسانی در واقن نوعی ا عبارت هستند. ثانیا به

 تر انتساب دوتايی به صورت زير: مختصرنويسی است از حالت عمومی
  S := ... , P := ... ; 

کند. بطور کلی  منتسب می Pو يک مقدار ديگر به  Sاين انتساب دوتايی يک مقدار به 

 معناي انتساب چندتايی چنین است:

 شوند. محاسبه و ارزيابی می هاي سمت راست اول، تمامی عبارت 

 گیرند. اند مقدار می دوم، اجزا سمت چپ به ترتیبی که نوشته شده* 

درک کنید، به اين دلیل که قبل از انجام هر انتسابی تمام عبارات سمت راست ارزيابی 

 شود. عالوه بر اين از آنجا که انتساب چندتايی شوند، هیچ انتسابی به انتساب ديگر وابسته نمی می

گیرد. )اين  انجام آن، صورت نمی« در میان»آيد، هیچ بررسی جامعیتی  يک دستور به حساب می

                                                 
نیاز به کمی تغییر دارد.  ،اين تعريف براي موردي که دو يا چند مقدار مختلف بخواهند به يک مقصد منتسب شوند *

 جزقیات اين مورد از بحث اين کتاب خار  است.
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ترين دلیل استفاده از انتساب چندتايی در اين مورد است.( در اين مثال اجراي  واقعیت اصلی

شود در حالی که اجراي دو انتساب مجزا با شکست روبرو  انتساب دوتايی با موفقیت انجام می

 د.شو می

ثبات،  ها هیچ راهی براي رسیدن به حالت بی به خاطر داشته باشید که در اين مثال تراکنش

معناست. و اين  در اينجا بی« روزرسانی بین دو به»روزرسانی ندارند، چرا که تصور حالت  بین دو به

 را هم به خاطر بسیاريد که ديگر هیچ نیازي به تعويق بررسی وجود ندارد.

SQL  تا کند و در واقن سالهاست که اين  از انتساب چندتايی پشتیبانی میتا حدودي
بر اين موعوع  CASCADEپشتیبانی را در خود دارد. اول، عملیات ارجاعی مانند  حدودي

هاي  تواند موجب تغییرات متعددي در جدول روزرسانی می داللت دارد که يک حذف يا به

و با يک دستور است. دوم، قابلیت « ک لحظهيک مجموعه در ي»مختلف شود و اين به معناي 

و  FETCH INTOروزرسانی )مثال( يک ويو حاوي پیوند با همان استدالل مورد قبل. سوم،  به

SELECT INTO  ،که هر دو از قماش انتساب چندتايی هستند. چهارمSQL:2003  انتساب

فهرست شامل همه موارد اي را معرفی کرده است. و غیره )اين  چندتايی براي دستورات مجموعه

کند  هنوز از انتساب صريح مقدار به چند جدول مختلف پشتیبانی نمی SQLنیست(. با اين وجود 

 )اين امر به صورت مختصر و مفید در مثال قبل شرح داده شد(.

و نکته آخر: خواهشمندم بفهمید که استفاده از انتساب چندتايی به معناي منسو  شدن 

براي ترمیم و همزمانی مورد نیاز هستند. تمام چیزي  -حداقل-ها هنوز  اکنشها نیست. تر تراکنش

 واحد جامعیتها  شود، تراکنش گويم اين است که، برخالف آنچه معموال پنداشته می که من می

 نیستند.

 

 نماها قیدها و گزاره

نماي يک مرابطه بسط داخلی آن مرابطه نامیده  کنم که گزاره يادآوري می 1از فصل 

 به اين شکل است: S1نماي مرابطه  شود. براي مثال گزاره می

و  STATUSاش  ، رتبهSNAMEکه طرف قرارداد است، نامش  SNOکننده  توزين

 است. CITYش  محل استقرار
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به  Sهاي مرابطه  روزرسانی نما بعنوان معیاري براي پذيرش به آل اين گزاره در دنیاي ايده

ها قابل UPDATEها و DELETEها، INSERTگويد کدام  رود بدين معنا که می شمار می

 قبول هستند. ولی اين هدف دست يافتنی نیست.

 و يا « کننده طرف قرارداد توزين»تواند معناي  يک دلیل آن است که سیستم نمی

را درک کند و اين امر در تفسیر واقعیت داراي اهمیت است. مثال اگر « مستقر»

هر لندن با هم در يک تاپل ديده شوند، کاربر اين و نام ش S1کننده  شماره توزين

ولی  *در شهر لندن مستقر است. S1کننده  کند که توزين واقعه را چنین تفسیر می

 تواند چنین کاري را انجام دهد. نمی هوج سیستم به هیچ

 کننده طرف قرارداد  دلیل ديگر آن است که حتی اگر سیستم بتواند معناي توزين

-تواند اصول موعوعه  الن مکان را براي خود تفسیر کند، نمیو يا مستقر در ف

را درک کند. وقتی کاربر در برابر  -گويد درست هستند که کاربر به سیستم می

کند که  روزرسانی ادعا می کند، مثال هنگام به سیستم ادعايی را مطرح می

تواند  نمی در مادريد مستقر است، سیستم 50به نام لوپز با رتبه  S6کننده  توزين

آيد  درست يا غلط بودن اين ادعا را بفهمد. تنها کاري که از دست سیستم بر می

گذارد يا  اين است که بررسی کند آيا اين ادعا قیدهاي جامعیت را زيرپا می

خیر. فر  کنید که اين اتفاق )زيرپا گذاشتن قیدها( نیفتد، در اين صورت 

)تا وقتی که کاربر با  انگارد واقعیت می آن راپذيرد و  سیستم ادعاي کاربر را می

 روزرسانی ديگر به سیستم بگويد که اين امر از اين پس واقعیت ندارد(.  يک به

 

آل يک چیز است و در دنیاي واقعی يک چیز  روزرسانی در دنیاي ايده قابل قبول بودن به

اي از چند قید  مجموعهنما نیست، بلکه  روزرسانی در دنیاي واقعی گزاره ديگر. مالک پذيرش به

 بنابراين: †نما خواهد شد. است که رعايت آنها موجب شباهت و نزديکی به گزاره

                                                 
همواره در لندن مستقر بوده است، يا فقط يک دفتر در لندن دارد، يا دفتر در لندن ندارد، يا تعداد  S1کننده  يا توزين *

 نماي ممکن(.  شماري گزاره شماري  حاالت ديگر )متنامر با تعداد بی بی
براي  یخارج ينما گزارهبراي اشاره به قیدها و  یداخل ينما گزارهیل من در جاهاي ديگر از اصطالح به همین دل †

 ام. نماي مرابطه نامیده شده است، استفاده کرده اشاره به آنچه در اينجا گزاره
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 تواند نشان دهنده درستی اطالعات موجود در سیستم باشد. ثبات سیستم نمی

هاي درست است را ت مین  تواند اينکه پايگاه فقط محتوي گزاره به بیان ديگر سیستم نمی

مین شده است اين است که چیزي که قیدها را زيرپا بگذارد در پايگاه وجود کند. چیزي که  ت 

اند.  ثباتی و تناق ی وجود ندارد(. متاسفانه واقعیت و ثبات دو چیز متفاوت ندارد )يعنی هیچ بی

 پس:

 هاي درست باشد آنگاه با ثبات هم خواهد بود ولی  اگر پايگاه فقط شامل گزاره

 ر نیست.عکس اين ق یه لزوما برقرا

 کم يک گزاره غلط خواهد بود ولی  ثبات باشد داراي دست اگر پايگاه بی

 عکس اين ق یه لزوما برقرار نیست.

ثباتی موجب نادرستی  شود )ولی برعکس نه( و بی تر: درستی موجب ثبات می خالصه

اين  داراي ويفگی درستی است مانند  شود )باز هم برعکس نه(. اين که بگويیم پايگاه داده می

کند. نه کمتر و  است که بگويیم اين پايگاه امري از دنیاي واقعی را به صورت صادقانه منعکس می

 نه بیشتر.

يک مرابطه پايه است )به  Rتر بررسی کنیم. فر  کنید  حال بیايید اين نظريه را دقیق

 -اي تک و چند مرابطه-تمامی قیدهاي  C1 ،C2..،Cnزودي سراغ  ويوها هم خواهم رفت( و 

فقط شامل يک عبارت بولی  Ciهستند. براي سادگی فر  کنید هر  Rتعريف شده پايگاه بر روي 

 کنیم(. آنگاه عبارت بولی: است )يعنی از نام قیدها صرفنظر می
  ( C1 ) AND ( C2 ) AND ... AND ( Cn ) AND TRUE 

قید  آن را خواهد بود )ولی با توجه به اهداف اين کتاب من فقط Rقید کلی مرابطه 
پايانی توجه کنید که معنايش اين است که اگر هیچ  AND TRUEنامم(. به  می R شده شناخته

 فر  صحیح خواهد بود. قیدي وجود نداشته باشد مقدار پیش

هرگز اجازه ندارد مقداري  Rايم. بديهی است  نامیده RCرا  Rفر  کنید قید کلی مرابطه 

اي است براي )نگارش اول( آنچه من مايلم آنرا   ر انگیزهغلط شود. اين ام RCداشته باشد که 

 بنامم:قاعده طاليی 

 ها شود. مرابطهودشدن هیچیک از قی حق ندارد موجب غلط روزرسانی هیچگاه،هیچ عمل به

است « قید کلی مرابطه»هم داراي يک  Vيک ويو است. آنگاه  Vحال فر  کنید که  

هايی که  نامم( و به روشی بديهی از مرابطه می V شده  ختهقید شنا )که من براي سادگی فقط آن را
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V آيد. براي مثال فر  کنید  بر روي آنها تعريف شده است، بدست میSC  قید کلی مرابطه پايه

S کنندگان لندنی  باشد آنگاه قید کلی ويو توزينLS :چنین است 
  ( SC ) AND ( CITY = 'London' ) 

 R1 ،R2...،Rnهاي  شامل مرابطه DBه داده است و يک پايگا DBحال فر  کنید که 

. آنگاه قید کلی پايگاه RC1 ،RC2...،RCnها عبارتند از  است )فقط(. همچنین قیدهاي اين مرابطه

DB  ياDBC که با توجه به اهداف اين کتاب من فقط آن را( شده قید شناخته DB برابر  می )نامم

 تمام قیدهاي مرابطه: ANDاست با 
  ( RC1 ) AND ( RC2 ) AND ... AND ( RCn ) 

 رسیم: يافته )در حقیقت نهايی( قاعده طاليی می و در اينجا به نگارش توسعه

 پايگاه شود. ودروزرسانی حق ندارد موجب غلط شدن هیچیک از قی هیچگاه، هیچ عمل به

ت را طبق نظر من که بررسی تمام قیدهاي جامعی-خصوصا توجه داشته باشید که اين قانون 

 ها را. روزرسانی را مورد توجه قرار داده است نه تراکنش عملگرهاي به -دانم فوري می

هايی که از يک  توان به پاسخ توانم به يک کار ناتمام بیردازم. گفتم که هرگز نمی حال می

دانیم  رسیم. همانطور که می شود، اعتماد کرد. حال به اثبات آن می ثبات دريافت می پايگاه بی

ها در نظر گرفته شود. فر  کنید که اين  اي از گزاره تواند به صورت مجموعه ها می يگاه دادهپا

هر دو صحیح هستند.  NOT pو  pيک گزاره است،  pثبات است. يعنی در حالی که  مجموعه بی

 يک گزاره دلخواه است. آنگاه: qحال فر  کنید 

  از درستیp گیريم نتیجه می p يا q .صحیح است 

 رستی از دp  ياq  و همچنین درستیNOT p گیريم  نتیجه میq .درست است 

تواند  ( می0=1اي )حتی اگر آشکارا غلط باشد مانند  دلخواه بود  بنابراين هر گزاره qولی 

 ثبات، صحیح نشان داده شود. در يک سیستم بی

 

 نکات متفرقه

کدام از مباحث قبلی  هیچخواهم درباره جامعیت به مطالبی بیردازم که در  در اين بخش می

 گیرند. جاي نمی

 گزارهاول، از آنجا که قید عبارتی است که بايستی صحیح باشد از ديدگاه رسمی قید يک 

 «:قیدهاي پايگاه»از بخش  C1است. براي مثال قید 
CONSTRAINT C1 IS_EMPTY ( S WHERE STATUS < 1 OR STATUS > 100 ) ; 
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 نظر بگیريد، عبارتی بولی: در Sيک مقدار خام براي مرابطه 
  IS_EMPTY ( S WHERE STATUS < 1 OR STATUS > 100 ) 

)که يک قید است( به ازاي آن، بدون شک يا درست است يا غلط. اين تعريف همان 

 را ببینید(. 1گويیم )فصل  چیزي است که به آن گزاره می

 C1ي تاپلی است که قید دارا Sدوم، فر  کنید به هنگام برقرار کردن قید فوق، مرابطه 

گذارد. در اين صورت اجرا بايستی با شکست مواجه شود. بطور کلی زمانی که  را زيرپا می

خواهیم يک قید جديد براي پايگاه تعريف کنیم، سیستم بايستی بررسی کند که آيا اين قید با  می

مردود شود و اگر آري  شود يا خیر. اگر خیر قید بايستی توجه به محتويات فعلی پايگاه، ارعا می

 قید بايستی پذيرفته شود و از اين پس اعمال گردد. 

اي داراي قیدي است که من آن را قید  کنم مدل رابطه سوم، از فصل يک يادآوري می

نامم؛ همان قاعده جامعیت ارجاعی )من عمدا از قاعده جامعیت وجودي  جامعیت می« ذاتی»

روشن شود که قاعده جامعیت ارجاعی با تمام قیدهايی که کنم(. ولی بايد براي همه  صرفنظر می

است. براي مثال در پايگاهی که  ابرقیددر اين فصل بررسی شدند، تفاوت دارد و در واقن يک 

و يا  Sو  SPح ور دارند، بايستی قیدهاي مشخصی )کلید خارجی( بین  SPو  S ،Pهاي  مرابطه

ين صورت ممکن است پايگاه ابرقید جامعیت ارجاعی برقرار باشند، چرا که در غیر اP و  SPبین 

را ببینید(  4است )فصل  DEPTو  EMPهاي  را زيرپا بگذارد. همچنین پايگاهی که داراي مرابطه

بايستی داراي قید کلید خارجی باشد چرا که در اينجا هم ممکن است ابرقید جامعیت ارجاعی 

 زيرپا گذاشته شود.

ام ولی مطمئنم که بديهی است، قیدها  را به صراحت نگفتهاي که هرگز آن  چهارم، نکته

اي از قیدهاي اعالنی  هم پشتیبانی گسترده SQLبايستی به صورت اعالنی تعريف شوند. استاندارد 

فاقد اين پشتیبانی هستند.  SQLکم برخی از محصوالت عمده  دارد و اين در حالی است که دست

نام  که به-ا براي اِعمال جامعیت از پروسیجرهاي تريگردار اند که شم آنها فر  را بر آن گذاشته

اي هم از تريگرها دارد.(  کنید. )استاندارد پشتیبانی گسترده استفاده می -اند تريگرها شناخته شده

هاي  هاي اعالنی )اگر در دسترس باشند( همواره بر روش شرح دادم روش 4همانطور که در فصل 

ارند. همچنین استفاده از قیدهاي اعالنی مانند دري است که بر پروسیجري )روندگرا( برتري د

 شود، در حالی که تريگرها چنین نیستند. سازي معنايی گشوده می بهینه
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است. قید گذار قیدهاي گذار ام امکان پشتیبانی از  نکته ديگري که تاکنون بیان نکرده

ذار از يک مقدار به مقدار ديگر را قیدي است که براي يک نوع متغیر )مثال مرابطه( مجاز بودن گ

تواند به  می« تاکنون ازدوا  نکرده»کند. براي مثال وععیت تاهل افراد با وععیت  تعیین می

اي  کننده رتبه هیچ توزين»پذير نیست. در اين مثال  تغییر يابد ولی عکس آن امکان« متاهل»

 «:تواند کم شود نمی
  CONSTRAINT C8 IS_EMPTY 

     ( ( ( S' { SNO, STATUS } RENAME ( STATUS AS STATUS' ) ) 

       JOIN 

       ( S { SNO, STATUS } ) ) 

     WHERE STATUS' > STATUS ) ; 

 

مرابطه تحت قید،  قبل از ( به ’Sپذيريم که نام مرابطه با پريم )مثل  توعیح: اين قاعده را می
و مقدار جديد آن را پیوند  Sاگر مقدار قبلی »گويد:  می C8کند. قید  اشاره می روزرسانی انجام به

هايی که رتبه قبلی آنها از رتبه فعلی بزرگتر باشد را گزينش کنیم، نتیجه نهايی  دهیم و فقط تاپل

اش از  انجام شود، در نتیجه پیوند هر تاپلی که رتبه قبلی SNO)اگر پیوند بر روي « بايد خالی باشد

 باشد که تنزل کرده است.( اي می کننده اينده توزينرتبه فعلی بزرگتر است، نم

واجب و آخر، امیدوارم با توجه به مباحث اين فصل با اين حرف موافق باشید که قیدها 
آورند. اگر  اند و با اين وجود محصوالت تجاري پشتیبانی بسیار ععیفی از آنها به عمل می عروري

رسد که آنها کمتر  اند، در بهترين حالت به نظر می ها به درستی درک نشده نخواهیم بگويیم که قید

اند. آنچه در دنیاي تجاري مورد توجه است  از آنچه شايسته آن هستند مورد توجه قرار گرفته

اي  . بقیه چیزها مانند استفاده آسان، استقالل دادهکارايیو باز هم  کارايی، کارايیعبارت است از  

و در بهترين حالت در اولويت کمتر قرار - *اند. تر شده مو خصوصا جامعیت قربانی  اهداف مه

ولی وقتی نتوانیم از صحت اطالعات دريافتی مطمئن شويم کارايی به چه دردمان  -اند گرفته

هايش به  خورد؟ بدون رودربايستی براي من مهم نیست، سیستمی که مطمئن نیستم پاسخ می

 هاي من درست است، چقدر سرعت دارد. کوقري

                                                 
کارايی معتقدم منظورم اين نیست که پشتیبانی مناسب از جامعیت توجیهی براي کارايی بد است. من شديدا به بهبود  *

و فقط منظورم اين است که عمن توجه به مساقل مربوط به کارايی نبايستی ساير مساقل مانند جامعیت را به دست 

 فراموشی سیرد.  
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 هخالص

من به شرح دو بحث پايه در مورد قیدها پرداختم، قیدهاي نوع و قیدهاي پايگاه. يک قید 

اين  دي توتوريالکند. در  دهند، را تعريف می نوع مجموعه مقدارهايی که آن نوع را تشکیل می

پذير( براي آن  )نمايش امکان نماممکن قید جزقی از تعريف نوع مورد نظر است و به عنوان يک

به جز قید  SQLکند ) بر نوع تحمیل می قید بديهی شود. نماممکن خود، يک ناخته مینوع ش

کند(. بررسی قیدهاي نوع به عنوان بخشی از اجراي  بديهی از هیچ قیدي براي نوع پشتیبانی نمی

پرداختم،  _THEشوند. به عنوان حاشیه به موشکافی انتخابگرها و عملگرهاي  انتخابگر تلقی می

 ها مربوط هستند. ه نحوي به نماممکنکه هر دو ب

کنند )اگر فقط به  توانند در پايگاه ماهر شوند را مقید می قیدهاي پايگاه مقدارهايی که می

با  دي توتوريالشوند(. آنها در  يک مرابطه اعمال شوند بطور غیر رسمی قید مرابطه خوانده می

CONSTRAINT  و درSQL  باCREATE ASSERTION ند و انتظار میرود شو تعريف می

ممکن است چنین نباشد(. بررسی  SQLمورد بررسی قرار گیرند )اگر چه در « هنگام سمیکالن»

قیدها هنگام سمیکالن به معناي بررسی آنها در انتهاي هر عبارتی است که ممکن است آنها را 

قط شامل اي را ف اي، به شرطی که انتساب رابطه زيرپا بگذارد، يعنی هنگام انتساب رابطه

کنند. داليلی آوردم براي رد اين تصور عمومی  روزرسانی می عملگرهايی بدانیم که پايگاه را به

اي نبايستی تا زمان تکمیل مورد بررسی قرار گیرند )و در کنار آن  که قیدهاي چند مرابطه

وعیح را ت انتساب چندتايیرا بطور خالصه شرح دادم(. همچنین نظريه مهم  سازي معنايی بهینه

 دادم.

تصور شود،  Rنماي  تواند معادل سیستمی گزاره که می ،Rبعد، نشان دادم قید کلی مرابطه 

« تواند سیستم را وادار به درستی کند. ثبات به تنهايی نمی»است.  Rها در  روزرسانی معیار پذيرش به

 گويد:  می قاعده طاليی

هیچیک از قیدهاي پايگاه  روزرسانی حق ندارد موجب غلط شدن هیچگاه، هیچ عمل به

 شود.

اند. از نظر من و در  بحث را با اين موعوع به پايان رساندم که قیدها واجب و عروري

گويم براي من مهم نیست، سیستمی که مطمئن  واقن، آنها همه چیز پايگاه داده هستند. دوباره می

 هاي من درست است، چقدر سرعت دارد. هايش به کوقري نیستم پاسخ
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 ها نتمری

شوند؟ اگر اين  اصطالحات قید نوع و قید پايگاه را شرح دهید. اين قیدها چه وقت بررسی می -4

 افتد؟ بررسی شکست بخورد چه اتفاقی می

 

 قاعده طاليی را شرح دهید. -5

 

شده مرابطه، قید  شده پايگاه، قید شناخته از قید ويفگی، قید تاپل، قید مرابطه، قید شناخته -8

 ايد؟ اي چه فهمیده مرابطه اي، قید چند مرابطه تک

 

 پذير و فیزيکی را شرح دهید. هاي امکان تفاوت بین نمايش -1

 

 چیست. _THEبا دقت شرح دهید: الف( انتخابگر چیست ب( عملگر  -2

 

، مادريد و آمستردام مفر  کنید شهرهاي مجاز فقط لندن، پاريس، رم، آتن، اسلو، استکهل-0

اي تعريف کنید که اين شرط را برآورده کند. آيا راهی وجود دارد  به گونهرا  CITYهستند. نوع 

 اعمال کنیم. اگر آري اين دو روش را با هم مقايسه کنید. CITYکه اين قید را بدون داشتن نوع 

 

يک نوع تعريف شده بوسیله کاربر است. تعريفی  SNOام  در همه جاي اين کتاب فر  کرده -1

کنندگانی مجاز هستند که رشته کاراکتري  دهید. فر  کنید فقط شماره توزينبراي اين نوع اراقه 

 4دهی بین  و قسمت دوم عددي صحیح و ده Sبه طول حداقل دو حرف باشند. قسمت اول حرف 

 .3333تا 

 

کند. نوعی براي  پاره خط، خط راستی است که در صفحه مسطح دو نقطه را به هم وصل می -3

 آن تعريف کنید.
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توان يک نوع را با دو نماممکن متفاوت تصور کرد؟ اگر يک نوع با چند نماممکن  يا میآ -3

 وجود داشته باشد آيا بايستی براي هر يک از آنها يک قید نوع تعريف شود؟

 

هاي مختلف آن داراي تعداد متفاوتی جزء  توانید نوعی را مثال بزنید که نماممکن آيا می -40

 باشند؟

 

 اند، گردند. که در اين فصل آمده C8تا  C1توانند موجب نق  قیدهاي  می چه عملگرهايی -44

 

تواند در يک تاپل داده شده به تنهايی  اي است که می )براي نمونه( داراي ويفگی C1قید  -45

)براي نمونه( چنین نیست. معناي اين تفاوت را بطور رسمی شرح دهید. اين  C4بررسی شود. قید 

 می چه اهمیتی دارد؟ )اگر دارد(تفاوت از ديدگاه عل

 

در مرابطه  KEY{SNO}بنويسید که دقیقا معادل  دي توتوريالتوانید قید پايگاهی در  آيا می -48

S باشد؟ 

 

 متن اين فصل، بنويسید. C7عبارتی براي قید  SQLبه زبان  -41

 

 متن اين فصل، بنويسید. C8عبارتی براي قید  SQLبه زبان  -42

کنندگان و قطعات بنويسید که  قیدهايی جهت پايگاه توزين دي توتوريالا و/ي SQLبه  -40

 نیازهاي زير را برآورده سازند:

 پوند باشند. 20تر از  الف( تمامی قطعات قرمز رنگ بايستی سبک

 را توزين نمايد. P2کننده لندنی بايستی  ب( هر توزين

 توانند در يک شهر مستقر باشند. کننده نمی  ( دو توزين

 تواند در آتن مستقر باشد. کننده نمی د( در هر زمان بیش از يک توزين

 کننده بايستی در لندن وجود داشته باشد. ه( حداقل يک توزين

 پوند داشته باشد.  20و( حداقل يک قطعه قرمز بايستی وزنی کمتر از 
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 باشد. 40کنندگان بايستی حداقل  ز( متوسط رتبه توزين

 ها باشد. تواند بیش از دو برابر متوسط تعداد موجود در سفارش یح( تعداد هیچ سفارشی نم

تواند در شهري مستقر باشد که  اي که داراي حداکثر رتبه است نمی کننده ط( هیچ توزين

 اي با حداقل رتبه در آن شهر مستقر است. کننده توزين

 است.کننده در آن مستقر  ي( هر قطعه بايستی در شهري باشد که حداقل يک توزين

 کننده آن قطعه در آن شهر مستقر است. ک( هر قطعه بايستی در شهري باشد که حداقل يک توزين

کنندگان پاريسی داشته  کنندگان لندنی بايستی تنوع بیشتري از قطعات توزين ل( قطعات توزين

 باشند.

کنندگان  نکنندگان لندنی بايستی در مجموع تعداد بیشتري از قطعات را نسبت به توزي م( توزين

 پاريسی داشته باشند.

 توانند قید را زيرپا بگذارند. در هر مورد بگويید کدام عملگرها می

و لندن در يک تاپل ماهر  S1گفتم اگر مقدارهاي « نماها قیدها و گزاره»در پانويس بخش  -41

 S1کننده  شوند ممکن است به اين صورت استنباط شود )از جمله تفسیرهاي مختلف( که توزين

در لندن دفتر ندارد. اين تفسیر خام بسیار بعید است. چرا؟ )راهنمايی: فر  بسته بودن جهان را 

 به ياد بیاوريد.(

ها برقرار نیست.  کنندگان و سفارش در مورد توزين cascade deleteفر  کنید قاعده  -43

هاي مربوط  سفارش کننده خام را به همراه تمامی بنويسید که يک توزين دي توتوريالعبارتی به 

 به او با يک دستور تکی پاک کند.

 

با استفاده از ساختار آزمايشی قیدهاي گذار در بخش نکات متفرقه، براي اهداف زير قید  -43

 گذار بنويسید:

کنندگان لندنی فقط  توانند به لندن يا پارس منتقل شوند و توزين کنندگان آتنی فقط می الف( توزين

 منتقل شوند. توانند به پاريس می

 شوند. هاي يک قطعه هرگز کم نمی ب( مجموع تعداد سفارش
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تواند به کمتر از  روزرسانی تکی نمی هاي يک قطعه خام با يک دستور به  ( جمن تعداد سفارش

در اينجا، چه فکر « روزرسانی تکی دستور به»نصف مقدار جاري کاهش يابد. )در مورد معناي  

 آيا اصال مهم است؟(کنید؟ چه اهمیتی دارد؟  می

 

 تفاوت ثبات و درستی را شرح دهید. -50

 

 صحیح است؟ دي توتوريالکنید اين تعريف نوع در  فکر می -54
  TYPE TTT POSSREP { ... CONSTRAINT FALSE } ; 

 

 صحیح است؟ دي توتوريالکنید اين تعريف قید در  فکر می -55
  CONSTRAINT FFF FALSE ; 

 

سازي معنايی توسط آن  که به آن دسترسی داريد را بررسی کنید. چه بهینهاي SQLمحصول  -58

 شود(؟ شود )اگر می پشتیبانی می

 

آمدهايی  خورد؟ اين امر چه پی در پشتیبانی از قیدها شکست می SQLکنید  چرا فکر می -51

 دارد؟

 

لويحا اين ها و بطور خام در مورد قیدهاي نوع ت بحث اين فصل بطور عام در مورد نوع -52

ب( تعريف شده بوسیله کاربر هستند. آيا اين بحث به  دها الف( اسکالران فر  را داشت که نوع

 کالر و/يا تعريف شده در سیستم قابل تعمیم است؟غیراسهاي  نوع
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   هفتمفصل 

 

نظریه طراحی 

 ها پایگاه داده
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ی و فیزيکی پايگاه هاي منطق اي مستلزم آن است که طراحی رسیدن به هدف استقالل داده

بیند  داراي نظم و ساختار متفاوتی باشند. طراحی منطقی در ارتباط با آن چیزي است که کاربر می

گويد که طراحی منطقی چگونه با وسیله ذخیره و بازيابی فیزيکی ارتباط  و طراحی فیزيکی می

تا اطالع ثانوي از ترين موعوع اين فصل درباره طراحی منطقی است و من  کند. عمده برقرار می

 کلمه طراحی بجاي طراحی منطقی استفاده خواهم کرد.

کنم  خواهم هرچه زودتر به آن اشاره کنم از اين قرار است. يادآوري می يک نکته که می

تفسیر و يا معناي  Rنماي  باشد. گزاره Rنماي  تواند مشابه سیستمی گزاره می  Rقید کلی مرابطه 

به طور -نماها با طراحی منطقی کامال ارتباط دارند. طراحی  قیدها و گزارهاست. بنابراين  Rمرابطه 

شوند و سیس به  نماها با دقت هر چه بیشتر موشکافی می فعالیتی است که در آن گزاره -خالصه

اند )همان  نماها به ناچار تا حدودي غیر رسمی شوند. البته اين گزاره ها و قیدها منتسب می مرابطه

 اند. ها و قیدها لزوما رسمی نامند(. در مقابل مرابطه می« قواعد تجاري»ی افراد آن را چیزي که برخ

هاي  و ساير متد ERسازي شی/رابطه  دهد که چرا من چندان طرفدار مدل اين امر نشان می

توانند برخی قیدهاي  و تصاوير مشابه آن است که فقط می ERتصويري، نیستم. مشکل نمودار 

ند و از اراقه يک نمايش کامل عاجزند. بنابراين اگر چه اين نمودارها ممکن خام را نشان ده

است براي روشن کردن طراحی در سطح باالي تجريد، مناسب باشند ولی اين فکر که چنین 

نمودارهايی هسته اولیه طراحی هستند، گمراه کننده و در مواردي خطرناک است. طراحی شامل 

 شوند. که ديده نمی به همراه قیدهايیشوند  ر ديده میهايی است که در نمودا مرابطه

کنم که  يادآوري می 1نکته ديگري هست که بايستی آن را زودتر روشن کنم. از فصل 

شوند )منظور اين نیست که ويوها فقط براي  هاي پايه، فر  و احساس می ويوها دقیقا مانند مرابطه

به « واقعی»ت که ويوها کاربر را از پايگاه داده شوند، بلکه منظور اين اس مختصرنويسی تعريف می

هاي پايه است  دارند(. بطور کلی کاربر با پايگاهی که فقط محتوي مرابطه نحوي دور نگاه می

شود و  نامیده می پايگاه داده کاربريسروکار ندارد، بلکه با چیزي که «( واقعی»)پايگاه داده 
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ست، سروکار دارد. از نظر کاربر، اين پايگاه بايستی هاي پايه و ويوها محتوي مخلوطی از مرابطه

دقیقا مانند پايگاه داده واقعی باشد و تمامی اصول طراحی که در اين فصل مورد بحث قرار 

 گیرند بايستی در مورد آن )نه فقط پايگاه واقعی( صادق باشند. می

به  ها بازبینبع ی  کنم که بايد يک نکته ديگر را نیز به عنوان مقدمه شرح دهم. احساس می

اند که من قصد دارم اصول اولیه طراحی پايگاه را شرح دهم  هنگام مطالعه اين فصل تصور کرده

اي هستید و فر  بر آن است که با  ها حرفه در حالی که چنین نیست. شما در زمینه پايگاه داده

لکه هدف اين اصول طراحی آشنايی داريد. هدف اين فصل تشريح عملی روند طراحی نیست، ب

ايد و همچنین نگريستن به ساير  هايی که تاکنون با آنها سروکار نداشته است که با تشريح موعوع

تري برخورد کنید. من  موعوعات آشنا، از ديدگاهی جديد، به هنگام طراحی از موعن مستحکم

ل عمدا خواهم وقت را زيادي صرف موعوعاتی کنم که با آنها آشنايی داريد پس براي مثا نمی

شوم چرا که آنها جزء اطالعات عمومی طراحی هستند که  وارد جزقیات فرم دوم و سوم نرمال نمی

موشکافی آنها با طبیعت اين کتاب سازگاري ندارد )در هر صورت، آنها خودشان هم مهم نیستند 

و فقط يک گام جلوتر يعنی فرم نرمال بويس کاد اهمیت دارد که در اين فصل هم مورد بحث 

 قرار خواهد گرفت(.

