
پودمان 4

پیاده سازی پایگاه داده در وب

استفاده از پایگاه داده برای ذخیره و بازیابی داده ها و اعمال تغییرات روی آنها، به خصوص در دنیای وب دارای اهمیت است. 
در بازار کار و کسب به روزرسانی داده ها در وب مهم است و موجب جلب مشتری می شود. با استفاده از ایجاد پایگاه داده و 
به وسیله اینترنت از هر مکان به آن دسترسی داریم و داده مورد نظر را می توان بازیابی کرد. یک پایگاه داده تحت وب منبع 
بزرگی از اطالعات، با قالبی سازمان دهی شده است که به سادگی به وسیله زبان هایی مانند PHP قابل دسترسی است. پایگاه 
داده مبتنی بر MySQL دارای 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 می شود. در این پودمان ابزارهای 

مورد نیاز ایجاد و توسعه پایگاه داده تحت وب در MySQL را فراخواهیدگرفت.
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آیا تا به حال پی برده اید

 چگونه می توان به داده ها و اطالعات در همه جا و در هر زمان دسترسی داشت؟
 چگونه می توان داده ها و اطالعات خود را در یک پایگاه داده تحت وب ذخیره و مدیریت کرد؟

 چگونه می توان در نرم افزار phpMyAdmin داده های اشتباه را ویرایش یا حذف کرد؟

هدف از این واحد شایستگی، ایجاد پایگاه داده تحت وب است.

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 ها، جدول و پایگاه داده را بر اساس دانش کسب شده انجام دهد.

واحد یادگیری 5 

شایستگی ایجاد پایگاه داده در وب
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پایگاه های داده تحت وب

استفاده از پایگاه داده و ذخیره سازی انبوه اطالعات، باعث وابستگی روزافزون افراد به اطالعات موجود در پایگاه 
داده می شود و الزم است این اطالعات در فضای خارج از محیط کاری نیز در دسترس باشند. 

قطعاً شما هنرجویان برای آمادگی شرکت در آزمون های شایستگی تمایل دارید نمونه سؤاالتی در دسترس 
شما قرار بگیرد که به صورت دسته بندی  شده و بر اساس پایه و کتاب درسی در یک پایگاه داده به صورت 
با توجه به حجم باالی  این اطالعات  آیا امکان چاپ و نشر فیزیکی  باشد. به نظر شما  منظم وجود داشته 
نیاید، چه  به کار شما  نمونه سؤاالت  این  باالی چاپ و صحافی وجود دارد؟ درصورتی که  نیز هزینه  آنها و 
آسیب زیست  محیطی به چرخۀ حیات خواهیم زد؟ راهکار شما برای ارائه این حجم از سؤاالت و دسترسی و 

دسته بندی آنها به هر هنرجو و یا هنرآموز چیست؟
فرض کنید در هنرستان شما کتابخانه ای مملو از کتاب های کمیاب و مرجع وجود دارد که به دلیل محدودیت 
با  داده می شود. هنرستان  به شما  استفاده  و  اجازه مطالعه  کتابخانه  فقط در محیط  آنها،  نسخه های  تعداد 
راه اندازی سامانۀ پایگاه داده کتابخانه امکان دسترسی به محتوای این کتاب ها را به صورت الکترونیکی فراهم 

کرده است. اما به دلیل تعداد محدود رایانه ها استفادۀ هم زمان کلیه هنرجویان وجود ندارد.
به تولید و توسعه سرویس دهنده های  در دنیای فناوری اطالعات شرکت های مختلفی برای مدیریت داده ها، 
 ،Microsoft SQL Server  ،Microsoft Access منبع داده اقدام کرده اند که می توان به محصوالتی مانند

ORACLE و MySQL اشاره کرد.

پویانمایی شماره 11208: تاریخچه SQLفیلم
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پویانمایی را مشاهده کنید و جدول را تکمیل کنید. 
جدول1ـ مقایسه پایگاه های داده معروف

 Microsoft
Access

Microsoft SQL 
Server

MySQLORACLE

بدون محدودیت255محدودیت کاربران

تجاریمتن باز )رایگان(تجاریمجوز

نداردداردواسط گرافیکی

پیچیدگی در پیکربندی و 
دارد در سطح نداردنصب اولیه

باال

نیازمند تجهیزات سخت افزار مورد نیاز
سخت افزاری به روز

SQL زبان پرس وجوی ساخت یافته است )Structured Query Language( و یکی از محبوب ترین زبان هایی 
است که برای برنامه هایی که به  نوعی با بانک های اطالعاتی رابطه ای سر و کار دارند، مورداستفاده قرار می گیرد. 

SQL برای افزایش، کاهش، نمایش و یا تغییر داده ها در پایگاه های داده مورد استفاده قرار می گیرد.

می توان به دالیل زیر MySQL را به عنوان پایگاه داده منتخب از بین سایر رقبای خود به عنوان سرویس دهنده 
منبع داده انتخاب کرد که البته به معنی نادیده گرفتن قابلیت های سایر سرویس دهنده های پایگاه داده نیست.

1 رایگان بودن

2 هزینه حفظ و نگهداری بسیار پایین

٣ سهولت پیکربندی اولیه و داشتن محیط بسیار ساده و کاربرپسند

٤ سازگار با سیستم عامل های مختلف

٥ در دسترس بودن کد اصلی )متن باز( برای توسعه ملی یا حتی خصوصی در سازمان ها 

Oracle و SQL Server ٦ توانایی کار کردن هم زمان با سایر سرویس دهنده های پایگاه داده تجاری مانند

فعالیت 
کارگاهی

فیلم شماره 11209: نحوه پیکربندی MySQLفیلم

فعالیت 
فیلم را مشاهده کرده تنظیمات MySQL را طبق دستورالعمل بر روی سیستم خود انجام دهید.کارگاهی
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 فیلم شماره 11210: تعیین سطوح دسترسی کاربر فیلم

فعالیت 
فیلم را مشاهده کنید و فعالیت زیر را انجام دهید.کارگاهی

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 به عنوان مدیر ارشد MySQL باشد.

)Database( کارگاه 1   ایجاد پایگاه داده  

1 نرم افزار phpMyAdmin را از WAMP اجرا کنید.

برای اتصال به سرویس دهنده پایگاه داده MySQL به صورت پیش فرض نام کاربری root و کادر گذرواژه 
خالی در نظر گرفته شود.

phpMyAdmin شکل 1ـ اجرای نرم افزار

شکل کلی 
CREATE   DATABASE     نام پایگاه داده ;

2 یک پایگاه داده ایجاد کنید.
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شکل 2ـ ایجاد پایگاه داده

شکل 3ـ فهرست پایگاه های داده

برای ایجاد پایگاه داده، دستورهای SQL را وارد کرده، روی دکمه Go  کلیک کنید )شکل 2(.
CREATE   DATABASE    lib ـ school;  

 در فهرست پایگاه های دادۀ موجود، school ـ lib را پیدا کنید. 3

پس از فشردن دکمه Go در صورت درست بودن عملیات، باید پایگاه داده lib  -school به لیست پایگاه های 
موجود، اضافه شود )شکل 3(.
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1 نرم افزار phpMyAdmin را اجرا کنید.

2 یک پایگاه داده ایجاد کنید.

از پنل سمت چپ نرم افزار روی پیوند New کلیک کنید )شکل 5(. در پنل سمت راست phpMyAdmin در 
بخش Create Database نام پایگاه داده students  را وارد کنید.

فعالیت 
در چه صورت ممکن است خطای شکل 4 ایجاد شود؟ تغییری ایجاد کنید تا این خطا روی پایگاه دادۀ کارگاهی

جدید ظاهر شود. سپس آن را برطرف کنید. 

شکل ٤  ـ خطای هنگام ذخیره سازی پایگاه داده

 wizard کارگاه 2   ایجاد پایگاه داده با استفاده از  

wizard شکل٥  ـ ایجاد پایگاه داده به وسیلۀ
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شکل ٦  ـ بررسی ایجاد پایگاه داده

فعالیت 
با استفاده از دستورهای SQL پایگاه داده با نام شهر خود با COLLATE سازگار با زبان فارسی ایجاد کارگاهی

کنید.

شایستگی ها
شرایط عملکرد 

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

استاندارد )شاخص ها/داوری/نتایج ممکن
نمرهنمره دهی(

شایستگی های 
غیر فنی

مسئولیت پذیری، توجه به جزئیات 
کار ـ زبان فنی

قابل قبول
حذف کاربرهای ایجاد شده پس از انجام 
و  جدول  کنترل  ـ  تعیین شده  عملیات 
محتویات آن قبل از حذف ـ حفاظت از 

کارگاه تجهیزات 
2

ایمنی و 
رعایت ارگونومیبهداشت

توجهات 
زیست محیطی 

ایجاد پایگاه داده کاهش مصرف 
کاغذ و نوشت افزار

1توجه به ایمنی و بهداشت محیط کارگاهغیرقابل قبول
نگرش

دقت در تعیین نوع داده فیلدها و 
کلید اصلی هنگام ایجاد جدول و 

انتخاب جدول برای حذف
 این شایستگی ها در ارزشیابی پایانی واحد یادگیری باید مورد توجه قرار گیرند.

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

٣ زبان فارسی را تنظیم کنید.

