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 پیشگفتار

 اطالعات مبادله و تولید میزان چوننام گرفته است  اطالعات و ارتباطات عصر ،بریمآن به سر میعصری که در 
 در .است غیرممکن تقریباً اطالعات انتقال و مدیریت تولید، ابزارهای بدون دنیا تصور که شده زیاد آنقدر

 .شدمی نگهداری و تولید مشخص محل یک در ،هاانسان نیاز مورد اطالعات همه ،دور چندان نه ایگذشته
 واریز یا برداشت را نظر مورد وجه توانستندمی بودند کرده باز حساب آن در که بانکی به مراجعه با فقط افراد
-نرم تولید و ایرایانه هایشبکه گسترش لطف به امروزه اما .بود دشوار بسیار این از غیر کاری انجام و کنند

 انواع از یکی توانمی را داده پایگاه. شودمی انجام ساده کلیک چند با کارها این همه قدرتمند، افزارهای
 هایداده شودمی داده اجازه کاربر به ها سامانه نوع این در .کرد محسوب اطالعات بازیابی و ذخیره هایسامانه

 اطالعات از استفاده یعنی بازیابی، عملیات آنها، روی بر پردازش انجام ضمن و نموده ذخیره را خود موردنظر

 . دهد انجام را شده ذخیره
 استفاده فایلینگ سامانه از اطالعات کردن ذخیره برای داده، پایگاه نام به مفهومی تولید از قبل و پیش هاسال
 نویس برنامه و شدمی نوشته فایل چند یا یک درون برنامه، در شده وارد اطالعات ،سامانه این در .شدمی

 سازیپیاده افزارنرم درون را هاداده جستجوی یا سازی مرتب برای موردنیاز های الگوریتم همه بود مجبور
 .شدند ایجاد فایلینگ هایسامانه توسعه منظور به و میالدی شصت از اواسط دههها پایگاه داده فن آوری .کند
 زیادی استفاده مورد و یافته توسعه ای شبکه و مراتبی سلسله داده هایپایگاه هایمدل هفتاد دهه طولدر 
 ایرابطه هایداده پایگاه مدیریت سامانه نام به فن آوری آن از ایشاخه هشتاد، دهه اوایل در .گرفتند قرار

 قرار استفاده مورد بسیار هم اکنون هم و شد شناخته برتر فن آوری عنوان به و گرفت قرار بیشتری توجه مورد

 هاجنبه از کاربردی هایبرنامه شدن مستقل ها،داده پایگاه مدیریت هایسامانه خصیصه مهمترین .گیردمی

 فیزیکی ذخیره سازی است. محیط خصوصیات و
های اطالعات سامانهدور و ازهای مرتبط با سنجشرسد بسیاری از دانشجویان و فراگیران رشتهمیبه نظر 

با مفهوم پایگاه داده و ایجاد و مدیریت آن آشنایی کافی  نیز جغرافیایی و گاهی حتی دانشجویان این رشته
های افزارو یا سایر نرم ArcMap افزارکنند یادگیری صرف نرمندارند. بسیاری از فراگیران این علم گمان می

ها و بانک مرتبط با علوم زمین کافی بوده و نیازی به داشتن و آموختن اطالعاتی در مورد این که داده
باشند. بنابراین داشتن کتابی که در عین ها از کجا و چگونه آماده شده است، نمیافزاراطالعاتی برای این نرم

گاه ها را با مفهوم پایعدم اطاله کالم بتواند دانشجویان و فراگیران این رشتهسادگی بیان و روانی گفتار و 
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ها، هر چند به طور کامل نه، ولی تا جایی که امکان داشته باشد داده و مدیریت بانک اطالعاتی در این رشته
عاتی اطال آشنا کرده و اندکی از دغدغه آشنایی فراگیران این علم با پشت صحنه یک نقشه که همان بانک

 آن بوده، کاسته و گامی هر چند کوچک در جهت اعتالی این علم در کشور برداشته باشد.
این کتاب شامل پنج فصل مهم و کاربردی بوده که در هر فصل به طور مفصل سعی شده است مطالب با 