 

 جایگاه نظریه طراحی

اي نیست. بلکه نظريه مستقلی است که بر روي اين  نظريه طراحی هم جزقی از مدل رابطه

اي در نظر گرفت ولی تکرار  توان آن را بصورت سرپوشی براي مدل رابطه مدل بنا شده است. )می

اند مثال عملگرهاي  آن در ارتباط هاي بنیادي مدل با کنم جزء مدل نیست.( با اين وجود بخش می

 .هستنداي  پرتو و پیوند که از اجزا مدل رابطه

گويد  کنم واقعا به شما نمی و يک نکته ديگر: نظريه طراحی که در مورد آن صحبت می

گويد اگر پايگاه را به شیوه نامتعارف طراحی کنید، چه  چطور طراحی کنید  بلکه فقط به شما می

کنندگان و قطعات را در نظر بگیريد. طراحی  آمد. براي مثال پايگاه توزين مشکالتی پیش خواهد

اين است که « متعارف»ام. منظورم از  متعارف همان است که در همه جاي اين کتاب در نظر گرفته

متعلق به  COLOR، ويفگی Sمتعلق به مرابطه  STATUSسه جدول مورد نیاز است، ويفگی 

اند؟  و غیره. ولی چرا فقط اينها متعارف  است SPق به مرابطه متعل QTYو ويفگی  Pمرابطه 
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 Sرا از مرابطه  STATUSخواهیم طراحی ديگري داشته باشیم، مثال ويفگی  تصور کنید که ما می

رسد که جاي درستی براي آن نیست  کنیم )به صورت احساسی به نظر می منتقل می SPبه مرابطه 

مقدارهاي نمونه اين مرابطه  4-1ط است نه به سفارش(. شکل کننده مربو چرا که رتبه به توزين

 ام(. نامیده STPدهد )که براي جلوگیري از اشتباه آن را  اصالح شده را نشان می

 

 
 با مقدارهاي نمونه STP. مرابطه 4-1شکل 

 

يک نگاه اجمالی به شکل کافیست تا بفهمید که طراحی چه اشکالی دارد؛ اين مرابطه 

است، هر تاپل داراي  50داراي رتبه  S1گويد  به ما می S1است، هر تاپل داراي  گیافزونداراي 

S2 گويد  میS2 گويد اين پايگاه به شیوه  است و غیره. نظريه طراحی هم به ما می 40داراي رتبه

آمدهاي  شود و ما را دچار پی متعارف طراحی نشده است و در نهايت موجب افزونگی می

طور  به بیان ديگر نظريه طراحی اساسا در صدد کاهش افزونگی است، همان افزونگی خواهد کرد.

شناسايی  هاي بد اي خوب از مثال مجموعهکه به زودي خواهیم ديد. به همین دلیل نظريه طراحی با 

شود. انتقادهايی در مورد ذاتی بودن طراحی وجود دارد که من در بخش بعد به آنها خواهم  می

 پرداخت.

تواند محصوالت طراحی شده را مورد بازبینی  تر موعوع، نظريه طراحی میجهت درک به

گذارند.  و بازهم...  قراردهد تا مطمئن شود هیچ کدام از اصول رسمی طراحی را زيرپا نمی

واقعیت متاثر کننده اين است که اصول رسمی طراحی فقط بخش علمی فرآيند طراحی را شامل 

طبیعت کار شوند.  تند که در اين مبحث پوشش داده نمیشماري هس شوند و موعوعات بی می

www.booknama.com



  

 به فهرست
504 

فن طراحی بیشتر شبیه يک هنر است و رود.  طراحی پايگاه هنوز هم يک فن فردي به شمار می

 شوند فقط بخش کوچکی از اين دانش هستند. اصول رسمی که در اين فصل توعیح داده می

موعوع گسترده را بررسی خواهم وارد بخش علمی طراحی شوم. بطور خام دو  حال می

کنم که دست کم در مورد اولی اطالعاتی داشته  . تصور میتفکیک و سازي نرمالخواهیم کرد، 

 دانید که: کنم شما می باشید. فکر می

  وجود دارد )اول، دوم، سوم و...( فرم نرمالچندين 

  صحبت تقريبی، اگر مرابطهR  در(n+1) امین فرم نرمال باشد آنگاه قطعا در

nمین فرم نرمال هم هست.ا 

  ممکن است يک مرابطه درn امین فرم نرمال باشد و در(n+1) امین فرم نرمال

 نباشد.

 .از ديدگاه طراحی، هر چه فرم نرمال باالتر باشد بهتر است 

  ارتباط مستقیم دارد )اين کلمه فقط نام ديگري است براي   وابستگیاين ايده با

 قید جامعیت(.

ه را موشکافی کنم. گفتم که بطور کلی روند طراحی ارتباط زيادي خواهم آخرين نکت می

داراي يک   شود ولی وابستگی با قیدها دارد. نوع خاصی از قید در اينجا وابستگی نامیده می

توانم خیلی عمیق وارد  ويفگی خام است که قیدهاي عمومی فاقد آن هستند. من در اينجا نمی

تعريف کرد و  قاعده استنتا توان براي هر وابستگی   ت که میاين بحث شوم اما نکته اصلی آن اس

 کند. وجود قاعده استنتا  راه را براي تشريح نظريه طراحی هموار می

دانید و قصد من اين  کنم، فر  بر آن است که شما در اين مورد چیزهايی می تکرار می

مهم را برجسته خواهم کرد و دانید، تمرکز کنم. من نکات  است که بر موعوعاتی که احتماال نمی

خواهم از ديدگاهی به اين موعوع نگاه کنم  از بقیه به سرعت خواهم گذشت و به طور کلی می

 ايد تفاوت دارد. که تا حدودي با آنچه تاکنون ديده

 

 وابستگی تابعی و فرم نرمال بویس کاد

يس کاد و فرم نرمال بو 3NF، فرم سوم نرمال 2NFبديهی است که فرم دوم نرمال 

BCNF  در ارتباطند. يک تعريف مختصر و دقیق: وابستگی تابعیبا 
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 FDداراي  Rهستند. آنگاه مرابطه  Rدو زيرمجموعه از عنوان  Bو  Aفر  کنید  تعريف:

داراي  A، اگر در دو تاپل در Rاست اگر و تنها اگر براي هر مقدار مجاز AB )وابستگی تابعی( 

 حتما مقداري يکسان خواهند داشت. نیز Bمقدار يکسان باشند، در 

« Bفِلِش  A»يا به راحتی « Bدترمینان  A»و يا « Aوابسته تابعی به  AB  ،«Bوابستگی  

 شود. خوانده می

کننده همشهري باشند رتبه آنها  براي مثال فر  کنید اين قید برقرار است که اگر دو توزين

تغییر  80به  40را از  S2کننده  ن رتبه توزينرا ببینید که در آن م 5-1يکسان خواهد بود )شکل 

 :FD ام تا با قید جديد هماهنگی داشته باشد(. آنگاه  داده
  { CITY }  { STATUS } 

ها توجه کنید.  مطابقت دارد. به آکوالد -نامیم می RSکه آن را  – Sبا حالت جديد مرابطه 

ها هستند حتی  اي از ويفگی مجموعه FDمن از آکوالد استفاده کردم تا نشان دهم هر دو طرف 

 اگر مجموعه مورد نظر فقط يک ع و داشته باشد )مانند همین مثال(.

 

 
 کنندگان به صورت تغییر يافته با مقدارهاي نمونه مرابطه توزين RS. 5-1شکل 

 

برقرار باشد مستلزم آن است که  FDيک  Rهمانطور که مثال نشان داد، اين که در مرابطه 

در آن برقرار باشد. به عنوان مثال  -Rاي روي  تر يک قید تک مرابطه و يا دقیق-ايگاه يک قید پ

FD   است: دي توتوريالفوق معادل قید زير به زبان 
  CONSTRAINT RSC COUNT ( RS { CITY } ) = 

                 COUNT ( RS { CITY, STATUS } ) ; 

 

را برآورده نمايد  ABوابستگی  Rود: اگر يک مطلب سودمند که بايد به خاطر سیرده ش

 Bزيرمجموعه  'Bو  Aمجموعه مادر  'Aرا هم برآورده خواهد کرد اگر  'A'Bآنگاه وابستگی 

هايی اعافه کنید و يا از سمت راست  توانید به سمت چپ ويفگی باشد. به بیان ديگر همیشه می

 بماند.هايی حذف کنید، و همچنان وابستگی تابعی برقرار  ويفگی
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. فراکلید اساسا يک مجموعه فراکلیددر اينجا الزم است دو اصطالح را توعیح دهم. اول 

( 1از فصل  کلیدمادر براي کلید است )نه لزوما مجموعه مادر مح (. بنابراين )طبق تعريف 

ا فراکلید خواهد بود اگر و تنها اگر خاصیت يکتايی ر SKبه نام  Rاي از عنوان مرابطه  زيرمجموعه

ناپذيري را هم دارد يا نه. پس هر کلیدي فراکلید هم  داشته باشد و معلوم نباشد که خاصیت کاهش

يک فراکلید است  Sبراي مرابطه   {SNO,CITY}ها، کلید نیستند. مثال  هست ولی اکثر فراکلید

 است. Rهمواره فراکلید  Rولی کلید نیست. به خصوم توجه داشته باشید که عنوان مرابطه 

 

 وجهت

حتما در  SKAباشد، وابستگی  Rاي دلخواه از  زيرمجموعه Aفراکلید و  SKاگر  مهم:

R  وجود دارد چرا که اگر دو تاپل داراي مقدار يکسانی درSK  باشند آنگاه طبق تعريف دو تاپل

اين نکته را شرح ندادم، ولی در  1هم مقدار يکسانی دارند. )در فصل  Aدر  يکسان هستند و طبیعتاً

 کردم نه فراکلید.( آنجا من درباره کلید صحبت می

اهمیت است  است. اساسا وابستگی در صورتی بی اهمیت بیاصطالح جديد ديگر وابستگی 

هايی با  اي که ويفگی که هیچ راهی براي زيرپا گذاشتن آن وجود نداشته باشد. در هر مرابطه

هاي  هاي موجود، وابستگی مقدار وجود داشته باشد، فارغ از CITYو  SNO ،STATUSهاي  نام

 اهمیت زير برقرارند: بی
  { CITY, STATUS }  { CITY } 

  { SNO, CITY }     { CITY } 

  { CITY }    { CITY } 

  { SNO }     { SNO } 

 

باشند، مسلما در  STATUSو  CITYدر مورد اول، اگر دو تاپل داراي مقدار يکسان در 

CITY اهمیت است اگر و تنها اگر  سانی خواهند بود. در واقن يک وابستگی بیداراي مقدار يک

سمت چپ، مجموعه مادر سمت راست باشد )مجددا، نه لزوما مجموعه مادر مح (. البته ما 

اهمیت نیستیم، به اين دلیل که آنها  هاي بی معموال به هنگام طراحی پايگاه به فکر وابستگی

 تمامیهیم بطور رسمی و دقیق مساقل را بررسی کنیم، بايستی خوا اند. ولی وقتی می اهمیت بی

 اهمیت. ها را در نظر بگیريم، چه بااهمیت و چه بی وابستگی
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توانم به اراقه فرم نرمال بويس  حال که ماهیت وابستگی تابعی مورد بررسی قرار گرفت، می

ود و در ارتباط با ش نرمال هم نامیده می شده شناختهبیردازم. اين فرم که فرم  BCNFکاد 

 شود: هاست به اين صورت تعريف می وابستگی

هاي بااهمیت موجود  است اگر و تنها اگر براي تمام وابستگی R ،BCNFمرابطه  تعريف:

 باشد. Rفراکلید  Aهستند،  ABکه به شکل  Rدر 

ا فلش آنه»اند و يا  اهمیت هاي موجود يا بی ، وابستگیBCNFبه بیان ديگر در يک رابطه 

)از هیچیک از اين دو حالت راه گريز و خالصی وجود ندارد(. « از فراکلید خار  شده است

همه چیز به کلید بستگی دارد، وجود يک کلید سراسري و عدم وجود ممکن است برخی بگويند: 
من بايستی در ادامه اين تعريف غیر رسمی فوري بگويم، اين تعريف  هیچ چیز غیر از آن کلید.

آيند در واقن دقیق نیست چرا که به غیر از خیلی چیزها، فر  را بر آن گذاشته شده  ماهرا خوش

 است که فقط يک کلید وجود دارد. 

بینم پاراگراف قبل را کمی موشکافی کنم. بعد از اين که گفتم از يک وابستگی  الزم می

در  RSتغییر يافته  کنندگان ، ترسیدم که کمی به خطا رفته باشم. براي مثال توزين«گريزي نیست»

باشد ولی اگر آن را به دو مرابطه  می {STATUS}{SNO}داراي وابستگی  5-1شکل 

SNC  وCS  ناپديد»اين وابستگی  -کاري که چند لحظه ديگر انجام خواهیم داد –تجزبه کنیم »

، SNOهاي  )تجزيه به اين صورت که ويفگی«. گريز پیدا شده است»شود و به نحوي  می

SNAME و CITY  درSNC هاي  و ويفگیCITY  وSTATUS  درCS  قرار گیرند.( ولی

ناپديد شدن وابستگی چه معنايی دارد؟ چیزي که اتفاق افتاده اين است که وابستگی به يک قید 

اين قید هنوز وجود   *کند( تبديل شده است. اي )قیدي که چند مرابطه را درگیر می چند مرابطه

گريزي نیست و خالصی »ی نیست. اين مساله در مورد تمامی دارد ولی ديگر يک وابستگ

 هاي اين فصل صادق است.«نیست

گويند اگر مرابطه  سازي می دانید قواعد نرمال ام که می در نهايت، فر  را بر آن گذاشته 

R ،BCNF هاي کمتري( تبديل شود که  هاي کوچکتري )با ويفگی نباشد بايستی به مرابطه

BCNF  مثال:هستند. براي 

                                                 
و قید کلید  CSدر  KEY{CITY}، قید SNCدر  KEY{SNO}در اين مثال يک قید عمنی، که از ترکیب قید  *

 آيد. بدست می CSو  SNCخارجی 
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  مرابطهSTP  ( داراي وابستگی4-1)در شکل {SNO}{STATUS}  است

چرا « فلش از فراکلید خار  شده است»اهمیت است و نه  که نه اين وابستگی بی

گونه که  نیست )و همان BCNFنیست. اين مرابطه  STPفراکلید  {SNO}که 

تجزيه  SS و SPبه قبال ديديم دچار افزونگی است(. ما آن را به دو مرابطه 

)مطابق  QTYو  SNO ،PNOهاي  صاحب ويفگی SPاي که  کنیم به گونه می

خواهد شد. )به عنوان  STATUSو  SNOهاي  صاحب ويفگی SSمعمول( و 

پیدا کنید. خود  4-1را بر مبناي شکل  SSو  SPهاي  يک تمرين مقدار مرابطه

 فته است.(هستند و افزونگی از میان ر SS ،BCNFو  SPرا قانن کنید که 

  به همین طريق، مرابطهRS  ( داراي وابستگی5-1)در شکل 

{CITY}{STATUS}  است و بايستی به دو مرابطهSNC هاي  با ويفگی

SNO ،SNAME  وCITY   وSS هاي  با ويفگیCITY  وSTATUS 

را بر مبناي  CSو  SNCهاي  تجزيه شود. )به عنوان يک تمرين مقدار مرابطه

هستند و  CS ،BCNFو  SNC. خود را قانن کنید که پیدا کنید 5-1شکل 

 افزونگی از میان رفته است.(

 

 وکاست کم تجزیه بی

هاي کوچکتري که  نباشد بايستی آن را به مرابطه BCNFاي  دانیم اگر را مرابطه می

BCNF .وکاست باشد: بايد بدون  کم اي بايستی بی البته مهم اين است که چنین تجزيه تجزيه کنیم

را با وابستگی  RSبار ديگر  ايم برسیم. يک دست دادن اطالعات، بتوانیم به جايی که از آن آمدهاز 

{CITY}{STATUS} (. فر  کنید که ما آن را تجزيه 5-1، در نظر بگیريد )شکل

نشان داده شده  8-1همانطور که در شکل  CSو  SNSبلکه به  CSو  SNCايم ولی نه به  کرده

، SNOهاي  بجاي ويفگی SNSهر دو تجزيه يکسان است ولی مرابطه  در CSاست. )مرابطه 

SNAME  وCITY هاي  داراي ويفگیSNO ،SNAME  وSTATUS  است.( امیدوارم

وکاست نیست و  کم هستند، ثانیا تجزيه بی BCNFهر دو  CSو  SNSروشن باشد که اوال 

پاريس است يا آتن.  S2کننده  توان فهمید که محل توزين است. براي مثال نمی« دار وکاست کم»

 اند. اطالعات در اينجا از دست رفته
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 با مقدارهاي نمونه CSو  SNSهاي  . مرابطه8-1شکل 

 

وکاست دار  وکاست و برخی ديگر کم کم ها بی شود که برخی تجزيه چه چیزي موجب می

ها،  همه مثال. در فرآيند تجزيه، همان فرآيند پرتو کردن استشوند؟ توجه داشته باشید که 

اند. به بیان ديگر عملگر تجزيه همان  از پرتو مرابطه اصلی بدست آمده« کوچکتر»هاي  مرابطه

 اي است. عملگر پرتو جبر رابطه

 

 توجه

ها اعمال  اي، پرتو هم به رابطه دوباره شلختگی کردم. مانند همه عملگرهاي جبر رابطه

پرتوي از مرابطه  CSشود که مرابطه  ین گفته میها. در حالی که معموال چن شود نه به مرابطه می

RS  اي که مساوي مقدار مرابطه  در هر لحظه از زمان است رابطهاست، يعنیRS  است، پرتوي
 امیدوارم فهمیده باشید  در آن لحظه از زمان. CSاي که مقدار آن مساوي مرابطه  است از رابطه

اگر پرتوها را دوباره  اين است که وکاست است منظور کم گويیم يک تجزيه بی وقتی می
.توجه داشته باشید که، با مراجعه به به هم پیوند دهیم، مجددا به همان مرابطه اصلی خواهیم رسید

و به همین دلیل است که اين  نیستمساوي  CSو  SNSهاي  با پیوند پرتو RS، مرابطه 8-1شکل 

با پیوند  RSشود که  مشاهده می 5-1دار است. در مقابل با مراجعه به شکل  وکاست تجزيه کم

SNC  وCS  وکاست است. کم و اين تجزيه بی استمساوي 

کنم عملگر تجزيه، پرتو و عملگر ترکیب مجدد، پیوند است. و سوال رسمی که  تکرار می

 سازي وجود دارد اين است: در هسته اصلی نرمال

آن باشند، چه شرايطی  پرتوهايی از R1 ،R2...،Rn يک مرابطه باشد و Rفر  کنید که 

 شود؟ Rبايستی برقرار باشد تا پیوند تمامی پرتوها مساوي 
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 و با اراقه ق یه زير داد: 4314هر چند ناق ، در سال  *پاسخ اين سوال مهم را، يان هیث

اي که اجتماع  هستند به گونه Rهايی از عنوان مرابطه  زيرمجموعه Cو  A ،Bفر  کنید 

 Bو  Aاي(  اجتماع )مجموعه ABشود. فر  کنید  می Rرابر کل عنوان ب Cو  A ،Bاي(  )مجموعه

 Rبرقرار باشد آنگاه  Rدر  ABصادق است. اگر وابستگی  ACاست و مشابه همین امر در مورد 

 با يکديگر خواهد بود. ACو  ABمساوي پیوند 

وابستگی (. اين مرابطه 5-1بار ديگر در نظر بگیريد )شکل  را يک RSبراي مثال مرابطه 

{CITY}{STATUS}  توان  را دارد. پس میA  را{CITY}،B  را{STATUS}  وC  را

{SNO,SNAME} گويد  در نظر گرفت. ق یه هیث میRS  ممکن است در يک تجزيه

تبديل شود،  {CITY,SNO,SNAME}و  {CITY,STATUS}وکاست به پرتوهاي  کم بی

 دانستیم. همانطور که قبال هم می

 

 توجه

تعجب کرده باشید که چرا گفتم ق یه هیث يک پاسخ ناق  به اين مساله  ممکن است

گويد که  بود، اجازه دهید تا اين امر را با توجه به مثال قبل توعیح دهم. اساسا اين نظريه به ما می

دار است.  وکاست کم 8-1گويد که تجزيه شکل  وکاست است ولی نمی کم بی 5-1تجزيه شکل 

تر ق یه هیث، هر  نیست. )شکل قوي کافیهست ولی  الزموکاست  کم یاين شرط براي تجزيه ب

اراقه شد، ولی جزقیات  4311کند و توسط ران فاگین در سال  دو شرط الزم و کافی را تامین می

 پايان فصل را ببینید.( 43بیشتر از محدوده اين بحث خار  است. تمرين 

یث ق یه خود را در آن منتشر کرد، اي که در آن ه به عنوان يک حاشیه، در همان مقاله

بود. از  BCNFنرمال نامید و در حقیقت همان « سوم»تعريفی نیز از چیزي اراقه کرد که آن را فرم 

آنجا که اين تعريف سه سال قبل از تعريف بويس و کاد اراقه شد، به نظر من جا داشت که 

BCNF .فرم نرمال هیث نامیده شود، در حالی که اينطور نشد 

 نشان دادم: RSکته آخر: نتیجه اين بحث آن است که قیدي که پیش از اين براي مرابطه ن
  CONSTRAINT RSC COUNT ( RS { CITY } ) = 

                 COUNT ( RS { CITY, STATUS } ) ; 

                                                 
 ن خیس. مترجمبر وز *
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 تواند به اين صورت نیز نشان داده شود: می
  CONSTRAINT RSC 

     RS = JOIN { RS { SNO, SNAME, CITY }, RS { CITY, STATUS } } ; 

 

  {CITY,SNO,SNAME}و  {CITY,STATUS}با پیوند  RSدر هر زمان، مرابطه »

 ام. برابر است. من اينجا از نوع پیشوندي پیوند استفاده کرده

 

 آیا این فقط یک باور عمومی است؟

د، بر اين مبنا که شون سازي وارد می همانطور که قبال هم گفتم انتقادهايی که به نرمال 

را دوباره در نظر بگیريد)شکل  STPسازي فقط يک احساس ذاتی است. براي مثال مرابطه  نرمال

آمدهاي آن  (. اين مرابطه آشکارا بد طراحی شده است، افزونگی در آن آشکار است و پی1-4

را به دو پرتو اين مرابطه « طبیعی»هم بديهی است، هر کس که با طراحی آشنايی داشته باشد بطور 

SP  وSS کند، حتی اگر هیچگونه آشنايی با  تجزيه میBCNF  در « طبیعی»نداشته باشد. ولی

 بايد رعايت شوند؟ اصولیچه « طبیعی»چه؟ براي طراحی  اينجا يعنی

سازي هستند. طراحان باتجربه آنها را در  پاسخ اين است: اين اصول دقیقا همان قواعد نرمال

اگر آنها را بطور رسمی نیاموخته باشند و نامشان را هم ندانند. بله. اين اصول  مغز خود دارند حتی

همان احساسات ذاتی هستند ولی بايستی بتوان آنها را به صورت رسمی بیان کرد. )احساس ذاتی 

سازي انجام  توان به کار بست ولی توعیح دقیق آن آسان نیست ( کاري که نظريه نرمال را می

نمايد. به نظر من کار  که به روشی مختصر و مفید اين احساس ذاتی را بیان می دهد اين است می

دهد اين است: رسمیت بخشیدن به قواعد ذاتی، که راه را بر  سازي انجام می بزرگی که نرمال

مکانیزه کردن اصول باز کرده است )با وارد شدن به ابزارهاي طراحی ماشینی(. مخالفان 

ها  کنند که اين ايده کنند، آنها، به درستی ادعا می اي را فراموش می نکتهسازي معموال اين  نرمال

کنند توانايی تشريح احساسات ذاتی به صورت دقیق و رسمی پیروزي  ذاتی هستند ولی درک نمی

 بزرگی است.
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1NF ،2NF  3وNF 

ور که در ط غالبا از نظر تاريخی مورد توجه هستند. همان BCNFتر از  هاي نرمال پايین فرم

گويم که  مقدمه گفته شد، من قصد ندارم با تعريف آنها در اينجا وقت را هدر دهم فقط اين را می

هايی با مقدار  ، حتی آنهايی که داراي ويفگی*هستند 1NFکم  ها دست تمام مرابطه

ه مقرون ب -اما نه همیشه-معموال  RVAهاي داراي  از نقطه نظر طراحی مرابطه .(RVA) اند رابطه

استفاده کنیم )نتايج  RVAصرفه نیستند. البته اين بدين معنا نیست که هیچ وقت نبايد از 

اند، هیچ مشکلی ندارند(. اين فقط به اين معناست که معموال  RVAهايی که داراي  کوقري

بريم و اين را  ها شوند )و ما همیشه آنها را از بین می ها وارد طراحی پايگاه دادهRVAخواهیم  نمی

اي هستیم(. من قصد ندارم در اينجا وارد جزقیات شوم و فقط  رابطه UNGROUPمديون عملگر 

به نظر  IMSمراتبی مانند  هاي قديمی سلسله بسیار شبیه سیستم RVAهاي داراي  خواهم مرابطه می

د. کنن مراتبی دوباره سر بلند می هاي سلسله رسند. با استفاده از آنها مشکالت مربوط به سیستم می

 کنم: در اينجا با هدف کامل بودن کتاب به عنوان مرجن، برخی از اين مشکالت را فهرست می

 ها نامتقارن هستند. از اين رو ممکن  مراتبی مشکل بنیادي آن است که سلسله

است برخی کارها به آسانی و برخی کارهاي ديگر به سختی انجام 

 کنند.( ين نکته را روشن میا 2در انتهاي فصل  80و  53، 51هاي گیرند.)تمرين

 هاي خود  رديف ها نامتقارن هستند. برخی از آنها از هم در نتیجه کوقري

 تر هستند. پیچیده

 .اين مشکل در مورد قیدهاي جامعیت هم وجود دارد 

 ها هم وجود دارد، ولی حادتر. روزرسانی اين مشکل در مورد به 

 ب چگونه است، وجود ندارد.مرات اي در اين مورد که بهترين سلسله هیچ توصیه 

  مراتبی دارند، با  سلسله« طبیعتی»حتی ساختارهايی مانند چارت سازمانی که

 شوند. مراتبی بهتر پیاده سازي می هاي غیرسلسله طراحی

تواند قابل قبول باشد، حتی در  ها بسته به موقعیت می مراتبی کنم، استفاده از سلسله تکرار می

 را ببینید. 41هاي پايه. تمرين  مرابطه

                                                 
ها تعمیم دهم  هستند. ولی اگر اين امر را به مرابطه 1NFهمیشه  -ها نه مرابطه-ها   هاي قبلی گفتم که رابطه در فصل *

 مشکلی پیش نخواهد آمد.
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 وابستگی پیوندی و فرم پنجم نرمال

« فرم نهايی نرمال» -دهم که آن را در اين بخش توعیح می- 5NFفرم پنجم نرمال يا 

ه نرمال با توجه به وابستگی تابعی و فرم پنجم نرمال، فرم شد شناختهفرم  BCNFاست. در واقن 

 است: پیوندينرمال با توجه به وابستگی  شده شناخته

 Rهستند. آنگاه  Rهايی از عنوان مرابطه  زيرمجموعه A ،B،....،Zفر  کنید  عريف:ت

 زير است:  JDداراي وابستگی پیوندي يا 
{ A, B,...Z } 

شود، مساوي پیوند  مجاز محسوب می Rاي که مقدار آن براي   اگر و تنها اگر هر رابطه

 آن باشد. A ،B،....،Zپرتوهاي 

خوانده  «A ،B،....،Zستاره )يا استار( »به صورت   {A,B,...,Z}وابستگی پیوندي 

 شوند: هايی که از اين تعريف حاصل می شود. نکته می

 عروري است  R وکاست به  کم قابل تجزيه بیA ،B،....،Z  باشد، اگر و تنها اگر

 را داشته باشد. {A,B,...,Z}بخواهد وابستگی پیوندي 

  همچنین الزم است هرFD ،JD همانطور که از قسمت قبل به ياد  هم باشد(

تواند به صورت  خام باشد، آنگاه می FDداراي يک  Rداريم( اگر 

 JDوکاست به پرتوهاي خام تجزيه شود )به بیان ديگر داراي يک  کم بی

 خام است(.

(. 5-1را در نظر بگیريد )شکل  RSبه عنوان يک مثال از نکته آخر، يک بار ديگر مرابطه 

وکاست  کم تواند بی است و از اين رو می {STATUS}{CITY}راي وابستگی اين مرابطه دا

( تجزيه شود. در STATUSو  CITY) CS( و CITYو  SNO ،SNAME) SNCبه پرتوهاي 

  وجود دارد، البته اگر موقتا RSدر مرابطه  {SNC,CS}نتیجه وابستگی پیوندي 

 م.بنامی CSو  SNCهاي مورد نظر از عنوان را  زيرمجموعه

اين يک وابستگی «. شوند ها از فراکلیدها خار  می فلش»در فصل قبل ديديم که همیشه 

هاي پیوندي که  تر از آن دسته وابستگی تابعی است که هیچ گريزي از آنها وجود ندارد. بطور کلی

توان رهايی يافت. بطور خام وابستگی پیوندي  شوند هرگز نمی بوسیله فراکلیدها اعمال می

{A,B,...,Z}  بوسیله فراکلیدها ايجاد شده است اگر و تنها اگر هريک ازA ،B،....،Z  
خودمان را در نظر بگیريد. واقعیت اين است  Sباشند. براي مثال رابطه  Rفراکلیدي براي مرابطه 
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براي اين رابطه يک فراکلید )در حقیقت کلید( است و اين امر و موارد ديگري  {SNO}که 

 زير در آن برقرار باشد:  JDابستگی پیونديشود که و موجب می
{ SN,SS,SC } 

  SC ،{SNO,CITY}و  SS ،{SNO,STATUS}و  SN ،{SNO,SNAME}که 

آيند(. و اين گفته  فراکلید به حساب می Sباشد )توجه داشته باشید که هر کدام از اينها براي  می

وکاست به پرتوهاي  کم ورت بیرا به ص Sتوانیم  قطعا صحیح خواهد بود که، اگر بخواهیم، می

SN، SS و SC   تجزيه کنیم. اما اينکه آيا اين پرتوها همان چیزي است که مورد نظرمان است يا

 نه، مساله ديگري است.