از فهرست کشویی Collation برای 
تنظیم داده ها به زبان فارسی گزینه 
و  انتخاب  را   utf 8_ persian_ci
کنید  کلیک   Create دکمه  روی 

)شکل 6(. 

از ایجاد پایگاه داده students اطمینان حاصل کنید.
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ارزشیابی مرحله 1

مراحل کار
شرایط عملکرد 

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

نتایج 
نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(ممکن

راه اندازی 
سرویس دهنده 
و ایجاد پایگاه 

داده

مکان: کارگاه استاندارد رایانه

نرم افزار  رایانه ای که  تجهیزات: 
شبیه ساز سرویس دهنده منبع 

داده روی آن فعال باشد

زمان: 20 دقیقه

باالتر 
از حد 
انتظار

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

خطاهای احتمالی
3

در حد 
انتظار

اجرای برنامه شبیه ساز سرویس دهنده منبع داده ـ 
تعیین سرویس های فعال و غیرفعال  ـ ایجاد کاربر با 

دسترسی تعیین شده ـ ایجاد پایگاه داده
2

پایین تر 
از حد 
انتظار

1اجرای برنامه شبیه ساز سرویس دهنده منبع داده

)Datatype( انواع داده

سرویس دهندۀ پایگاه داده MySQL از نوع داده های متنوعی پشتیبانی می کند. داده های عددی، رشته ای، 
منطقی و    ... را می توان در MySQL برای فیلدها تعریف کرد.

در MySQL سه نوع داده اصلی وجود دارد: رشته ای، عددی و تاریخ و زمان
MySQL جدول2ـ برخی از انواع داده ها در سرویس دهنده

توضیحاتاندازهماهیتنوع داده

VARCHAR)n(وابسته به تعداد رشته ای
نویسه های تعریف شده

n تعداد نویسه ها را مشخص می کند که حداکثر 255 نویسه است.
توجه: اگر رشته ای با طول بیش از 255 نویسه را در آن قرار دهید، به نوع 

TEXT تبدیل خواهد شد.

TEXTوابسته به تعداد رشته ای
رشته ای با طول حداکثر 65535 نویسهنویسه های تعریف شده

INT4 بایتصحیح
محدوده اعداد مجاز به صورت عالمت دار: 2147483648ـ تا 2147483647

محدوده اعداد مجاز به صورت بدون عالمت:
 0 تا 4294967295

FLOAT(size,d)4 یا 8 بایتاعشاری
از این نوع داده برای ذخیره اعداد اعشاری با ممیز شناور استفاده می شود.

size حداکثر تعداد ارقام و  d حداکثر تعداد ارقام سمت راست ممیز اعشار را 
مشخص می کند.

DATEاین نوع داده برای نگهداری تاریخ میالدی، بدون ساعت است.3 بایتتاریخ
محدوده تاریخ از '01-01-1000' تا '31-12-9999' است.

TIMEاین نوع داده برای نگهداری زمان استفاده می شود.3 بایتساعت
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1 نرم افزار phpMyAdmin را اجرا کنید.

2 یک جدول در پایگاه داده ایجاد کنید.

برای ایجاد جدول books  دستورهای SQL را وارد کنید.
CREATE   TABLE   lib_school.books ) 
b ـ id    INT)10(   NOT NULL  ,
b ـ name        VARCHAR)120(   ,
b ـ auther       VARCHAR)50(    , 
b ـ publisher   VARCHAR)50(   ,
b ـ year   INT)10(   , 
b ـ qty      INT)10(  ,
PRIMARY  KEY  )b ـ id( 
 ( ;

برگه SQL را برای واردکردن دستورهای ایجاد جدول  books انتخاب، دستورات SQL را وارد کرده و دکمه 
Go را کلیک کنید )شکل 7(.

   )Table( ایجاد جدول
CREATE TABLE                       نام جدول. نام پایگاه داده )
, نوع داده          نام فیلد 1
, نوع داده          نام فیلد 2
, نوع داده          نام فیلد 3
     ….
PRIMARY  KEY )نام فیلد(
( ;

  کارگاه ٣   ایجاد جدول

برای مشاهده فهرست کامل انواع داده های قابل پشتیبانی در سرویس دهنده MySQL به کتاب همراه هنرجو 
مراجعه کنید.

books شکل 7 ـ ایجاد جدول
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٣ ساختار جدول را نمایش دهید.

با کلیک روی نام جدول و انتخاب برگه Structure ساختار جدول نمایش داده می شود )شکل 8(.

books شکل  8  ـ ساختار جدول

1 نرم افزار phpMyAdmin را اجرا کنید.

2 جدول را ایجاد کنید.

کنید  وارد  را  فیلدها  تعداد  و  جدول  نام  سپس  کرده،  انتخاب  را  مورد نظر  داده  پایگاه  جدول،  ایجاد  برای 
بگیرید. نظر  در  فیلد   5 جدول  این  برای  )شکل 9(. 

چگونه می توان فیلد کلیدی را تشخیص داد؟

wizard کارگاه ٤   ایجاد جدول با استفاده از  

wizard شکل 9ـ ایجاد جدول به وسیله
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٣ مشخصات فیلدها را وارد کنید. 

ساختار فیلدهای جدول info ـ student را با ساختار جدول 3 تشکیل دهید و روی دکمه Save کلیک کنید 
)شکل 10(.

student ـ info جدول ٣ـ ساختار فیلدهای جدول

شرحاندازهنوع دادهنام فیلد
stu ـ  id  INT10)کد هنرجو )کلید اصلی

stu ـ  nameVARCHAR50نام هنرجو
stu ـ  familyVARCHAR60نام خانوادگی هنرجو

stu ـ  ageINT10سن
stu ـ  birthdateDATEتاریخ تولد

شکل 10ـ درج فیلدها در جدول

٤ زبان فارسی را تنظیم کنید.

 latin1 ـ  swedish ـ ciنوع کدگذاری حروف به صورت پیش فرض Collation شکل 11 نشان می دهد که در ستون
ذخیره  شده است. 

 utf 8 ـ persian ـ ci درصورتی که در زبان فارسی برای نمایش صحیح کلمات و حروف باید این گزینه روی
تنظیم شود.
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شکل 11ـ نمایش تنظیمات فیلدها

Collation فیلدهای نام و نام خانوادگی را به ci ـ persian ـ utf 8 تغییر دهید. ابتدا فیلدهای مورد نظر را 
انتخاب و از جعبه  ابزار پایین مرورگر روی پیوند Change کلیک کنید )شکل 12(.

شکل 12ـ تنظیم زبان فارسی برای فیلدها

٥ کلید اصلی برای جدول انتخاب کنید.

برای تبدیل فیلد id ـ stu به عنوان کلید اصلی، روی گزینه Primary از منوی More کلیک کنید )شکل 13( و 
بعد از باز شدن پنجره Confirm آن را تأیید کنید )شکل 14(. با توجه به  اندازۀ صفحه مرورگر مورد استفاده، 

ممکن است برخی از گزینه های مربوط به ویرایش تنظیمات فیلدها، درون فهرست More قرار بگیرند.
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شکل 1٣ـ فهرست More برای نگهداری برخی تنظیمات

شکل 1٤ـ تأیید تغییر کلید اصلی
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ارزشیابی مرحله 2

مراحل کار
شرایط عملکرد 

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

استاندارد )شاخص ها/داوری/نتایج ممکن
نمرهنمره دهی(

ایجاد جدول

مکان: کارگاه استاندارد رایانه

نرم افزار  که  رایانه ای  تجهیزات: 
منبع  سرویس دهنده  شبیه ساز 

داده روی آن فعال باشد.

زمان: 10 دقیقه

باالتر از حد 
انتظار

و  فیلدها  تعداد  و  جدول  نام  تعیین 
مشخصات فیلدهاـ  تعیین کلید اصلی 

ـ تنظیم زبان فارسی ـ رفع خطا
3

و در حد انتظار فیلدها  تعداد  و  جدول  نام  تعیین 
2مشخصات فیلدهاـ  تعیین کلید اصلی

پایین تر از 
1تعیین نام جدول و تعداد فیلدهاحد انتظار

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 نویسه های یک فیلد را تغییر دهیم. باید بتوانیم ساختار 

جدول را ویرایش کنیم.
از دستور Alter برای ویرایش ساختار یک جدول در پایگاه داده استفاده 

می شود.
در نرم افزار phpMyAdmin امکان ویرایش ساختار یک جدول عالوه بر 

حالت دستوری به صورت wizard هم امکان پذیر است.
برای ویرایش ساختار به صورت wizard می توانید از برگه Structure استفاده 
کنید و با انتخاب پیوند Change هر ستون ، امکان تغییر در فیلد مورد نظر را 

مانند شکل 15 خواهید داشت.

wizard شکل 1٥ـ ویرایش ساختار جدول با استفاده از
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گاهی الزم است در تعداد، نام یا نوع فیلدهای جدول تغییراتی ایجاد کنیم. ممکن است سفارش دهندۀ پایگاه 
 student_info داده برای توسعۀ برنامه بخواهد این تغییرات روی جدول اعمال شود. برای مثال در جدول
دو فیلد برای تاریخ تولد و سن تعریف  شده است. به جای داشتن دو فیلد، می توان سن را از روی تاریخ تولد 

محاسبه کرد. بنابراین نیازی به فیلد stu_age در جدول نیست. 
نام خانوادگی را بیشتر کنیم و نشانی  نام و  اندازۀ فیلدهای  از ما خواسته است،  پایگاه داده  سفارش دهندۀ 
هنرجو )stu_address( و کدملی )stu _ nationalcode( او را نیز در جدول مشخصات ثبت کنیم. با توجه 
به بررسی های مجدد و پیش بینی های صورت گرفته اندازه فیلد متنی stu_name را نیز 10 نویسه بیشتر 

کرد. خواهیم 

1 نرم افزار phpMyAdmin را اجرا کنید.

