
 

 

  از منظر هستینهادی  ارتباط مشخص ایه طراحی پایگاه داده منطقی با مدل

 ناختیش

 

 چکیده 

های نامشخص  در مقایسه با مدل  شناسیروشن از نقطه نظر هستی  نهادی  های ارتباطاستدالل بر این است که مدل

ها به مدل ارتباطی در  این مدل  تحول  با اینحال،   کند.تر مدلسازی میواقعی را دقیقهای جهان  دامنه  شناسیهستی

ای از  مجموعه  این مقاله  ای مطالعه نشده است تا قوانین تحول جدید را تدوین کند.سطح منطقی تا بدین جا به اندازه

  در نهایت،  های منطقی تبدیل کند.مدلشناسی مفهومی روشن را به  های هستیکند تا مدلقوانین تحول را ارائه می

یک    ی با استفاده ازس شناهای مشخص و نامشخص هستیدهیم که از مدلای از دو مدل منطقی را انجام می مقایسه

نتایج اولیه از این تحقیق در حال انجام حاکی از آن است که    یابد.از منابع موجود توسعه می  ی ترکیبمعیار کیفیت  

شناسی شناسی نسبت به همتای نامشخص هستیکیفیت مدل منطقی توسعه یافته از مدل مفهومی مشخص هستی

 خودش برتری دارد. 

 

 مقدمه. 1

شود، که در  اطالعاتی انجام میهای  مراحل ابتدائی کار توسعه سیستم  مفهومی فعالیتی است که در طول  مدلسازی

محققان توانائی    است.  در حال ارائه پدیده کلمه واقعی از یک دامنه کاربردکه    شود تولید می  نمودار گرافیکییک  آن  

-[، را با استفاده از هستی4( ] ERبیان متدولوژی مدلسازی مفهومی خوب شناخته شده، مدل ارتباطی موجودیت )



  نهادنمودارهای ارتباطی    هااین مدل  کند.که ساختار و رفتار جهان واقعی را تشریح می  بخشند [ بهبود می7شناسی ]

 [. 8( نام دارد ] OC-ERDشناسی ) مشخص هستی

بایست بصورت مناسبی به طرح منطقی پایگاه داده  هایی را میچنین مدل  ها،OC-ERDاستفاده از مزیت    به منظور 

(RDS [ )9 ،10  های  شماتیک[ بدون از دست دادنOC-ERD  .قوانین توسعه یافته    از  مجموعه کنونی  تبدیل نمود

بر این اساس، این مقاله برخی از نتایج   ها کامال قابل اجرا نیست. OC-ERDعمومی برای    یهاERDبرای تبدیل  

ارائه می را  انجام  از یک مطالعه تحقیقاتی در حال  و روش  ابتدائی  قوانین تحول جدید  تا  ارزیابی کیفیت مدل  کند 

 منطقی حاصله از این قوانین توسعه یابد. 

  ( از یک OUC-ERDشناسانه )نامشخص هستی  ERDیک    2بخش    بر این اساس،  بقیه مقاله به شرح زیر است.

می  نشان  تحول  موضوعات  با  همراه  را  آن  تحول  و  مخصوص  واقعی  جهان  مشخص    3بخش    دهد.سناریوی  نسخه 

 کند.، و موضوعات تحول آن با استفاده از الگوریتم موجود را ارائه میOUC-ERD  ،OC-ERDشناسانه از  هستی

، یک معیار 4در بخش    کند.ارائه میهمچنین این بخش یک الگوریتم جدید ارائه شده و تحول با استفاده از آن را  

شود و کیفیت مقایسه نشان داده  های منتج از هر دو رویکرد ارائه میRDSکیفیت برای ارزیابی کیفیت دو نوع از  

 شود. ارائه می 5نتایج مقدماتی و لثر آتی از این مطالعه تحقیقاتی در حال انجام در بخش  در نهایت،  شود.می

 

 ها OUC-ERDموضوعات طراحی پایگاه داده منطقی با . 2

از    OUC-ERDیک    اکنون  استفاده  با  ارتباطی  مدل  به  آن  تبدیل  موضوعات  تحول    ERو  الگوریتم  به  موجود 

 ارتباطی را ارائه میکنیم. 

