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 مقدمه

  ممکن است استفاده کندهاي ذخیره شده  افزاري از مجموعه اي از داده نرمهر سیستم. 

 

 

 

 

 

 

 :افزاري انواع سیستم نرم          

هاي عامل سیستم(یا پایه  بنیادي( 

 نیمه بنیادي)DBMS ،DMS کامپایلرها، اسمبلرها، و ،(... 

 هاي کاربردي برنامه(کاربردي( 

انواع : ابزاريtool ها 

 )structured(ساختمند 
 )semi-structured(نیم ساختمند 

------------------------
-- 

 )un-structured(ناساختمند 

 به لحاظ ساختاري

  well-formatted  ،است 
 .فرمت ثابت و از پیش تعیین شده دارد 

 آیا نیاز به تحمیل یک ساختار در اینها داریم؟ آیا واقعا داده ناساختمند داریم؟             

 )ISRمحیط فیزیکی (در قالب تعدادي فایل 
 

 در یک سلسله مراتب حافظه در کجا؟  

 
 

 ثبات
cache 
main 

------------- 
 
. 
. 
. 
 

---------------- 
 

 حافظه هاي برون ماشینی
 )انواع دیسک ها(

----------------------------------- 
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Database Management System 

Data Management System 
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 »ا.ب.ذ«محیط فیزیکی 

 

 

 

 ذخیره و بازیابی اطالعات( ”.ا.ب.ذ“محیط فیزیکی(  یاISR )Information Storage and Retrieval( 

 

 

 دالیل استفاده از این سلسله مراتب حافظه چیست؟: کنجکاوي

 گیرد؟ چه داده اي، براي چه مدتی، در کدامیک از مراتب سلسله مذکور قرار می: کنجکاوي

 ها چیست؟ خصوصیات عمومی فایل: کنجکاوي

 ایجاد
 مدیریت

 بهره برداري
ISR :باید                      شود .    داریما .ب.ذسیستم واسط نیاز به یک. Files 
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 .ا.ب.سیستم واسط ذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OS 

ط 
اس

م و
ست

سی
IS

R
 

 کاربر

 برنامه ساز

App (Application 
Program) 

 وقتی سیستم واسط نبود
 این برنامه عهده دار 
 مدیریت و بهره برداي

 .بود

 محیط منطقی برنامه

U 
F 
I 

 هاي خود را دهد تا کاربر داده این سیستم این امکان را می
 ذخیره
 بازیابی

 پردازش
... 

 .کند

 نابرنامه ساز

محیط فیزیکی  
 .ا.ب.ذ

Files 
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 )1(.  ا.ب.سیر تحول سیستم ذ

 

 سیستم واسط“ISR”  سیر تحول خاص خود را دارد: 

6  افزاري دیدگاه نرم[) به طور کلی(نسل تکنولوژیک قابل بازیابی است[ 

 رده بندي از مفهوم کاربر ارایه کنید؟  به بیان دیگر گونه هاي دیگر کاربر کدامند؟: کنجکاوي

 .ا.ب.سیستم ذ

 نسل یک

 ها FSنسل 

با  1940اواخر 
 ها OSظهور 

 نسل دو

  DMSنسل 
 ها

  1950اواسط 
FS هاي

 پیشرفته

 نسل سه

  DBMSنسل 
 ها

 1965از 
رده بندي درون 
 نسلی خود را دارد

 نسل صفر

نسل بدون 
 واسط

زمانی که اساسا 
OS ها وجود

 نداشتند

HDBMS )Hierarchical ( 1965 از 

NDBMS )Network(  1975اوایل 

RDBMS )Relational ( 70تئوري 

 80پیاده سازي 

OODBMS )Obj. Ori. ( 80اواسط 

ORDBMS )Obj. Rel. (2000  بعدبه 

NoSQL DBMS  2009 به بعد 

Pre Relational DBMS 

Post Relational DBMS 
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 )2(.  ا.ب.سیر تحول سیستم ذ

 

 

 

 

 

 

 

