پودمان 4

پیادهسازی پایگاه داده در وب
استفاده از پایگاه داده برای ذخیره و بازیابی دادهها و اعمال تغییرات روی آنها ،به خصوص در دنیای وب دارای اهمیت است .در
بازار کسبوکار بهروزرسانی دادهها در وب مهم است و موجب جلب مشتری میشود .با استفاده از ایجاد پایگاه داده و به وسیله
اینترنت از هر مکان به آن دسترسی داریم و داده مورد نظر را میتوان بازیابی کرد .یک پایگاه داده تحت وب منبع بزرگی از
اطالعات ،با قالبی سازماندهی شده است که به سادگی به وسیله زبانهایی مانند  PHPقابلدسترسی است .پایگاه داده مبتنی
بر  MySQLدارای خصوصیاتی است که انتظارات کاربران در استفاده از دنیای وب را برآورده می کند و متناسب با سیستم
عامل ،زبان کد نویسی و کاربری سیستم های متنوع از گونه مناسب آن استفاده میشود .در این فصل ابزارهای مورد نیاز ایجاد
و توسعه پایگاه داده تحت وب در  MySQLرا فراخواهیدگرفت.

واحد یادگیری 5
شایستگی ایجاد پایگاه داده در وب

آیا تا به حال پی برده اید
چگونه میتوان به دادهها و اطالعات در همهجا و در هر زمان دسترسی داشت؟
چگونه میتوان دادهها و اطالعات خود را در یک پایگاه داده تحت وب ذخیره و مدیریت کرد؟
چگونه می توان در نرم افزار  phpMyAdminداده های اشتباه را ویرایش یا حذف کرد؟
هدف از این واحد شایستگی ،ایجاد پایگاه داده تحت وب است.

استانداردعملکرد
با استفاده از امکانات نرمافزار سرویس دهنده منبع داده ،ایجاد و ویرایش ساختار پایگاه داده تحت وب ،درج،
ویرایش و حذف داده های آن را بر اساس دانش کسب شده انجام دهد.
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پایگاه های داده تحت وب
استفاده از پایگاه داده و ذخیرهسازی انبوه اطالعات ،باعث وابستگی روزافزون افراد به اطالعات موجود در پایگاه
داده میشود و الزم است این اطالعات در فضای خارج از محیط کاری نیز در دسترس باشند .در کتاب دانش
فنی پایه ،استفاده از فناوری رایانش ابری و ضرورت آن مورد بحث قرار گرفت.
قطعاً شما هنرجویان برای آمادگی شرکت در آزمونهای شایستگی تمایل دارید نمونه سؤاالتی در دسترس
شما قرار بگیرد که بهصورت دستهبندی شده و بر اساس پایه و کتاب درسی در یک پایگاه داده بهصورت
منظم وجود داشته باشد .به نظر شما آیا امکان چاپ و نشر فیزیکی این اطالعات با توجه به حجم باالی
آنها و نیز هزینه باالی چاپ و صحافی وجود دارد؟ درصورتیکه این نمونه سؤاالت به کار شما نیاید ،چه
آسیب زیست  محیطی به چرخۀ حیات خواهیم زد؟ راهکار شما برای ارائه این حجم از سؤاالت و دسترسی و
دستهبندی آنها به هر هنرجو و یا هنرآموز چیست؟
فرض کنید در هنرستان شما کتابخانهای مملو از کتابهای کمیاب و مرجع وجود دارد که به دلیل محدودیت
تعداد نسخههای آنها ،فقط در محیط کتابخانه اجازه مطالعه و استفاده به شما داده میشود .هنرستان با
راهاندازی سامانۀ پایگاه داده کتابخانه امکان دسترسی به محتوای این کتابها را بهصورت الکترونیکی فراهم
کرده است .اما به دلیل تعداد محدود رایانهها استفادۀ همزمان کلیه هنرجویان وجود ندارد.
فعالیت
گروهی

با هم گروهی خود در خصوص راهکارهای استفادۀ همزمان هنرجویان از این منابع بحث کنید و جدول
را تکمیل کنید.
منابع مورد نیاز
کتابهای کتابخانه

نوع مشکالت

راهکار

-1
-2

نمونه سؤاالت دستهبندیشده -1
-2
رزرو بلیت استادیوم ورزشی
دریافت نوبت بیمارستان
پیشفروش خودرو
خرید بلیت اتوبوس

در دنیای فناوری اطالعات شرکتهای مختلفی برای مدیریت دادهها ،به تولید و توسعه سرویسدهندههای
منبع داده اقدام کردهاند که میتوان به محصوالتی مانند ،Microsoft SQL Server ،Microsoft Access
 ORACLEو  MySQLاشاره کرد.
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 Accessبهعنوان یک سامانه مدیریت پایگاه داده
( DBMS (Database Management Systemعرضه
شد .این برنامه که بخشی از مجموعه برنامههای معروف
 Microsoft Officeاست ،روزانه توسط میلیونها نفر
استفاده میشود Access .بهتدریج توسعه یافت و به
برنامهای کارآمد با کاربری آسان تبدیل شد.
 SQL Serverیک پایگاه داده از نوع رابطهای
( )Relational Databaseاست که توسط شرکت
 Microsoftارائهشده و وظیفۀ اصلی آن ذخیره و بازیابی
انبوه اطالعات است .این نرمافزار دارای نسخههای بسیار
متنوع و متناسب با محیطهای کاری مختلف است ،تا
نرمافزارهای کوچک و میلیونها کاربر و ماشینی که
احتیاج به دستیابی به اطالعات از طریق شبکه بهطور
همزمان دارند ،بتوانند از آن استفاده کنند.
اوراکل ( )ORACLEيک سیستم مدیریت پایگاه داده
رابطهاي و شيءگرا است که توسط شرکت اوراکل ارائهشده
است .اين سیستم مدیریت پایگاه داده قادر به نگهداري
حجم بااليي از دادهها بوده ،آنها را با سرعت زيادي
ذخيره و بازيابي کرده و همچنين امکانات برنامهنويسي،
پشتیبان گیری ،امنيتي و  ...را فراهم ميکند .اوراکل

ميتواند با سيستمعاملهاي مختلفي از قبيل ويندوز
و يونيکس کار کند.

 MySQLیک سیستم مدیریت پایگاه داده
رابطهای ( )RDBMSاست که امکان ذخیرهسازی،
جست وجو ،مرتب کردن و بازیابی دادهها را فراهم
میکند .سرویسدهنده  MySQLبه چندین
کاربر اجازه استفاده همزمان از دادهها را میدهد.
هرچند تاریخچه پیدایش  MySQLبه سال 1979
برمیگردد ،اما این سیستم مدیریتی پایگاه داده،
رایجترین پایگاه داده متنباز ()open Source
محسوب میشود.
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پژوهش

شرکت بزرگی مانند  Yahooکه دارای پایگاههای داده عظیمی از دادههای طبقهبندیشده است برای
مدیریت دادههای خود از سیستم مدیریت پایگاه داده  ORACLEاستفاده میکند .تحقیق کنید
سیستم متمرکز بانکداری کشور با نام شتاب از کدام سیستم مدیریت پایگاه داده استفاده میکند.
میتوان به دالیل زیر  MySQLرا بهعنوان پایگاه داده منتخب از بین سایر رقبای خود بهعنوان سرویسدهنده
منبع داده انتخاب کرد که البته به معنی نادیده گرفتن قابلیتهای سایر سرویسدهندههای پایگاه داده نیست.
 1رایگان بودن
 ٢هزینه حفظ و نگهداری بسیار پایین
 ٣سهولت پیکربندی اولیه و داشتن محیط بسیار ساده و کاربرپسند
 ٤صادر کردن ( )Exportپایگاههای داده بهصورت دستورهای SQL
 ٥در دسترس بودن کد اصلی (متن باز) برای توسعه ملی یا حتی خصوصی در سازمانها
 ٦توانایی کار کردن همزمان با سایر سرویسدهندههای پایگاه داده تجاری مانند  SQL Serverو Oracle

فیلم

فعالیت
کارگاهی

پویانمایی شماره  :11208تاریخچه SQL

پویانمایی را مشاهده کنید و جدول را تکمیل کنید.
جدول1ـ مقایسه پایگاههای داده معروف
Microsoft
Access

Microsoft SQL
Server

سریعترین فناوری سمت
سرور

Java Servlet

Java Servlet

محدودیت کاربران

255

مجوز
حداکثر ستونهای جدول
واسط گرافیکی

دارد

پیچیدگی در پیکربندی و
نصب اولیه

ندارد

سختافزار مورد نیاز

بدون محدودیت
تجاری

255

MySQL

ORACLE

متن باز (رایگان)

تجاری

ندارد
دارد در سطح
باال
نیازمند تجهیزات
سختافزاری بهروز

 SQLزبان پرس وجوی ساختیافته است ( )Structured Query Languageو یکی از محبوبترین
زبانهایی است که برای برنامههایی که به نوعی با بانکهای اطالعاتی رابطهای سر و کار دارند ،مورداستفاده
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قرار میگیرد SQL .برای افزایش ،کاهش ،نمایش
و یا تغییر دادهها در پایگاههای داده مورد استفاده
قرار میگیرد (شکل.)1

شکل 1ـ نمادی از ارتباط مستقیم دستورات
 SQLبا جداول و پایگاههای داده
فیلم

فعالیت
کارگاهی

فیلم

فعالیت
کارگاهی

فیلم شماره  :11209نحوه پیکربندی MySQL

فیلم را مشاهده کنید تنظیمات  MySQLرا طبق دستورالعمل بر روی سیستم خود انجام دهید.

فیلم شماره  :11210تعیین سطوح دسترسی کاربر

فیلم را مشاهده کنید و فعالیت زیر را انجام دهید.
ـ یک کاربر جدید ایجاد کنید که فقط امکان ایجاد پایگاه داده داشته باشد.
ـ کاربر جدیدی ایجاد کنید که فقط امکان ایجاد پایگاه داده و جدول داشته باشد.
ـ کاربر جدیدی ایجاد کنید که بهعنوان مدیر ارشد  MySQLباشد.
  کارگاه  1ایجاد پایگاه داده ()Database
 ١نرمافزار  phpMyAdminرا از شبیهساز  WAMPاجرا کنید.
برای اتصال به سرویسدهنده
پایگاه داده  MySQLبهصورت
پیشفرض نام کاربری  rootو
کادر گذرواژه خالی در نظر گرفته
شود( .شکل )٢

شکل2ـ اجرای نرمافزار
phpMyAdmin
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٢

یک پایگاه داده ایجاد کنید.
فیلم شماره  11213تعیین سطوح دسترسی کاربر
شکل کلی

; نام پایگاه داده

CREATE DATABASE

برای ایجاد پایگاه داده ،دستورهای  SQLرا وارد کرده ،روی دکمه  Goکلیک کنید (شکل.)3
; schoolـ CREATE DATABASE lib

شکل 3ـ ایجاد پایگاه داده

 ٣در فهرست پایگاههای دادۀ موجود school ،ـ  libرا پیدا کنید.
پس از فشردن دکمه  Goدر صورت درست بودن عملیات ،باید پایگاه داده  lib-schoolبه لیست پایگاههای
موجود ،اضافه شود (شکل.)4

شکل4ـ فهرست پایگاههای داده
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فعالیت
کارگاهی

در چه صورت ممکن است خطای شکل  5ایجاد شود؟ تغییری ایجاد کنید تا این خطا روی پایگاه دادۀ
جدید ظاهر شود .سپس آن را برطرف کنید.

