جدول ارزشیابی پایانی
شرح کار:
1ـ واکشی داده ها
2ـ پیوند دادن جدول ها
3ـ پشتیبان گیری و بازیابی اطالعات
4ـ حذف بانک و جدول
استاندارد عملکرد:
با استفاده از دانش و شناخت پایگاه داده و جدول ،ایجاد گزارش های متنوع ،عملیات پشتیبان گیری از اطالعات و الحاق و جداسازی پایگاه داده تحت وب را
انجام دهد.
شاخص ها:
شماره مرحله
کار

شاخص های مرحله کار

1

واکشی رکوردهای تعیین شده یک جدول ـ تعیین شرط واکشی ـ مرتب سازی رکوردها ـ تعیین
فیلدهای معیار مرتب سازی ـ تعیین شیوه مرتب سازی ـ تعیین نام مستعار برای فیلدهای
پرس وجو ـ گروه بندی رکوردها ـ تعیین فیلدهای معیار گروه بندی ـ استفاده از توابع آماری ـ
محدود کردن رکوردهای هر گروه

2

انتخاب روش ترکیب ـ تهیه گزارش با استفاده از  inner joinـ تهیه گزارش با استفاده از left
 joinـ تعیین جدول سمت چپ ـ تهیه گزارش با استفاده از  right joinـ تعیین جدول سمت
راست ـ تهیه گزارش با استفاده از  full joinـ تعیین نتیجه ترکیب

3

انتخاب تنظیمات پشتیبان گیری ـ پشتیبان گیری از جدول و پایگاه داده با تنظیمات تعیین
شده ـ بازیابی پایگاه داده ـ بازیابی جدول

4

انتخــاب شــیوه حــذف ـ حــذف جــدول بــا اســتفاده از  wizardـ حــذف جــدول بــا اســتفاده از کــد
 SQLـ حــذف پایــگاه داده بــا اســتفاده از  wizardـ حــذف پایــگاه داده بــا اســتفاده از کــد SQL

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 (واکشی داده ها  20دقیقه ـ پیوند دادن جدول ها  15دقیقه ـ پشتیبان گیری و بازیابی اطالعات  15دقیقه ـ حذف بانک و جدول  10دقیقه)
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف
1

واکشی داده ها

2

2

پیوند دادن جدول ها

2

3

پشتیبان گیری و بازیابی اطالعات

2

4

حذف بانک و جدول

1

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 5

مدیریت صفحات وب پویا
با توجه به افزایش روزافزون تارنماها ،نیاز به توسعه وب و کاربری از صفحات وب پویا بسیار ضروری است تا بتوان از امکانات
آن برای مدیریت بهتر اطالعات پایگاه داده تحت وب استفاده کرد .کاربران برای به دست آوردن اطالعات مورد نیاز خود در
دنیای وب ،نیاز به پایگاه داده دارند .اتصال بین پایگاه داده و صفحات وب پویا به وسیله برنامه نویسان انجام می شود .چگونگی
این ارتباط و نوع تعامل کاربران نقش بسزایی در کارآمدی استفاده از پایگاه داده تحت وب دارد .سرعت عمل ،اعتبار داده
و مدت زمان به روزرسانی داده ها در پایگاه داده تحت وب بستگی به سرعت عمل و انعطاف پذیری پایگاه داده در قبال
سیستم عامل های متفاوت و نوع اتصال بین صفحات وب پویا و پایگاه داده تحت وب دارد .در این فصل ضمن توسعه صفحات
وب پویا ،با یک پروژۀ فروشگاه برخط در یک پایگاه داده تحت وب ،پیاده سازی صفحات وب پویا را فرا خواهیدگرفت.

واحد یادگیری 7
شایستگی توسعه صفحات وب پویا

آیا تا به حال پی برده اید
چگونه می توان اطالعات را بین صفحات وب جابه جا کرد؟
چگونه می توان داده های استخراج شده از پایگاه داده ها را در صفحات نمایش داد؟
چگونه می توان از دسترسی کاربران به یک صفحه وب جلوگیری کرد؟
چگونه می توان وضعیت کاربر را در مراحل دسترسی به تارنما نگهداری کرد؟
هدف از این واحد یادگیری اتصال صفحه وب پویا به پایگاه داده با نرم افزار  phpاست.

استانداردعملکرد
با استفاده از دانش پایگاه داده و وب پویا ،با اتصال به پایگاه داده و تعیین سطح دسترسی کاربران ،اطالعات
نمون برگ را به سرویس دهنده ارسال کند.

222

پودمان پنجم :مدیریت صفحات وب پویا

تارنما مجموعه ای از صفحات برای انتقال اطالعات به بهترین شکل به بازدیدکنندگان است .اگر بخواهیم
تارنما با کاربر در تعامل باشد ،باید عالوه برنمایش صفحات ایستا دارای قابلیت های بیشتری باشد .توانایی
ورود به تارنما براساس نام کاربری و گذرواژه ،دریافت تقاضاها ،پردازش ورودی ها و نمایش نتایج روی تارنما
از قابلیت هایی هستند که به کمک پایگاه داده به وجود می آید.
  کارگاه  1ایجاد پایگاه داده و جدول
برای استفاده مجدد از اطالعات اعضای تارنما الزم است ،آنها را در یک پایگاه داده ذخیره کنیم .بهتر است
نام گذاری فیلدهای جدول کاربران بر اساس نام اشیاء در نمون برگ عضویت تارنما انجام شود.
 phpMyAdmin ١را از نرم افزار وب سرور  WAMPاجرا کنید.
 2پایگاه داده  shop_dbرا با انتخاب  utf8_persian_ciاز منوی  collationایجاد کنید (شكل.)1

شکل 1ـ ایجاد پایگاه داده در phpMyAdmin

3

جدول  usersرا در پایگاه داده  shop_dbبراساس جدول  1ایجاد کنید.
جدول1ـ فیلدهای جدول users
نوع داده

اندازه

توضیحات فیلد

نام فیلد
realname

VARCHAR

80

نام واقعی کاربر

username

VARCHAR

30

نام کاربری (کلید اصلی)

password

VARCHAR

20

گذرواژه

email

VARCHAR

60

رایانامه

type

TINYINT

1

نوع کاربر (مدیر/کاربر عادی)
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4

فیلد  usernameرا به عنوان فیلد کلید ( )primary keyتعیین کنید (شكل.)2

شکل2ـ ایجاد جدول در پایگاه داده

کنجکاوی

فعالیت
گروهی

به چه دلیل نام کاربری به عنوان کلید اصلی انتخاب شده است؟

با مشورت هم گروهی خود بررسی کنید که اگر کاربر نهایی به صورت مستقیم و بدون واسطه به پایگاه
داده و جداول طراحی شده تارنما دسترسی داشته باشد ،چه خطراتی را به دنبال خواهد داشت.

برای دسترسی به پایگاه داده و جداول طراحی شده ،صفحات وب پویا به عنوان واسط کاربری در نظر گرفته
شده است؛ بنابراین در زبان برنامه نویسی  phpدستوراتی پیش بینی شده است که برای برقراری ارتباط بین
صفحات وب پویا و پایگاه داده استفاده می شود .در این بخش با دستورهای پرکاربردی آشنا خواهید شد که
مدیریت پایگاه داده و جداول تعریف شده در سرویس دهنده  MySqlرا بر عهده خواهند گرفت .مرحله اول
اتصال به سرویس دهنده پایگاه داده  MySqlاست که در حالت مستقیم با استفاده از  Phpmyadminانجام
می شود (شكل .)3
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اتصال به
بانک اطالعاتی
mysqli_connect

اجرای یک
پرس و جو

قطع ارتباط با
بانک اطالعاتی

mysqli_query
MySql

mysqli_close

mysqli_fetch_array

فراخوانی
رکوردهای جدول
شکل3ـ دستورات  phpبرای ارتباط با پایگاه داده

تابع mysqli_connect
از این تابع برای ایجاد یک اتصال به سرویس دهنده  MySqlو انتخاب یک پایگاه داده استفاده می شود.
شکل کلی تابع mysqli_connect
نام پایگاه ،گذرواژه سرویسدهنده ، MySqlنام کاربری سرویسدهنده ، MySqlنام سرور( mysqli_connect

؛)نام پایگاه داده

مقدار برگشتی این تابع باید در متغیری ذخیره شود تا به عنوان مشخصه اتصال ،در ورودی دستورات بعدی
استفاده شود .در شکل  3عملیات معادل تابع ) (  mysqli_connectرا در  Phpmyadminمشاهده می کنید.