2 از فهرست پایگاه داده، جدول موردنظر را انتخاب کنید.

از فهرست پایگاه داده، lib_school و از فهرست جداول، جدول student_info را انتخاب کنید. سپس روی 
برگه Structure کلیک کنید )شکل 16(. 

شکل 1٦ـ اضافه کردن فیلد به جدول

  کارگاه ٥    ویرایش ساختار جدول

٣ فیلد جدید را به جدول اضافه کنید.

تعداد فیلدهایی که می خواهید به جدول اضافه کنید را در جعبه متن Add و محل درج آنها در جدول را در 
فهرست انتخابی تعیین کنید )شکل 16(. 

روی دکمه Go کلیک کنید و در صفحه جدید مقادیر را طبق جدول صفحه بعد وارد کنید.
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CollationLength/ValuesTypeName

  utf8-persian-ci200VARCHARStu_address

روی دکمه Save کلیک کنید. 
دستور SQL اضافه کردن فیلد به جدول را در کادر زیر بنویسید.

٤  فیلد stu_nationalcode را با 10 نویسه، برای کد ملی به جدول اضافه کنید. 

٥  فیلد سن هنرجو را حذف کنید.

با کلیک روی پیوند DROP در مقابل نام فیلد سن هنرجو)شکل 16( و زدن دکمه OK در پنجره تأیید فیلد 
مورد نظر حذف می شود. دستور حذف فیلد در پنجره تأیید را در کادر زیر بنویسید.

٦  اندازه فیلد نام هنرجو را 10 نویسه افزایش دهید.  

پیوند Change را در مقابل فیلد stu_name انتخاب کنید . مقدار جعبه متن Length/Values را 10 واحد 
اضافه کنید. با کلیک روی دکمه Save تغییرات را اعمال کنید. دستور تغییر اندازه فیلد را که در پنجره نتیجه 

کار نمایش داده می شود، در کادر زیر بنویسید.

7  فیلد کلید اصلی را تغییر دهید.

کلید اصلی را از فیلد stu-id به فیلد stu_nationalcode تغییر دهید.
با کلیک روی پیوند Primary در مقابل فیلد stu_nationalcode و زدن دکمه OK در پنجره تأیید ویژگی 

آیا می توان چند فیلد را با هم حذف کرد؟کنجکاوی
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با توجه به اینکه کد ملی عدد است، چرا در جدول student _info از نوع رشته ای تعریف  شده است؟کنجکاوی

ارزشیابی مرحله 3

مراحل کار
شرایط عملکرد 

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

استاندارد )شاخص ها/داوری ها/نتایج ممکن
نمرهنمره دهی(

اصالح جدول

مکان: کارگاه استاندارد رایانه

نرم افزار  که  رایانه ای  تجهیزات: 
منبع  سرویس دهنده  شبیه ساز 

داده روی آن فعال باشد

زمان: 15 دقیقه

باالتر از حد 
انتظار

اندازه  تغییر  ـ  فیلد  کردن  اضافه 
فیلد ـ تغییر نوع داده فیلد ـ حذف 
فیلدـ  تغییر کلید اصلیـ  رفع خطا

3

در حد انتظار
اندازه  تغییر  ـ  فیلد  کردن  اضافه 
فیلد ـ تغییر نوع داده فیلد ـ تغییر 

اصلی کلید 
2

پایین تر از 
1اضافه کردن فیلدحد انتظار

فعالیت 
اندازۀ فیلد نام خانوادگی هنرجو را 10 نویسه افزایش دهید و دستور SQL آن را بنویسید.کارگاهی

با استفاده از wizard  تغییرات زیر را برای جدول books انجام دهید.
ـ فیلد شابک کتاب )b_ISBN(  را با نوع رشته ای و اندازۀ 30 نویسه به 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 50 به 70 تغییر دهید.

کلید اصلی از فیلد قبلی برداشته شده، به فیلد کد ملی اضافه می  شود. دستور تغییر کلید اصلی که در پنجره 
تأیید نمایش داده می شود را در کادر زیر بنویسید.
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درج رکورد در جدول
 

از دستور INSERT برای درج یک رکورد جدید در جدول استفاده می شود. 

شکل کلی درج رکود در جدول
INSERT INTO            نام فیلد3,   نام فیلد 2,   نام فیلد 1(  نام جدول. نام پایگاه داده , ...(
VALUES            )1 مقدار 3,  مقدار 2,  مقدار   , ... ( ;

برای مقداردهی همه فیلدها می توانید بدون ذکر نام آنها از دستور INSERT INTO استفاده کنید. مقادیر  
به ترتیب قرار گرفتن نام فیلدها در ساختار جدول هنگام طراحی، نوشته می شوند.

INSERT INTO نام جدول . نام پایگاه داده   
VALUES )1 مقدار 3 ,  مقدار 2  ,  مقدار   , ... ( ;

  کارگاه ٦   درج رکورد

می خواهیم یک رکورد حاوی فیلدهای کتاب به جدول اضافه کنیم.
1 پایگاه داده و سپس جدول را انتخاب کنید.

2 یک رکورد در پایگاه داده درج کنید.

برگه SQL را انتخاب و پس از حذف دستورهای پیش فرض، دستورهای SQL مربوط به درج رکورد را وارد 
و سپس اجرا  کنید )شکل 17(. 

INSERT   INTO   lib  _ school.books )b _ ISBN, b _ name, b _auther, b _  publisher, b _  year, 
b  _qty( 
VALUES )
,  '6 ـ 2714 ـ 05 ـ 964 ـ 978'
,  'تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی'
,  'سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی'
,  'شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی'
'1395'  , 
'60'
(  ;
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شکل 17ـ درج رکورد جدید در جدول

٣ علت رخ دادن خطا را در کادر سفید بنویسید )شکل 18(.

شکل 18ـ پیام خطا

٤ یک رکورد دیگر با مقادیر دلخواه وارد کنید.

مقادیر را طوری انتخاب کنید که خطای عدم تطابق مقدار و نوع فیلد رخ دهد.

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

٥ یک رکورد جدید با استفاده از wizard در جدول درج کنید. 

پس از انتخاب پایگاه داده school ـ lib و جدول books داده های موردنظر را وارد کنید. سپس روی دکمه 
Go کلیک کنید )شکل 19(. پس از درج موفق داده ها عالوه بر پیام »درج یک سطر« دستور SQL نیز نمایش 

داده می شود )شکل 20(. 
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wizard شکل 19ـ درج رکورد به وسیلۀ

wizard شکل 20ـ رکورد درج شده با

٦ فیلد کلید را تکراری وارد کنید و نتیجه را بررسی کنید.

اگر خطایی رخ می دهد 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 می شود. بنابراین پایگاه داده باید مجدداً فهرستی 

از رکوردهای جدول ایجاد کند. این عمل به صورت خودکار انجام می شود. 

شکل کلی حذف رکورد
DELETE FROM نام جدول . نام پایگاه داده
WHERE شرط ;

  کارگاه 7   حذف رکورد

1 پایگاه داده را در نرم افزار phpMyAdmin باز کنید.

2 رکورد کتاب با شابک '3-  2588- 05- 964 - 978' را حذف کنید.

برگه SQL را انتخاب کنید و پس از حذف دستورهای پیش فرض، دستورهای SQL زیر را وارد و سپس اجرا 
کنید )شکل 21(. 

DELETE FROM libـ school.books
 WHERE books. bـ ISBN = '978 - 964 -05 -2588  -3' ;

شکل 21ـ نتیجه حذف رکورد

ـ بررسی کنید درصورتی که رکوردی پیدا نشود با چه پیامی مواجه می شوید؟
٣ یک رکورد از جدول را به وسیلۀ wizard حذف کنید.

قصد داریم رکوردی که مقدار فیلد نام کتاب آن شبکه های کامپیوتری است، پس از انتخاب حذف کنیم. بعد از 
انتخاب پایگاه داده و جدول مورد نظر در برگه Browse امکان حذف یک یا چندین رکورد را به طور هم زمان خواهید 
داشت. برای حذف یک رکورد روی پیوند Delete در سطر مورد نظر کلیک کنید. برای حذف چند رکورد بعد از 
انتخاب آنها روی پیوند Delete در نوار ابزار پایین مرورگر کلیک کنید. در هر دو صورت پنجره ای باز شده و سؤالی 

برای اطمینان شما از حذف رکوردها پرسیده خواهد شد. پس از تأیید پیام، رکوردها حذف می شوند )شکل 22(.
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برای حذف همه رکوردها دستور دیگری به نام TRUNCATE TABLE وجود دارد که به مراتب سریع تر از 
ـ  AUTO باشد، پس از اجرای    INCREMENT است. اگر جدول شامل فیلدی با ویژگی DELETE دستور
 DELETE مقدار این فیلد به مقدار اولیه خود بازمی گردد، درحالی که در دستور TRUNCATE دستور

این چنین نیست.

wizard شکل 22ـ حذف رکورد با

تفاوت دستورهای DELETE و TRUNCATE TABLE را بررسی و به دلخواه یک مثال عملیاتی پژوهش
شبیه سازی کنید.