 
FS : سیستم فایل)File System( 

DMS :ها  سیستم مدیریت داده)Data Management System( 

DBMS :ها  سیستم مدیریت پایگاه داده)DataBase Management System( 

KBMS : سیستم مدیریت پایگاه دانش)Knowledge Base Management System( 

DM :کاوي  سیستم داده)Data Mining System( 

KDS : سیستم کشف دانش)Knowledge Discovery System( 

 

 

 .ا.ب.سیستم ذ

 نسل چهارم

KBMS ها 

Knowledge 
Base 

 نسل پنجم

DM ها 

 نسل ششم

KDSها 

…… …… 
…… 
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 )3.  (ا.ب.سیر تحول سیستم ذ

کند و از  نسل بعدي نسل قبلی را تکمیل می. کند بندي، نسل بعدي نسل قبلی را منسوخ نمی در این نسل

 .کند آن استفاده می

شد»  .ا.ب.ذ«هاي سیستم  انواع نیازهاي پردازشی، کنترلی، و عملیاتی سبب ایجاد نسل. 
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 دانش -اطالع  -داده 

 داده)Data( 

 تعریف اولANSI: ها به طرزي صوري و مناسب براي برقراري ارتباط،  ها، مفاهیم یا شناخته ها، پدیده نمایش بوده
 تفسیر یا پردازش توسط انسان یا هر امکان خودکار

 تعریف دومANSI:  هاي قیاسی که معنایی به آن قابل انتساب  یا کمیت) اي نویسه(هر نمایشی اعم از کاراکتري
 )توسط انسان یا یک مکانیسم خودکار(باشد 

 اطالع)Information( 

تعریف دقیق و جامعی از مفهوم اطالع وجود ندارد. 

 92[تعریف اولLIPS :[اطالع، داده پردازش شده است. 

 اي که در  کند، از طریق قراردادهاي شناخته شده معنایی که انسان به داده منتسب می]: الف-78روحا [تعریف دوم

 .روند نمایش داده به کار می

بنابراین اطالع داراي خاصیت . دانند برخی داده را همان مقدار واقعا ذخیره شده و اطالع را معناي آن می

 .دهندگی است، در حالیکه داده مجرد این خاصیت را ندارد دهندگی و ارتباط اطالع
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 دانش -اطالع  -داده 

 دانش)Knowledge( 

 87[تعریفFROS :[جهان موردنظر یا (هایی از بخشی از جهان واقع  دانش عبارت است از نمایش نمادین جنبه
 )محیط مطرح

حسن فرزند علی است.     شنبه هوا بارانی است: مثال. 

 دانش منطقی نوعی شناخت است که از یک مجموعه از اطالعات بر اساس یک مجموعه از ]: 91روحا [تعریف دوم

تواند توسط انسان یا یک سیستم  حصول این شناخت می. شود قواعد مشخص، معموال با روش استقراء حاصل می

 .خودکار انجام شود
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 پایگاه داده

تعریف پایگاه داده: 
داراي معماري (، مجتمع ، به هم مرتبط ، و حتی االمکان فاقد افزونگی،  هاي ذخیره شده، پایا اي است از داده مجموعه

  ، تحت کنترل یک سیستم متمرکز، مورد استفاده یک یا چند کاربر) خاص خود، مبتنی بر یک مدل داده اي مشخص

 .و همروند به طور اشتراکی)  در یک محیط(در یک سازمان 

Interconnected Integrated Persistent 

Concurrent Shared 
Data Model 

Redundancy 

Centralized 
System Multi User 
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 مثال مقدماتی –پایگاه داده 

 مثال کاربردي 

دانشگاه: محیط عملیاتی 

 

 

 

 

 

هر محیط از تعدادي زیر محیط تشکیل شده است: نکته. 