شکل  5ـ خطای هنگام ذخیرهسازی پایگاه داده

  کارگاه  ٢ایجاد پایگاه داده با استفاده از wizard
١
٢

نرمافزار  phpMyAdminرا اجرا کنید.
یک پایگاه داده ایجاد کنید.

از پنل سمت چپ نرمافزار روی پیوند  Newکلیک کنید (شکل .)6در پنل سمت راست  phpMyAdminدر
بخش  Create Databaseنام پایگاه داده  s tudentsرا وارد کنید.

شکل  6ـ ایجاد پایگاه داده بهوسیلۀ wizard
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 ٣زبان فارسی را تنظیم کنید.
از فهرست کشویی  Collationبرای تنظیم زبان فارسی دادهها گزینه  utf 8_ persian_ciرا انتخاب و روی
دکمه  Createکلیک کنید (شکل.)7

شکل 7ـ بررسی ایجاد پایگاه داده

از ایجاد پایگاه داده  studentsاطمینان حاصل کنید.
فعالیت
کارگاهی

با استفاده از دستورهای  SQLپایگاه داده با نام شهر خود با  COLLATEسازگار با زبان فارسی ایجاد
کنید.

جدول ارزشیابی شایستگی های غیرفنی ،ایمنی و بهداشت و توجهات زیست محیطی
شرایط عملکرد
شایستگی ها (ابزار ،مواد ،تجهیزات ،زمان ،نتایج ممکن
مکان و)...
شایستگی های مسئولیت پذیری ـ نقش در گروه ـ
غیر فنی استدالل ـ زبان فنی
ایمنی و
بهداشت

رعایت ارگونومی ـ کنترل
حفاظتی الکتریکی و الکترونیکی
(ابزار و تجهیزات)

قابل قبول

استاندارد (شاخص ها/داوری ها/
نمره دهی)
حفاظت از تجهیزات کارگاه ـ انجام
وظایف محوله در گروه ـ حذف
کاربرهای ایجاد شده پس از انجام 2
عملیات تعیین شده ـ ارائه دلیل برای
انتخاب نوع داده فیلدهای جدول ـ

توجهات ایجاد پایگاه داده کاهش مصرف
زیست محیطی کاغذ و نوشت افزار
نگرش

نمره

توجه به ایمنی و بهداشت محیط
غیرقابل قبول
کارگاه
دقت در تعیین نوع داده فیلدها
و کلید اصلی هنگام ایجاد جدول

1

این شایستگی ها در ارزشیابی پایانی واحد یادگیری باید مورد توجه قرار گیرند.
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ارزشیابی مرحله 1
مراحل کار

شرایط عملکرد
(ابزار ،مواد ،تجهیزات ،زمان ،نتایج ممکن
مکان و)...

استاندارد (شاخص ها/داوری ها/
نمره دهی)

تـعیین سرویس هـای فـعـال و
مکان :کارگاه استاندارد رایانه باالتر از حد غیرفعال  ـ ایجاد کاربر جدید با سطح
انتظار
دسترسی تعیین شده ـ ایجاد پایگاه
راه اندازی
داده و رفع خطای آن
تجهیزات :رایانـه ای که نـرم افـزار
سرویس دهنده
تـعیین سرویس هـای فـعال و
شبیه ساز سرویس دهنده منبع داده
و ایجاد پایگاه
در حد انتظار غیرفعال ـ ایجاد کاربر جدید با سطح
روی آن فعال باشد
داده وب
دسترسی تعیین شده
زمان 20 :دقیقه
پایین تر از اجرای برنامه شبیه ساز
حد انتظار سرویس دهنده منبع داده

نمره

3

2
1

انواع داده ()Datatype
سرویسدهندۀ پایگاه داده  MySQLاز نوع دادههای متنوعی پشتیبانی میکند .دادههای عددی ،رشتهای،
منطقی و     ...را میتوان در  MySQLبرای فیلدها تعریف کرد.
در  MySQLسه نوع داده اصلی وجود دارد :رشتهای ،عددی و تاریخ و زمان
جدول2ـ برخی از انواع دادهها در سرویسدهنده MySQL

نوع داده

ماهیت

) VARCHAR(nرشتهای

وابسته به تعداد
نویسه های
تعریفشده

TEXT

رشتهای

وابسته به تعداد
نویسه های
تعریفشده

INT

صحیح

 4بایت

) FLOAT(size,dاعشاری
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اندازه

 4یا  8بایت

توضیحات
 nتعداد نویسه ها را مشخص می کند که حداکثر  255نویسه
است.
توجه :اگر رشتهای با طول بیش از  255نویسه را در آن قرار
دهید ،به نوع  TEXTتبدیل خواهد شد.
رشتهای با طول حداکثر  65535نویسه
محدوده اعداد مجاز بهصورت عالمتدار2147483648 :ـ تا
2147483647
محدوده اعداد مجاز بهصورت بدون عالمت:
 0تا 4294967295
از این نوع داده برای ذخیره اعداد اعشاری با ممیز شناور
استفاده میشود.
 sizeحداکثر تعداد ارقام و  dحداکثر تعداد ارقام سمت
راست ممیز اعشار را مشخص میکند.

DATE

تاریخ

 3بایت

این نوع داده برای نگهداری تاریخ میالدی ،بدون ساعت است.
محدوده تاریخ از ' '1000-01-01تا ' '9999-12-31است.

TIME

ساعت

 3بایت

این نوع داده برای نگهداری زمان استفاده میشود.
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برای مشاهده فهرست کامل انواع دادههای قابل پشتیبانی در سرویسدهنده  MySQLبه کتاب همراه هنرجو
مراجعه کنید.
  ایجاد جدول ()Table
شکل کلی

( نام جدول .نام پایگاه داده

CREATE TABLE

 ,نوع داده
 ,نوع داده
 ,نوع داده

نام فیلد 1
نام فیلد 2
نام فیلد 3
….
;)

كليد اصلی ()Primary Key
براي اطمينان از تكراري نبودن دادهها در ستونهای تعریفشده ،در هر جدول میتوان يك فيلد یا ترکیبی از
چند فیلد را بهعنوان كليد اصلی معرفی کرد .براي تعريف كليد اصلی از دستور  PRIMARY KEYهنگام
ساخت جدول استفاده میکنیم .فيلد كليدي نمیتواند بدون مقدار باشد.
شکل کلی استفاده از دستور PRIMARY KEY

( نام جدول .نام پایگاه داده

CREATE TABLE

 ,نوع داده
 ,نوع داده
 ,نوع داده

نام فیلد 1
نام فیلد 2
نام فیلد 3
….

)نام فیلد( PRIMARY KEY
;)

  کارگاه  ٣ایجاد جدول
١
٢

نرمافزار  phpMyAdminرا اجرا کنید.
یک جدول در پایگاه داده ایجاد کنید.
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برای ایجاد جدول  booksدستورهای  SQLرا وارد کنید.

( CREATE TABLE lib_school.books
 id INT(10) NOT NULL ,ـ b
 nameـ b
VARCHAR(120) ,
 autherـ b
VARCHAR(50) ,
 publisher VARCHAR(50) ,ـ b
 year INT(10) ,ـ b
 qtyـ b
INT(10) ,
) idـ PRIMARY KEY (b
;)

برگه  SQLرا برای واردکردن دستورهای ایجاد جدول  booksانتخاب ،دستورات  SQLرا وارد کرده و دکمه
 Goرا کلیک کنید (شکل.)8

شکل   8ـ ایجاد جدول books

 ٣ساختار جدول را نمایش دهید.
با کلیک روی نام جدول و انتخاب برگه  Structureساختار جدول نمایش داده میشود (شکل.)9

شکل9ـ ساختار جدول books
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چگونه میتوان فیلد کلیدی را تشخیص داد؟
  کارگاه  4ایجاد جدول با استفاده از wizard
١
٢

نرمافزار  phpMyAdminرا اجرا کنید.
جدول را ایجاد کنید.

برای ایجاد جدول ،پایگاه داده مورد نظر را انتخاب کرده ،سپس نام جدول و تعداد فیلدها را وارد کنید
(شکل .)10برای این جدول  5فیلد در نظر بگیرید.

شکل 10ـ ایجاد جدول به وسیله wizard

 ٣مشخصات فیلدها را وارد کنید.
ساختار فیلدهای جدول  infoـ  studentرا با ساختار جدول  3تشکیل دهید و روی دکمه  Saveکلیک کنید
(شکل .)11
جدول 3ـ ساختار فیلدهای جدول  infoـ student

نام فیلد

نوع داده

اندازه

شرح

  idـ stu

INT

10

کد هنرجو (کلید اصلی)

  nameـ stu

VARCHAR

50

نام هنرجو

  familyـ stu

VARCHAR

60

نام خانوادگی هنرجو

  ageـ stu

INT

10

سن

  birthdateـ stu

DATE

تاریخ تولد
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شکل 11ـ درج فیلدها در جدول

 4زبان فارسی را تنظیم کنید.
شکل  12نشان میدهد که در ستون  Collationنوع کدگذاری حروف بهصورت پیشفرض
ciـ  swedishـ  latin1ذخیرهشده است.
درصورتیکه در زبان فارسی برای نمایش صحیح کلمات و حروف باید این گزینه روی  ciـ  persianـ utf 8
تنظیم شود.

شکل 12ـ نمایش تنظیمات فیلدها

 Collationفیلدهای نام و نام خانوادگی را به  ciـ  persianـ  utf 8تغییر دهید .ابتدا فیلدهای مورد نظر را
انتخاب و از جعبه ابزار پایین مرورگر روی پیوند  Changeکلیک کنید (شکل .)13
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شکل 13ـ تنظیم زبان فارسی برای فیلدها

 ٥کلید اصلی برای جدول انتخاب کنید.
برای تبدیل فیلد  idـ  stuبهعنوان کلید اصلی ،روی گزینه  Primaryاز منوی  Moreکلیک کنید (شکل
 )14و بعد از باز شدن پنجره  Confirmآن را تأیید کنید (شکل  .)15با توجه به اندازۀ صفحه مرورگر
مورد استفاده ،ممکن است برخی از گزینههای مربوط به ویرایش تنظیمات فیلدها ،درون فهرست More
قرار بگیرند.

