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 (RDBMS) یاداده رابطه گاهیپا تیریمد ستمیس

 
 

مدلها  ریسا نیمدل ب نیبالغ تر زیداده ها و ن تیریمدل مد نیو شناخته شده تر نیتوان جزو پرکاربردتر يمدل را م نیا

در سال  انهیند علوم را، دانشم(Edgar Codd) منطق توسط ادگار کاد نیاست. ا یمنطق رابطه ا ،یدانست. شالوده مدل رابطه ا

در مدل  (Data Entity) است. هر قلم داده یمجموعه ها و جبر رابطه ا هیاز نظر یگرید ریشده و در واقع تفس يمعرف 1۹۷۰

 کیدر واقع  ی. منطق رابطه اشودیم زیآن جدول متما یسطرها ریاز سا دیکل کیاست که با  يسطر از جدول کیمعادل  ،یرابطه ا

 .جبر بسته است

 

رابطه  یبر رو یجبر یرابطه است و حاصل عملگرها کیجدول،  یاعم از جداول و سطرها ز،یکه همه چ بیترت نیا به

چون مدل سلسله  یناکارآمد یمدل ها نیگزیتوانست جا یشالوده قدرتمند، مدل رابطه ا نیرابطه است. به خاطر ا کیها، باز هم 

بر خالف  گرفت؛یصورت م شگریمایپ یها رروالیاشاره گرها و ز قیداده ها از طر نیب شیمایپ شود که یو مدل شبکه ا يمراتب

 يو فراخوان ينسب یاشاره گرها ازمندیآنها ن افتنیخود قرار دارد و  گاهیکه هر سطر به طور منظم و مستقل در جا یمدل رابطه ا

به طور تو در تو و به طور موثر  (query) وهاپرسوج یریباعث به کارگ ،ی. بسته بودن منطق رابطه استین شگریمایپ یها رروالیز

 .شود يموثر از داده ها م یو استفاده  گریکدیباعث اتصال جدول ها با  join مانند یرابطه ا یمدل، عملگرها نیشود. در ا يم

 

 یزبان سطح باال و اخبار کیاست که  SQL مدل، معموال زبان نیدر ا (DML) داده ها یریو به کارگ یدستکار زبان

(declarative) داده  گاهیدر ساختار پا يات راتییتواند باعث تغ يم ینرم افزار یها ستمیتوسعه س يجیاست. از آنجا که روند تدر

 یتا حدود ،یرابطه ا یساز رهیموضوع در مدل ذخ نیومهم است. ا یضرور یا مسالهداده ها،  گاهیپا کیدرست  يها شود، طراح

 نیا یرا برا ازیمورد ن یداده، گام ها یها گاهیپا ینرمال ساز یو روشها یسطوح نرمال ساز ياست. گرچه معرف يچالش یمساله ا

طلبد. هر دستور  يو مهارت خاص خود را م يخبرگ یرابطه ا یداده ها گاهیپا کیدرست و نرمال  يآورند، اما طراح يامر فراهم م

. شودیتراکنش اجرا م کیتحت پوشش  شود،یداده ارسال م گاهیکاربران به پا قیهم که از طر مجموعه دستورات وابسته به ای

 تیریمد یها ستمیس ياست؛ به عبارت یساز رهیجدا از خود مدل ذخ یمساله ا ،یساز رهیذخ وهینوع ش نیتراکنش ها در ا تیریمد

و  تیرعا يرا به نوع ACID تراکنش ها، خواص یموظفند در زمان اجرا يبه طور معمول (RDBMS) یداده رابطه ا یها گاهیپا

 .کنند یساز ادهیپ

 

ش  ستم یس  نیاز ا کیمنظور هر  نیبد س  وهیها  ست یو  خواص  یساز  ادهیتراکنش ها و پ تیریمد یخاص خود را برا ا

ACID   مانند  یيها ستم یعرضه کرده اند. سMySQL  رسند.   يهدف م نیجدول به ا یدر سطح سطرها   یقفل گذار وهیاز ش

س  ساز     نی، اPostgreSQLمثل  يستم یاما در  سخه    یتهایمحدود یدارا ی. مدل رابطه اردیگ يم صورت  یامکان توسط چند ن

ست. کاربر نم  ساختار داده دلخواه خود را در   يخاص خود ا رابطه  یداده ها گاهیجدول پا کیتواند به طور معمول و موثر، هر نوع 
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که   استتتتخود را ارائه کرده   یها (DataTypeخود مجموعه نوع داده )  یبرا RDBMSکه هر   نید. به عالوه ا کن  رهیذخ یا

ستند. با معرف  گر،یکدیبا  ياز ناهمخوان یجدا شدن   ریمرتبط با آن و همه گ یهاگرا و زبانيش  يس یمنطق برنامه نو يمحدود ه

و  یامنطق رابطه نیشکاف ب کیداد و  شیخود را نما شتریمشکل ب نیا ،ینرم افزار یهاستمیس يمنطق در طراح نیاستفاده از ا 

کردند، آنها را  يداده را در برنامه شان استفاده م   اءیمجبور بودند همان طور که اش  يگاه سان یگرا حس شد. برنامه نو  يمنطق ش 

 را کاهش دهند. توسعه نهیزمان و هز بیترت نیمجدد کنند و به ا یو استفاده  رهیداده ذخ یها گاهیدر پا


