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واحد كار دهم

پس از مطالعه اين واحد كار از فراگير انتظار مي رود كه:
1 - مجوزهاي كاربري و عملكرد آن ها را بررسي كند. 

2 - اصول اتصال به MySQL را بداند. 
3 - بتواند از پايگاه هاي داده  سرويس دهنده فهرست تهيه كند. 

4 - اصول مديريت پايگاه داده ها را بداند. 
5 - عملكرد دستورات UPDATE ،REPLACE ،INSERT و DELETE را بداند.

6 - بتواند در پايگاه داده جستجو كند و نتايج را نمايش دهد. 
7 - اصول خطايابي و رفع اشكاالت ناشي از ارسال Query را بداند. 

8 - اصول ارسال فايل هاي چند رسانه اي به پايگاه داده را بداند. 

  زمان(ساعت) 

عملىنظرى
612

كار با پايگاه داده 
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مقدمه 

1-10 مجوزهاي كاربري

ــا و افرادي كه قصد  ــاي اطالعاتي در برابر تهاجم هكره ــروزه محافظت از بانك ه ام
ــيار مهم به شمار مي رود. از طرفي سيستم مديريت  ــرقت اطالعات را دارند يك امر بس س
ــتري  ــرعت در اجرا، روز به روز كاربران بيش پايگاه داده MySQL به علت ارزان بودن و س
پيدا مي كند و به همان نسبت حجم حمالت به سايت هايي كه باMySQL  طراحي شده اند 

نيز بيشتر مي شود.

ــتم نصب مي كنيد، به طور پيش فرض به كاربر اصلي  هنگامي كهMySQL  را روي سيس
(مدير) يك شناسه كاربري با عنوانroot  داده مي شود. اين شناسه كاربري به طور پيش فرض 
ــد كه مدير سيستم به عنوان اولين گام نسبت  كلمه عبور ندارد، لذا ضروري به نظر مي رس

به تنظيم كلمه عبور اقدام كند.

ــماWAMP  نصب شده باشد  ــي كنيد كه روي سيستم ش ــروع كار بررس تذكر: براي ش
(نصب WAMP در واحدكار پنجم آموزش داده شده است).

روي آيكن نيم دايره برنامه WAMP كليك كنيد، سپس گزينه phpMyAdmin را انتخاب كنيد.
ــي كردنWAMP  در واحد كار  ــي تغيير دهيد (با روش فارس زبان اين برنامه را به فارس

پنجم آشنا شده ايد). 

شكل 10-1 
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در شكل 1-10 روي امتيازات كليك كنيد. 

شكل 10-3 

شكل 10-2 
در قسمت User overview ليست كاربران به همراه مشخصات آن ها نشان داده شده است. 

در شكل 2-10 مشاهده مي شود كه هيچ يك از كاربران در حال حاضر(root)  اسم رمز 
ندارند. براي تعيين اسم رمز روي آيكن                 در انتهاي سطر مربوط به كاربر root كليك كنيد.
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ــده است، اين امتيازات براي اعمالي  ــكل 3-10 امتيازاتي به كاربر داده ش در جدول ش
است كه كاربر مي تواند روي پايگاه داده و جدول هاي آن داشته باشد.

براي گرفتن مجوز دسترسي از كاربر، كافي است آن را از حالت انتخاب خارج كنيد.

پس از تعيين امتيازات براي اعمال روي پايگاه داده بايد روي دكمه تأييد كليك كنيد.
نوار پيمايش شكل 3-10 را به طرف پايين صفحه بكشيد. 

شكل 10-4 
- Add privileges on the following dataــكل 4-10 در ليست بازشوي مقابل گزينه در ش

ــپس مجوزهاي دسترسي را فقط در آن  base مي توانيد يك پايگاه داده را انتخاب كرده، س

پايگاه تنظيم كنيد.
 Add privileges on the ــوي مقابل گزينه ــت بازش به عنوان مثال پايگاه داده db1 را از ليس

following database انتخاب مي كنيم، صفحه مرورگر به شكل 5-10 ظاهر مي شود.

تمام مجوزها به طور پيش فرض غيرفعال هستند، هر كدام از مجوزها را كه مي خواهيد 
كاربر root داشته باشد، انتخاب كنيد، سپس روي دكمه تأييد كليك كنيد.

براي تعيين يا تغيير اسم رمز به شكل 4-10 بازگرديد.
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براي تعيين اسم رمز در كادرهاي متني مقابل اسم رمز و تكرار، كلمه رمز را وارد كنيد 
و روي دكمه تأييد مربوط به قسمت تغيير اسم رمز كليك كنيد.

شكل 10-5 
ــان دهنده اين است كه عمل تغيير يا تعيين  ــود كه نش يك پيغام در مرورگر ظاهر مي ش

كلمه رمز با موفقيت انجام شده است.
مجدداً به بخش امتيازات (شكل 2-10) برگرديد.

براي تعيين كاربر جديد روي عنوان «افزودن يك كاربر جديد» كليك كنيد. 
در كادر متني نام كاربر، يك نام مناسب وارد كنيد.

در شكل 6-10، در كادرهاي متني مقابل اسم رمز و تكرار، رمز مربوط به كاربر را وارد 
كنيد. مي توانيد براي كاربر اسم رمز تعيين نكنيد و كادر متني آن را خالي بگذاريد.

در بخشGlobal privileges  مجوزهاي الزم را به كاربر بدهيد و سپس روي دكمه تأييد 
واقع در پايين صفحه كليك كنيد. 

يك پيغام با عنوان "شما يك كاربر جديد اضافه كرديد" نمايان مي شود كه نشان دهنده 
اين است كه عمل ساخت كاربر جديد با موفقيت به پايان رسيده است.
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شكل 10-6 

                2-10 ليست پايگاه هاي داده

ــود دارد مي توانيد روي گزينه  ــتم وج ــاهده پايگاه هاي داده اي كه روي سيس براي مش
پايگاه هاي داده كليك كنيد. 

در شكل 7-10 پايگاه هاي داده اي كه قبًال ايجاد شده اند نشان داده شده است، در اين 
قسمت هم مي توانيد با كليك روي آيكن               مقابل هر پايگاه داده، مجوزهاي دسترسي 

را به دلخواه تغيير دهيد.
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شكل10-7 

1-2-10 ايجاد پايگاه داده جديد
براي ساختن يك پايگاه داده جديد در بخش پاييني شكل 7-10، در كادر متني مربوط 

به «ساخت پايگاه داده جديد» يك نام دلخواه و مناسب براي پايگاه داده وارد كنيد.