)یک    1:1نمودار شامل یک دودویی    است که یک شرکت را در دنیای واقعی ارائه میکند.  OUC-ERDیک   1شکل  

(  1،  0نسبت کاردینالیتی )  به یک( و »مدیران« نوع ارتباط بهینه بین دو نهاد از نوع »کارکنان« و »دپارتمان« است.

دپارتمان را مدیریت کند یا  بخش یک کارمند ممکن نیست یک بین نوع نهاد کارکنان و نوع رابطه دو معنا دارد یعنی 



میکار مدیریت  را  دپارتمان  که  را  مندی  دپارتمان  یک  تنها  کند.تواند  میکند  »  مدیریت  «  StartDateمشخصه 

 د.نکای است که یک کارمند شروع به اداره یک دپارتمان مخصوص می ی مورخهدهندهنشان

-هستی مانند رابطه فوق از جانب کاربران معمول حوزه به سختی درک شود.    ی اعتقاد بر این است که روابط اختیار

کند تایپینگ را توصیه میاست و استفاده از انواع روابط اجباری با سابانواع روابط اختیاری    استفاده از  مانع  شناسی

ترتیب،  [.8] داده شده در شکل    بدین  نشان  نمودار    1نمودار  )نامشخص هستی  ERیک  (  OUC-ERDشناسانه 

 است. 

 [ در زیر داده شده است.9الگوریتم تحول موجود ارائه شده توسط المصری و ناواته ] 

از    یکیباشد.    E  اتیکه شامل تمام خصوص  د یکن  جادیا  Lرابطه    کی،    ERدر طرح    Eمنظم    تیهر نوع موجود  یبرا

 .د ی انتخاب کن L  یاصل د یرا به عنوان کل E  یاصل ی هایژگیو

شود که مربوط به انواع موجودیت مشارکت شناسایی می  Tو    Sروابط    ، ERدر طرح    1:  1  ی نریبا  رابطه برای هر نوع  

تمامی    است.  Tاز    Sرا انتخاب کنید که شامل یک کلید خارجی در کلید اصلی    Sیکی از روابط    است.  Rکننده در  

 به حساب آورید. Sهای  را بعنوان ویژگی  Rهای ساده ویژگی

 

 ( OUC-ERDشناسانه )نامشخص هستی ERD.  1شکل 

 دهد.با استفاده از الگوریتم فوق را نشان می  OIC-ERDبه دست آمده توسط تبدیل   RDS  2شکل 

 

موجود برای الگوریتم تبدیل   ERDبا استفاده از   1در شکل  OUC-ERDبه دست آمده با تبدیل   RDS. 2شکل 

 مدل منطقی. 



-تحول درون الگوریتمی می  آید، پس آن راتوسط قوانین تحول دقیق زیر به دست می  2در شکل    RDSاز آنجا که  

 نامیم.

اینحال،  بر    با  غالب  ابهامات  دارد.   RDSبرخی  داشتن   وجود  برای  )  دالیل  ابتدائی  کارکنان    PK  ،)EmpNoکلید 

 ( خارجی  کلید  یک  ارتباط  FKبعنوان  ارائه  منظور  به  ابتدا  در  است:  مزبور  موارد  خاطر  به  دپارتمان  رابطه  در   )

  با اینحال،   ، و سپس به منظور اشاره بر کارکنانی است که قرار است دپارتمان را اداره کنند. OUC-ERD»مدیران«  

 شد.به منظور درک این دالیل سخت با RDSبطور کلی، این ممکن است برای شخصی غیر از طراح 

در    ERDکلمه »مدیران« در    شود. « در رابطه دپارتمان درک نمیStartDateبطور مشابه، معنای ورود مشخصه »

رجوع کند و گاهی    ERDاین احتماال باید به    شود.شامل نمی  RDSدر نتیجه این در  شود و  طول تحول حذف می

یافتن دلیل اشاره دارد.   برای  این راه  اوقات حتی به سناریوی دامنه  حل اسفاده شده در عمل فعلی به منظور حل 

