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 سعید فرضی دکتر  مدرس

 ذخیره و بازیابی اطالعات ثمقدمه، معرفی و مرور مباح .1 `مباحث

اطالعات، تعریف پایگاه داده، ضرورت پایگاه مفاهیم و تعاریف مدیریت پایگاه داده ) تعریف داده و  .2

 (داده، استقالل داده ای، مدل های مختلف سیستم های پایگاه داده

معماری یک سیستم پایگاه داده )معماری سی سطحی، سطح خارجی، سطح مفهومی، سطح  .3

 (داخلی، مدیر پایگاه داده و مدیر داده، مدیر ارتباطات داده ای

 پایگاه داده )مدل سلسله مراتبی، مدل رابطه ای، مدل شبکه ای( مدل های مختلف سیستم های .4

 مدل رابطه ای پایگاه داده ها ) رابطه یا جدول، جداول مبنا و غیرمبنا، زبان پرس و جو(  .5

 عناصر مدل رابطه ای ) دامنه، رابطه و انواع آن (  .6

رجی و قواعد آن، تهی جامعیت مدل رابطه ای ) کلید کاندید، کلید اولیه و کلید رقیب، کلید خا .7

 بودن کلید خارجی و کلید اولیه (

 جبر رابطه ای  .8

 حساب رابطه ای .9

 SQL زبان .10

وابستگی تابعی )تعریف، وابستگی جزئی، بستار مجموعه ای از وابستگی ها، مجموعه کاهش ناپذیر  .11

 از وابستگی ها(

 قی(نرمال سازی )انواع فرم های نرمال ، وابستگی چند مقداری ، وابستگی الحا .12

مرور مطالب پیشرفته تر )حفاظت، ترمیم، همزمانی، پایگاه های داده شی گرا، پایگاه های داده ی  .13

 استنتاجی(

 NOSQLپایگاه های داده  .14