اهمیت هستند. همانطور که انتظار داريد  ها بیFDهمچنین در بخش قبل ديديم که برخی 

اهمیت است تنها اگر يکی از  بی {A,B,...,Z}اند. وابستگی پیوندي  اهمیت ها هم بیJDبرخی 

باشد. براي نمونه اين يکی از چندين  Rمساوي کل عنوان مرابطه  A ،B،....،Zهاي  زيرمجموعه

JD توان براي  اهمیتی است، که می بیS :نوشت 
{ S,SN,SS,SC } 

ام.  ده کردهها )پرتو اصلی يا همانی( استفا براي اشاره به مجموعه تمام ويفگی Sمن موقتا از 

اي از پرتوها تجزيه  وکاست، به مجموعه کم تواند بی امیدوارم روشن شده باشد که هر رابطه می

شود، به شرط آنکه يکی از پرتوهاي اين مجموعه، پرتو اصلی باشد. )چنین گفتاري در مورد 

صلی تجزيه خالی از اشکال نیست، چرا که يکی از پرتوهاي حاصل تجزيه دقیقا همان رابطه ا

 اي خیلی هم تجزيه نیست (  است، منظورم اين است که چنین تجزيه

توانم تعريف دقیقی از  رسد، هم اکنون من می تشريح وابستگی پیوندي در اينجا به پايان می

5NF :اراقه نمايم 

، تنها از فراکلیدهاي Rبااهمیت  JDخواهد بود اگر و تنها اگر هر  R ،5NFمرابطه  تعريف:

R باشد. تشکیل شده 

هايی است که از آنها خالصی نداريم و اگر JDفقط داراي  5NFبه بیان ديگر، يک رابطه 

JD  5ديگري وجود داشت، رابطهNF  نیست )و دچار افزونگی خواهد بود(، و از اين رو احتماال

 نیاز به تجزيه دارد.
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 5NFاهمیت 

نباشد )و  5NFولی  باشد BCNFايد در بحث قبل مثالی نیاوردم که  حتما متوجه شده

هايی که JDوکاست داشتند(. دلیل عدم نمايش  کم اي بی بنابراين همه در بهترين حالت تجزيه

FD هاي ساده نباشند: الف( احتمال وجود چنینJD ها در عمل، بسیار کم است. ب( آنها موجب

کردم )به شوند. به دلیل همین پیچیدگی من از آوردن مثال مستقیم خودداري  کمی پیچیدگی می

هر صورت در بخش بعد مثالی خواهم آورد( و به دلیل بعید بودن، آنها در هر حال از ديدگاه 

 عملی اهمیت چندانی ندارند. صبر کنید تا توعیح دهم:

 5NFها و JDقبل از هر چیز، اگر شما يک طراح پايگاه هستید، حتما بايستی در مورد 

بزار شما هستند و )اگر همه شرايط مهیا باشد( بايستی مطمئن بدانید. اينها مانند ابزارهايی در جعبه ا

قرار دارند. لیکن در دنیاي واقعی اکثريت  5NFتان در سطح  هاي پايگاه داده شويد که تمام مرابطه

هستند ولی  BCNFهايی که  نیز قرار دارند و در عمل مرابطه 5NFها در سطح BCNF)نه همه( 

5NF اي هست که به اين موعوع اشاره دارد: نیستند بسیار نادرند. ق یه 

و فاقد کلید مرکب )کلیدي شامل دو ويفگی يا بیشتر( باشد،  BCNFيک رابطه  Rاگر 

 است.  R ،5NFآنگاه 

 BCNFگويد اين است که اگر به سطح  اين ق یه بسیار کاربردي است و چیزي که می

ته باشید )که بیشتر اوقات و نه برسید )که به اندازه کافی آسان است( و کلید مرکبی هم نداش

باشید. در اين  5NFهمیشه اين طور است( ديگر الزم نیست نگران مشکالت وابستگی پیوندي و 

 . هستنیز  5NFگذاريد که رابطه  شرايط بدون درگیري بیشتر فر  را بر اين می

است، نه  3NFتر آن است که بگويیم اين ق یه در مورد  به عنوان يک حاشیه، دقیق

BCNF 3. در واقن رابطهNF ،5اي که کلید مرکب نداشته باشدNF  است. با اين حال هر

BCNF ،3ايNF  هم هست وBCNF  3ازNF بینانه(. تر است )گفتار واقن بااهمیت 

5NF  مبحثی است که از ديدگاه عملی اهمیت چندانی ندارد، ولی از نظر تئوري اهمیت

 شده شناختهو يا فرم « فرم نهايی نرمال»بخش هم گفتم( است  چرا که )در ابتداي  بسیار زيادآن 

هاي JDباشد فقط  5NFدر سطح  Rنرمال با توجه به وابستگی پیوندي است. اگر مرابطه 

اند در آن وجود دارند. به همین علت در  هايی که با فراکلیدها بوجود آمدهJDاهمیت و  بی

هايی که فراکلید هستند، ايجاد  روي ويفگی اي، هر پرتو بر وکاست چنین رابطه کم هاي بی تجزيه
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آنها را دو به دو پیوند « ترکیب»است.  Rشده است. به بیان ديگر هر پرتو داراي کلیدي از 

 اي وجود ندارد که با تجزيه از بین برود. دهد، و افزونگی می

ن است مثل اي R ،5NFاجازه دهید تا اين نکته را طور ديگري شرح دهم. اين که بگويیم 

، در صورتی که ممکن باشد، مطمئنا افزونگی را کاهش نخواهد Rاست که بگويیم تجزيه بیشتر 

انواع بدون افزونگی است.  Rگويد که  نمی Rبودن  5NFحتما توجه داشته باشید که داد. 

گوناگونی از افزونگی وجود دارد که چنین پرتوهايی توان از بین بردن آنها را ندارند. همانطور که 

شماري هست که نظريه طراحی پاسخ  گفتم، سواالت بی« جايگاه نظريه طراحی»مثال بخش  در

با وجود  SPJرا در نظر بگیريد که در آن، مرابطه  1-1صريحی براي آنها ندارد. براي مثال شکل 

را بارها توزين کرده است و  P3قطعه  S2کننده  است، دچار افزونگی است. مثال توزين 5NFآنکه 

و نیز  -است شماره پروژهاينجا نشان دهنده   JNO-به کار رفته است.  J4در پروژه  P3 همچنین

کننده  توزيننماي مرابطه چنین است:  تامین شده است. )گزاره S2کننده  توسط توزين J1نیاز 
SNO  قطعهPNO  را جهت پروژهJNO  به تعداد QTY و تنها کلید تامین کرده است ،

{SNO,PNO,JNO} نها وابستگی پیوندي بااهمیتی که در اين رابطه وجود دارد، اين است.( ت

 *است: تابعیوابستگی 
{SNO,PNO,JNO}  {QTY} 

و  SNO ،PNOبه هر سه  QTYبه بیان ديگر «. فلش از فراکلید خار  شده است»که يک 

JNO اي که هر سه آنها در آن ح ور ندارند، ماهر شود تواند در مرابطه بستگی دارد و نمی .

 پذير نیست. وکاستی به منظور کاهش افزونگی در اينجا امکان کم بنابراين هیچ تجزيه بی

ام ولی  آيد که بايستی آنها را شرح دهم. اول، تاکنون نگفته حال چند نکته جديد پديد می

 5NFاي که   توان مرابطه همیشه دست يافتنی است. همواره می 5NFايد که  احتماال حدس زده

 هستند، تجزيه کرد. 5NFپرتوهايی که  نیست را به

 

                                                 
 { S,SN,SS,SC }بنامیم مرابطه داراي وابستگی پیوندي  SPJQرا  SPJهاي عنوان  اگر مجموعه تمامی ويفگی *

 خواهد بود. rخود  rيوند تنها يک رابطه مانند ÷د بود.  )يادآوري از فصل پنجم حاصل اهمیت خواه بی
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 با مقدارهاي نمونه SPJ به نام  5NF. مرابطه 1-1شکل 

 

بودن آن  5NFبودن يک رابطه احتمال  BCNFاست و  BCNFاي، 5NFدوم، هر رابطه 

است چنین  BCNFگويند فالن رابطه  کند. بطور غیر رسمی متداول است که وقتی می را رد نمی

من در اين فصل از اين روش  تر نیست. و در سطح نرمال هست BCNFه شود ک برداشت می

 ام )و نخواهم کرد(. پیروي نکرده

خوانده  PJNFگاهی فرم نرمال پرتو پیوند  ،فرم نهايی نرمال است 5NFسوم، از آنجا که 

رها پرتو براي تجزيه و پیوند براي ترکیب جهت همه کا ،شده نرمال شود. با تکیه بر فرم شناخته می

بايد اين نکته را اعافه کنم که امکان استفاده از ساير عملگرها و در نتیجه  کافی خواهند بود.

پذير و مطلوب است: الف(  هاي ديگر نرمال وجود دارد. اين کار امکان احتمال ساخت فرم

 هاي تعمیم يافته پرتو و پیوند و در نتیجه ب(نگارش تعمیم يافته وابستگی پیوندي و در نگارش

خصوم در ارتباط با پشتیبانی از  اي به . اهمیت چنین توسعه6NFنرمال  «ششم»نتیجه  (فرم جديد 

 ،نوشته هیو دارون 5008 اي مند و مدل رابطه هاي زمان دادهمند است که در کتاب  هاي زمان داده

انجام خواهم در اينجا  اند. در هر صورت تنها کاري که می نیکوس لورنتزوس و من شرح داده شده

 مند( است: )غیر زمان« معمولی»هاي  جهت مرابطه 6NFدهم اراقه يک تعريف از 

 اهمیتی نداشته باشد. با JDاست اگر و تنها اگر هیچ  6NFدر سطح  Rمرابطه  تعريف:

همراه با حداکثر  ،هستند که داراي تنها يک کلید 6NFدر صورتی  «معمولی»هاي  مرابطه

است. همینطور مرابطه  6NFدر سطح  SPهاي خودمان  ه سفارشيک ويفگی ديگر باشند. مرابط

SPJ  کنندگان و قطعات خودمان يعنی  هاي توزين (. در مقابل مرابطه1-1)شکلS  وP ،5NF 

 نیستند. 6NFهستند ولی 
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 توجه

تواند  شود چرا که تحت هیچ شرايطی نمی گفته می نشدنی سادهگاهی اوقات  6NFبه 

 است. 5NFاي لزوما 6NFهر  بوسیله پرتو تجزيه شود.

و يا « تمام کلید»شود که هر مرابطه  گیري می از مطالب فوق نتیجه ،براي پايان اين بحث

هم هست. ولی نتیجه  BCNFاست و از همین رو حتما  6NFمحتوي کلید همراه با يک ويفگی 

-1)شکل  RSاي لزوما خوب طراحی شده است  مثال اگر مرابطه  شود که چنین مرابطه گیري نمی

آن   {SNO,STATUS}است. پرتو از {STATUS}{CITY}به صورت  FD( داراي 5

BCNF محافظت از بحث ، ولی اين قطعا يک طراحی خوب نیست. )براي جزقیات بیشتر ،است
 را ببینید.( «سازي پاي طاووس زيباي نرمال»در بخش  ها وابستگی

 

 بیشتر بدانیم 5NFدر مورد 

را در نظر بگیريد. فر  کنید در اين مرابطه  ،است SPJمرابطه که ساده شده  2-1شکل 

 PJ ،{SNO,PNO}جاي  به SPبرقرار است که  {SP,PJ,SJ}وابستگی پیوندي  ،ساده شده

به چه  JDباشد. از ديدگاه حسی اين  می {SNO,JNO}جاي  به SJو  {PNO,JNO}جاي  به

 معناست؟ پاسخ:

 

 
 مقدارهاي نمونهبا  SPJشده مرابطه  . ساده2-1شکل 

 

پرتوهاي  -وکاست به کم و قابل تجزيه بی-به اين معناست که مرابطه حاصل پیوند JD ،اول

SP، PJ  وSJ  است. )توجه داريد که من از اسامیSP، PJ  وSJ   براي پرتوها و بجاي

 گذاري شما را گیج نکرده باشد.( ام و امیدوارم اين نام هاي عنوان استفاده کرده زيرمجموعه

 شود: بنابراين قید زير برقرار می ،دوم
IF <s,p> ∈ SP AND <p,j> ∈ PJ AND <s,j> ∈ SJ THEN <s,p,j> ∈ SPJ 
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ديده شوند،  SJو  SP، PJبه ترتیب در   <s,j>و  <s,p>، <p,j>به همین دلیل اگر 

اين  رود که حاصل در پیوند اين سه مرابطه ديده خواهد شد و انتظار می <s,p,j>آنگاه مطمئنا 

هاي  مثال تاپل ،2-1گويد(. با مقدارهاي نمونه در شکل  می JDباشد )چیزي که  SPJپیوند برابر 

<S1,P1>، <P1,J1>  و<S1,J1>   به ترتیب درSP، PJ  وSJ  وجود دارند و تاپل

<S1,P1,J1>  درSPJ شود. )من از يک اختصار بدون شرح براي تاپل استفاده  مشاهده می

 خوانده شود.( «شود در ديده می»تواند به صورت  می ∋کنم که نماد  می ام و يادآوري کرده

ها تاپل zشود تنها اگر براي برخی  ديده می SPدر  <s,p>بديهی است تاپل  ،سوم

<s,p,z>  درSPJ تاپل  ،موجود باشد. به همین طريق<p,j>  درPJ شود تنها اگر براي  ديده می

شود تنها اگر براي  ديده می SJدر   <s,j>باشد و تاپل موجود SPJدر   <x,p,j>ها تاپل xبرخی 

 موجود باشد. اين قید از نظر منطقی معادل عبارت زير است: SPJدر   <s,y,j>ها تاپل yبرخی 
  IF for some x ,  y , z  <s,p,z> ∈ SPJ AND 

   <x,p,j> ∈ SPJ AND 

   <s,y,j> ∈ SPJ 

  THEN  <s,p,j> ∈ SPJ 

 

و  <S1,P1,J2>، <S2,P1,J1>هاي  شود که تاپل مشاهده می 2-1 با مراجعه به شکل

<S1,P2,J1>  درSPJ شوند و از همین رو  ديده می<S1,P1,J1>  نیز درSPJ .ديده خواهد شد 

وابستگی پیوندي موجود معادل اين قید است ولی اين قید در دنیاي واقعی به چه معناست؟ 

هايی باشد که اين سه گزاره را  داراي تاپل SPJبه اين مثال توجه کنید. فر  کنید مرابطه 

 رسانند: می

 کند. ها را تامین می برخی پروژه شالقیآچار ، اسمیت -4

 کنند. پروژه منهتن را تامین می شالقیکسانی هستند که آچار  -5

 کند. اسمیت قطعاتی را براي پروژه منهتن تامین می -8

 پلی باشد که مبتنی بر اين گزاره است:گويد که مرابطه بايستی داراي تا می JDاين 

 کند. تهیه می شالقیاسمیت براي پروژه منهتن، آچار  -1

 ،4. اگر مطمئن باشیم که دهند نمی را نتیجه 1در حالت عادي گزاره  8و  5 ،4هاي  گزاره

 کند)مثال پروژه ها را تامین می پروژه برخی شالقیدانیم که اسمیت آچار  اند فقط می درست 8و  5

z)، مثال توزين پروژه منهتن را تامین می شالقیکنندگان آچار  توزين برخی( کننده  کنندx و )
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توان چنین  ولی نمی ،(yکند )مثال قطعه  قطعات را براي پروژه منهتن تامین می برخیاسمیت 

ي ها هاي غلطی دام پروژه منهتن است. چنین استنتا  zو  شالقیآچار  y ،اسمیت xاستنتا  کرد که 

. در اين دامی در کار نیستگويد که  به ما می JDشوند. در اين مورد وجود  ارتباطی نامیده می

 نتیجه گرفت.  8و  5 ،4هاي  را از گزاره 1توان درستی گزاره  مورد خام می

 s مجددا به  jو  jبه  pو  pبه  sاگر »اين قید توجه کرد.  اي طبیعت حلقهدر اينجا بايستی به 

. مختصر و «اند و بايستی در يک تاپل ماهر شوند با هم در ارتباط   jو  s، pنگاه متصل باشد آ

 BCNFاي سروکار داشته باشیم که  اي به وجود آيد ممکن است با رابطه اگر چنین حلقه ،مفید

هايی در عمل بسیار نادرند. به همین  چنین حلقه ،نیست. بنابر تجربه شخصی من 5NFاست ولی 

کنم از نقطه نظر عملی اهمیت زيادي داشته  ه در بخش قبل هم گفتم فکر نمیدلیل همانطور ک

 باشند.

مفهوم »در بخش برم.  به پايان می 4NFنرمال  چهارماين بخش را با ذکر مختصري از فرم 

5NF» بايستی در مورد ، گفتم که اگر شما يک طراح پايگاه باشیدJD 5ها وNF  اطالعاتی داشته

ها( و فرم چهارم نرمال  MVD) چندمقداريهاي  است که در مورد وابستگیباشید. واقعیت اين 

کنم که اين فقط يک بحث تکمیلی است و مانند  نیز الزم است چیزهايی بدانید. خاطر نشان می

2NF  3وNF گويم: رود. فقط جهت ثبت در کتاب می بحثی عمدتا تاريخی به شمار می 

  هرMVD، JDر آن ح ور ندارند )در عمل اي است که بیش از دو پرتو د

 دقیقا دو(.

  4يک مرابطهNF  است اگر و تنها اگر هرMVD بوسیله فراکلید  ،بااهمیت آن

 اعمال شده باشد.

اهمیت هستند و يا بوسیله فراکلید اعمال  هايی بیMVDجزقیات در اين مورد که چه 

کنم در پی  فقط تاکید میرا ببینید(. ولی  43است )تمرين   از محدوده اين بحث خار  ،اند شده

قرار داشته  4NFبايستی حداقل در سطح  ،وکاست به دقیقا دو پرتو کم براي تجزيه بی ،اين تعريف

ايد. در  بخش قبل داراي سه پرتو بود و مطمئنم که متوجه اين موعوع شده JDباشیم. در مقابل 

در صورتی عروري  5NF( رسیدن به سطح n>2پرتو ) nتوان گفت براي تجزيه به  واقن می

پرتو )و نه کمتر( در آن  nبا  JDيک  ،تايی باشد؛ يعنیnاي  که مرابطه داراي يک قید حلقه ،است

 برقرار باشد.
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 سازی پای طاووسی به نام نرمال

اين امر را با در نظر گرفتن  ،ي همه دردها دانست توان نوشدارو سازي را نمی نرمال

توان مشاهده کرد. اين  می ،در ت اد است  اين اهداف سازي در کنار آنچه با هاي نرمال هدف

 اهداف عبارتند از:

 از دنیاي واقعی باشد.  «خوب»ي که نمايشی ا دستیابی به طراحی

تواند سکويی براي  يادگیري آن به دلیل ذاتی بودن آسان است و می

 اي آتی در هنر طراحی باشد.ه پیشرفت

 کاهش افزونگی 

 روزرسانی الی به هنگام بهجلوگیري از آنوم ،در نتیجه 

 ها و الزام به رعايت قیدهاي جامعیت سازي عبارت ساده 

 پردازم: من به نوبت به هر يک از آنها می

می آيد و من  سازي به خوبی از پس اين کار بر نرمال يک نمايش خوب از دنیاي واقعی:

 هیچ انتقادي به آن ندارم.

افزونگی شروع خوبی است ولی فقط يک سازي براي مقابله با  نرمال کاهش افزونگی:

شود و  وکاست انجام می کم اي بی سازي تجزيه شروع است. يک دلیل اين امر آن است که نرمال

ها را از بین ببرد. در واقن برخی  تواند تمام افزونگی وکاست نمی کم )همانطور که ديديم( تجزيه بی

ازي هیچ س که با نرمال -ادي نشده استدر اين قسمت درباره آنها بحث زي-ها هستند  افزونگی

هدف کاهش افزونگی ممکن است با هدفی ديگر ت اد داشته ، نسبتی ندارند. دلیل ديگر آن که

است. صبر  ها محافظت از وابستگیاين هدف  ،در اين مورد هم تاکنون صحبتی نشده بود ،باشد

 ،رقمی(2دهنده کدپستی) نشان ZIPکنید تا توعیح دهم. مرابطه زير را در نظر بگیريد. )ويفگی 

STATE استان، CITY و  شهرSTREET :)خیابان است 
  ADDR { STREET, CITY, STATE, ZIP } 

 زير در مرابطه وجود دارند: FDفر  کنید 
  { STREET, CITY, STATE }  { ZIP } 

  { ZIP }                   { CITY, STATE } 
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FD رساند که اين رابطه  دوم میBCNF  نیست. ولی با اعمال ق یه هیث و تجزيه آن به

 زير: BCNFپرتوهاي 
  ZCS { ZIP, CITY, STATE } 

      KEY { ZIP } 

 

  ZS { ZIP, STREET } 

     KEY { ZIP, STREET } 

 

، که در مرابطه اصلی وجود دارد {ZIP}{STREET, CITY, STATE}وابستگی 

وجود دارد، ولی اين کافی نیست و  ZCSو  ZSپیوند شود  )اين وابستگی در  می «ناپديد»

توانند بطور  نمی ZCSو  ZSوابستگی بايد در هر يک از پرتوها به تنهايی موجود باشد.( در نتیجه 

روزرسانی شوند. مثال فر  کنید در حال حاعر اين پرتوها داراي مقدارهاي موجود در  مستقل به

ناپديد »وابستگی  ،ZSدر  <Broadway,10111>هستند. در صورت در  تاپل  0-1شکل 

مورد بررسی قرار  ZSو هم  ZCSگیري بايستی هم  زيرپا گذاشته خواهد شد. براي تصمیم «شده

ها را گسسته  بوسیله پرتو وابستگیگويد:  ها می گیرند. به همین دلیل قاعده محافظت از وابستگی
گاهی با  BCNFهدف تجزيه تا سطح متاسفانه، اين هدف و  ،نشان داد که ADDR. مثال نکنید

 گیرند. هم در ت اد قرار می

 

 
 با مقدارهاي نمونه ZSو  ZCS. پرتوهاي 0-1شکل 

 

با يک نام  ،اين هدف عمال همان هدف قبلی )کاهش افزونگی( جلوگیري از آنومالی:

مالی در به دلیل افزونگی احت ،هايی که کامال نرمال نباشند دانند که طراحی ديگر است. همه می

-1بار ديگر شکل  )يک STPروزرسانی قرار دارند. براي مثال در مرابطه  معر  آنومالی هنگام به

 52و در تاپل ديگر داراي رتبه  50ممکن است در يک تاپل داراي رتبه  S1کننده  توزين ،(4

طور کامل جامعیت ب ،فقط در صورتی امکان بروز دارد که «روزرسانی آنومالی به»باشد. )البته اين 

روزرسانی به اين روش بهتر باشد: اگر طراحی  برقرار نشده باشد. شايد راه توصیف آنومالی به
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کنند به آسانی قابل شرح و  هايی جلوگیري می قیدهايی که از چنین آنومالی ،کامال نرمال باشد

 احتماال به آسانی قابل اعمال خواهند بود. پاراگراف بعد را ببینید.(

بديهی است که برقراري برخی  بارات و الزام به رعايت قیدهاي جامعیت:سازي ع ساده

اگر مقدارها  ،ت مین کننده برقراري برخی قیدهاي ديگر هستند. به عنوان يک مثال ساده ،قیدها

باشند  0000آنها قطعا بايستی کوچکتر يا مساوي  ،باشند 2000بايستی کوچکتر يا مساوي 

را بطور  Bقید  ،Aاعالن برقراري قید ، باشد Bت مین کننده قید  A)صحبت تقريبی(. حال اگر قید 

سازي تا سطح  ديگر نیازي به اعالن نخواهد داشت(. نرمال Bبرقرار خواهد کرد ) «اتوماتیک»

5NF اي است براي اعالن و برقراري برخی قیدهاي مهم: تنها کاري که پس از آن بايد  راه ساده

تا از  -داديم کاري که در هر حال انجام می- مین يکتايی آنهاست انجام دهیم تعريف کلیدها و ت

ها( به صورت اتوماتیک برقرار شوند چرا که اعمال همه FDها و MVDها )و JDآن پس تمامی 

 کند. سازي در اينجا نقش بزرگی ايفا می شوند. نرمال آنها بوسیله کلیدها ت مین می

ها تنها يکی JD ،سازي نوشدارو نیست. اول مالاز سوي ديگر چند دلیل براي اينکه چرا نر 

کند. دوم، يک مرابطه خام  هاي ديگر هیچ کمکی نمی سازي به نوع از انواع قیدها هستند و نرمال

تجزيه شود و هیچ رهنمود  5NFهاي گوناگونی به پرتوهاي  تواند به روش بسیاري مواقن می

ر طراحی مباحث بسیاري وجود دارد که د ،رسمی براي انتخاب يکی از آنها وجود ندارد. سوم

آورد. براي مثال از کجا بفهمیم که بايستی يک مرابطه براي  سازي سخنی از آنها به زبان نمی نرمال

پاريسی و غیره؟ اين امر  ،کنندگان لندنی کنندگان داشته باشیم و نه چند مرابطه براي توزين توزين

 سازي نیست. از بديهیات نرمال

سازي تلقی  کنم که گفتار من در اين بخش نبايستی به منزله حمله به نرمالبايستی روشن 

است. من قصد  شديدا دور از صرفهشود. من به اين نظر پايبندم که هر چیز کمتر از کامال نرمال، 

ختم کنم و مسلما برخی از شما تاکنون چیزي در مورد  -منطقی –دارم اين مطلب را با يک بحث 

تنها بايستی به عنوان  «کاهش درجه نرمال»و آن در حمايت از اين نظر است که  ايد به آن نشنیده
ها براي افزايش کارايی به  فقط در صورتی که تمامی راهآخرين راه حل مورد استفاده قرار گیرد. 

نشینی نمود. به خاطر  سازي کامل عقب توان از طراحی با نرمال نحوي شکست خورده باشند  می

موافقم. بلی؛ اما اين امر در  ،برد سازي کارايی را باال می ن با اين تصور که نرمالداشته باشید م
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هايی در  توصیه»به گونه ديگري است که بعدا به آن خواهم پرداخت )بخش  SQLمحصوالت 

 را ببینید(. در هر حال به اين استدالل توجه کنید.« مورد طراحی فیزيکی

ها م ر است )از نظر منطقی بد  روزرسانی ل براي بهنرما رجهد دانیم که کاهش همه ما می

تواند جامعیت پايگاه را هم به خطر اندازد(.  کند و می تر می نويسی آنها را سخت است يعنی عبارت

هاي خام را  رسد که اين امر براي بازيابی هم م ر باشد و نوشتن کوقري همچنین به نظر می

شود يعنی اگر عبارات قابل اجرا باشند ممکن  تر می انهاي غلط آس تر نمايد )نوشتن عبارت مشکل

اند(.  هايی هستند که به يک کوقري غلط داده شده برگردانند ولی پاسخ «صحیح»است پاسخی 

 ،FD( را نگاه کنید که در آن 5-1)شکل  LSدهم. دوباره مرابطه  توعیح می

{CITY}{STATUS}  را در نظر بگیريد.  «متوسط رتبه شهرها را بده»برقرار است. کوقري

 50 ،80هاي  آتن و پاريس داراي رتبه، شهرهاي لندن ،با در نظر گرفتن مقدارهاي نمونه در شکل

خواهیم عبارت  خواهد شد. حال می 001/50هستند و در نتیجه معدل )تا سه رقم اعشار(  80و 

SQL :اين کوقري را بنويسیم 

1  SELECT AVG ( RS.STATUS ) AS RESULT 

   FROM  RS 

 
. مشکل اين است که رتبه پاريس و لندن هر يک دوبار به حساب 50)غلط(:  نتیجه

 کنیم: نیاز داريم. امتحان می AVGدرون  DISTINCTاند. گويا  به  آمده
2  SELECT AVG ( DISTINCT RS.STATUS ) AS RESULT 

   FROM  RS 

 
بندي چه کار  ها. با گروه م، نه رتبهنیاز داشتی شهرها. ما به متمايز کردن 52)غلط(:  نتیجه

 توان کرد: می
3  SELECT RS.CITY, AVG ( RS.STATUS ) AS RESULT 

   FROM   RS 

   GROUP  BY RS.CITY 

اين عبارت معدل رتبه  <Athens,30>, <London,20>, <Paris,30>.)غلط(:  نتیجه

 هاست. واهیم معدلِ معدلخ دهد نه معدل کلی شهرها را. شايد چیزي که می را می هر شهر
4  SELECT RS.CITY, AVG ( AVG ( RS.STATUS ) ) AS RESULT 

   FROM   RS 

   GROUP  BY RS.CITY 
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دهد و  را نمی «اي  توابن مجموعه»اجازه اجراي  *استاندارد به درستی SQL: خطا. نتیجه

AVG :تودرتو در اين گروه قرار دارد. يک تالش ديگر 
5  SELECT AVG ( TEMP.STATUS ) AS RESULT 

   FROM ( SELECT DISTINCT RS.CITY, RS.STATUS 

          FROM   RS ) AS TEMP 

 
 SQLگفتم تمامی محصوالت  2. همانطور که در فصل 001/50)باالخره درست(:  نتیجه

 کنند. شود پشتیبانی نمی می FROMهاي تودرتو در بند  از زيرکوقري

خواهم سراغ موعوعی بروم  حال می ،است )بهتر است بگويیم فعال(سازي  اين انتهاي نرمال

که بخش کوچک ديگري است از دانش طراحی  ،تفکیک)تعامد( ،که کمتر با آن آشنايی داريد

 ها. پايگاه داده

 

 تفکیک

دهد.  کنندگان نشان می يک طراحی ممکن ولی بطور واعح بد را براي توزين 1-1شکل 

کنندگانی  مربوط به توزين SBکنندگان مستقر در پاريس است و رابطه  نمتعلق به توزي SAمرابطه 

بینید اين طراحی موجب  هستند. همانطور که می 80است که در پاريس نیستند و يا داراي رتبه 

، ها در هر دو مرابطه آمده است. مثل همه افزونگی S3افزونگی شده است و بطور مشخ  تاپل 

مرفیت  ،گردد. )افزونگی از هر نوعی که باشد روزرسانی می ر بهاين مورد هم موجب آنومالی د

 روزرسانی را دارد.( ايجاد آنومالی در به

 

                                                 
تر  بايستی اجازه اجراهاي  هاي کامل کنیم. زبان صحبت می SQLبه اين دلیل گفتم به درستی چون دقیقا در مورد  *

 ريد:در نظر بگی SQLتودرتو را بدهند. اجازه بدهید تا توعیح بدهم. عبارت زير را در 
SELECT SUM(SP.QTY) AS SQ FROM SP WHERE SP.QTY > 100 

گردد و  برمی SP.QTY FROM SP WHERE SP.QTY > 100به  SUM)عمدا مثال ديگري آوردم(. در اينجا 

چنین نیست در نتیجه عبارتی به شکل  SQLتر کل عبارت بايستی درون پرانتز قرار گیرد.  ولی  هاي کامل زبان

AVG(SUM(QTY))  غیرمجاز است چرا کهSQL تواند بفهمد کدام بخش از عبارت محصور شده مربوط به  نمی

SUM  و کدام بخش مربوط بهAVG .است 
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 با مقدارهاي نمونه SBو  SAهاي  . مرابطه1-1شکل 

 

در هر دو مرابطه ح ور داشته باشد. اگر فر  کنیم که اين  بايد S3به ياد داشته باشید که 

با فر  بسته بودن جهان  SAجود ندارد، از عدم ح ور در و SAهست ولی در  SBتاپل در 

در پاريس  S3گويد که  می SBپاريس نیست ولی  S3توان چنین انگاشت که محل استقرار  می

ثبات خود را از دست داده   مان مانده است و پايگاه داده . بنابراين يک تناق  روي دستاست

 است.

توانند در دو مرابطه  دو تاپل يکسان می ،بديهی است. بطور خالصه 1-1مشکل طراحی 

تر يک تاپل در دو مرابطه ماهر شده است بدون اينکه هیچ قیدي زيرپا  مجزا ماهر شوند و دقیق

 گذاشته شود. يک قانون بديهی:

  قیدها نبايستی اجازه دهند که يک تاپل در دو مرابطه اصل طراحی تفکیکی )نگارش اول(:

 يک پايگاه داده ماهر شود.

ا ه در اينجا به اين واقعیت اشاره دارد که طبق اين اصل مرابطه تفکیکی)متعامد(کلمه 

داشته باشند  «همیوشانی»حال اگر قیدهاي آنها   -که در اينجا نیستند -بايستی از هم مستقل باشند

 افتد. چنین اتفاقی نمی

  کنند و در نتیجه تواننند اين اصل را نق نوع نباشند نمی بديهی است که اگر دو رابطه هم

توانید چنین تصور کنید که اين اصل در چنین مواردي ارزش چندانی ندارد و در نهايت، وجود  می

را در نظر بگیريد که  3-1نوع در پايگاه چندان متداول نیست. ولی شکل  دو يا چند مرابطه هم

تواند در  تاپل نمی دهد. با اين وجود که يک کنندگان را نشان می يک طراحی بد ديگر از توزين

داراي پرتوي يکسان در  SYو يک تاپل از  SXيک تاپل از  استدو مرابطه ماهر شود، ممکن 
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{SNO,SNAME}
روزرسانی گردد.  باشند و اين حقیقت نیز سبب افزونگی و آنومالی هنگام به *

 از اين رو بايستی اصل طراحی را توسعه دهیم:

دو مرابطه مجزا در يک  Bو  Aفر  کنید  ی(:اصل طراحی تفکیکی )نگارش دوم و نهاي

 B1،B2،...Bmو  A1،A2،...Amوکاست به  کم به ترتیب قابل تجزيه بی Bو  Aپايگاه داده هستند. اگر 

اي که يک تاپل بتواند در هر دو ماهر  به گونه ،اي وجود داشته باشندBjو  Aiنبايستی هیچ  ،باشند

 شود.

 سازي نیز با آن سروکار داشتیم. که در نرمال همان چیزي استوکاست  کم تجزيه بی

 

 
 با مقدارهاي نمونه SXو  SYهاي  . مرابطه3-1شکل 

 

 کنم: چند نکته جديد را مطرح می، پس از اين بحث و تعريف

 شود چرا که يک تجزيه  نگارش دوم اين اصل، نگارش اول را هم شامل می

د دارد و آن پرتو وجو Rوکاست هست که همیشه و براي هر مرابطه  کم بی

 است(. Rهاي  است )پرتوي که شامل تمام ويفگی Rاصلی 

 سازي موعوعی ذاتی است ولی اين اصل  نیز مانند نرمال اصل طراحی تفکیکی

 بخشد. می رسمیتسازي( به آن  )باز هم مانند نرمال

 هاي  هدف از طراحی تفکیکی کاهش افزونگی و در نتیجه جلوگیري از آنومالی

سازي(. در واقن تفکیک، مکمل  ی است. )باز هم مانند نرمالروزرسان به

سازي افزونگی  توان گفت نرمال سازي است و به صورت تقريبی می نرمال

 دهد. را کاهش می ها ها و تفکیک افزونگی سراسري مرابطه داخلی مرابطه

                                                 
توان نگارشی از اين عملگر تعريف کرد که بجاي  اي است ولی کامال روشن است که می پرتو يک عملگر رابطه *

اپل را پیدا کرد. اين امر در مورد برخی ديگر از عملگرهاي ا کار کند و با آن پرتوي از يک ته با تاپل، ها رابطه

 اي نیز صادق است. رابطه
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 سازي است. مجددا تجزيه مرابطه  تفکیک به نوع ديگري نیز مکمل نرمالS  به

SX  وSY  اصول  تمامیبینیم که  را در نظر بگیريد. می 3-1در شکل

 ،هستند 5NFاند  هر دو پرتو در سطح  سازي در اين طراحی رعايت شده نرمال

اند و براي بازسازي  ها محافظت شده وکاست است، وابستگی کم تجزيه بی

به  است که -سازي و نه نرمال-اين تفکیک  *اند. هر دو پرتو مورد نیاز Sمرابطه 

 طراحی به درستی انجام نگرفته است.، گويد ما می

 اعتنايی  ولی بسیاري اوقات در عمل مورد بی  ،تفکیک گرچه امري ذاتی است

 ايم: ديده ،هاي داده تجاري در پايگاه ،گیرد. چنین نحوه طراحی را بارها قرار می
ACTIVITIES_2001 { ENTRYNO, DESCRIPTION, AMOUNT, NEW_BAL } 

ACTIVITIES_2002 { ENTRYNO, DESCRIPTION, AMOUNT, NEW_BAL } 

ACTIVITIES_2003 { ENTRYNO, DESCRIPTION, AMOUNT, NEW_BAL } 

ACTIVITIES_2004 { ENTRYNO, DESCRIPTION, AMOUNT, NEW_BAL } 

ACTIVITIES_2005 { ENTRYNO, DESCRIPTION, AMOUNT, NEW_BAL } 

  ... 