ویژگی نام  تغییر  است.ابهامات  مناسب  پیشوندهای  از  استفاده  با  اساس،  ها  این  در    StartDateو    EmpNo  بر 

« کلمه »مدیر« را نشان  Mgr. پیشوند »یابد تغییر می Mgr_StartDateو  Mgr_EmpNoدپارتمان به ترتیب به  

 داده شده است. 3اصالح شده در شکل  RDS دهد.می

اینحال،   قوانین اس با  از  قوانین تحول یا تبدیل ویژگیمعتقدیم که این تنظیمات خارج  از  نامگذاری  ت. هر یک  های 

تصمیم و چگونگی  نامگذاری مجدد  ارائه نمیمجدد، روش  را  نامگذاری مجدد  برای  پیشوندها  درباره  از    کنند.گیری 

  نامیم.شوند، پس آن را تنظیمات الگوریتم اضافه میآنجا که این تنظیمات بیرون از الگوریتم تبدیل قانونی ایجاد می

 کند. ینش، داوری، و نظر شخصی استفاده میاین فرایند اضافه الگوریتم از تخصص دامنه طراح، ب

 

« و  EmpNoهای » . ویژگی1تبدیل شده در شکل   RDSتنظیمات الگوریتم اضافی ایجاد شده برای .  3شکل 

«StartDate« به »Mgr_EmpNo« و »Mgr_StartDate پیشوند اختصاری   شود.« نامگذاری مجدد می

«Mgr.حاکی از کلمه »مدیر« است » 



 کند. تنظمیمات اضافه الگوریتم چندین موضوع را به شرح زیر ایجاد می 

aتم، یدوباره مشخصات خارج از الگور ی. نامگذار 

b  تصم  کی. چگونه استفاده  منظور  به  پ  شود¬یم   یری گ¬ میکلمه خاص  برا  یشوند یتا  ا  ینامگذار  یرا    جاد ی مجدد 

 مورد،  نی در ا  ر«یمثال »مد  ی کند، برا

cمثال » ی برا شوند،ی. چگونه پMgrشود¬یم  جادی« ا . 

-OUC  برای مثال،  به نظر میرسد برخی از سناریوها هنوز هم مبهم هستند.  حتی پس از تنظیمات الگوریتم اضافی،

ERD  این  کند، و  کند یا اصال دپارتمانی را مدیریت نمییک کارمند تنها یک دپارتمان را اداره می  دهد کهنشان می

این مشخص نیست که آیا کارکنان یک مدیر ذکر شده توسط   با اینحال،   منعکس شود.   3در شکل    RDSباید در  

توانند تنها یک یا چند دپارتمان را اداره کنند یا خیر، به این « مجددا نامگذاری شده میMgr_EmpNoویژگی » 

د که برخی از اطالعات هداین نشان می  شوند.های مختلف تکرار میدر چند تائی  Mgr_EmpNoهمان    دلیل که

 شود. حتی با فرایند تنظیم الگوریتم اضافی نیز مجددا ایجاد نمیمعنای در طول مدت تبدیل از دست رفته است و 

داده    RDSکه به منظور طراحی یک    OUC-ERDای همچون  فرض کنید یک طراحی با دامنه آشنا نیست، دامنه

  شود.یافته می  2نشان داده شده در شکل    RDSاحتماال، طراح تبدیل درون الگوریتم را انجام دهد که با    شده است.

کند تا تنظیمات الگوریتم اضافی  وی گاهی اوقات ممکن است کل طراحی را بهم بریزد زمانی که ورود می  با اینحال،

 را با توجه به نبود دانش دامنه انجام دهد. 