شکل 4ـ معادل دستور  mysqli_connectدر phpMyAdmin
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تابع mysqli_connect_errno
این تابع برای بررسی موفقیتآمیز بودن اتصال به سرویسدهنده  MySqlاستفاده میشود .خروجی تابع در
صورت عدم اتصال به سرویسدهنده  ،MySqlشماره خطای رخ داده است و در صورت برقراری اتصال عدد 0
خواهد بود.
از این تابع وقتی استفاده می شود که بخواهیم شرح خطای عدم اتصال به سرویس دهنده  MySqlرا نمایش
دهیم .در صورت اتصال موفق خروجی این تابع  nullاست.
تابع mysqli_query
این تابع پرس وجو مورد نظر را در پایگاه داده اجرا می کند .در شکل  5عملیات معادل تابع mysqli_query
را در  Phpmyadminمشاهده می کنید.
شکل کلی تابع mysqli_query
;) فرمان ها , SQLمشخصه اتصال به سرویس دهنده mysqli_query ( MySql

شکل   5ـ عملیات معادل تابع  mysqli_queryرا در Phpmyadmin
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تابع mysqli_close
این تابع اتصال ایجادشده با سرویس دهنده  MySqlرا قطع می کند (شكل.)6
شکل کلی تابع mysqli_close

;)مشخصه اتصال به سرویس دهنده mysqli_close (MySql

شکل   6ـ عملیات معادل تابع  mysqli_closeرا در Phpmyadmin

  کارگاه  2ثبت اطالعات عضویت در تارنما
در این کارگاه صفحه ای برای ثبت اطالعات کاربران عضو در جدول کاربران( )usersطراحی می کنیم.
   ١پرونده  action_register.phpرا بازکرده ،مکان نما را به زیر دستورات بررسی صحت ورود اطالعات،
انتقال دهید .محل درج دستورات جدید در پرونده  action_register.phpرا در کد زیر ببینید.
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2

اتصال به سرویس دهنده  MySqlبرقرار كنيد.

در دستور  ifاگر بهجای شرط عدد قرار داده شود ،عدد غیرصفر معادل  trueو عدد صفر معادل  falseدرنظرگرفته
میشود .در کد باال اگر اتصال به پایگاه داده برقرار نباشد ،خروجی تابع  mysqli_connect_errnoشماره خطا
خواهد بود و پس از نمایش توضیحات خطای ایجاد شده ،از ادامه برنامه جلوگیری میکند.
 3اطالعات عضويت را ذخيره كنيد.
برای ذخیره کردن اطالعات عضویت در تارنما در جدول  usersدستورات زیر را وارد کنید.

از آنجا که خروجی دستور  mysqli_queryمی تواند از انواع مختلف باشد ،برای بررسی  trueبودن خروجی
از عملگر === استفاده شده است که عالوه بر مقدار خروجی ،نوع آن هم بررسی شود.
فیلد  typeبرای تفکیک نوع کاربران پیش بینی شده است .عدد  0برای کاربر عادی و عدد  1برای کاربر مدیر
درنظر گرفته شده است.
 ٤اتصال سرويس دهنده را ببنديد.
برای بستن اتصال سرویس دهنده  MySqlدستور روبه رو را وارد کنید.
 ٥نمايش اطالعات نمون برگ را حذف كنيد.
در پرونده  action_register.phpدستورهاي نمایش اطالعات نمون برگ را حذف کنید.
 ٦كاربر جديد ثبت نام كنيد.
تغییرات پرونده را ذخیره کنید ،سپس از طریق نمون برگ عضویت در تارنما اقدام به ثبت نام کاربر جدید
کنید.
 ٧از ثبت اطالعات کاربر جدید در جدول كاربران اطمینان حاصل کنید.
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تابع mysqli_fetch_array
این تابع محتوای یک سطر از جدول را در یک آرایه ذخیره می کند .اندیس های این آرایه اسامی فیلدهای
جدولی است که پرس وجو برای آن انجام شده است .همچنین برای دسترسی به عناصر آرایه می توان از اندیس
عددی نیز استفاده کرد که ترتیب این اندیس ها بر اساس موقعیت فیلدها در جدول تعیین می شود.
شکل کلی تابع mysqli_fetch_array
;) خروجی تابع اجراکننده پرس وجو( Mysqli_fetch_array
خروجی این تابع یک آرایه است .هنگام استفاده از این تابع می توان خروجی را در یک متغیر ذخیره کرد.
شکل  7عملیات معادل تابع  mysqli_fetch_arrayدر  Phpmyadminرا نمايش مي دهد.

شکل 7ـ عملیات معادل تابع  mysqli_fetch_arrayدر Phpmyadmin

  کارگاه  3صفحه ورود به تارنما
در این کارگاه صفحه ورود به تارنما را برای کاربران طراحی می کنیم (شکل.)8
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شکل  8ـ صفحه ورود به تارنما

 ١یک پرونده جدید با نام  login. phpایجاد کنید.
دستورهای زیر را برای ایجاد نمون برگ دریافت نام کاربری و گذرواژه با استفاده از ابزارهای Dreamweaver
ایجاد کنید.

چرا در کد باال اشیاء نمون برگ را در جدول قرار داده ایم؟
 2پرونده  login.phpرا در پوشه  iranianshopذخیره کنید.
 ٣پرونده  header.phpبازکنید و پیوند مربوط به ورود به تارنما را به شکل زیر تغییر دهید.
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 ٤با استفاده از  localhostپرونده  login.phpرا اجرا کنید.
 ٥مشخصات كاربر پرونده را بررسي كنيد.
برای بررسی مشخصات کاربر پرونده  action_login.phpرا ایجاد کرده ،کدهای زیر را تکمیل کرده در آن بنویسید.

 ٦پرونده  action_login.phpرا در پوشه  iranianshopذخیره کنید.
 ٧عملکرد پرونده  action_login.phpرا بررسی کنید.
پرونده  login.phpرا اجرا کنید .نام کاربری و گذرواژه را به شکل صحیح وارد کرده ،روی دکمه ورود کلیک
کنید و نتیجه را مشاهده کنید.
بار دیگر پرونده  login.phpرا اجرا کنید .نام کاربر یا گذرواژه را اشتباه وارد کنید .روی دکمه ورود کلیک کنید.
فعالیت
کارگاهی

ـ یک کاربر با نام واقعی مدیریت ،نام کاربری  ، adminگذرواژه  adminو نشانی رایانامه admin@medu.ir
ایجاد کنید .سپس وارد  phpmyadminشوید و مقدار فیلد  typeاین رکورد را از  0به  1تغییر دهید.

ـ این تغییر چه تأثیری در نوع کاربر دارد؟
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جدول ارزشیابی شایستگی های غیرفنی ،ایمنی و بهداشت و توجهات زیست محیطی
شایستگیها

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

مسئولیت پذیری ـ تصمیمگیری ـ
شایستگیهای
حل مسئله ـ تفکر خالق ـ نقش در
غیر فنی
گروه ـ زبان فنی
ایمنی و
بهداشت

استاندارد
نمره
نتایج ممکن
(شاخصها/داوری/نمره دهی)
قابلقبول

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

توجهات
زیستمحیطی

ثبت و نگهداری و تبادل اطالعات
کاربران از طریق صفحات پویا
کاهش سفرهای درون و برون
شهری

نگرش

دقت در کنترل سطح دسترسی
کاربران تارنما

حفاظت از تجهیزات
کارگاه ـ انجام وظایف
محوله در گروه ـ ارائه
راه حل خالقانه برای
مسئله

غیرقابلقبول توجه به ایمنی و
بهداشت محیط
کارگاه
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این شایستگیها در ارزشیابی پایانی واحد یادگیری باید موردتوجه قرار گیرند.

