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مقدمه2-1, (Integrity)يکپارچگی : دومفصل 
شامل مفاهيمی چون: يکپارچگی از ديد تئوري•

validityبامعنی بودن يا correctnessدرستی يا accuracyدقت يا 

,  يکسانی فيلدهاي معادل در جداول مختلف)consistencyسازگاري يا 
(معدل رشته و دانشگاه, شماره درس

هاي غلط توسط كاربر و يا updateدر مقابل DBگارانتی كردن : يکپارچگی از ديد عملی•
(بيشتر مربوط به ايمنی)خرابکاريهاي عمدي , شکست سيستم, برنامه نويس

اربران در  عدم دخالت مستقيم يا غيرمستقيم ك: يکپارچگی در سيستمهاي چند كاربره•
درست كاركردن تراكنشهاي تک ولی غلط كاركردن همزمان, كار يکديگر

تاكيد بيشتر روي جنبه هاي پژوهشی تا نحوه كار سيستمهاي موجود•
DBMSعدم پياده سازي كامل در محيطهاي , باال بودن حجم كار در جنبه هاي تئوريک

37ص 1-2نمونه ش , S&P DBاز پايگاه داده توليد كننده و محصوالت :مثالها•



پایگاه داده پيشرفته            محمد داورپناه جزي 3

قوانين يکپارچگی2-2, يکپارچگی: دومفصل 
وظايف زير سيستم يکپارچگی•

دنبال كردن تراكنشها و يافتن موارد نقض يکپارچگی
انجام عمليات تعريف شده در صورت يافتن موارد نقض

ارائه گزارش خطا در موارد نقض
تصحيح اشتباه در صورت امکان

37ص2-2شکلنمونه:باالمواردانجامبراييکپارچگیقوانينتعريفلزوم•

يکپارچگیقوانينساختار•
<afterعبارت ><عبارت شرط><elseعبارت >

<trigger condition> <constraint> <violation response>يا  

ريميراهم درنظر می گاگر شداط حالت يبراي احت, مجاز نيستviolationاگرچه 
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(ادامه)قوانين يکپارچگی 2-2, يکپارچگی: دومفصل 
با فرض وجود يک زبان سطح باال براي بيان قوانين: مراحل اعمال يکپارچگی•

تعريف و ثبت قانون يکپارچگی توسط بخشی از زير سيستم
بالفاصله بعد از ثبت آنDBبه مورد اجرا گذاشتن قانون روي 

(امکان ايجاد اشکال)تسري قانون به قبل 

:عمدهمزاياي•
جايبهDBMSخودتوسطvalidityتضمينوviolationازپيشگيري-1

applicationكنندهاستفادهمختلفهاي
,قوانيندرافزونگيهاومغايرتهاكردنچکامکان,يکجادرقوانينهمهكردنجمع-2

قوانينتغييرسهولت
؟SIR1قانونحقوق؟سيستمقوانين:مثل,(زباندر)قوانيندرموردسوالامکان-3

,روابطازفارغوتنهايیبهفيلدهابرايدامنهقوانين-1:يکپارچگیقوانينانواع•
آنهابينروابطوجدولچنديايکدرهاtupleايجادبرايروابطقوانين-2•
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قوانين يکپارچگی دامنه3-2, يکپارچگی: دومفصل 
كه در اثر vهر مقدار , Dروي دامنه ( Rدر رابطه Aصفت )R.Aبراي هر : تعريف•

update ياinsert يکtuple مثلt از رابطهR  ارائه شده بايد در دامنهDباشد.