ویرایش رکوردها

اطمینان از ورود داده ها در جدول و بررسی مجدد آنها در پایگاه داده ازجمله وظایف یک کاربر پایگاه داده 
رکوردها  روی  باید  بنابراین  است.  اجتناب ناپذیر   )Data Entry( داده ها  ورود  هنگام  اشتباه،  امکان  است. 

داد. انجام  ویرایش 
برای مثال در جدول کتابخانه، اگر مقدار نام کتاب به اشتباه وارد شده باشد، بررسی داده های ورودی و سپس 
ویرایش رکوردها ضروری است. این ویرایش می تواند برای همۀ رکوردهای موجود در پایگاه داده یا رکوردهای 

خاصی انجام شود.
از دستور UPDATE برای تغییر رکورد یا رکوردهای موجود در یک جدول استفاده می شود. 
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شکل کلی ویرایش رکوردها
UPDATE نام جدول. نام پایگاه داده
SET
, مقدار 1 = نام فیلد 1
, مقدار 2 = نام فیلد 2
…
WHERE شرط ;

بنابراین  شوند.  به روزرسانی  رکوردها  کدام  می کند  تعیین   WHERE جلوی  شرط  باشید  داشته  توجه 
می شوند.  به روز  رکوردها  تمام  نشود،  استفاده  شرط  از  درصورتی که 

  کارگاه 8   ویرایش رکورد

1 پایگاه داده را در نرم افزار phpMyAdmin بازکنید.

2 یک رکورد را ویرایش کنید.

برگه SQL را انتخاب و پس از حذف دستورهای پیش فرض، دستورهای SQL زیر را وارد و سپس اجرا کنید.

UPDATE lib  ـ   school. books SET b ـ qty = '50'
WHERE books.b  ـ   ISBN = '978 - 964 - 05 - 2588 - 3' ;

با توجه به شکل 23 چه نوع تغییری روی رکورد صورت می گیرد؟ کنجکاوی

شکل 2٣ـ نتیجه ویرایش رکورد

فعالیت 
با استفاده از دستورات کد نویسی موجودی کتاب هایی که سال چاپ آنها 1395 است را 30 عدد اضافه کارگاهی

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

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

٣  بدون درج شرط، رکوردها را ویرایش کنید و نتیجه را یادداشت کنید.

٤ رکوردهایی با شرط خاص را به وسیلۀ wizard ویرایش کنید.

بعد از انتخاب پایگاه داده و جدول مورد نظر در برگه Browse امکان ویرایش یک یا چندین رکورد را به طور 
هم زمان خواهید داشت. برای ویرایش یک رکورد می توانید روی پیوند Edit در سطر جاری کلیک کنید. برای 
ویرایش چند رکورد بعد از انتخاب آنها روی پیوند Edit در نوار ابزار پایین مرورگر کلیک کرده؛ سپس در 

پنجره باز شده مقادیر مورد نظر را ویرایش کنید )شکل 24(. 

wizard شکل 2٤ـ نتیجه ویرایش رکورد به کمک

فعالیت 
یک رکورد جدید با اشتباه تایپی درج کنید. سپس با استفاده از wizard آن را تصحیح کنید.کارگاهی

پایگاه داده ای  به نام shop و جدولی به نام products ایجاد کنید )جدول 4(. نوع داده و اندازۀ فیلدها پروژه
را بر اساس نیاز تعیین کنید.

products جدول٤ـ ساختار جدول

توضیحات فیلداندازه دادهنوع دادهنام فیلد
p_code کد کاال
p_nameنام کاال
p_qtyموجودی



202

فعالیت 
به نظر شما در کارگاه قبلی به چه علت نمی توان رکوردهای تعیین شده را ویرایش یا حذف کرد. با گروهی

هم گروهی خود در این مورد مشورت کرده و مشکل را برطرف کنید.

  کارگاه 9    اضافه کردن ویژگی AUTO _INCREMENT به فیلد 

1 پایگاه داده و جدول موردنظر را انتخاب کنید. 

پایگاه داده shop را انتخاب و روی جدول products کلیک کنید.
2 برای اصالح ساختار جدول، برگه  Structure را انتخاب کنید.

٣ به فیلد p_ code ویژگی AUTO_ INCREMENT  اضافه کنید.

روی پیوند change فیلد p_code  کلیک کنید. ویژگی AUTO_INCREMENT را برای فیلد کد کاال 
فعال کنید )شکل 25 (. 

شکل 2٥ـ تغییر ساختار جدول

) AUTO INCREMENT (ویژگی افزایش خودکار

درصورتی که ویژگی AUTO_INCREMENT برای یک فیلد عددی اختصاص یابد، فیلد مربوطه در هنگام 
درج اطالعات نیاز به مقداردهی ندارد و سرویس دهنده پایگاه داده MySQL به صورت خودکار در درج هر 
رکورد یک واحد به محتوای فیلد مورد نظر اضافه می کند. به صورت پیش فرض واحد افزایش 1 و شروع آن نیز 

از عدد 1 است. البته می توان شروع را نیز تغییر داد.
از ویژگی های کلید  باید حداقل یکی  اینکه یک فیلد دارای ویژگی AUTO_INCREMENT شود  برای 
اصلی )Primery Key( یا نمایه )Index( را داشته باشد. در غیر این صورت سرویس دهندۀ پایگاه داده اجازه 

افزوده شدن این ویژگی را به فیلد مربوطه نمی دهد.

ـ نوع و اندازه داده ها را بر اساس تحلیل و نیاز در جدول صفحه قبل 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 wizard رکورد اول را ویرایش و رکورد دوم را حذف کنید.
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AUTO_INCREMENT شکل 2٦ـ اضافه کردن ویژگی

بررسی کنید کنجکاوی  Extra فیلد کد کاال، در ستون  برای  را   AUTO _INCREMENT نمایش عبارت  ـ 
)شکل 26(. 

ـ چرا مقدار تولیدشده برای p _code  معادل 1 نشده است؟
ـ ضرورت استفاده از فیلدی با ویژگی AUTO_INCREMENT چیست؟

ارزشیابی مرحله 4

مراحل کار
شرایط عملکرد 

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

استاندارد )شاخص ها/داوری/نتایج ممکن
نمرهنمره دهی(

ذخیره، ویرایش 
و حذف داده ها

مکان: کارگاه استاندارد رایانه
نرم افزار  رایانه ای که  تجهیزات: 
منبع  سرویس دهنده  شبیه ساز 

داده روی آن فعال باشد
زمان: 20 دقیقه

باالتر از حد 
انتظار

درج، ویرایش و حذف رکورد ـ تنظیم 
3ویژگی افزایش خودکار ـ رفع خطا

2درج، ویرایش و حذف رکورددر حد انتظار

پایین تر از 
1درج رکوردحد انتظار

٤ رکورد جدیدی به صورت wizard درج کنید.

بدون واردکردن مقدار p _code یک رکورد جدید به صورت wizard درج کنید. 



204

  کارگاه 10   حذف جدول از پایگاه داده

1 نرم افزار phpMyAdmin را اجرا کنید.

2 دستور حذف جدول را وارد کنید.

برگه SQL را انتخاب کنید و پس از حذف دستورهای پیش فرض، دستور حذف جدول را وارد کنید )شکل 27(.

شکل 27ـ نتیجه حذف جدول

٣ جدول را با استفاده از wizard حذف کنید. 

پایگاه داده موردنظر را انتخاب و برگه Structure را کلیک کنید. جدول موردنظر را از بین جدول های موجود 
انتخاب کرده، سپس روی Drop کلیک کنید )شکل 28(.

شکل 28ـ انتخاب و حذف جدول

حذف جدول 

از دستور DROP TABLE برای حذف یک جدول از پایگاه داده استفاده می شود. 

شکل کلی حذف جدول
DROP TABLE نام جدول . نام پایگاه داده ;
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شکل 29ـ تأیید حذف جدول

ـ شکل 29 چه پیامی را اعالم می کند؟کنجکاوی
ـ کاربرد Enable foreign Key checks را بررسی کنید.

فعالیت 
جدول info در پایگاه داده students را با دستورات SQL و wizard حذف کنید. کارگاهی

  کارگاه 11   حذف پایگاه داده

از دستور DROP DATABASE برای حذف یک پایگاه داده استفاده می شود.

شکل کلی حذف پایگاه داده
DROP DATABASE نام پایگاه داده ;

1 نرم افزار phpmyadmin را اجرا کنید.

2 دستور حذف پایگاه داده lib_ school را وارد کنید )شکل ٣0(.
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شکل ٣0ـ حذف پایگاه داده

٣ پایگاه داده را با استفاده از wizard حذف کنید.