 Collation در ليست بازشويي كه با عنوان
مشخص شده است، براي پشتيباني از زبان 

فارسي، گزينهutf8_persian_ci را انتخاب نماييد. 
سپس روي دكمه "ساختن" كليك كنيد.

2-2-10 حذف پايگاه داده 

براي حذف يك پايگاه داده در شكل 7-10 روي كادر عالمت كنار عنوان پايگاه داده 
موردنظر كليك كنيد تا انتخاب شود، سپس روي دكمه حذف كليك كنيد.

شكل10-8 
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يك پيغام ظاهر مي شود كه " آيا مطمئن هستيد:" براي حذف روي دكمه «بلي» كليك كنيد. 

شكل10-9 

               3-10 مديريت پايگاه داده 

ــا گزينه هاي متعددي مواجه  ــمت « امتيازات» ب ــتفاده از قس هنگام تنظيم مجوزها با اس
شديد كه با برخي از آن ها در واحد كارهاي قبل آشنا شديد.

ــگاه داده اختصاص دارند. مهم ترين اين  ــن اين مجوزها به بخش مديريت پاي مهم تري
مجوزها به همراه شيوه عملكرد عبارتند از: 

ــت و مي تواند داده هاي  INSERT و REPLACE: اين قابليت مربوط به بخش داده اس

ــن كند. اگر  ــا مقادير ديگر جايگزي ــا اين كه داده ها را ب ــدول درج كند ي ــد را در ج جدي
ــرار نگيرد و نتواند داده اي را درون جدول  ــد اين قابليت در اختيار يك كاربر ق مي خواهي

بريزد يا آن ها را تغيير دهد، بايد اين مجوز را به آن كاربر ندهيد.
UPDATE: اين امتياز مربوط به تغيير و به روز رساني داده هاست.

DELETE: اين امتياز مربوط به حذف داده هاي جدول هاست.

FILE: اين مجوز اجازه مي دهد كاربر داده ها را از يك فايل بخواند و در جدول ها درج 

كند و هم چنين بتواند داده هاي جدول ها را به يك فايل مجزا ارسال كند.
ــت  ــمت چپ از ليس ــاهده جدول در محيط phpMyAdmin، ابتدا در پنل س ــراي مش ب
ــپس جدول هاي مربوط به آن در  ــوي پايگاه داده نام پايگاه داده را انتخاب كنيد، س بازش

پايين همان پنل نشان داده مي شود.
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ــمت راست روي گزينه «مشاهده»  ــپس در بخش س روي عنوان جدول كليك كنيد، س
كليك كنيد.

شكل10-10 

phpMyAdmin 4-10 ساخت جدول          

براي ساخت جدول در محيطphpMyAdmin  ابتدا پايگاه داده مورد نظر را باز كنيد.
ــل بعدي براي  ــاخت جدول جديد در پايگاه داده مطابق مراح ــمت س ــپس در قس س

ساخت جدول جديد اقدام كنيد:
در شكل 11-9 در كادرمتني اسم يك نام مناسب براي جدول وارد كنيد.

در كادرمتني ستون ها، تعداد فيلدهاي جدول را وارد كنيد.
روي دكمه تأييد كليك كنيد. 



200
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى

نام استاندارد: طراح صفحات وب(پيشرفته)
شماره: 2 /4 / 15- ف، هـ 

شكل10-12 

شكل10-11 

در شكل 12-10 اطالعات فيلدهاي جدول را وارد كنيد.
ــتون، نام فيلد و در بخش نوع، نوع داده اي را كه آن فيلد مي تواند بپذيرد  در بخش س
وارد كنيد و سپس در بخش طول/ مقادير حداكثر تعداد حروف يا اعدادي كه مجاز است 
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بپذيرد را وارد كنيد.
-utf8_per ــت بازشو، گزينه ــي از ليس ــتيباني از زبان فارس در بخش Collation براي پش

sian_ci را انتخاب كنيد.

سپس روي دكمه Add كليك كنيد.

ــوع    utf8_persian_ci را انتخاب كرده نكته ــر در بخش Collation  پايين صفحه ن  اگ
باشيد، الزم نيست براي تك تك فيلدها هم تنظيم شود. 

اگر MySQL را به طور مجزا روي سيستم خود نصب نكرده باشيد، از طريقWAMP  نيز 
مي توانيد به خط فرمان MySQL دسترسي پيدا كنيد. براي اجراي خط فرمانMySQL  روي 

آيكنWAMP  كليك كرده و از زير منويMySQL  گزينه MySQL Console را انتخاب كنيد.

Dreamweaver 5-10 ارتباط با پايگاه داده در         

ــايت جديد با تنظيماتي كه قبًال ياد گرفته ايد با سرويس دهنده WAMP در برنامه  يك س
 phpMyAdminدر مسير /WAMP/www بسازيد.

به دليل اهميت و حساسيت تنظيمات اين قسمت، مجدداً به بيان آن مي پردازيم.

ــايت،  ــاخت وب س پس از اقدام به س
كادري مشابه شكل 13-10 ظاهر مي شود، 
همان طور كه مي دانيد انجام تنظيمات گروه 
ــايت،  ــامل تعيين نام وب س Local Info ش

ــايت، مسير  ــير ذخيره فايل هاي وب س مس
ذخيره تصاوير و ... است.

شكل 13-10 تنظيمات مسير وب سايت 
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      انجام تنظيمات اين مراحل بسيار حساس است و در صورت عدم انجام صحيح نكته
اين تنظيمات، قادر به برقراري ارتباط با پايگاه داده يا ساير اجزاي آن نخواهيد بود.

ــرويس دهنده و نحوه دسترسي به آن را بر اساس  در گروه بندي Testing Server مدل س
شكل 14-10، انجام دهيد.

شكل 14-10 تنظيمات سرويس دهنده مورد استفاده

 Server براي PHP MySQL مطابق شكل 14-10، پس از انتخاب Testing Server در گروه
model، نحوه دسترسي را از نوعLocal/Network  قرار دهيد.

ــرويس دهنده WAMP را مقابل كادر                 ــه س ــايت در پوش ــره وب س ــل ذخي ــير كام مس
Testing server folder وارد نماييد.

 (WAMP ــير ــه اي را كه درون www (در مس ــير http://localhost و در ادامه آن، پوش مس
ــي به مسير  ــمتURL prefix  براي دسترس ــايت ايجاد كرده ايد در قس براي ذخيره وب س

سرويس دهنده وارد كنيد.
ــاير  ــايت جديد با تنظيمات فوق، اتصال به پايگاه داده و ارائه س پس از ايجاد وب س
ــر هر كدام از ــود. اگ ــط پنل DATABASES فراهم مي ش ــاي مربوط به آن توس قابليت ه
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پنل هاي مورد نياز خود را مشاهده نمي كنيد، از منوي Window آن را روي محيط كاري 
نمايان سازيد. (شكل 10-15)

شكل10-15 
ــد انواع مختلف  ــازيد. هنگام ايجاد يك فايل جدي ــپس يك صفحه وب جديد بس س

صفحه به طور آماده وجود دارد، نوعPHP را انتخاب نماييد (شكل 10-16). 

