
(         بزرگترین پایگاه جامع علمی و پژوهشی)ایران کالج    
www.iranclg.ir

8/18/2019

(         بزرگترین پایگاه جامع علمی و پژوهشی)ایران کالج    
www.iranclg.ir 1

بسم اهلل الرحمن الرحیم

سیستم های اطالعاتی

سازماندهی و مدلسازی داده ها

. تشیوه مختلفی برای سازماندهی و مدلسازی داده ها در پایگاه داده ها طراحی گردیده اس

ها با درنظر انتخاب یک مدل بستگی به شرایط و متغیرهای بسیاری دارد که مدیر پایگاه داده

از مدل ها گرفتن تمامی شرایط و ویژگی های سیستم سازمان مورد نظر، یک مدل یا تلفیقی

یره تفاوت عمده بین مدلها، نحوه نمایش روابط بین داده ها، شیوه ذخ. را به کار می گیرد

. سازی و بازیابی داده ها و امکانات موردنیاز برای کنترل و امنیت داده ها است

مدل های رایج، چهار مدل سلسله مراتبی، شبکه ای ، رابطه ای و شی گرا 

مدل سلسله مراتبی داده ها-1
ن مدل سلسله مراتبی شبیه درختی است که به طور وارونه، ریشه آن در باال و شاخه های آن بطرف پایی

نتهایی برگ این مدل از گره هایی تشکیل شده است که باالترین گره آن ریشه و گروه های ا. گسترش یافته است
. هندگره ها با خطوط اتصالی با یکدیگر مربوط می شوند که در کل یک مجموعه را تشکیل می د. هستند

ی فرزندی وجود دارد که گره باال نقش پدر و گره های زیرین فرزندان نامگذاری م-در هر مجموعه رابطه ای پدر
ه مراتبی می بنابراین در مدل سلسل. فرزندان خود می توانند نقش پدر را برای گره های زیرین بازی نمایند. شوند

«توان از سطوح مختلفی نام برد که در هر سطح گره یا گره هایی مختلفی وجود دارند، مانند شکل زیر
رای این امر یکی از محدودیت ها ب. در مدل سلسلع مراتی می توان همه نوع رابطه را بجز رابطه چند نشان داد

. ساختار درختی است که رابطه چند به چند به صورت اولیه در آن تعریف نمی شود

:  تعاریف در پایگاه داده سلسله مراتبی

رتحساب نام مشتری، شماره صو: فیلد کوچکترین واخد اطالعاتی قابل تشخیص است مانند

شماره کاال

ایل سگمنت با رکورد در ف. سگمنت، جمعی از داده ها است و شامل یک یا چند فیلد است

: مشتری، فروشنده، سفارش، کاال: مانند. های یکنواخت قابل قیاس می باشد

. در این پایگاه انواع سگمنت می تواند تعریف شود

.سگمنت ریشه در راس سلسله مراتب قرار دارد

: سگمنت وابسته

ی بخودی مثالً نشان. برای شناسایی کامل به یک سگمنت  در سطح باالتر خود متکی است

. ستخود معنی ندارد و وقتی معنی دار است که بدانیم به یک مشتری یا تولید متصل ا

: سگمنت پدر و فرزند

. زیر دست نسبت به هم دارند/ یک رابطه باالدست

: سگمنت هم زاد

. واقعه هایی از یک نوع سگمنت هستند

: رکورد منطقی

وده و به مجموعه ای از سگمنت هایی است که به طور سلسله مراتبی به یکدیگر مرتبط ب

هر . بیندبرنامه نویس یا کاربرد نهایی همین را می. یک برنامه کاربردی انتقال داده می شوند

. رکورد منطقی می تواند شامل سگمنت هایی از یک یا چند رکورد فیزیکی باشد

: رکورد فیزیکی

رکورد در گروهی از سگمنت هایی است که به طور سلسله مراتبی مرتبط بوده و بعنوان یک

اشد یا پایگاه ذخیره می شود هر رکورد فیزیکی می تواند متناظر با یک رکورد منطقی ب

. نباشد
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: اشاره گرها

د نام در پایگاه داده سلسله مراتبی هر رکورد یا سگمنت عالوه بر داده های کاربردی مانن

ک هر اشاره گر، ی. مشتری و شماره مشتری می تواند حاوی یک یا چند اشاره گر نیز باشد

ک اشاره هر رکورد پدر دارای ی. فیلد محتوی نشانی رکود بعد است که با آن رابطه منفی دارد