پایگاه داده مورد نظر را انتخاب و پس از برگه Structure برگه Operations را انتخاب کنید. روی پیوند 
)DROP( Drop the database کلیک کنید )شکل 31(.

wizard شکل ٣1ـ حذف پایگاه داده با استفاده از

فعالیت 
پیام تأیید حذف و ترجمۀ آن را بنویسید.کارگاهی

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................
ـ پایگاه داده students را با استفاده از دستورات SQL یا wizard حذف کنید. 
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مراحل کار
شرایط عملکرد 

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

استاندارد )شاخص ها/داوری/نتایج ممکن
نمرهنمره دهی(

حذف بانک و 
جدول

مکان: کارگاه استاندارد رایانه
نرم افزار  رایانه ای که  تجهیزات: 
منبع  سرویس دهنده  شبیه ساز 

داده روی آن فعال باشد
زمان: 10 دقیقه

باالتر از حد 
انتظار

حذف جدول و پایگاه دادهـ  رفع خطاهای 
3احتمالی

2حذف جدول و پایگاه دادهدر حد انتظار

پایین تر از 
1حذف جدولحد انتظار

معیار شایستگی انجام کار:
کسب حداقل نمره 2 از مراحل راه اندازی سرویس دهنده و ایجاد پایگاه داده، ایجاد جدول و ذخیره، ویرایش و حذف داده ها

کسب حداقل نمره 2 از بخش شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین 2 از مراحل کار

در نمایندگی یک شرکت خودروسازی،  ماشین هایی برای تعمیر پذیرفته و تعدادی قطعه برای تعمیر پروژه
ماشین استفاده می شود. هر ماشین به وسیلۀ 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.

ارزشیابی مرحله 5
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  جدول ارزشیابی پایانی 
شرح کار:

1ـ راه اندازی سرویس دهنده و ایجاد پایگاه داده
2ـ ایجاد جدول

3ـ اصالح جدول
4ـ ذخیره، ویرایش و حذف داده ها

5 ـ حذف بانک و جدول

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 ها، جدول و پایگاه داده 

را براساس دانش کسب شده انجام دهد.
شاخص ها:

شاخص های مرحله کارشماره مرحله کار

اجرای برنامه شبیه ساز سرویس دهنده منبع داده ـ تعیین سرویس های فعال و غیرفعال ـ ایجاد کاربر با دسترسی تعیین شده ـ 1
ایجاد پایگاه داده ـ رفع خطاهای احتمالی

تعیین نام جدول و تعداد و مشخصات فیلدها برحسب نیاز ـ تعیین کلید اصلی ـ تنظیم زبان فارسی ـ رفع خطا2

افزودن فیلد ـ تغییر اندازه و نوع داده فیلد در صورت نیاز ـ حذف فیلد ـ تغییر کلید اصلی ـ رفع خطا3

درج، ویرایش و حذف رکورد ـ تنظیم ویژگی افزایش خودکار در صورت نیاز ـ رفع خطا4

حذف جدول و پایگاه داده ـ رفع خطاهای احتمالی5

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: 75 دقیقه )راه اندازی سرویس دهنده و ایجاد پایگاه داده 20 دقیقه ـ ایجاد جدول 10 دقیقه ـ اصالح جدول 15 دقیقه ـ ذخیره، ویرایش و حذف داده ها 

20 دقیقه ـ حذف بانک و جدول 10 دقیقه(

معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از ٣مرحله کارردیف

2راه اندازی سرویس دهنده و ایجاد پایگاه داده1

2ایجاد جدول 2

1اصالح جدول3

2ذخیره، ویرایش و حذف داده ها4

1حذف بانک و جدول5

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
مسئولیت پذیری، توجه به جزئیات کار ـ زبان فنی

رعایت ارگونومی
ایجاد پایگاه داده، کاهش مصرف کاغذ و نوشت افزار

دقت در تعیین نوع داده، فیلدها و کلید اصلی هنگام ایجاد جدول و انتخاب جدول برای حذف

2

*میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 است.
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آیا تا به حال پی برده اید

 در پایگاه داده تحت وب چگونه داده ها مدیریت می شوند؟
 استفاده از نرم افزار phpMyAdmin چه تأثیری در نحوه نگهداری داده ها دارد؟

 چگونه می توان در نرم افزار phpMyAdmin گزارش های متنوع ایجاد کرد؟
 چگونه می توان یک صفحه وب را به پایگاه داده متصل کرد؟

 عملیات پشتیبان گیری و گزارش گیری از یک پایگاه داده تحت وب چگونه انجام می شود؟
هدف از این واحد شایستگی، چگونگی مدیریت داده های جداول در پایگاه داده تحت وب است.

استاندارد  عملکرد

با استفاده از دانش پایگاه داده، اتصال صفحه به پایگاه داده و درج و نمایش اطالعات در آن را انجام دهد و از 
پایگاه داده پشتیبان گیری کند.

واحد یادگیری 6 

شایستگی اتصال پایگاه داده در وب
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)Query( ایجاد پرس وجو

به نظر شما برای دانستن تعداد موجودی کتاب مورد نظر و یا دانستن نام کتاب های یک مؤلف و یا تعداد کل 
کتاب های موجود در کتابخانه چه باید کرد؟ 

مهم ترین بخش SQL، پرس وجو است. برای کسب اطالعات و تهیه گزارش های مختلف، ذخیره داده ها به 
تنهایی کفایت نمی کند. با ایجاد پرس وجو از این داده ها می توان در تهیه گزارش از آن استفاده کرد. 

استفاده  یک جدول  در  موجود  رکوردهای  یا  رکورد  نمایش  و  پرس وجو  ایجاد  برای   SELECT دستور  از 
می شوند.  داده  نمایش  رکوردها  همه  نکنید  استفاده  شرط  از  درصورتی که  می شود. 

درصورتی که  می شود.  داده  نمایش  آن  داده های  که  از جدول هستند  فیلدهایی  نام  و…   2 فیلد  و   1 فیلد 
بخواهید همۀ فیلدها را نمایش دهید به جای واردکردن نام آنها از نویسۀ * استفاده کنید. برای اینکه شرط های 

متعددی قرار دهیم، باید تنوع عملگرها را بررسی کنیم.

SQL جدول٥ ـ انواع عملگرها در

مثالعملکردعملگر

مساوی بودن مقداری را با مقادیر =
فیلد انتخاب شده بررسی می کند.

"تولید محتوا" =
محتوا«  »تولید  عبارت  مساوی  که  مقادیری 

می کند. جست وجو  را  باشد 

نامساوی بودن مقداری را با مقادیر = !
فیلد انتخاب شده بررسی می کند.

!= 50
را  نباشند  مساوی   50 عدد  با  که  مقادیری 

می کند. جست وجو 

IN را مقدار  چند  با  بودن  مساوی 
می کند. بررسی 

IN )"2 الزامات"، " برنامه سازی  "(
مساوی بودن مقادیر فیلد را با یکی از مقادیر 

داخل پرانتز بررسی می کند.

BETWEEN
یک  در  اطالعات  انتخاب  برای 
محدوده خاص، در بین دو مقدار 

می شود. استفاده  تعیین شده 

BETWEEN 10 AND 100
بین دو مقدار 10 و 100 را بررسی می کند.

IS NULL را فیلد  مقدار  بودن   NULL
. می کند مشخص 

WHERE b_auther IS NULL
رکوردهایی که مقدار نام مؤلف آنها تهی است

شکل کلی ایجاد پرس و جو
SELECT 1 فیلد 2،  فیلد  ، …
FROM نام جدول 
WHERE شرط ;
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فیلم شماره 11211: استفاده از برگه Search فیلم

فعالیت 
فیلم را مشاهده کنید و فعالیت زیر را انجام دهید.کارگاهی

Search با استفاده از برگه
ـ همه کتاب هایی که از ناشر »شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی« در کتابخانه موجود است را نمایش دهید.

ـ همه کتاب هایی که بین سال های 1380 تا 1390 چاپ شده اند را نمایش دهید.

می خواهیم کتاب های چاپ شده در سال 1395 را نمایش دهیم.
1 نرم افزار phpMyAdmin را اجرا کنید.

2 پایگاه داده lib _school را باز کرده و جدول books را انتخاب کنید.

٣ پرس وجویی ایجاد کنید که کتاب های چاپ سال 1٣9٥ را نمایش دهد.

برگه SQL را انتخاب کنید و پس از حذف دستورهای پیش فرض، دستورهای SQL زیر را وارد و اجرا کنید 
)شکل 32(.

SELECT b_ ISBN ,  b_ name , b_qty , b_ year
FROM books
WHERE b_ year = '1395' ;

شکل ٣2ـ نتیجه پرس وجو

  کارگاه 1   ایجاد پرس و جو



212

٥ برای پرس وجو محدودیت تعیین کنید.

شکل ٣٣ـ نتیجه پرس و جوی استخراج همه رکوردهای جدول

شکل ٣٤ـ تعیین محدودیت برای پرس وجو

٤ همه رکوردهای جدول books را نمایش دهید.

پس از انتخاب جدول مورد نظر و با انتخاب برگه Browse می توان تمام رکوردهای جدول را مشاهده کرد 
)شکل 33(.
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بعد از انتخاب پایگاه داده و جدول مورد نظر برای ایجاد پرس و جوی جدید روی برگه Search کلیک کنید. 
با توجه به نوع هر فیلد در ستون Operator عملگرهای خاص آن نوع داده، قابل استفاده است که با انتخاب 
هرکدام و وارد کردن مقدار در جعبه ستون Value می توانید پرس و جوی جدیدی ایجاد کنید )شکل 34(. با 
واردکردن عدد 1395 در جعبه Value و فشردن دکمه Go پرس وجویی ایجاد می شود که برای کتاب های 

چاپ سال 1395 است )شکل 35(.