ارزشیابی مرحله 1
مراحل کار
اتصال به
پایگاه داده و
درج اطالعات
تحت وب

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

نتایج
ممکن

استاندارد
نمره
(شاخصها/داوری/نمره دهی)

باالتر از اتصال به پایگاه داده و 3
مکان :کارگاه استاندارد رایانه
تجهیزات :رایانهای که نرمافزار حد انتظار قطع اتصال ـ درج اطالعات
در پایگاه داده ـ نمایش
 IDEطراحی صفحات وب ،نرمافزار
رکوردهای موردنیاز از پایگاه
شبیهساز وبسرور و مرورگر استاندارد
داده تحت وب
اینترنت روی آن نصب باشد.
زمان 20:دقیقه
در حد اتصال به پایگاه داده و قطع 2
انتظار

اتصال ـ درج اطالعات در
پایگاه داده تحت وب

پایینتر از اتصال به پایگاه داده و قطع 1
حد انتظار اتصال
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آرایه $_SESSION
کاربر در تارنما دارای دو وضعیت است .کاربری که هنوز  loginنکرده است و کاربری که  loginکرده است.
با توجه به اینکه سرویس هایی که در صفحات وب به کاربر ارائه می شود به وضعیت کاربر بستگی دارد ،باید از
وضعیت کاربر در تمام صفحات وب اطالع داشته باشیم .برای این منظور از  sessionاستفاده کرده ،وضعیت
کاربر را در  sessionذخیره می کنیم.
 sessionیک پرونده در پوشه موقت روی سرویس دهنده ایجاد می کند ،که متغیرهای ثبت شده درsession
و مقادیر آنها در آن پرونده نگهداری و ذخیره می شوند .یکی از روش های در دسترس قرار دادن این اطالعات
در صفحات مختلف تارنما بهره گیری از آرایه  $_SESSIONاست.
تعریف متغیر و مقداردهی آن در session

;مقدار = ]"نام متغیر"[ $_SESSION

تابع session_start
برای اینکه بتوان از آرایه  $_SESSIONاستفاده کرد باید تابع  session_startرا فراخوانی کرد .قبل از
فراخوانی تابع  session_startنباید دستوری از جنس  HTMLیا مشابه آن وجود داشته باشد .درصورتی که
قبل از فراخوانی این تابع مث ً
ال با  echoعبارتی را نمایش داده باشید با خطا و عدم کارکرد صحیح  sessionها
مواجه خواهید شد.
به مثال زیر دقت کنید :

یادداشت

در هر یک از صفحات وب که می خواهید از متغیرهای  sessionاستفاده کنید ،باید در ابتدای صفحه
وب مورد نظر تابع  session_startرا فراخوانی کنید.
به سادگی با استفاده از تابع  issetمی توانید وجود یا عدم وجود یک متغیر در  sessionرا بررسی کنید.
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  کارگاه  4محاسبه تعداد بازدید کاربر از صفحه وب
 ١یک پرونده جدید با نام  visit. phpایجاد کنید.
دستورهای زیر را وارد کنید.

 2پرونده را در پوشه  wwwذخیره کنید.
 ٣با استفاده از  localhostپرونده  visit.phpرا اجرا کنید.
بعد از اولین اجرا خروجی را مشاهده کرده ،با زدن کلید به روزرسانی ( )Refreshمرورگر ،دوباره پرونده را اجرا
کنید .این کار را چندین بار انجام دهید و تغییرات ایجاد شده در خروجی را بررسی کنید.
 ٤با استفاده از  localhostپرونده  visit.phpرا یک بار دیگر اجرا کنید.
خروجی چیست؟ چرا؟
 ٥پرونده ای با نام  reset.phpایجاد کرده ،کد زیر را در آن بنویسید.
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تابع unset
برای حذف محتوای یک متغیر از تابع  unsetاستفاده می شود.
شکل کلی تابع unset

;)نام متغیر( unset

 ٦عملكرد پرونده را بررسي كنيد.
برای بررسی عملکرد پرونده  reset.phpکارهای زیر را انجام دهید.
ـ برنامه  reset.phpو  visit.phpرا در دو  tabیک مرورگر اجرا کنید.
ـ صفحه  visit.phpرا چند بار  refreshکنید و خروجی را مشاهده کنید.
ـ صفحه  reset.phpرا  refreshکنید.
ـ به صفحه  visit.phpرفته ،آن را  refreshکنید و خروجی را مشاهده کنید.
خروجی آن چه تغییری کرد؟ چرا؟
فعالیت
کارگاهی

برنامه ای به زبان  phpبنویسید که نام یک رنگ را در متغیری با نام دلخواه در  sessionذخیره کند و با
زدن دکمه تأیید به صفحه جدیدی وارد شود که رنگ پس زمینه آن معادل با مقدار متغیر  sessionباشد.
تابع session_unset
برای حذف همه متغیرهای تعریف شده در  sessionاستفاده می شود .این تابع آرگومان ورودی ندارد.
تابع session_destroy
برای از بین بردن و حذف کامل پرونده ایجاد شده برای  sessionدر وب سرویس استفاده می شود .با استفاده
از این تابع همه متغیر های تعریف شده در  sessionنیز حذف خواهند شد .این تابع آرگومان ورودی ندارد.
به مثال دقت کنید :
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  کارگاه  5تشخیص ورود کاربر به فروشگاه
بازدیدکنندگان تارنما به دو گروه کاربر تارنما و مهمان دسته بندی می شوند .کاربر تارنما برای ورود به تارنما
باید  loginکند و بازدیدکننده ای که  loginنکرده است ،کاربر مهمان است .در این کارگاه وضعیت کاربر و نام
واقعی او را در  sessionذخیره می کنیم.
 ١پرونده  action_login.phpباز کرده ،دستورهای زیر را تکمیل کرده ،در محل مشخص شده اضافه کنید.

 2پرونده  header.phpبازکرده،
دستورهای زیر را به ابتدای پرونده
اضافه کنید.
با توجه به اینکه پرونده  header.phpدر همه صفحات وب فروشگاه  includeشدهاست ،با اضافهکردن تابع
 session_startبه این پرونده ،تابع در تمام صفحات اجرا میشود و به سادگی میتوان از آرایه $_SESSION
برای مدیریت متغیرهای  sessionاستفاده کرد.
 ٣با توجه به وضعیت کاربر منوی سرصفحه را تغییر دهید.
دستور  tableمربوط به منوها در پرونده  header.phpرا به صورت زیر تغییر دهید.
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 ٤خروج كاربر از تارنما را كدنويسي كنيد.
یک پرونده جدید با فرمت  phpو به نام  logoutایجاد کنید و دستورهای زیر را برای خروج کاربر از تارنما
بنویسید و پرونده را در پوشه  iranianshopذخیره کنید.

 ٥عملكرد  sessionرا بررسي كنيد.
با کلیک روی پیوند ورود به تارنما و وارد كردن نام کاربری و گذرواژه صحیح ،عملکرد  sessionو پیام های
منوی اصلی را بررسی کنید.
در شکل  9پس از ورود موفقیت آمیز پیام مناسبی نمایش داده می شود ولی متن و پیوند ورود به تارنما هنوز
تغییر نکرده است .برای بررسی نهایی روی پیوند صفحه اصلی در منوی باالی تارنما کلیک کنید.

شکل 9ـ ورود موفق به تارنما
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شکل 10ـ خروج از تارنما
فعالیت
کارگاهی

با استفاده از تابع  unsetپرونده وب پویای  logout.phpرا بازنویسی کنید.

  کارگاه  6تشخیص نوع کاربر
تا این مرحله بازدیدکنندگان تارنما به دو گروه میهمانان و کاربران تقسیم شده اند .کاربران نیز به دو گروه
کاربران عمومی و مدیران تقسیم می شوند .در جدول  usersفیلدی با نام  typeبه همین منظور پیش بینی
شده است که مقدار  0در این فیلد برای کاربر عمومی و مقدار  1برای مدیر درنظرگرفته شده است.
در این کارگاه با توجه به فیلد  typeنوع کاربر (مدیر یا کاربر عمومی) را تشخیص داده ،در  sessionذخیره می کنیم.
١
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فعالیت
کارگاهی

بعد از ورود موفق به تارنما در نوار نشانی مرورگر صورت دستی نشانی ورود و ثبت نام را بنویسید.
خروجی نمایش داده شده را بررسی کنید.
  کارگاه  7ایجاد محدودیت دسترسی
سطح دسترسی کاربر به صفحات تارنما با توجه به نوع و وضعیت کاربر تعیین می شود .برای مثال هنگامی که
کاربر وارد تارنما می شود ،نباید بتواند دوباره ثبت نام کاربر جدید را انجام دهد و همچنین اگر به صورت دستی
در نوار نشانی نام پرونده  login.phpرا وارد کند ،نباید اجازه ورود مجدد داشته باشد.
در این کارگاه قصد داریم دسترسی به پرونده های  login.phpو  register.phpرا با توجه به نوع و وضعیت
کاربر محدود کنیم.
 ١پرونده  login.phpرا بازکرده ،دستورهای زیر را تکمیل کرده ،در محل مشخص شده اضافه کنید.

2

پرونده  register.phpرا بازکرده ،دستورهای زیر را تکمیل کرده ،در محل مشخص شده اضافه کنید.
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 ٣به وسيله مرورگر وارد پرونده هاي ديگر شويد.
تغییرات پرونده ها را ذخیره کرده ،با وارد كردن حساب کاربری صحیح بعد از ورود موفق به تارنما تالش کنید
به وسيله مرورگر وارد پرونده های  login.phpو  register.phpشوید.
فعالیت
کارگاهی

در کارگاه قبل بعد از ورود موفق ،در صورتی که کاربر بخواهد وارد صفحه ثبت نام شود ،به پرونده
 index.phpمنتقل می شود .شرایطی را ایجاد کنید که به جای انتقال به پرونده  index.phpپیام
مناسبی در یک صفحه جدید به کاربر نمایش داده شود .توجه داشته باشید صفحه جدید باید دارای
قالب اصلی تارنما باشد.
  کارگاه  8ایجاد نمون برگ ثبت محصوالت فروشگاه
در این کارگاه صفحه ثبت محصوالت فروشگاه را با ایجاد نمون برگ شکل  11طراحی می کنیم.

