بسمه تعالي

سیستم مدیریت پایگاه داده رابطهای ()RDBMS
این مدل را مي توان جزو پرکاربردترین و شناخته شده ترین مدل مدیریت داده ها و نیز بالغ ترین مدل بین سایر مدلها
دانست .شالوده مدل رابطه ای ،منطق رابطه ای است .این منطق توسط ادگار کاد) ، (Edgar Coddدانشمند علوم رایانه در سال
 1۹۷۰معرفي شده و در واقع تفسیر دیگری از نظریه مجموعه ها و جبر رابطه ای است .هر قلم داده ) (Data Entityدر مدل
رابطه ای ،معادل یک سطر از جدولي است که با یک کلید از سایر سطرهای آن جدول متمایز میشود .منطق رابطه ای در واقع یک
جبر بسته است.
به این ترتیب که همه چیز ،اعم از جداول و سطرهای جدول ،یک رابطه است و حاصل عملگرهای جبری بر روی رابطه
ها ،باز هم یک رابطه است .به خاطر این شالوده قدرتمند ،مدل رابطه ای توانست جایگزین مدل های ناکارآمدی چون مدل سلسله
مراتبي و مدل شبکه ای شود که پیمایش بین داده ها از طریق اشاره گرها و زیرروال های پیمایشگر صورت میگرفت؛ بر خالف
مدل رابطه ای که هر سطر به طور منظم و مستقل در جایگاه خود قرار دارد و یافتن آنها نیازمند اشاره گرهای نسبي و فراخواني
زیرروال های پیمایشگر نیست .بسته بودن منطق رابطه ای ،باعث به کارگیری پرسوجوها ) (queryبه طور تو در تو و به طور موثر
مي شود .در این مدل ،عملگرهای رابطه ای مانند  joinباعث اتصال جدول ها با یکدیگر و استفاده ی موثر از داده ها مي شود.

زبان دستکاری و به کارگیری داده ها ) (DMLدر این مدل ،معموال زبان  SQLاست که یک زبان سطح باال و اخباری
)(declarativeاست .از آنجا که روند تدریجي توسعه سیستم های نرم افزاری مي تواند باعث تغییرات اتي در ساختار پایگاه داده
ها شود ،طراحي درست یک پایگاه داده ها ،مساله ای ضروری ومهم است .این موضوع در مدل ذخیره سازی رابطه ای ،تا حدودی
مساله ای چالشي است .گرچه معرفي سطوح نرمال سازی و روشهای نرمال سازی پایگاه های داده ،گام های مورد نیاز را برای این
امر فراهم مي آورند ،اما طراحي درست و نرمال یک پایگاه داده های رابطه ای خبرگي و مهارت خاص خود را مي طلبد .هر دستور
یا مجموعه دستورات وابسته به هم که از طریق کاربران به پایگاه داده ارسال میشود ،تحت پوشش یک تراکنش اجرا میشود.
مدیریت تراکنش ها در این نوع شیوه ذخیره سازی ،مساله ای جدا از خود مدل ذخیره سازی است؛ به عبارتي سیستم های مدیریت
پایگاه های داده رابطه ای ( )RDBMSبه طور معمولي موظفند در زمان اجرای تراکنش ها ،خواص  ACIDرا به نوعي رعایت و
پیاده سازی کنند.

بدین منظور هر یک از این سی ستم ها شیوه و سیا ست خاص خود را برای مدیریت تراکنش ها و پیاده سازی خواص
 ACIDعرضه کرده اند .سی ستم هایي مانند  MySQLاز شیوه قفل گذاری در سطح سطرهای جدول به این هدف مي رسند.
اما در سی ستمي مثل  ،PostgreSQLاین امکان تو سط چند ن سخه سازی صورت مي گیرد .مدل رابطه ای دارای محدودیتهای
خاص خود است .کاربر نمي تواند به طور معمول و موثر ،هر نوع ساختار داده دلخواه خود را در یک جدول پایگاه داده های رابطه
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ای ذخیره کند .به عالوه این که هر  RDBMSبرای خود مجموعه نوع داده ( )DataTypeهای خود را ارائه کرده استتتت که
جدای از ناهمخواني با یکدیگر ،محدود ه ستند .با معرفي منطق برنامه نوی سي شيگرا و زبانهای مرتبط با آن و همه گیر شدن
استفاده از این منطق در طراحي سیستمهای نرم افزاری ،این مشکل بیشتر خود را نمایش داد و یک شکاف بین منطق رابطهای و
منطق شي گرا حس شد .برنامه نوی سان گاهي مجبور بودند همان طور که اشیاء داده را در برنامه شان استفاده مي کردند ،آنها را
در پایگاه های داده ذخیره و استفاده ی مجدد کنند و به این ترتیب زمان و هزینه توسعه را کاهش دهند.
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