شكل10-16 
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ــان دهنده درج اطالعات در جدول باشد، ذخيره  ــب كه نش اين فايل را با نامي متناس
نماييد. (به عنوان مثال فايل را با نامinsert.php  ذخيره مي كنيم.)

فرم قبل را طوري تنظيم كنيد كه با كليك روي دكمه "ارسال" اطالعات براي صفحه 
insert.php ارسال شود.

ــل DATABASES روي عالمت            كليك كنيد و  ــال به پايگاه داده در پن ــراي اتص ب
گزينه MySQL Connection را انتخاب كنيد.

شكل17-10 ايجاد اتصال به پايگاه داده

به منظور انتخاب پايگاه داده مورد نظر مي توانيد نام آن را مقابل Database وارد كنيد يا 
اين كه با كليك روي دكمه Select آن را از ليست پايگاه هاي داده موجود، انتخاب نماييد.

شكل 18-10 انتخاب پايگاه داده 

ــت با پيغام خطاهاي  ــاط با پايگاه داده، ممكن اس ــه از كار و ايجاد ارتب ــن مرحل در اي
ــعي كنيد  ــويد، در اين صورت قبل از هر كاري با مطالعه پيغام خطا س مختلفي مواجه ش
علت را پيدا كنيد. اين پيغام خطاها مي تواند داليل متفاوتي داشته باشد كه مهم ترين آن ها 

عدم اجراي WAMP يا بخشي از سرويس هاي آن است. 
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ــگاه داده و  ــام اتصاالت به پاي پس از انج
ــل  DATABASESجداول  ــراري ارتباط، پن برق
ــال با آن  ــگاه داده اي كه اتص ــود در پاي موج
ــت را به همراه فيلدهاي هر  ــده اس برقرار ش

كدام نشان مي دهد. 

DATABASES شكل 19-10 پنل

عالوه بر اين در صورتي كه ارتباط با پايگاه داده به درستي برقرار شده باشد، در مسير 
ذخيره وب سايت، دو پوشه با نام هايConnections  و_mmServerScripts ساخته مي شود كه 

تنظيمات مربوط به اين ارتباط را نگهداري مي كنند.

Recordset 1-5-10 ايجاد
ــتند به طور مستقيم به اطالعات ذخيره  همان طور كه مي دانيد، صفحات وب قادر نيس
 Recordset ــده در بانك هاي اطالعاتي دسترسي پيدا كنند و براي برقراري اين ارتباط از ش

استفاده مي نمايند.
يك Recordset مجموعه اي از اطالعات مربوط به ركوردهاست كه توسط Query ايجاد 

مي شود.
ــتند و اغلب، عمليات  ــا پايگاه داده و اجزاي آن هس ــا ابزارهاي اصلي كار ب Query ه

مديريتي روي پايگاه داده نيازمند ايجاد يك Query است. 
ــده در جدول persons را از پايگاه داده اي كه  فرض كنيد مي خواهيم اطالعات درج ش

در مبحث قبل ايجاد كرده ايم نمايش دهيم.
ــش در صفحه وب، يك          ــدول، براي نماي ــراي فيلدهاي مورد نظر در ج ــدا بايد ب ابت

Recordset ايجاد شود.

براي ساخت يك Recordset جديد در پنلBINDINGS  روي عالمت        كليك كنيد 
و از منوي باز شده، گزينه Recordset (Query) را انتخاب نماييد.
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 Recordset شكل 20-10 ايجاد
ــراي Recordset را اعمال كرده، روي  ــكل 20-10 تنظيمات الزم ب ــاوره ش در كادر مح

دكمه OK كليك كنيد.
ــده براي Recordset و  ــردن نماي كد در محيطDreamweaver ، كدهاي درج ش ــا باز ك ب

ساير اجزا را مشاهده خواهيد كرد.

شكل 21-10 كدهاي درج شده به طور خودكار

                6-10 مشاهده اطالعات پايگاه داده

ــتفاده از Recordset به منظور مشاهده ركوردهاي موجود در پايگاه داده،  حال، براي اس
در صفحه وب، بايد هر كدام از فيلدها را به محل مورد نظر انتساب دهيد.

ــطرهاي آن،  ــتون فيلدهاي مورد نظر درج كنيد و در هر يك از س جدولي به تعداد س
ركورد مربوطه را درگ كنيد.
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شكل 22-10  انتساب فيلدها به جدول

ــاهده كنيد، خواهيد ديد كه اولين  اگر اين صفحه را از طريقlocalhost  در مرورگر مش
ركورد جدول پايگاه داده را نشان مي دهد.

ــكل 23-10 مشاهده فيلدهاي انتخاب شده از اولين ركورد جدول  ش

ــاهده تمام ركوردهاي جدول، بايد از  رفتارهاي سرويس دهنده استفاده شود.  براي مش
اين رفتارها از طريق پنل SERVER BAHAVIORS قابل استفاده هستند.

ــن را در آن درگ  ــطري كه در نرم افزار Dreamweaver فيلدهاي نام خانوادگي و س س
ــد و در پنلSERVER BEHAVIORS  روي عالمت      كليك كنيد و  ــد، انتخاب نمايي كردي

در منوي مربوط به آن، گزينه Repeat Region را انتخاب نماييد.
ــد با مراجعه به نماي كد  ــطر اطمينان نداريد، مي تواني ــه از انتخاب دقيق اين س چنانچ

صفحه، بخشي را كه درون برچسب<tr>  قرار دارد انتخاب كنيد.
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<tr> 
      <td><?php echo $row_rs_view['Age']; ?></td>

      <td><?php echo $row_rs_view['LastName']; ?></td>

    </tr>

پس از اعمال اين ويژگي، مشاهده خواهيد كرد كه كد فوق، درون يك حلقه while به 
صورت زير قرار گرفته است:

<?php do { ?>

    <tr>

 <td><?php echo $row_rs_view['Age']; ?></td>

      <td><?php echo $row_rs_view['LastName']; ?></td>

    </tr>

<?php } while ($row_rs_view = mysql_fetch_assoc($rs_view)); ?>

ــطر از جدولي را كه توسط recordset مربوطه، نكته تابع ()mysql_fetch_assoc يك س
تعيين شده است به صورت آرايه برمي گرداند و به طور خودكار، در هر بار اجراي 

آن، سطر بعدي جدول برگردانده مي شود.