یعنی (آنهاست وجود دارند که نیازهاي                  کاربران ناظر به ها  نوع موجودیتاي از   در هر محیط مجموعه

 ).دارندهایی در مورد آنها نیاز  به داده

 .بخشی از جهان واقعی که قصد ایجاد سیستم براي آن را داریم اداره کل تربیت بدنی

Micro Real  World (خرد جهان واقع) 
Mini World 
Universe of Discourse (جهان مطرح) 

 اي داده

 پردازشی
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 مثال مقدماتی

ها  با هم اشتراك دارند در نوع موجودیت معموالزیرمحیط هاي یک محیط   :نکته)Entity Type  یا

Object Type( 

در محیط دانشگاه دانشجو، استاد، درس، کالس، و : مثال... 

نوع موجودیت دانشجو در هر سه زیر محیط مطرح است: مثال. 

 

 ها کاربردي براي این زیر محیط) هاي(ایجاد سیستم): خواسته(مسئله 
 

شیروش -براي این منظور در اساس دو م)approach (وجود دارد . 

 

 یا ناپایگاهی ]سنتی یا کالسیک[مشی فایلینگ 

 Database Approachمشی پایگاهی 

 .هاي بینابینی نیز وجود داشته باشد یعنی ممکن است مشی
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 )مشی فایلینگ(ادامه مثال مقدماتی 

 : خالصهالزم در مشی فایلینگ به طور کارهاي    

تعدادي سیستم کاربردي جدا .             براي هر زیرمحیط به طور جداگانه انجام می شود معموالاین کارها : توجه

 ...و بی ارتباط در یک محیط ) نامجتمع(

 مطالعه و شناخت محیط -1 

 Requirement Engineeringانجام مهندسی نیاز ها   -2
------------------- 

 System Specificationتعیین مشخصات سیستم کاربردي   -3

------------------- 

 ] H/Sانتخاب پیکربندي سخت افزار و نرم افزار [ -4

 ISRسیستم واسط ] DMSیا /و FSانتخاب یک [ -5
------------------- 

 )طبق مشخصات سیستم(طراحی تعدادي فایل  -6

 

 

 اي تشخیص نیاز هاي داده -1

 تشخیص نیاز هاي پردازشی -2

 نیازهامستندسازي  -3

 دریافت تایید سازمان -4
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 طراحی فایل

 تعیین فرمت رکورد -6-1

 تعیین ساختار فایل -6-2

 

 

 

 

 استراتژي دسترسی –نحوه دسترسی به رکوردها  -6-3
 اندازه فایل ها -6-4

 میزان گسترش چه میزان باشد -6-5

 ارتباط با فایل هاي دیگر -6-6

 کاربران+ ها   فایلعملیات مجاز در  -6-7

 چند نوع ساختار فایل وجود دارد؟: کنجکاوي

 .با یکدیگر مرتبطند] یا فیزیکی/و[در سطح منطقی ) رکوردها(ساختاري که براساس آن فقره داده ها : ساختار فایل

 .خواه در سطح نمایش منطقی باشد یا فیزیکی) Data Items(هاست  ساختار فایل یک امکان براي نمایش ارتباط بین فقره داده
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 )مشی فایلینگ(مثال مقدماتی 

 ادامه(: کارهاي الزم در مشی فایلینگ به طور خالصه( 

 )UFI(هاي کاربري  طراحی واسط -7 

 ])ها(تراکنشضمن تعیین [) Application Program(تعدادي برنامه کاربردي طراحی  -8
------------------ 

 ها       هاي                   فایل برنامهتولید   -9
  

 )براي داده هاي تست(به طور آزمایشی   ».ا.ب.ذ«ایجاد محیط فیزیکی  -10
 دومواقعی اما حجم محدود  و انجام تست مرحله هاي  دادهبا » .ا.ب.ذ«ایجاد محیط فیزیکی  -11

 ]هاي واقعی و حجم واقعی و انجام تست مرحله سوم با داده» .ا.ب.ذ«ایجاد محیط فیزیکی  -12[

 ها در هر مرحله رفع اشکال -13

 )Data Entry(هاي اولیه  ایجاد محیط فیزیکی واقعی با نصب، پیکربندي و ورود داده -14
 آغاز بهره برداري و نگهداري  سیستم  -15

 سازي سیستم رفع معایب و بهینه -16

 

 