شکل 14ـ فهرست  Moreبرای نگهداری برخی تنظیمات
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شکل 15ـ تأیید تغییر کلید اصلی

ارزشیابی مرحله 2
مراحل کار

شرایط عملکرد
(ابزار ،مواد ،تجهیزات،
زمان ،مکان و)...
مکان :کارگاه استاندارد رایانه

ایجاد جدول

نتایج ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری ها/
نمره دهی)

تعیین نام جدول ،تعداد فیلدها و
باالتر از حد
مشخصات فیلدها ـ تنظیم زبان
انتظار
فارسی ـ تعیین کلید اصلی

تجهیزات :رایانه ای که نرم افزار
تعیین نام جدول ،تعداد فیلدها و
شبیه ساز سرویس دهنده منبع
در حد انتظار
مشخصات فیلدها
داده روی آن فعال باشد
زمان 10 :دقیقه

پایین تر از
حد انتظار

تعیین نام جدول و تعداد فیلدها

نمره

3

2
1

ویرایش ساختار جدول
به دالیل مختلفی ممکن است بخواهیم ساختار فیلد را تغییر دهیم .اگر کاربر نوع دادۀ فیلد را درست وارد
نکرده باشد و یا بعد از ایجاد جدول بخواهیم تعداد نویسههای یک فیلد را تغییر دهیم .باید بتوانیم ساختار
جدول را ویرایش کنیم.
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دستور ALTER
از این دستور برای ویرایش ساختار يك جدول در پایگاه داده استفاده
میشود.
در نرمافزار  phpMyAdminامکان ویرایش ساختار یک جدول عالوه بر
حالت دستوری بهصورت  wizardهم امکانپذیر است.
برای ویرایش ساختار بهصورت  wizardمیتوانید از برگه  Structureاستفاده
کنید و با انتخاب پیوند  Changeهر ستون  ،امکان تغییر در فیلد مورد نظر را مانند شکل  16خواهید داشت.

شکل 16ـ ویرایش ساختار جدول با استفاده از wizard

جدول4ـ شکل کلی دستور  Alterبرای اصالح ساختار جدول
تغییر نوع داده یک فیلد از جدول

اضافه کردن یک فیلد به جدول
نام جدول ALTER TABLE
; نوع داده نام فیلد ADD
ALTER TABLE student_info
; )ADD stu_average float(2,2

نام جدول ALTER TABLE
; نوع داده نام فیلد MODIFY
ALTER TABLE student_info
; )MODIFY stu_age varchar(2

تغییر نوع دادۀ فیلد سن دانش آموز به نوع دادۀ متنی .ماهیت اضافه کردن فیلد معدل با نوع دادۀ اعشاری به جدول
فیلد سن عددی است به دلیل کاهش حجم پایگاه داده و عدم
انجام محاسبات ریاضی نوع آن را متنی انتخاب می کنیم.
حذف یک فیلد از جدول
;

نام جدول ALTER TABLE
DROP COLUMN
نام فیلد

ALTER TABLE student_info
; DROP COLUMN stu_average

حذف فیلد معدل دانش آموز از جدول

تغییر اندازه نوع داده یک فیلد جدول
نوع

کاربرد
دستور

مثال

کاربرد

نام جدول ALTER TABLE
تکرار نام فیلد نام فیلد  CHANGEدستور
; داده همراه با اندازه
ALTER TABLE student_info
CHANGE stu_age stu_age
; )varchar(3

مثال

تغییر اندازه فیلد متنی سن دانش آموز از  2به  3نویسه
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  کارگاه  5ویرایش ساختار جدول
گاهی الزم است در تعداد ،نام یا نوع فیلدهای جدول تغییراتی ایجاد کنیم .ممکن است سفارشدهندۀ پایگاه
داده برای توسعۀ برنامه بخواهد این تغییرات روی جدول اعمال شود .برای مثال در جدول student_info
دو فیلد برای تاریخ تولد و سن تعریف شده است .بهجای داشتن دو فیلد ،میتوان سن را از روی تاریخ تولد
محاسبه کرد .بنابراین نیازی به فیلد  stu_ageدر جدول نیست.
همچنین میخواهیم فیلدهای نشانی و کد ملی را به جدول اضافه کنیم .سفارشدهندۀ پایگاه داده از ما
خواسته است ،اندازۀ فیلدهای نام و نام خانوادگی را بیشتر کنیم .نشانی هنرجو ( )stu_addressو کدملی
( )stu _ nationalcodeاو را نیز در جدول مشخصات ثبت کنیم .با توجه به بررسیهای مجدد و پیشبینیهای
صورت گرفته اندازه فیلد متنی  stu_nameرا نیز  10نویسه بیشتر خواهیم کرد.
١
٢

نرمافزار  phpMyAdminرا اجرا کنید.
از فهرست پایگاه داده ،جدول موردنظر را انتخاب کنید.

از فهرست پایگاه داده lib_school ،و از فهرست جداول ،جدول  student_infoرا انتخاب کنید .سپس روی
برگه  SQLکلیک کرده دستورات پیشفرض را حذف کنید (شکل.)17

شکل 17ـ برگۀ پرسوجوهای SQL

٣
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فیلد جدید را به جدول اضافه کنید.
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دستور  ADDرا برای افزودن فیلد نشانی هنرجو ،در جعبه متن  SQLوارد کرده و سپس اجرا کنید.

ALTER TABLE student _ info
; ADD stu_address VARCHAR (200) COLLATE utf 8_ persian_ci
 ٤فیلد  stu _ nationalcodeرا با  10نویسه ،برای کد ملی به جدول اضافه کنید.

 ٥فیلد این هنرجو را حذف کنید.
دستور  DROPرا برای حذف فیلد سن در جعبه متن  SQLوارد کرده و سپس اجرا کنید.

٦

اندازه فیلدهای نام هنرجو را  10نویسه افزایش دهید.

ALTER TABLE student_info
; DROP COLUMN stu _ age

ALTER TABLE student _ info
;  ciـ CHANGE stu_ name stu _name VARCHAR(60) COLLATE utf8 _ persian
فعالیت
کارگاهی

ـ اندازه فیلد نام خانوادگی هنرجو را  10نویسه افزایش دهید.

شکل 18ـ نتیجه اعمال تغییرات
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کنجکاوی

با توجه به اینکه کد ملی عدد است ،چرا در جدول  student _infoاز نوع رشتهای تعریفشده است؟

تغییر کلید اصلی
گاهی با تغییر ساختار جدول ،الزم است کلید اصلی نیز تغییر کند .برای تغییر کلید اصلی ،میتوان کلید اصلی
جاری را حذف و فیلد دیگری را بهعنوان کلید اصلی به جدول اضافه کرد.
شکل کلی تغییر کلید اصلی یک جدول

فعالیت
کارگاهی

نام جدول ALTER TABLE
DROP PRIMARY KEY ,
; )نام فیلد یا فیلدها( ADD PRIMARY KEY

در جدول ( )student_infoکلید اصلی را تغییر دهید.

نمایه ()Index
نمایه عبارت است از يك شماره كه به هر يك از فیلدهای جدول اختصاص داده میشود .نمایهها از ديد كاربر
كامال ً مخفي هستند .استفاده از نمایهها باعث میشود تا برنامه بتواند مقادير رکوردهای مختلف را برحسب
مقدار يك فيلد و برحسب شماره نمایۀ آنها از كم به زياد يا برعكس مرتب کرده ،در عمليات جست و جو باعث
باال رفتن سرعت شود.
در هنگام ساخته شدن نمایه برای فیلد یا فیلدها ،جدولی بهصورت مجازی حاوی ستونهای نمایه شده
بهصورت مرتب ایجاد میشود .در هنگام درج رکورد یا ویرایش ،جدول مجازی همیشه بهروز میشود.
جست و جو بر اساس ستون نمایه شده در این جدول انجام میشود به همین دلیل سرعت دسترسی به دادهها
افزایش مییابد.

شکل 19ـ نمایه های جدول مجازی
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شکل کلی ایجاد نمایه

نام نمایه CREATE INDEX
ON
;   (نام فیلد) نام جدول

  کارگاه  6تغییر کلید اصلی
گاهی الزم است با اضافه یا حذف کردن یک فیلد ،فیلد کلید اصلی هم تغییر کند.
در جدول  student_ infoفیلد  stu _idبهعنوان کلید اصلی در نظر گرفته شده است .با توجه به اضافه شدن
فیلد  stu _ nationalcodeبهعنوان کد ملی میتوانید با حذف ویژگی فیلد کلیدی  stu_idو انتقال ویژگی
کلید اصلی به فیلد  stu _nationalcodeاین تغییر را انجام دهید.
 ١از پایگاه داده موردنظر ،جدول را انتخاب کنید.
 ٢کلید اصلی را تغییر دهید.
برای انتقال کلید اصلی به فیلد  nationalcodeـ  stuدستورهای  SQLزیر را وارد کرده ،آنها را اجرا کنید.
(شکل )20
ALTER TABLE student _info
DROP PRIMARY KEY,
; )ADD PRIMARY KEY (stu _nationalcode

شکل 20ـ تغییر فیلد کلید

 ٣برای افزایش سرعت جست و جو ،فیلدی را بهعنوان نمایه ایجاد کنید.
برای ایجاد نمایه  familyبه منظور افزایش سرعت جست و جو در فیلد  stu_familyو افزودن قابلیت
مرتبسازی دستورات  SQLزیر را وارد و اجرا کنید (شکل .)21
CREATE INDEX family
)ON student _info (stu_family
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شکل 21ـ تعیین فیلد نمایه
کنجکاوی

دلیل تفاوت رنگ عالمت کلید در سمت راست فیلدهای نام خانوادگی و کد ملی چیست؟

فعالیت
کارگاهی

با استفاده از  wizardتغییرات زیر را برای جدول  booksانجام دهید.
ـ فیلد شابک کتاب ( )b_ISBNرا با نوع رشتهای و اندازۀ  30به جدول اضافه کنید.
ـ کلید اصلی را از فیلد کد کتاب به فیلد شابک انتقال دهید.
ـ فیلد کد کتاب را حذف کنید.
ـ اندازه فیلدهای نام نویسنده و نام ناشر را از  50به  70تغییر دهید.
ـ سرعت جست و جو در جدول فهرست کتابها را بر اساس نام کتاب افزایش دهید.

ارزشیابی مرحله 3
مراحل کار

اصالح جدول

شرایط عملکرد
(ابزار ،مواد ،تجهیزات،
زمان ،مکان و)...