 طراحی بهتر خواهد شد:، بطهبا استفاده از فقط يک مرا
ACTIVITIES { ENTRYNO, DESCRIPTION, AMOUNT, NEW_BAL, YEAR } 

 

 توجه

اين است  شوند در عمل انجام می - با چند مرابطه-هايی يکی از داليل اينکه چنین طراحی

تی ها در سطح فیزيکی وجود دارد و با انجام اين کار بايس که معموال داليلی براي جداکردن داده

ها هنوز هم به همان خوبی در سطح منطقی قابل نمايش باشند. ولی داليلی که با توجه به  داده

 توانند طراحی بد منطقی را توجیه نمايند. نمی، شوند طراحی فیزيکی عنوان می

  اگرA  وB در تبعیت از اصل طراحی تفکیکی به  ،نوع باشند دو مرابطه هم

بدين معنا که هیچ  ،ايستی کامال مجزا باشندشوند و ب سازي می صورت زير پیاده

                                                 
وکاست است که با پیوند پرتوهاي آن بتوانیم به مرابطه اصلی بازگرديم. اين  کم اي بی پیش از اين گفتم  تجزيه *

ی پرتوها بايستی مورد نیاز کنیم که تمام درست است، ولی کافی نیست. در عمل مطمئنا ما اين شرط را اعافه می

تجزيه  {SNO,SNAME,CITY}و  {SNO,STATUS}، {SNO}را به پرتوهاي  Sباشند. براي مثال قاعدتا مرابطه 

 آيد. از پیوند آنها بدست می Sکنیم گر چه  نمی
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خواهد  تاپلی نبايد در هر دو آنها ماهر شود. )اجتماع آنها ما را به رابطه اولیه باز

 شود. گفته می تفکیکی تجزيه ،يا گردانید.( به چنین تجزيه
  A INTERSECT B : is always empty 

  A UNION B      : is always a disjoint union 

  A MINUS B      : is always equal to A 

 

 فیزیکیهایی درباره طراحی  توصیه

ي چیزي براي گفتن درباره طراحی فیزيکی ندارد ولی چیزهايی هستند که ا مدل رابطه

کم توسط  چیزهايی که دست ،ي گفته شوندا هاي رابطه توانند در مورد طراحی فیزيکی سیستم می

ند )جزقیات طراحی فیزيکی از ا هرگز بطور روشن تشريح نشده اند ولی سازي شده مدل پیاده

 مختلف تفاوت وجود دارد(. هاي است و در مورد آنها  بین سیستم DBMSهاي  ويفگی

رويکرد  رو طراحی منطقی باشد. طراحی فیزيکی بايد دنباله اولین نکته اين است که

و سیس با پیگیري گام به گام اين  آن است که ابتدا طراحی منطقی را تمیز انجام دهیم «درست»

مورد نظر را طراحی نمايیم. طراحی فیزيکی بايستی از طراحی  DBMSطرح، ساختارهاي فیزيکی 

آل  هاي ديگر براي بدست آوردن آن قابل قبول نیست. در حالت ايده منطقی ناشی شده باشد و راه

کی بهینه را پیدا کند )اين هدف سیستم بايستی قادر باشد بدون دخالت افراد، خودش طراحی فیزي

کنید دور از دسترس نیست. در اين فصل کمی در مورد آن توعیح  آنقدرها هم که فکر می

 دهم.( می

يکی از داليل اين که هیچ کدام از مباحث طراحی فیزيکی  ،ديديم 4نکته دوم: در فصل 

در اجراي مدل کامال باز  سازي کنندگان اي جايی ندارند اين است که دست پیاده در نظريه رابطه

 ،گیر شده و اين امر به ما لطمه وارد کرده است کنم که عدم درک مدل همه باشد.  من تصور می

اند. در اين  اي مدل ناموفق بودهه برداري کامل از قابلیت در بهره SQLهمانا بیشتر محصوالت 

شود، تفاوتی  یره میبیند و چیزي که به صورت فیزيکی ذخ محصوالت بین چیزي که کاربر می

تصوير مستقیم چیزي است که کاربر در سطح  ،وجود ندارد. به بیان ديگر در عمل انباره فیزيکی

دانم که اين مفاهیم بیش از حد  به آن اشاره دارد. )من می 3-1همانطور که شکل ، بیند منطقی می

 نند.(اند ولی هنوز آنقدر درست هستند که مقصود را منتقل ک ساده گرفته شده
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 سازي با تصوير مستقیم )بد( . پیاده3-1شکل 

 

سازي به روش تصوير مستقیم اشکاالت زيادي دارد که براي دوري از طوالنی شدن  پیاده

اي را  تر آن است که اين کار استقالل داده ولی از همه آنها برجسته، شوم بحث وارد جزقیات نمی

، مجبور را تغییر دهیم )به دلیل افزايش کارايی(کند. اگر بخواهیم طراحی فیزيکی  تامین نمی

کاهش درجه نرمال »ايم که بايستی  که طراحی منطقی را هم عو  کنیم. بارها شنیدهخواهیم بود 

انجام شود ولی در اصل نحوه طراحی منطقی مطلقا ربطی به کارايی  «به منظور افزايش کارايی

اراي رابطه يک به يک باشد آنوقت.... معلوم ندارد اما اگر طراحی منطقی با طراحی فیزيکی د

توانیم وععی بهتر از اين داشته باشیم. هواداران مدل  است چه اتفاقی خواهد افتاد. مطمئنا ما می

سازي شود. يکی از  ي نبايد به اين شکل پیادها ويند مدل رابطهگ اي سالهاست که می رابطه

مشکالت مربوط به تصوير مستقیم ، واهد شدمحصوالت کامال جديد که بزودي به بازار عرعه خ

( نام دارد. TransRelational) يا ترارابطهرا در دستور کار خود قرار داده است. اين تکنولوژي 

سازي است ذکر جزقیات آن از موعوع اين کتاب خار   از آنجا که اين تکنولوژي درباره پیاده

ويرايش هشتم نگارش  ها هاي پايگاه داده یستمآشنايی با ستوانید کلیات آن را در کتاب  است و می

خواهم در اينجا انجام دهم اين است که تا حدودي  پیدا کنید. تنها کاري که من می، اينجانب

گیري سطوح منطقی و فیزيکی را از هم جدا  هايی که با دقت و سخت سازي هاي پیاده ويفگی

 اند، را برايتان شرح دهم. کرده

نخواهیم بود )منظورم در سطح  «کاهش درجه نرمال براي کارايی»اول، هرگز مجبور به 

 6NFو حتی  5NFتوانند در سطح  ها می تمام مرابطه، منطقی است(. بدون پرداخت هیچ تاوانی

 شود. باشند. طراحی فیزيکی فارغ از مساله کارايی انجام می

را در پیش گرفته اي  گرايانه شدگی اطالعات راه واقن در برخورد با مشکل گم 6NF ،دوم

در واقن پايگاه داده را  ،حالته نشده است(. با استفاده از تهی است )يعنی وارد حوزه تهی و منطق سه
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داند. ولی اگر کسی چیزي را  کنید به صراحت اعالم کند که چه چیزهايی را نمی مجبور می

 اند:  داند بهتر است اصال چیزي نگويد که  چنین گفته نمی

 دانشی پرده ندريدمی ويشتن ديدمی،  به بیبه آيینه گر خ

 وگرنه شدن چون بهايم خموش ، هوش چو مردم سخن گفت بايد به

 بهايم خموشند و گويا بشر،  زبان بسته بهتر که گويا به شر 

دانیم ولی  را می S1. رتبه S2و  S1کننده وجود دارند  براي مثال فر  کنید فقط دو توزين

نشان  40-1تواند به صورت شکل  براي اين وععیت می 6NFطراحی  دانیم. يک را نمی S2رتبه 

 داده شود.

 

 
 نامعلوم است. S2کننده  . وععیتی که در آن رتبه توزين40-1شکل 

 

شدگی اطالعات بسیار است ولی اينجا جاي آنها نیست. چیزي که در  گفتنی درباره گم

داشته  «تاپل»ع طراحی مجبور نیستیم يک خواهم بر آن تاکید کنم اين است که در اين نو اينجا می

 را نشان دهد. S2تاپلی نداريم که رتبه  اصال بلکه ،است «تهی» S2باشیم که در آن رتبه 

سیستمی که مد نظر من است بايستی واقعا بطور خودکار بتواند طراحی فیزيکی  ،در نهايت

ر بايستی بسیار ناچیز و يا را  از روي طراحی منطقی بدست آورد و دخالت فرد طراح در اين ام

توانم دلیلی براي اين امر بیاورم ولیکن به  هیچ باشد. با در نظر گرفتن همه جوانب من در اينجا نمی

 آن سخت معتقدم.

 

 خالصه

سازي و  مرکز توجه اين فصل بر نظريه طراحی پايگاه در سطح منطقی بود يعنی نرمال

بر ، ه(. نکته اصلی اين است که طراحی منطقیتفکیک )بخش علمی نظام و قواعد طراحی پايگا

است و يا بايد باشد. و ديديم که اصول تغییر ناپذيري   DBMSخالف طراحی فیزيکی مستقل از 

 توانند در حل مساقل به کار روند. وجود دارند که معموال می
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نکته ديگري که در متن به روشنی به آن اشاره نکردم اين است که طراحی منطقی 

هاي کاربردي هم مستقل باشد. هدف ايجاد  مستقل است، بايستی از برنامه DBMSور که از همانط

و به همین ، کاربرد آنها ها باشد تا چگونگی  داده معناينوعی طراحی است که تمرکز آن بیشتر بر 

ها به چشم يک نمايش قابل  ام. پايگاه داده نماها تاکید کرده دلیل هم بر مفهوم قیدها و گزاره

شود و قیدها به خود معنا اشاره دارند. در کل روند  نگريسته می، اعتماد از معناي وععیتی خام

 طراحی منطقی چیزي شبیه اين است:

 ها با دقت هرچه بیشتر. نماهاي مرابطه موشکافی گزاره -4

ها و قیدها. البته تعدادي از اين قیدها به صورت  به مرابطه 4انتساب خروجی مرحله  -5

FD،ها MVD ها و ياJD.ها خواهند بود 

توان  گاه نمی هاي کاربردي آن است که هیچ دلیل ديگر مطلوب بودن استقالل از برنامه

خواهیم پايگاه در برابر نیازهاي  بینی کرد. بنابراين اگر نمی ها را پیش تمامی کاربردهاي داده

 بايستی يک طراحی قوي داشته باشیم. ،پردازشی جديد ناتوان شود

سازي  است. نرمال کاهش افزونگیدهد  مترين کاري که نظريه طراحی انجام میمه

دهد. بحث من در  ها را کاهش می ها و تفکیک افزونگی سراسري مرابطه افزونگی داخلی مرابطه

نرمال با توجه به  شده شناختههاي  که فرم- 5NFو  BCNFمورد نرمال سازي بر روي 

هاي نرمال  اي به ديگر فرم بود. )با اين حال دست کم اشاره -دهاي تابعی و پیوندي هستن وابستگی

کند. در  سازي برقراري قیدها را آسانتر )و شايد اجبار( می داشتم.( گفتم که نرمال 6NFبخصوم 

بايستی ، روزرسانی بیش از يک تاپل در يک لحظه به -ام تا به حال اين را نگفته-غیر اين صورت 

هاي غیر نرمال داراي افزونگی هستند و افزونگی  باشد )چرا که طراحیاز لحاظ منطقی قابل قبول 

روزرسانی شوند(. روشن  جا به بر اين امر داللت دارد که گاهی اوقات بايستی چند چیز به طور يک

آورد. همچنین براي عدم  کردم که نرمال سازي يک احساس ذاتی را به صورت رسمی درمی

در مورد  ،روزرسانی طقی و شايد نامانوس آوردم که بجاي بهکاهش درجه نرمال يک استدالل من

، «کاهش درجه نرمال براي کارايی»خواهم اعافه کنم که بر خالف شعار  بازيابی بود؛ در اينجا می

نمايد )هم  کم کردن درجه نرمال در عمل به کارايی لطمه وارد می،دانید همانطور که احتماال می

معموال به معناي  «کاهش درجه نرمال براي کارايی»ابی(. در واقن روزرسانی و هم در بازي در به

 افزايش براي کارايی يک کاربرد خام به بهاي قربانی کردن کارايی در بقیه موارد است.
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در   و چند توصیه ،را نیز توعیح دادم)بازهم رسمی کردن احساس( اصل طراحی تفکیکی

زيکی بايستی از روي طراحی منطقی بدست مورد طراحی فیزيکی مطرح کردم. اوال طراحی فی

هاي امروزي که به  آيد و هیچ راه ديگر قابل قبول نیست. ثانیا اگر بتوانیم به نحوي از طراحی

بسیار خوب خواهد شد. ثالثا اگر انجام طراحی  ،صورت تصوير مستقیم هستند رهايی پیدا کنیم

 ين مورد ابراز امیدواري کردم.خیلی خوب است و من در ا ،فیزيکی هم کامال خودکار شود

اند. نبايستی  سازي و تفکیک همواره اختیاري کنم که قوانین نرمال تاکید می ،آخرين نکته

دانیم  منزل ديد که هرگز نبايد زيرپا گذاشته شوند. همانطور که می ها را به شکل وحی اين قانون

کاهش »در مورد  ،است منطقیل داليلی وجود دارد )منظورم دالي «کامل»سازي  براي عدم نرمال

کنم(. اين امر در مورد تفکیک هم صادق است. عدم انجام  صحبت نمی «درجه نرمال براي کارايی

 ،هاي خاصی را موجب شود شود و ممکن است آنومالی سازي کامل موجب افزونگی می نرمال

، مطرح شد رعايت نکردن تفکیک هم چنین است. حتی با وجود نظريه طراحی که در اين فصل

 ها هنوز نیازمند نوعی مصالحه در برقراري تعادل میان نیازهاست. طراحی پايگاه داده

 

 ها تمرین

 

 ترين شکل ممکن تعريف کنید. وابستگی تابعی و وابستگی پیوندي را به دقیق -4

 

را ذکر  SPهاي خودمان  سفارش  برقرار در مرابطه -اهمیت و بااهمیت بی–هاي FDتمام  -5

 کنید.

 

 ها وابسته است: درست يا غلط؟ به موعوع تساوي تاپل FDموعوع  -8

 

 ق یه هیث را ثابت کنید. همچنین ثابت کنید که عکس اين ق یه درست نیست. -1
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اي که با  وکاست بدين معناست که يک مرابطه به چند پرتو تجزيه شود به گونه کم تجزيه بی -2

به  rاز مرابطه  r2و  r1لیه را بدست آورد. در واقن اگر پرتوهاي پیوند آنها بتوان دوباره مرابطه او

همیشه  r2و  r1حداقل در يکی از آنها ديده شود آنگاه پیوند  rاي باشند که هر ويفگی  گونه

کند. اين ادعا را ثابت کنید. )بنابراين مشکل تجزيه از کم و کاست  را تولید می rاي ه تمامی تاپل

هاي اصلی و بدلی  توان تاپل کند. از آنجا که نمی تولید می «بدلی»هاي اعافه  دار اين است که تاپل

 روند.( اطالعات از بین می، را از هم تشخی  داد

 

شود به چه معناست؟ اين که  بوسیله فراکلید اعمال می FDگويند  فراکلید چیست؟ اين که می -0

 شود به چه معناست؟ بوسیله فراکلید اعمال می JDگويند  می

 

آشکار است که سیستم قابلیت اجبار به  ،شوند. حال ناپذير فر  می کلیدها يکتا و کاهش -1

توان آن را هم توسط  توان گفت )آيا می ناپذيري چه می يکتايی را دارد؛ ولی در مورد کاهش

 سیستم اجبار کرد(؟

 

خاصی  اهمیت. آيا اولی حالت بی JDاهمیت ب( يک  بی FDمنظور چیست از: الف( يک  -3

 از دومی است؟

 

میتواند داشته باشد  Rکه  هايیFDباشد. بیشترين تعداد  nاي از درجه  مرابطه Rفر  کنید  -3

 اهمیت(؟ چندتاست )با اهمیت و بی

 

در آنها برقرار  FD، AB ها هستند و از ويفگیاي  مجموعه که هر دو Bو  Aفر  کنید  -40

 ی خواهد افتاد؟است. اگر يکی از آنها تهی باشد چه اتفاق

 

برگزار  cدر کالس  tکه توسط معلم  lدرس  sآموز  دانش pزنگ  dيک گزاره: در روز  -44

است(. هر  3تا  4يک زنگ بین  pيک روز هفته بین شنبه تا پنجشنبه و  dشود را دارد) که  می

 نامی يکتا دارد. ،هاي طول هفته شود که در میان تمام درس درس در يک زنگ برگزار می
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هم  5NFها  براي  اين پايگاه داده طراحی کنید. آيا اين مرابطه BCNFهاي  اي از مرابطه مجموعه

 ؟ کلیدها کدامند؟6NFهستند؟ 

 

دادند که يک رابطه به دقیقا دو  وکاست در اين فصل نشان می کم هاي تجزيه بی بیشتر مثال -45

 سه پرتو يا بیشتر پیش آيد؟شود. آيا ممکن است عرورتی براي تجزيه به  پرتو تجزيه می

 

بجاي کلید  جايگزينو يا  ساختگیکنند که از کلیدهاي  بسیاري طراحان پايگاه توصیه می -48

ها  را به مرابطه همیشگی سفارش SPNOتوانیم ويفگی  استفاده شود. براي مثال می «طبیعی»اصلی 

کلید  {SPNO}سیس اعافه کنیم )بعد از اينکه مطمئن شديم نام اين ويفگی يکتاست( و 

کلید است ولی ديگر کلید اصلی  {SNO,PNO}جايگزين مرابطه کنیم. )توجه، هنوز هم 

اي تفاوتی ندارند مگر الف( فقط  نیست.( بنابراين کلیدهاي جايگزين با کلیدهاي ديگر رابطه

خورد که  داراي يک ويفگی هستند ب( مقدار موجود در آنها فقط به درد جانشینی چیزهايی می

رود و هیچ معناي ديگري  نماد آنها هستند )يعنی فقط براي نمايش فالن موجوديت به کار می

آل اين مقدارها بايستی توسط سیستم ايجاد شوند ولی اين موعوع که آنها  ندارد(. در حالت ايده

توسط کاربر و يا سیستم ايجاد شوند هیچ تفاوتی در اساس ايده کلیدهاي جانشین بوجود 

کنید که کلیدهاي  ا هستند؟ آيا فکر میه هاي تاپل آيا کلیدهاي جانشین همان شناسه آورد. نمی

 جانشین ايده خوبی هستند؟

 

فهرستی اولیه از  ،)با تشکر از هیو دارون( من قصد داشتم يک مهمانی بدهم و از اين روي -41

یهمانان میهمانان جهت شرکت در میهمانی تهیه کردم. استقبال خوب بود ولی بع ی از م

شان را به آمدن ديگران مشروط کردند. مثال باب و کال گفتند اگر امی بیايد آنها هم  آمدن

، گاي گفت در هر آيد هال گفت اگر دان و ايوه هر دو و يا فري بیايند او هم می ،خواهند آمد

طراحی  اي و به همین ترتیب. پايگاه دادهآيد  آيد، جو گفت اگر باب و امی بیايند، می صورت می

 کنید که نشان دهد آمدن چه کسی وابسته به چه کسی است؟
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هاي مورد نظر کارمندان و  براي اين منظور يک پايگاه داده طراحی کنید. موجوديت -42

نويس نیستند.  نويسی کارمند است ولی برخی کارمندان برنامه نويسان هستند. هر برنامه برنامه

نويسان داراي )يک( زبان  و دستمزد هستند و برنامهنام  ،کارمندان داراي شماره پرسنلی

نويسی  نويس تعداد دلخواهی زبان برنامه نويسی که در آن ماهرند، هستند. حال اگر هر برنامه برنامه

 کند؟ داشته باشد طراحی چه تغییري می

 

هستند و اجتماع  Rهايی از عنوان مرابطه  زيرمجموعه Cو  ،A، Bفر  کنید که  -40

نشانه اجتماع  ABاي( اين سه مساوي عنوان مرابطه اصلی است. فر  کنید  )مجموعه

زير  MVDهاي چندمقداري  وابستگی R. در ACدر مورد  طور و همین Bو  Aاي(  )مجموعه

 برقرار است:
  A  B 

   

  A  C 

خوانده « است Aداراي وابستگی چندگانه به  B»يا  «Bدو فلش  A»به صورت  A  B)که 

 Rدر آن برقرار باشد.( نشان دهید اگر  {AB, AC}ود اگر و تنها اگر وابستگی پیوندي ش می

و  <a,b1,c1>داراي اين خاصیت خواهد بود که اگر دو تاپل  ،هاي فوق باشدMVDداراي 

<a,b2,c2>  در آن ح ور داشته باشند، حتما داراي دو تاپل<a,b1,c2>  و<a,b2,c1>  نیز

 خواهد بود.

 

 نیز خواهد بود. MVD،  A  Bداراي  ،باشد FD، A  Bداراي  Rهید اگر نشان د -41

 

تواند به صورت  می Rاست. ثابت کنید  40مانند تمرين  R)ق یه فاگین( فر  کنید  -43

در آن  ACو  ABهاي MVDتجزيه شود اگر و تنها اگر  ACو  ABوکاست به  کم بی

 برقرار باشند.

 

 Aهاي رابطه همانند  براي تمام ويفگیK  A باشد آنگاه  R کلید Kثابت کنید اگر  -43

 برقرار است.
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 4NFدر سطح  Rشد  رسد. گفته :اينجا براي اراقه تعريفی ديگر مکان مناسبی به نظر میتوجه

 MVD، ABبا اهمیت بوسیله فراکلید اعمال شود.  MVDاست اگر و تنها اگر هر 

باشد. اعمال بوسیله  Bمادر  مجموعه Aو يا  Rي عنوان مساو ABاهمیت است اگر و تنها اگر  بی

 فراکلید باشد. Aافتد که  فراکلید در صورتی اتفاق می

 

 نباشد. 4NFباشد و  BCNFمثالی بیاوريد که يک رابطه  -50

 

ها، مناطق  اند از بازارياب ها عبارت پايگاهی براي اين منظور طراحی کنید: موجوديت -54

تواند در يک يا چند منطقه فعالیت داشته باشد و هر منطقه  بازارياب میفروش و محصوالت. هر 

هر بازارياب يک يا چند محصول براي فروش دارد و هر محصول  ،يک يا چند بازارياب دارد

شود ولی دو  شود. هر کاال حتما در هر منطقه فروخته می توسط يک يا چند بازارياب فروخته می

فروشند. هر بازارياب در تمامی مناطق زيرپوشش خود  منطقه نمیبازارياب يک کاال را در يک 

 فروشد. کاالهاي يکسانی را می

 

 را برقرار نمايد. 2-1در شکل  SPJمرابطه  JDقیدي بنويسید تا  دي توتوريالبه زبان  -55

 

اند از  ها عبارت ( پايگاهی براي اين منظور طراحی کنید: موجوديت54)تغییر يافته تمرين  -58

تواند در يک يا چند منطقه فعالیت داشته  ها، مناطق فروش و محصوالت. هر بازارياب می ازاريابب

هر بازارياب يک يا چند محصول براي فروش دارد و  ،باشد و هر منطقه يک يا چند بازارياب دارد

هر کاال در يک يا چند منطقه فروخته  ،شود هر محصول توسط يک يا چند بازارياب فروخته می

مسئول منطقه  rاگر بازارياب ، شود. در نهايت شود و در هر منطقه يک يا چند کاال فروخته می یم

a  باشد و کااليp  در منطقهa  فروخته شود و بازاريابr  کااليp را داشته باشد آنگاه، r، p  را

 فروشد. می aدر 

 

 اند؟ هاي زير صحیح کدامیک از عبارت -51

 است. BCNF، «تمام کلید»الف( هر مرابطه 
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 است. 5NF، «تمام کلید»ب( هر مرابطه 

 است. BCNF ( هر مرابطه باينري، 

 

وجود  XML هاي داده پايگاههايی در مورد ايجاد  در صنعت بحث ،در زمان نوشتن اين متن -52

کنید اشکاالتی که در اين  اند. آيا تصور می سلسله مراتبی ذاتاً XMLهاي  دارد. حال آنکه متن

کنند؟  هم سرايت می XMLاي ه به متن ،مراتبی برشمرده شدند هاي سلسله مورد سیستمفصل در 

 شرح دهید؟

 

اي  را رسم کنید. از اين تمرين چه نتیجه 58و  54، 41 ،44هاي  تمرين ERDنمودار  -50

 گیريد؟ می

 

 يک پايگاه داده داراي دو مرابطه زير است: -51
  FATHER_OF { X NAME, Y NAME } KEY { X } 

  MOTHER_OF { X NAME, Y NAME } KEY { X } 

. براي سادگی هیچ است Y مادر Xو  است Y پدر Xنماهاي اين دو به ترتیب عبارتند از:  گزاره

 قیدي غیر از دو قید کلید تعريف نشده است. اين طراحی را نقد کنید.

 

اي پرداختم.  طراحی رابطه  بود و من به مباحثی که در مورد اي داده اين فصل درباره طراحی -53

اي را به خوبی انجام  داليل محکمی وجود دارد مبنی بر اين که شما اول بايستی طراحی رابطه

شود  اي نباشد. به همین طريق گاهی توصیه می مورد نظر شما اصال رابطه DBMSحتی اگر  ،دهید

اي انجام شود و سیس  بر رابطهها ابتدا بايستی طراحی بوسیله ج ها و کوقري که براي ايجاد تراکنش

 )يا هر زبان ديگري( تبديل گردد. شما چه نظري داريد؟ SQLبه 
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   هشتمفصل 

 

ای  دل رابطهم

 چیست؟
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اي اختصام  ممکن است تعجب کنید که چرا آخرين فصل کتاب به تشريح مدل رابطه

 ايد؟ اين پرسش را نگرفته نامیده شده است. آيا تا اينجا جواب «اي چیست؟ مدل رابطه»داده شده و 

به منظور -يعنی   ،دهد ايد. ولی اين فصل همه چیز را از اول تاکنون پوشش می چرا گرفته

کند.  اي اراقه می تعريف دقیقی از مدل رابطه -استفاده از اين کتاب به عنوان مرجن و براي آينده

آنقدر که تصور  ،یار دقیقدهم به راستی دقیق است: بس مشکل اينجاست که تعريفی که اراقه می

آوردم. )همانطور که  می 4کنم درک آن کمی مشکل باشد و اگر چنین نبود آن را در فصل  می

تواند در آن واحد هر دو ويفگی  تواند جذاب يا دقیق باشد ولی نمی نوشته میبرتراند راسل گفته:  
نامیده شد ولی بدون  «مدل اصلی»تعريفی اراقه کردم که  4( البته در فصل را داشته باشد.

کنم که اين تعريف به اندازه کافی خوب باشد. داليلی براي اين گفته  رودربايستی تصور نمی

 وجود دارد از جمله:

 کارها بیش از حد دور و دراز بود. )براي فصل مقدمه مناسب بود ولی  براي تازه

 خواهم تعريفی بیاورم که هم مختصر و هم دقیق است.( اکنون می

 ساختار بعالوه جامعیت »اقعا پیرو اين عقیده نیستم که مدل بايستی حتما من و

کنم که چنین تصوري کامال  ها را شامل شود. من فکر می داده« بعالوه دستکاري

 کننده است. گمراه

 «چیزهايی داشت که من زياد با آنها موافق نیستم. بعنوان مثال تهی «مدل اصلی، 

و اينکه  ،زم است يک کلید اصلی داشته باشیمقاعده جامعیت وجودي، اينکه ال

ها دو  ها و نوع دامنه -من به دلیل مخالفت با آن در اين کتاب بدان نیرداختم-

تعريف کرد  4303اي را در سال  کاد مدل رابطه، اند. در مورد تهی چیز متفاوت

به عبارت ديگر مدل به مدت ده سال  ،تهی مطرح نشده بود 4313و تا سال 

کرد. چگونه است که  هی به درستی )و به نظر من بهتر از بعدا( کار میبدون ت
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به درستی انجام  ،هاي اولیه بدون هیچگونه تصوري از تهی سازي بیشتر پیاده

 کردند. ومیفه می

 کنم  نگارش اصلی مدل اندک مواردي را از قلم انداخته است که من تصور می

اي )الاقل هیچ اشاره  اشاره اند. براي مثال مدل اصلی هیچ واجب و عروري

قیدها )بجز قیدهاي کلید  ،نماها صريحی( به اين موارد نداشته است: گزاره

استنتا  نوع و ، اي هاي رابطه مقايسه، يا متغیرهاي رابطه، کانديد و خارجی(

، گسترش، نام اي خام )خصوصا تغییر عملگرهاي رابطه ،مباحث وابسته به آن

. )از DEEو  DUMهاي مهم  نیم تفاعل( و رابطه پیوند و نیم ،سازي خالصه

بینیم که مدل اصلی سنگی جلوي پاي اين  اگر منصف باشیم می ،طرف ديگر

توان گفت که بع ی از اين موارد بصورت  امکانات نیانداخته است و حتی می

ها  سازي اند. به عنوان مثال اين موعوع که پیاده نارس در مدل اصلی وجود داشته

، توانند از قیدهايی به غیر از کلید کانديد و خارجی پشتیبانی کنندبايستی ب

 همواره مورد تاکید بوده است.(

 حال بیايید تا بدون معطلی تعريف را بگويم.

 

 ای تعریف مدل رابطه

 اي از پنج بخش تشکیل شده است:  مدل رابطه

 ار درستی(.به ويفه نوع بولی )مقد ،هاي اسکالر نوعنامتناهی از   يک مجموعه -4

 هاي ساخته شده بوسیله آن. و يک تفسیر انتخابی براي نوع ساز رابطه يک نوع -5

 شوند. که از نوع رابطه ساخته می اي متغیرهاي رابطهامکاناتی براي ساخت  -8

 اي. براي انتساب مقادير به متغیرهاي رابطه اي انتساب رابطهيک عملگر  -1

اي براي بدست آوردن مقدارهاي  ي عمومی رابطهاي نامتناهی از عملگرها مجموعه -2

 اي. اي از ساير مقدارهاي رابطه رابطه
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 های اسکالر نوع

توانند تعريف شده در سیستم )توکار( و يا تعريف شده  هاي اسکالر می بطور کلی نوع

ر باشند هاي اسکالر شخصی، بايد در اختیار کارب بوسیله کاربر باشند؛ بنابراين امکانات تعريف نوع

هاي اسکالر است(. چنین امکانی براي ايجاد  )اين نیاز تا حدودي به دلیل نامتناهی بودن نوع

ها، بدون عملگرها به هیچ  هاي اسکالر شخصی نیز بايستی وجود داشته باشد چرا که نوع عملگر

 BOOLEAN -ترين نوع و بنیادي-تعريف شده در سیستم  عروريخورند. تنها نوع  دردي نمی

 ،INTEGERکنند ) هاي ديگري هم پشتیبانی می هاي واقعی از نوع ست ولی مسلما سیستما

CHAR .)و غیره 

و  NOT، AND، ORپشتیبانی از نوع بولی موجب پشتیبانی از عملگرهاي منطقی مانند 

 ،ها براي تمام نوع بايد «=»اي تساوي  گردانند. عملگر مقايسه هاي بولی برمی شود که مقدار غیره می

توان مقدارهاي تشکیل دهنده  وجود داشته باشند چرا که بدون آن حتی نمی ،اسکالر و غیراسکالر

و  v1کند. اگر  نوع مورد نظر را تعريف کرد. ديگر اينکه مدل معناي اين عملگر را نیز تعیین می

v2 نوع باشند دو مقدار هم ،v1=v2 گرداند اگر  صحیح برمیv1  وv2 ه مقدارهايی کامال مشاب

 شود. در غیر اينصورت غلط باز گردانده می ،باشند

براي همه  «=»خورد )پشتیبانی از  در اين مورد رسما شکست می SQLدر هر صورت 

 ها با معناي تعیین شده در مدل(. براي مثال: نوع

 هاي توکار  براي نوعCHAR  وVARCHAR در واقن معمول -تواند  می

حتی اگر طرفین مقايسه يکسان  ،داندمقدار صحیح برگر «=»که عملگر  -است

 نباشند.