ر همه لزوم چک كردن آن د, بيان يک قانون يکپارچگی ساده ولی بسيار مهم:تعريف دامنه•
.ايجادها و اصالحهاي صفات تعريف شده در دامنه

DBوجود موارد نقض زياد و مکرر يکپارچگی دامنه در عمليات روي : دليل كنترل•

عليرغمهاDBMSدرعملدركمترپرداختن,پژوهشیكاربااليحجم:فعلیوضعيت•
(38صزيرنويس)گوناگونعملیپيشنهادات

(...,اعشاريعدد,صحيحعدد,كاراكتر)پايههايدامنهازشروع:قوانينتعريفترتيب•
بريارثگرفتندرنظرباهامجموعهزيرتعريفسپس

قوانينتعريف(syntax)نحويقواعدعنوانبه39ص3-2شنمونهBNF:مثال•

S&Pبراي40ص4-2شدامنهتعاريفدر:كاربرد• DB
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(ادامه)قوانين يکپارچگی دامنه 3-2, يکپارچگی: دومفصل 
اصالح , يکسان بودن براي همه, trigger condعدم وجود : موارد قابل توجه در مثال•

يک فيلد يا ايجاد ركوردي حاوي يک فيلد 
system actionعدم وجود معادل , مشابه يک خطاي سيستمelseعبارت -

ار  واد,  ؟ كردن كاراكتر غلط,  صفر كردن مقادير عددي غلط, امکان عمل مشابه نمونه اول-
rollbackكردن به 

به شکل مزبورSTATUSدر صورت تعريف SIR1عدم نياز به قانون -
IS_NULLو كنترل با null valueامکان درنظر گرفتن -

براي كنترلpictureها و حتی data typeامکان كاربرد ساير -
استفاده از دامنه تركيبی مثل تاريخ و كنترل هربخش جداگانه-
!noneامکان اعالم ترتيب , (برمبناي دامنه پدر و ارث بري)وجود ترتيب در مقادير -
(violation resp)استفاده از توابع كاربر در تعريف كنترلها و اعمال پاسخها -
هرنه رنگ وش, درست براي مقادير مرتبط مثل مايل و كيلومتر, مقايسه  بين دامنه اي-

43ص 5-2تعريف يک رابطه در ش :كاربرد مثال•
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قوانين يکپارچگی رابطه4-2, يکپارچگی: دومفصل 
براي ايجاد در tupleپذيرش يک , تعريف يک قانون روي كل يک جدول يا رابطه: مفهوم•

هاي ديگر رابطه هاtupleهاي يک رابطه و tupleروابط بين , يک رابطه

46ص 7-2قواعد نحوي ش , 45نمونه كامل ص ,  37ص SIR1نمونه ساده :مثال•
ار  واد,  ؟ كردن كاراكتر غلط,  صفر كردن مقادير عددي غلط, امکان عمل مشابه نمونه اول-

rollbackكردن به 

به شکل مزبورSTATUSدر صورت تعريف SIR1عدم نياز به قانون -

43ص 5-2تعريف ش :كاربرد مثال•

Cمورد اشاره به وسيله مکان نماي Rحالت خاصی از نوع ركورد CR: توضيحات•

C R.F حالت خاصی از نوع فيلدF در ركوردR مورد اشاره توسطC

هر مکان نما مختص يک نوع ركورد
هر نوع ركورد داراي مکان نماي پيش فرض

استفاده از مکان نماي پيش فرض در صورت عدم اعالم مکان نما
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(ادامه)قوانين يکپارچگی رابطه 4-2, يکپارچگی: دومفصل 
44موارد ص , 46ص 7-2ش : توضيحات قواعد نحوي

.afterو when ,beforeبا triggerاعالم شرط -1
.تصريح ركورد خاص و رفع ابهام, كردن همه پارامتر ها با مکان نماqualifyلزوم -2
from(IR11.)لزوم يکسانی ساختار ركوردها يا فيلدهاي قبل و بعد از -3
,  fromتطبيق اسامی قبل و بعد از , لزوم يکسانی ساختارها, لزوم وجود نام ساختار, (IR11)چندگانه fromدر -4

.و رفع ابهامfromبا beforeهمخوانی 
.DBاشاره كردن هر مکان نما به ركورد خاص از -5
.هاconstraintدر fromامکان وجود پارامترهاي مشخص با مکان نما و متغيرهاي -6
 after: شرط پيش فرض, حاوي اقال يک ارجاع با مکان نما باشدconstraintاگرر triggerامکان حذف شرط -7

updating  and after inserting.
.rejectبا undo, 47ص , با جمله شرطیbefore/after changeمشابهت -9و 8
10-before وafterچندگانه معادل تركيب شرطها.
.پول و ركورد حاصل جمعمثال انتقال, یيجه نهايبراي تست نتwhen committingشرط -11
.در مورد دامنه شامل فقط يک دامنه, هطکپارچگی روابط شامل چند رابين يقوان-12
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(ادامه)قوانين يکپارچگی رابطه 4-2, يکپارچگی: دومفصل 
58تا ص 48ص 7-2ش : مثالها و توضيحات