 ایجاد

 کنترل

 پردازش
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 نمایش شماتیک مشی فایلینگ

Files 

Files 

STORED  
DATA 

خاص » .ا.ب.ذ«محیط فیزیکی 

𝑼𝑼𝟏𝟏 

خاص » .ا.ب.ذ«محیط فیزیکی 

𝑼𝑼𝟐𝟐 

OS 

FS 
یا/ و  

DMS 

AP1 

OS 

FS  یا/ و  DMS AP2 

U 
F 
I 

U 
F 
I 

 کاربر نابرنامه ساز کاربر برنامه ساز

اداره 
کل 

 آموزش
 
𝑼𝑼𝟏𝟏 

اداره امور 
 دانشجویی

 
𝑼𝑼𝟐𝟐 

هاي   داده ها در مورد نمونه: یکی از فایل ها

 موجودیت دانشجو

 ......} نام  شماره ...... { ....

 خواهد می 𝑼𝑼𝟏𝟏آنگونه که 
 

هاي   داده ها در مورد نمونه: یکی از فایل ها

 موجودیت دانشجو

 ......} نام  شماره ...... { ....

 خواهد می 𝑼𝑼𝟐𝟐آنگونه که 
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 معایب مشی فایلینگ

برخی از معایب مشی فایلینگ: 

 و نامرتبط به هم ]محیط[وجود سیستم هاي نامجتمع در یک سازمان 

 سازمانهاي  دادهعدم وجود یک سیستم کنترل متمرکز روي کل 

وجود افزونگی زیاد 

 خطر بروز ناسازگاري داده ها)Data Inconsistency( 

ها  عدم امکان اعمال ضوابط حفظ امنیت داده)Data Security( 

 عدم امکان اشتراکی شدن داده ها)Data Sharing (]یا در حداقل و یا با دشواري[ 

 ساز به ویژه سخت افزار ذخیره(مصرف نابهینه سخت افزار( 

اي که اگر قرار باشد در فایلینگ   سازي، به گونه وابسته بودن برنامه ها به جنبه هاي فایلینگ محیط ذخیره

به طور مثال فرمت ساختار یا نحوه دسترسی  . (تغییراتی ایجاد شود، برنامه ها هم متناسبا باید تغییر یابد

)Access Strategy (را تغییر دهیم( 

 جنبه هاي بروز ناسازگاري کدامند؟: کنجکاوي
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 افزونگی

 انواع افزونگی

 افزونگی در معناي محدود

 افزونگی در معناي گسترده

 افزونگی طبیعی

 افزونگی تکنیکی
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 )ادامه(افزونگی 

 یعنی درون فایلی ( در معناي محدودافزونگی- intrafile redundancy- در مباحث فایلینگ( 

 عبارت است از تکرار ذخیره سازي مقادیر)value(  اي یا   در فایل دادهیک صفت یا بیش از یک صفت
 .فایل کمکی آن

هایی دارد این نوع افزونگی گونه: 

تواند یکسان و  مثل صفت رشته دانشجو که براي دانشجویان مختلف می(ناشی از ماهیت داده هاي محیط : طبیعی -1

 )در نتیجه تکراري باشد

براي کاهش مصرف حافظه در حالت افزونگی طبیعی چه باید کرد؟: کنجکاوي 

شاخص بندي [مثل نمایه سازي (براي افزایش سرعت  معموالناشی از استفاده از یک تکنیک : تکنیکی -2

Indexing[( 
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 )ادامه(افزونگی 

 مباحث پایگاه دادهدر  -فایلی یعنی برون( در معناي گستردهافزونگی( 

 از یک  یک یا بیش از یک نوع موجودیت هاي  نمونهدر مورد ها  سازي داده ذخیرهاست از تکرار عبارت

 .محیط

 این نوع افزونگی نه از نوع طبیعی و نه از نوع تکنیکی است بلکه ناشی از رهیافت انتخاب شده براي طراحی و

 .هاي کاربردي است تولید سیستم

 اداره امور دانشجوییو زیرسیستم  اداره کل آموزشبه طور مثال تکرار اطالعات دانشجویان در دو زیرسیستم. 