 

3 . OC-ERD و تبدیل آن 

رابطه بهینه با یک رابطه اجباری بین دپارتمان و یک یک زیر نوع جدیدا  ،4نشان داده شده در شکل  OC-ERDدر 

 شود. کارمند مبدل به یک زیر نوع می شود؛ خلق شده به نام »مدیر« کارکنان حل می

هستند که هر »مدیر« بطور  ی این موضوع  دهنده های کاردینالیتی بسیار روشن و آشکار است، و نشاناکنون نسبت

 «. شودمییک و تنها یک »دپارتمان« در هر زمان معین را »مدیریت کند« و قطعی یک »دپارتمان« را »مدیریت می



 

 ( OC-ERDشناسانه )مشخص هستی  ERD.  4شکل 

داده    5مانطور که در شکل  کند هبهینه مجزا را ارائه می  RDSبا استفاده از قوانین موجود سه    OC-ERD  تبدیل

های اطالعات،  )الف(، افزونگی5ارائه شده است، برای مثال، در شکل    RDSشده است. انواع مختلف ابهامات در هر  

-مشارکت می  FKعدم توانائی به منظور شناسایی ارتباط زیر نوع سوپر نوع و نهاد یا موجودیت دقیقی که در رابطه  

به منظور توانائی  فقدان  و  ارتباط    کند،  غیره.   FKشناسایی هدف  از  5همچنین شکل     و  برخی  )ج( حاوی  و  )ب( 

 ابهامات است. 

 

بهینه،   RDS-2بهینه، )ب(  RDS –1 با استفاده از قوانین موجود، )الف(  4در شکل    OC-ERD. تبدیل  5شکل 

mgr  )یک مشخصه نوع بولی است که حاکی از این است که چندتائی متعلق به آن است، )جRDS-3   بهینه 



ها کارائی مناسبی  OC-ERDها و  OUC-ERDبرای هر دو   دهد که قوانین تبدیل موجودنشان می  مثال ساده فوق 

غیر مستقیم، سرراست و کامال قابل اعتماد به دست آید که    RDSاین امر امکانپذیر نیست که یک    در نتیجه،   ندارد.

این موضوع ضروری است که مجموعه جدید   در نتیجه،   ها را ارائه کند.RDSتمامی اطالعات ارائه شده در هر یک از  

 ها توسعه یابد.OUC-ERDها و همچنین OC-ERDای از قوانین به منظور تطبیق با  یا تغییر یافته

-ها پشتیبانی نسبتا بیشتری را برای جبران یا رفع ابهامات در فرایند تبدیل ارائه میOC-ERDه  شود ک مشاهده می

این کامال    ،OUC-ERDها. در مورد  گذاری مجدد ویژگی« برای نام Mgrموضوع حل پیشوند »  برای مثال،  کنند.

کلمه »مدیر« را بعنوان یک زیر    ERDخود    ، OC-ERDدر مورد    با اینحال،   مبتنی بر نظر و تخصص طراح است.

دهی  توان به منظور فرمکند، به طوری که کلمه را می اشاره می   نوع در حال مشارکت در ارتباط مربوط به »مدیران«

وضعیت   توان بعنوان پسوند به کار برد اگر که مطلوب باشد.را می  دهی پسوند اختصاری کرد یا کلمه کاملیا شکل

-OUCدهد تا یک رویکرد منطقی را برای فرایند نامگذاری مجدد معرفی کنیم که  انگیزه را به ما میاین  موجود  

ERD  را بهRDS دهد. نهایی پیوند می 

 های زیر است. دهد دارای جنبه ها را تحت پوشش قرار میOC-ERDالگوریتم جدید ارائه شده که  

 . OUC-ERDمشخصات، روابط و انواع ناهد در   یبرا  ی مجموعه نامگذار ک ی. 1

 . یها به مدل ارتباطOC-ERD  ل یتبد  یتحول برا  نیاز قوان  د یمجموعه جد  ک ی. 2

 پاسگاه داده. یدر طرح ارتباط  ها¬یژگی و یمجدد اسام  یذارنامگ  یبرا  نی. قوان3

فرم  نیمرحله است و همچن  نیچند   ی ارائه شده که دارا  تمیالگور ]   ا ی  د یجد   یدر  ز9اتخاذ شده است  ارائه    ر ی[ در 

 . شود¬یم

 

 برداری از انواع نهاد منظم : نقشه1مرحله 

ا  Lرابطه    کی ،  ERIDدر    Eهر نهاد منظم نوع    ی . برا1   E  یها¬یژگی و  یتمام  ی¬رندهیکه دربرگ   د یکن  جادیرا 

 باشد. 