شکل11ـ نمون برگ ورود محصوالت
١

جدول  productsرا در پایگاه داده  shop_dbایجاد کنید (جدول.)2
جدول2ـ ساختار فیلدهای جدول products
نام فیلد

pro_code

اندازه

توضیحات فیلد

نوع داده

10

کد کاال (کلید اصلی)

200

نام کاال

INT

10

تعداد موجودی

FLOAT

ـــ

قیمت کاال

80

نام پرونده تصویرکاال

ـــ

توضیحات کاال

INT

VARCHAR pro_name
pro_qty
pro_price

VARCHAR pro_image
pro_detail
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 2نمون برگ دريافت مشخصات را ايجاد كنيد.
یک پرونده جدید با نام  admin_products.phpایجاد کرده ،دستورهای زیر را برای ایجاد نمون برگ دریافت
مشخصات محصوالت فروشگاه بنویسید .پرونده را در پوشه  iranianshopذخیره کنید.

برای چیدمان مناسب اجزای نمون برگ ،آن را در یک جدول طراحی کرده ایم.
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 ٣خروجي نمون برگ را مشاهده كنيد.
تارنما را باز کنید و با وارد کردن نام پرونده  admin_products.phpدر نوار نشانی مرورگر خروجی نمون
برگ ایجاد شده را مشاهده کنید.
 ٤پرونده  header.phpرا بازکرده ،دستورهای زیر را در محل مشخص شده اضافه کنید.

٥
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پرونده  action_login.phpرا بازکرده ،دستورهای زیر را در محل مشخص شده اضافه کنید.
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 ٦با نام کاربری  adminو گذرواژه  adminوارد شوید.
این نام و گذرواژه را در فعالیت های کارگاهی قبلی به عنوان یک کاربر مدیر ایجاد کرده اید .پس از ورود به
صفحه ثبت محصوالت وارد می شوید (شکل .)12

شکل12ـ صفحه ثبت محصوالت

 ٧از ورود کاربران عادی به صفحه ثبت محصوالت جلوگیری کنید.
پرونده  admin_products.phpرا بازکرده ،دستورهای زیر را برای محدود کردن دسترسی به صفحه مدیریت
محصوالت برای مدیران تارنما تکمیل کرده ،در محل مشخص شده اضافه کنید.

فعالیت
کارگاهی

با نام کاربری و گذرواژه یک کاربر عادی وارد تارنما شوید و با نوشتن نام پرونده admin_products.php

در نوار نشانی مرورگر تالش کنید وارد این صفحه شوید .این کار را برای یک کاربر با سطح دسترسی
مدیریت تارنما آزمایش کنید .نتایج را باهم مقایسه کنید.
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ارزشیابی مرحله 2
مراحل کار

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

نتایج
ممکن

استاندارد
(شاخص ها /داوری /نمره دهی)

نمره

ایجاد  – SESSIONاستفاده
مکان :کارگاه استاندارد رایانه
باالتر از از  SESSIONبرای نگهداری
تجهیزات :رایانهای که نرمافزار IDE
3
طراحی صفحات وب ،نرمافزار شبیهساز حد انتظار اطالعات مورد نیاز ـ ایجاد
وبسرور و مرورگر استاندارد اینترنت
محدودیت دسترسی کاربران
روی آن نصب باشد.
به کارگیری
ایجاد  – SESSIONاستفاده
session
در حد
از  SESSIONبرای نگهداری 2
انتظار
اطالعات مورد نیاز
زمان 30:دقیقه

پایین تر از
حد انتظار

ایجاد SESSION

1

ارسال پرونده به سرویسدهنده میزبان
در این مرحله باید کاربری با دسترسی مدیریت اقدام به ثبت کاالهای فروشگاه برخط کند .با توجه به اینکه
باید عکس هر کاال را در نمون برگ دریافت اطالعات کاال وارد کند به مفاهیم مربوط به ارسال پرونده ها به
سرویس دهنده میزبان می پردازیم.
تابع basename
این تابع مسیر کامل یک پرونده را از ورودی دریافت کرده ،در خروجی نام و پسوند پرونده را به صورت یک
رشته برمی گرداند.
شکل کلی تابع basename
; )مسیر کامل یک پرونده و نام آن به صورت رشته ای(  = basenameنام متغیر

به مثال زیر دقت کنید:
خروجی مثال باال به صورت زیر است:

1) php.ini

تابع file_exists
این تابع مسیر کامل یک پرونده یا یک پوشه را از ورودی دریافت کرده ،در خروجی وجود یا عدم وجود آن را
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به صورت یک مقدار منطقی  trueیا  falseبرمی گرداند.
شکل کلی تابع file_exists
; )مسیر کامل یک پرونده یا پوشه و نام آن به صورت رشته ای(  = file_existsنام متغیر

به مثال زیر دقت کنید:

فعالیت
کارگاهی

مثال باال را در یک پرونده بنویسید .آن را اجرا کرده ،خروجی را بنویسید.
تابع pathinfo
این تابع مسیر کامل یک پرونده و یک شناسه ثابت را از ورودی دریافت کرده ،در خروجی یک آرایه انجمنی
از اطالعات پرونده و مسیر دسترسی به آن را برمی گرداند (جدول.)3
شکل کلی تابع pathinfo
;)نام شناسه    ,مسیر کامل یک پرونده و نام آن به صورت رشته ای(  = pathinfoنام متغیر
جدول3ـ شناسه های تابع pathinfo
نام شناسه

توضیحات شناسه

PATHINFO_DIRNAME

مسیر و نام پوشه های پرونده را برمیگرداند.

PATHINFO_BASENAME

نام و پسوند پرونده را برمیگرداند.

PATHINFO_EXTENSION

پسوند پرونده را برمیگرداند.

PATHINFO_FILENAME

نام را بدون پسوند پرونده برمیگرداند.

به مثال زیر دقت کنید :

245

فعالیت
کارگاهی

مثال باال را در یک پرونده بنویسید .آن را اجرا کرده ،خروجی را بنویسید.

تابع getimagesize
این تابع در ورودی مسیر کامل و نام یک تصویر را دریافت کرده ،در خروجی به صورت یک آرایه انجمنی
اطالعات کاملی از تصویر را برمی گرداند .در صورتی که پرونده ورودی از نوع تصویری نباشد ،خروجی این تابع
 falseخواهد بود (جدول .)4
شکل کلی تابع getimagesize
; )مسیر کامل و نام یک پرونده تصویری به صورت رشته ای(  = getimagesizeنام متغیر
جدول4ـ اندیس های آرایه انجمنی خروجی تابع getimagesize

اندیس انجمنی آرایه در خروجی

توضیحات

مثال در خروجی

0

عرض تصویر بر اساس پیکسل

275

1

ارتفاع تصویر بر اساس پیکسل

183

3

عرض و ارتفاع تصویر به صورت
رشته ای

"width="275
"height="183

bits

تعداد بیت های رنگ تصویر

8

channels

تعداد کانال های رنگ تصویر

3

mime

نوع تصویر

image/jpeg

به مثال زیر دقت کنید:
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فعالیت
کارگاهی

برنامه باال را در یک پرونده نوشته ،آن را اجرا کنید .با استفاده از  view page sourceکدها را مشاهده
کنید و با کد نوشته شده در پرونده مقایسه کنید.
آرایه $_FILES
 $_FILESیک آرایه انجمنی است که اطالعات پرونده را نگهداری می کند .نام یک شی از نوع برچسب file
(نام پرونده) و یک شناسه ثابت ،کلیدهای این آرایه هستند .محتوای عناصر این آرایه اطالعات پرونده دریافتی
است (جدول.)5
روش استفاده از آرایه $_ FILES

;]"نام شناسه"[]"نام برچسب از نوع $_FILES[" file

جدول  5ـ شناسه های آرایه $_FILES
نام شناسه

توضیحات شناسه

مثال

name

نام و پسوند پرونده ورودی را برمیگرداند.

images6.jpg

type

نوع پرونده ورودی را برمیگرداند.

image/jpeg

مسیر محلی و نام پرونده ورودی را برمیگرداند که در \C:\Users \medu\ AppData\ Local\ Temp
 tmp_nameسیستم کاربر بهصورت موقت با نامی جدید ذخیره
php360F.tmp

شده است.

error

شماره خطای ایجاد شده را برمیگرداند.

0

size

اندازه و حجم پرونده ورودی را بر حسب بایت
بر   می گرداند.