شکل ٣٥ـ نتیجه پرس وجو پس از اعمال محدودیت

فیلم شماره 11212: تولید کدهای SQL به صورت wizardفیلم

فعالیت 
فیلم را مشاهده کنید و فعالیت را انجام دهید.کارگاهی

SQL با استفاده از برگه
ـ نام، شماره کتاب و تعداد کتاب هایی که از ناشر »شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی« در کتابخانه 

موجود است را نمایش دهید.
ـ مشخصات آخرین کتابی که مطالعه کردید را در جدول درج کنید.

ـ تعداد کتاب را 10 عدد اضافه کنید.
ـ کتاب هایی که سال چاپ آنها 1380 است را حذف کنید.
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مرتب سازی رکوردهای جدول

گاهی الزم است رکوردها براساس یک فیلد مرتب شوند.
به صورت  فیلدهای مورد نظر  یا  فیلد  اساس  بر  را  ORDER BY می توان خروجی پرس و جو  از  استفاده  با 

مرتب کرد.  )DESC( نزولی  یا  و   )ASC( صعودی 

شکل کلی مرتب سازی رکوردها
SELECT 1 فیلد 2 , فیلد , …
FROM نام جدول 
ORDER BY 1 فیلد 2 , فیلد , … ASC|DESC ;

شکل ٣٦ـ مرتب سازی بر اساس نام و به صورت نزولی

  کارگاه 2   مرتب سازی رکوردهای جدول

1 نرم افزار phpMyAdmin را اجرا کنید.

2 دستورهای SQL را برای مرتب سازی رکوردها بر اساس نام و به صورت نزولی وارد کنید.

برگه SQL را انتخاب کنید و پس از حذف دستورهای پیش فرض، دستورهای SQL زیر را وارد و اجرا کنید 
)شکل 36(.

SELECT * FROM books
ORDER BY bـ name DESC ;
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٣ رکوردها را بر اساس فیلد موجودی کتاب مرتب کنید.

بعد از انتخاب پایگاه داده و جدول موردنظر و با انتخاب برگه Browse می توانید تمام رکوردهای جدول را 
مشاهده کنید. با هر بار کلیک روی نام هر ستون می توانید رکوردها را بر اساس آن ستون به صورت صعودی 

یا نزولی مرتب کنید )شکل 37(.

٤ رکوردها را براساس چند فیلد مرتب کنید.

انتخاب برگه Browse می توانید مرتب سازی را بر اساس  با  انتخاب پایگاه داده و جدول مورد نظر،  بعد از 
چندین ستون انجام دهید. برای این کار روی نام اولین ستون کلیک کنید و با پایین نگه داشتن کلید Shift و 
کلیک کردن روی نام هر ستون آن را به مجموعه فیلدهای مرتب سازی اضافه کنید. برای خارج کردن یک فیلد 

از فهرست مرتب سازی با نگه داشتن Ctrl روی نام آن ستون کلیک کنید تا از لیست خارج شود )شکل 38(.

شکل ٣7ـ مرتب سازی بر اساس فیلد موجودی

عالمت مثلث رو به باال و مثلث رو به پایین چه معنایی دارد و در چه مواقعی مشاهده می شود؟کنجکاوی
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)Aliases( AS ویژگی
این ویژگی باعث ایجاد یک نام مستعار به صورت موقت برای یک فیلد یا نتیجه یک پرس وجوی محاسباتی 

می شود.

شکل ٣8ـ مرتب سازی بر اساس چند فیلد

بررسی کنید می توان گزارش های باال را فقط با استفاده از دستور SELECT تهیه کرد؟کنجکاوی

شکل کلی ایجاد نام مستعار                                                    
SELECT نام فیلد AS نام مستعار  

 FROM نام جدول. نام پایگاه داده ;                                                                                      

توابع آماری 

با اینکه دستور SELECT یکی از قوی ترین و پیچیده ترین دستورات SQL است اما برای تهیه برخی از 
گزارش ها الزم است از توابع استفاده کرد. به نظر شما می توانیم گزارشی از تعداد عناوین کتاب، کمترین و یا 

بیشترین تعداد کتاب مربوط به یک مؤلف و یا مجموع کتاب های موجود در کتابخانه تهیه کنیم؟ 
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1 نرم افزار phpMyAdmin را اجرا کنید.

2 از فهرست پایگاه داده، جدول مورد نظر را انتخاب کنید.

از فهرست پایگاه داده، lib_ school و از فهرست جداول، جدول books را انتخاب کنید. 
٣ پرس وجویی بنویسید که تعداد عناوین کتاب های موجود در کتابخانه با چاپ پس از سال 1٣90 

را گزارش دهد.
برگه SQL را انتخاب و پس از حذف دستورهای پیش فرض، دستورهای SQL زیر 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 1390 چاپ شده اند نمایش داده می شود )شکل 
.)39

شکل ٣9ـ استفاده از تابع COUNT برای تعداد کتاب های پس از سال 1٣90

فعالیت 
تعداد کل عناوین کتاب های موجود در کتابخانه را به دست بیاورید.کارگاهی

MAX و MIN و COUNT کارگاه ٣   استفاده از تابع  
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 نام کتابی که کمترین موجودی را دارد به دست آورید. 4

برگه SQL را انتخاب و پس از حذف دستورهای پیش فرض، دستورهای SQL را وارد و اجرا کنید.

SELECT MIN (b  _  qty)   AS min _ qty
FROM books;

با استفاده از این دستورها کمترین موجودی عناوین کتاب ها نمایش داده می شود )شکل 40(. 

نام کتابی که بیشترین موجودی را دارد  بین کتاب هایی که بعد از سال 1392 منتشر شده اند    5

آورید. به دست 
برگه SQL را انتخاب و پس از حذف دستورهای پیش فرض، دستورهای SQL را وارد و اجرا کنید )شکل 41(.

SELECT b  _  name AS و کتاب b_   qty AS موجودی
FROM books
WHERE b _  qty= )SELECT MAX )b_   qty( FROM books WHERE b _  year >1392)

MIN شکل 40ـ استفاده از تابع

فعالیت 
قدیمی ترین کتاب موجود در چه سالی چاپ شده است؟کارگاهی
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٦ تعداد کل کتاب های موجود در کتابخانه را محاسبه کنید. 

7 میانگین موجودی کتاب هایی که در سال 1٣9٥ چاپ شده اند را به دست آورید.

 MAX شکل ٤1ـ استفاده از تابع

فعالیت 
ـ بیشترین موجودی کتاب های موجود در کتابخانه را به دست بیاورید.کارگاهی

ـ با راهنمایی از شکل 40، عنوان شکل 41 را کامل کنید.

تابع ) ( AVG مقدار میانگین و تابع ) ( SUM جمع کل ستون عددی رکوردهای انتخاب شده را بر یادداشت
برمی گرداند.  اساس شرط مشخص شده 
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جدول ارزشیابی شایستگی های غیرفنی، ایمنی و بهداشت و توجهات زیست محیطی

شایستگی ها
شرایط عملکرد 

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

استاندارد )شاخص ها/داوری/نتایج ممکن
نمرهنمره دهی(

شایستگی های 
غیر فنی

انجام صحیح  مسئولیت پذیری، 
زبان  ـ  نظارت  حداقل  با  کارها 

قابل قبولفنی
حفاظت از تجهیزات کارگاه ـ توجه 
به پشتیبان گیری دوره ای از پایگاه 
ورود  صحت  و  نیاز  برحسب  داده 

داده ها در پایگاه داده
2

رعایت ارگونومیایمنی و بهداشت

توجهات 
زیست محیطی 

ایجاد پایگاه داده کاهش مصرف 
کاغذ و نوشت افزار

محیط غیرقابل قبول بهداشت  و  ایمنی  به  توجه 
1کارگاه

دقت در واکشی داده های مورد  نیاز نگرش
و پشتیبان گیری از اطالعات

 این شایستگی ها در ارزشیابی پایانی واحد یادگیری باید مورد توجه قرار گیرند.

ارزشیابی مرحله 1

مراحل کار
شرایط عملکرد 

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

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(نتایج ممکن

واکشی داده ها

مکان: کارگاه استاندارد 
رایانه

تجهیزات: رایانه ای 
که نرم افزار شبیه ساز 
سرویس دهنده منبع 

داده روی آن فعال باشد

زمان: 20 دقیقه

باالتر از حد 
انتظار

جدول ها ـ  تعیین شده  رکوردهای  واکشی 
مستعار  نام  تعیین  ـ  رکوردها  مرتب سازی 
گروه بندی  ـ  پرس وجو  فیلدهای  برای 
رکوردهاـ  استفاده از توابع آماریـ  رفع خطا

3

در حد انتظار
جدول ها ـ  تعیین شده  رکوردهای  واکشی 
مرتب سازی رکوردها ـ تعیین نام مستعار 

پرس وجو فیلدهای  برای 
2

پایین تر از 
1واکشی همه داده های جدولحد انتظار



221

پودمان چهارم: پیاده سازی پایگاه داده در وب

بخواهیم  اگر  بازدیدکنندگان است.  به  بهترین شکل  به  اطالعات  انتقال  برای  از صفحات  تارنما مجموعه ای 
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. 

ایجاد پایگاه داده تارنمای فروشگاه

  کارگاه ٤   ایجاد 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 1 را از نرم افزار وب سرور WAMP اجرا کنید.