. گر به اولین رکورد فرزند خود می باشد

اشاره گر همزاد که برای نشان دادن رکورد همنوع بعدی و اشاره گر به: از انواه اشاره گرها

برای حرکت در جهت رکوردهای قبلی و بعدی: عقب یا جلو

:مدل شبکه ای-2
این . شکل گرفت1970از نظر تاریخی مدل شبکه ای پس از مدل سلسله مراتبی و در دهه 

مدل جهت پویا سازی روابط بین داده ها و نیز مرتفع نمودن محدودیت های مدل سلسله
. تدر این مدل، رابطه بین گره های مختلف در شبکه امکان پذیر اس. مراتبی بوجود آمد

ماید همچنین عالوه بر وجود رابطه یک به چند، می تواند روابط چند به چند را نیز حمایت ن
یکدیگر در ساختار مدل شبکه ای گره ها می توانند در جهات مختلف باال، پایین و طرفین با

. مرتبط شوند

: تعاریف مدل شبکه ای
عبارت است از یک درخت دو سطحی که از یک رکورد پدر و یک یا چند رکورد : مجموعه

. واژه رکورد مشابه سگمنت در مدل سلسله مراتبی است. فرزند تشکیل می شود
: اشاره گرها

با . استمنظور فیلدی از یک رکورد اطالعاتی است که حاوی نشانی یک رکورد مرتبط با آن
در . نیماستفاده از این ابزار می توانیم مجموعه ای از رکوردها را یکی پس از دیگری بازیابی ک

. استفاده می شودowner, prior, twinمدل شبکه ای انواع از اشاره گرها مانند 
ان سفارش کاال نش/ اشاره گرهای یک نمونه از سلسله مراتب مشتریانواع 4-9در نمودار 

. داده شده است

: مدل رابطه ای-3
. تمدل رابطه ای پایگاه داده ها از متداول ترین سهل ترین شیوه های سازماندهی داده ها اس

. این مدل از انعطاف الزم در تعریف و تغییر در رابطه داده ها برخوردار است
اساس این مدل را جداول تشکیل می دهند که در آن سطرها و ستون ها در یک وضعیت 

. دوبعدی قرار می گیرند، سطر و ستون تقریباً همان رمورد و فیلد می باشند
نشان 4-3اصطالحات خاصی برای هر بخش از جداول بکار گرفته می شود که در جدول 

. ارائه شده است4-4داده شده است ضمناً یک نمونه نیز در جدول 
ک سطز مجموعه از مقادیر مربوط به یک موجودیت است و دربرگیرنده داده های مربوط به ی

را جداول. شخص، شی، یا مکان در سیستم است و می تواند تا حدودی معادل رکورد باشد
ستون داشته 5برحسب تعداد سطرها تقسیم می کنند بنابراین اگر در یک سطر جدول 

. ستونی خواهیم داشت5باشیم، رابطه ای 

مولفه
هر ستون مقادیری از یک مولفه خاص را نشان می دهد، مانند شماره دانشجویی، شماره 

دامنه. مجموعه کلیه مقادیر ممکن برای یک مولفه دامنه نامیده می شود. صورتحساب
تعریف 99تا 01مثالً دامنه رشته تحصیلی از . براساس نیاز کاربرد سیستم تعریف می شود

. می شود
سلول

محل تقاطع یک سطر با یک ستون را در جدول سلول می نامند که حاوی یک مقدار 
. است( ارزشی)

کاردینالیته
به تعداد سطرهای یک جدول در مقطع زمانی خاص اطالق می شود که با تعداد رکوردهای

. می باشد5مثالً کار دینالیته جدول نمونه . موجود در یک فایل برابر می باشد
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کلید

. ی سازدکلید مولفه یا ترکیبی از مولفه هاست که سطری از یک جدول را منحصر به فرد م

نی در جدول به یع. کلید دو تابعیتی است: این کلید را کلید اصلی نیز می نامند کلید خارجی

. عنوان کلید اصلی عملی می کند و در جدول دیگر بعنوان غیرکلید ظاهر می شود

شماره 4-11در نمودار . را از کنار یکدیگر قرار دادن چند مولفه بدست آورد: کلید ترکیبی

. صورتحساب و شماره ماال یک کلیدی را در جدول مقدار تشکیل می دهد

. کلیدی که در بردارنده فقط یک مولفه باشد کلید ساده هم نامیده می شود

عمل گرها
عمل گرها . بهره برداری از داده های یک بانک اطالعاتی رابطه ای نیاز به عمل گرها دارد

.عمل جستجو و استخراج داده را تسهیل می کنند

عمل گر انتخاب
م از این در مواردیکه بخواهیم به سطرهای حاوی فیلد یا فیلدهای با مقادیر معین دست یابی

