
95-94نیمسال دوم  به نام خدا )40384طراحی پایگاه  داده ها (

95 اردی بهشت ماه سال ۶مهلت تحویل: تمرین دوم95 فروردین ماه سال ۲8تعریف تمرین: 

هدف:
ناSQLدر این تمرین قصد داریم با روند طراحی شمای پایگاه داده های رابطه ای و چگونگی تعامل با آن ها از طریق زبان   بیشتر آش

Stackشویم. بدین منظور از بروزترین پایگاه داده آرشیو شده یکی از پر ترافیک ترین وب سایت های دنیا یعنی   Overflowتفاده  اس
ود را ازSQLمی کنیم. خوشبختانه این پایگاه داده از طریق رابط وب نیز قابل دسترسی است و دوستان می باید پرس و جوهههای   خ

رابط وب این سیستم روی پایگاه داده اعمال کنند و خروجی را برای ما بفرستند.
علوه بر این، یک سری سؤالتا تئوری در مورد این درس مطرح می شود که بسیار سههاده و کوتههاه جههواب انههد و از جهههت یههادآوری

مطرح میشوند.

Stack Overflowچیست؟ 
این سایت محلی برای پرسش و پاسخ برای برنامه نویسان است. افراد می توانند به صورتا رایگان در ایههن سههایت عضههو شههوند و بههه

پرسیدن و یا پاسخ دادن به سوالتا مشغول شوند. برای اطلعاتا بیشتر در مورد عملکرد این وبسایت به آدرس زیر مراجعه کنید.

http://stackoverflow.com/tour

Stack Overflowپایگاه داده 

همان طور که در قسمت قبلی با هدف و عملکرد این وب سایت آشنا شدیم. بدیهی است که پشت این وب سایت بایههد یههک پایگههاه
داده قدرتمند باشد. این پایگاه داده باید اطلعاتی نظیر اطلعاتا کاربران، اطلعاتا پست های ارسالی (سوال ها و جواب ها) و سههایر
اطلعاتا را در خود نگهداری کند. این پایگاه داده از نوع رابطه ای است و برای موجودیت های سیستم جدول هایی در نظههر گرفتههه

 جدول به هم وابسته در خود جا داده است. در این تمرین برای سادگی فقط پرس و جههو ههها را بههه30است به طوری که در حدود 
چند جدول اصلی محدود می کنیم.

رابط وب این پایگاه داده چیست و چگونه باید از آن استفاده کرد؟
Stack Overflowبرای دسترسی به رابط وب این پایگاه داده دوستان می باید به آدرس زیر مراجعه کرده و از آن قسمت روی گزینه 

کلیک کنند.

https://data.stackexchange.com/

) هدایت میشوید. در این صفحه در قسمت اصلی لیستی از۱پس از کلیک کردن، شما به صفحه ای مشابه تصویر صفحه بعد (شکل 
لل کاربران روی پایگاه داده اعمال کرده اند و ذخیره کرده اند را می بینید. شما نیز میتوانیههد پههرس و جههوی پرس و جو هایی که قب

های جالب خودتان را ذخیره کنید و در اختیار سایر کاربران قرار دهید.
 در قسمت بال سمت راست صفحه کلیک کنید. پسCompose Queryبرای نوشتن یک پرس و جوی جدید هم می باید روی دکمه 

 نوشتهSQL هدایت می شوید. در این صفحه می توانید پرس و جو های خود را به زبان ۲از کلیک کردن به صفحه ای مشابه تصویر 
 کلیک کنید تا آن را روی پایگاه داده اجرا کنید. نتیجه پرس و جو هم در قسمت زیرین صفحه به نمایشRun Queryو روی دکمه 

ه10kدر می آید. برای نمونه، من یک پرس و جو که تعداد کاربران با اعتبار بیش از  رده ام ک را ک ته و اج د، نوش ی ده  را نشان م
 است. در سمت راست این صفحه هم شمای جداول این پایگاه داده قابل دسترس است.9۱89نتیجه آن عدد 

http://stackoverflow.com/tour
https://data.stackexchange.com/


شمای پایگاه داده
برای دسترسی به اطلعاتا کاملتری در مورد شمای این پایگاه داده، دوستان می توانند به آدرس زیر مراجعه کنند.