  براي نوع توکارXML هاي توکار  )و نوعBLOB  وCLOB  در محصوالت

 اصال تعريف نشده است.»=« ، خام(

 تواند تعريف  فقط در صورتی می «=» ،هاي تعريف شده توسط کاربر براي نوع

معناست حتی  بی« <»ها   هم تعريف شده باشد. در مورد برخی نوع« <»شود که 

باشد. پس معناي عملگر اختیاري است و در واقن  شدهدر آنها تعريف  «=»اگر 

 به تعريف کننده نوع واگذار شده است.

 اي تعريف نشده است. ها اساسا هیچ عملگر مقايسه در مورد جدول 
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 کامال ،گرداند صحیح بر نمی «=»مواردي که طرفین يکسان هستند و  ،آخري

 شود. مورد خصوصا در زمانی که طرفین تهی باشند ديده میمتداول هستند. اين 

چند »است )بخش  اصل انتساب زيرپا گذاشتن ،SQLيکی از عواقب چنین رفتارهايی در 

 را ببینید(. «اصل پايگاه داده

 

 رابطه  نوع

اي منحصر به فرد و مورد  هاي رابطه دهد که نوع رابطه به کاربران اين توانايی را می ساز نوع

اند )توعیح بیشتر در  هايی که خودشان رابطه اي با ويفگی هاي رابطه ر خود را بسازند. مانند متغیرنظ

توان به صورت  (. يک رابطه خام از يک نوع خام و در يک زمینه خام را می5فصل 

اند و  نما ايجاد شده ا بر پايه يک گزارهه ها تفسیر کرد. تمامی اين گزاره اي از گزاره مجموعه

شوند. اگر بحث  (متنامر با عنوان رابطه هستند. ب(با يک تاپل در بدنه رابطه نمايش داده میالف

کنیم مانند اين است که مقدار فعلی يک مرابطه  وقتی از رابطه صحبت می-در مورد مرابطه باشد 

اند شود. اگر يک تاپل بتو نماي مرابطه نامیده می نماي مورد نظر گزاره گزاره -مورد نظرمان است

شود که گزاره  در يک زمان درون يک مرابطه ماهر شود ولی اين اتفاق نیفتد، چنین فر  می

 متنامر با آن در آن زمان غلط است.

توان نتیجه گرفت  می ،براي هر نوعی وجود دارد=« »اي تساوي  از آنجا که عملگر مقايسه

 که اين عملگر براي هر نوع خاصی از رابطه نیز موجود است.

 

 ای یرهای رابطهمتغ

تعیین نوع متغیرهاي  ساز رابطه طور که در قسمت قبل ديديد يک کاربرد مهم نوع همان

اي مجاز  هاي داده رابطه نوعی که در پايگاه تنهابه هنگام تعريف آنهاست.  ،اه ي يا مرابطها رابطه

تی اگر در ح ،مرابطه است )به خصوم متغیرهاي اسکالر و تاپلی ممنوع هستند ،شود شمرده می

 ها ممنوع نبوده احتماال مورد نیاز باشند(. هايی که با پايگاه سروکار دارند اين نوع برنامه

هايی است از  ها هیچ چیز ديگري ندارد. اين يکی از برداشت پايگاه داده به غیر از مرابطه

زي کنم که او هرگز چنین چی گرچه من تصور نمی نامید، اصل اطالعاتچیزي که کاد آن را 

 کرد: صراحتا را بیان کرده باشد ولی در عو  همواره بر چنین اصلی تکیه می
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فقط  ،براي نشان دادن اطالعاتی که )در هر لحظه از زمان( پايگاه داده محتوي آنهاست

ها  هاي رابطه اي تاپله يک راه هست: نشان دادن به شکل مقدارهايی که به روشنی در ويفگی

ي مورد استناد ا م که کاد اين اصل را به عنوان اصل بنیادي مدل رابطهوجود دارند. من بارها ديد

ها  ها براي نمايش داده ها و رابطه گفتم که نوع 1قرار داد. ولی چرا اين اصل مهم است؟ در فصل 

در سطح منطقی عروري هستند. پاسخ اين سوال با اين موعوع ارتباطی تنگاتنگ دارد. به بیان 

گذارد و هیچ چیز  ا همان چیزهايی که به آنها نیاز داريم را در اختیار ما میديگر مدل رابطه دقیق

 غیر عروري در آن وجود ندارد.

روش  nمن کمی بعدتر اين بحث را ادامه خواهم داد. بديهی است که بطور کلی اگر ما 

ت. دسته عملگر مختلف نیاز خواهیم داش nمختلف براي نمايش اطالعات داشته باشیم آنگاه به 

اي )و يک  ها داشته باشیم به يک سري کامل عملگرهاي آرايه ها را در کنار رابطه مثال اگر ما آرايه

از يک بزرگتر باشد آنگاه تعداد  nاي( نیازمند خواهیم بود. اگر  سري کامل عملگرهاي رابطه

مگی ه زمان يادگیري  ،مطالب آموزشی، ازي شوند، حجم مستنداتس عملگرهايی که بايد پیاده

کند و قدرت بیشتري را با  بیشتر خواهند شد. ولی افزايش عملگرها فقط پیچیدگی را بیشتر می

بزرگتر از يک انجام داد و با  nآورد  هیچ کار مفیدي نیست که بتوان آن را با  خود به ارمغان نمی

n و البته در مدل رابطه مساوي يک امکان( .اي  پذير نباشدn .)مساوي يک است 

ها نیست. به قول  اي فقط زيربنايی به شکل رابطه براي نمايش داده ينکه مدل رابطهديگر ا

است. نه  سادگی درويشیاين مدل داراي يک  ،را ببینید( «اي اهداف مدل رابطه»کاد )بخش بعد 

گري و )الاقل به نظر  نه اشاره، هاي تکراري نه تاپل، ها نه ترتیبی براي ويفگی ،ها ترتیبی براي تاپل

اعتنايی به اين خصوصیات در حکم اراقه يک روش ديگر براي نمايش  اي. هرگونه بی ن( نه تهیم

دلیل زنده اين نظر است.  SQLها و در نتیجه تعريف عملگرهاي جديد خواهد بود. در واقن  داده

 اي فقط يکی دارد. در حالی که مدل رابطه *داراي هشت نوع اجتماع است SQLبراي مثال 

                                                 
ايی از اي چندت مجموعه»است که بر  «اجتماع مجموعه چندتايی»داراي  SQLتا.  تا که دوازده در حقیقت نه هشت *

شوند. چیزي که وعن را بدتر  شود. در اين مورد از شش حالت ممکن تنها دو حالت پشتیبانی می اعمال می« سطرها

هاي چندتايی ندارد و چیزي که به عنوان اجتماع  اساسا پشتیبانی درستی از اجتماع مجموعه SQLکند اين است که  می

 ،هنر برنامه نويسیاع پیشرفته است. براي اطالع بیشتر به کتاب  شود در واقن همان اجتم اي شناخته می چند مجموعه
 نوشته دونالد نوش مراجعه کنید. عددي هاي شبه : الگوريتم5جلد
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واقعا مهم است ولی بايد گفت که نام اين اصل به  اصل اطالعاتديديد  همانطور که

رساند. نام ديگري که توسط من و هیو دارون پیشنهاد شده است عبارت است  سختی مقصود را می

 .اصل نمايش متحدالشکل از: 

 

 یا انتساب رابطه

ا وجود داشته باشد. ه نیز بايستی در همه نوع «=:»، عملگر انتساب «=» همانند عملگر مقايسه

بدون داشتن آن ما قادر نخواهیم بود يک مقدار دلخواه را به متغیري از نوع مورد نظر منتسب کنیم 

و  INSERT ،DELETEهاي  نويسی اي هم صادق است. خالصه و اين امر درمورد نوع رابطه

UPDATE ديگر  گیرند. مجاز و سودمندند ولی آنها فقط خالصه هستند و جاي اصل را نمی

 اي چندتايی نیز باشد. اي بايستی شامل انتساب رابطه اينکه انتساب رابطه

 

 یا عملگرهای رابطه

اي وجود دارند )هیچ  عملگرهايی هستند که در جبر رابطه «يا عملگرهاي عمومی رابطه»

 دلیلی وجود ندارد که کاربران نتوانند در صورت تمايل عملگرهاي مورد نظر خود را بسازند(. 

اي وجود دارد و بسیاري  رسد که تصور غلطی در مورد هدف جبر رابطه نین به نظر میچ

اي  ولی اين واقعیت ندارد. با جبر رابطه ،توان با آن کوقري نوشت کنند که تنها می مردم فکر می

نوشت که کوقري نويسی فقط يکی از اين  اي هاي رابطه عبارتتوان براي اهدافی گوناگون  می

 چند مورد مهم ديگر عبارتند از:هاست.  هدف

 اي تعريف ويوها و تصويرهاي لحظه 

 روزرسانی در يک مرابطه  حذف و به، ها براي در  اي از تاپل تعريف مجموعه

ها جهت انتساب به يک مرابطه  اي از تاپل تعريف مجموعه، تر خام )يا کلی

 خام(

 ت بولی است که اي بخشی از يک عبار تعريف قیدها )در اين مورد عبارت رابطه

 است( IS_EMPTYغالبا و نه همیشه داراي 

 و غیره )منحصر به اين موارد نیست(.
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اي  رابطههاي پايگاه باشد. يک زبان  گیري قدرت زبان تواند معیاري براي اندازه جبر می
اي که با جبر  کم با جبر برابري کند يعنی هر رابطه است اگر و تنها اگر قدرت آن دست عیار تمام

هاي اين زبان نیز تعريف شود. اين امر اساس ارزيابی  ابل تعريف است بتواند بوسیله عبارتق

عیار باشد )با در نظر گرفتن بقیه موارد(  اي تمام هاي مختلف است. اگر زبانی رابطه هاي زبان قابلیت

 ها و هايی با پیچیدگی دلخواه در آن بنويسیم بدون اينکه نگران حلقه توانیم کوقري می

کم به  اگر در عمل نشود دست-ي ا عیار بودن زبان رابطه ها باشیم. به بیان ديگر تمام خودبازگشتی

شود کاربران نهايی بتوانند بطور مستقیم و بدون عبور از گردنه  موجب می -طور بالقوه

 به پايگاه دسترسی داشته باشند. ،رايانه  بخش

 

 ای اهداف مدل رابطه

کنم بايستی در اين فصل جايی  تصور می ،ز کتاب به عنوان مرجنتنها به منظور استفاده ا

اش در نظر گرفته شود. فهرست زير با  اي هاي مدل رابطه براي نظر شخصی کاد در مورد هدف

هاي داده  تحقیقات جديد درباره پايگاه»برگرفته از يکی از مقاالت وي با عنوان  ،اندکی ويرايش

 باشد. ( می4311سال  IFIP)مقاله مدعو کنگره  «اي رابطه

 اي فراهم کردن سطحی باال از استقالل داده -4

ا با استفاده از يک سادگی درويشی. در يک ه ايجاد ديدگاهی همه فهم از داده -5

 -کاران تا خبرگان علم کامییوتر اي بین تازه در محدوده -تشکیالت بزر  کاربرانی متفاوت 

 ته اگر به داليلی از کار روي بخشی از سیستم منن نشده باشند(بايستی بتوانند با مدل کار کنند )الب

 DBAساده کردن ومیفه دشوار  -8

ها )بخشی که  معرفی يک زيربناي )هرچند کوچک( نظري  براي مديريت پايگاه داده -1

 خورد( ها در آن کامال به چشم می متاسفانه فقدان اصول مستحکم و راهبرد

ها جهت ايجاد آمادگی سوار شدن  بر  ابی و مديريت فايلادغام مباحث ذخیره و بازي -2

 مرغوب دنیاي تجاري در آينده روي محصوالت نا

ها به سطحی کامال جديد. سطحی که در آن  هاي کاربردي پايگاه داده ارتقا برنامه -0

)يا به طور خام رابطه( سروکار   با عملگرهايی از جنس مجموعه، بجاي پردازش جزء به جزء

 م داشت.خواهی
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ق اوت را به  ،اي تا چه حد به اين اهداف دست يافته است در مورد اين که مدل رابطه

 گويم که؛ بسیار عالی. کنم. ولی اگر نظر من را بیرسید می خودتان واگذار می

 

 ها چند اصل در ارتباط با پایگاه داده

جاهاي  و سیس در، دهم و نه محصوالت گفتم که من به اصول اهمیت می 4در فصل 

آنها را در اينجا  ،مختلف اين کتاب با چند اصل روبرو شديم. به منظور استفاده به عنوان مرجن

 ام: فهرست کرده

 اصل اطالعات
ها ندارد. يعنی در هر لحظه از زمان تمامی اطالعات  پايگاه داده هیچ چیز به غیر از مرابطه

ند. مقاديري روشن در جايگاه توانند نشان داده شو پايگاه فقط و فقط به يک صورت می

 هاي رابطه. هاي تاپل ويفگی

 فر  بسته بودن جهان
 pگزاره  ،ماهر شود ولی اين اتفاق نیفتد Rدر يک زمان خام بتواند در مرابطه  tاگر تاپل 

 شود. است در آن زمان غلط فر  می tکه متنامر با 

 اصل تعوي  پذيري
هاي پايه و مجازي وجود داشته  ین مرابطهنبايستی هیچ تبعی  غیر عروري و دلخواهی ب

 باشد.

 سازي اصل نرمال
 5اي که  مرابطهNF  5نیست بايستی به چند پرتوNF .تجزيه شود 

 وکاست باشد. کم تجزيه بايد بی 

 ها محافظت کند. تجزيه بايستی از وابستگی 

 .تمامی پرتوها بايستی براي بازسازي مورد نیاز باشند 

 5ها به سطح  مرابطه تجزيه بايد به مح  رسیدنNF  متوقف شود. )اين يکی به

وجود  6NFمحکمی چهار مورد قبل نیست. داليل قاطعی براي رسیدن به سطح 

سازي کامل  نرمال ،هاي جدي دارد، البته اگر سیستم بتواند بدون پرداخت هزينه

 را تحمل کند.(
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 اصل طراحی تفکیکی
وکاست اين  کم داده هستند. در تجزيه بیدو مرابطه مجزا در يک پايگاه  Bو  Aفر  کنید 

اي که يک تاپل بتواند  وجود داشته باشند، به گونه Bو پرتوي از   Aدو مرابطه نبايستی پرتوي از 

 در هر دو ماهر شود. 

 اصل انتساب
 مقدار صحیح برگرداند. V=vبايستی مقايسه  Vبه متغیر  vبعد از انتساب مقدار 

 قاعده طاليی
 تواند موجب غلط شدن هیچکدام از قیدهاي پايگاه شود. اي نمی یهیچ به روزرسان

 اصل تفاوت غیرقابل تشخی 
اگر هیچ راهی براي تمییز آنها  ،دلخواه( «موجوديت»دو چیز باشند )دو  bو  aفر  کنید 

آنها دو چیز نیستند بلکه يکی  ،وجود نداشته باشد )هیچ تفاوتی بین آنها قابل مشاهده نباشد(

 هستند.

 

 توجه

شرح نداده بودم ولی در  اصل تفاوت غیرقابل تشخی  رادر اين کتاب  من پیش از اين

تواند به اين صورت هم بیان  ام. اين اصل می چند مورد مناسب بصورت عمنی از آن استفاده کرده

-هايی  اي براي نمايش چنین شناسه در مدل رابطه اي يکتاست. هر موجوديت داراي شناسه شود:

ها )به اصل اطالعات مراجعه  مقدار ويفگی ،فقط يک راه وجود دارد  -مايش هر چیز ديگرمانند ن

 شماري به همراه دارد. شود(. اين واقعیت ساده فوايد بی

 

 های دیگر مدل وای  مدل رابطهتفاوت میان 

و « برحق»مستحکم،  ياي دژ به عقیده من مدل رابطه ،کنم يادآوري می 1چیزي را از فصل 

هاي داده همچنان بر  من کامال مطمئنم که تا چند صد سال آينده پايگاه اپذير است.شکست ن

ها و منطق  نظريه مجموعه-اي کاد بنا خواهند شد. چرا؟ چون زيربناي اين مدل  اساس مدل رابطه

کم زمان ارسطو  سال قبل و دست 5000ها به  منطق گزاره .دژي مستحکم است -اي گزاره

 ردد.گ برمی
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مدل »يا  «مراتبی مدل سلسله»يا  «گرا مدل شی»مثال  ،توان گفت ها چه می بقیه مدل در مورد

ها اصال در باغ نیستند. من جدا  ؟ به نظر من بقیه مدل«يافته ساخت مدل نیمه»کوداسیل يا  «اي شبکه

 اي که اصال از مراتبی و شبکه هاي سلسله مدل *شک دارم که اصال اسم آنها را بتوان مدل گذاشت.

هاي زودهنگام چنین بودند. در  سازي اول هم مدل نبودند  منظورم مدل تجريدي است. تمام پیاده

اي ابتدا  مراتبی و شبکه محصوالت سلسله کار از کار  گذشته بود.واقن آنها زمانی اختراع شدند که 

مورد اين  اي که در ها از روي آنها تعريف شدند. تنها کلمه مودبانه ساخته شدند و سیس اين مدل

يافته نیز  ساخت گرا و نیمه هاي شی کار االبختکی است. درباره مدل ،توان گفت روش کار می

توان آنها را تايید کرد. يک مشکل اين است  انتقادات زيادي وارد است تا جايی که به سختی می

ک مدل توان ادعا کرد که مثال ي ها وجود ندارد. نمی که توافق عمومی بر سر ترکیب اين مدل

وجود دارد. همینطور در مورد  ،اي که همه آن را قبول داشته باشند روشن و به گونه، گرا واحد شی

اي نیز  يافته )ممکن است برخی همین ادعا را در مورد واحد نبودن مدل رابطه ساخت مدل نیمه

 داشته باشند  کمی بعدتر پاسخ اين ادعا را خواهم داد(.

ها اساسا شايستگی آن را ندارند که  آن معتقدم ساير مدل دلیل مهم ديگري که بر اساس

مدل نامیده شوند چنین است. در درجه اول که امیدوارم با اين واقعیت غیر قابل ترديد موافق باشید 

ها در بیشتر  سازي ندارد. در مقابل بقیه مدل ي فقط يک مدل است و ربطی به پیادها که مدل رابطه

 ،سازي باشند حث مربوط به مدل از مباحثی که بهتر است در پیادهموارد هنگام جداکردن مبا

آلود  خورند. کمترين عرر اين وععیت آن است که ف اي بحث مانند آب گل شکست می

منظور در -سازي کنندگان  با آزادي به مراتب کمتري  شود؛ بنابراين فهم آنها سخت و پیاده می

سازي مورد نظر از ابتکار و خالقیت  راي رسیدن به پیادهتوانند ب می -ي استا مقايسه با مدل رابطه

 خود استفاده کنند.

مختلفی نیز وجود دارند. يک کتاب جديد )واقعا  «اي رابطه»هاي  اند که مدل ادعا کرده

 بینیم: که در آن می «اي مختلف هاي رابطه مدل»فصلی دارد با عنوان  †جديد(

                                                 
دانم براي  دارم چرا که می ها را برمی ام. من از اينجا به بعد گیومه به همین دلیل من همه آنها را در گیومه قرار داده *

 اند. ولی تصور کنید که آنها هنوز هم داخل گیومه خواننده آزار دهنده هستند
 4333نوشته جو سلکو  ،ها افکار در عمل ها و پايگاه داده داده †
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فقط يک نوع مشخ  از آن وجود داشته  اي ديگر مانند هندسه نیست که مدل رابطه

 .]غلط در متن اصلی[باشد

 وجود دارد. «اي مختلف مدل رابطه»کند که شش  کاري ادعا می و براي محکم

من بالفاصله بعد از مشاهده اين ادعاها پاسخی بر آن نوشتم که آن پاسخ را به صورت 

 کنید: ويرايش شده در اينجا مشاهده می

هذلولی  ،بی وي ،که چند نوع هندسه مختلف وجود دارد )اقلیدسیالبته درست اين است 

با هم  «اي مختلف مدل رابطه»و غیره( ولی آيا اين مقايسه اساسا درست است؟ آيا اختالفی که 

هاي  است. هندسه نههاي مختلف است؟ از نظر من پاسخ به اين سوال  دارند مانند اختالف هندسه

شوند. اگر اين قیاس  خوانده می نااقلیدسی يا غیراقلیدسیت بی وي و هذلولی معموال به صراح

باشند و اگر چنین باشد آنها  اي غیررابطهحداقل پنج مورد از اين شش مدل بايد  ،درست باشد

شش مدل »شود. )من قبول دارم که برخی از اين  اي نخواهند بود و نق  غر  می اصال رابطه

 هاي مدل»یستند ولی در اين صورت اين استدالل که آنها اي ن مدل اصال رابطه  «اي مختلف رابطه

 شود.( می ثباتی بیهستند دچار  «مختلف اي رابطه

 و سیس ادامه دادم )بازهم با قدري ويرايش(: 

اي  در تعريف خود از مدل رابطه 4330تا  4310هاي  کنم که کاد در سال من تصديق می

بود که منتقدين بطور خام کاد و بطور کلی  تجديد نظر کرد. يکی از پی آمدهاي اين امر آن

متهم کنند )تغییر قواعد موجود براي غلبه بر  « جابجا کردن تیر دروازه»اي را به  مدل رابطه

تواند چهار نگارش مختلف را  چه کسی می»که  *استونبريکر نوشت مشکالت(. براي نمونه مايک

 :«تصور کند

  نگارش اول: تعريف شده در مقالهCACM 4310ل سا 

  4334نگارش دوم: تعريف شده در مقاله جايزه تورينگ سال 

  دهی قاعده و سیستم نمره 45نگارش سوم: تعريف شده توسط کاد در 

 نگارش چهارم: تعريف شده در کتاب کاد 

اجازه دهید بحث را موقتا قطن کنم و درباره مراجن توعیح دهم. همه آنها از کاد هستند. 

هاي اطالعاتی مشترک و  ها در بانک اي براي داده يک مدل رابطه»از عبارت بود   CACMمقاله 

                                                 
 «ها ريشه»مقدمه فصل اول با عنوان  4331 ادهپايگاه دهاي  در سیستم  انواع خواندنکتاب  *
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پايگاه »مقاله جايزه تورينگ عبارت بود از  .4310ژوقن  0شماره   CACM13در  «بزر 

 .4335فوريه  5شماره  CACM25« وري اي؛ يک زيربناي کاربردي جهت افزايش بهره رابطه
آيا  »تحت عناوين  کامییوتر دنیايدر مجله  دهی در مطالب در  شده قاعده و سیستم نمره45

DBMS آيا »و  «اي است؟ شما واقعا رابطهDBMS 54و  41، «شود؟ شما تحت قاعده اجرا می 

 ها اي براي مديريت پايگاه داده مدل رابطهاند و در نهايت کتاب کاد به عنوان   آمده 4332اکتبر 
 خ من بازگرديم:چاپ شده است. حال به پاس 4330ويرايش دوم در سال 

مان به نام  هیو دارون و من در کتاب ،احتماال به دلیل حساسیت ما به چنین انتقادهايی

سعی کرديم نظر دقیق خود را درباره مدل  ،5000هاي داده در آينده: بیانیه سوم  پايگاهزيربناي 

شد. براي ذکر جزقیات مان در اين مورد کامال قاطن با خواستیم که بیانیه و می *اي اراقه دهیم رابطه

خواهم بگويم ما نقش خودمان در اين کار را  دهم. در اينجا فقط می شما را به آن کتاب ارجاع می

که کاد در کار اصلی  ،بینیم می tو گذاشتن خط باالي چند  iدر حد گذاشتن نقطه باالي چند 

چکدام از اصول اساسی خود آنها را بدون نقطه و خط باقی گذاشته بود. قصد ما اين نیست که هی

همانا اين بیانیه به تمامی با روح عقايد کاد سازگاري دارد و در ادامه ، ديدگاه کاد را منسو  کنیم

 راهی است که او پايه گذاري کرد. 

کنم بطور کامل ادعاي نويسنده  اي را اعافه کنم که تصور می خواهم به موارد قبل نکته می

ولی علت وجود تفاوت در  ،که چند هندسه مختلف وجود دارند کنم کند. من تايید می را رد می

در مقابل ما هرگز اصول  اند. آنها از اصول موعوعه متفاوتی آغاز شدهها اين است که:  اين هندسه

 ،ايم کردهايم. ما در طی سالها تغییراتی در خود مدل ايجاد  اي را تغییر نداده موعوعه مدل رابطه

ايم در حالی که اصول موعوعه )که برپايه منطق  اي را اعافه کرده ابطههاي ر براي مثال مقايسه

اند. عالوه بر اين، به  اي کالسیک هستند( از اولین مقاله کاد تاکنون دست نخورده باقی مانده گزاره

نه انقالبی. بنابراين ادعا ، اند طلبانه بوده نظر من تمامی تغییرات انجام شده داراي طبیعت اصالح

اي وجود دارد گر چه اين مدل در طی زمان تغییر کرده باشد و  فقط يک مدل رابطه کنم می

توان به  طور که در فصل يک گفتم اين مدل را می احتماال اين تغییرات ادامه داشته باشند. همان

                                                 
ين کتاب شد ولی پیام اصلی کتاب دست نخورده جانشین ا اي: بیانیه سوم ها و مدل رابطه ها، نوع پايگاه دادهکتاب  *

 باقی ماند.
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چشم شاخه کوچکی از رياعیات نگريست و در نتیجه با اثبات ق ايا و کشف نتايج جديد 

 ن بود.توان شاهد رشد آ می

 طلبانه چه هستند؟ برخی از آنها عبارتند از: اين تغییرات اصالح

 ايم. اي را اعافه کرده هاي رابطه مقايسه ،همانطور که گفته شد 

 ايم. ها را روشن کرده ها و مرابطه تفاوت منطقی بین رابطه 

 ايم. اهمیت عملگرهاي مختلف و  ي رسیدها به درک بهتري از جبر رابطه

هاي با درجه صفر روشن شدند و عملگرهاي جديدي  و رابطهکارکرد آنها 

 اند.  )مانند گسترش( معرفی گرديده

 روزرسانی ويوها. ايم. خصوصا به روزرسانی پیدا کرده درک بهتري از به 

 هاي با مقدار رابطه نیز  بحث ويفگی ،ايم موعوع فرم اول نرمال را روشن کرده

 اند. در همین راستا پوشش داده شده

 ايم و  رت عام به درک باالتري از موعوع بنیادي قیدهاي جامعیت رسیدهبصو

 ايم. در موارد خام به نتايج تئوري خوبی دست يافته

 ايم. اي را روشن کرده ها و منطق گزاره ارتباط طبیعی بین مرابطه 

 ايم  اي و نظريه نوع رسیده تري از رابطه مدل رابطه به درک روشن، در نهايت

 ايم(. ها را روشن کرده )طبیعت دامنه

 

 اند؟ چه کارهایی برای انجام باقی مانده

اند و ما نبايد  با وجود همه چیزهايی که گفته شد نبايد تصور کنیم که همه کارها انجام شده

کم چهار زمینه )تا حدودي وابسته به هم( را در نقطه شروع و يا  پیشرفت را ادامه دهیم. من دست

 ها. سطح باالتر تجريد و سطح باالتر واسط ،ها زيرساخت ،سازي : پیادهبینم نیازمند پیشرفت می

 

 سازی پیاده

 اي ساده چنین عنوان کرد: توان پیام اين کتاب را به گونه به طريقی می

 

 سازي کنیم  اي را پیاده بیايید مدل رابطه 
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را  SQL تا بايستی بینهايت دست و دل باز باشیم هاي اولیه مشخ  بود که از همان فصل

اي  فقط تا تقريب اول رابطه SQLو از اين رو محصوالت  اي به حساب آوريم زبان رابطهيک 

سازي نشده است  خوب پیاده، اي هرگز به صورت تجاري هستند. واقعیت اين است که مدل رابطه

اند و اين يکی از  مند نگرديده اي مناسب بهره هاي يک محصول رابطه و کاربران از سودمندي

يا به -يلی است که من و هیو دارون مدتها از وقت خود را صرف بیانیه سوم کرديم. بیانیه سوم دال

 DBMSيک طرح پیشنهادي رسمی است که در آن زيربنايی قوي براي  -طور خالصه بیانیه

اي  نويسندگان مدل رابطه ،تشريح شده است. بدون اشاره به اين که چه کاري بايد واقعا انجام شود

اند.  سازي بر اين اساس را بیان کرده و الفباي پیاده ،جاي ممکن با دقت و اختصار تعريف را تا

بر اين مدل نیز بحثی مهم است. به خصوم اراقه يک مدل جامن که  ،)موعوع اثرات نظريه نوع

 بینی شده باشد.( بري نوع بعنوان نتیجه منطقی نظريه نوع پیش در آن ارش

سازي  در قالبی مناسب و به صورت تجاري پیاده بیانیهینیم که شويم اگر بب ما خوشحال می

اي به يک  زيربناي  سازي شده است )منظور از ما دارون است و من(. ما معتقديم چنین پیاده

-گرا شی»هاي DBMSمستحکم و تغییر ناپذير نیاز دارد تا ساخت خیلی چیزهاي ديگر مانند 

موتورهاي »ی که در تعامل با وب هستند و هايDBMS، «زمانمند»هاي DBMS، «اي رابطه

شوند( و بطور کلی نسل آتی  نیز شناخته می «منطقی-سرورهاي تجاري»)که بعنوان « استنتا 

DBMSبر آن ممکن شود. ما همچنین معتقديم که براي پشتیبانی از بقیه موارد  ،هاي همه منظوره

درست نیاز داريم. به نظر من تالش به يک چهارچوب  ،اند مطلوبی که در اين بخش پیشنهاد شده

دان  تر است. نقل قولی از رياعی سازي خار  از اين چهارچوب  صحیح سخت براي پیاده

بايستی آن را  ،اگر اين کار را به روشی احمقانه انجام دهی»سرشناس گريگوري چاندنوسکی: 

 (.4331دسامبر 51تايمز  اي در نیويورک )از مقاله «دوباره انجام دهی

سازي شود. در فصل قبل  من به دنبال مدلی هستم که به خوبی پیاده ،کنم رار میتک

تواند  را معرفی کردم که ماهرا می اي مدل ترابطه سازي جديد و امیدبخشی بنام تکنولوژي پیاده

 براي اين منظور انتخاب مناسبی باشد. اين امکان هم اکنون در دست بررسی است.
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 ها زیرساخت

براي انجام وجود دارد  ،هاي تئوري هاي قابل توجهی در زمینه زيرساختهنوز هم کار

 شود: اند(. در اينجا سه نمونه مشاهده می توان گفت تمامی مساقل تئوري حل شده )مسلما نمی

  فر  کنیدrx اي باشد. رابطه  يک عبارت رابطهr  که نتیجه اجرايrx  است داراي

 ،اند به کار رفته rxهايی که در عبارت  بطهکه از قیدهاي  مرا rcقیدي است به نام 

 با کامییوتر قابل محاسبه است؟ rcآيد. آيا  بدست می

 توان دانش بیشتري به روند طراحی پايگاه تزريق کرد؟ به خصوم آيا  آيا می

 توان براي توصیف افزونگی راهی پیدا کرد؟ می

 6نويس طرحی را اراقه کردم که برپايه  در فصل قبل من پیشNF شدگی  با مساله گم

 شد. اين ديدگاه چه مفهومی دارد؟ اطالعات برخورد می

 

 سطح باالتر تجرید

آنها است.  باال بردن سطح تجريد، هاي کامییوتري هاي ايجاد پیشرفت در زبان يکی از راه

نويسی  خارجی در واقن مختصر کلمات آشناي کلید و کلید ،اشاره شد 1براي مثال در فصل 

اي تمام عیار مانند  توانند بصورت قیدهاي عمومی طوالنی با هر زبان رابطه د که میقیدهايی هستن

. آنها به غیر از اينکه در نوشتن مفیدندها  دي نوشته شوند. ولی اين مختصرنويسی توتوريال

هايی استفاده نمايیم  دهند که هنگام صحبت از بسته به ما اين توانايی را می ،کنند جويی می صرفه

رود. چنین به  د موعوع مربوط به هم را درخود دارند و به اين ترتیب سطح تجريد باال میکه چن

 تر از ديدن درختان است. رسد که ديدن جنگل براي ما ساده نظر می

نشان دادم که بسیاري از عملگرهاي جبر  2اي است. در فصل  نمونه ديگر جبر رابطه

روند )حتی اگر ندانیم( مانند  اوان به کار میشامل آن دسته از عملگرهايی که فر-اي  رابطه