 . د یانتخاب کن PK(L) ی عنی L  یاصل د یرا بعنوان کل E  ید یکل  یها¬یژگ یاز و ی کی. 2

3  .PK  د یمشخصه رابطه جد   نیرا بعنوان نخست L ی¬ماندهیباق  ی ها¬یژگیدر حال تداوم توسط و  E   ی نهاد قرارده  

 د یکن

 

 های زیرنوع/ سوپر نوع برداری بخش: نقشه2مرحله 

های  را به طرح  Cو همچنین یک سوپر نوع    های  از زیر نوع  mهر بخش زیر نوع/ سوپر نوع با تعداد  

 های زیر تبدیل کنید.:گزینه رابطه از طریق یکی از 

 : 1گزینه 

 .   ،یاصل د یو کل     ی ها¬یژگی با و C  یبرا Lرابطه   ک ی جاد ی. ا1

 و  .      یها¬یژگ یکالس    ، با و   ریهر ز یبرا   ی رابطه مجزا ک ی جاد ی. ا2

 : 2 نه یگز

  ی چندتائ   ایآ  دهد ¬یاست که نشان م   ی نوع بول  یژگی و  کیبا مشخصات     و  . هر  ،  ،    Lرابطه مستقل   ک ی  جادی. ا1

 .ستین ا یکالس   است  ری متعلق به ز

 مرتبط آن باشد. ی مشتمل بر مشخصه نوع بول  د ینوع مخصوص   با ری ز کی ی ها¬یژگی، وL. در  2

 

 : نامگذاری روابط تبدیل شده 3مرحله 

-بعنوان آخرین کلمه آن به شرح زیر به حساب آورده می  Sدر حال حاضر در نام زیر نوع    C: نام سوپر نوع  1مورد  

 شود

 دهی بخشی از نام زیر نوع است.یک کلمه جدید مورد استفاده برای شکل  Xکه در آن  

مورد این  بین  در  در  بایستی  زیرین خط  یا  زیرین  شکل  Cو    X، خط  که    X_Cدهی  برای  طوری  به  گیرد،  قرار 

. 



کل نام زیر نوع بایستی به نام سوپر نوع توسط یک    نوع در نام زیر نوع به حساب نمیآید،: زمتنی که نام سوپر  2مورد  

 نام سوپر نوع است. Cنام زیر نوع است و  Sرا شکل دهد، که در آن  S_Cخط زیرین متصل شود تا 

 

 : نامگذاری یک ویژگی نوع بولی استفاده شده برای تبدیل یک زیر نوع4مرحله 

، توسط یک خط تیره همراه با ردیف  Sبایستی با پیوند نام زیر نوع، به اصطالح    ، tنام مشخصه نوع بولی، به اصطالح  

 . t = S-Flgدهد، به طوری که  « را نشان می Flag« ایجاد شود که کلمه »Flgمتن »

 

ع از یک سوپر  در بین یک نوع نهاد منظم و یک زیر نو  Rبرداری یک رابطه دودویی نوع  : نقشه5مرحله  

 نوع 

 باشد. Eبا یک نهاد منظم نوع    1:1دارای یک نوع ارتباط دودویی   Cاز یک سوپر نوع  Sفرض کنید که یک زیر نوع  

 شود. زیر نوع به یک رابطه جداگانه تبدیل می: 1مورد 

تبدیل  نوع    به منظور  نوع    و    روابط مجزای    Rرابطه  نهاد  به  مربوط  و    Sرا شناسایی کنید که  نوع(    E)زیر 

 مشارکت دارند.  R)منظم( است که در  

 1گزینه 

 . شود¬یم یو آن بعنوان   مجددا نامگذار شود¬ ی،  شامل م  ه یاول د یدر  کل  یرونیب د یکل  ک یوان . بعن 1

منحصربفرد    ی خارج  د یکه کل  دهد ی( نشان مU. حرف )شود¬یکه بعنوان   ظاهر م  شودیپسوند   اضافه م  ک ی.   2

 است. 