http://meta.stackexchange.com/questions/2677/database-schema-documentation-for-the-public-data-
dump-and-sede

۲

Stack : پرس و جوهای ارسالی از سوی کاربران روی پایگاه داده ۱شکل  Overflow

: صفحه مربوط به نوشتن پرس و جوی جدید۲شکل 

http://meta.stackexchange.com/questions/2677/database-schema-documentation-for-the-public-data-dump-and-sede
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The Honor Code…من متعهد می شوم که

https://en.wikipedia.org/wiki/Academic_honor_code

دانشجویان عزیز می باید بیان زیر را به صورتا دست خط نوشته و سپس آن را امضاء کنند. تمرین هایی که به این عبههارتا متعهههد
نیستند تصحیح نخواهد شد.

«من متعهد می شوم که در هنگام پاسخ به سوالتا این تمرین فقط از یههافته ههها و تلشا هههای خههودم اسههتفاده کنههم. و از دیههدگاه
–اخلقی رونویسی از تلشا دیگران برایم مذموم است.»  نام و نام خوانوادگی. امضاء

DDL1سوالتا بخش 

دولSQL. فرض کنید همه جدول های سیستم طراحی شده است و از ما خواسته شههده اسههت تهها دسههتور ۱ اد ج ه ایج وط ب  مرب
Commentsتون  را بنویسیم به طوری که موارد زیر هم لحاظ شده باشند. شما چگونه این کار را خواهید کرد؟ (برای دسترسی به س

های مورد نیاز این جدول به شمای پایگاه داده مراجعه کنید)

  مقادیرشا همواره بزرگ تر یا مساوی صفر است.scoreستون •

کلیدهای خارجی به درستی اعمال شوند.•

هComments. اکنون ما جدول ۲ م ک افه کنی  را ایجاد کرده ایم. فرض کنید از ما خواسته شود تا یک ستون دیگر به این جدول اض
ه CalleeUserIdمخاطب یک کامنت را مشخص می کند. برای این کار باید یک ستون به نام  م ک افه کنی دول اض ه ج اربرID ب  ک

پذیرنده کامنت را مشخص میکند. شما چگونه این کار را انجام خواهید داد؟ (البته توجه داشته باشید که همههه کههامنت ههها ممکههن
است مخاطب نداشته باشند.)

. همان طور که می دانیم یک سوال می تواند چندین برچسب داشته باشد. با توجه به شمای ارائه شده از پایگههاه داده، موجههودیت3
 ای رسم کنید که فقط مربوط به ارتباط سوالتا و برچسب هایشان باشند.ERبرچسب، یک موجودیت ضعیف است یا قوی؟ نمودار 

(برای سادگی در رسم نمودار، سایر ارجاعاتا را در نظر نگیرید.)
ه Posts در جدول Tags. در عمل، طراحان این پایگاه داده از یک ستون از نوع رشته ای به نام ۱.3 د ک رده ان  استفاده ک

برچسب های یک پست را به صورتا رشته ای و به هم متصل شده در خود نگهداری میکند. به نظر شما معایب و مزایای 
این روشا چیست؟

ت PostTags یک جدول دیگر به نام Posts در جدول Tags. علوه بر داشتن ستون ۲.3 ن پس اط بی ه ارتب ود دارد ک  وج
دول Posts در جدول Tagsها و برچسب ها را مشخص میکند. به نظر شما علوه بر داشتن ستون  ، دیگر چه نیازی به  ج

PostTagsاست؟ 
. با توجه به اصول طراحی منطقی پایگاه داده ها و آنچه تاکنون از طراحی شمای یکی پایگاه داده آموختید، آیا شمای پایگههاه داده4