اضافه کردن فیلد ـ تغییر اندازه
مکان :کارگاه استاندارد رایانه باالتر از حد فیلد ـ تغییر نوع داده فیلد ـ حذف
فیلد ـ تغییر کلید اصلی ـ تعیین
انتظار
نمایه
تجهیزات :رایانه ای که نرم افزار
شبیه ساز سرویس دهنده منبع
اضافه کردن فیلد ـ تغییر اندازه
داده روی آن فعال باشد
در حد انتظار
فیلد ـ تغییر نوع داده فیلد
زمان 15 :دقیقه
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نتایج ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری ها/
نمره دهی)

پایین تر از
حد انتظار

اضافه کردن فیلد

3
2
1

نمره
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درج رکورد در جدول
از دستور  INSERTبرای درج یک رکورد جدید در جدول استفاده میشود.
شکل کلی درج رکود در جدول
INSERT INTO
( , ...نام فیلد ,3نام فیلد  ,2نام فیلد  )1نام جدول .نام پایگاه داده
VALUES
; )  , ...مقدار  ,3مقدار  ,2مقدار (1
برای مقداردهی همه فیلدها میتوانید بدون ذکر نام آنها از دستور  INSERT INTOاستفاده کنید .مقادیر
به ترتیب قرار گرفتن نام فیلدها در ساختار جدول هنگام طراحی ،نوشته میشوند .
نام جدول  .نام پایگاه داده INSERT INTO
; )  , ...مقدار  , 3مقدار  , 2مقدار VALUES (1
  کارگاه  7درج رکورد
می خواهیم یک رکود حاوی فیلدهای کتاب به جدول اضافه کنیم.
 ١پایگاه داده و سپس جدول را انتخاب کنید.
 ٢یک رکورد در پایگاه داده درج کنید.
برگه  SQLرا انتخاب و پس از حذف دستورهای پیشفرض ،دستورهای  SQLمربوط به درج رکورد را وارد
و سپس اجرا کنید (شکل.)22
INSERT INTO lib _ school.books (b _ ISBN, b _ name, b _auther, b _ publisher, b _ year,
)b _qty
( VALUES
 6' ,ـ  2714ـ  05ـ  964ـ '978
' ,تولید محتوای الکترونیک و برنامهسازی'
' ,سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی'
' ,شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی'
'1396' ,
''60
; )
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شکل 22ـ درج رکورد جدید در جدول
3

علت رخ دادن خطا را در کادر سفید بنویسید (شکل .)23

شکل23ـ پیام خطا

 4یک رکورد دیگر با مقادیر دلخواه وارد کنید.
مقادیر را طوری انتخاب کنید که خطای عدم تطابق مقدار و نوع فیلد رخ دهد.
فعالیت
کارگاهی

مشخصات یک کتاب جدید را بدون ذکر نام فیلدها درج کنید.

 5یک رکورد جدید با استفاده از  wizardدر جدول درج کنید.
پس از انتخاب پایگاه داده  schoolـ  libو جدول  booksدادههای موردنظر را وارد کنید .سپس روی دکمه
 Goکلیک کنید (شکل  .)24پس از درج موفق دادهها عالوه بر پیام «درج یک سطر» دستور  SQLنیز نمایش
داده میشود (شکل .)25
182

پودمان چهارم :پیادهسازی پایگاه داده در وب

شکل24ـ درج رکورد بهوسیلۀ wizard

شکل25ـ رکورد درجشده با wizard

 6فیلد کلید را تکراری وارد کنید و نتیجه را بررسی کنید.
اگر خطایی رخ میدهد آن را بنویسید.
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حذف رکورد از جدول
ممکن است بخواهیم یک یا چند کتاب را از فهرست کتابخانه خارج کنیم .بنابراین باید رکوردهای موردنظر را
حذف کنیم .با حذف هر رکورد تعداد کل رکوردها یکی کم میشود .بنابراین پایگاه داده باید مجددا ً فهرستی
از رکوردهای جدول ایجاد کند .این عمل بهصورت خودکار انجام میشود.
شکل کلی حذف رکورد

نام جدول  .نام پایگاه داده DELETE FROM
; شرط WHERE

  کارگاه  8حذف رکورد
1
2

پایگاه داده را از نرمافزار  phpMyAdminاجرا کنید.
رکورد کتاب با شابک ' '978 - 964 -05 -2588 -3را حذف کنید.

برگه  SQLرا انتخاب کنید و پس از حذف دستورهای پیشفرض ،دستورهای  SQLزیر را وارد و سپس اجرا
کنید (شکل .)26
 school.booksـDELETE FROM lib
; ' ISBN = '978 - 964 -05 -2588 -3ـWHERE books. b

شکل26ـ نتیجه حذف رکورد

ـ بررسی کنید درصورتیکه رکوردی پیدا نشود با چه پیامی مواجه میشوید؟
 ٣یک رکورد از جدول را بهوسیلۀ  wizardحذف کنید.
قصد داریم رکوردی که مقدار فیلد نام کتاب آن شبکههای کامپیوتری است ،پس از انتخاب حذف کنیم .بعد
از انتخاب پایگاه داده و جدول مورد نظر در برگه  Browseامکان حذف یک یا چندین رکورد را بهطور همزمان
خواهید داشت .برای حذف یک رکورد روی پیوند  Deleteدر سطر مورد نظر کلیک کنید .برای حذف چند
رکورد بعد از انتخاب آنها روی پیوند  Deleteدر نوار ابزار پایین مرورگر کلیک کنید .در هر دو صورت پنجرهای
باز شده و سؤالی برای اطمینان شما از حذف رکوردها پرسیده خواهد شد .پس از تأیید پیام ،رکوردها حذف
میشوند (شکل .)27
184

پودمان چهارم :پیادهسازی پایگاه داده در وب

شکل27ـ حذف رکورد با wizard

برای حذف همه رکوردها دستور دیگری به نام  TRUNCATE TABLEوجود دارد که بهمراتب سریعتر از
دستور  DELETEاست .اگر جدول شامل فیلدی با ویژگی  INCREMENTـ  AUTOباشد ،پس از اجرای
دستور  TRUNCATEمقدار این فیلد به مقدار اولیه خود بازمیگردد ،درحالیکه در دستور DELETE
اینچنین نیست.
پژوهش

تفاوت دستورهای  DELETEو  TRUNCATE TABLEرا بررسی و به دلخواه یک مثال عملیاتی
شبیه سازی کنید.

ویرایش رکوردها
اطمینان از ورود دادهها در جدول و بررسی مجدد آنها در پایگاه داده ازجمله وظایف یک کاربر پایگاه داده
است .امکان اشتباه ،هنگام ورود دادهها ( )Data Entryاجتنابناپذیر است .بنابراین باید روی رکوردها
ویرایش انجام داد.
برای مثال در جدول کتابخانه ،اگر مقدار نام کتاب به اشتباه وارد شده باشد ،بررسی دادههای ورودی و سپس
ویرایش رکوردها ضروری است .این ویرایش میتواند برای همۀ رکوردهای موجود در پایگاه داده یا رکوردهای
خاصی انجام شود.
از دستور  UPDATEبرای تغییر رکورد یا رکوردهای موجود در یک جدول استفاده میشود.
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شکل کلی ویرایش رکوردها

نام جدول .نام پایگاه داده UPDATE
SET

 ,مقدار  = 1نام فیلد 1
 ,مقدار  = 2نام فیلد 2
…
; شرط WHERE
توجه داشته باشید شرط جلوی  WHEREتعیین میکند کدام رکوردها به روزرسانی شوند .بنابراین
درصورتیکه از شرط استفاده نشود ،تمام رکوردها بهروز میشوند.
  کارگاه  9ویرایش رکورد
1
٢

پایگاه داده را در نرمافزار  phpMyAdminبازکنید.
یک رکورد را ویرایش کنید.

برگه  SQLرا انتخاب و پس از حذف دستورهای پیشفرض ،دستورهای  SQLزیر را وارد و سپس اجرا کنید.
' qty = '50ـ    school. books SET bـ UPDATE lib
; '   ISBN = '978 - 964 - 05 - 2588 - 3ـ WHERE books.b

با توجه به شکل  28چه نوع تغییری روی رکورد صورت میگیرد؟

کنجکاوی

شکل28ـ نتیجه ویرایش رکورد
فعالیت
کارگاهی

با استفاده از دستورات کد نویسی موجودی کتابهایی که سال چاپ آنها  1395است را  30عدد اضافه
کنید.
٣
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بدون درج شرط ،رکوردها را ویرایش کنید و نتیجه را یادداشت کنید.
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4

رکوردهایی با شرط خاص را بهوسیلۀ  wizardویرایش کنید.

بعد از انتخاب پایگاه داده و جدول مورد نظر در برگه  Browseامکان ویرایش یک یا چندین رکورد را بهطور
همزمان خواهید داشت .برای ویرایش یک رکورد میتوانید روی پیوند  Editدر سطر جاری کلیک کنید .برای
ویرایش چند رکورد بعد از انتخاب آنها روی پیوند  Editدر نوار ابزار پایین مرورگر کلیک کرده؛ سپس در
پنجره باز شده مقادیر مورد نظر را ویرایش کنید (شکل .)29
فعالیت
کارگاهی

ـ فیلد شابک و نام کتاب رکورد اول جدول را به ترتیب «4ـ 2549ـ 05ـ964ـ   »978و «دانش فنی پایه»

تغییر دهید.
ـ فیلد موجودی کتاب رکورد دوم جدول را به  100تغییر دهید.

شکل29ـ نتیجه ویرایش رکورد به کمک wizard

فعالیت
کارگاهی

پروژه

یک رکورد جدید با اشتباه تایپی درج کنید .سپس با استفاده از  wizardآن را تصحیح کنید.

پایگاه دادهای به نام  shopو جدولی به نام  productsایجاد کنید (جدول  .)5نوع داده و اندازۀ فیلدها
را بر اساس نیاز تعیین کنید.
جدول  5ـ ساختار جدول products

نام فیلد
p_code
p_name
p_qty

نوع داده

اندازه داده

توضیحات فیلد
کد کاال
نام کاال
موجودی
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ـ نوع و اندازه دادهها را بر اساس تحلیل و نیاز در جدول باال وارد کنید.
ـ ساختار فیلدهای متنی سازگار با زبان فارسی باشد.
ـ در جدول ایجادشده سه رکورد با محتوای دلخواه درج کنید.
ـ به روش  wizardرکورد اول را ویرایش و رکورد دوم را حذف کنید.
فعالیت
گروهی

به نظر شما در کارگاه قبلی به چه علت نمیتوان رکوردهای تعیین شده را ویرایش یا حذف کرد .با
هم گروهی خود در این مورد مشورت کرده و مشکل را برطرف کنید.

