
 

 

  
 

 مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران یدانشکده

 

 

  نهمی اطالعات کننمی فرض یعنی ؛پردازنمی اطالعات پردازش به کامپیوتری هایدرس اکثر

  این اام. کننمی بررسی رو بعد به اینجا از و پردازشه؛ یآماده و داره قرار ما اختیار در االن

 .حافظه و اطالعات خود دنیای: ببره ایدیگه دنیای به رو شما قراره درس

 (Information Systems  میگیم بهشون که) هاسیستم بعضی توی که قراره این از داستان

  وقت هر و کنیم ذخیره رو بیرون دنیای به راجع اطالعات زیادی خیلی حجم یه قراره ما

  خراجاست رو قسمتیش یه خوایم،می که وقتی و بدیم بخشیش یه توی تغییری یه خواستیم،

  ختس مسأله ره،می باال بینشون روابط و اطالعات این حجم وقتی اما. پردازش برای بره تا کنیم

  خط و انبار به مربوط اطالعات کنین فرض. )نیستن جوابگو دیگه)!(  سنتی هایروش و شهمی

 !(بزرگ یکارخونه یه تولید

  افزارهایینرم! کنین سالم (DBMS) داده پایگاه مدیریت هایسامانه به کنیم؟ چیکار پس خب

 .کنن کمتر برامون رو پروسه این هایپیچیدگی تا اومدن که

  منطقی اصطالحاً هایمدل صورت به رو واقعی دنیای اطالعات چطور بگیریم یاد باید همه از اول

  حاال و بفهمه؛ رو اونا تونهمی DBMS یک که هستن چیزهایی هامدل این. بیاریم کاغذ روی

  به برامون رو هست توشون که اطالعاتی تا بدیم DBMS یک به رو هامدل این بتونیم باید

  اون DBMS که زبانی یوسیله به تونیممی این از بعد. کنه ذخیره دونهمی خودش که ایشیوه

  در) بپرسیم ازش سؤالی یا کنه ایجاد تغییری اطالعات از بخشی در بخوایم ازش فهمه،می رو

 تحویل ما به رو اختیارشه در که اطالعاتی از بخشی جواب، در که(Query تر:  علمی اصطالح

 .بده

  در باید هم ما البته. بده انجام شکل بهترین رو کارا این چطور دونهمی که خودشه این

 هایهزینه که بگیریم تصمیماتی خاص، یمسأله اون با متناسب هامونطراحی و هاسازیمدل

  یشترینب و کامپیوتر برای زحمت کمترین یعنی برسه؛ حداقل به اطالعات استخراج و دستکاری

 ما. برای سرعت

 شین.می مواجه باهاشون درس این توی که هستن مباحثی محور اینا

 .هاشه زیرمجموعه از یکی یا SQL کنین،می صحبت DBMS با باهاش درس این توی که زبانی

  بسیار اساتید از هست؛ شاکری دکتر یعهده به هم تهران دانشگاه در درس این تدریس

 .دنمی زیادی اهمیت هادانشجو یادگیری به که دانشکده، منضبط

 پایگاه

 داده