عملگرهاي معمول ديگري هم  *نويسی شده چند عملگر ديگر هستند. در واقن خالصه -پیوند نیم

بودند که به دلیل کمبود جا در آن فصل توعیح داده نشدند، اين صحبت ممکن است در مورد 

افتد باال بردن درجه تجريد يا انتزاع است  میباشد. باز هم چیزي که در اينجا اتفاق « تر درست»آنها 

                                                 
)که  remove، سازي شود تواند فقط با دو عملگر اولیه شبیه من و دارون در بیانیه نشان داديم که هر عملگر جبري می *

 .norيا  nandاساس پرتو است( و يکی از دو عملگر 
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شده درجه تجريد را باال  نويسی شناخته هاي برنامه ها و توابن در زبان )همانطور که زيرروال

 برند(. می

اي  اي مانند ساختن بنا بر روي زيربناي نظريه رابطه باال بردن درجه تجريد در دنیاي رابطه

کند. در  د ولی آن را براي انجام کارهاي خاصی سودمندتر میده است. اين کار مدل را تغییر نمی

مند  هاي زمان پايگاه، اين زمینه يکی از موعوعاتی که در صورت پیشرفت واقعا پر ثمر خواهد بود

نیکوس  ،نوشته هیو دارون 5008 اي مند و مدل رابطه هاي زمان داده ،است. در کتاب ديگر ما

بعنوان پايه پشتیبانی  زمانی هاي مدت نوع -انجام داد لورنتزوسکه کار اصلی را -لورنتزوس و من 

 4-3شکل  «مند رابطه زمان»اي معرفی شدند. براي مثال  مند در چهارچوب رابطه هاي زمان از داده

اي مشخ  را در مدت زمان  اي مشخ  قطعه کننده دهد توزين که نشان می، را در نظر بگیريد

خواند  «0روز »را بصورت  d06و « 1روز »را بصورت  d04ان تو مشخصی توزين کرده است. )می

شود(. ويفگی  خوانده می «0تا روز 1در مدت زمان روز »بصورت  [d04:d06]و از اين رو 

DURING زمان است. در اين رابطه داراي نوع مدت 

 

 
 زمان . يک رابطه با ويفگی مدت4-3شکل 

 

مند( نیازمند بسیاري موارد  هاي زمان پايگاه زمانی )و همچنین هاي مدت پشتیبانی از ويفگی

ها در اينجا  از جمله نگارش تعمیم يافته عملگرهاي معمولی جبري است. به دلیل اينکه اين عملگر

مانند عملگر  ،گويیم می _Uکم اهمیت هستند به اين عملگرهاي تعمیم يافته عملگرهاي 

U_restrict،  عملگرU_join،  عملگرU_union  .تمامی  -نکته اساسی اينجاست –ولی و غیره

چیز ديگري نیستند.  ،اي معمولی جبريه بجز مختصرنويسی ترکیب عملگر _Uعملگرهاي 

 افتد باال بردن سطح تجريد است. چیزي که اساسا در اينجا اتفاق می ،دوباره
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به مند تنها  هاي زمان اي ما با داده اول برخورد رابطه ،دو نکته ديگر درباره اين موعوع

شود. موارد ديگري هم وجود دارد الف(  اي محدود نمی عملگرهاي جبر رابطه _Uنگارش 

از  _U (نگارش  _Uاي بصورت ب(عملگرهاي مقايسه _Uکلیدها و کلیدهاي خارجی بصورت

INSERT، DELETE  وUPDATEها مختصر نويسی  گويم تمام اين ساختار . ولی مجددا می

مندي نقشی  در پشتیبانی از زمان، ه در بیانیه شرح داده شده استبري نوع ک مدل ارش، هستند. دوم

گويم ما مثالی جامن از تمامی اين موارد را بررسی  کند. يک بار ديگر می حیاتی را بازي می

 ايم. کرده

 

 ها سطح باالتر واسط

هاي  بدين معنا که برنامه ،اي وجود دارد راه ديگري هم براي ساخت بنا بر روي مدل رابطه

اي اجرا شوند و خدمات متنوعی را عرعه  توانند با استفاده از واسط رابطه کاربردي گوناگون می

ديگري داده کاوي و ديگري رابط زبان طبیعی است. از نظر ، نمايند. يک نمونه پشتیبانی از تصمیم

کامال -کم تا سطح مشخصی دست-اي توسط پوششی هايی، مدل رابطه کاربران چنین برنامه

ده شده است. )حتی اگر چنین شود و ارتباط اکثر کاربران با پايگاه فقط از طريق واسط پوشان

اي  کنم طراحی بايستی بر پايه اصول تغییر ناپذير مدل رابطه من باز هم تصور می ،صورت گیرد

 انجام شود.(

سازي يک برنامه کاربردي به شما واگذار شده است.  در هر حال فر  کنید که پیاده

 DBMSاي و انواع مشابه آن و يا يک  رابطه DBMSکنید؟ يک  را انتخاب می کدامیک

بعد کدامیک را  -که به نظر من بايستی همین کار را بکنید-گرا؟ اگر اولی را انتخاب کرديد  شی

 SQLاي که از DBMSکند و يا  اي پشتیبانی می اي که از مدل رابطهDBMSکنید،  انتخاب می

 کند؟ پشتیبانی می

کرد خود را زبانی معرفی کند که  تالش می SQLن اين است که ما روزهايی که نظر م

ايم و به همین دلیل هم  را پشت سر گذاشته ،توانند از آن استفاده کنند  کاربران نهايی خودشان می

کنند. کاربران واقعی از آن  اهمیت تلقی می را بی SQLشمار من و ديگران به  بسیاري، انتقادات بی

کنند و در بخش عمده کد  نويسان از آن استفاده می کنند. اينطور نیست؟ فقط برنامه ه نمیاستفاد

هاي  شود بلکه بوسیله برخی برنامه نويس نوشته نمی  هم در واقن توسط شخ  برنامه SQLاجرايی 
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 زبان ،زبان مبدا بدي است SQLاند. با اين حال به عقیده من به همان داليلی که  واسط تولید شده

 مقصد بدي هم هست و انتقادهاي من همچنان پابرجا هستند.

 

SQL چه اهمیتی دارد؟ 

SQL  از ايجاد برخی زيربناهاي مستحکمی که براي رشد و توسعه در آينده به آنها نیاز

اي اين زيربناها را فراهم کرده است. در بیانیه سوم من و دارون  ناتوان است. مدل رابطه ،داريم

SQL دي بايستی  اي درست مانند توتوريال و گفتیم که به جاي آن يک زبان رابطه را رد کرديم

شود،  نابود می SQLسازي شود. البته ما آنقدر ناشی نیستیم که تصور کنیم  هر چه زودتر پیاده

ها  زبان برتر پايگاه داده ،اي ديگر دي يا هر زبان  درست رابطه بلکه بنا بر امیدواري ما توتوريال

هاي  بازمانده از نسل»هم در آن زمان زبان پايگاه  SQL)طبق نظريه طبیعی تکامل(  و  خواهد شد

کوبول هرگز نابود ، نويسی هم وجود دارد هاي برنامه خواهد بود. نظیر همین ق یه در زبان «قبل

هاي قبل باقی مانده  از نسل»تبديل به زبانی شد که  سازي نشد )و نخواهد شد( ولی براي برنامه

اي  را به چشم مشابه پايگاه داده SQLهاي بهتري وجود دارند. ما  ، چرا که هم اکنون انتخاب«است

اش وجود  هايی بهتر از آن براي جايگزينی بینیم و آرزو داريم روزي را ببینیم که زبان کوبول می

 دارند.

تفکري غیر از  –اند  سالها با ما بوده SQLهاي کاربردي  ها و برنامه دانیم که پايگاه البته می

 SQLو حال بايد توجه خود را به اين مساله جلب کنیم که با میراش  -بینانه نخواهد بود اين واقن

بر  SQLکند که  در اين مورد پیشنهاداتی دارد و بطور خام توصیه می بیانیهتوان کرد.  چه می

 SQLربردي هاي کا در اين صورت برنامه مجددا بنا شود. ،اي درست روي زيربناي رابطه

توانند همچنان به کار خود ادامه دهند. جزقیات بحث در مورد اين پیشنهادها از محدوده اين  می

 اند. بحث خار 
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 خالصه

 ،اي است هدف اين کتاب تشريح نظريه رابطه، همانطور که در فصل مقدمه گفته شد

دانند  انند ولی اين را هم مید هايی که چیزهايی می اي عمدتا براي مردم و به خصوم براي حرفه

که به درک بیشتري نیاز دارند. در اين بخش آخر از فصل آخر کتاب بهتر است مروري داشته 

 ند:ا باشیم بر موعوعاتی که در طول اين کتاب پوشش داده شده

  صحنه نمايش را با توصیف )نه چندان رسمی( مدل اصلی  ،مقدمه ،اولفصل

گفتم، هدف من گفتن چیزهايی بود که چیدم. همانطور که در آن فصل 

ها و  امیدوارم اکنون آنها را بدانید. در مورد تفاوت منطقی مهمی که بین رابطه

وجود دارد نیز ، سازي بطور کلی مقدارها و متغیرها و بین مدل و پیاده ،ها مرابطه

 شود. اي رهنمون می صحبت کردم. مورد آخر ما را به بحث استقالل داده

  ها  همان نوع ،ها داليلی آوردم تا بگويم دامنه ،اه نوع وها  رابطهتفاوت ، دومفصل

توانند به اندازه دلخواه  ها می شان عو  شده است، همچنین نوع هستند و تنها نام

گیرند ربطی به  هايی مورد پشتیبانی قرار می پیچیده باشند. اين سوال که چه نوع

 ها هستند(. ولا مستقل از جده اي ندارد )نوع مدل رابطه

  تعريف دقیقی از اين مفاهیم بنیادي اراقه شد و ، ها ها و رابطه تاپل، سومفصل

بینانه در مورد  نتايج آنها مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین استداللی واقن

را نیز  DEEو  DUMهاي خام و مهم  آوردم و رابطه  ممنوعیت تکرار و تهی

 معرفی نمودم.

  جايی بود که در آن براي نخستین بار مفهوم  ،اي رابطه متغیرهاي ،چهارمفصل

ها در سطح  نماي مرابطه را اراقه نمودم و نشان دادم که براي نمايش داده گزاره

ها هر دو الزم و کافی هستند. جزقیات  ها و رابطه نوع ،منطقی که مطلوب ماست

ا )که به نام تر به ويوه کلیدهاي کانديد و خارجی را توعیح دادم و نگاهی دقیق

 انداختم. ،اند( هاي مجازي هم شناخته شده مرابطه

  ترين فصل کتاب بود. من بر اهمیت خاصیت  طوالنی ،اي جبر رابطه ،پنجمفصل

بسته بودن تکیه کردم و مجموعه قواعد استنتا  نوع رابطه را توصیف دادم. 

ه تعداد زيادي از عملگرهاي جبري مهم را شرح دادم )به خصوم پیوند ک
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اشتراک و عرب حاالت خاصی از آن هستند(. يک الگوريتم ادراکی براي 

اراقه کردم. بحث مختصري در مورد  SELECT-FROM-WHEREارزيابی 

روزرسانی داشتم و عملگرهاي  سازي و همچنین عملگرهاي به رابطه جبر با بهینه

 اي را نیز توعیح دادم. مقايسه

  قیدهاي نوع و  ،قیدها را شرح دادم دو نوع پايه، قیدهاي جامعیت ،ششمفصل

، انتخابگرها و «ها نماممکن»قیدهاي پايگاه. همچنین شرح مختصري درباره 

اراقه کردم. بررسی قیدهاي نوع بصورت قسمتی از اجراي  _THEعملگرهاي 

شوند.  بررسی می «روي سمیکالن»شود و قیدهاي پايگاه  انتخابگرها انجام می

چندتايی، قاعده طاليی و تفاوت بین صحت و ثبات همچنین به تشريح انتساب 

عروري هستند )براي من مهم  و پرداختم. و همچنین ادعا کردم که قیدها واجب

هايی که به  نیست سیستم شما چقدر سرين است، در صورتی که نتوانم به پاسخ

 دهد اعتماد کنم( من می

  احی منطقی پايگاه بر روي نظريه طر ،ها نظريه طراحی پايگاه داده ،هفتمفصل

اي نیست ولی براي  تمرکز شده است. اين نظريه در واقن بخشی از مدل رابطه

شود. بر اين مفهوم تکیه کردم که  اي از آن استفاده می ساختن در مدل رابطه

نماها رابطه تنگاتنگی دارد. بخش عمده نظريه  طراحی منطقی با قیدها و گزاره

ها و  سازي افزونگی داخلی مرابطه ت. نرمالطراحی مربوط به کاهش افزونگی اس

ها BCNF ،JD ،هاFDدهد.  ها را کاهش می تفکیک افزونگی سراسري مرابطه

اين کار »گفتم. اين عقیده را که  6NFرا توعیح دادم مختصري هم از  5NFو 

را موشکافی کردم. لطفا درجه  «در واقن رسمی کردن يک احساس ذاتی است

تفکیک را شرح دادم و چند توصیه عمومی در مورد  نرمال را کاهش ندهید 

 طراحی فیزيکی اراقه کردم.

 به برخی موعوعات مهمی که  ،اي چیست؟ مدل رابطه، همین فصل ،در نهايت

مختصر و  ،ام. پاسخی دقیق در رابطه با پرسش عنوان فصل هستند، نگاهی انداخته

لی مدل را يک به يک نه لزوما فوري قابل فهم به اين پرسش دادم. پنج جز اص

اي آوردم و بعد اصول  موشکافی کردم. همچنین اهداف کاد را از مدل رابطه

www.booknama.com



  

 به فهرست
521 

اصل اطالعات و بقیه -بندي کردم  گوناگونی که تاکنون در متن داشتیم را جمن

اصال در  «ها مدل»توانستم سعی کردم نشان دهم که بقیه  . تا جايی که می-اصول

، سازي ست که قبل از انجام پیاده اي تنها مدلی هباغ نیستند. هنوز هم مدل رابط

اي  گیرانه هیچ مالحظه اي سخت تعريف شده است و تنها مدلی است که به گونه

توانیم  هاي مختلفی که از طريق آنها می سازي ندارد. در پايان راه در مورد پیاده

 مورد بحث قرار دادم.  ،اين شاخه از علم را جلو ببريم را

 

 ها تمرین

دارند و برخی از آنها تکرار  -نه فقط اين فصل-ها مروري بر تمامی مطالب اين کتاب  ين تمرينا

 هاي قبلی هستند. هاي فصل تمرين

 

که بین   -توانید تا جايی که می-هايی  اي دقیقا چیست؟ شمار زيادي از تفاوت مدل رابطه -4

SQL شرح دهید. ،اي وجود دارد را و مدل رابطه 

 

 کند؟ چیست؟ شناسه سطر چگونه آن را نق  می عاتاصل اطال -5

 

 نماها چه ارتباطی وجود دارد؟ ها و گزاره نما چیست؟ بین رابطه گزاره -8

 

 هستند؟ پاسخ خود را توعیح دهید. «دوبعدي»ها تخت و مسطح و يا  کنید رابطه آيا تصور می -1

 

اي در اين JDچه  ،تبرقرار اس Rدر  ABبه صورت  FDوابستگی پیوندي چیست؟ يک  -2

 مرابطه برقرار خواهد بود؟

 

 تفاوت واقعی بین دامنه و رابطه چیست؟ -0

 

 تعويق بررسی جامعیت چه اشکالی دارد؟ -1
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 چیست؟پذيري  اصل تعوي  -3

 

 معناي واقعی فرم اول نرمال چیست؟ -3

 

 کدام است؟ اين فرم از چه نظر نهايی است؟« فرم نهايی نرمال» -40

 

 رابطه و مرابطه چیست؟تفاوت  -44

 

 چیست؟ اصل طراحی تفکیکی -45

 

 r/sتعريف کرد به گونه اي که  ،/ «»مثال ، اي اي رابطه توان يک عملگر مقايسه آيا می -48

مجزا باشند )يعنی هیچ تاپل مشترکی نداشته باشند(؟ پاسخ  sو  rصحیح برگرداند اگر و تنها اگر 

 خود را شرح دهید.

 

 اي نیست؟ يک عملگر رابطه ORDER BYچرا  -41

 

شود  هاي پايه و ويوها در اين است که اولی بصورت فیزيکی ذخیره می تفاوت میان مرابطه -42

 ولی دومی چنین نیست. اين جمله درست است يا غلط؟

 

 شمارد؟ تکرار را چطور؟ اي تهی را مجاز نمی چرا مدل رابطه -40

 

کند. درست يا  تعیین می ،مورد پشتیبانی قرار گیرند رااي که بايد  اي انواع داده مدل رابطه -41

 غلط؟

 

 کلید اصلی و کلید کانديد چه تفاوتی با هم دارند؟ -43
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 وکاست چیست؟ کم تجزيه بی -43

 

 کند؟ آيا کاهش درجه نرمال در مواردي عرورت پیدا می -50

 

 عرب حالت خاصی از پیوند است. درست يا غلط؟ -54

 

 قید نوع در چه موقعی بايد بررسی شود؟قید نوع چیست؟  -55

 

 تواند داراي يک ويفگی از نوع مجموعه باشد؟ آرايه چطور؟ رابطه چطور؟ آيا رابطه می -58

 

اي  روزرسانی موجب نق  مدل رابطه در به SQLچرا استفاده از کِرسِر )مکان نما(   -51

 شود؟ می

 

 ؟آيا ممکن است يک رابطه اصال ويفگی نداشته باشد -52

 

 يعنی چه؟ چرا اين بسته بودن اهمیت دارد؟ ،اي بسته است جبر رابطه -50

 

با يک گزينش خام و يک پرتو خام از آن برابر است. اين موعوع  rهر مرابطه دلخواه  -51

 را شرح دهید.

 

 داراي تناق  است؟، «عمل پوشیده ويو جامه»چرا واژه  -53

 

 ه تفاوتی وجود دارد؟سازي آن چ اي و پیاده بین مدل رابطه -53

 

ها وجود  اي و ساير انواع پايگاه داده هاي داده رابطه تفاوت منطقی اساسی که بین پايگاه -80

 را به ياد بیاوريد.( اصل اطالعاتدارد، چیست؟ )راهنمايی:  
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چه تفاوتی ، اي واقعی رابطه DBMSاي واقعی و يک  رابطه-گرا شی DBMSبین يک  -84

 وجود دارد؟

 

 شود؟ روي تفاعل چطور؟ ا گزينش روي اجتماع توزين میآي -85

 

 شود؟ روي تفاعل چطور؟ آيا پرتو روي اجتماع توزين می -88

 

 اي سازگاري دارد؟ با مدل رابطه XMLچرا  -81

 

 چه چیزي به دست خواهیم آورد؟ ،اگر يک رابطه خالی را خالصه سازي کنیم -82

 

 فر  بسته بودن جهان چیست؟ -80

 

 تفاعل را تعريف کنید. پیوند و نیم گرهاي نیمعمل -81

 

را تعريف کنید. آيا تابحال برايتان پیش آمده که نام دوتا  5NF ) 6NFب( BCNFالف( -83

 را با هم اشتباه کنید.  -4NFطور  و همین-از آنها 

 

 توان چطور؟ پذير چطور؟ خود پذير است؟ شرکت آيا پیوند جابجايی -83

 

 است. درست يا غلط؟ BCNFي هر مرابطه باينر -10

 

 از پیوند چه درکی داريد؟ -14

 

اهمیت است، را بطور رسمی يا غیر رسمی  بی JDيا  FDشود يک  معناي اينکه گفته می -15

 بیان کنید.
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اي ندارد به چه معناست؟ در مورد کلید خارجی  اين که بگويیم يک کلید هیچ ويفگی -18

 چطور؟

حداقل سه دلیل بیاوريد.  ،اصال رابطه نیست SQLدر  SELECTبراي اينکه نتیجه عبارت  -12

هاي تکی SELECTيعنی فقط محدود به  ،توانید فر  کنید که در محیطی تعاملی هستیم می

 کنند(. هايی که حداکثر يک سطر را بازيابی میSELECTنیستیم )

 

 اشتراک نوع خاصی از پیوند است. درست يا غلط؟ -10

 

 وجود دارد؟ Rز درجه سه است. چند پرتو مجزا )متفاوت( از ا Rفر  کنید که  -11

 

تواند داشته باشد؟ و حداکثر  حداکثر چند کلید می Rاز درجه سه است.  Rفر  کنید که  -13

 ؟FDچند 

 

پرسش )، عکس يکديگرند؟ اي( ي( و تقسیم )رابطها آيا دو عملگر عرب دکارتی )رابطه -13
 ؟(اي رابطه : چرا تاکید کردم عرب دکارتیکمکی

 

باشد  n=0باشد چطور؟ اگر  n=1باشد؟ اگر  n=3شود اگر  رابطه چه می nحاصل پیوند  -20

 چطور؟

 

 اي انجام داد؟ هاي رابطه توان مقايسه می SQLچگونه در  -24

 

 معنی دارد؟ ،آيا تعريف کلید براي ويوها -25

 

 ،ها هستند اي از ويفگی مجموعه Bو Aبرقرار است.  Rدر مرابطه  ABالف( فر  کنید  -28

است.  Rکلید مرابطه  Kها خالی باشند؟ ب(فر  کنید  شود اگر يکی از اين مجموعه حال چه می

K ؟شود اگر اين مجموعه خالی باشد حال چه می ،هاست اي از ويفگی مجموعه 
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 ها مجازند؟ ارزي کدام يک از اين هم -21
    a. r INTERSECT s ≡ r MINUS ( r MINUS s ) 

    b. r UNION ( r INTERSECT s ) ≡ r 

    c. r INTERSECT ( r UNION s ) ≡ r 

    d. r MATCHING r ≡ r 

 

 فهمید؟ چه می «سازي معنايی بهینه»از واژه  -22

 

کم در  معموال به دور از صرفه هستند )دست ،هايی با مقدار رابطه چرا استفاده از ويفگی -20

 هاي پايه(؟ مرابطه

 

21- DEE در رياعیات بر عهده دارد. اين  0کند که  اي همان نقشی را ايفا می در جبر رابطه

 جمله را توعیح دهید.

 

يا  Op ،DUMتايی است. اگر تنها عملوند  اي يک يک عملگر رابطه Opالف(فر  کنید  -23

DEE افتد؟ ب( فر  کنید  باشد چه اتفاقی میOp اي دوتايی است. اگر يکی يک عملگر رابطه 

 افتد؟ باشد چه اتفاقی می DEEيا  Op ،DUMاز دو عملوند 

 

داليل خود را  ،اگر با اين ادعا موافق يا مخالف هستید «اي وجود دارد فقط يک مدل رابطه» -23

 بیان کنید.

 

چــه هــايی پاســخ صــحیح بدهند هــاي پايگــاه داده بتواننــد بــه چنــین پرســش اي اينکــه حرفــه -00

 دارد؟ اهمیتی
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   ضمیمه

 

 کمی درباره منطق 
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شود. حساب  اي نامیده می اي جايگزينی دارد که حساب رابطه گفتم جبر رابطه 4در فصل 

اي مورد استفاده قرار  هاي رابطه ها و متناسب با پايگاه اي همیشه همراه با حساب گزاره رابطه

اي نوشته شوند.  اب رابطهاي با استفاده از حس توانند بجاي جبر رابطه ها و قیدها می گیرد. کوقري می

تر است. به نظر من  اي ساده تر است و در برخی موارد هم جبر رابطه اين کار در مواردي آسان

ها مفید است و از  هاي پايگاه داده اي اي براي حرفه حداقل يک آشنايی مقدماتی با حساب رابطه

 نمايم.  نه اراقه میرو در اين عمیمه مطالبی مختصر و کامال غیر رسمی در اين زمی اين

اي ساخته  اي و يا حساب رابطه اي بر اساس جبر رابطه هاي رابطه بنابر پاراگراف قبل زبان

بر مبناي کدامیک ايجاد شده است. پاسخ اين است که  SQLشوند. حال سوال اين است که  می

نخستین بار  براي SQLبخشی از آن بر اساس اين دو و بخشی از آن بر اساس هیچکدام. زمانی که 

اي متفاوت باشد و در  اي و حساب رابطه طراحی شد بنا بر آن گذاشته شد که اين زبان با جبر رابطه

ساخته شود اما در گذر زمان برخی « زيرکوقري»مقابل هدف اصلی آن بود که زبانی بر اساس 

عه يافته است. اي در آن ماهر شده و زبان براي پذيرفتن آنها توس هاي جبر و حساب رابطه ويفگی

اي است و در برخی موارد شبیه حساب  در برخی موارد شبیه جبر رابطه SQLپس امروزه زبان 

 اي و در برخی موارد به هیچکدام از آنها شباهت ندارد. رابطه

 

 ها گزاره

اي روشن درست يا غلط است.  ، گزاره عبارتی است که به گونه1يادآوري از فصل 

هاي  ها را به روش توان گزاره شوند. می ها در اينجا ذکر می گزاره هاي مربوط به برخی ويفگی

هاي جديدي از آنها بدست آورد. براي اين منظور  مختلفی با هم ترکیب کرد و گزاره

)دو شرطی( « اگر و تنها اگر»شرط( و «) اگر.. آنگاه...»، «يا»، «و»، «چنین نیست»هاي  دهنده ارتباط

هاي  ال در اينجا چند گزاره داريم که میتوان با استفاده از آنها گزارهاند. براي مث قابل استفاده
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جديدي ايجاد نمود. الف( مشتري يک ستاره است، ب(مريخ دو ماه دارد  (زهره بین زمین و 

 عطارد قرار دارد.

 )مشتري يک ستاره است( يا )مريخ دو ماه دارد(

 )مشتري يک ستاره است( و )مشتري يک ستاره است(

 بین زمین و عطارد قرار دارد( و چنین نیست )مشتري يک ستاره است( )زهره

 اگر )مشتري يک ستاره است( آنگاه )مريخ دو ماه دارد(

ها را به چشم عملگرهاي منطقی نگريست. آنها  دهنده توان ارتباط بديهی است که می

گردانند.  جی باز میکنند و گزاره ديگري را بعنوان خرو ها را به عنوان ورودي دريافت می گزاره

ها را بطور واعح  دهنده )من در مثال به اين علت از پرانتز استفاده کردم که محدوده ارتباط

توان با استفاده از قوانین اولويت بسیاري پرانتزها را حذف کرد، البته  مشخ  کنم. در عمل می

 نوشتن آنها غلط نیست حتی اگر عروري نباشند.(

اي که ساده  است و گزاره سادهاي نداشته باشد يک گزاره  دهنده اي که هیچ ارتباط گزاره

هاي ساده تشکیل دهنده آن و با  است. درستی يک گزاره مرکب از درستی گزاره مرکبنباشد 

 استفاده از جداول درستی قابل محاسبه است:

 

 
 

ل ام. براي مثا استفاده کرده Fو  Tبه دلیل محدوديت جا من بجاي  درست و غلط از 

 گزاره مرکب زير را در نظر بگیريد.

 اگر )مريخ دو ماه دارد( آنگاه )زهره بین زمین و عطارد قرار دارد(

است. هر دو گزاره ساده صحیح هستند. جدول  qآنگاه  pاين گزاره به صورت اگر 

کنید که در برخی  دهد که گزاره اصلی نیز صحیح است. مشاهده می درستی براي شرط نشان می

شويم. در جهان واقعی اين مساله که زهره بین زمین و عطارد قرار دارد  دچار سردرگمی میموارد 

گويیم که اگر بخواهیم  هیچ ربطی به اينکه مريخ دو ماه دارد، ندارد. در منطق ما به سادگی می

شرايط الزم وجود  pدرست باشد بدون توجه به شرايط  qدرست باشد، اگر  qآنگاه  pگزاره اگر 
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شرايط الزم وجود دارد. بنابراين اگر )مريخ دو  qغلط باشد بدون توجه به شرايط  pو اگر  دارد

توان به اين  ماه دارد( آنگاه )زهره بین زمین و عطارد قرار دارد( درست است  اين امر را می

توانی به هر چیز  آنگاه می (p) صورت تفسیر کرد که اگر به چیزي غیر حقیقی اعتقاد داشته باشی

 خدا باش و هر چه خواهی کن  . باخدا باش و پادشاهی کن، بی(q) معتقد باشی

 

 توجه

دانان بهتر  ها مثل شما هستند. منطق اگر اين بحث احساس بدي به شما منتقل نموده، خیلی

درست  qآنگاه  pدرست است،  qغلط و  pتوانند شما را توجیه کنند که چرا وقتی  از من می

 جا اهمیت زيادي ندارد و از اهداف اين عمیمه نیست.شود. اين بحث اين می

( است. اين امر q( يا )pمعادل )چنین نیست  qآنگاه  pگیريم که  از اين مطلب نتیجه می

، اولیه «دو شرطی»و  «شرطی»، «يا»، «و»، «چنین نیست»هاي منطقی  دهنده دهد که ارتباط نشان می

با يکی از  «چنین نیست»از ترکیب مناسب  تواند نیستند. در حقیقت هر عبارت منطقی می

حاصل شود. )تمرين: اين ادعا را بررسی کنید.( و از آن جالب تر « يا»و يا « و»هاي  دهنده ارتباط

توانید آنرا  دهنده اولیه شبیه سازي شوند. آيا می توانند با يک ارتباط ها می دهنده اينکه تمامی ارتباط

 پیدا کنید؟

 

 نماها گزاره

 رات زير توجه کنید:به عبا

x .يک ستاره است 

x .دو ماه دارد 

x  دارايn .ماه است 

x  بین زمین وy .قرار دارد 

x  بینy  وz .قرار دارد 

باشند. دلیل اين امر آن است که  اينها گزاره نیستند چرا که صراحتا درست و يا غلط نمی

داراي « ستاره است x»مثال عبارت  ( هستند.متغیر آزاديا  نگهدار جا) پارامتراين عبارات داراي 

 توانیم در مورد درستی عبارت امهار نظر کنیم. چیست نمی xاست و تا زمانی که ندانیم  xپارامتر 

www.booknama.com



  

 به فهرست
501 

توان از چنین عباراتی گزاره بدست آورد )تکرار از  ها می با جايگزينی مقدار آرگومان

رسیم که  می« يک ستاره استخورشید »به عبارت  x(. مثال با جايگزينی خورشید بجاي 1فصل 

ستاره  x»کنم عبارت اصلی  گزاره است چرا که درست يا غلط )البته درست( است. تکرار می

نمايی است که مانند يک تابن به هنگام اجرا مقدار درست يا غلط  گزاره نیست. بلکه گزاره« است

ت که به هنگام فراخوانی ها داراي چند پارامتر اس گرداند. اين تابن مانند همه تابن را بازمی

کند و  نما را تبديل به گزاره می شوند. اين جايگزينی گزاره مقدارهايی جايگزين اين پارامترها می

کنند اگر و تنها اگر با استفاده از آنها يک گزاره درست  نما را قانن می ها گزاره گويیم آرگومان می

 کند. کند ولی ماه آنرا قانن نمی را قانن می« ستاره است x»نماي  ساخته شود. مثال خورشید گزاره

نما از کلمه شناساندن استفاده  دانان به جاي فراخوانی گزاره به عنوان يک حاشیه، منطق

تر است. به هر حال من همچنان از کلمه فراخوانی  کنند و به همین دلیل اين کلمه عمومی می

 استفاده خواهم کرد.

نماي خراب شده است.  کنم که گزاره يک گزاره می يادآوري 1اين نکته را هم از فصل 

نمايی است که مجموعه پارامترهايش خالی است )و تابن همیشه و با هر  براي توعیح بیشتر گزاره

نما  ها گزاره گرداند(. به بیان ديگر همه گزاره برمی -درست يا غلط-بار  اجرا نتیجه يکسانی را 

 یستند.ها گزاره ن نما هستند ولی اکثر گزاره

 n و xنما داراي دو پارامتر  توجه کنید. اين گزاره« ماه است nداراي  x »حال به مثال 

آورد ولی جايگزينی  يک گزاره درست به بار می nبجاي  5و  xاست. جايگزينی مريخ بجاي 

 کند. يک گزاره غلط تولید می nبجاي  5و  xزمین بجاي 

س کاردينالیتی پارامترها دسته بندي کرد. زمانی توان به سادگی بر اسا ها را می نما گزاره

بین  x »پارامتر است. مثال  nنمايی با دقیقا  کنیم منظور گزاره جايی صحبت می-nنماي  که از گزاره

y  وz جايی و -8نماي  يک گزاره« قرار دارد« x  دارايn جايی -5نماي  يک گزاره« ماه است

 جايی است.-0نماي  است.گزاره يک گزاره

 

 توجه

 n=5آنگاه يکتايی و اگر  n=4شود. اگر  تايی نیز نامیده میnجايی يا -nنماي  يک گزاره

 شود. باشد دوتايی خوانده می
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هاي مختلف و با استفاده از  توانیم آنها را به صورت نما داشته باشیم می اگر تعدادي گزاره

نیست، و، يا و غیره با هم ترکیب هاي منطقی که مورد بحث قرار گرفتند، مانند چنین  دهنده ارتباط

ها، عملگرهاي منطقی هستند  دهنده نماهاي جديدي بسازيم )به بیان ديگر اين ارتباط  نموده و گزاره

اي  دهنده نمايی که ارتباط عمل کنند(. گزاره -ها نه فقط گزاره-نماها  توانند بر روي گزاره که می

شود. در اينجا يک مثال ساده در مورد  میده مینداشته باشد ساده، و در غیر اينصورت مرکب نا

 بینید:  نماهاي مرکب می گزاره

(x ( يا )يک ستاره استx  بین زمین وy )قرار دارد 

نماي ساده تشکیل شده است،  نما دوتايی است. نه به اين دلیل که از دو گزاره اين گزاره

 . yو  xبلکه به اين خاطر که داراي دو پارامتر است. 