. مهمچنین می توانیم انتخاب را به صورت مرکب انجام دهی. عمل گر استفاده می کنیم
. مقادیر چند فیلد باشد« یا« »و»ترکیب منطقی 

عمل گر پیش بینی
با استفاده از این عمل گر می توان ستون خاصی از یک جدول را استخراج و با آن جدول

در این شیوه از سطرهای تکراری تنها یک سطر در جدول جدید آورده . جدیدی شکل داد
. می شود

عمل گر ادغام
می اگر بخواهیم داده های دو یا چند جدول را با یکدیگر ادغام نماییم این عمل گر را بکار

دی در این شیوه داده های مشترک موردنظر در کنار هم قرار می گیرند و جدول جدی. گیریم
. شکل می گیرد
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ایندکس ها
تعریف در جهت ارتقاء کارایی دستیابی به داده های جدول، می توانیم برای فیلدها ایندکس

جداول با تعریف ایندکس های مختلف، انواع منطقی الزم برای دسترسی به داده های. کنیم
. نیمایندکس کردمن روی یک فیلد را بدون جستجوی ردیفی بازیابی ک. فراهم می شود

مدل شی گرا -4

تعاریف

ود، شی مرکب چیزی است که در دنیای واقعی به صورت یک شی دیده می ش:شی مرکب

ته این اشیاء هم ممکن است ساختار داخلی مرکبی داش. اما در بردارنده اشیاء دیگری است

مدل . کندهر شی برای نمایش رابطه شمولیت غالباً ساختار سلسله مراتبی پیدا می. باشند

ی گرا و سازی اشیاء مرکب به ایجاد بانک اطالعاتی شی گرا که بر مفاهیم برنامه نویسی ش

. بانک اطالعات رابطه ای  تو در تویی متکی هستند

ساختار شی

ام شی کد برنامه و داده ها در واحد منحصر به فردی به ن: مقوله شی گرا بر پایه لفافه بندی

. می شودپدید می آید رابطه بین یک شی و بقیه سیستم با مجموعه ای از پیغام ها تعریف

: یک شی مشتمل بر موارد زیر می باشد

مقدار هر متغیر، یک شیء . مجموعه ای از متغیرهایی که حاوی داده هایی از شیء هستند

. بحساب می آید

.مجموعه ای از پیغام هایی که شی به آنها جواب می دهد

یغام، برای اجرای یک پیغام است هر روش در پاسخ به یک پ( برنامه)یک روش که قطعه کد 

.  یک مقدار بر می گرداند

مفهوم کالس
ابهی را چنانچه اشیایی در بانک اطالعات تعریف شوند که به پیام های یکسان پاسخ دهند، و روش های مش

شیایی که به ا. بکار گیرند و متغیرهایی با نام و نوع یکسان داشته باشند، آنها در یک کالس قرار می گیرند
.  یک کالس تعلق دارند را یک مورد می نامند

در ساختار یک بانک اطالعاتی شی گرا تعداد زیادی کالس تعریف می شود که گاهی در کالس های
. متغیرهای مشابهی نیز تعریف می شوند و متغیرهای خاصی نیز برای هر یک وجود دارد

. ی استمستلزم قرار دادن آنها در یک سلسله مراتب تخصص( موجود در بین کالس ها)نشان دادن تشابهات 
. متغیرهای مشترک کارمند، استاد و دانشجو را می توان در یک کالس خاص به نام شخص قرار دارد

زیرکالس
می کالس هایی که با نگرش از ابعاد خاص یک کالس بوجود می آیند، زیرکالس نامیده

وارث هر کالس زیرین ویژگی هایی از کالس های باالتر را به ارث میبرند که به آن ت. شود 
. صفات گویند

شماره شناسایی، نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، نشانی، شماره تلفن منزل: شخص
میزان اعتبار، نوع حساب، وضعیت موجودی: مشتری
تاریخ استخدام، حقوق، وضعیت تاهل، تعداد فرزند: کارمند
عنوان شغلی، شماره دفتر، شماره حساب هزینه : رئیس

ساعات کار، هفتگی، شماره ایستگاه: تلفن چی
ساعت کار فهتگی، سرپرست: منشی

رکالس همچنین می توان گفت که کارمند زیرکالس شخص و رئیس منشی و تلفنچی از زی
. های کارمند هستند و رئیس متغیرهای مربوط به کارکند و شخص را به ارث می برد
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پایان 

با تشکر از توجه شما 