2 پایگاه داده shop_db را با انتخاب utf8_persian_ci از منوی collation ایجاد کنید )شکل ٤2(.

phpMyAdmin شکل ٤2ـ ایجاد پایگاه داده در

٣ جدول users را در پایگاه داده shop_db براساس جدول ٦ ایجاد کنید.

users جدول٦  ـ فیلدهای جدول

توضیحات فیلداندازهنوع دادهنام فیلد
realnameVARCHAR80نام واقعی کاربر
  usernameVARCHAR30)نام کاربری )کلید اصلی
passwordVARCHAR20گذرواژه
emailVARCHAR60رایانامه
typeTINYINT1)نوع کاربر )مدیر/کاربر عادی
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٤ فیلد username را به عنوان فیلد کلید )primary key( تعیین کنید )شکل ٤٣(.

شکل ٤٣ـ ایجاد جدول در پایگاه داده

کنجکاوی

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

فعالیت 
با مشورت هم گروهی خود بررسی کنید که اگر کاربر نهایی به صورت مستقیم و بدون واسطه به پایگاه گروهی

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 php دستوراتی 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 MySql را بر عهده خواهند گرفت. مرحله اول 
اتصال به سرویس دهنده پایگاه داده MySql است که در حالت مستقیم با استفاده از phpMyAdmin انجام 

می شود )شکل 44(. 
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شکل ٤٤ـ دستورات php برای ارتباط با پایگاه داده

mysqli_connect تابع

از این تابع برای ایجاد یک اتصال به سرویس دهنده MySql و انتخاب یک پایگاه داده استفاده می شود. 

  mysqli_connect شکل کلی تابع
mysqli_connect )نام سرور، MySql نام کاربری سرویس دهنده، MySql نام پایگاه داده , گذرواژه سرویس دهنده(       

مقدار برگشتی این تابع باید در متغیری ذخیره شود تا به عنوان مشخصه اتصال، در ورودی دستورات بعدی 
استفاده شود. در شکل 45 عملیات معادل تابع ) (mysqli_connect را در phpMyAdmin مشاهده می کنید.

phpMyAdmin در mysqli_connect شکل ٤٥ـ معادل دستور

اتصال به 
بانک اطالعاتی

اجرای یک 
پرس و جو

فراخوانی 
رکوردهای جدول

قطع ارتباط با 
بانک اطالعاتی

mysqli_connect mysqli_query mysqli_fetch_array mysqli_close
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 mysqli_connect_errno تابع
این تابع برای بررسی موفقیت آمیز بودن اتصال به سرویس دهنده MySql استفاده می شود. خروجی تابع در 
صورت عدم اتصال به سرویس دهنده MySql، شماره خطای رخ داده است و در صورت برقراری اتصال عدد 0 

خواهد بود.

  mysqli_query شکل کلی تابع
mysqli_query) MySql مشخصه اتصال به سرویس دهنده, SQL فرمان ها (;

phpMyAdmin در mysqli_query شکل ٤٦ـ عملیات معادل تابع

 mysqli_connect_error تابع

mysqli_connect_errno شکل کلی تابع
mysqli_connect_errno)(;

از این تابع وقتی استفاده می شود که بخواهیم شرح خطای عدم اتصال به سرویس دهنده MySql را نمایش 
دهیم. در صورت اتصال موفق خروجی این تابع null است.

mysqli_connect_error شکل کلی تابع
mysqli_connect_error)(;

 mysqli_query تابع
  mysqli_query این تابع پرس وجو مورد نظر را در پایگاه داده اجرا می کند. در شکل 46 عملیات معادل تابع

را در phpMyAdmin مشاهده می کنید.
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 mysqli_close تابع
این تابع اتصال ایجادشده با سرویس دهنده MySql  را قطع می کند )شکل 47(. 

 mysqli_close شکل کلی تابع
mysqli_close)MySql مشخصه اتصال به سرویس دهنده(;

phpMyAdmin در mysqli_close  شکل ٤7ـ عملیات  معادل تابع

 کارگاه ٥   ثبت اطالعات عضویت در تارنما

در این کارگاه صفحه ای برای ثبت اطالعات کاربران عضو در جدول کاربران)users( طراحی می کنیم.
1  پرونده action_register.php را بازکرده، مکان نما را به زیر دستورات بررسی صحت ورود اطالعات، 

انتقال دهید. محل درج دستورات جدید در پرونده action_register.php را در کد زیر ببینید.
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2 اتصال به سرویس دهنده MySql برقرار کنید.

در دستور if اگر به جای شرط عدد قرار داده شود، عدد غیر صفر معادل true و عدد صفر معادل false  درنظرگرفته 
می شود. در کد باال اگر اتصال به پایگاه داده برقرار نباشد، خروجی تابع  mysqli_connect_errno شماره خطا 

خواهد بود و پس از نمایش توضیحات خطای ایجاد شده، از ادامه برنامه جلوگیری می کند.
٣ اطالعات عضویت را ذخیره کنید.

برای ذخیره کردن اطالعات عضویت در تارنما در جدول users دستورات زیر را وارد کنید.

از آنجا که خروجی دستور mysqli_query می تواند از انواع مختلف باشد، برای بررسی true بودن خروجی 
از عملگر === استفاده شده است که عالوه بر مقدار خروجی، نوع آن هم بررسی شود.

فیلد type برای تفکیک نوع کاربران پیش بینی شده است. عدد 0 برای کاربر عادی و عدد 1 برای کاربر مدیر 
درنظر گرفته شده است.

٤ اتصال سرویس دهنده را ببندید.

برای بستن اتصال سرویس دهنده MySql دستور روبه رو را وارد کنید.
٥ نمایش اطالعات نمون برگ را حذف کنید.

در پرونده action_register.php دستورهاي نمایش اطالعات نمون برگ را حذف کنید.
٦ کاربر جدید ثبت نام کنید.

تغییرات پرونده را ذخیره کنید، سپس از طریق نمون برگ عضویت در تارنما اقدام به ثبت نام کاربر جدید 
کنید.

7 از ثبت اطالعات کاربر جدید در جدول کاربران اطمینان حاصل کنید.
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 mysqli_fetch_array تابع
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.

 mysqli_fetch_array شکل کلی تابع
mysqli_fetch_array)خروجی تابع اجراکننده پرس وجو (;

خروجی این تابع یک آرایه است. هنگام استفاده از این تابع می توان خروجی را در یک متغیر ذخیره کرد. 
phpMyAdmin را نمایش مي دهد. mysqli_fetch_array در  تابع  شکل 48 عملیات معادل 

phpMyAdmin در mysqli_fetch_array شکل ٤8ـ عملیات معادل تابع

 کارگاه ٦   صفحه ورود به تارنما

در این کارگاه صفحه ورود به تارنما را برای کاربران طراحی می کنیم )شکل 49(.
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شکل ٤9ـ صفحه ورود به تارنما

1 یک پرونده جدید با نام login.php ایجاد کنید.

دستورهای زیر را برای ایجاد نمون برگ دریافت نام کاربری و گذرواژه بنویسید.

چرا در کد باال اشیاء نمون برگ را در جدول قرار داده ایم؟ 
2 پرونده login.php را در پوشه iranianshop ذخیره کنید.

٣ پرونده header.php بازکنید و پیوند مربوط به ورود به تارنما را به شکل زیر تغییر دهید.
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٤ با استفاده از localhost پرونده login.php را اجرا کنید.

٥ مشخصات کاربر را بررسي کنید.

برای بررسی مشخصات کاربر پرونده action_login.php را ایجاد کرده، کدهای زیر را تکمیل کرده در آن بنویسید.

٦ پرونده action_login.php را  در پوشه iranianshop ذخیره کنید.

7 عملکرد پرونده action_login.php را بررسی کنید.

پرونده login.php را 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.php را اجرا کنید. نام کاربر یا گذرواژه را اشتباه وارد کنید. روی دکمه ورود کلیک کنید.

فعالیت 
ـ یک کاربر با نام واقعی مدیریت، نام کاربری admin ، گذرواژه admin و نشانی رایانامه admin@medu.ir کارگاهی

ایجاد کنید. سپس وارد phpMyAdmin شوید و مقدار فیلد type این رکورد را از 0 به 1 تغییر دهید. 
ـ این تغییر چه تأثیری در نوع کاربر دارد؟
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مراحل کار
شرایط عملکرد 

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

استاندارد )شاخص ها/داوری/نتایج ممکن
نمرهنمره دهی(

اتصال به پایگاه 
داده و درج 

اطالعات تحت 
وب

مکان: کارگاه استاندارد رایانه

نرم افزار  که  رایانه ای  تجهیزات: 
منبع  سرویس دهنده  شبیه ساز 

داده روی آن فعال باشد

زمان: 25 دقیقه

باالتر از حد 
انتظار

ـ  اتصال  قطع  و  داده  پایگاه  به  اتصال 
درج اطالعات در پایگاه داده تحت وب ـ 
نمایش رکوردهای مورد نیاز از پایگاه داده 

تحت وبـ  رفع خطا

3

اتصال به پایگاه داده و قطع اتصالـ  درج در حد انتظار
2اطالعات در پایگاه داده تحت وب

پایین تر از 
1اتصال به پایگاه داده و قطع اتصالحد انتظار

پشتیبان گیری

هر شرکت و یا کار   وکسب  با تعدادی سیستم مستقل یا تحت شبکه، دارای اطالعات بسیار مهمی است که 
سرمایه محسوب می شوند. پس باید براساس ضوابط از پیش تعیین شده، از آنها محافظت کرد. پشتیبان گیری 
شده،  ایجاد  پشتیبان های  داده ها،  رفتن  بین  از  زمان  در  است،  اطالعات  نگهداری  برای  مناسب  راهکاری 

نجات دهنده کار    وکسب  برای ادامه فعالیت است.
پشتیبان گیری از پایگاه داده و جداول، برای انتقال داده ها به یک سیستم دیگر نیز استفاده می شود.