               7-10 درج اطالعات در پايگاه داده

همان طور كه مي دانيد براي درج اطالعات در پايگاه داده، از فرم استفاده مي شود.
ابتدا فرم مورد نظر را براي ارتباط با پايگاه داده، طراحي كنيد.

شكل10-24 

ــان جدولي از  ــر بخواهيد اطالعات را در هم اگ
ــل اتصال با آن را برقرار كرديد،  پايگاه داده كه از قب
ــدد اتصال  ــاختن مج ــد، ديگر نيازي به س درج كني

نيست. 
  SERVER BEHAVIORSپس از ساخت فرم از پنل
ــد و در منوي مربوط  ــك كني ــت          كلي روي عالم

ــد. ــاب نمايي ــه Insert Record را انتخ ــه آن، گزين ب
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شكل 25-10 درج ركورد 

در كادر محاوره شكل 25-10، هر كدام از ستون هاي جدول را به مقدار متناظر در فرم 
ــبت دهيد (با انتخاب هر گزينه در بخش Columns گزينه مناسب براي آن را در مقابل  نس

كادر بازشوي Value انتخاب نماييد).
در گزينه مقابل After inserting, go to ، صفحه اي را انتخاب كنيد كه قصد داريد پس از 

درج اطالعات در پايگاه داده، كاربر به آن جا هدايت شود.

           8-10 حذف ركورد از پايگاه داده

ــوند،  ــراي حذف اطالعات از پايگاه داده، ابتدا بايد ركوردهاي معيني نمايش داده ش ب
ــود كه پس از  ــان داده ش ــپس با كليك روي دكمه يا پيوند ويژه اي، پيغامي به كاربر نش س

تأييد آن، موفق به حذف ركورد مورد نظرش از پايگاه داده شود.
ابتدا بايد در صفحه وب، فرمي را براي تأييد حذف سطر مورد نظر كاربر طراحي كنيد 
و آن را با نام مشخصي ذخيره كنيد (به طور مثال با نام.deleteConfirm.php)  كدهاي مربوط 
ــرار گيرند. روي اين فرم، يك فيلد مخفي و  ــه حذف اطالعات، بايد در همين صفحه ق ب

يك دكمه درج كنيد.
ــت كه براي ارسال يك پارامتر به  ــتفاده در فرم اس فيلد مخفي يكي از عناصر مورد اس
ــد در نوار Insert از زبانه Form گزينه  ــور مخفي به كار مي رود و براي درج آن مي تواني ط

 Hidden Fieldرا انتخاب كنيد.
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ــراي نمايش ركوردها مي توانيد مانند بخش قبل، جدولي براي نمايش تمام اطالعات  ب
ــتون اضافي براي  جدول بانك اطالعاتي، طراحي كنيد و در كنار اطالعات جدول، يك س
  URLپيوند دهيد و به انتهاي آدرس deleteConfirm.php حذف، درج كرده، آن را به صفحه

آن عبارت زير را اضافه كنيد:
?recordID=<?php echo $row_recordsetName['fieldName']; ?>

در عبارت فوق، به جايrecordsetName  نام Recordset و به جاي fieldName نام فيلدي 
را كه مي خواهيد حذف ركورد بر اساس آن انجام شود وارد كنيد.

recordID نيز نام يك متغير است كه به دلخواه مي توانيد آن را تغيير دهيد.

عالمت ؟ در ابتداي عبارت فوق، يك پارامتر را برايURL  تعيين مي كند.
با توجه به توضيحات فوق، اگر بخواهيد در جدول persons حذف اطالعات بر اساس 
ــود، بايد كد زير را درج  ــود و در متغير record_id ريخته ش ــد نام خانوادگي انجام ش فيل

نماييد:
deleteConfirm.php?record_ln=<?php echo $row_recordset1['LastName']; ?>

شكل10-26 
درDreamweaver  حالتLive Data  را براي نمايش اطالعات جدول، فعال كنيد. براي فعال 

كردن اين حالت، در منوي  View، گزينه Live Data  را در حالت انتخاب شده قرار دهيد.
ــپس از  ــود، س در مرحله بعد، بايد ابتدا ركورد مورد نظر براي حذف، نمايش داده ش
ــك كند. بنابراين، در  ــود كه در صورت اطمينان روي دكمه حذف كلي ــته ش كاربر خواس
ــه، كادرهاي متني براي نمايش  ــالوه بر فيلد مخفي و دكم ــه deleteConfirm.php ع صفح



211 پيمانه مهارتى: طراحى صفحات وب(پيشرفته)
واحد كاردهم: كار با پايگاه داده

ــپس يك              ــذف طراحي كرده، س ــده براي ح ــوط به ركورد انتخاب ش ــات مرب اطالع
Recordset جديد ايجاد نماييد.

ــادRecordset  مانند مباحث قبل در پنل BINDINGS روي عالمت       كليك  ــراي ايج ب
كنيد و از منوي باز شده، گزينه Recordset(Query) را انتخاب نماييد.

اگر كادر مربوط به ايجادRecordset  در حالتAdvanced  (مانند شكل 27-10) باز شده 
است، روي دكمه Simple كليك كنيد تا كادر آن مطابق شكل 28-10 باز شود.

شكل10-27 

شكل10-28 
ــكل انجام دهيد. در اين كادر،  ــكل 28-10، تنظيمات را مطابق ش در كادر محاوره ش
در كادر بازشوي  Filter فيلدي را كه حذف بر اساس آن انجام مي شود و توسط صفحه
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ــت انتخاب نماييد و در مقابل URL Parameter نام متغيري را كه  ــده اس ــال ش قبل ارس
ــط فايل deleteConfirm.php تعيين كرده بوديد وارد كنيد (به  ــال اطالعات توس هنگام ارس

كوچك و بزرگ بودن حروف دقت كنيد).
به هركدام از كادرهاي متني فرم، فيلد مربوطه را ازRecordset  اي كه ساخته ايد، انتساب دهيد.

شكل10-29 
ــراي فيلد مخفي نيز، پس از انتخاب آيكن زرد رنگ، در پنلPROPERTIES  با كليك  ب

روي عالمت  فيلدي را كه براي حذف درنظر گرفته شده بود انتساب دهيد.
در اين مرحله، مي توانيد از رفتارهاي سرويس دهنده استفاده نماييد.

در پنلSERVER BEHAVIORS  روي عالمت        كليك كنيد و در منوي مربوط به آن، 
گزينه Delete Record را انتخاب نماييد.