ویژگی افزایش خودکار() AUTO INCREMENT
درصورتیکه ویژگی  AUTO_INCREMENTبرای یک فیلد عددی اختصاص یابد ،فیلد مربوطه در هنگام
درج اطالعات نیاز به مقداردهی ندارد و سرویسدهنده پایگاه داده  MySQLبهصورت خودکار در درج هر
رکورد یک واحد به محتوای فیلد مورد نظر اضافه میکند .بهصورت پیشفرض واحد افزایش  1و شروع آن نیز
از عدد  1است .البته میتوان شروع را نیز تغییر داد.
برای اینکه یک فیلد دارای ویژگی  AUTO_INCREMENTشود باید حداقل یکی از ویژگیهای کلید
اصلی ( )Primery Keyیا نمایه ( )Indexرا داشته باشد .در غیر این صورت سرویسدهندۀ پایگاه داده اجازه
افزوده شدن این ویژگی را به فیلد مربوطه نمیدهد.
  کارگاه  10اضافه کردن ویژگی  AUTO _INCREMENTبه فیلد
 ١پایگاه داده و جدول موردنظر را انتخاب کنید.
پایگاه داده  shopرا انتخاب و روی جدول  productsکلیک کنید.
 ٢برای اصالح ساختار جدول ،برگه  Structureرا انتخاب کنید.
 ٣به فیلد  p_ codeویژگی  AUTO_ INCREMENTاضافه کنید.
روی پیوند  changeفیلد  p_codeکلیک کنید .ویژگی  AUTO_INCREMENTرا برای فیلد کد کاال
فعال کنید (شکل .) 30

شکل30ـ تغییر ساختار جدول
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 ٤رکورد جدیدی بهصورت  wizardدرج کنید.
بدون واردکردن مقدار  p _codeیک رکورد جدید بهصورت  wizardدرج کنید.

شکل 31ـ اضافه کردن ویژگی AUTO_INCREMENT

کنجکاوی

ـ نمایش عبارت  AUTO _INCREMENTرا برای فیلد کد کاال ،در ستون  Extraبررسی کنید
(شکل .)31
ـ چرا مقدار تولیدشده برای  p _codeمعادل  1نشده است؟
ـ ضرورت استفاده از فیلدی با ویژگی  Auto_incrementچیست؟

ارزشیابی مرحله 4
مراحل کار

شرایط عملکرد
(ابزار ،مواد ،تجهیزات،
زمان ،مکان و)...

نتایج ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری ها/
نمره دهی)

درج ،ویرایش و حذف رکورد و رفع
باالتر از حد
خطای آن ـ تنظیم ویژگی افزایش
مکان :کارگاه استاندارد رایانه
انتظار
خودکار
تجهیزات :رایانه ای که نرم افزار
ذخیره ،ویرایش
شبیه ساز سرویس دهنده منبع
در حد انتظار درج ،ویرایش و حذف رکورد
و حذف داده ها
داده روی آن فعال باشد
زمان 20 :دقیقه
پایین تر از
درج رکورد
حد انتظار

نمره

3
2
1

معیار شایستگی انجام کار:
کسب حداقل نمره  2از مراحل راه اندازی سرویس دهنده و ایجاد پایگاه داده وب ،ایجاد جدول و ذخیره ،ویرایش و
حذف داده ها
کسب حداقل نمره  2از بخش شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین  2از مراحل کار
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جدول ارزشیابی پایانی
شرح کار:
1ـ راه اندازی سرویس دهنده و ایجاد پایگاه داده وب
2ـ ایجاد جدول
3ـ اصالح جدول
4ـ ذخیره ،ویرایش و حذف داده ها
استاندارد عملکرد:
با استفاده از امکانات نرم افزار سرویس دهنده منبع داده ،ایجاد و ویرایش ساختار پایگاه داده تحت وب ،ذخیره ،ویرایش و حذف داده های آن را براساس
دانش کسب شده انجام دهد.
شاخص ها:
شماره مرحله
کار

شاخص های مرحله کار

1

اجرای برنامه شبیه ساز سرویس دهنده منبع داده ـ تعیین سرویس های فعال و غیرفعال ـ ایجاد کاربر جدید با سطح
دسترسی تعیین شده ـ ایجاد پایگاه داده ـ تشخیص و رفع خطای ایجاد پایگاه داده

2

تعیین نام جدول ـ تعیین تعداد فیلدها ـ انتخاب نوع داده فیلد ـ تنظیم زبان فارسی ـ تعیین کلید اصلی

3

اضافه کردن فیلد ـ تغییر اندازه فیلد ـ تغییر نوع داده فیلد ـ حذف فیلد ـ تغییر کلید اصلی ـ تعیین نمایه

4

درج رکورد ـ ویرایش رکورد ـ حذف رکورد ـ تشخیص و رفع خطای ویرایش رکورد ـ تنظیم ویژگی افزایش خودکار

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
مکان :کارگاه رایانه مطابق استاندارد تجهیزات هنرستان ها
تجهیزات :رایانه ای که نرم افزار شبیه ساز سرویس دهنده منبع داده روی آن فعال باشد
زمان 70 :دقیقه (راه اندازی سرویس دهنده و ایجاد پایگاه داده وب  20دقیقه ـ ایجاد جدول  10دقیقه ـ اصالح جدول  15دقیقه ـ ذخیره ،ویرایش و حذف
داده ها  20دقیقه)
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف
1

راه اندازی سرویس دهنده و ایجاد پایگاه داده وب

2

2

ایجاد جدول

2

3

اصالح جدول

1

4

ذخیره ،ویرایش و حذف داده ها

2

شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش:
مسئولیت پذیری ـ نقش در گروه ـ استدالل ـ زبان فنی
رعایت ارگونومی ـ کنترل حفاظتی الکتریکی و الکترونیکی (ابزار و تجهیزات)
ایجاد پایگاه داده کاهش مصرف کاغذ و نوشت افزار
دقت در تعیین نوع داده فیلدها و کلید اصلی هنگام ایجاد جدول
میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،است.
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حداقل نمره
قبولی از 3

نمره هنرجو

2

*

پودمان چهارم :پیادهسازی پایگاه داده در وب

واحد یادگیری 6
شایستگی توسعه پایگاه داده در وب

آیا تا به حال پی برده اید
در پایگاه داده تحت وب چگونه داده ها مدیریت می شوند؟
استفاده از نرم افزار  phpMyAdminچه تأثیری در نحوه نگهداری داده ها دارد؟
چگونه می توان در نرم افزار  phpMyAdminگزارش های متنوع ایجاد کرد؟
عملیات پشتیبان گیری و گزارش گیری از یک پایگاه داده تحت وب چگونه انجام می شود؟
هدف از این واحد شایستگی ،چگونگی مدیریت دادههای جداول در پایگاه داده تحت وب است.

استاندارد عملکرد
با استفاده از دانش و شناخت پایگاه داده و جدول ،ایجاد گزارشهای متنوع ،عملیات پشتیبان گیری از
اطالعات و الحاق و جداسازی پایگاه داده تحت وب را انجام دهد.
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ایجاد پرسوجو ()Query
به نظر شما برای دانستن تعداد موجودی کتاب مورد نظر و یا دانستن نام کتابهای یک مؤلف و یا تعداد کل
کتابهای موجود در کتابخانه چه باید کرد؟
مهمترین بخش  ،SQLپرسوجو است .برای کسب اطالعات و تهیه گزارشهای مختلف ،ذخیره دادهها به
تنهایی کفایت نمیکند .با استفاده از پرسوجو از این دادهها میتوان در تهیه گزارش استفاده کرد.
از دستور  SELECTبرای ایجاد پرسوجو و نمایش رکورد یا رکوردهای موجود در یک جدول استفاده
میشود .درصورتیکه از شرط استفاده نکنید همه رکوردها نمایش داده میشوند.
شکل کلی ایجاد پرس و جو

…   ،فیلد   ،2فیلد SELECT 1
نام جدول FROM
; شرط WHERE

فیلد  1و فیلد  2و… نام فیلدهایی از جدول هستند که داده های آن نمایش داده میشود .درصورتیکه
بخواهید همۀ فیلدها را نمایش دهید بهجای واردکردن نام آنها از نویسۀ * استفاده کنید .برای اینکه شرطهای
متعددی قرار دهیم ،باید تنوع عملگرها را بررسی کنیم.
جدول 6ـ انواع عملگرها در SQL

عملگر

عملکرد

مثال

=

"تولید محتوا" =
مساوی بودن مقداری را با مقادیر
مقادیری که مساوی عبارت «تولید محتوا»
فیلد انتخابشده بررسی میکند.
باشد را جست وجو میکند.

=!

!= 50
نامساوی بودن مقداری را با مقادیر
مقادیری که با عدد  50مساوی نباشند را
فیلد انتخابشده بررسی میکند.
جست وجو میکند.

IN

("  الزامات" " ،برنامهسازی IN )"2
مساوی بودن با چند مقدار را
مساوی بودن مقادیر فیلد را با یکی از مقادیر
بررسی میکند.
داخل پرانتز بررسی میکند.

برای انتخاب اطالعات در يک

BETWEEN 10 AND 100
 BETWEENمحدوده خاص ،در بين دو مقدار
بین دو مقدار  10و  100را بررسی میکند.

تعیینشده استفاده میشود.

IS NULL
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WHERE b_auther IS NULL

 NULLبودن مقدار فیلد را
رکوردهایی که مقدار نام مؤلف آنها تهی است
مشخص میکند .
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فیلم

فعالیت
کارگاهی

فیلم شماره  :11211استفاده از برگه Search

فیلم را مشاهده کنید و فعالیت زیر را انجام دهید.
با استفاده از برگه Search
ـ همه کتابهایی که از ناشر «شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی» در کتابخانه موجود است را نمایش دهید.
ـ همه کتابهایی که بین سال های  1380تا  1390چاپ شدهاند را نمایش دهید.
  کارگاه  1ایجاد پرس و جو
می خواهیم کتاب های چاپ شده در سال  ١٣٩٥را نمایش دهیم.
 ١نرمافزار  phpMyAdminرا اجرا کنید.
 ٢پایگاه داده  lib _schoolرا باز کرده و جدول  booksرا انتخاب کنید.
 ٣پرسوجویی ایجاد کنید که کتابهای چاپ سال  1395را نمایش دهد.
برگه  SQLرا انتخاب کنید و پس از حذف دستورهای پیشفرض ،دستورهای  SQLزیر را وارد و اجرا کنید
(شکل.)32
SELECT b_ ISBN , b_ name ,b_qty , b_ year
FROM books
; 'WHERE b_ year = '1395

شکل32ـ نتیجه پرسوجو
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 4همه رکوردهای جدول  booksرا نمایش دهید.
پس از انتخاب جدول مورد نظر و با انتخاب برگه  Browseمیتوان تمام رکوردهای جدول را مشاهده کرد
(شکل .)33

شکل33ـ نتیجه پرس و جوی استخراج همه رکوردهای جدول
٥

برای پرسوجو محدودیت تعیین کنید.