مشتمل است و آن    یخارج  د ی کل  رویکه پ  د یآ¬یدر   به حساب م  R، از رابطه نوع  Aساده، به اصطالح    یژگی. هر و3

 . شود¬یمجدد م  ینامگذار S_Aبعنوان 

 دهد¬ یرا نشان م  Sنوع    ریکه ز    رد،یخود آن را در بر نگ   ی ها¬یژگیو  ی رابطه مجزا  ERدر طرح    Sنوع    ری. اگر ز4

 شود.  گرفته  ده یناد نه ی گز نیدر ا یستیبا



 2 نه یگز

.  شود¬یبعنوان    ظاهر م   Uپسوند    ک یهمراه با      د، یآیبه حساب م    ی اصل  د یدر   کل  ی خارج  د یکل  ک ی. بعنوان  1

 محصربفرد است. ی رونی ب د یدارد که کل ن ی« اشاه بر اUکلمه »

 . شود¬یشامل م ی رونیب د ی از کل ت یبه تبع Lدر    Rرابطه نوع   ی ها¬یژگیو  ی . تمام2

 شود. : زیر نوع با استفاده از یک ویژگی نوع بولی به یک رابطه مستقل همراه با سوپر نوع آن تبدل می2مورد 

از    زیر نوع/ سوپر نوع و رابطه    S/Cشود که مربوط به بخش  شناسایی می  Lرابطه واحد    ،Rبرای هر رابطه نوع  

 هستند.  Rدر حال مشارکت در   Eو    Sاست که در آن  Eنهاد منظم نوع  

 شود. -ی م  ی،   است و آن بعنوان   مجددا نامگذارLاز   یاصل د یدر   کل  یخارج د ی. شامل کل1

)  کی.  2 مUپسوند  اضافه  م  شود¬ی(  ظاهر  بعنوان    » شود¬یکه  کلمه   .Uم نشان  کل  دهد ¬ی«    یرون یب  د یکه 

 منحصربفرد است.

 باشد.-یمشتمل م  ی رونیب  د یاز کل تیاست که به تبع   ی ها¬یژگیبعنوان و Rساده  یها¬یژگ یو  ی. شامل تمام3

که مشتمل است   ی رونیب  د یکل  ن یاز ا  نیدر   است به تبع  R، از رابطه نوع  Aمل هر مشخصه ساده، به اصطالح  . شا4

 . شود¬یمجدد م  ینامگذار S_Aو بعنوان 

 ستیبا¬یم  Lشامل در رابطه    یشامل مشخصات خود آن نباشد پس مشخصه نوع بول ERدر طرح   Sنوع   ر ی. اگر ز5

 حذف شود.  نهیگز  نیا یبرا

 

 های متفاوتبین دو زیر نوع مختلف از سوپر نوع Rنوع  1:1برداری یک رابطه دودویی  : نقشه6مرحله 

یک    Rباشند و فرض کنید که    ERدو زیر نوع متفاوت از دو سوپر نوع مختلف از یک طرح    Bو    Aفرض کنید که  

 موجود است. Bو    Aاست که در بین   1:1نوع رابطه دودویی  

 .   یرابطه مجزا  کی، به A  اصطالح به  ها، ¬نوع ر یاز ز ی کی لی. تبد 1



،       ی رونیب   د یاز کل  یاصل  د یکل  ک ی است، و   بعنوان    Bنوع    ر یرابطه جداگانه مربوط به ز  کیکه      نی. با فرض بر ا2

م نامگذار  شود،¬یشامل  بعنوان    آن  م  یو  اگردد¬یمجدد  تبع  یست یبا  یخارج  د یکل  نی.  آخر  تیبه    ی ژگ یو  نیاز 

 موجود از   شامل شود. 