شكل10-30 
  Primary key column اين كادرمحاوره را نيز مطابق شكل 30-10 تنظيم كنيد. در مقابل
، Primary keyvalueفيلدي را كه براي حذف انتخاب شده بود تعيين كنيد و در كادربازشوي
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 گزينهForm Variable  را انتخاب و در مقابل آن، عنوان فيلد مخفي را وارد كنيد.
در كادر متنيAfter deleting, go to  صفحه وبي را وارد كنيد كه مي خواهيد پس از حذف 

اطالعات ركورد انتخابي، كاربر به آنجا منتقل شود.
ــل del.php) مي توانيد با  ــات، (در اين جا فاي ــل اوليه حذف اطالع ــال با اجراي فاي ح
ــي از اطالعات مربوط به ركوردهاي جدول، پس از انتخاب ستون حذف  ــاهده بخش مش

مربوط به آن و تأييد عمليات، ركورد مورد نظر خود را از بانك اطالعاتي حذف نماييد.

           9-10 ويرايش اطالعات پايگاه داده

ــورد مورد نظر  ــت ابتدا رك ــات موجود در پايگاه داده، بهتر اس ــراي ويرايش اطالع ب
ــود نمايش يابد و كاربر  ــپس در يك فرم اطالعات موج ــود، س براي ويرايش انتخاب ش
ــد اطالعات جديد را وارد كرده، پس از كليك روي دكمه مخصوص، عمل ويرايش  بتوان

اطالعات در بانك اطالعاتي انجام شود.
ــت، در اين جا به طور نمونه در كنار  ــليقه طراح وابسته اس روش انتخاب ركورد به س
ــك پيوند براي ويرايش  ــش از اين براي حذف ركورد درج كرديم، ي ــه حذف كه پي دكم

اطالعات ركورد اضافه مي نماييم.
ــراي طراحي عمليات ويرايش، ابتدا فرمي را براي نمايش اطالعات مربوط به ركورد  ب
ــه طور مثال با نام  ــخصي ذخيره كنيد (ب ــر كاربر طراحي كنيد و آن را با نام مش ــورد نظ م

 .(update.php

همانند مرحله حذف اطالعات، روي اين فرم، يك فيلد مخفي، كادرهاي متني نمايش 
اطالعات ركورد و يك دكمه نيز درج نماييد.

ــدول نمايش اطالعات،  ــد مانند بخش حذف، در ج ــراي نمايش ركوردها، مي تواني ب
ــتون اضافي براي ويرايش نيز درج كنيد و آن را به صفحه update.php پيوند دهيد  يك س
ــذف اطالعات، اگر بخواهيد در جدول persons حذف  ــا توجه به توضيحات بخش ح و ب
ــود، بايد به جاي آدرس URL آن كد زير  ــاس فيلد نام خانوادگي انجام ش اطالعات بر اس

را درج نماييد:
update.php?record_ln=<?php echo $row_recordset1['LastName']; ?>
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شكل 10-31

ــات جدول، فعال كنيد. در  ــت Live Data را براي نمايش اطالع در  Dreamweaverحال
مرحله بعد، بايد ابتدا اطالعات ركورد مورد نظر براي ويرايش، نمايش داده شود.

ــه، كادرهاي متني براي  ــه update.php عالوه بر فيلد مخفي و دكم ــن، در صفح بنابراي
نمايش اطالعات مربوط به ركورد انتخاب شده براي ويرايش را طراحي كرده، سپس يك 

Recordset جديد ايجاد نماييد.

مانند مرحله حذف، در حالت Simple اطالعات Recordset را مطابق شكل بعد وارد نماييد.

شكل 10-32

 Recordset ــاي متني فرم، فيلد مربوطه را از ــهupdate.php  به هركدام از كادره در صفح
ــاب دهيد و بخش Filter را مطابق توضيحات ارائه شده در بخش  ــاخته ايد، انتس اي كه س

حذف اطالعات، تنظيم كنيد.
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شكل 10-33

ــراي فيلد مخفي نيز، پس از انتخاب آيكن زرد رنگ، در پنل PROPERTIES با كليك  ب
روي عالمت  فيلدي را كه براي ويرايش در نظر گرفته شده بود انتساب دهيد.

در اين مرحله از كار، مي توانيد از رفتارهاي سرويس دهنده استفاده نماييد.
ــت        كليك كنيد و در منوي مربوط به  ــل  SERVER BEHAVIORS روي عالم در پن

آن، گزينه Update Record را انتخاب نماييد.

شكل 10-34

 اين كادر را نيز مطابق شكل 34-10 تنظيم كنيد.
ــي را وارد كنيد كه مي خواهيد، پس از  ــي After updating, go to صفحه وب در كادر متن

ويرايش اطالعات ركورد، كاربر به آنجا منتقل شود.
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مطالعه آزاد
در واحد كار دوم اين كتاب با انواع دستورات SQL آشنا شديد.

ــتورات به عنوان دستورات پايه اي، براي  در واقع تمام زبان هايServer Side  از اين دس
ارتباط با پايگاه داده استفاده مي كنند.

  Dreamweaverــه دليل اينكه كار با اين كدها، اندكي پيچيده تر از روش كار با نرم افزار ب
ــمت به عنوان مطالعه آزاد به بيان روش ايجاد كدهاي مربوط به كار با  ــت، در اين قس اس

پايگاه داده مي پردازيم.
ــترس نبود نيز  ــه اگر نرم افزار Dreamweaver در دس ــت ك مزيت اين روش در اين اس
ــاده، تمام اعمال مربوط به كدنويسي  مي توانيد به راحتي، حتي در ويرايش گرهاي متني س

را انجام دهيد.

ــايت هاي پويا، توانايي  ــد، مهم ترين ويژگي وب س ــاره ش همانطور كه پيش از اين اش
ارتباط با پايگاه داده و كار با آن است.

با روش ساخت پايگاه داده و جداول آن در WAMP آشنا شديد. برخي از برنامه نويسان 
ــاخت پايگاه داده و  ــال مديريتي از جمله س ــايت هاي پويا، تمام اعم ــان وب س و طراح
جداول مورد نياز را توسط اسكريپت  هاي برنامه انجام مي دهند. به همين دليل بايد با تمام 

دستورات مربوط به اين اعمال آشنا باشيد.
ــتفاده  ــتورات SQL اس براي ايجاد و مديريت اجزاي بانك اطالعاتي در برنامه، از دس
ــده ايد، به همين دليل در  ــنا ش ــود كه در درس پايگاه داده با آن ها به طور مفصل آش مي ش
ــتورات مورد نياز مي پردازيم. ساير دستورات SQL نيز در  اين فصل به معرفي مختصر دس

MySQL قابل دسترسي هستند و در صورت نياز مي توانيد از آن ها استفاده كنيد.