Stack Overflowمنطقی به نظر میرسد؟ آیا همه اصولی که تاکنون آموختید در آن برقرار است؟ چه اصولی نقض شده است؟ برای 
پاسخ به این سوال نکاتا موجود در آدرس زیر را نیز هم در نظر بگیرید.

http://stackexchange.com/performance

ونهPosts. همانطور که از شمای پایگاه داده مشخص است، جدول 5 رای نم ت. ب ودشا اس  ستون هایی دارد که کلید خارجی به خ
ر درPosts به کلید اصلی همان جدول یعنی ParentId و AcceptedAnswerIdستون های   اشاره دارند. به هنگام ساخت این جدول اگ

SQL مربرطه مشخص کنیم که ستون ParentId کلید خارجی به ستون Id جدول Posts دول وز ج ه هن ل اینک ه دلی Posts است، ب

هPosts خطایی مبنی بر عدم حضور جدول DBMSساخته نشده است، ممکن است از سوی  کل چ ن مش ل ای رای ح  ظاهر شود. ب
راهکاری می اندیشید؟

دولCascade. اگر در هنگام تعریف جدول ها برای حذف کردن سیاست ۶ وهیم ج ر بخ ما اگ ر ش ه نظ  انتخاب شده باشد. آنگاه ب
PostTagsرا حذف کنیم کدام جدول های دیگر نیز حذف می شوند؟ 

پرس و جوهای این قسمت را قادر نخواهید روی پایگاه داده اعمال کنید. زیرا این کپی از پایگاه داده فقط خواندنی است.۱

3
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DMLسوالتا بخش 

زSQL. موارد زیر را به صورتا پرس و جوی ۱ و نی رس و ج رای پ  بنویسید و روی پایگاه اجرا کرده و خروجی را به همراه تاریخ اج
ضمیمه پاسخ نامه تان کنید. (در موارد زیر خروجی هر پرس و جو تنها یک عدد است.)

(نکته: سوال گونه خاصی از پست است) .تعداد کامنت هایی که در زیر سوالتا قرار داده شده است

.شناسه کاربری که بیشترین تعداد کامنت را گذاشته است

میانگین تعداد جواب ها برای یک سوال

 پاسخ ارسال کرده اند..۱00تعداد کاربرانی که بیش از 

 طول بزرگترین زنجیره ایجاد شده در جدولPostLinksن  که در طول زنجیره نوع لینک ها یکسان هستند. (آیا نوشتن ای
پرس و جو امکان پذیر است؟)

رایSQL.  موارد زیر را به صورتا پرس و جوی ۲ خ اج راه تاری ه هم  بنویسید و روی پایگاه اجرا کرده و چند سطر ابتدایی آن  را ب
پرس و جو را  نیز ضمیمه پاسخ نامه تان کنید. (در موارد زیر خروجی هر پرس و جو یک جدول شامل چندین ستون است.)

 پاسخ دارند به همراه میانگین امتیاز پاسخ هایشان (جدول خروجی دو ستون بههه نههام هههای5شناسه سوالتی که بیش از 
شناسه سوال و میانگین امتیاز خواهد داشت.)

لیستی از شناسه کاربران و میزان اعتبار آنها به طوری که آنها در سیستم هیچ پرسشی مطرح نکرده اند و از طههرف دیگههر
 پاسخ ارسال کرده اند. این لیست باید بر حسب میزان اعتبار به صورتا نزولی مرتب شده باشد.۱0بیش از 

اگر برای هر فرد یک معیار «کیفیت پاسخگویی» در نظر بگیریم که به صورتا میانگین امتیاز پاسههخ هههایش تعریههف مههی
شود. آنگاه لیستی از شناسه کاربری با کیفیت ترین پاسخ دهندگان تهیه کنید. (توجه کنید کههه ایههن معیههار فقههط بههرای

کسانی تعریف می شود که حداقل یک پاسخ در سیستم ارسال کرده اند.)

لیستی شامل سه ستون تهیه کنید که شامل شناسه کاربری، تعداد نشان های طلیش و تعداد پسههت هههای ارسههالی اشا
باشد.