 است.  یرونیب  د یدر   به دنبال کل Rساده  یها¬یژگ یو  ی. شامل تمام3

همراه با سوپر نوع خودش با استفاده از    د یبا  نیمتعلق به خودش باشد، پس ا  ی ها¬یژگیو  ی حاو  Bنوع    ر ی. اگر ز4

 شود.  لیتبد  ریمناسب ز اتیاز عمل یکی

 فوق(  1  نهیگز 2و سوپر نوع آن )مرحله   B نوع  ر یهر ز ی ( دو رابطه جداگانه برا1)

 فوق(.   2  نهیگز  2و سوپر نوع آن )مرحله   Bنوع  ر یهر دو ز  ی رابطه مستقل برا کی( 2)

 شود.  لیتبد  ی ستیمتعلق به خودش نباشد پس سوپر نوع آن با یها¬یژگ ی و ی حاو Bنوع  ر ی. اگر ز5

 

 مختلف  هایسوپر نوعمتفاوت از  زیر نوعدودویی بین دو   N:1برداری یک نوع ارتباط  : نقشه7مرحله 

یک نوع رابطه    Rهستند که در آن    ERمتفاوت از طرح    سوپر نوعمختلف از دو    زیر نوعدو    Bو    Aفرض کنید که  

1:N    است و همچنین فرض کنید که    زیر نوع دودویی موجود در بین دوA    و    1در جانبB    در جانبN    از رابطه

 در ارتباط است.   Bهای با بسیاری از نمونه Aیک نمونه از   است، به طوری که

 . است ¬¬L¬B  یرابطه مجزا  کیبا  Nکه در جانب  Bنوع  ر یز لی. تبد 1

  به   را   ¬¬¬¬LA  یاصل  د یکل  یخارج  د یباشد، بعنوان کل   Aنوع    ریز  به  مربوط  رابطه  ¬¬¬¬LAکه    د ی. فرض کن2

بعنوان    د یآور  حساب را  آن  نامگذار  A_PK(LA¬¬¬¬)و  اد یکن  ی مجددا  شامل    ستیبا¬یم  یخارج  د یکل  نی. 

 .باشد  ¬¬L¬Bمشخصه موجود در   نیآخر

 است. یخارج د یاز کل  تی که به تبع  د یرا به حساب آور Rساده رابطه نوع  یها¬یژگ یو ی تمام ¬¬ L¬B. در  3

  کی با استفاده از هر    ستیبا¬ینوع آن م   ریو ز   Aمتعلق به خودش باشد، پس    یها¬یژگیو  ی حاو  Aنوع    ر ی. اگر ز4

 شود.  لی تبد   ریز  نهیبه یها¬از روش 



 فوق(  1گزینه   2و زیر نوع آن )مرحله    Aدو رابطه جداگانه برای هر زیر نوع  الف( 

 فوق(   2گزینه    2و زیر نوع آن )مرحله   Aیک رابطه مستقل برای هر دو زیر نوع  ب( 

 تبدیل شود. بایست تنها به یک رابطه مجزا های خودش نباشد پس سوپر نوع میشامل ویژگی Aاگر زیر نوع   .  5

الگوریتم جدید ارائه شده در باال را    با استفاده از  4داده شده در شکل  OC-ERD)الف( و )ب( نتایج تبدیل    6شکل  

  ای از نتیجه  بهینه )الف(   RDSاست؛    1.1گزینه    1ای از مورد  بهینه )ب( نتیجه  RDS  بر این اساس،  دهد.نشان می

شود هر  بهینه تولید می  RDSدر نتیجه تنها دو    )ب( است.  RDSمشابه با    2نتیجه مورد    است.  1.2گزینه    1مورد  

 وجود دارد.   OC-ERDچند که سه روش بهینه مجزا برای تبدیل  

 

-OCمطلوب )ب(   OC-RDS-1با استفاده از الگوریتم جدید، )الف(   4در شکل    OC-ERD. تبدیل  6شکل 

RDS-2   مطلوب 

تحول، این  در  ویژگی  حتی  از  مثال،برخی  برای  دارند،  مجدد  نامگذاری  به  نیاز  به    EmpNo  های 

Manager_EmpNo  تفاوت بین این فرایند نامگذاری مجدد و فرایند نامگذاری مجدد به    شود.نامگذاری مجدد می

ینش  شود بدون این که از ب است که در این مورد این امر توسط خود فرایند تحول رسیدگی می  OUC-ERDدلیل  