14763

تابع move_uploaded_file
این تابع یک پرونده را از مسیر مبدأ به مسیر مقصد انتقال می دهد .ورودی این تابع مسیر و نام پرونده در
مبدأ و مسیر و نام پرونده در مقصد است .خروجی تابع در صورت موفقیت آمیز بودن انتقال پرونده به مقصد
 trueو در صورت عدم موفقیت  falseاست .درصورتی که پرونده ای هم نام در مقصد وجود داشته باشد ،پرونده
جدید جایگزین خواهد شد .این تابع فقط پرونده هایی را می تواند به مقصد منتقل کند که از طریق POST
در یک نمون برگ ارسال شده باشند.
شکل کلی تابع move_uploaded_file
; )مسیر و نام پرونده در مقصد  ,مسیر و نام پرونده در مبدأ(  = move_uploaded_fileنام متغیر
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  کارگاه  9ثبت محصوالت
در این کارگاه اطالعات محصوالتی را که کاربر از طریق نمون برگ ثبت محصوالت وارد می کند به جدول
محصوالت( )productsپایگاه داده منتقل می کنیم.
 ١يك پرونده جديد با سطح دسترسي براي مدير ايجاد كنيد.
یک پرونده جدید با نام  action_admin_products.phpایجاد کرده ،دستورهای زیر را برای محدود کردن
سطح دسترسی این صفحه فقط برای کاربران مدیر وارد کنید.

 2فيلدهاي خالي را بررسي كنيد.
دستورات زیر را برای بررسی خالی نبودن فیلدهای نمون برگ اطالعات کاال ،به دستورهای باال اضافه
کنید.

 ٣اتصال به پايگاه داده ايجاد كنيد.
دستورات الزم را برای اتصال به پایگاه داده ،به دستورهای باال اضافه کنید.
 ٤برای ذخیرة تصاویر کاالها ،ساختار درختی زیر
را ایجاد کنید.
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 ٥ذخيره سازي پرونده را انجام دهيد.
برای نگهداری مسیر ذخیره سازی نام و پسوند پرونده تصویری ،دستورات زیر را به پرونده اضافه کنید.

 ٦قالب پرونده را بررسي كنيد.
برای اطمینان از اينكه پرونده ارسال شده ،قالب تصويري دارد ،دستورات زیر را اضافه کنید.

 ٧وجود پرونده تصويري را بررسي كنيد.
برای بررسی عدم وجود پرونده تصویری هم نام در سرویس دهنده میزبان دستورهای زیر را اضافه کنید.

 ٨حجم پرونده را بررسي كنيد.
برای بررسی و جلوگیری از ارسال پرونده های تصویری با حجم بیشتر از  500کیلو بایت دستورهای زیر را
اضافه کنید.

 ٩ارسال قالب هاي پرونده را بررسي كنيد.
برای بررسی و جلوگیری از ارسال پرونده های تصویری متفرقه یا غیرتصویری دستورهای زیر را اضافه کنید.
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 10پرونده را به سرويس دهنده ارسال كنيد.
برای ارسال پرونده تصویری به سرویس دهنده میزبان دستورهای زیر اضافه کنید.

 11مشخصات كاال را درج كنيد.
دستورهای زیر را برای درج مشخصات کاال در جدول  productsبه دستورهای باال اضافه کنید.

 12پرونده را در پوشه  iranianshopذخیره کنید.
 13اطالعات را ثبت كنيد.
برای ثبت اطالعات کاال با نام کاربری و گذرواژه ای وارد تارنما شوید که دسترسی مدیریتی داشته باشد.
اطالعات یک کاال را وارد کرده ،تصویری برای آن انتخاب کنید .ارسال پرونده تصویری به سرویسدهندۀ میزبان
(مسیر  )images/productsرا بررسی کنید و از ذخیره اطالعات در جدول  productsاز طریق phpmyadmin
اطمینان حاصل کنید.
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ارزشیابی مرحله 3
مراحل کار

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

مكان :كارگاه استاندارد رایانه
تجهيزات :رایـانهای کـه نـرمافـزار
 IDEطراحی صفحات وب ،نرمافزار
بارگذاری پرونده شبیهساز و بسرور و مرورگر استاندارد
اینترنت روی آن نصب باشدـ پرونده
تصویر
زمان 30:دقیقه

نتایج
ممکن

استاندارد
(شاخص ها /داوری /نمره دهی)

باالتر از
حد
انتظار

تعیین نام ،مسیر و اندازه پرونده
ـ بررسی قالب و وجود پرونده ـ
ارسال پرونده ـ تعیین اطالعات
پرونده ارسالی ـ ذخیره پرونده
ارسالی

3

در حد
انتظار

تعیین نام ،مسیر و اندازه پرونده  ـ
بررسی قالب و وجود پرونده

2

پایین تر از
حد انتظار

تعیین نام ،مسیر و اندازه پرونده

1

نمره

معیار شایستگی انجام کار:
كسب حداقل نمره  2از مراحل به کارگیری  sessionو بارگذاری پرونده
كسب حداقل نمره  2از بخش شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین  2از مراحل کار
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جدول ارزشیابی پایانی
شرح کار:
1ـ اتصال به پایگاه داده و درج اطالعات تحت وب
2ـ به کارگیری session
3ـ بارگذاری پرونده
استاندارد عملکرد :
با استفاده از دانش پایگاه داده و وب پویا ،با اتصال به پایگاه داده و تعیین سطح دسترسی کاربران ،اطالعات نمون برگ را به سرویس دهنده ارسال کند.
شاخص ها:
شماره مرحله کار

شاخص های مرحله کار

1

انتخاب نام سرویس دهنده ،نام کاربری ،گذرواژه و پایگاه داده برای اتصال به پایگاه داده – بررسی
موفقیت آمیز بودن اتصال به پایگاه داده ـ تعیین شناسه اتصال و فرمان  SQLبرای اجرای پرس و جو ـ
قطع ارتباط با پایگاه داده ـ واکشی یک رکورد از نتایج پرس و جو

2

ایجاد  SESSIONـ دسترسی به عنصر موردنیاز آرایه  – $_SESSIONحذف مقدار متغیر یک
 – sessionحذف مقدار همه متغیرهای تعریف شده در  – sessionحذف پرونده ایجاد شده برای
session

3

استخراج نام و پسوند پرونده از مسیر کامل آن ـ واکشی اطالعات و مسیر پرونده به صورت آرایه انجمنی
– تعیین وجود یا عدم وجود پرونده در مسیر تعیین شده ـ تعیین مسیر و نام پرونده در مبدأ و مقصد
برای ارسال پرونده به سرویس دهنده ـ تعیین مشخصات پرونده ارسالی

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
مکان :کارگاه رایانه مطابق استاندارد تجهیزات هنرستانها
تجهیزات :رایانهای که نرمافزار  IDEطراحی صفحات وب ،نرم افزار شبیه ساز وب سرور و مرورگر استاندارد اینترنت روی آن نصب باشد.ـ پرونده های تصویر
زمان 80 :دقیقه (اتصال به پایگاه داده و درج اطالعات تحت وب  20دقیقه ـ به کارگیری  30 sessionدقیقه ـ بارگذاری پرونده  30دقیقه)
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف
1

اتصال به پایگاه داده و درج اطالعات تحت وب

1

2

بکارگیری session

2

3

بارگذاری پرونده

2

شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش:
مسئولیت پذیری ـ تصمیم گیری ـ حل مسئله ـ تفکر خالق ـ نقش در گروه ـ زبان فنی
رعایت ارگونومی ـ كنترل حفاظتي الكتريكي و الكترونيكي (ابزار و تجهيزات)
ثبت و نگهداری و تبادل اطالعات کاربران از طریق صفحات پویا ـ کاهش سفرهای درون و برون شهری
دقت در کنترل سطح دسترسی کاربران تارنما
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

*
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واحد یادگیری 8
شایستگی اتصال پایگاه داده به وب

آیا تا به حال پی برده اید
ثبت سفارش کاال در فروشگاه برخط چگونه انجام می شود؟
وضعیت سفارش کاربر چگونه تعیین می شود؟
کاالهای فروشگاه برخط چگونه مدیریت می شوند؟
چگونه می توان نوع کاربر و سطح دسترسی را تعیین کرد؟
هدف از این واحد شایستگی مدیریت پایگاه داده و بازسازی صفحات وب پویا است.