، فرض کنید می خواهیم یک پرسش به همراه یک پاسخ پذیرفته شدهPosts. با توجه به ساختار کلیدهای اصلی و خارجی جدول 3
ا.SQLاشا را به این جدول اضافه کنیم. برای اینکار گام به گام کارهایی که انجام می دهید را توصیف کنید بههه همههراه عبههارتا   آنه

(فیلد های نامرتبط را نادیده بگیرید.)
. فرض کنید میخواهیم کاربرانی را که «به درد نمیخورند!!» را از سیستم حذف کنیم به طوری که اطلعههاتا کههاربری آنههها کههه در4

هPostsجدول  ه چ د ک یح دهی ام توض  قرار گرفته اند به همراه تمام پست ها و کامنت هایشان حذف شود. برای این کار گام به گ
پرس و جوهایی را اجرا خواهید کرد. فرضیاتا :

 تعریف شده است.RESTRICTسیاست حذف کردن به صورتا •
اییUsersمعیار «به درد نخوردن» را خودتان تعریف کنید. این معیار نباید فقط شامل ستون های جدول • ونه ه  باشد نم

برای این معیار:
کاربرانی که میانگین امتیاز پاسخ هایشان منفی است.•
کاربرانی که فقط سوال می پرسند و هیچ جوابی ارسال نمی کنند.•
کاربرانی که هیچ نشانی ندارند.•

4



سوالتا تئوری
 چیست؟ آیا کلیدهای خارجی نیز باید یکتا باشند؟primary key و unique. تفاوتا مشخصه ۱
. چه مواقعی لزم است تا کلید اصلی به صورتا مجموعه ای از چند ستون تعریف شود؟۲
. تحقیق کنید که تفاوتا موارد زیر در چیست؟3

•INNER JOIN

•LEFT OUTER JION

•RIGHT OUTER JOIN

•FULL OUTER JOIN

 سیستمی طراحی کنید که متناظر با شمای پایگاه داده رابطه ای زیر باشد.ER. (اختیاری) نمودار 4

راهنمایی
لا با رایانامه زیر مکاتبه کنید. اگر در مورد سوالتا این تمرین سوالی و یا ابهامی هست، لطف

abarkhordari@ce.sharif.edu

موفق باشید
علیرضا برخورداری

5

Stack : برگرفته از یکی از سوالتا سایت 3شکل  Overflowبه همراه تغییراتی اندک 

mailto:abarkhordari@ce.sharif.edu


نکاتا مهم انجام تمرین
 مستند تکلیف باید به صورتاPDF(مستند، کد منبع، خروجی نرم افزارها و غیره) تحویل داده شود. کلیه محتویاتا تکلیف 

(DB-942-HW#-StudentNumberبایسههتی در قههالب یههک فایههل فشههرده بهها نههام  ه آدرس#  ت) ب ن اس ماره تمری  ش
DB.94952@gmail.com.ارسال گردد. عنوان نامه بایستی همانند نام فایل باشد 

 کسر نمره خواهد گردید.۲5تاخیر در ارسال تکلیف، مشمول کسر نمره خواهد بود. هر روز تاخیر مشمول %
.پاسخ هر سوال باید دقیق و متناسب با سوال باشد. از ذکر مطالب مبهم، نامرتبط و زائد خودداری نمایید
 ،ذکر آدرس منبع الزامی است.در صورتا استفاده از منبع  برای پاسخ به سوال
.پاسخ ها باید با کلماتا خودتان بیان شوند. کپی برداری عینی از منابع، نمره ای برای پاسخ شما در پی نخواهد داشت
.در صورتا کشف تقلب، بر اساس مقرراتا آموزشی برخورد خواهد شد
.پاسخ ها فقط می توانند به زبان فارسی باشند
 صفحه باشند.۱5حداکثر تعداد صفحاتا بایستی 
.در صورتا نقض هر کدام از نکاتا گفته شده، نمره کسر می گردد

موفق باشید

۶