تواند وجود داشته باشد افزونگی از نوع طبیعی و تکنیکی در پایگاه داده هم می: نکته. 

 

 پایگاهی کدامند؟هاي به ویژه سیستم  ISRبروز افزونگی در سیستم هاي دالیل     
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 )اي از افزونگی تکنیکی نمونه(سازي  نمایه: یادآوري

 
 

 مدخل(تشکیل شده از تعدادي درایه-entry( 

 )معموال کلید(مقدار یک صفت 
 رکورد هااز هر مدخل اشاره دارد به                            

 یک

 یا

به صورت  (گروهی 

 )  چند سطحی

 Non-denseنمایه نامتراکم 

 denseنمایه متراکم 

 آدرس مقدار

 )Anchor point(تکیه گاه 
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 )ادامه(سازي  نمایه: یادآوري

 ... رشته نام شماره
افزار نرم 100  
افزار نرم 101  
افزار سخت 102  
افزار نرم 103  
افزار سخت 104  
افزار نرم 105  

⋮ 
k افزار نرم  

⋮ 
افزار سخت 997  
افزار سخت 998  
افزار نرم 999  

 فایل نمایه سازي شده

100 1 
101 2 
102 3 
103 4 
104 5 
105 6 

⋮ 
k 
⋮ 

997 898 
998 899 
999 900 

 )master index(سرشاخص 

 )goal data(داده هدف 

 نمایه متراکم
 )زمان جستجو باالست(

 نمایه نامتراکم  
 ) B+-Treeیا  B-Treeچندسطحی معموال با ساختار (
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 اما در مشی پایگاهی: مثال مقدماتی 

 فعال نه در جزئیات(: »پروژه پایگاهی«کارهاي الزم در انجام یک( 

 مطالعه و شناخت محیط -1 

 Requirement Engineeringانجام مهندسی نیاز ها   -2
 تعیین مشخصات سیستم یکپارچه -3

------------------- 

 ] H/Sیک پیکربندي  ) حداقل(انتخاب  -4[

 ])یک تصمیم گیري حیاتی است( DBMSیک )  حداقل(انتخاب  -5[

 )data semantic modeling(مدلسازي معنایی داده ها  -6

 Logical Data Base Designطر احی منطقی پایگاه داده  -7

 Physical Data Base Designطراحی فیزیکی پایگاه داده  -8

 ها UFIطراحی  -9

 ])Transactions( ضمن تعریف تراکنش ها[ ها APطراحی  -10
------------------- 

 تشخیص نیاز هاي داده اي -1

 تشخیص نیاز هاي پردازشی -2

 مستندسازي نیاز ها -3

 دریافت تایید سازمان -4

 .شود در مشی فایلینگ انجام نمی

ک سیستم یکپارچه  
به منظور ایجاد ی

مجتمع
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 )مشی پایگاهی(مقدماتی ادامه مثال 

ادامه...: 

--------------- 

 DBو کنترل ) ایجاد(هاي تعریف  تولید برنامه -11

 )ها پردازش داده(ها  هاي عملیات در داده تولید برنامه -12

--------------- 

 )تست مرحله اول(با داده هاي تستی و رفع اشکال ها » .ا.ب.ذ«ایجاد محیط فیزیکی   -13

 با داده هاي واقعی اما حجم محدود  و انجام تست مرحله دوم» .ا.ب.ذ«ایجاد محیط فیزیکی  -14

 با داد هاي واقعی و حجم واقعی و انجام تست مرحله سوم» .ا.ب.ذ«ایجاد محیط فیزیکی  -15

 )Data Base System Tuning(تنظیم سیستم پایگاهی  -16

 آغاز بهره برداري و نگهداري از سیستم -17

 گسترش سیستم  -18

 سازي سیستم رفع معایب و بهینه -19

 