  کارگاه 7   تهیه نسخه پشتیبان از پایگاه داده

1 نرم افزار phpMyAdmin را اجرا کنید.

2 پایگاه داده مورد نظر را انتخاب و روی برگه Export کلیک کنید.

٣ خروجی مورد نظر را انتخاب کنید.

در بخش Export method با انتخاب Custom می توانید همه حالت های ممکن را مشاهده کنید. در بخش 
  PDF می توانید نوع پروندۀ خروجی را انتخاب کنید. در این بخش یکی از خروجی های موجود مانند Format

SQL , CSV و … را انتخاب کنید )شکل 50(.
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شکل ٥0  ـ تعیین شیوۀ پشتیبان گیری

٤ از جدول نسخۀ پشتیبان تهیه کنید.

در بخش Tables این امکان وجود دارد که همه یا بعضی از جدول ها را برای تهیه نسخه پشتیبان انتخاب 
کنید. با انتخاب Structure می توان از ساختار جدول، نسخۀ پشتیبان تهیه کرد. 

انتخاب Data چه کاربردی دارد؟کنجکاوی
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شکل ٥1  ـ تعیین نام پرونده و شیوۀ فشرده سازی

فعالیت 
با توجه به موارد زیر از پایگاه داده lib _ school نسخه پشتیبان تهیه کنید.کارگاهی

ـ فقط از ساختار جدول student_ info پشتیبان بگیرید.
ـ عالوه بر ساختار از داده های جدول books نسخه پشتیبان بگیرید.

1 نرم افزار phpMyAdmin را اجرا کنید.

2 جدول مورد نظر را انتخاب و روی برگه Export کلیک کنید.

٣ خروجی مورد نظر را انتخاب کنید.

در بخش Export method با انتخاب Custom می توانید همه حالت های ممکن را مشاهده کنید. در این 
بخش یکی از خروجی های موجود مانند SQL , PDF , CSV و … را انتخاب کنید )شکل 52(.

  کارگاه 8   تهیه نسخه پشتیبان از جدول

بخش  در  کنید.  وارد   File name template کادر  در  را  مورد نظرتان  نام  می توانید   Output بخش  در 
سبب فشرده سازی پروندۀ   gzipped انتخاب  gzipped تعیین کنید.  را  Compression نوع فشرده سازی 

)شکل 51(. می شود  خروجی  در  پشتیبان 
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شکل ٥2  ـ تعیین نوع پشتیبان گیری

 IF NOT EXISTS و سپس Add CREATE TABLE statement گزینه object creation options اگر در بخش
را انتخاب کنید، هنگام بازیابی جدول در صورتی که جدول وجود نداشته باشد ایجاد می شود.

٤ نام پرونده پشتیبان را تعیین کنید.

بخش  در  کنید.  وارد   File name template کادر  در  را  مورد نظرتان  نام  می توانید   Output بخش  در 
Compression نوع فشرده سازی را gzipped تعیین کنید. این انتخاب سبب فشرده سازی پرونده پشتیبان 

)شکل 53(. می شود  خروجی  در 

شکل ٥٣  ـ تعیین نام پرونده و شیوۀ فشرده سازی
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فعالیت 
از جدول info در پایگاه داده students نسخه پشتیبان تهیه کنید. کارگاهی

  کارگاه 9   بازیابی اطالعات پایگاه داده

1 نرم افزار phpMyAdmin را اجرا کنید.

2 پایگاه داده مقصد برای بازیابی اطالعات را باز کنید.

در صورتی که پایگاه داده وجود ندارد ابتدا آن را ایجاد کنید.
٣ پرونده پشتیبان را انتخاب کنید.

شکل ٥٤  ـ انتخاب پرونده پشتیبان

هنگام پشتیبان گیری از پایگاه داده چه تنظیمی انجام شود تا نیاز به ایجاد پایگاه داده هنگام بازیابی کنجکاوی
نباشد؟
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٤ قالب پروندۀ پشتیبان را انتخاب کنید.

در بخش Format قالب پرونده پشتیبان را انتخاب کنید و دکمه Go را بزنید )شکل 54(.

فعالیت 
پایگاه داده students را بازیابی کنید. کارگاهی

  کارگاه 10   بازیابی اطالعات جدول

1 نرم افزار phpMyAdmin را اجرا کنید.

2 پایگاه داده مقصد را انتخاب کنید.

٣ ساختار پروندۀ پشتیبان جدول را انتخاب کنید.

در برگه Import با فشردن دکمه Browse پروندۀ پشتیبان و در بخش Format ساختار پروندۀ پشتیبان را 
انتخاب کنید )شکل 55(.

شکل ٥٥  ـ انتخاب پرونده پشتیبان
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فعالیت 
جدول info در پایگاه داده students را بازیابی کنید.کارگاهی

ارزشیابی مرحله 3

مراحل کار
شرایط عملکرد 

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

استاندارد )شاخص ها/داوری/نتایج ممکن
نمرهنمره دهی(

پشتیبان گیری و 
بازیابی اطالعات

مکان: کارگاه استاندارد رایانه

تجهیزات: رایانه ای که نرم افزار 
شبیه ساز سرویس دهنده منبع 

داده روی آن فعال باشد و 
مرورگر استاندارد وب روی آن 

نصب باشد.

زمان: 15 دقیقه

باالتر از حد 
انتظار

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

داده ـ بازیابی جدول ـ رفع خطا
3

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

داده ـ بازیابی جدول
2

پایین تر از 
حد انتظار

پشتیبان گیری از جدول و پایگاه داده با 
1تنظیمات پیش فرض

معیار شایستگی انجام کار:
کسب حداقل نمره 2 از مراحل اتصال به پایگاه داده و درج اطالعات تحت وب و پشتیبان گیری و بازیابی اطالعات

کسب حداقل نمره 2 از بخش شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین 2 از مراحل کار

برای پروژه نمایندگی شرکت خودروسازی عملیات زیر را انجام دهید:
1 فهرست ماشین های تعمیرشده را به همراه نام مالک خودرو را نمایش دهید.

2 فهرست یک نوع ماشین تعمیرشده به همراه نام مالک خودرو را نمایش دهید.
٣ نام قطعاتی که برای تعمیر خودرو با شماره پالک 123 به کار رفته را نمایش دهید.

٤ هزینه تعمیر نهایی یک خودرو را نمایش دهید.
٥ فهرست تعمیرکاران را به همراه فهرست مشخصات تعمیر شده توسط آن نمایش دهید.

٦ کمترین و بیشترین هزینه تعمیر برای کدام خودرو انجام می شود.
7 کمترین و بیشترین هزینه تعمیر که هر تعمیرکار انجام داده است چقدر بوده است.

پروژه
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جدول ارزشیابی پایانی
شرح کار:

1ـ واکشی داده ها
2ـ اتصال به پایگاه داده و درج اطالعات تحت وب

3ـ پشتیبان گیری و بازیابی اطالعات

استاندارد عملکرد:
با استفاده از دانش پایگاه داده، اتصال صفحه به پایگاه داده، درج و نمایش اطالعات در آن را انجام دهد و از پایگاه داده پشتیبان گیری کند.

شاخص ها:

شاخص های مرحله کارشماره مرحله کار

ـ 1 نیاز  فیلدهای پرس وجو در صورت  برای  نام مستعار  تعیین  ـ  رکوردها  مرتب سازی  ـ  تعیین شده جدول ها  رکوردهای  واکشی 
نیاز ـ رفع خطا توابع آماری برحسب  از  گروه بندی رکوردها و استفاده 

اتصال به پایگاه داده و قطع اتصال ـ درج اطالعات در پایگاه داده تحت وب ـ نمایش رکوردهای مورد نیاز از پایگاه داده تحت وب ـ 2
رفع خطا

پشتیبان گیری از جدول و پایگاه داده با تنظیمات تعیین شده ـ بازیابی پایگاه داده ـ بازیابی جدول ـ رفع خطا3

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 و مرورگر استاندارد وب روی آن نصب باشد
زمان: 60 دقیقه )واکشی داده ها 20 دقیقه ـ اتصال به پایگاه داده و درج اطالعات تحت وب 25 دقیقه ـ پشتیبان گیری و بازیابی اطالعات 15 دقیقه(

معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از ٣مرحله کارردیف

1واکشی داده ها1

2اتصال به پایگاه داده و درج اطالعات تحت وب2

2پشتیبان گیری و بازیابی اطالعات3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
مسئولیت پذیری، انجام صحیح کارها با حداقل نظارت ـ زبان فنی

رعایت ارگونومی
ایجاد پایگاه داده، کاهش مصرف کاغذ و نوشت افزار

دقت در واکشی داده های مورد نیاز و پشتیبان گیری از اطالعات

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 است.
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