یز و فراگیران عز رعایت نهایت خالصه بودن، بتواند مطالب را کامل و جامع در بر داشته باشد تا دانشجویان
بتوانند براحتی با مفهوم پایگاه داده و ایجاد و گسترش آن آشنا شوند. در سه فصل اول کتاب به معرفی و 
تاریخچه و همچنین ساختار و مفهوم پایگاه داده و مدیریت پایگاه داده و نیز سامانه اطالعات جغرافیایی و 

فصل چهارم به معرفی و نحوه ایجاد پایگاه داده اطالعاتی در ارتباط آن با پایگاه داده پرداخته شده است. در 
در آرک افزار اکسس پرداخته شده است. در نهایت در فصل پنجم به معرفی و نحوه ایجاد پایگاه داده نرم

ین و همچنمفهوم پایگاه داده و مدیریت آن با توجه به جامع بودن کاتالوگ پرداخته شده است. بدیهی است 
با سامانه اطالعات جغرافیایی، کتاب حاضر نتواند تمامی موارد را پوشش داده و مسلما دارای ارتباط آن 

 هایی خواهد بود. کاستی
لذا مزید امتنان خواهد بود که خوانندگان محترم هرگونه نظر و پیشنهادی درباره کتاب حاضر دارند و یا 
چنانچه اشتباهی مالحظه نمودند به نگارندگان اطالع دهند تا چنانچه توفیق تجدید چاپ دست داد، تصحیح 

 و لحاظ گردد. 
اند به ویژه گر نگارندگان بودهس از آن یاریدر انتها از تمامی اساتیدی که چه در دوران تحصیل و چه پ

دانشگاه تبریز، کمال ریزی دانشکده جغرافیا و برنامهزاده عضو هیات علمی جناب آقای دکتر هاشم رستم
 نیم.کتشکر و قدردانی را داشته و این تحفه ناقص و ناقابل را به پاس زحمات بی دریغ ایشان تقدیم می
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 مقدمه-1

 ی است که برای مدیریتارایانهای از چند برنامه (، یک یا مجموعهDBMSها)مدیریت پایگاه داده سامانه
 های درخواستیوی دادهر بر اجرایی عملیات و یافته ساخت هایداده از عظیمی مجموعه ها،داده پایگاه

رد هایی از کاربهای حسابداری، منابع انسانی و پشتیبان مشترک، نمونهسامانهکاربران، طراحی شده است. 
های بزرگ مطرح بودند، اخیرا تر فقط در شرکتها که پیشسامانهها هستند. این مدیریت پایگاه داده سامانه

ه گاهای پایها با برنامههای مدیریت پایگاه دادهسامانه شوند. تفاوتشرکت محسوب می هر بخش مهمی در
 سامانه هااند. این چندکاربره طراحی شده سامانهمذکور به عنوان موتور  هایسامانهها در این است که داده

ه شده، قرار ای از پیش ساختبرای ایفای چنین نقشی، در کرنل مالتی تسکینگ خصوصی با پشتیبان شبکه
 مانهسا کمک با بتواند شاید اما ندارد، خود ندرو در ها رااند. یک برنامه پایگاه داده نمونه، این گونهگرفته
 .کند پشتیبانی هاییگونه چنین عملکرد از عامل

های ها در اولین روزهای پیدایش محاسبات الکترونیک به کار گرفته شدند. اما اکثر آنها برنامهپایگاه داده 
-سامانهف بر خال هاسامانهشدند. این های سفارشی نوشته میابی به پایگاه دادهبودند که برای دستی سفارشی

 هاداده های مختلف به کار گرفته شوند، ارتباط تنگاتنگی با پایگاه توانند در پایگاه دادهمدرنی که می های
 :از عبارتند هاداده پایگاه انواع. دارند

  

 های پیمایشی پایگاه داده-1-1

 1960  های همه منظوره را موجب گردید. و در اواسطپایگاه داده هایسامانه، پیدایش رایانهی رشد کاربر
 با محصوالتی چنین از یکی نویسنده من، بچ چارلز. شد گرفته کار به تجاری بخش در یهایسامانه چنین

 COBOL سازیاستاندارد  را بنیان نهاد که این گروه مسوول ایجاد و Database Task Group ، گروه IDS  نام
 این. داشت نام  Codasyle approachاستاندارد خود را عرضه نمودند. این استاندارد  1971شد. آنها در سال 