 مزایا و معایب جداسازي این دو دسته برنامه                  

 چیست؟ها  عملیات در دادهو  ریف و کنترل تع

 ها از دیدگاه عملیات در داده -1

 سازي هاي برنامه از دیدگاه زبان -2

 به طور مثال به منظور افزایش کارایی

 .گسترش پذیري سیستم است DBMSیکی از ویژگی هاي 
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 )مشی پایگاهی(مقدماتی ادامه مثال 

 نمایش شماتیک مشی پایگاهی: 

DB: Files 

 :» .ا.ب.ذ«محیط فیزیکی 

 ».ا.ب.ذ«، اشتراکی مجتمع ،واحد

 ها در مورد  داده: یکی از فایل ها

 هاي موجودیت دانشجو نمونه

 ......} نام  شماره ...... { ....

 بیند می …آنگونه که 
 

 فیزیکی
حداقل به طور منطقی  و (منطقی 

 )نه لزوما همیشه فیزیکی

OS 

FS 

D 
B 
M 
S 

Tools 

Centralized 

Control 

افزار   خود فایل ها را این نرم

G .کند ایجاد و کنترل می
lo

ba
l D

at
a 

D
ef

in
iti

on
 &

 C
on

tro
l 

     DBL[PL]کاربر نابرنامه ساز کاربر برنامه ساز 

AP’s 
1 

AP’s 
2 

اداره کل 
 آموزش

هاي   برنامه
تعریف و 

کنترل داده 
ها، پردازش  

 ها داده

اداره امور  
 دانشجویی

هاي   کثرت و تنوع دید نسبت به داده

 اشتراکی در عین وجود تضاد در دیدها

 طراح ، پیاده ساز

U 
F 
I 

U 
F 
I 

⋮ 
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 )مشی پایگاهی(مقدماتی ادامه مثال 

 رسید؟» وحدت«چگونه از این کثرت دید می توان به آن  

 

مزایاي مشی پایگاهی چیست؟ : تمرین 

چند سطح تعریف داده داریم؟ : تمرین 

 DBMSخود نرم افزار  -1

 معماري پایگاه داده -2

 )عکس معایب مشی فایلینگ: طبق معلومات فعلی(
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 تراکنش

 :Transactionتراکنش  

 در ) درج، حذف، به روزرسانی(تغییردهنده  معموالً حد اقل یک عمل که ) »قطعه برنامه«(دنباله اي از عملیات

 . شود تمامی اجرا شود و یا اجرا نشده تلقی باید یا به دهد و  ها انجام می سازي  داده محیط ذخیره

 داراي خواصACID  )Atomicity Consistency Isolation Durability( 

 

 

 ثابت باشد A+B:  شرط سازگاري پایگاه داده در این مثال       

 سازگاري انفراد و جدایی )پایداري(دوام  یا همه یا هیچ

BEGIN TRANS 

 READ (A) 

 A = A – 50 

 UPDATE (A) 

 READ (B) 

 B = B + 50 

 UPDATE (B) 

END TRANS 
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 عناصر محیط پایگاهی

عناصر اصلی محیط پایگاهی: 

 افزارسخت  -1

 افزارنرم  -2

 کاربر -3

 داده -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ذخیره سازي -

 پردازشگر -

 Data Communication) همرسانی(ارتباطی  -
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 افزار سخت) 1( –عناصر محیط پایگاهی 

 

 يسازذخیره افزار سخت: 

 

 

 اغلبDBMS هاي  تولید هاي امروزي تکنیکBack up  هستندرا دارا. 

 

 افزار پردازشگرسخت  : 

 
 

 همرسانی(افزار ارتباطی سخت(: 

 
 

 

 

 

 

 

 

   RAIDدیسک ترجیحا با تکنولوژي : رسانه اصلی-
                           )Redundant  Array of Inexpensive Disk( 

 ]از جمله براي تولید نسخه هاي پشتیبان[نوار مغناطیسی : رسانه فرعی-

تکنیک هاي تولید نسخه  : 
 پشتیبان؟

 Back upسطوح مختلف 
 ] …,PC, main [کامپیوتر هاي معمولی از هر رده  -

 DB Machines: هم داریم  DBهاي خاص  اما ماشین -

 هاي جانبی با پردازنده براي ارتباط دستگاه :امکانات محلی -

 براي ایجاد شبکه در سیستم پایگاهی نامتمرکز :اي امکانات شبکه -
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 نرم افزار) 2( –عناصر محیط پایگاهی 