ــر چيز، اتصال با پايگاه داده  ــاط با MySQL در صفحات وب، بايد قبل از ه ــراي ارتب ب
ايجاد شود.

اتصال به پايگاه داده در PHP توسط تابع ()mysql_connect انجام مي شود.
ساختار اين تابع به صورت زير است:

mysql_connect(servername,username,password);

 MySQL 10-10 ايجاد ارتباط با سيستم مديريت پايگاه داده             
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تابع mysql_connect سه پارامتر دارد كه همراه با توضيحات در جدول 1-10 بيان شده اند.

توضيحات پارامتر

servername
اين پارامتر اختياري است و نام سرويس دهنده را مشخص مي كند، چنانچه 
اين پارامتر مقداردهي نشود به طور پيش فرض مقدار" localhost:3306 "  براي 

آن تعيين مي شود.

username

اين پارامتر نيز اختياري است و شناسه كاربري سرويس دهنده را تعيين مي كند.
ــرويس دهنده WAMP، اين شناسه، همان كلمه كاربري است كه براي  در س
ــه كاربري را تنظيم نكرده باشيد،  ــده است. اگر شناس كار با WAMP، تنظيم ش
مقدار آن را root در نظر بگيريد و اگر اين پارامتر را مقداردهي نكنيد، كاربري 

كه پايگاه داده را ايجاد كرده است به طور پيش فرض تعيين مي شود.

password
مقدار اين پارامتر نيز اختياري است و رمز ورود شناسه كاربري را دريافت مي كند، 

چنانچه مقداردهي نشود، يك رشته تهي را به طور پيش فرض در نظر مي گيرد.

تابع ()mysql_close نيز براي قطع ارتباط با پايگاه داده به كار مي رود. بهتر است پس از 
خاتمه كار با پايگاه داده، توسط اين تابع در برنامه اتصال به آن قطع شود.

ــپس از اين  ــود، س   مثال: در مثال زير اتصال به پايگاه داده در متغير co$ ذخيره مي ش
متغير در برنامه استفاده مي شود. تابع die در صورتي اجرا مي شود كه اتصال به پايگاه داده 

انجام نشده باشد. پس از خاتمه عمليات نيز ارتباط با پايگاه داده قطع مي شود.
<?php

$con = mysql_connect("localhost","root","");

if (!$con)

  {

  die('Could not connect: ' . mysql_error());

  }

// some code

mysql_close($con);

?>

جدول 10-1
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ــده  در مثال فوق تابع()mysql_error  خطايي را كه منجر به عدم اتصال به پايگاه داده ش
است نمايش مي دهد.

تابع()die  پس از نمايش يك پيغام از اسكريپت جاري خارج مي شود.نكته

               11-10 ايجاد يك پايگاه داده و اجزاي آن

ــدول وجود دارد و هر  ــك بانك اطالعاتي يك يا چند ج ــور كه مي دانيد در ي همانط
ــت. هر ركورد هم شامل چند فيلد  ــده اس ــكيل ش جدول نيز از ركوردهاي متعددي تش

مرتبط با هم و مربوط به يك موجوديت خاص است.
در اين بخش با نحوه ايجاد پايگاه داده و هر يك از اجزاي آن توسط PHP آشنا خواهيد شد.

1-11-10 ايجاد يك پايگاه داده 
براي ايجاد پايگاه داده از دستورCREATE DATABASE  استفاده مي شود.

ساختار كلي اين دستور به شكل زير است:
CREATE DATABASE نام پايگاه داده 

ــگاه داده، تابع ()mysql_query به كار  ــتن كدPHP  به منظور اجرا و ايجاد پاي براي نوش
ــه اتصال به آن از قبل  ــك query براي ايجاد پايگاه داده به MySQL ك ــي رود. اين تابع ي م

برقرار شده است ارسال مي كند.
 مثال: مثال زير پس از اتصال به MySQL، يك پايگاه داده با نام "my_db" مي سازد:

<?php

$con = mysql_connect("localhost","root»,"");

if (!$con)

  {

  die('Could not connect: ' . mysql_error());

  }
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if (mysql_query("CREATE DATABASE my_db",$con))

  {

  echo "Database created";

  }

else

  {

  echo "Error creating database: " . mysql_error();

  }

mysql_close($con);

?> 

ــده است كه نكته ــتم مديريت پايگاه داده اي برقرار ش       در مثال فوق، اتصال به سيس
كلمه كاربري آن root و رمز ورودي براي آن تعيين نشده است، چنانچه روي سيستم 
ــا توجه به آن تنظيمات  ــده، اين دو  پارامتر را ب ــما تنظيماتي غير از اين انجام ش ش

وارد كنيد.

 2-11-10 ايجاد يك جدول در پايگاه داده 
  CREATEــط دستور ــت، توس ــده اس ايجاد جدول در پايگاه داده اي كه از قبل ايجاد ش

 TABLEانجام مي شود.

اين دستور نيز توسط تابع ()mysql_query اجرا مي شود.
ساختار كلي دستورCREATE TABLE   به اين شكل است:

CREATE TABLE نام جدول
(
,  نوع داده آن      نام فيلد(ستون) اول
,  نوع داده آن      نام فيلد(ستون) دوم
,  نوع داده آن      نام فيلد(ستون) سوم
....
  )
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 MySQL ــود. مهم ترين انواع داده ــخص ش هنگام تعريف هر فيلد بايد نوع داده آن مش
عبارتند از:

Int: براي تعريف اعداد صحيح بدون عالمت به كار مي رود.

VARCHAR(size): براي تعريف رشته اي با طول مشخص به كار مي رود. 