 باز ار برنامه بار اولین برای هاداده پایگاه که هنگامی. بود هاداده مجموعه دستی پیمایش بر مبتنی شیوه
. دشمی اشاره نیز داده هایبخش سایر به نیز ترتیب همین به و  هاداده پایگاه در رکورد اولین به کرد،می

 به  تا کند دنبال ترتیب رابه  گرهااشاره این تا بود مجبور خاص رکورد یک به دسترسی برای نویسبرنامه
باید  "کنند یافتن تمام افرادی که در سوئد زندگی می "های ساده مانند  query در. برسد موردنظر رکورد
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 شرکت. نداشت وجود  find نام به دستوری و شدمی نویسی برنامه  هابرای جستجو در کل مجموعه داده
IBM هایی به نام مدیریت پایگاه داده سامانهIMS  از نظر مفهوم مشابه  سامانهداشت. اینcodasyle  ،بود 

 . بردمی کار به را راتبیم سلسله مدل  IMS نمود،می استفاده ایشبکه مدل از که آن برخالف اما
  

 ای های رابطهپایگاه داده-1-2

مقاالتی در زمینه شیوه جدیدی برای ساخت  1970کرد در سال ام کار میبیادگار کاد که در شرکت آی
نام داشت،   Relational Model of Data for Shared Data Bankها نوشت. یکی از مقاالت وی که پایگاه داده
های بزرگ پرداخته بود. در این شیوه به جدیدی برای ذخیره سازی و کار با پایگاه داده سامانهبه بررسی 

آمده بود، ذخیره شوند،  codasyleهمانگونه که در روش  free-formجای اینکه رکورد به صورت رکوردهای 
 شد.ا رکوردهایی با طول ثابت استفاده میاز جدولی ب

 خالی رکورد هایداده از بعضی که جایی در و  های پراکندهه دادهپایگا سازی ذخیره برای ایسامانهچنین 
 سری یک به هاداده که صورت بدین. است کرده حل را مشکل این ایرابطه مدل. ندارد کارآیی هستند،
 قرار جدول در نیاز صورت در و گردندمی خارج اصلی جدول از اختیاری عناصر و شوندمی تقسیم جدول

ها هرود. دادبرای ردیابی اطالعات کاربران، اسامی و نشانی آنان و غیره به کار می ایسامانه چنین. گیرندمی
ها ادهد هایی که مورد استفاده قرار نگیرند، در پایگاهگیرند و آیتمدر روش پیمایشی در یک رکورد جای می

ها و غیره ای، مثال جدول اسامی، جدول نشانیای در جداول جداگانهها در شیوه رابطهنیز نخواهند بود. داده
های ای بعضی از بیتاست. درمدل رابطه سامانهگیرند. برقراری ارتباط بین اطالعات نکته مهم در این جای می

یانگر رکورد خاصی هستند. هنگامی که اطالعات کاربر شوند و منحصرا باطالعات به عنوان کلید معرفی می
شوند، با جستجوی کلید را که در جداول اختیاری ذخیره می اطالعات این توانشود، میآوری میجمع

 مربوطه یافت. 
  

 های چند بعدی پایگاه داده-1-3

ای توانست به سرعت بازار را تسخیر کند، هرچند کارهایی نیز وجود داشت که این های رابطهپایگاه داده
توانست به خوبی انجام دهد. به ویژه به کارگیری کلیدها در چند رکورد مرتبط به هم و در ها نمیپایگاه داده

برای یافتن نشانی کاربری با نام دیوید،  شد. برای نمونهرا موجب می سامانهچند پایگاه داده مشترک، کندی 
ها، سپس در جدول نشانی را بیابد و 1ای باید نام وی را در جدول کاربر جستجو کند و کلید اصلیرابطه سامانه
داول ج از نظر کاربر، فقط یک عملیات محسوب، اما به جستجو در آن کلید بگردد. اگر چه این وضعیتدنبال 

عات ها اطالبر خواهد بود. راه کار این مشکل این است که پایگاه دادهر پیچیده و زماننیازمند است که این کا
 در لیدک جستجوی با نشانی دیوید یافتن جای به  توانها را ذخیره نماید. میصریح درباره ارتباط بین داده

 . نمود ذخیره را هاداده به گراشاره نشانی، جدول

                                                                    
1 . Primary key 