شکل34ـ تعیین محدودیت برای پرسوجو
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بعد از انتخاب پایگاه داده و جدول مورد نظر برای ایجاد پرس و جوی جدید روی برگه  Searchکلیک کنید.
با توجه به نوع هر فیلد در ستون  Operatorعملگرهای خاص آن نوع داده ،قابل استفاده است که با انتخاب
هرکدام و وارد کردن مقدار در جعبه ستون  Valueمیتوانید پرس و جوی جدیدی ایجاد کنید (شکل .)34با
واردکردن عدد  1395در جعبه  Valueو فشردن دکمه  Goپرسوجویی ایجاد میشود که برای کتابهای
چاپ سال  1395است (شکل.)35

شکل35ـ نتیجه پرسوجو پس از اعمال محدودیت
فیلم

فعالیت
کارگاهی

فیلم شماره  :11212تولید کدهای  SQLبهصورت wizard

فیلم را مشاهده کنید و فعالیت را انجام دهید.
با استفاده از برگه SQL
ـ نام ،شماره کتاب و تعداد کتابهایی که از ناشر «شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی» در کتابخانه
موجود است را نمایش دهید.
ـ مشخصات آخرین کتابی که مطالعه کردید را در جدول درج کنید.
ـ تعداد کتاب را  10عدد اضافه کنید.
ـ کتابهایی که سال چاپ آنها  1380است را حذف کنید.
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مرتب سازی رکوردهای جدول
گاهی الزم است رکوردها براساس یک فیلد مرتب شوند.
با استفاده از  ORDER BYمی توان خروجی پرس و جو را بر اساس فیلد یا فیلدهای مورد نظر به صورت
صعودی ( )ASCو یا نزولی ( )DESCمرتب کرد.
شکل کلی مرتب سازی رکوردها

…  ,فیلد  , 2فیلد SELECT 1
نام جدول FROM
;  , … ASC|DESCفیلد  , 2فیلد ORDER BY 1

  کارگاه  2مرتب سازی رکوردهای جدول
 1نرم افزار  phpMyAdminرا اجرا کنید.
 ٢دستورهای  SQLرا برای مرتب سازی رکوردها بر اساس نام و بهصورت نزولی وارد کنید.
برگه  SQLرا انتخاب کنید و پس از حذف دستورهای پیشفرض ،دستورهای  SQLزیر را وارد و اجرا کنید
(شکل .)36
SELECT * FROM books
;  name DESCـORDER BY b

شکل 36ـ مرتبسازی بر اساس نام و بهصورت نزولی

196

پودمان چهارم :پیادهسازی پایگاه داده در وب

 ٣رکوردها را بر اساس فیلد موجودی کتاب مرتب کنید.
بعد از انتخاب پایگاه داده و جدول موردنظر و با انتخاب برگه  Browseمیتوانید تمام رکوردهای جدول را
مشاهده کنید .با هر بار کلیک روی نام هر ستون میتوانید رکوردها را بر اساس آن ستون بهصورت صعودی
یا نزولی مرتب کنید (شکل.)37

شکل 37ـ مرتبسازی بر اساس فیلد موجودی
کنجکاوی

عالمت مثلث رو به باال و مثلت رو به پایین چه معنایی دارد و در چه مواقعی مشاهده میشود؟

 ٤رکوردها را براساس چند فیلد مرتب کنید.
بعد از انتخاب پایگاه داده و جدول مورد نظر ،با انتخاب برگه  Browseمیتوانید مرتبسازی را بر اساس
چندین ستون انجام دهید .برای این کار روی نام اولین ستون کلیک کنید و با پایین نگهداشتن کلید  Shiftو
کلیک کردن روی نام هر ستون آن را به مجموعه فیلدهای مرتبسازی اضافه کنید .برای خارج کردن یک فیلد
از فهرست مرتبسازی با نگهداشتن  Ctrlروی نام آن ستون کلیک کنید تا از لیست خارج شود (شکل.)38
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شکل 38ـ مرتبسازی بر اساس چند فیلد

ویژگی )Aliases) AS
این ویژگی باعث ایجاد یک نام مستعار به صورت موقت برای یک فیلد یا نتیجه یک پرس وجوی محاسباتی
می شود.
شکل کلی ایجاد نام مستعار

نام مستعار  ASنام فیلد SELECT
; نام جدول .نام پایگاه داده FROM

توابع آماری
با اینکه دستور  SELECTیکی از قویترین و پیچیدهترین دستورات  SQLاست اما برای تهیه برخی از
گزارشها الزم است از توابع استفاده کرد .به نظر شما میتوانیم گزارشی از تعداد عناوین کتاب ،کمترین و یا
بیشترین تعداد کتاب مربوط به یک مؤلف و یا مجموع کتابهای موجود در کتابخانه تهیه کنیم؟
کنجکاوی
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بررسی کنید میتوان گزارشهای باال را فقط با استفاده از دستور  SELECTتهیه کرد؟

پودمان چهارم :پیادهسازی پایگاه داده در وب

  کارگاه  3استفاده از تابع  COUNTو MIN

 ١نرمافزار  phpMyAdminرا اجرا کنید.
 ٢از فهرست پایگاه داده ،جدول مورد نظر را انتخاب کنید.
از فهرست پایگاه داده lib_ school ،و از فهرست جداول ،جدول  student_ infoرا انتخاب کنید.
 ٣پرسوجویی بنویسید که تعداد عناوین کتابهای موجود در کتابخانه با چاپ پس از سال 1390
را گزارش دهد.
برگه  SQLرا انتخاب و پس از حذف دستورهای پیشفرض ،دستورهای  SQLزیر را وارد و اجرا کنید (شکل
.)39
SELECT COUNT ( *) AS row_ count
FROM books
; 'WHERE b_ year > '1390

با استفاده از این دستورها تعداد عناوین کتابی که بعد از سال  1390چاپ شدهاند نمایش داده میشود (شکل
.)39

شکل39ـ استفاده از تابع  COUNTبرای تعداد کتابهای پس از سال 1390
فعالیت
کارگاهی

تعداد کل عناوین کتابهای موجود در کتابخانه را به دست بیاورید.

199

4

نام کتابی که کمترین موجودی را دارد به دست آورید.

برگه  SQLرا انتخاب و پس از حذف دستورهای پیشفرض ،دستورهای  SQLرا وارد و اجرا کنید.
SELECT b_ name AS min _ qty
;FROM books

با استفاده از این دستورها کمترین موجودی عناوین کتابها نمایش داده میشود (شکل .)40

شکل 40ـ استفاده از تابع MIN

فعالیت
کارگاهی

نام و کمترین موجودی کتاب چاپ شده در سال  1395را به دست آورید.

 5بین کتابهایی که بعد از سال  1392منتشر شدهاند نام کتابی که بیشترین موجودی را دارد
بهدست آورید.
برگه  SQLرا انتخاب و پس از حذف دستورهای پیشفرض ،دستورهای  SQLرا وارد و اجرا کنید (شکل .)41
موجودی  (b_   qty) ASو کتاب SELECT b _ name AS
FROM books
)WHERE b _  qty= (SELECT MAX (b_   qty) FROM books
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شکل 41ـ استفاده از تابع MAX

فعالیت
کارگاهی

ـ بیشترین موجودی کتاب های موجود در کتابخانه را به دست بیاورید.
ـ با راهنمایی از شکل  ،40عنوان شکل  41را کامل کنید.

یادداشت

تابع ) (  AVGمقدار میانگین و تابع ) (  SUMجمع کل ستون عددی رکوردهای انتخاب شده را بر
اساس شرط مشخص شده برمیگرداند.
6
7

تعداد کل کتاب های موجود در کتابخانه را محاسبه کنید.
میانگین موجودی کتاب هایی که در سال  1395چاپ شده اند را به دست آورید.

گروهبندی ()GROUP BY
به نظر شما چگونه می توان کمترین موجودی کتاب هر مؤلف را تشخیص داد؟
استفاده از توابع آماری نقش بسزایی در ایجاد گزارش های متنوع دارد .برخی از گزارشات بدون این توابع
قابل انجام نیستند .اما نمایش محاسبات به صورت کلی و عدم توانایی جدا کردن اطالعات موجود در دو
ستون از مشکالتی است که در این بخش داریم .در این مواقع از دستور  GROUP BYاستفاده می شود.
دستور  GROUP BYبیشتر با توابع آماری ( )COUNT، MAX، MIN، SUM، AVGبه کار برده
می شود.
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شکل کلی گروه بندی در SELECT

…  ,فیلد  , 2فیلد SELECT 1
نام جدول FROM
; شرط WHERE
; …  ,فیلد  , 2فیلد GROUP BY 1

کلمه کلیدی HAVING
برای محدود کردن رکوردهای هر گروه هنگام استفاده از  GROUP BYدر پرس وجو از کلمه کلیدی
    HAVINGاستفاده   می شود.
شکل کلی  HAVINGدر SELECT

…  ,فیلد  , 2فیلد SELECT 1
نام جدول FROM
; شرط WHERE
; …  ,فیلد  , 2فیلد GROUP BY 1
; شرط HAVING

  کارگاه  4گروه بندی داده های جدول
١
٢

نرم افزار  phpMyAdminرا اجرا کنید.
دستورهای انتخاب داده های رکورد را وارد کنید.

برگه  SQLرا انتخاب و پس از حذف دستورهای پیش فرض ،دستورهای  SQLزیر را وارد و اجرا کنید.
SELECT
',نویسنده' `b_ auther` AS
COUNT (`b_auther`) AS
'تعداد عنوان کتاب'
SUM(b_qty) AS
'مجموع'
FROM
``books
`GROUP BY `b_ auther

در شکل  42رکوردها بر اساس نام مؤلف ،گروهبندی   شده و تعداد عنوان کتاب و مجموع کتابهای هر مؤلف
نمایش داده میشود.
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شکل 42ـ استفاده از گروه بندی برای نمایش تعداد عنوان کتاب و مجموع کتاب های هر مؤلف

 ٣گروه بندی را محدود کنید.
برای استفاده از شرط در گروه بندی ،از کلمه کلیدی  HAVINGاستفاده می شود.
کدهای زیر را در بخش  SQLوارد و نتیجه را با مرحلۀ قبل مقایسه کنید.
SELECT
',نویسنده' `b_ auther` AS
C OUNT (`b_auther`) AS
'تعداد عنوان کتاب'
SUM(b_qty) AS
'مجموع'
FROM
``books
`GROUP BY `b_ auther
;HAVING SUM(b_qty) > 100

در شکل  43رکوردها بر اساس نام مؤلف ،گروه بندی شده و تعداد عنوان کتاب و مجموع کتاب های هر مؤلف
به شرط اینکه مجموع کتاب های نویسنده بیشتر از  100باشد را نمایش می دهد.
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شکل 43ـ نمایش تعداد عنوان کتاب و مجموع کتاب های هر مؤلف با توجه به شرط

جدول ارزشیابی شایستگی های غیرفنی ،ایمنی و بهداشت و توجهات زیست محیطی
شایستگی ها

شرایط عملکرد
(ابزار ،مواد ،تجهیزات،
زمان ،مکان و)...