انواع نرم افزارهاي مطرح در محیط پایگاهی: 

 سیستم عامل و سیستم فایل)OS  وFS( 

ها  سیستم مدیریت پایگاه داده)DBMS( 

 ابزارها)Tools( 

هاي کاربردي  برنامه)Apps( 
 

 
 می فروشند، DBMSیا با خود 

شود و به  یا جداگانه خریداري می
 .شود امکانات آن اضافه می

 تسهیالت نرم افزار

Apps 

Tools 

DBMS 

 سخت افزار

 
OS 
FS 
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 کاربر) 3( –عناصر محیط پایگاهی 

گوییم که انواع مختلفی دارد کاربرکننده از سیستم پایگاهی را  در معناي عام هر استفاده. 

 

 کاربران با اسلوب یکجا کاربران با اسلوب برخط

Files 

. 

. 

. 

𝒖𝒖𝟏𝟏 

𝒖𝒖𝟐𝟐 

𝒖𝒖𝒎𝒎 

𝑼𝑼𝟏𝟏 

𝑼𝑼𝟐𝟐 

𝑼𝑼𝒋𝒋 

. 

. 

. 

DBMS 
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 )انواع(کاربر ) 3( –عناصر محیط پایگاهی 

انواع کاربر از نظر اسلوب عملیاتی: 

Batch-  شود و جواب  شود و به صورت یکجا به سیستم داده می وجو جمع آوري می تعدادي برنامه یا پرس(یکجا

 .)گردد آن بر می

Online –  گردد شود، و جوابش برمی شود، اجرا می وجو به سیستم داده می یک برنامه یا پرس(پیوسته   –برخط(. 

Interactive- شود بسته به اینکه چه جوابی داده شود عمل دیگري از کامپیوتر درخواست می –تعاملی. 

Online  لزوماInteractive  نیست اماInteractive  لزوماOnline است. 

 

 پایگاهی به صورت پیش فرض چند کاربره  سیستم)multi-user( است. 
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 داده) 4( –عناصر محیط پایگاهی 

در یک سیستم پایگاهی عبارتند ازهاي ذخیره شده  داده: 

هاي کاربران داده 

هاي سیستمی  داده 

گردد مباحث مرتبط با داده در محیط پایگاهی در ادامه درس مطرح می. 



 مقدمه -فصل اول  34

 انواع معماري سیستم پایگاهی

بر اساس کدام معماري ایجادکنیم؟.خواهیم یک سیستم کاربردي پایگاهی ایجاد کنیم می :سوال 

در توصیف معماري یک سیستم باید مشخص کنیم که 

هایی، از هر مولفه چند عدد و با چه کیفیتی تشکیل شده است، از چه مولفه 

جنبه ساختاري سیستم(اند  ها چگونه با هم ترکیب شده مولفه(، 

جنبه رفتاري سیستم(ها چگونه با یکدیگر در تعامل هستند  مولفه.( 

انواع معماري سیستم پایگاهی: 

معماري متمرکز 

معماري نامتمرکز 

خدمتگزار-معماري مشتري 

شده معماري توزیع 

معماري چندپایگاهی 

معماري با پردازش موازي 
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 معماري متمرکز

 روي یک سیستم کامپیوتري و بدون ارتباط با سیستم ) متمرکز و مجتمع(در این معماري یک پایگاه داده

 .شود کامپیوتري دیگر ایجاد می

شود معموال به صورت تک کاربري و براي کاربردهاي کوچک و با امکانات محدود از این معماري استفاده می. 

DB 

OS 

DBMS AP 

 ماشین

 )ان(کاربر
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 خدمتگزار -معماري مشتري

خدمتگزار -از معماري مشتريدلیل اصلی استفاده : دلیل)Client-Server :(تقسیم وظایف سیستم 

شود نامیده می خدمتگزارکه خدمتی را به ماشین دیگر بدهد، ) فیزیکی یا منطقی(هر ماشینی : تعریف. 