.در مورد حاالت مختلف نمونه اول:توضيح•

.بررسی و درک ساير نمونه ها:تکليف شفاهی•
58و 57بررسی و درک نکات ص 

آمادگی براي ارائه در كالس براي سايرين
بحث جمعی روي نتيجه در جلسه آينده
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fansetمحدوديتهاي يکپارچگی 5-2, يکپارچگی: دومفصل 

fansetوجود دو , 59ص 8-2ش : fansetساختار •

در يکپارچکی در پايگاه داده مدل شبکهfansetاهميت نقش :نکته•

فرزندSPپدر و Sدر آن S-SPشامل , fansetيک : توضيح•
فرزندSPپدر و Pدر آن P-SPديگري شامل 

SPدر نوع ركورد #Sو #Pعدم وجود فيلدهاي 

fansetاز بين رفتن داده ها در صورت حذف , fansetبودن دو ( essential)اصلی 

fansetباقی ماندن داده ها با حذف , SPغير اصلی بودن در صورت وجود كليدها در  

(refrential)اعمال يکپارچگی ارجاعی : fansetكاربرد اصلی •

!متناظر وجود داشته باشدPو S( بدون اتصال به)نمی تواند بدون حضور SPهيچ : مثال•

SPو Sبراي فقط 59عمليات در ص , براي سادگیPبا حذف : عمليات•

شرح عمليات در ادامه•
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(ادامه)fansetمحدوديتهاي يکپارچگی 5-2, يکپارچگی: دومفصل 

(1INSERT SP : 60حالت كامل در ص ,SP بدونS (فرزند بی پدر)قابل ايجاد نيست
(2DELETE S : لزوم نوشتن تو در تو, 60حالت كامل ص ,

,  براي حذف وابستگانFSDCنمونه اول 
براي عدم حذف در صورت وجود وابستهFSDFنمونه دوم 
ستبراي قطع وابستگی كه به دليل نقض قواعد يکپارچگی پذيرفته نيFSDDنمونه سوم 

3 )UPDATE S.S#   : لزوم نوشتن تو در تو به دليل عدم وجودS# درSP

4   )CONNECT : عمل غلط به دليل فرض وجود , 61صSP بدونS

(5DISCONNECT : باز هم عمل غلط به دليل ايجاد ,  61صSP بدونS

(6RECONNECT : با فرض اتصال , 61صSPيک بهSديگر

نياز به عمليات اضافی  , تو در تو شدن رايگان به عناصر زير دستfansetمزيت : نتيجه•
براي ايجاد و حذف
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6triggered procedures-2, يکپارچگی: دومفصل 

62در ص فرم كلی, triggered proceduresحالت خاصی از :قوانين يکپارچگی•

afterبراي انجام عمل با , بلوكهاي ديناميک, در برخی زبانهاon unitمقايسه با :تشابه•

beforeعمل نزديک به انجام با , onبه جاي whenو 

آثار جانبی حذف يک ركورد, براي حذف آبشاري62ص TP1: مثال•

accessمثال محيط , لزوم اعالم, امکان عدم اطالع كاربر ا ز آبشاري شدن حذفها: نکته•

,و نه كاربرDBMSبه روزكردن فيلدهاي محاسباتی توسط : T Pكاربرد ديگر •

63مثال ص , T Pبا viewها بعد از اصالح عناصر درگير به روز رسانی viewدر ساختن 
استثناها, ISRكنترل , ديباگ, ارزيابی عملکرد, ايمنی, فيلد مجازي63ساير كاربردها ص 

كمتر پياده شده, در دست تحقيقTPموضوع :وضعيت فعلی•

و حد اقل سه محيط ديگر64كتاب ص DBMSيکپارچگی در محيطهاي : تکليف هفته
72موارد ص 