شایستگی های مسئولیت پذیری ـ نقش در
گروه ـ استدالل ـ زبان فنی
غیر فنی
رعایت ارگونومی ـ کنترل
ایمنی و بهداشت حفاظتی الکتریکی و الکترونیکی
(ابزار و تجهیزات)

نتایج ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری ها/
نمره دهی)

حفاظت از تجهیزات کارگاه ـ انجام
وظایف محوله در گروه ـ حذف
کاربرهای ایجاد شده پس از انجام
عملیات تعیین شده ـ ارائه دلیل
قابل قبول
برای انتخاب آرگومان ها ،فیلدهای
معیار گروه بندی و توابع آماری
مورد استفاده در دستور ایجاد
پرس وجو

ایجاد پایگاه داده کاهش مصرف
توجهات
زیست محیطی کاغذ و نوشت افزار
نگرش

توجه به ایمنی و بهداشت محیط
دقت در تعیین نوع داده فیلدها غیرقابل قبول
کارگاه
و کلید اصلی هنگام ایجاد
جدول

این شایستگی ها در ارزشیابی پایانی واحد یادگیری باید مورد توجه قرار گیرند.
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ارزشیابی مرحله 1
مراحل کار

شرایط عملکرد
(ابزار ،مواد ،تجهیزات ،نتایج ممکن استاندارد (شاخص ها/داوری ها/نمره دهی) نمره
زمان ،مکان و)...
مکان :کارگاه استاندارد
رایانه

واکشی رکوردهای تعیین شده یک جدول ـ
باالتر از حد مرتب سازی رکوردها ـ تعیین نام مستعار
برای فیلدهای پرس وجو ـ گروه بندی
انتظار
رکوردها ـ استفاده از توابع آماری

تجهیزات :رایانه ای
واکشی رکوردهای تعیین شده یک جدول ـ
واکشی داده ها که نرم افزار شبیه ساز
سرویس دهنده منبع در حد انتظار مرتب سازی رکوردها ـ تعیین نام مستعار
برای فیلدهای پرس وجو
داده روی آن فعال باشد
زمان 20 :دقیقه

پایین تر از
حد انتظار

ایجاد پرس وجو برای واکشی همه داده های
یک جدول

3

2

1

پیوند جدول ( )JOIN TABLE
این دستور برای ترکیب رکوردهای دو یا چند جدول بر اساس یک ستون مرتبط بین جدول ها استفاده می شود.
در پایگاه داده ها به دلیل زیاد بودن اطالعات و جلوگیری از ذخیره مجدد اطالعات جداول رابطه ای ایجاد
می شود .به عنوان مثال اطالعات کتاب ها و اعضای کتابخانه در جدول های جداگانه ذخیره شده و برای هر
کتاب و یا هر عضو یک کد در نظر گرفته می شود .برای جلوگیری از ذخیره مجدد اطالعات فقط اطالعات
ضروری شامل کد عضو ،کد کتاب و تاریخ در جدول امانت کتاب ذخیره می شود .بنابراین اگر بخواهیم
اطالعات مربوط به کتاب و عضوی که آن کتاب را به امانت برده است ،به دست آوریم الزم است جداول را بر
اساس فیلد مشترک آنها با هم ترکیب کنیم .به نظر شما دو جدول اعضای کتابخانه و امانت کتاب بر اساس
کدام فیلد باید ترکیب شوند؟ ترکیب جداول کتاب و امانت کتاب بر اساس کدام فیلد صورت می گیرد؟
عمل ترکیب جداول بر اساس مقدار یک ستون انجام می شود .عمل ترکیب جداول بر اساس خواسته ای که
داریم به روش های مختلف انجام می شود.
انواع  JOINدر SQL
 :INNER JOINمقادیری را بر می گرداند که بین دو جدول ،مشترک هستند.
 :LEFT JOINهمه رکوردهای جدول  1و رکوردهایی از جدول  2که با هم مطابقت دارند را بر می گرداند.
 :RIGHT JOINهمه رکوردهای جدول  2و رکوردهایی از جدول  1که با هم مطابقت دارند را بر می گرداند.
 :FULL JOINهمه رکوردهایی که در جدول  1و  2وجود دارند را بر می گرداند.
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شکل 44ـ شیوۀ اثرگذاری انواع  JOINروی جداول
فیلم

فعالیت
گروهی

پویانمایی شماره  : 11213انواع JOIN

پس از مشاهده فیلم ،جدول زیر را تکمیل کنید.
جدول   1شامل فیلدهای b _ ISBN , b _ name , b _ auther , b _ Publisher , b _ year , b _ qty
loan id , b _ id , b_ ISBN , stu _ id , loan _ date
جدول  2شامل فیلدهای
نوع JOIN

مثال

شیوۀ اثرگذاری روی دو جدول

برای اینکه دستورهای ترکیب جداول را بررسی کنیم ابتدا باید یک جدول ایجاد کنیم.
فعالیت
کارگاهی

ـ جدول  loanرا با ساختار زیر ایجاد کنید.
نام فیلد

نوع داده

اندازه

توضیحات فیلد

 ISBNـb

VARCHAR

30

شابک کتاب

stu _ id

INT

10

کد دانش آموز

loandate

DATE

50

تاریخ امانت

ـ رکوردهایی شامل کد کتاب و کد دانش آموز و تاریخ امانت کتاب را درج کنید .دقت کنید که شابک
کتاب و کد هنرجو در جدول کتاب و هنرجو موجود باشد.
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  کارگاه  5ترکیب جداول
١
٢

نرم افزار  phpMyAdminرا اجرا کنید.
دستورهای ترکیب جداول را وارد کنید.

برگه  SQLرا انتخاب و پس از حذف دستورهای پیش فرض ،دستورهای  SQLزیر را وارد و سپس اجرا کنید.
SELECT loan.l _ id , loan.b_ ISBN, loan.stu _   id , loan .l _ date , books.b_   name
FROM loan
; INNER JOIN books ON loan.b_   ISBN = books.b_ ISBN

با استفاده از این دستورها رکوردهای جدول  loanبا رکوردهای جدول  booksترکیب می شوند و در نتیجه
کتاب هایی که به امانت داده شده اند نمایش داده می شوند (شکل.)45

شکل 45ـ تأثیر INNER JOIN

 ٣دستورهای ترکیب جداول را وارد کنید.
برگه  SQLرا انتخاب و پس از حذف دستورهای پیش فرض ،دستورهای  SQLزیر را وارد و سپس اجرا کنید.
SELECT
books.b_ name , loan.l_ id , loan.stu  _ id , loan.l _ date , loan.b_ ISBN
FROM books
LEFT JOIN loan
; ON loan.b_ ISBN = books.b _ ISBN

دقت کنید که در جدول کتاب های به امانت برده شده( )loanستون نام کتاب وجود ندارد ،با استفاده از
 LEFT JOINو ارتباط برقرار شده به واسطۀ فیلد شابک بین جداول کتاب و امانات ،نام کتاب در کنار سایر
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مشخصات کتاب های به امانت برده شده ،نمایش داده میشود .با استفاده از این دستورها همه رکوردهای
جدول  loanبه همراه رکوردهایی از جدول  booksکه مطابقت دارند برگردانده می شود (شکل.)46

شکل 46ـ تأثیر LEFT JOIN

٤

مطابق شکل کلی  RIGHT JOINترکیب جداول را تغییر دهید.
شکل کلی RIGHT JOIN

نام فیلدها SELECT
نام جدول FROM 1
;نام فیلد  .نام جدول  = 2نام فیلد  .نام جدول  ON 1نام جدول RIGHT JOIN 2
SELECT
loan.b_ ISBN , loan.l _ date , student _info.stu _family ,
student _info.stu _name , student _info.stu _id
FROM loan
RIGHT JOIN student_info
ON
student _info.stu _id = loan.stu _id
ORDER BY student _info.stu _id

با استفاده از این دستورها همه رکوردهای جدول  student_infoبه همراه رکوردهایی از جدول  loanکه
مطابقت دارند برگردانده می شود (شکل.)47
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شکل 47ـ تأثیر RIGHT JOIN

کنجکاوی

چرا برخی از سطرها در جدول کتاب دو بار تکرار شدهاند؟

ارزشیابی مرحله 2
مراحل کار

شرایط عملکرد
(ابزار ،مواد ،تجهیزات،
زمان ،مکان و)...
مکان :کارگاه استاندارد رایانه

پیوند دادن
جدول ها

تجهیزات :رایانه ای که نرم افزار

نتایج ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری ها/
نمره دهی)

تهیه گزارش با استفاده از inner
باالتر از حد
و join ، left join ، right join
انتظار
 full joinـ تعیین نتیجه ترکیب

تهیه گزارش با استفاده از full
شبیه ساز سرویس دهنده منبع
در حد انتظار  joinو  inner joinو تعیین نتیجه

داده روی آن فعال باشد
زمان 15 :دقیقه

تر کیب

پایین تر از
حد انتظار

تهیه گزارش با استفاده از inner
join

نمره

3

2
1
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پشتیبانگیری
هر شرکت و یا کسب و کار با تعدادی سیستم مستقل یا تحت شبکه ،دارای اطالعات بسیار مهمی است که
سرمایه محسوب میشوند .پس باید براساس ضوابط از پیش تعیین شده ،از آنها محافظت کرد .پشتیبان گیری
راهکاری مناسب برای نگهداری اطالعات است ،در زمان از بین رفتن داده ها ،پشتیبان های ایجاد شده،
نجات دهنده کسب و کار برای ادامه فعالیت است.
پشتیبان گیری از پایگاه داده و جداول ،برای انتقال داده ها به یک سیستم دیگر نیز استفاده می شود.
  کارگاه  6تهیه نسخه پشتیبان از پایگاه داده
 ١نرم افزار  phpMyAdminرا اجرا کنید.
 ٢پایگاه داده مورد نظر را انتخاب و روی برگه  Exportکلیک کنید.
 ٣خروجی مورد نظر را انتخاب کنید.
در بخش  Export methodبا انتخاب  Customمی توانید همه حالت های ممکن را مشاهده کنید .در بخش
 Formatمی توانید نوع پروندۀ خروجی را انتخاب کنید .در این بخش یکی از خروجی های موجود مانند PDF
 SQL , CSVو … را انتخاب کنید (شکل .)48