 File Server ،Print Server ،Message Server ،DB Server: هایی از انواع خدمتگزارها نمونه         

خدمتگزار -انواع معماري مشتري 

تک خدمتگزار -معماري تک مشتري 

تک خدمتگزار -معماري چند مشتري 

چند خدمتگزار -معماري تک مشتري 

چند خدمتگزار -معماري چند مشتري 
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 خدمتگزار دو الیه–معماري مشتري 

معموال شامل دو سایت: 

شوند هاي کاربردي در آن اجرا می تمام برنامه: سایت مشتري. 

شوند ها در آن ذخیره می تمام داده: سایت خدمتگزار 

 ،2(معماري دوالیه به این معماري-tier (نیز گویند. 

DB 

OS 

 پیشآ مشتريماشین 
Frontend Machine 

AP 

OS 

 پسآ خدمتگزارماشین 
Backend Machine 

DBMS 

که
شب

 

 )ان(کاربر
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 خدمتگزار سه الیه -معماري مشتري

 

برخی مزایاي معماري سه الیه نسبت به دوالیه: 

پذیري بهتر گسترش 

 باالترکارایی 

ها با کارگزار داده عدم ارتباط مستقیم مشتري(اي بیشتر  امنیت داده( 

 با استفاده از (قابلیت کاهش هزینه سخت افزاريthin client( 

ها مشتري  
 الیه واسط کاربري یا الیه نمایش

 ...)، Java Script ،HTMLمرورگر وب، (

هاي کاربردي خدمتگزار برنامه  
 الیه منطق کاربرد

 )...، Java ،C# ،Web Serverهاي کاربردي،  برنامه(

 خدمتگزار پایگاهی
 الیه پردازش پرسش و تراکنش

)XML ،SQL ،PSM ،(... 

 HTTP پروتکل

ODBC, JDBC, SQL, SQL/CLI 

DB 

 )thin client(هاي ساده، ارزان و حتی بدون دیسک  ماشین
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 چند خدمتگزار-معماري چند مشتري

شوند هاي پایگاهی همزمان یا ناهمزمان ایجاد می سیستم. 

ها  دهنده سیستم اجزاي تشکیل)OS ها وDBMSمعموال همگن هستند) ها. 

ها ممکن است فقط مشتري و یا خدمتگزار باشند برخی سایت. 

بیند هر مشتري فقط خدمتگزار خود را می . 

  مسئولیت اینکه داده مورد نیاز کاربر هر سیستم مشتري نزد کدام خدمتگزار

 .است برعهده خود مشتري است

 

 

 

 

Client/Server1 

DBMS1 

OS1 

AP1 

DB1 

Client/Server2 

DBMS2 

OS2 

AP2 

DB2 Client/Server3 

DBMS3 

OS3 

AP3 

DB3 

LAN 
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 شده معماري توزیع

ولی به طور فیزیکی توزیع شده روي یک شبکه کامپیوتري)مجتمع(اي است از چند پایگاه داده منطقاً یکپارچه  مجموعه ،. 

ها و کاربران پایگاه داده پنهان است توزیع شدگی از دید برنامه. 

 هر سایت داراي یک سیستم مدیریت داده محلی و یک سیستم مدیریت داده 

 تک خدمتگزار  -و می تواند هر سایت خود معماري چند مشتري(شده است  توزیع

 ).داشته باشد

ها ممکن است به طرق مختلفی توزیع شده باشند و بعضاً تکرار شده باشند داده. 

 

 

 

DBMS1 (Local + Global) 

OS1 

APs 

DB1 

OS2 

APs 

DB2 

OS3 

APs 

DB3 

LAN 
DDB = {DB1, DB2, DB3} 

DBMS3 (Local + Global) 

DBMS2 (Local + Global) 
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 . . .پرسش و پاسخ 

 

amini@sharif.edu 
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