 

 سورها

نما به گزاره، فراخوانی آنها با  هاي تبديل گزاره در بخش قبل نشان دادم که يکی از راه

هاست. راه ديگري هم براي اين کار وجود دارد که استفاده از  مشخ  نمودن مقدار آرگومان

که تنها پارامتر آن  xنماي دوتايی باشد )من براي وعوح  يک گزاره p(x)سورهاست. فر  کنید 

 ام(. آنگاه: راحتا نشان دادهاست را ص

 x ( ،p(x))وجوددارد 

وجود دارد که با  aحداقل يک مقدار »يک گزاره است و معناي آن اين است که: 

نماي  گزاره a)به عبارت ديگر مقدار « اي صحیح خواهد شد گزاره x ،p(a)جايگزينی آن به جاي 

p کند(. مثال اگر  را قانن میp نماي  گزاره«x باشد آنگاه:« ان استد يک منطق 

 دان است( يک منطق x، ) xوجوددارد 

 برتراند راسل فر  شود(. aيک گزاره است که اتفاقا درست هم هست )مثال اگر 

 اين عبارت:

 x ( ،p(x))باشد  هرچه

 xکه جايگزين  aبا تمامی مقادير ممکن »هم يک گزاره است و بدين معناست که 

را  pنماي  گزاره a)به عبارت ديگر تمامی مقادير « د شدگزاره اي صحیح خواه p(a)شود،  می

 باشد آنگاه:« دان است يک منطق x»نماي  مجددا گزاره pکند(. براي مثال اگر  قانن می
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 دان است( يک منطق x، ) xباشد  هرچه

 جور  دبلیو بوش فر  شود(. aيک گزاره است که اتفاقا غلط است )مثال اگر 

و يا نشان دادن  «وجود دارد»ي نشان دادن درستی يک گزاره توجه داشته باشید که برا

کند. همچنین در هر دو مورد  ، تنها يک مثال کفايت می«باشد هرچه»غلط بودن يک گزاره 

ها در اين مثال(.  مقادير ممکن باشد )مجموعه تمامی انسان« داخل محدوده»پارامتر بايستی لزوما 

 به اين موعوع خواهم پرداخت.دوباره « قیدهاي پايگاه »من در بخش 

استفاده « سور»در بحث فوق از اصطالح  xباشد  و هرچه xهاي وجوددارد  براي عبارت

شوند.  باشد سور عمومی نامیده می شود. سورهاي وجوددارد، سور وجودي و سورهاي هرچه می

ومی سروته براي سور عم Aمعکوس  براي سور وجودي از  E)در متون علم منطق معموال از 

باشد استفاده  شود. من به داليل چاپی و فارغ از مساله خوانايی از وجوددارد و هرچه استفاده می

 ام.( کرده

يک »و « است yبلندتر از  x »نماي دوتايی به شکل   يک گزاره qمثالی ديگر، فر  کنید  

 کنیم: است. درک می« xسور وجودي بر روي 

 است( yبلندتر از  x) xوجوددارد 

عبارت يک گزاره نیست، چرا که صحیح يا غلط بودن آن صراحتا نامعلوم است. اين اين 

نما را با  . اگر اين گزارهyنماي يکتايی است و يک پارامتر دارد.  عبارت در حقیقت يک گزاره

 آرگومان استیو فراخوانی کنیم:

 بلندتر از استیو استx (x )وجوددارد 

ل يک نفر مثل آرنولد بلندتر از استیو وجود )و اگر حداق استاين عبارت يک گزاره 

نماي اصلی اين  داشته باشد، اين گزاره درست است(. راه ديگر بدست آوردن گزاره از گزاره

 را سوري نمايیم. مثال: yو  xپارامتر  هر دواست که 

 است(( yبلندتر از  x) y)وجوددارد  xوجوددارد 

تر از ديگري نباشد و  ه هیچ کس بلنداين هم يک گزاره است و در صورتی غلط است ک

 در غیر اين صورت صحیح است. )در اين مورد فکر کنید (.

 توان گرفت: از اين مثال چندين درس می
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 نماي  براي اينکه از يک گزارهn هر تايی به يک گزاره برسیم الزم است بر روي

زده پارامتر سور  mتر اگر روي  از پارامترها سور زده شود. بصورت کلی يک

تايی خواهیم رسید به گونه اي که kنماي  آنگاه به يک گزاره m << n)شود و)

k=m-n . 

 سور بر روي همه »بر سور وجودي تمرکز کنیم. ماهرا با زدن   بیايید يک لحظه

 شود: در اين مثال دو گزاره مختلف حاصل می« چیز

 است(( yبلندتر از  x) y)وجوددارد  xوجوددارد 

 است(( yبلندتر از  x) xدارد )وجود yوجوددارد 

دو نفر به »ماهرا بديهی است اما در هر حال، هر دو عبارات به يک معنا هستند: 

تر درک يک  بطور کلی« بلندتر است. y از xوجود دارند که  y و xهاي  نام

سلسله از سورها که همگی عمومی يا همگی وجودي هستند، آسان است و 

توانیم از پرانتزهاي  دهد. از اين رو می عنا نمیترتیب نوشتن هیچ تغییري در م

 غیر عروري صرفنظر کنیم.

 است( yبلندتر از  x)  xوجوددارد   yوجوددارد 

 در مقابل براي سورهاي غیر همنوع ترتیب اهمیت دارد )نکته بعد را ببینید(.

 سور بر روي همه »باشد را در هر عبارتی که شامل  توان وجوددارد و هرچه می

توانند با  به کار برد. در مثال شش گزاره مجزا وجود دارد که می«  استچیز 

سور همراه شوند.)در حقیقت هشت تا. ولی دو گزاره با توجه به خاصیت قبل 

ام. در اين مورد   گردند.(  من شرح مختصري براي هر مورد نوشته حذف می

ورد اين فر  وجود دارد. در م« جهان»ام که الاقل دو نفر آدم در  فر  کرده

بعدا بحث خواهم کرد )در مبحث محدوده خالی بخش مطالبی بیشتر در مورد 

 سورها(.
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 است(( yبلندتر از  x) y)وجوددارد  xوجوددارد 

: کسی هست که قدش بلندتر از کس ديگري است، صحیح، مگر اينکه معنی

 همه هم قد باشند.

 

 است(( yبلندتر از  x) yباشد  )هرچه xوجوددارد 

: کسی هست که قدش از همه )از جمله خودش ( بلندتر است. بديهی نیمع

 است غلط.

 

 است(( yبلندتر از  x) y)وجوددارد  xباشد  هرچه

: هر کس را در نظر بگیريم قدش از برخی بلندتر است. بديهی است، معنی

 غلط.

 

 است(( yبلندتر از  x) xباشد  )هرچه yوجوددارد 

ز جمله خودش ( کوتاهتر است. بديهی است، : کسی هست که از همه )امعنی

 غلط.

 

 است(( yبلندتر از  x) x)وجوددارد  yباشد  هرچه

تر است. بديهی است،  : هر کس را در نظر بگیريم قدش از برخی کوتاهمعنی

 غلط.

 

 است(( yبلندتر از  x) yباشد  )هرچه xباشد  هرچه

 ط.: هر کسی بلندتر  از هر کسی است. بديهی است، غلمعنی

 

www.booknama.com



  

 به فهرست
515 

  در نهايت )شايد نیازي به گفتن نباشد(، پنج مورد از شش عبارت فوق غلط

اند و در حقیقت  هستند. اين به آن معنا نیست که آنها با هم از نظر معنايی معادل

  *هیچکدام از آنها با ديگري هم معنی نیستند.

 

 متغیرهای آزاد و مقید

است. سور زدن بر  متغیر آزاددارد، ترگفتم اصطالح ديگري که براي پارامتر وجود  پیش

را  qجايی-5نماي  کند. مثال دوباره گزاره تبديل می متغیرهاي مقیدروي متغیرهاي آزاد آنها را به 

 از بخش قبل، در نظر بگیريد:

x  بلندتر ازy است 

به اين نتیجه  xدر اينجا متغیرهاي آزادند. با زدن سور وجودي روي  yو  xپارامترهاي 

 رسیم: می

 است( yبلندتر از  x) xوجوددارد 

 مقید شده است. با زدن سور کامل: xهنوز آزاد است ولی  yدر اينجا 

 است( yبلندتر از  x)  yوجوددارد  xوجوددارد 

x  وy نما تبديل به گزاره شده است(. اند و هیچ متغیر آزادي باقی نمانده است )گزاره مقید 

شود. در مقابل متغیرهاي مقید جايی  ارامتر شناخته میدر برنامه نويسی متغیر آزاد معادل پ

شان اين است که  در برنامه نويسی ندارند و اما در اينجا هم نقشی مانند مترسک دارند و تنها ومیفه

نماي)در  نماي داخل پرانتز را با سورهاي خار  از آن برقرار کند. براي مثال گزاره ارتباط گزاره

 در نظر بگیريد:  حقیقت گزاره( ساده زير را

 x (x>3 )وجوددارد 

اين گزاره فقط ادعا دارد که عددي صحیح بزرگتر از سه وجود دارد. )من فر  کردم در 

شرح « قیدهاي پايگاه »اعداد صحیح است. مجددا، اين نکته را در بخش « در محدوده» xاينجا 

                                                 
ر نظر بگیريد و معناي آنرا در حاالت مختلف بنويسید. با انجام را د« سیلی زده است yبه  x»نماي  براي تمرين گزاره *

 شود. مترجم هاي مختلف کامال مشخ  می اين تمرين تفاوت حالت
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شود هیچ تفاوتی در معناي اين عبارت   xخواهم داد.( توجه، اگر هر متغیر ديگري جايگزين دو 

 گزاره به وجود نخواهد آمد. به زبان ديگر گزاره:

 y (y>3 )وجوددارد 

 با گزاره قبل دقیقا هم معناست. 

 نماي زير را مالحظه کنید: حال گزاره

 x<0(  و x>3) xوجوددارد 
 کنند. دوتاي اول مقید هستند و هست ولی هر سه به يک مفهوم اشاره نمی xدر اينجا سه 

جايگزين شوند بدون اينکه تغییري در معنا به وجود آيد. ولی  yتوانند با چیز ديگري مثل  می

نماي زير  را بدون عوار  جانبی تغییر داد. پس در مورد دو گزاره توان آن سومی آزاد است و نمی

 نماي اصلی است ولی دومی با آن تفاوت دارد: توان گفت که اولی معادل گزاره می

 x<0(  و y>3) yوجوددارد 
 y<0(  و y>3) yوجوددارد 

نماها، آنها را به گزاره  توانیم با تعريف )دوباره( گزاره کنم که اکنون می در انتها تاکید می

 تبديل کنیم که در اين صورت تمامی متغیرها مقید خواهند شد.  

 

 مطالبی بیشتر در مورد سورها

سورها مورد بحث قرار خواهند  در اين بخش شماري از موعوعات گوناگون درباره

 گرفت.

 نیازی به هر دو سور نداریم

نیازي « باشد هرچه»و « وجوددارد»دانید که ما واقعا به هر دو سورهاي   احتماال اکنون می

هم نشان « باشد هرچه»توان با  را می« وجوددارد»نداريم. دلیل اين امر آن است که عبارت داراي 

 نما توجه کنید. وباره به اين گزارهدهد و بالعکس. براي مثال د

 بلندتر از استیو استx (x )وجوددارد 

 راه ديگر اعالم اين موعوع:« کسی هست که بلندتر از استیو باشد.»

 بلندتر از استیو است((( x)چنین نیست ) xباشد  چنین نیست )هرچه

 بطور کلی:« چنین نیست که کسی بلندتر از استیو نباشد.»
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 x (p(x))وجوددارد 

 از نظر منطقی معادل اين عبارت است:

 (((p(x))چنین نیست ) xباشد  چنین نیست )هرچه

پارامترهاي ديگري نیز داشته باشد.( به همین ترتیب  xتواند غیر از  می pنماي  )گزاره

 عبارت:

 x (p(x))باشد  هرچه

 از نظر منطقی معادل اين عبارت است:

 (((p(x))چنین نیست ) xچنین نیست )وجوددارد 

 پارامترهاي ديگري نیز داشته باشد.( xتواند غیر از  می pنماي  )که مجددا، گزاره

و « وجوددارد»پیامد اين بحث اين است که لزومی ندارد زبان رسمی از هر دو کلمه  

نمايند. دلیل اين  تر می پشتیبانی نمايد ولی ح ور اين دو، کار را در عمل بسیار راحت« باشد هرچه»

باشد در برخی ديگر از  است که استفاده از وجوددارد در برخی عبارات و استفاده از هرچه امر آن

کند ولی از  پشتیبانی می (EXISTS)از وجوددارد  SQLاست. براي مثال « تر طبیعی»عبارات 

بسیار بد  SQLها در  کند. در نتیجه برخی کوقري پشتیبانی نمی (FORALL)باشد  هرچه

، «کنند. کنندگانی را بده که تمام قطعات را عرعه می توزين»ند. مثال کوقري شو نويسی می عبارت

 تواند به سادگی بدين صورت نوشته شود: در منطق می
s WHERE FORALL p EXISTS sp ( s.SNO = sp.SNO AND sp.PNO = p.PNO ) 

، که  sp، وجود دارد سفارش pرا بده که هر چه باشد قطعه  sکنندگانی مانند  توزين)»

 SPو  S ،Pبه ترتیب در محدوده مقادير فعلی  sp، و s ،pمتغیرهاي « کند. را برقرار می pو  sرابطه 

 کوقري به اين شکل است: SQLهستند.( ولی در 
    SELECT s.* 

    FROM   S AS s 

    WHERE  NOT EXISTS 

         ( SELECT p.* 

           FROM   P AS p 

           WHERE  NOT EXISTS 

                ( SELECT sp.* 

                  FROM   SP AS sp 

                  WHERE  s.SNO = sp.SNO 

                  AND    sp.PNO = p.PNO ) ) 
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که سفارشی براي آن وجود نداشته  pاي موجود نباشد  را بده که قطعه sکنندگان  توزين»

يک نقی  )چنین نیست( به اندازه کافی بد هست « کند. را برقرار می pو  sه که رابط  spباشد 

ديگر قوز باال قوز  -SQLمثل اين کوقري -)بسیاري کاربران با آن مشکل دارند( اما دو نقی  

 است.

 

 های خالی محدوده

 ها را در نظر بگیريد: دوباره اين عبارت

 x (p(x))وجوددارد 

 و:

 (((p(x))چنین نیست ) xباشد  چنین نیست )هرچه

داخل »بايستی  xکه از نظر منطقی معادل يکديگرند. همانطور که بارها اشاره کردم مقدار 

مقادير مجاز باشد. حال تصور کنید که مجموعه مقادير مجاز خالی باشد )مثال مجموعه « محدوده

 متر(. آنگاه: 42افراد بلندتر از 

 سور وجودداردx چرا که اصال چنین بطور واعح غلط خواهد بود( .x  اي وجود

 ندارد.(

  عبارت وجودداردx (p(x) ،)«x اي وجوددارد کهp(x)  را تبديل به صحیح

چه باشد. مثال عبارت  p(x)شود بدون توجه به اينکه  ، نیز غلط می«کند می

غلط « کند کار می IBMمتري وجود دارد که در 42شخ  بلندتر از »

 است)تعجبی ندارد(.

 قی  عبارت يعنی چنین نیست که وجوددارد بنابراين نp(x) که معادل ،

(، همواره درست است )بازهم بدون توجه  p(x)که   نیست )چنین xباشد  هرچه

و « کنند کار نمی IBMمتر در  42تمام افراد بلندتر از »(. مثال عبارت  p(x)به 

است ، صحیح «کند کار نمی IBMمتري در  42هیچ فرد بلندتر »تر  يا مصطلح

 )بازهم تعجبی ندارد(.
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  اگرp(x) اي دلخواه باشد آنگاه  گزارهnot(p(x)) اي دلخواه خواهد  هم گزاره

)....( در هر صورت و  xباشد آور است. عبارت هرچه بود. حال نتیجه تعجب

تمام »بدون توجه به آنچه درون پرانتزهاست صحیح خواهد بود. بنابراين عبارت 

نیز صحیح است  چرا که هیچ « کنند. کار می IBMدر  متر 42از   افراد بلندتر

 متري وجود ندارد. 42فرد بلندتر از 

رساند )البته اگر منطق ندانید(. مثال  سازي اين مساله شما را به يک نتیجه عجیب می پیاده

 کوقري زير:
s WHERE FORALL p 

          ( IF p.COLOR = 'Purple' 

            THEN EXISTS sp ( s.SNO = sp.SNO AND sp.PNO = p.PNO ) ) 

اگر قطعه بنفشی وجود نداشته « کنند. هاي بنفش توزين می کنندگانی را بده که قطعه توزين»

 بنويسید. SQLگرداند. تمرين: اين عبارت را به زبان  کنندگان را بازمی باشد، تمام توزين

 

 باشد تعریف وجوددارد و هرچه

ياي »ترتیب بصورت  توانند به باشد می ه وجوددارد و هرچهممکن است حدس زده باشید ک

 p(x)کنم. فر  کنید  تعريف شوند. ابتدا در مورد وجوددارد صحبت می« و مکرر»و « مکرر

 باشد. در اين صورت: می X = {x1, x2,..., xn}در محدوده  xاست و   xنمايی با پارامتر  گزاره

 x (p(x))وجوددارد 

 باشد: ل )و خالصه شده(  گزاره زير میيک گزاره است و معاد

 p(xn)يا..... يا  p(x2)يا  p(x1)غلط يا 

عبارت  p(x)دانید(. مثال اگر  خالی باشد )همانطور که می Xآيد که  غلط زمانی به کار می

«x و « ماه داردX  مجموعه }عطارد، زهره، زمین، مريخ{ باشد آنگاه عبارت وجودداردx (p(x)) 

 اي است از عبارت: شود که خالصه ماه دارد( می x) xارد تبديل به وجودد

 غلط يا )عطارد ماه دارد( يا )زهره ماه دارد( يا )زمین ماه دارد( يا )مريخ ماه دارد(

توان  درست است. به همین ترتیب می« مريخ ماه دارد»که صحیح است چرا که )مثال( 

 گفت:

 x (p(x))باشد  هرچه
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 باشد: نما می )و خالصه شده( اين گزارهنما است و معادل  يک گزاره

 p(xn)و..... و  p(x2)و  p(x1)صحیح و 

و  p(x)دانید(. اگر  خالی باشد )مجددا همانطور که می Xآيد که  صحیح زمانی به کار می

X باشد  مانند قسمت قبل باشند آنگاه هرچهx (p(x)) باشد  تبديل به هرچهx (x می )شود  ماه دارد

 ت از عبارت:اي اس که خالصه

 صحیح و )عطارد ماه دارد( و )زهره ماه دارد( و )زمین ماه دارد( و )مريخ ماه دارد(

 غلط است.« زهره ماه دارد»که غلط است چرا که )مثال( 

و « يا»باشد به صورت  يک حاشیه، همانطور که با مثال دقیقا نشان دادم وجوددارد و هرچه

اي است که سور   ه هر گزاره داراي سور معادل گزارهشوند. بدين معنا ک مکرر تعريف می« و»

خورند؟ آيا اين  ندارد. حال ممکن است اين سوال پیش آيد که پس سورها واقعا به چه درد می

و  «و»توانیم سورها را به صورت  همه دعوا سر لحاف مالنصرالدين بود؟ پاسخ اين است که: ما می

 اي متناهی سروکار داريم ، با مجموعه-خوشبختانه – فقط به اين علت کهمکرر تعريف کنیم  «يا»

کنیم و کامییوترها متناهی و محدود هستند(. در منطق اصیل ما چنین  )ما در قلمرو کامییوتر کار می

 ها بی اعتبار خواهند بود. پیش شرطی نداريم و طبیعتاً اين تعريف

هاي محدود  میشه با مجموعهکنم بايد اين نکته را هم اعافه کنم که حتی اگر ما ه فکر می

نويسی باشند، باز هم  باشد فقط براي خالصه سروکار داشته باشیم و وجوددارد و هرچه

ها را بدون استفاده از  هاي  بسیار خوبی هستند  خود من تمايلی ندارم بسیاري کوقري نويسی خالصه

 نويسی کنم. عبارت« يا»و « و»سورها و صرفا بوسیله 

 

 اانواع دیگر سوره

باشد مهمترين سورها هستند ولی سورهاي ديگري هم  درست است که وجوددارد و هرچه

 وجود دارند. دلیلی وجود ندارد که سوري به اين شکل نداشته باشیم:

 وجود دارد که.. xحداقل سه 

 و يا

 ها چنین اند که.. xاکثر 

 و يا
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 وجود دارد که.. xتعداد زوجی 

 )و غیره(. 

است براي  است. من از کلمه يگانه« وجود دارد که... xدقیقا يک »يکی از مهمترين آنها 

 کنید: اين منظور استفاده خواهم کرد. در اينجا چند مثال را مشاهده می

 از آرنولد بلندتر استx (x  )است  يگانه

 معنی: دقیقا يک نفر هست که از آرنولد بلندتر است. احتماال غلط.

 ست(ا yداراي کد ملی  x) xاست  يگانه

توان در مورد  پارامتر است(. نمی yباشد ) yاش  معنی: دقیقا يک نفر هست که کد ملی

 نماست نه يک گزاره. درستی عبارت امهار نظر کرد چرا که اين يک گزاره

 است( yداراي کد ملی  x) xاست  يگانه  yباشد  هرچه

ملی واگذار در محدوده کدهاي  yام که  معنی: کد ملی هر فرد يکتاست. )فر  کرده

 شده قرار دارد نه تمامی اعداد ممکن. با اين حال آيا اين گزاره صحیح است؟(

 به عنوان يک تمرين ديگر، اين عبارت به چه معناست؟

 است( yداراي کد ملی  x) yاست  يگانه  xباشد هرچه

 

 قیدهای پایگاه

پايگاه به کار نويسی قیدهاي  دهم که اين موارد چگونه در عبارت خواهم نشان م  حال 

باشید که   ام. در عمن توجه داشته استفاده کرده 0هاي فصل  آيند. براي اين منظور از مثال می

 هاي ممکن نیستند. عبارات نوشته شده تنها حالت

 

 4مثال 
 باشند. 400تا  4توانند بین  مقدارهاي رتبه فقط می

CONSTRAINT C1 

     FORALL s ( IF s ∈ S THEN s.STATUS ≥ 1 AND s.STATUS ≤ 

100 ) ; 

آن بايستی در  STATUSباشد آنگاه مقدار  Sتاپلی در مرابطه  s، اگر sباشد  هرچه»

 شود. خوانده می« ]است[ Sدرون  s»بصورت « s ∊ S»گفته شد  2در فصل «. محدوده مقرر باشد
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توانید قیدهاي مختلفی که همگی به شکل گزاره زير هستند را  مطمئنم که اکنون می

 شناسايی کنید:
    FORALL t ( IF t ∈ R THEN p ) 

 توان اين گزاره را به اين صورت خالصه کرد: يک گزاره است(. می p)که 
    FORALL t ∈ R ( p ) 

باشد  کند و عبارت هرچه )در حال حاعر( را مشخ  می Rمرابطه  تنوع tمقید بودن متغیر 

R ∈ t با استفاده از اين خالصه نويسی دهد گويد محدوده متنامر را نشان می می .C1  به اين

 آيد: صورت در می
    CONSTRAINT C1 

       FORALL s ∈ S ( s.STATUS ≥ 0 AND s.STATUS ≤ 100 ) ; 

 تواند به کار آيد: به همین صورت، چنین عبارتی نیز می

    EXISTS t ∈ R ( p ) 

 که خالصه شده اين عبارت است:

    EXISTS t ( ( t ∈ R ) AND ( p ) ) 

صورت ساده کنیم که براي متغیرهاي مقید،  توانیم مساقل را به اين در حقیقت ما می

 محدوده قايل شويم. مثال:
    s RANGES OVER { S } 

 :*را افزود C1توان قید  حال می
    CONSTRAINT C1 

       FORALL s ( s.STATUS ≥ 0 AND s.STATUS ≤ 100 ) ; 

 هاي زير را در نظر خواهم گرفت: بخش من محدودهدر ادامه اين 
    s RANGES OVER { S } 

    x RANGES OVER { S } 

    y RANGES OVER { S } 

    p RANGES OVER { P } 

    sp RANGES OVER { SP } 

 در زمان الزم متغیرهاي مقید ديگري را هم معرفی خواهم کرد.

                                                 
* SQL شمارد. میتوان جمله اي مانند اين را مجاز می قیدهاي ساده "CHECK constraint"  به اين شکل را در تعريف

 به کار برد: Sجدول پايه 

CONSTRAINT C1 CHECK (STATUS >= 0 AND STATUS <= 100) توانیم همچنین اگر بخواهیم می 

"CONSTRAINT C1" .را حذف کنیم 
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 5مثال 
 داشته باشند. 50رتبه  کنندگان لندنی بايستی توزين

    CONSTRAINT C2 

       FORALL s ( IF s.CITY = 'London' THEN s.STATUS = 20 ) ; 

 

 8مثال 
 کننده يکتاست. شماره توزين

    CONSTRAINT C3 

       FORALL x, y ( IF x.SNO = y.SNO THEN x.SNAME  = 

y.SNAME 

                                      AND  x.STATUS = y.STATUS 

                                      AND  x.CITY   = y.CITY ) ; 

 است. FORALL x FORALL yخالصه شده  FORALL x,yسور 

 

 1مثال 
 را توزين کنند. P6توانند قطعه  نمی 50کنندگان با رتبه کمتر از  توزين

    CONSTRAINT C4 

       FORALL s ( IF s.STATUS < 20 THEN 

          FORALL sp ( IF sp.SNO = s.SNO THEN 

                         sp.PNO ≠ PNO('P6') ) ) ; 

 

 2مثال 
 کننده )معتبر( داشته باشد. هر سفارش بايد يک توزين

    CONSTRAINT C5 

       FORALL sp ( EXISTS s ( sp.SNO = s.SNO ) ) ; 

 

 0مثال 
 وجود ندارد. NLSو  LSاي بطور مشترک در دو مرابطه  کننده نهیچ شماره توزي

    CONSTRAINT C6 

       FORALL m∈ LS FORALL n ∈ NLS ( m.SNO ≠ n.SNO ) ; 
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 1مثال 
 هرگز نبايستی در دو شهر متفاوت باشند. P1و قطعه  S1کننده  توزين

    CONSTRAINT C7 

       NOT ( EXISTS s EXISTS p ( s.SNO = SNO('S1') AND 

                                 p.PNO = PNO('P1') AND 

                                 s.CITY ≠ p.CITY ) ) ; 

 

 آورم: ( می0هاي ديگري )نه بر پايه فصل  جهت آموزش چند نکته جديد، مثال

 
 3مثال 

 کننده بايد وجود دارد. همیشه حداقل يک توزين
    CONSTRAINT C8  

       EXISTS s ( TRUE ) ; 

 

 3مثال 
 تمام قطعات آبی و يا سبز هستند و حداقل يک قطعه وجود دارد.

    CONSTRAINT C9 

       FORALL p ( p.COLOR = 'Blue' OR p.COLOR = 'Green' ) 

AND 

       EXISTS p ( TRUE ) ; 

 

نامیده  pستقل وجود دارند که هر دو توجه داشته باشید که در مثال بعد دو متغیر مقید م

 اند. شده

 
 40مثال 

 تمام قطعات آبی و يا سبز هستند و يا حداقل يک قطعه قرمز وجود دارد.
    CONSTRAINT C10 

       FORALL p ( p.COLOR = 'Blue' OR p.COLOR = 'Green' ) OR 

       EXISTS p ( p.COLOR = 'Red' ) ; 
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 ها کوئری

ها استفاده  توان از رياعیات در نوشتن کوقري دهم که چگونه می ت نشان میدر اين قسم

دهم که عبارات نوشته  استفاده شده است و دوباره تذکر می 2هاي فصل  کرد. در اينجا نیز از مثال

 هاي ممکن نیستند. شده تنها حالت

 

 4مثال 
 کنندگان پاريسی را بده. توزين

    s WHERE s.CITY = 'Paris' 

 

 5ثال م
 کنند را بده. کم يک قطعه توزين می کنندگانی که دست توزين

    s WHERE EXISTS sp ( sp.SNO = s.SNO ) 

 

 8مثال 
 تمام ترکیبات ممکن نام، رتبه و شهر را بده.

    s.SNAME, s.STATUS, s.CITY 

را به اين عبارت اعافه WHERE TRUE بدون اينکه چیزي عو  شود توانستیم  می

 کنیم.

 

 1مثال 
 کنندگان و قطعات را بده. حاصل پیوند توزين

    s, sp.PNO, sp.QTY WHERE s.SNO = sp.SNO 

 

 2مثال 
 کنندگان و شهرهاي قطعات را بده. حاصل اجتماع شهرهاي توزين

    u RANGES OVER { s.CITY, p.CITY } 

    u 

هاي قطعات تعريف شده کنندگان و شهر در محدوده اجتماع شهرهاي توزين uمتغیر مقید 

 است.
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 0مثال 
 کنند. اي توزين نمی کنندگانی را بده که هیچ قطعه توزين

    s WHERE NOT ( EXISTS sp ( sp.SNO = s.SNO ) ) 

 

 1مثال 
 قطعات را با وزن بر حسب گرم بده.

    p, ( p.WEIGHT * 454 ) AS GMWT 

 

 3مثال 
 کننده را بده. ده شده مربوط به هر توزينکننده و تعداد قطعات سفارش دا شماره توزين

    s.SNO, COUNT ( sp WHERE sp.SNO = s.SNO ) AS P_COUNT 
 

 چند معادله

برم هر چند ممکن است قبال  اين عمیمه را با نکاتی در مورد چند معادله مهم به پايان می

معرفی  2در فصل کنم که  را يادآوري می IS_EMPTYبا آنها برخورد کرده باشید. اول عملگر 

بارها به کار گرفته شد. اگر سیستمی از اين عملگر پشتیبانی کند ديگر نیازي به  0شد و در فصل 

 هاي زير: سورها نخواهد داشت به دلیل معادله

    EXISTS x ( p)  ≡  NOT ( IS_EMPTY ( x WHERE p ) ) 

 و همچنین:

    FORALL x ( p )  ≡  IS_EMPTY ( x WHERE NOT ( p) ) 

کند. در  به همین صورت و بر پايه اين معادالت از سورها پشتیبانی می SQLدر حقیقت 

و بدين گونه  -نه دقیقا اين سور چون متغیر مقیدي در آنها وجود ندارد-اين زبان سور وجوددارد 

گرداند  يک عبارت جدولی است، صحیح بازمی txکه  EXISTS(tx)شود: فراخوانی  تعريف می

باشد پشتیبانی  از هرچه SQLدر مقابل  *خالی نباشد. txبا توجه به عبارت  tها اگر جدول اگر و تن

                                                 
کند  از تهی پشتیبانی می SQLدر اينجا يک تناق  مهم وجود دارد. همانطور که در فصل سوم گفته شد از آنجا که  *

اي بر پايه آن است(. در اين منطق سور وجودي  بر پايه منطق سه سطحی است )بجاي منطق دو سطحی که مدل رابطه

 SQLدر  EXISTشود. ولی  نامیده می« نامعلوم»گرداند: درست، غلط، و مقداري که  سه مقدار مختلف را بر می

سازي  پیاده SQLدر  EXISTکند. در نتیجه اوال  گرداند و هرگز به نامعلوم برخورد نمی همواره صحیح يا غلط برمی
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باشد نیاز نداريم ثانیا دلیل مهمتر اينکه  کند چرا که اوال ما به هر دو سور وجوددارد و هرچه نمی

يک عبارت جدولی باشد، بی معناست. مثال عبارت زير چه  txزمانی که  FORALL(tx)ساختار 

 نايی ممکن است داشته باشد؟مع
FORALL (SELECT * FROM S)  

پشتیبانی کند نیازي به  COUNTتوان گفت اگر سیستم از عملگر  به همین صورت می

 هاي زير هستند. سورها نخواهیم داشت. دلیل اين ادعا معادله

    EXISTS x ( p )  ≡  COUNT ( x WHERE p ) > 0 

 و همچنین:

    FORALL x ( p )  ≡  COUNT ( x WHERE p ) = COUNT ( x ) 

جايگزين سورها  COUNTهاي داراي  من قطعا طرفدار اين عقیده نیستم که عبارت

البته اگر از يک چهارچوب جبري ععیف استفاده کنیم در برخی موارد مجبور به اين کار -شوند

 دادم. انصافی بود اگر اين راه را به شما نشان نمی ولی بی -خواهیم شد

 

 خالصه

هاي بانک اطالعاتی بايستی حداقل با  اي در مقدمه اين عمیمه گفتم به نظر من، حرفه

ها و مساقل وابسته بدان( آشنايی داشته باشند و امیدوارم  اي )يا منطق گزاره مبانی حساب رابطه

 اکنون با من موافق شده باشید.