استانداردعملکرد
با استفاده از دانش کسب شده پایگاه داده و وب پویا ،امکان مدیریت تارنما و ذخیرۀ وضعیت کاربر و درخواست
را فراهم کند.
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آیا تاکنون برای خرید اینترنتی به تارنمای فروشگاه برخط مراجعه کرده اید و سفارش خرید کاالیی را داده اید؟
برای خرید الزم است که فهرست کاالهای فروشگاه را مشاهده کنید و مشخصات کاالی موردنظر خود را با
جزییات بیشتری مانند امکانات و قیمت آن بررسی کنید ،سپس اگر تصمیم به خرید گرفتید در صورت موجود
بودن ،کاال را سفارش دهید .مراحل سفارش کاال را تا انتها انجام داده ،ثبت نهایی کنید.
تارنمای فروشگاه برخط باید امکان مدیریت محصوالت مانند حذف ،اضافه و تغییر مشخصات محصول مانند
تغییر قیمت را برای کاربر مدیر فراهم کند؛ بنابراین با توجه به نوع کاربر ،سطح دسترسی آنها متفاوت خواهد
بود.
در این واحد یادگیری امکانات موردنیاز را به تارنمای فروشگاه برخط محصوالت اضافه خواهیم کرد.
تابع substr
مشخصات کاال در فروشگاه برخط به صورت کامل در یک رشته ذخیره می شود؛ ولی الزم نیست همیشه تمام
این مشخصات دیده شود ،بلکه نمایش بخش کوچکی از آن کفایت می کند .تابع  substrبخشی از یک رشته
را برمی گرداند.
شکل کلی تابع substr
;)تعداد نویسه ها ،اندیس شروع اولین نویسه ،رشته یا متغیر رشته ای(  = substrنام متغیر

ـ اندیس اولین نویسه  0است.
ـ نوشتن تعداد نویسه ها اجباری نیست.
ـ نوشتن اعداد منفی برای اندیس شروع اولین نویسه باعث می شود بررسی رشته به صورت معکوس انجام شود.
به مثال زیر توجه کنید:

فعالیت
کارگاهی
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به صورت نمونه تعدادی محصول ایرانی را وارد جدول محصوالت کنید .پیشنهاد می شود از محصوالت
کشاورزی ،سوغات شهرها یا استان ها و موارد مشابه استفاده شود.
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  کارگاه  1مشاهده محصوالت فروشگاه برخط
در این کارگاه فهرست محصوالت فروشگاه را به همراه بخشی از مشخصات آنها در تارنما نمایش میدهیم،
بهگونهایکه در هر سطر سه محصول دیده شود و امکان دیدن مشخصات کامل محصول با کلیک روی آن را فراهم
میکنیم (شکل  .)13با کلیک روی هر محصول کاربر به صفحهنمایش مشخصات محصول()product_detail
منتقل میشود.

شکل 13ـ فهرست محصوالت
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 ١پرونده  index.phpرا بازکنید.
 2عبارت محصوالت را حذف کرده ،در محل مشخصشده دستورات اتصال به پایگاه داده را وارد
کنید.
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٣

دستورهای  SQLپرس وجوی نمایش همه محصوالت فروشگاه را وارد کنید.

٤

طبق راهنمای زیر جدول نمایش محصوالت را به صورت پویا طراحی و نمایش دهید.
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 ٥پرونده را ذخیره کرده ،اجرا کنید.
با کلیک روی پیوند صفحه اصلی از منوی باالی سایت از نمایش فهرست همه محصوالت اطمینان حاصل
کنید .شکل  13محصوالت واردشده نمونه در جدول  productsرا نمایش می دهد .فهرست محصوالت برای
میهمانان ،اعضاء و مدیران تارنما نمایش داده می شود.
فعالیت
کارگاهی

شرایطی فراهم کنید که فقط محصوالت فروشگاه برای اعضای تارنما نمایش داده شوند .بعد از انجام
این کار و اطمینان از صحت ایجاد این محدودیت ،دستوراتی که برای انجام این کار اضافه کرده اید را
 Commentکنید.

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

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

شایستگیهای مسئولیتپذیری ـ تصمیمگیری ـ
حل مسئله ـ تفکر خالق ـ نقش
غیر فنی
در گروه ـ زبان فنی
ایمنی و
بهداشت

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

توجهات
زیستمحیطی

ایجاد فروشگاه برخط کاهش
سفرهای درون و برون شهری

نگرش

دقت در کنترل ورود کاربر و
نوع کاربر جهت هدایت کاربر به
صفحات وب

نتایج
ممکن

استاندارد
(شاخصها/داوری/نمره دهی)

نمره

قابلقبول حفاظت از تجهیزات کارگاه ـ 2
انجام وظایف محوله در گروه ـ
ارائه راه حل خالقانه برای مسئله

غیرقابلقبول توجه به ایمنی و بهداشت محیط 1
کارگاه

این شایستگیها در ارزشیابی پایانی واحد یادگیری باید موردتوجه قرار گیرند.
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ارزشیابی مرحله 1
مراحل کار

نمایش اطالعات
پایگاه داده تحت
وب

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

نتایج
ممکن

استاندارد
(شاخص ها /داوری /نمره دهی)

نمره

نمایش اطالعات یک جدول از
باالتر از پایگاه داده تحت وب ـ نمایش
3
مکان :کارگاه استاندارد رایانه
حد انتظار بخشی از محتوای یک فیلد متنی
م
نر
تجهیزات :رایانهای که
افزار
ـ ایجاد پیوندهای مورد نیاز
 IDEطراحی صفحات وب،
نمایش اطالعات یک جدول از
نرم افزار شبیه ساز وب سرور و
در حد
پایگاه داده تحت وب ـ نمایش 2
مرورگر استاندارد اینترنت روی آن
انتظار
بخشی از محتوای یک فیلد متنی
نصب باشد.
زمان 30:دقیقه
پایین تر از نمایش بخشی از محتوای یک
1
حد انتظار فیلد متنی

  کارگاه  2ایجاد صفحۀ اختصاصی محصول
در این کارگاه صفحۀنمایش محصول با جزئیات کامل شامل قیمت ،توضیحات و تعداد موجودی را ایجاد میکنیم
(شکل  .)14صفحهای که با کلیک روی محصول در فهرست محصوالت به آن منتقل خواهیم شد .در این صفحه
پیوند "سفارش و خرید پستی" برای کاربر وجود دارد که کاربر را به صفحه سفارش( )order.phpبرای خرید
نهایی منتقل میکند.

شکل 14ـ جزییات محصول انتخابی
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 ١اتصال به پايگاه داده ايجاد كنيد.
یک پرونده جدید با نام  product_detail. phpدر پوشه  iranianshopایجاد کرده ،دستورهای زیر را تکمیل
کرده ،در آن بنویسید.

2

دستورهای  SQLپرس وجوی نمایش جزییات محصول انتخاب شده را وارد کنید.

٣

طبق کد زیر جدول نمایش جزئیات محصول را به صورت پویا طراحی و نمایش دهید.
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 ٤پرونده را ذخیره کرده ،اجرا کنید.
با کلیک روی تصویر یک کاال از نمایش جزییات کاالی انتخابی اطمینان حاصل کنید.
  کارگاه  3فرم ثبت سفارش محصول
در این کارگاه مشخصات کاربر و نوع کاربر را در یک  sessionذخیره می کنیم .فرم ثبت سفارش محصول
را ایجاد کرده ،با توجه به قیمت و تعداد سفارش محصول مبلغ قابل پرداخت را محاسبه می کنیم .با کلیک
دکمه خرید ،صحت اطالعاتی که کاربر وارد کرده را بررسی می کنیم .تصویر محصول را به همراه بخشی از
توضیحات ،قیمت و تعداد موجودی در سمت چپ صفحه نمایش می دهیم( .شکل .)15

شکل 15ـ فرم ثبت سفارش محصول

 ١نام کاربر و وضعیت  loginکاربر را در  SESSIONذخیره کنید.
تا تکمیل ثبت سفارش کاربر باید به مشخصات کاربر دسترسی داشته باشیم؛ بنابراین الزم است که
مشخصات کاربر را در  sessionذخیره کنیم تا در صفحات دیگر هم به آن دسترسی داشته باشیم .در
پرونده  action_login.phpکد زیر را برای ذخیره نام کاربری داخل یک  SESSIONوارد کرده ،تغییرات
را ذخیره کنید.
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 2پرونده سفارش محصول را ایجاد کنید.
یک پرونده جدید با نام  order.phpدر پوشه  iranianshopایجاد کرده ،کدهای زیر را برای اتصال به پایگاه
داده و دریافت کد محصول سفارش داده شده از نوار نشاني وارد کنید.

 ٣ورود كاربر را بررسي كنيد.
کدهای زیر را برای تشخیص اینکه کاربر وارد سایت شده است یا خیر وارد کنید.
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 ٤اطالعات محصول انتخابی را در آرایه ذخیره کنید.
کدهای زیر را برای ایجاد پرس وجوی دریافت اطالعات محصول انتخابی و ایجاد فرم سفارش تکمیل کرده،
در پرونده بنویسید.