TEXT: متغيرهاي رشته اي با حداكثر تعداد 65535 كاراكتر  را مي توان توسط اين نوع 

داده تعريف كرد و الزم نيست طول متغير مربوط به آن مشخص شود.
ــاي كتاب درج  ــت انته ــتند در پيوس ــتفاده هس ــواع داده اي كه در MySQL قابل اس ان

شده اند.
        "FirstName"كه داراي سه فيلد با عناوين "Persons" مثال: در مثال زير يك جدول با نام  

"LastName" ،  و"Age"   است، ساخته مي شود:

<?php

$con = mysql_connect("localhost","root»,"");

if (!$con)

  {

  die('Could not connect: ' . mysql_error());

  }

// Create database

if (mysql_query("CREATE DATABASE my_db",$con))

  {

  echo "Database created";

 } 
else

  {

  echo "Error creating database: " . mysql_error();

  }

// Create table

mysql_select_db("my_db", $con);
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$sql = "CREATE TABLE Persons

(

FirstName varchar(15),

LastName varchar(15),

Age int

)";

// Execute query

mysql_query($sql,$con);

mysql_close($con);

?> 

3-11-10 فيلد كليدي و خاصيت افزايش خودكار
ــته باشد كه براي اطمينان از تكراري بودن در  هر جدول مي تواند يك فيلد كليدي داش
ــتفاده مي شود. دستور PRIMARY KEY براي تعريف فيلد كليدي هنگام ساخت  جدول اس

جدول به كار مي رود.
عالوه بر اين، فيلد كليدي نمي تواند بدون مقدار باشد. جلوگيري از بدون مقدار بودن 

يك فيلد توسط دستور NOT NULL صورت مي گيرد.
ــخصه هاي اصلي  ــه اي غير از مش ــياري از جدول ها به عنوان فيلد كليدي شناس در بس
ــت خاصيت افزايش  ــع معموالً الزم اس ــود. در اينگونه مواق ــاب مي ش ــت، انتخ موجودي
ــتور                        ــردن اين خاصيت مي توان از دس ــود. براي فعال ك ــد نيز انجام ش ــودكار اين فيل خ

AUTO_INCREMENT استفاده نمود.

ــاخت جدول مثال قبل طوري بازنويسي شده است  ــتورات س   مثال: در اين مثال  دس
ــت افزايش خودكار و  خاصيت جلوگيري از بي مقدار  ــه عالوه بر تعريف كليد، خاصي ك

بودن آن نيز بررسي شود:
$sql = "CREATE TABLE Persons

(

 personID int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
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PRIMARY KEY(personID),

FirstName varchar(15),

LastName varchar(15),

Age int

)";

 mysql_query($sql,$con);

ــه پايگاه داده در مرورگر، با  ــراي موفقيت آميز هر كدام از كدهاي مربوط ب ــس از اج پ
ــرويس دهنده WAMP، پايگاه داده، جدول و فيلدهاي مربوط به آن را  مراجعه به محيط س

مشاهده خواهيد كرد كه توسط كدهاي PHP  ساخته شده اند.

4-11-10 درج اطالعات در جدول
با استفاده از دستور INSERT INTO مي توان اطالعات را در يك جدول درج نمود. اين 

دستور به يكي از دو شكل كلي زير به كار مي رود:
شكل اول:

INSERT INTO table_name

 VALUES (value1, value2, value3,...)

شكل دوم:
INSERT INTO table_name (column1, column2, column3,...)

 VALUES (value1, value2, value3,...)

 persons ــه از قبل با نام ــال اطالعات مربوط به دو نفر را در جدولي ك ــال: اين مث   مث
طراحي شده است، درج مي كند:

تمرين:
بانك اطالعاتي مربوط به شركت تجاري را كه در ابتداي اين فصل معرفي شد به 

همراه جداول و فيلدهاي هر كدام با استفاده از دستوراتPHP  بسازيد.
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<?php

$con = mysql_connect("localhost","root»,"");

if (!$con)

  {

  die('Could not connect: ' . mysql_error());

  }

mysql_select_db("my_db", $con);

mysql_query("INSERT INTO Persons (FirstName, LastName, Age)

VALUES ('Mahdi', 'Razavi', '15')");

mysql_query("INSERT INTO Persons (FirstName, LastName, Age) 

VALUES ('Hadi', 'Salimi', '13')");

mysql_close($con);

?>  

5-11-10 درج اطالعات در جدول از طريق فرم
ــايت،  ــور تعامل با كاربران در صفحات وب س ــه مي دانيد، فرم ها به منظ ــور ك همانط
استفاده مي شوند. از فرم ها مي توان براي دريافت اطالعات از كاربر و درج در پايگاه داده، 

استفاده نمود.
در مثال زير يك فرم با سه فيلد براي ارتباط با جدول persons طراحي شده است، با دريافت 

اطالعات از كاربر و ارجاع به صفحه insert.php، عمل درج در پايگاه داده، انجام مي شود.
مثال: فرم دريافت اطالعات:

 <! DOCTYPE HTML PUBLIC  "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"

 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

<html>

<head>
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<meta http-equiv="Content-Type»content="text/html; charset=utf-8"/>

</head>

<body>

<form action="insert.php" method="post">

Firstname: <input type="text" name="firstname" />

Lastname: <input type="text" name="lastname" />

Age: <input type="text" name="age" />

<input type="submit" />

</form>

</body>

</html> 

فايل insert.php كه اطالعات دريافت شده از فرم را در جدول درج مي كند:
<?php

$con = mysql_connect("localhost","root","");

if (!$con)

  {

  die('Could not connect: ' . mysql_error());

  }

mysql_select_db("my_db", $con);

$sql="INSERT INTO Persons (FirstName, LastName, Age)

VALUES

('$_POST[firstname]','$_POST[lastname]','$_POST[age]')»;

if (!mysql_query($sql,$con))

 {
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die('Error: ' . mysql_error());

  }

echo "1 record added";

mysql_close($con)

?>

        براي درج اطالعات فارسي در جدول، حتمًا بايد از طريق فرم، اقدام به ورود نكته
فيلدها نماييد و درج اطالعات فارسي به طور مستقيم در جدول موجب مي شود هنگام 

خواندن آن ها، كدهاي نامشخصي نمايش داده شود.

            12-10 انتخاب و نمايش اطالعات جدول

-SE ــتفاده از دستور پس از ايجاد جدول و وارد كردن اطالعات در آن مي توانيد با اس
LECT آن ها را انتخاب نماييد.

ساختار كلي اين دستور به صورت زير است: 
SELECT نام فيلد يا فيلدها 
FROM  نام جدول 

  مثال: اين مثال تمام اطالعات جدولpersons  را نمايش مي دهد.
<?php

$con = mysql_connect("localhost","root","");

if (!$con)

  {

  die('Could not connect: ' . mysql_error());

  }

mysql_select_db("my_db", $con);

$result = mysql_query("SELECT * FROM Persons");
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while($row = mysql_fetch_array($result))

  {

  echo $row['FirstName'] . " " . $row['LastName'];

  echo "<br />";

  }

mysql_close($con);

?> 

شكل 35-10 نتيجه اجراي اسكريپت

ــكل 35-10 مشاهده مي كنيد، تمام اطالعات جدول persons نمايش  همانطور كه در ش
داده شده است.