شکل 48ـ تعیین شیوۀ پشتیبان گیری
٤
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از جدول نسخۀ پشتیبان تهیه کنید.
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در بخش  Tablesاین امکان وجود دارد که همه یا بعضی از جدول ها را برای تهیه نسخه پشتیبان انتخاب
کنید .با انتخاب  Structureمی توان از ساختار جدول ،نسخۀ پشتیبان تهیه کرد.
انتخاب  Dataچه کاربردی دارد؟

کنجکاوی

در بخش  Outputمی توانید نام مورد نظرتان را در کادر  File name templateوارد کنید .در بخش
 Compressionنوع فشرده سازی را  gzippedتعیین کنید .انتخاب  gzippedسبب فشرده سازی پروندۀ
پشتیبان در خروجی می شود (شکل .)49

شکل 49ـ تعیین نام پرونده و شیوۀ فشرده سازی
فعالیت
کارگاهی

با توجه به موارد زیر از پایگاه داده  lib _ schoolنسخه پشتیبان تهیه کنید.
ـ فقط از ساختار جدول  student_ infoپشتیبان بگیرید.
ـ عالوه بر ساختار از داده های جدول  booksنسخه پشتیبان بگیرید.
  کارگاه  7تهیه نسخه پشتیبان از جدول
١
٢

نرم افزار  phpMyAdminرا اجرا کنید.
جدول مورد نظر را انتخاب و روی برگه  Exportکلیک کنید.
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 ٣خروجی مورد نظر را انتخاب کنید.
در بخش  Export methodبا انتخاب  Customمی توانید همه حالت های ممکن را مشاهده کنید .در این
بخش یکی از خروجی های موجود مانند  SQL , PDF , CSVو … را انتخاب کنید (شکل .)50

شکل   50ـ تعیین نوع پشتیبان گیری

اگر در بخش  object creation optionsگزینه  Add CREATE TABLE statementو سپس IF NOT EXISTS

را انتخاب کنید ،هنگام بازیابی جدول در صورتی که جدول وجود نداشته باشد ایجاد می شود.
 ٤نام پرونده پشتیبان را تعیین کنید.
در بخش  Outputمی توانید نام مورد نظرتان را در کادر  File name templateوارد کنید .در بخش
 Compressionنوع فشرده سازی را  gzippedتعیین کنید .این انتخاب سبب فشرده سازی پرونده پشتیبان
در خروجی می شود (شکل .)51

شکل   51ـ تعیین نام پرونده و شیوۀ فشرده سازی
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فعالیت
کارگاهی

از جدول  infoدر پایگاه داده  studentsنسخه پشتیبان تهیه کنید.

  کارگاه  8بازیابی اطالعات پایگاه داده
 ١نرم افزار  phpMyAdminرا اجرا کنید.
 ٢پایگاه داده مقصد برای بازیابی اطالعات را باز کنید.
در صورتی که پایگاه داده وجود ندارد ابتدا آن را ایجاد کنید.
 ٣پرونده پشتیبان را انتخاب کنید.

شکل   52ـ انتخاب پرونده پشتیبان
کنجکاوی

هنگام پشتیبان گیری از پایگاه داده چه تنظیمی انجام شود تا نیاز به ایجاد پایگاه داده هنگام بازیابی
نباشد؟
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 4قالب پروندۀ پشتیبان را انتخاب کنید.
در بخش  Formatقالب پرونده پشتیبان را انتخاب کنید و دکمه  Goرا بزنید (شکل .)52
فعالیت
کارگاهی

پایگاه داده  studentsرا بازیابی کنید.

  کارگاه  9بازیابی اطالعات جدول
 ١نرم افزار  phpMyAdminرا اجرا کنید.
 ٢پایگاه داده مقصد را انتخاب کنید.
 ٣ساختار پروندۀ پشتیبان جدول را انتخاب کنید.
در برگه  Importبا فشردن دکمه  Browseپروندۀ پشتیبان و در بخش  Formatساختار پروندۀ پشتیبان را
انتخاب کنید (شکل .)53

شکل   53ـ انتخاب پرونده پشتیبان
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فعالیت
کارگاهی

جدول  infoدر پایگاه داده  studentsرا بازیابی کنید.

ارزشیابی مرحله 3
مراحل کار

شرایط عملکرد
(ابزار ،مواد ،تجهیزات،
زمان ،مکان و)...
مکان :کارگاه استاندارد رایانه

نتایج ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری ها/
نمره دهی)

پشتیبان گیری از جدول و پایگاه
باالتر از حد
داده با تنظیمات تعیین شده ـ
انتظار
بازیابی پایگاه داده ـ بازیابی جدول

تجهیزات :رایانه ای که نرم افزار
پشتیبان گیری و
شبیه ساز سرویس دهنده منبع
پشتیبان گیری از جدول و پایگاه
بازیابی اطالعات
در حد انتظار
داده روی آن فعال باشد
داده با تنظیمات تعیین شده
پایین تر از
حد انتظار

زمان 15 :دقیقه

پشتیبان گیری از جدول و پایگاه
داده با تنظیمات پیش فرض

نمره

3
2
1

حذف جدول
از دستور  DROP TABLEبرای حذف یک جدول از پایگاه داده استفاده می شود.
شکل کلی حذف جدول

; نام جدول  .نام پایگاه داده DROP TABLE

  کارگاه  10حذف جدول از پایگاه داده
 ١نرم افزار  phpMyAdminرا اجرا کنید.
 ٢دستور حذف جدول را وارد کنید.
برگه  SQLرا انتخاب کنید و پس از حذف دستورهای پیش فرض ،دستور حذف جدول را وارد کنید (شکل.)54

شکل   54ـ نتیجه حذف جدول
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 ٣جدول را با استفاده از  wizardحذف کنید.
پایگاه داده موردنظر را انتخاب و برگه  Structureرا کلیک کنید .جدول موردنظر را از بین جدول های موجود
انتخاب کرده ،سپس روی  Dropکلیک کنید (شکل .)55

شکل   55ـ انتخاب و حذف جدول

شکل   56ـ تأیید حذف جدول
کنجکاوی

ـ شکل  56چه پیامی را اعالم می کند؟
ـ کاربرد  Enable foreign Key checksرا بررسی کنید.

فعالیت
کارگاهی

جدول  infoدر پایگاه داده  studentsرا با دستورات  SQLو  wizardحذف کنید.
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  کارگاه  11حذف پایگاه داده
از دستور  DROP DATABASEبرای حذف یک پایگاه داده استفاده می شود.
شکل کلی حذف پایگاه داده
1
٢

; نام پایگاه داده DROP DATABASE

نرم افزار  phpmyadminرا اجرا کنید.
دستور حذف پایگاه داده  lib_ schoolرا وارد کنید (شکل .)57

شکل   57ـ حذف پایگاه داده

 ٣پایگاه داده را با استفاده از  wizardحذف کنید.
پایگاه داده مورد نظر را انتخاب و پس از برگه  Structureبرگه  Operationsرا انتخاب کنید .روی پیوند
) Drop the database (DROPکلیک کنید (شکل .)58

شکل   58ـ حذف پایگاه داده با استفاده از wizard
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فعالیت
کارگاهی

پیام تأیید حذف و ترجمۀ آن را بنویسید.
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ـ پایگاه داده  studentsرا با استفاده از دستورات  SQLیا  wizardحذف کنید.

پروژه

در نمایندگی یک شرکت خودروسازی ،ماشین هایی برای تعمیر پذیرفته می شوند و تعدادی قطعه برای
تعمیر ماشین مورد استفاده قرار می گیرند .هر ماشین توسط یک یا چند تعمیرکار تعمیر شده ،در
نهایت هزینه تعمیر به صورت برگ خرید برای مالک خودرو صادر می شود.
جدولی به نام تعمیرکار با فیلدهای کد تعمیرکار ،نام تعمیرکار ایجاد کنید.
جدولی به نام تعمیر با فیلدهای کد تعمیر ،کد نوع تعمیر ،کد ماشین ،کد قطعه ،کد تعمیرکار ایجاد
کنید.
جدولی به نام قطعه با فیلدهای کد قطعه ،نام قطعه و قیمت ایجاد کنید.
جدولی به نام نوع تعمیر با فیلدهای کد نوع تعمیر ،نوع تعمیر و قیمت تعمیر ایجاد کنید.
جدولی به نام خودرو با فیلدهای کد و نام مالک ،نام خودرو ،کد ،نوع و شماره پالک خودرو ایجاد کنید.
جدولی به نام برگ خرید با فیلدهای کد برگ خرید ،کد تعمیر ،هزینه ایجاد کنید.
 1فهرست ماشین های تعمیرشده را به همراه نام مالک خودرو نمایش دهید.
 ٢فهرست یک نوع ماشین تعمیرشده به همراه نام مالک خودرو نمایش دهید.
 ٣نام قطعاتی که برای تعمیر خودرو با شماره پالک  123به کار رفته نمایش دهید.
 ٤هزینه تعمیر نهایی یک خودرو را نمایش دهید.
 ٥فهرست تعمیرکاران را به همراه لیست مشخصات تعمیر شده توسط آن نمایش دهید.
 ٦کمترین و بیشترین هزینه تعمیر برای کدام خودرو انجام می شود.
 ٧کمترین و بیشترین هزینه تعمیر که هر تعمیرکار انجام داده است چقدر بوده است.
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ارزشیابی مرحله 4
مراحل کار

شرایط عملکرد
(ابزار ،مواد ،تجهیزات،
زمان ،مکان و)...

باالتر از حد حذف جدول و پایگاه داده با
استفاده از  wizardو کد SQL
انتظار

3

تجهیزات :رایانه ای که نرم افزار
حذف جدول و پایگاه داده با
شبیه ساز سرویس دهنده منبع در حد انتظار
استفاده از کد SQLS
داده روی آن فعال باشد

2

حذف جدول و پایگاه داده با
استفاده از wizard

1

مکان :کارگاه استاندارد رایانه
حذف پایگاه
داده و جدول

نتایج ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری ها/
نمره دهی)

زمان 20 :دقیقه

پایین تر از
حد انتظار

نمره

معیار شایستگی انجام کار:
کسب حداقل نمره  2از مراحل واکشی داده ها ،پیوند دادن جدول ها و پشتیبان گیری و بازیابی اطالعات
کسب حداقل نمره  2از بخش شایستگی های غیر فنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین  2از مراحل کار
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