 ٥اطالعات محصول انتخابی را در فرم نمایش دهید.
کدهای زیر را جهت ایجاد جدول مشخصات کاالی سفارش داده شده وارد کنید.
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ادامه کدهای ایجاد فرم و جدول سفارش محصول را به شکل زیر وارد کنید.

 ٦مبلغ قابل پرداخت را محاسبه کنید.
کدهای جاوا اسکریپت را برای محاسبه مبلغ قابل پرداخت وارد کنید.
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 7مشخصات کاربر را در آرایه ذخیره کنید.
برای دسترسی به رکورد مشخصات کاربر واردشده به تارنما ،کدهای پرس وجوی زیر را وارد کنید.

 8کادر متن برای نام کاربر ،شماره تماس و نشانی مقصد قرار دهید.
کد نمایش مشخصات کاربر واردشده به تارنما ،دریافت شماره تماس و نشاني دریافت محصول را وارد کنید.
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 9صحت ورود اطالعات را در رویداد کلیک دکمه «خرید محصول» بررسی کنید.
کد مربوط به دکمه خرید محصول و بررسی صحت ورود اطالعات فرم سفارش را وارد کنید.
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 10اطالعات محصول سفارش داده شده را نمایش دهید.
کد نمایش محصول سفارش داده شده در سمت چپ پوسته سایت را وارد کنید.

 11پرونده را ذخیره کرده ،اجرا کنید.
یک محصول نمونه را سفارش دهید.
درصورتی که کاربر در هنگام سفارش محصول با حساب کاربری خود به سایت وارد نشده باشد با محدودیت
و پیام مناسب مواجه می شود(شکل .)16

شکل 16ـ صفحه وب در صورت معتبر نبودن کاربر
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فعالیت
کارگاهی

یک محصول را سفارش دهید و تعداد سفارش را بیشتر از موجودی انبار و سایر ورودی ها را با شرایط
مختلف وارد کنید که باعث ایجاد خطا شود .از صحت عملکرد فرم ثبت سفارش تا قبل از ثبت نهایی
اطمینان حاصل کنید.
تابع date
در ثبت سفارش کاربر الزم است که تاریخ و زمان سفارش را در پایگاه داده ذخیره کنیم ،به این منظور از تابع date
استفاده میکنیم که تاریخ و زمان جاری سیستم را به میالدی بر اساس تنظیمات سرویسدهنده برمیگرداند.
شکل کلی تابع date

;) "قالب نمایش تاریخ" ( = dateنام متغیر

در این پروژه فقط از قالب  y-m-dاستفاده شده است.
به مثال های زیر دقت کنید:

  کارگاه  4ثبت نهایی سفارش محصول
در این کارگاه سفارش کاربر را به همراه زمان سفارش در پایگاه داده ذخیره می کنیم تا پس از بررسی های
الزم محصول را برای سفارش دهنده ارسال کنیم .ابتدا جدول سفارش را در پایگاه داده ایجاد کرده ،سپس
اطالعات سفارش کاربر را در آن درج می کنیم.
 ١جدول سفارش محصول را ایجاد کنید.
جدول سفارش محصول را طبق ساختار زیر با نام  ordersدر پایگاه داده  shop_dbایجاد کنید.
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نام فیلد

id

نوع داده
INT

VARCHAR username
orderdate

DATE

pro_code

INT

pro_qty

INT

pro_price

FLOAT

VARCHAR mobile
VARCHAR address
VARCHAR trackcode
state

INT

اندازه
10
30

توضیحات فیلد
کد سفارش (کلید اصلی و افزایش خودکار)
نام کاربری سفارش دهنده محصول
تاریخ سفارش محصول

10
10
11
400
24
1

کد محصول سفارش داده شده
تعداد یا مقدار سفارش محصول
قیمت پایه محصول
شماره تماس خریدار
نشاني دریافت محصول
کد مرسوله پستی
وضعیت سفارش

فیلد  stateعددی بین  0تا  3است .هر عدد بیانگر وضعیت محصول سفارش داده شده به شرح زیر است:
2ـ ارسال شده 3ـ سفارش لغو شده است
0ـ تحت بررسی 1ـ آماده برای ارسال
 ٢ورود كاربر به تارنما و دريافت اطالعات را بررسي كنيد.
یک پروندۀ جدید با نام  action_order.phpبرای تشخیص ورود کاربر به سایت و دریافت اطالعات فرم
سفارش ایجاد کرده ،در پوشه  iranianshopذخیره کنید.
کد زیر را در پرونده بنویسید.
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٣
٤

کدهای اتصال به پایگاه داده را وارد کنید.
پرس وجوی درج رکورد محصول سفارش داده شده را وارد کنید.

 ٥پیام مناسب را به خریدار نمایش دهید.
در صورت موفقیتآمیز بودن اجرای پرسوجو ،برای نمایش پیام و اطالعات مناسب به خریدار کدهای زیر را وارد کنید.
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٦

از موجودی انبار ،تعداد محصوالت سفارش داده شده را کم کنید.

٧

تغییرات را ذخیره کنید و مراحل سفارش کاال را تا انتها طی کنید.

شکل 17ـ فرم سفارش محصول
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شکل 18ـ دریافت تأیید کاربر برای صحت اطالعات

شکل 19ـ گزارش ثبت سفارش به کاربر
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در خرید شکل  19با توجه به اینکه به مقدار  3کیلوگرم گز اعالی اصفهان خریداری شده است ،باید از مجموع
انبار کاال  3کیلوگرم کسر شود .قبل از خرید موجودی انبار  185کیلوگرم بود که پس از سفارش به مقدار
 182کیلوگرم تغییر پیدا می کند (شکل .)20

ارزشیابی مرحله 2
مراحل کار

نمایش نتایج
پرسوجو در
وب

شکل 20ـ تغییر موجودی انبار پس از خرید

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

نتایج
ممکن

استاندارد
(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

نمایش اطالعات رکورد خاص
ـ ثبت درخواست کاربر در
باالتر از حد پایگاه داده تحت وب ـ ویرایش
3
انتظار اطالعات پایگاه داده براساس
مکان :کارگاه استاندارد رایانه
درخواست کاربر ـ اعتبارسنجی
افزار
م
نر
تجهیزات :رایانهای که
اطالعات ورودی
 IDEطراحی صفحات وب ،نرم افزار
نمایش اطالعات رکورد خاص
شبیه ساز وب سرور و مرورگر استاندارد
ـ ثبت درخواست کاربر در
در حد
اینترنت روی آن نصب باشد.
پایگاه داده تحت وب ـ ویرایش 2
انتظار
زمان 30:دقیقه
اطالعات پایگاه داده براساس
درخواست کاربر
پایین تر از
1
نمایش اطالعات رکورد خاص
حد انتظار

  کارگاه  5ویرایش محصوالت فروشگاه
در این کارگاه امکان ویرایش مشخصات محصول و حذف محصول را برای کاربر مدیر فراهم می کنیم.
 ١پرونده  admin_ products.phpرا به پایگاه داده متصل کنید.
پرونده  admin_ products.phpرا بازکرده ،کدهای اتصال به پایگاه داده را به آن اضافه کنید.
272

نمره
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 ٢جدول فهرست محصوالت و مشخصات آنها را برای ویرایش ایجاد کنید.
ستون در انتهای پرونده وارد کنید.
کدهای مشخصشده زیر را برای نمایش فهرست محصوالت در یک جدول شش
ِ
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٣

پرونده را ذخیره کنید و با حساب کاربری مدیریت وارد سایت شده ،خروجی را بررسی کنید.

شکل 21ـ صفحه مدیریت محصوالت

 ٤مشخصات محصول انتخاب شده را ذخیره کنید.
برای نمایش اطالعات محصول انتخاب شده ،کدهای زیر را پس از تکمیل کردن ،به ابتدای پرونده در مکان
مشخص شده اضافه کنید.
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 ٥مشخصات محصول انتخاب شده را در کادرهای متن نمایش دهید.
برای نمایش مشخصات محصول انتخاب شده به منظور ویرایش ،کدهای زیر را اضافه کنید.
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 ٦پرونده را ذخیره کرده ،اجرا کنید.
روی پیوند ویرایش یکی از محصوالت ثبت شده کلیک کنید .نتیجه را بررسی کنید.

شکل 22ـ صفحه مدیریت محصوالت در وضعیت ویرایش
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 ٧مشخصات محصول را ویرایش کنید.
برای ویرایش مشخصات محصول انتخابشده ،در محل مشخصشده از پرونده action_admin_products.php
کدهای زیر را وارد کنید.

٨

پرونده را ذخیره کنید و مراحل ویرایش یک محصول را تا پایان دنبال کنید.