الگوریتم جدید در مرحله    مند رابطه نظام  طراح گذر کند. این ،  5قبال بعنوان یک قانون کلی ایجاد شده است و در 

را داده است Uدوباره نامگذاری شده یک پسوند    FKمشخصه    داده شده است.  3و    2زیر مرحله    1.1، گزینه  1مورد  



در    FKکه حاکی از این است که کلید بیرونی منحصربفرد در حال پیشگیری از هر نوع تکرار غیر معمول از مقادیر  

تمامی ابهامات تجربه شده    ،س بر این اسا  رخ داده است.  3مختلف است همانطور که این مورد در شکل    هایچندتائی

 شود. توسط یک قانون بخصوص حل می OUC-ERDدر تبدیل  

 

 کیفیت طرح پایگاه داده طراحی شده با استفاده از الگوریتم جدید . 4

بخصوص این   ها از طریق الگوریتم تبدیل جدید حائز اهمیت است.OC-ERDهای منتج از  RDSارزیابی کیفیت  

-شود و مدل شناسانه تولید میها از طریق مدل نامشخص هستی RDSشایان توجه و اهمیت است که، کیفیت نسبی  

 تواند ادعا نمود. شناسانه نیاز به ارزیابی دارند. پس تنها موفقیت الگوریتم جدید را میهای مشخص هستی

ها ارائه  گاه داده و دادههای پایگیری کیفیت را برای طرح های اندازه[ ابعاد کیفیت و طرح5،  2،  1چند مطالعه قبلی ] 

 اند. کرده

دهد. بر این باوریم که ارزیابی کیفیت  ترکیب شده از منابع موجود را نشان میای از ابعاد کیفیت مجموعه 1جدول 

 توان با استفاده از این ابعاد انجام داد. ابتدائی را می 

 



فوق    1با استفاده از جدول    6بهینه در شکل    RDSرا همراه با دو    3در شکل    RDSهمچون تست کیفیت ابتدائی  

هستند. در عین   معمول در سومین فرم    6های شکل  RDSکنیم که تمامی روابطدر  مشاهده می  کنیم. مقایسه می 

های  گیری کرد که طرحتوان نتیجه می  همچنین،  هستند.  معمولهای اول و دوم  در فرم  3همه روابط در شکل    حال،

هستند که    شوند که در تبعیت از الگوریتم جدید شناسانه تولید میهای مشخص هستیERDپایگاه داده منطقی از  

 دهد.شناسانه خودش نشان می سازی در مقایسه با همایان نامشخص هستیکیفیت باالتر را با توجه به سطح عادی

 

 آتی بحث و کار . 5

های  لمد   شناسانه نامشخص هستی  ERنمودارهای    ایم که زندگی واقعی، نشان داده  از   از یک مثال ساده با استفاده   

نامشخص هستی  ارتباطی مدل  یعنی  با همتای خودش  مقایسه  را در  باال  تولید میکیفیت  با   کند.شناسانه  امر  این 

این الگوریتم تبدیل باید   به منظور دستیابی به نتایج مطلوب،  با اینحال،  شود.تبدیل موجود حاصل می  اصالح قوانین

های  بخش از معیار کیفیت برای اریابی کیفیت مدلهمچون مطالعه اولیه تنها یک    از بهبود بیشتری برخوردار شود.

 شود. منطقی تولید شده استفاده می

 اثر آتی از این تحقیق در حال انجام شامل موارد زیر است:

 یشناس ¬یهست یساختارها ی به منظور پوشش تمام د یجد  نیقوان توسعه •

 نامشخص یشناخت¬ یهست ی موجود با توجه به نمودارها  بیموجود به منظور غلبه بر معا ن یاصالح قوان •

 ت یفیک  ی ارهایمع ریبه منظور غلبه بر سا تیفی ک ی ابیتوسعه ارز •

 اثناء  ن یدر ا  تیفی ک  اریبهبود مع •

ی در صنعت شناختمفهومی مشخص هستی  ERهای  بر این است که این مطالعه بر محبوبیت و کاربرد مدل  انتظار

 تاثیرگذار باشد.
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