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هدف کلی درس :
آشنایی با مفاهیم پایگاه دادههای و طراحی آن ،ایجاد مدل منطقی و فیزیکی ،پایگاه های داده مکانی و پرس و جوهای پیشرفته و مدیریت داده ها
رئوس مطالب
هفته اول

معرفی منابع درس ،تاریخچه و مقدمات پایگاه داده ،ایرادات سیستم فایل مبنا

هفته دوم

مزایا و معایب پایگاه داده ،اجزاء پایگاه داده ،معماری پایکاه داده ،زبان های داده ای

هفته سوم

مدلسازی مفهومی پایگاه داده ،روش ER

هفته چهارم

مدلسازی مفهومی پایگاه داده روش  EERو UML

هفته پنجم

مفاهیم پایگاه داده رابطه ای

هفته ششم

مدلسازی منطقی ،تبدیل  ERبه جداول

هفته هفتم

مدلسازی منطقی ،نرمالسازی

هفته هشتم

امتحان میان ترم

هفته نهم

مدلسازی فیزیکی ،زبان  SQLدستورات DDL

هفته دهم

مدلسازی فیزیکی ،زبان  SQLدستورات DML

هفته یازدهم

مدلسازی فیزیکی ،زبان  SQLدستورات DCL

هفته دوازدهم

نوع داده مکانی -پایگاه داده شیئی رابطه ای

هفته سیزدهم

پرس و جو در پایگاه داده شیئی رابطه ای

هفته چهاردهم

کار عملی با نرم افزار  ،SQL Serverبرنامه نویسی و اتصال به پایگاه داده در محیط .NET

هفته پانزدهم

کار عملی با پایگاه داده  PostGISو اتصال با  ،QGISکار عملی با  Geodatabaseدر  ArcGISو اتصال با SQL Server

هفته شانزدهم

جمع بندی و رفع اشکال

توجه:

در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط استاد محترم تکمیل و جهت به روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گیرد.

نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره :ارائه های کالسی ،کار عملی و آزمون کتبی
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