277

تابع unlink
این تابع پروندهای را حذف میکند که در ورودی نام و مسیر کامل آن دادهشده است .درصورتیکه عملیات حذف
موفقیتآمیز باشد ،این تابع  trueو در غیر این صورت مقدار  falseرا برمیگرداند.
شکل کلی تابع unlink

("مسیر کامل و نام پرونده") ; = unlinkنام متغیر

به مثال زیر توجه کنید:

فعالیت
کارگاهی

با استفاده از کد نویسی پرونده ای با نام  contact.phpرا ایجاد کرده ،طبق شکل  23فرم ارتباط با ما
را ایجاد کنید .این پرونده را به منوی اصلی باالی سایت " ارتباط با ما " متصل کنید.
ـ فقط کاربران اجازه ارسال پیام داشته باشند.
ـ نام واقعی و رایانامه کاربر طبق شکل  23در کادرهای متن نمایش داده شود.
ـ تعداد نویسه های پیام حداقل  30نویسه باشد.
ـ بعد از کلیک روی دکمه ارسال اول برای ارسال از کاربر تأیید بخواهد .این کار را با جاوا اسکریپت
انجام دهید.
ـ برای ذخیره اطالعات فرم از پرونده ای بانام  action_contact.phpاستفاده شود.

شکل 23ـ صفحه وب ارتباط با ما
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فیلم

فیلم شماره  :11214مدیریت سفارش های کاربران
پس از مشاهده فیلم ،پروژه زیر را انجام دهید.

پروژه نهایی

ـ با استفاده از تغییر و کد نویسی در پروندههای  admin_products.phpو action_admin_products.php

پروژه

پیشنهاد می شود که یک جدول ایجاد کنید تا همه سفارش ها را نمایش دهد و آخرین ستون جدول
چند پیوند داشته باشد که با کلیک روی هرکدام وضعیت سفارش را تغییر دهد .پیشنهاد می شود
در پرونده ای که برای  actionایجاد می کنید برای حالت های مختلف سفارش از ساختار شرطی
 switch caseاستفاده کنید.

بعد از تأیید کاربر برای دریافت مجوز حذف ،محصول انتخابشده را از فهرست کاالهای موجود در انبار حذف
کنید.
ـ با استفاده از کد نویسی پرونده ای به نام  admin_orders_manage.phpبرای مدیریت محصوالت
سفارش داده شده با سطح دسترسی مدیریت به این پرونده ایجاد کنید.

ارزشیابی مرحله 3
مرا حل کار

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

مكان :كارگاه استاندارد رایانه
تجهيزات :رایانهای که نرمافزار
 IDEطراحی صفحات وب،
نرمافزار شبیهساز و بسرور و
ویرایش اطالعات مرورگر استاندارد اینترنت روی
پایگاه داده تحت آن نصب باشدـ پرونده تصویر
زمان 30:دقیقه
وب

نتایج
ممکن

استاندارد
(شاخصها/داوری/نمره دهی)

نمره

ایجاد پیوندهای حذف و ویرایش 3
اطالعات ـ حذف اطالعات پایگاه
باالتر از حد
داده تحت وب ـ ویرایش اطالعات
انتظار
پایگاه داده تحت وب ـ تعیین سطح
کاربر برای ویرایش و حذف
در حد
انتظار

ایجاد پیوندهای حذف و ویرایش 2
اطالعات ـ حذف اطالعات پایگاه
داده تحت وب ـ ویرایش اطالعات
پایگاه داده تحت وب

پایین تر از ایجاد پیوندهای حذف و ویرایش 1
حد انتظار اطالعات
معیار شایستگی انجام کار :
كسب حداقل نمره  2از مراحل نمایش نتایج پرسوجو در وب و ویرایش اطالعات پایگاه داده تحت وب
كسب حداقل نمره  2از بخش شایستگیهای غیر فنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیستمحیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین  2از مراحل کار
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جدول ارزشیابی پایانی
شرح کار:
1ـ نمایش اطالعات پایگاه داده تحت وب
2ـ نمایش نتایج پرسوجو در وب
3ـ ویرایش اطالعات پایگاه داده تحت وب
استاندارد عملکرد:
با استفاده از دانش کسب شده ساخت صفحه وب پویا ،مدیریت پایگاه داده به درخواست کاربر و به وسیله مدیر تارنما را انجام دهد.
شاخص ها:

شماره مرحله کار

شاخص های مرحله کار

1

بازسازی صفحه وب برای نمایش اطالعات واکشی شده از پرس و جو ـ استفاده از تابع
آماده برای استخراج بخشی از محتوای فیلد متنی ـ ایجاد پیوندهای مورد نیاز با توجه به
اطالعات واکشی شده ـ تشخیص تعداد رکوردهای واکشی شده ـ افزودن دکمه بعدی و
قبلی به صفحه برای نمایش صفحه به صفحه رکوردهای واکشی شده

2

استفاده از  sessionبرای نمایش اطالعات کاربر ـ واکشی اطالعات درخواستی کاربر برای
نمایش آن در صفحه وب   ـ بررسی اعتبار اطالعات ورودی کاربر ـ کنترل ورود کاربر جهت
سفارش محصول ـ استفاده از تابع آماده برای نمایش تاریخ جاری درخواست کاربر ـ ثبت
نهایی درخواست در پایگاه داده و نمایش پیام های مربوطه

3

نمایش اطالعات پایگاه داده و ایجاد پیوندهای حذف و ویرایش اطالعات ـ ایجاد صفحه
ویرایش و حذف اطالعات

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
مکان :کارگاه رایانه مطابق استاندارد تجهیزات هنرستان ها
تجهیزات :رایانه ای که نرم افزار  IDEطراحی صفحات وب ،نرم افزار شبیه ساز وب سرور و مرورگر استاندارد اینترنت روی آن نصب باشد ـ پرونده های تصویر
زمان 80 :دقیقه (نمایش اطالعات پایگاه داده تحت وب  20دقیقه ـ نمایش نتایج پرس وجو در وب  30دقیقه ـ ویرایش اطالعات پایگاه داده تحت وب  30دقیقه)
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف
1

نمایش اطالعات پایگاه داده تحت وب

1

2

نمایش نتایج پرس وجو در وب

2

3

ویرایش اطالعات پایگاه داده تحت وب

2

شایستگی های غیر فنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش:
مسئولیتپذیری ـ تصمیم گیری ـ نقش در گروه ـ زبان فنی
رعایت ارگونومی ـ كنترل حفاظتي الكتريكي و الكترونيكي (ابزار و تجهيزات)
ایجاد فروشگاه برخط کاهش سفرهای درون و برون شهری
دقت در کنترل ورود کاربر و نوع کاربر جهت هدایت کاربر به صفحات وب
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

*

 مدیریت صفحات وب پویا:پودمان پنجم
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و برنامه
درسی ملی جمهوری اسالمی ایران ،مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال می کند .برای تحقق این امر در
اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب های درسی راه اندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان دربارۀ کتاب های درسی
نونگاشت ،کتاب های درسی را در اولین سال چاپ ،با کمترین اشکال به دانش آموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید .در انجام مطلوب
این فرایند ،همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی استان ها ،گروه های آموزشی و دبیرخانۀ راهبری دروس و مدیریت
محترم پروژه آقای محسن باهو نقش سازنده ای را بر عهده داشتند .ضمن ارج نهادن به تالش تمامی این همکاران ،اسامی دبیران و
هنرآموزانی که تالش مضاعفی را در این زمینه داشته و با ارائۀ نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای این کتاب یاری کرده اند به
شرح زیر اعالم می شود.
کتاب پیاده سازی سیستم های اطالعاتی و طراحی وب ـ کد 211288
ردیف

نام و نام خانوادگی

استان محل خدمت

ردیف

نام و نام خانوادگی

استان محل خدمت

1

مریم اطمینان فر

آذربايجان شرقي

13

محمدمهدی آهنگری

شهرستان های تهران

2

نوشین عسگرانی

اصفهان

14

علیرضا حمیدی

سيستان وبلوچستان

3

مهدیه مهدی پور

کرمان

15

نازلی سیدانزابی نژاد

خراسان رضوی

4

سید رضا صادقی

قزوين

16

پرهام محمدیان صبور

خراسان شمالي

5

مجید خضری

کرمان

17

آقا محمدی

گيالن

6

اعظم محمد زاده

شهرتهران

18

مرضیه شاددل

خراسان شمالي

7

صالح محمودآقائی

هرمزگان

19

سیده زهرا وزیری

يزد

8

زینب عباسی

قم

20

بتول حجتی

گلستان

9

مهرنوش نوبخت

فارس

21

حمید بهادری

آذربايجان غربي

10

زهرا مرادی نژاد

البرز

22

اردشیر جلیلیان

کرمانشاه

11

مریم کولیوند

ايالم

23

تاجما روزخوش

کهکيلويه وبويراحمد

12

مهناز درویشی

البرز