نیم )و قطعا در رشته کاري شود که بهتر فکر ک کنم دانستن منطق باعث می من تصور می 

اي دارد(. به خصوم که شما را به درک مناسبی از منطق سوري  ما بهتر فکر کردن  اهمیت ويفه

شود  اي معموال غیر دقیق است و دقت کردن در منطق سوري موجب می رساند. زبان محاوره می

نظور آبراهام لینکلن را م دقیقاکه معناي واقعی جمالت را بفهمید. براي مثال ممکن است بخواهید 

همه » از جمله معروف وي بفهمید، و يا ممکن است فقط حدس بزنید منظور چه بوده است: 

ها کاله  توان سر همه آدم توان سر بع ی آدمها کاله گذاشت. همچنین بع ی اوقات می اوقات می

ها با من  م که خیلیدان البته می« توان همه اوقات سر همه مردم را کاله گذاشت. گذاشت. ولی نمی

اي چون  موافق نیستند و عقیده دارند مردم عادي با توانايی محدود نبايستی درگیر موعوع پیچیده

                                                                                                                  
گاهی اوقات جواب  SQLهاي  ز سور وجودي در منطق سه سطحی نیست. ثانیا در اينجا هم کوقريقابل اعتمادي ا

 گردانند. اشتباه برمی
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تر از آن است که همه بتوانند با آن سر و کار داشته باشند.  گويند منطق مشکل منطق شوند. آنها می

، ولی الزم نیست تمام ممکن است اين نظر بطور کلی درست باشد )منطق موعوع وسیعی است(

کنم شما به بیش از آنچه در اين عمیمه گفته شد نیاز  باره فراگرفته شود. من تصور نمی آن يک

داشته باشید در حالی که همین مقدار برايتان بسیار مفید خواهد بود. من چند نکته اساسی در اين 

ام.  گردآورده 5001ژوقن « يمنطق قوانین تجار»مورد و بر پايه مطالب اين عمیمه را در مقاله 

(www.dbdebunk.comو نتیجه ) کنم: گیري پايانی را از آن نقل قول می 

اي ارزشمند خواهد بود  سرمايه ]مطالب اين عمیمه[مطمئنا کمی تالش براي آشنا شدن با 

 ها و قوانین دوپهلو و مبهم تجاري قرارداد[مربوط به  توان از مشکالت و با استفاده از آن می

دوري کرد. ابهام در اين قوانین موجب تاخیر )در بهترين حالت( و يا مشکالت اجرايی )در ]

هاي  شوند. خسارت ها و اشکاالت مسلما موجب خسارت می شوند و اين تاخیر بدترين حالت( می

تر از يک بار يادگیري اين اصول است.  آنها سخت مکرري که هزينه آنها به مراتب بیشتر و تحمل

با بیانی ديگر سازماندهی مناسب قوانین و قواعد تجاري امري بسیار جدي است و اين کار نیازمند 

 شايستگی و توانايی کافی است.

اند، ولی من  ها براي قوانین تجاري تنظیم شده کنید اين توصیه همانطور که مالحظه می

 تري داشته باشند. ربردهاي گستردهکنم که کا فکر می
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 دی روزرسانی در این کتاب به زبان توتوریال عملگرهای جبری و به
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 کنندگان و قطعات با مقدارهای نمونه پایگاه داده توزیع
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 درباره نویسنده کتاب

اي  نويسنده، مدرس و محقق مستقل و پفوهشگر در زمینه  مدل رابطه دیت جی سی

اي توسط کاد،  است. وي از اولین کسانی بود که اهمیت بنیادي نخستین اراقه مدل رابطه داده پايگاه

در  DB2و  SQL/DSبراي محصوالت  IBMرا دريافت. وي همچنین ع و گروه طراحی 

جونز کالیفرنیا بود. او معموال بخاطر کتابهايش خصوصا کتاب  آزمايشگاه سانتاترزا واقن در سن

شود که تاکنون بیش از هشتصدهزار نسخه از آن در سراسر  شناخته می ها ادهد اي بر پايگاه مقدمه

جهان به فروش رفته است. شهرت وي  همچنین بخاطر توانايی تشريح مساقل پیچیده فنی، به زبان 

 ساده و قابل فهم است.
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 برای مطالعه بیشتر

 

This appendix gives a short list of suggestions for further reading. I 

apologize for the fact that the majority of the references are to publications 

for which I'm either the author or a coauthor....They're in chronological 

order by date of first publication. 

Robert R. Stoll: Sets, Logic, and Axiomatic Theories. San Francisco, 

Calif.: W. H. Freeman and Company (1961).The relational model is, of 

course, solidly founded on logic and set theory. This book provides a fairly 

formal but not too difficult introduction to these topics. See also the book by 

Hodges, later. 

E. F. Codd: "Derivability, Redundancy, and Consistency of Relations 

Stored in Large Data Banks," IBM Research Report RJ599 (August 

19th, 1969); "A Relational Model of Data for Large Shared Data 

Banks," CACM 13, No. 6 (June 1970).The 1969 paper was Codd's very 

first paper on the relational model; essentially it's a preliminary version of 

the 1970 paper, with a few interesting differences. That 1970 paper—which 

was republished in "Milestones of Research," CACM 26, No. 1 (January 

1982) and elsewhere—was the first widely available paper on the subject. 

It's usually credited with being the seminal paper in the field, though that 

characterization is a little unfair to its 1969 predecessor. In my strong 

opinion, every database professional should read one or both of these papers 

every year. Exercise: This latter sentence (not counting that initial "In my 

strong opinion," of course) is a business rule! Try casting it into the 

formalism of Appendix A. 

C. J. Date: An Introduction to Database Systems, Eighth Edition. Boston, 

Mass.: Addison-Wesley (2004). The first edition of this book was 

published in 1975 A college-level text on all aspects of database 

management. SQL discussions are at the SQL:1999 level, with a few 

comments on SQL:2003. 

Patrick Hall, Peter Hitchcock, and Stephen Todd: "An Algebra of 

Relations for Machine Computation," Conf. Record of the 2nd ACM 

Symposium on Principles of Programming Languages, Palo Alto, Calif. 

(January 1975). This paper is perhaps a little "difficult," but I think it's 

important. In particular, the version of the relational algebra I've described 

in this book has its roots in this paper. 
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Wilfrid Hodges: Logic. London, England: Penguin Books (1977). This 

book is a very gentle introduction to logic for the uninitiated. 

C. J. Date and Hugh Darwen: A Guide to the SQL Standard, Fourth 

Edition. Reading, Mass.: Addison-Wesley (1997). The first edition of 

this book was published in 1987. A complete tutorial reference and critical 

guide to the SQL standard as of 1997. Although that version of the standard 

has since been superseded, first by SQL:1999 and then by the current 

standard SQL:2003, just about everything in the book is still accurate and 

applicable today. 

Jim Gray and Andreas Reuter: Transaction Processing: Concepts and 

Techniques. San Mateo, Calif.: Morgan Kaufmann (1993). The standard 

text on transaction management. 

E. F. Codd and C. J. Date: "Much Ado about Nothing," in C. J. Date, 

Relational Database Writings 1991-1994. Reading, Mass.: Addison-

Wesley (1995). The article was also published on the web site 

www.dbdebunk.com (February 2005). Codd was perhaps the foremost 

advocate of nulls and 3VL as a basis for dealing with missing information (a 

curious state of affairs, you might think, given that nulls violate Codd's own 

Information Principle). This article contains the text of a debate between 

Codd and myself on the subject. It includes the following delightful remark: 

"Database management would be easier if missing values didn't exist" 

(Codd). Note: I've included this particular reference—out of a huge number 

of available publications on the topic—because it at least touches on most of 

the arguments on both sides of the issue. 

Hugh Darwen: "What a Database Really Is: Predicates and 

Propositions," in C. J. Date, Relational Database Writings 1994-1997. 

Reading, Mass.: Addison-Wesley (1998). A very approachable tutorial on 

relvar predicates and related matters. 

C. J. Date and Hugh Darwen: Databases, Types, and the Relational 

Model: The Third Manifesto, Third Edition. Reading, Mass.: Addison-

Wesley (2006). The first edition of this book appeared (under a different 

title) in 1998. An advanced (graduate-level?) text on database technology. It 

includes a comprehensive definition of the language Tutorial D,which I use 

as a basis for examples throughout the body of the present book. Don't be 

fooled by that 2006 copyright date, by the way; the book is actually due to 

be published in 2005. 
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Fabian Pascal: Practical Issues in Database Management: A Reference 

for the Thinking Practitioner. Boston, Mass.: Addison-Wesley (2000). 

This book focuses on a number of common database issues—normalization, 

redundancy, integrity, missing information, and others—and discusses 

theoretically correct approaches to those issues, with the emphasis on the 

practical application of that theory. 

C. J. Date: The Database Relational Model: A Retrospective Review and 

Analysis. Reading, Mass.: Addison-Wesley (2001). An unbiased 

retrospective review and analysis of Codd's relational contribution as 

documented in the papers he published in the period 1969-1979. 

C. J. Date: "Double Trouble, Double Trouble" (in two parts), 

www.dbdebunk.com (April 2002). A detailed treatment of the problems 

caused by duplicates. The discussion of duplicates in chapter 3 is based on 

an example from this paper. 

Jim Melton and Alan R. Simon: SQL:1999—Understanding Relational 

Components; Jim Melton: Advanced SQL:1999—Understanding Object-

Relational and Other Advanced Features. San Francisco, Calif.: Morgan 

Kaufmann (2002 and 2003, respectively). So far as I know, these two 

books are the only comprehensive tutorials available on all aspects of 

SQL:1999 (the immediate predecessor of the current standard SQL:2003). 

Melton was the editor of the SQL standard for many years. 

C. J. Date, Hugh Darwen, and Nikos A. Lorentzos: Temporal Data and 

the Relational Model. San Francisco, Calif.: Morgan Kaufmann (2003). 

Some indication of what this book covers can be found in chapter 8 of the 

present book. 

Hugh Darwen: "How to Handle Missing Information Without Using 

Nulls" (presentation slides), www.thethirdmanifesto.com (May 9th, 

2003). In Chapter 7 of the present book, I briefly touched on a technique for 

representing missing information without using nulls. This presentation 

elaborates on another such technique, similar but not identical to the one 

mentioned in Chapter 7. 

 

 

www.booknama.com



  

 به فهرست
535 

C. J. Date: "What First Normal Form Really Means," 

www.dbdebunk.com (June 2003). First normal form has been the subject 

of much misunderstanding over the years. This paper is an attempt to set the 

record straight—even to be definitive, as far as possible. The crux of the 

argument, as indicated in chapter 2 of the present book, is that the concept 

of atomicity (in terms of which first normal form was originally defined) has 

no absolute meaning. 

C. J. Date: "A Sweet Disorder," www.dbdebunk.com (August 2003). 

Relations don't have a left-to-right ordering to their attributes, but SQL 

tables do have such an ordering to their columns. This paper explores some 

of the consequences of this state of affairs, which turn out to be rather less 

trivial than you might think. 

C. J. Date: "On the Notion of Logical Difference," "On the Logical 

Difference Between Model and Implementation," and "On the Logical 

Differences Between Types, Values, and Variables" (in two parts), 

www.dbdebunk.com (July 2004). The titles say it all. 

C. J. Date: "Data Redundancy and Database Design" (in three 

parts),www.dbdebunk.com (March/April/May 2005). A discussion of the 

theory (such as it is) of database design, with the emphasis on reducing data 

redundancy. In particular, the paper includes a detailed treatment of The 

Principle of Orthogonal Design. 

C. J. Date: Go Faster! The TransRelational™ Approach to DBMS 

Implementation. To appear. A detailed tutorial on The TransRelational? 

Model (see Chapter 7 of the present book). 
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 یفارسنامه  لغت

n-adic n تايی 

Lincoln, Abraham آبراهام لینکولن 

Simon, Alan R. آلن سیمون 
Reuter, Andreas آندرياس رويتر 

update anomalies روزرسانی آنومالی به 

atomicity اتمی بودن 

coercion اجبار 

union اجتماع 

disjoint union اجتماع مجزا 

Abbey, Edward ادوارد ابی 

Aristotle ارسطو 

arity اريتی )درجه( 
ungroup از گروه درآوردن 

Todd, Stephen استفان تاد 

Faroult, Stephane استفان فارلوت 

data independence اي استقالل داده 

scalar اسکالر 

pointers گر اشاره 
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intersect اشتراک 

Information Principle, The اصل اطالعات 

Assignment Principle, The اصل انتساب 

Principle of Interchangeability, The  پذيري اصل تعوي 

Principle of Orthogonal Design, The اصل طراحی تفکیکی 

axiom (database) اصل موعوعه 

Principles of Normalization سازي اصل نرمال 

Principle of Identity of Indiscernibles, The تشخی  غیرقابل تفاوت اصل 

declarative اعالنی 

redundancy افزونگی 

selector انتخابگر 

tuple selector انتخابگر تاپل 

relation selector انتخابگر رابطه 

assignment انتساب 

multiple assignment انتساب چندتايی 

relational assignment اي انتساب رابطه 

query rewrite بازنويسی کوقري 

body بدنه 

Russell, Bertrand برتراند راسل 

closure بسته بودن 

extension بسط خارجی 

intension بسط داخلی 
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update روزرسانی به 

optimizer ساز بهینه 

semantic optimization سازي معنايی بهینه 

boolian غلط-ی )منطقی, صحیحبول( 
Third Manifesto, The بیانیه سوم 

Hall, Patrick پاتريک هال 

multi-dimensional database بعدي پايگاه چند 

database ها پايگاه داده 

project پرتو 

identity projection پرتو اصلی 

triggered procedure پروسیجرهاي تريگردار 

Hitchcock, Peter هیچکاک پیتر 

natural join پیوند طبیعی 

implementation سازي پیاده 

join پیوند 

theta-join پیوند تتا 

equijoin پیوند مساوي 

function تابن 

aggregate operator تابن جمعی 

tuple  تاپل 

empty tuple تاپل خالی 

0-tuple تاپل صفر 
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expression transformation تبديل عبارت 

lossy decomposition  دار وکاست کمتجزيه 

nonloss decomposition وکاست کم تجزيه بی 

orthogonal decomposition تجزيه تفکیکی 

TransRelational™ Model, The اي ترارابطه 

transaction تراکنش 

transitivity تراگذري 

order ترتیب 

equality تساوي 

relation equality  ها رابطهتساوي 

cascade تسلسلی 

snapshot اي تصوير لحظه 

direct image تصوير مستقیم 

rename تغییر نام 

difference (minus) تفاعل 

intended interpretation نظر تفسیر مورد 

orthogonality تفکیک 

divide تقسیم 

isolation تنهايی 

null تهی 

Tutorial D دي توتوريال 

distributivity توزين پذيري 
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duplicate تکرار 

literal ثابت 

relation constant اي ثابت رابطه 

consistency ثبات 

relcon اي ثرابطه )ثابت رابطه( 
commutativity جابجايی پذيري 

integrity  جامعیت 

referential integrity ارجاعی جامعیت 

entity integrity جامعیت وجودي 

Gennick, Jonathan جاناتان جنیک 

surrogate جايگزين 

relational algebra اي جبر رابطه 

distinct جدا 

table جدول 

Bush, George W. جر  دبلیو بوش 

Celko, Joe جو سلکو 

Gray, Jim جیم گري 

Melton, Jim جیم ملتون 

delete حذف 

relational calculus اي حساب رابطه 

dependency preservation حفظ وابستگی 

summarize خالصه کردن 
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idempotence خودتوانی 

bag خورجین )مجموعه با تکراراع ا( 
connection trap دام ارتباطی 

domain دامنه 

insert  در 

degree درجه 

Knuth, Donald E. دونالد نوش 

retrieval view کننده ديد بازيابی 

updating view کننده زرسانیرو ديد به 

materialized view پوشیده عمل ديد جامه 

Stoll, Robert R. رابرت استول 

connective رابط 

relation رابطه 

derived relation  بدست آمدهرابطه 

binary relation رابطه باينري )دو ستونی( 
base relation رابطه پايه 

ternary relation رابطه ترنري )سه ستونی( 
empty relation رابطه خالی 

n-ary relation رابطه درجه n 

flat relation رابطه مسطح 

unary relation رابطه يونري )يک ستونی( 
relational completeness عیار بودن اي تمام رابطه 
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Fagin, Ron رن فاگین 

procedural روندگرا 

temporal زمانمند 

spatiotemporal یمکان-زمانی 

subset زيرمجموعه 

procedure زيرروال 

proper subset  زيرمجموعه مح 

column ستون 

row سطر 

quantifier سور 

universal quantifier سور عمومی 

existential quantifier سور وجودي 

Date, C. J. جی ديت سی 

database management system (DBMS) اه داده سیستم مديريت پايگاه 

logical system سیستم منطقی 

associativity شرکت پذيري 

ID شناسه 

object شیء 

product (times) عرب 

cartesian product عرب دکارتی 

physical design طراحی فیزيکی 

domain check override عدم تطبیق با دامنه 
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operator عملگر 

primitive operators عملگرهاي اولیه 

set-level operations اي عملگرهاي مجموعه 

referential action عملیات ارجاعی 

heading عنوان 

empty heading عنوان خالی 

nonscalar کالرغیراس 

superkey فراکلید 

Closed World Assumption, The بودن جهان فر  بسته 

first normal form (1NF) فرم اول نرمال 

fifth normal form (5NF) فرم پنجم نرمال 

fourth normal form (4NF) فرم چهارم نرمال 

second normal form (2NF) فرم دوم نرمال 

third normal form (3NF) فرم سوم نرمال 

sixth normal form (6NF) فرم ششم نرمال 

normal form فرم نرمال 

Boyce/Codd normal form (BCNF) فرم نرمال بويس کاد 

projection join normal form (PJ/NF) پیوند-فرم نرمال پرتو 

Pascal, Fabian فوبین پاسکال 

Golden Rule, The قاعده طاليی 

Fagin's theorem ق یه فاگین 

Heath's theorem ق یه هیث 
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rules of inference  قواعد استنتا 

business rules قواعد تجاري 

strong typing دار عقويا نو 

constraint قید 

database constraint قید پايگاه 

single-relvar constraint اي مرابطه قید تک 

integrity constraint قید جامعیت 

multi-relvar constraint اي قید چندمرابطه 

transition constraint قید گذار 

relvar constraint قید مرابطه 

type constraint وعقید ن 

cardinality کاردينالیتی 

primary key کلید اصلی 

candidate key کلید کانديد 

CODASYL کوداسیل 

group بندي گروه 

Chudnovsky, Gregory گريگوري چاندنوسکی 

proposition گزاره 

n-place predicate گزاره n پارامتري 

predicate نما گزاره 

relvar predicate مرابطهنماي  گزاره 

restrict گزينش 
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extend دادن گسترش 

da Vinci, Leonardo لئوناردو داوينچی 

Wittgenstein, Ludwig لودويک ويتجنستین 

Carroll, Lewis لويس کارول 

durability ماندگاري 

Stonebraker, Mike مايک استونبريکر 

bound variable متغیر مقید 

variable متغیر 

free variable متغیر آزاد 

relation variable اي متغیر رابطه 

superset مجموعه مادر 

proper superset  مجموعه مادر مح 

empty range محدوده خالی 

interval مدت زمان 

model مدل 

data model اي مدل داده 

relational model اي مدل رابطه 

hierarchic model مراتبی مدل سلسله 

network model اي مدل شبکه 

object-oriented model گرا مدل شی 

object-relational model اي رابطه-گرا مدل شی 

semistructured model يافته ساخت مدل نیمه 
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E/R modeling رابطه-سازي موجوديت مدل 

database administrator (DBA) ها مدير پايگاه داده 

relvar يا مرابطه )متغیر رابطه( 
derived relval آمده مرابطه بدست 

base relvar مرابطه پايه 

self-referencing relvar مرابطه خودارجاع 

virtual relvar مرابطه مجازي 

referenced relvar مرابطه مورد مراجعه 

semantic معنايی 

relational comparisons اي مقايسه رابطه 

value مقدار 

relation value اي قدار رابطهم 

two-valued logic (2VL) حالته منطق دو 

three-valued logic (3VL) حالته منطق سه 

normalization نرمال سازي 

DCO نق  تطبیق دامنه 

possrep نماممکن 

possible representation پذير نمايش امکان 

type نوع 

system-defined type نوع تعريف شده در سیستم 

user-defined type شده بوسیله کاربر نوع تعريف 

built-in type نوع توکار 
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empty type نوع خالی 

data type نوع داده 

relation type نوع رابطه 

generated type نوع ساختگی 

type generator ساز نوع 

tuple type generator ساز تاپل نوع 

Lorentzos, Nikos A. نیکوس لورنتزوس 

smiminus نیم تفاعل 

semijoin پیوند نیم 

semidifference تفاعل نیم 

forall باشد هرچه 

Darwen, Hugh هیو  داروين 

dependency وابستگی 

nontrival dependency اهمیت وابستگی با 

trivial dependency اهمیت وابستگی بی 

join dependency (JD) وابستگی پیوندي 

functional dependency (FD) وابستگی تابعی 

multi-valued dependency (MVD) وابستگی چندمقداري 

exists وجود دارد 

Hodges, Wilfrid ويلفرد هادگس 

Shakespeare, William ويلیام شکسییر 

attribute ويفگی 
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relation valued attribute (RVA) ويفگی با مقدار رابطه 

ACID properties اي اثتمه ويفگی 

view ويو 

Heath, Ian يان هیث 

performance کارايی 

denormalization کاهش درجه نرمال 

irreducibility کاهش ناپذيري 

key کلید 

foreign key کلید خارجی 

empty key کلید خالی 

query کوقري 

quota query اي کوقري سهمیه 

uniqueness (key) يکتايی )کلید( 
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 یانگلیسنامه  لغت

0-tuple تاپل صفر 

1NF فرم اول نرمال 

2NF فرم دوم نرمال 

2VL حالته منطق دو 

3NF فرم سوم نرمال 

3VL حالته منطق سه 

4NF فرم چهارم نرمال 

5NF فرم پنجم نرمال 

6NF فرم ششم نرمال 

Abbey, Edward ادوارد ابی 

ACID properties هاي اثتم ويفگی 

aggregate operator تابن جمعی 

Aristotle ارسطو 

Arity اريتی )درجه( 

assignment انتساب 

Assignment Principle, The اصل انتساب 

associativity شرکت پذيري 

atomicity اتمی بودن 

attribute ويفگی 

axiom (database) اصل موعوعه 
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Bag اع ا )مجموعه با تکرار خورجین( 

base relation بطه پايهرا 

base relvar مرابطه پايه 

BCNF فرم نرمال بويس کاد 

binary relation (رابطه باينري )دو ستونی 

Body بدنه 

boolian غلط-بولی )منطقی, صحیح( 

bound variable متغیر مقید 

Boyce/Codd normal form فرم نرمال بويس کاد 

built-in type نوع توکار 

Bush, George W. ر  دبلیو بوشج 

business rules قواعد تجاري 

candidate key ديد کاندیکل 

cardinality تییناليکارد 

Carroll, Lewis لويس کارول 

cartesian product عرب دکارتی 

cascade تسلسلی 

Celko, Joe جو سلکو 

Chudnovsky, Gregory گريگوري چاندنوسکی 

Closed World Assumption, The بودن جهان  ر  بستهف 

closure بسته بودن 

CODASYL کوداسیل 
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coercion اجبار 

column ستون 

commutativity جابجايی پذيري 

connection trap دام ارتباطی 

connective رابط 

consistency ثبات 

constraint قید 

da Vinci, Leonardo لئوناردو داوينچی 

Darwen, Hugh هیو  داروين 

data independence اي استقالل داده 

data model اي مدل داده 

data type نوع داده 

database ها پايگاه داده 

database administrator ها مدير پايگاه داده 

database constraint قید پايگاه 

database management system ها داده سیستم مديريت پايگاه 

Date, C. J. يتجی د سی 

DBA ها مدير پايگاه داده 

DBMS ها داده سیستم مديريت پايگاه 

DCO نق  تطبیق دامنه 

declarative اعالنی 

DEE - 
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degree درجه 

delete حذف 

denormalization کاهش درجه نرمال 

dependency وابستگی 

dependency preservation حفظ وابستگی 

derived relation  شده دهآم بدسترابطه 

derived relval آمده مرابطه بدست 

difference تفاعل 

direct image تصوير مستقیم 

disjoint union اجتماع مجزا 

distinct جدا 

distributivity توزين پذيري 

divide تقسیم 

domain دامنه 

domain check override عدم تطبیق با دامنه 

DUM - 
duplicate تکرار 
durability ماندگاري 

E/R modeling رابطه-سازي موجوديت مدل 

empty heading عنوان خالی 

empty key کلید خالی 

empty range محدوده خالی 
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empty relation رابطه خالی 

empty tuple تاپل خالی 

empty type نوع خالی 

entity integrity جامعیت وجودي 

equality تساوي 

equijoin مساوي پیوند 

existential quantifier سور وجودي 

exists وجود دارد 

expression transformation تبديل عبارت 

extend دادن گسترش 

extension بسط خارجی 

Fagin, Ron رن فاگین 

Fagin's theorem ق یه فاگین 

Faroult, Stephane استفان فارلوت 

FD وابستگی تابعی 

fifth normal form فرم پنجم نرمال 

first normal form فرم اول نرمال 

flat relation رابطه مسطح 

forall باشد هرچه 

foreign key کلید خارجی 

fourth normal form فرم چهارم نرمال 

free variable متغیر آزاد 
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function تابن 

functional dependency وابستگی تابعی 

generated type ینوع ساختگ 

Gennick, Jonathan جاناتان جنیک 

Golden Rule, The قاعده طاليی 

Gray, Jim جیم گري 

group بندي گروه 

Hall, Patrick پاتريک هال 

heading عنوان 

Heath, Ian يان هیث 

Heath's theorem ق یه هیث 

hierarchic model مراتبی مدل سلسله 

Hitchcock, Peter پیتر هیچکاک 

Hodges, Wilfrid ويلفرد هادگس 

ID شناسه 

Idempotence خودتوانی 

identity projection پرتو اصلی 

Implementation سازي پیاده 

Information Principle, The اصل اطالعات 

Insert  در 

Integrity جامعیت 

integrity constraint قید جامعیت 
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intended interpretation رتفسیر موردنظ 

Intension بسط داخلی 

Intersect اشتراک 

Interval مدت زمان 

Irreducibility کاهش ناپذيري 

Isolation تنهايی 

JD وابستگی پیوندي 

Join پیوند 

join dependency وابستگی پیوندي 

Key کلید 

Knuth, Donald E. دونالد نوش 

Lincoln, Abraham آبراهام لینکولن 

Literal ثابت 

logical system سیستم منطقی 

Lorentzos, Nikos A. نیکوس لورنتزوس 

lossy decomposition  دار وکاست کمتجزيه 

materialized view پوشیده عمل ديد جامه 

Melton, Jim جیم ملتون 

minus تفاعل 

model مدل 

multi-dimensional database پايگاه چندبعدي 

multiple assignment نتساب چندتايیا 
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multi-relvar constraint اي قید چندمرابطه 

multi-valued dependency وابستگی چندمقداري 

MVD وابستگی چندمقداري 

n-adic n تايی 

n-ary relation رابطه درجه n 

natural join پیوند طبیعی 

network model اي مدل شبکه 

nonloss decomposition استوک کم تجزيه بی 

nonscalar کالرغیراس 

nontrival dependency اهمیت وابستگی با 

normal form فرم نرمال 

normalization نرمال سازي 

n-place predicate گزاره n پارامتري 

null تهی 

object شیء 

object-oriented model گرا مدل شی 

object-relational model اي رابطه-گرا مدل شی 

operator عملگر 

optimizer ساز بهینه 

order ترتیب 

orthogonal decomposition تجزيه تفکیکی 

orthogonality تفکیک 
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Pascal, Fabian فوبین پاسکال 

performance کارايی 

physical design طراحی فیزيکی 

PJ/NF(5NF) پیوند-فرم نرمال پرتو 

pointers گر اشاره 

possible representation پذير نمايش امکان 

possrep نماممکن 

predicate نما گزاره 

primary key کلید اصلی 

primitive operators عملگرهاي اولیه 

Principle of Identity of Indiscernibles, The تشخی  غیرقابل تفاوت اصل 

Principle of Interchangeability, The  پذيري اصل تعوي 

Principle of Orthogonal Design, The اصل طراحی تفکیکی 

Principles of Normalization سازي اصل نرمال 

Procedural روندگرا 

Procedure زيرروال 

Product عرب 

Project پرتو 

projection join normal form پیوند-فرم نرمال پرتو 

proper subset  زيرمجموعه مح 

proper superset ر مح مجموعه ماد 

Proposition گزاره 
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Quantifier سور 

Query کوقري 

query rewrite بازنويسی کوقري 

quota query اي کوقري سهمیه 

Redundancy افزونگی 

referenced relvar مرابطه مورد مراجعه 

referential action عملیات ارجاعی 

referential integrity جامعیت ارجاعی 

Relation رابطه 

relation constant اي ثابت رابطه 

relation equality ها تساوي رابطه 

relation selector انتخابگر رابطه 

relation type نوع رابطه 

relation value اي مقدار رابطه 

relation valued attribute ويفگی با مقدار رابطه 

relation variable اي متغیر رابطه 

relational algebra اي جبر رابطه 

relational assignment اي انتساب رابطه 

relational calculus اي حساب رابطه 

relational comparisons اي مقايسه رابطه 

relational completeness عیار بودن اي تمام رابطه 

relational model اي مدل رابطه 
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Relcon اي ثرابطه )ثابت رابطه( 
Relvar اي )متغیر رابطه مرابطه( 

relvar constraint قید مرابطه 

relvar predicate نماي مرابطه گزاره 

Rename تغییر نام 

Restrict گزينش 

retrieval view کننده ديد بازيابی 

Reuter, Andreas آندرياس رويتر 

Row سطر 

rules of inference  قواعد استنتا 

Russell, Bertrand لبرتراند راس 

RVA ويفگی با مقدار رابطه 

Scalar اسکالر 

second normal form فرم دوم نرمال 

Selector انتخابگر 

self-referencing relvar ارجاع مرابطه خود 

Semantic معنايی 

semantic optimization سازي معنايی بهینه 

Semidifference تفاعل نیم 

Semijoin پیوند نیم 

semistructured model يافته ساخت مدل نیمه 

set-level operations اي عملگرهاي مجموعه 
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Shakespeare, William ويلیام شکسییر 

Simon, Alan R. آلن سیمون 

single-relvar constraint اي مرابطه قید تک 

sixth normal form فرم ششم نرمال 

Smiminus نیم تفاعل 

Snapshot اي تصوير لحظه 

Spatiotemporal مکانی-زمانی 

SQL - 
Stoll, Robert R. رابرت استول 

Stonebraker, Mike مايک استونبريکر 

strong typing دار قويا نوع 

Subset زيرمجموعه 

Summarize خالصه کردن 

Superkey فراکلید 

Superset مجموعه مادر 

Surrogate جايگزين 

system-defined type در سیستم نوع تعريف شده 

Table جدول 

Temporal زمانمند 

ternary relation رابطه ترنري )سه ستونی( 

theta-join پیوند تتا 

Third Manifesto, The بیانیه سوم 
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third normal form فرم سوم نرمال 

three-valued logic حالته منطق سه 

Times عرب 

Todd, Stephen استفان تاد 

transaction کنشترا 

transition constraint قید گذار 
transitivity تراگذري 

TransRelational™ Model, The اي ترارابطه 

triggered procedure پروسیجرهاي تريگردار 

trivial dependency اهمیت وابستگی بی 

tuple  تاپل 

tuple selector انتخابگر تاپل 

tuple type generator ساز تاپل نوع 

Tutorial D دي توتوريال 

two-valued logic حالته منطق دو 

type نوع 

type constraint قید نوع 

type generator ساز نوع 

unary relation رابطه يونري )يک ستونی( 

ungroup از گروه درآوردن 

union اجتماع 

uniqueness (key) يکتايی )کلید( 
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universal quantifier سور عمومی 

update روزرسانی به 

update anomalies روزرسانی آنومالی به 

updating view کننده روزرسانی ديد به 

user-defined type شده بوسیله کاربر نوع تعريف 

value مقدار 

variable متغیر 

view ويو 

virtual relvar مرابطه مجازي 

Wittgenstein, Ludwig لودويک ويتجنستین 
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