ــع()mysql_query  با اجراي كدSQL  تمام اطالعات جدول را در متغير  ــن مثال تاب در اي
ــطر از مجموعه ركوردها را كه  ــپس تابع  ()mysql_fetch_array اولين س result$ مي ريزد، س

  $rowمي ريزد، به همين دليل row$ به صورت آرايه در نظر گرفته مي شوند، درون متغير
 ،mysql_fetch_array() ــه و فراخواني تابع ــم يك آرايه خواهد بود. با هر بار اجراي حلق ه

سطر بعدي فراخواني مي شود.

1-12-10  نمايش اطالعات پايگاه داده در جدول
ــازماندهي اطالعات و  ــه يكي از كاربردهاي جدول ها در HTML، س ــا توجه به اين ك ب
ــت، بنابراين بهتر است اطالعات فراخواني شده از جدول هاي بانك  نحوه نمايش آن هاس

اطالعاتي را در قالب جدول نمايش دهيم.
مثال قبل را طوري بازنويسي مي كنيم كه اطالعات را در جدول نشان دهد:

  مثال: 
<?php
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$con = mysql_connect("localhost","root","");

if (!$con)

  {

  die('Could not connect: ' . mysql_error());

  }

mysql_select_db("my_db", $con);

$result = mysql_query("SELECT * FROM Persons");

echo "<table border='1'>

<tr>

<th>Firstname</th>

<th>Lastname</th>

</tr>";

while($row = mysql_fetch_array($result))

  {

  echo "<tr>";

  echo "<td>" . $row['FirstName'] . "</td>";

  echo "<td>" . $row['LastName'] . "</td>";

  echo "</tr>";

  }

echo "</table>";

mysql_close($con);

?> 

شكل 36-10  نمايش اطالعات در جدول
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نام استاندارد: طراح صفحات وب(پيشرفته)
شماره: 2 /4 / 15- ف، هـ 

تمرين:
 اسكريپتي بنويسيد كه اطالعات جدول را به صورت مرتب شده(صعودي) بر اساس 

(SQL راهنمايي: با استفاده از دستور مرتب سازي در) .نام خانوادگي" نمايش دهد"

               13-10  به روزرساني اطالعات جدول 

يكي از مهم ترين عملياتي كه در پايگاه هاي داده روي اطالعاتي كه از قبل وارد شده اند، 
ــت. به منظور تغيير اطالعات موجود در جدول از  ــود امكان ويرايش آن هاس انجام مي ش

دستورUPDATE  استفاده مي شود.
ساختار كلي اين دستور به شكل زير است: 

UPDATE نام جدول 
SET  فيلد اول=مقدار,  فيلد دوم=مقدار,...
WHERE شرط  

ــرض كنيد فيلد مربوط به  ــدول persons مثال هاي قبل را در نظر بگيريد، ف ــال: ج   مث
Age براي فردي به نامMahdi  Razavi اشتباه درج شده باشد و بخواهيم مقدار آن را به 16 

تغيير دهيم.

در اين صورت كد اسكريپت مورد نظر به شكل زير نوشته مي شود:
<?php

$con = mysql_connect("localhost","root","");

if (!$con)

  {

  die('Could not connect: ' . mysql_error());

  }

AgeLastNameFirstName

15Razavi  Mahdi  

13SalimiHadi

جدول 10-2
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واحد كاردهم: كار با پايگاه داده

mysql_select_db("my_db", $con);

mysql_query("UPDATE Persons SET 16' = سن'

WHERE نام  = 'Mahdi' AND نام خانوادگي = 'Razavi'");

mysql_close($con);

?> 

AgeLastNameFirstName

16Razavi  Mahdi  

13SalimiHadi

 persons جدول 3-10به روزرساني جدول

             14-10  حذف ركورد  

دستور DELETE FROM براي حذف ركورد از جدول به كار مي رود. 
ساختار كلي اين دستور به شكل زير است: 

DELETE FROM نام جدول
WHERE شرط 

توسط دستور شرطي WHERE ركورد يا ركوردهايي كه بايد حذف شوند، تعيين مي شود.
ــم ركورد فردي را كه نام خانوادگي او  ــال: فرض كنيد در جدول persons بخواهي   مث
ــت حذف كنيم، در اين صورت اسكريپت اجراي ركورد مورد نظر به صورت  Razavi اس

زير خواهد بود:
<?php

$con = mysql_connect("localhost","root","");

if (!$con)

  {

  die('Could not connect: ' . mysql_error());

  }
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نام استاندارد: طراح صفحات وب(پيشرفته)
شماره: 2 /4 / 15- ف، هـ 

mysql_select_db("my_db", $con);

mysql_query("DELETE FROM Persons WHERE نام خانوادگي='Razavi'");

mysql_close($con);

?> 
پس از اجراي كد فوق، جدولpersons  به شكل زير خواهد بود: 

AgeLastNameFirstName

13SalimiHadi

جدول 10-4
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واحد كاردهم: كار با پايگاه داده

واژه نامه

Collation  تطبيق
Privileges  امتيازات 

Recordsetمجموعه ركوردها
Region ناحيه 
Repeatتكرار 

Root ريشه  

خالصه مطالب

ــاخته  • كلمه كاربري كه به طور پيش فرض براي كار روي بانك اطالعاتي MySQL س
ــاخته  ــم رمز س ــت. اين كلمه كاربري در ابتدا معموالً بدون اس ــود با عنوان root اس مي ش
مي شود و براي تأمين امنيت در برابر نفوذ هكرها و افراد مزاحم بايد هرچه سريع تر نسبت 

به تعيين اسم رمز براي آن اقدام نمود.
• توسط برنامه WAMP مي توان در يك محيط گرافيكي كاربران جديد تعريف كرده و 

حق دسترسي را براي هر كدام از آن ها به دلخواه محدود كرد.
ــي نوع  ــتيباني از زبان فارس • هنگام ايجاد يك پايگاه داده جديد درWAMP  براي پش

Collation را براي آن بهutf8_persian_ci  تغيير دهيد.

 ،REPLACE ، INSERTــتورات ــط دس • اصلي ترين اعمال مديريتي در پايگاه داده توس
UPDATE و DELETE صورت مي گيرد، مدير سيستم مي تواند هر كدام از اين اعمال را به 

كاربران بدهد يا از آن ها بگيرد.
• انجام عمليات مديريتي و درج و حذف و ويرايش داده ها از طريق Query ها صورت 

مي گيرد و هر Query شامل يك يا چند دستور SQL است.
• هر Query به صورت يك Recordset ايجاد مي شود. 
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نام استاندارد: طراح صفحات وب(پيشرفته)
شماره: 2 /4 / 15- ف، هـ 

 آزمون نظري

1 - عنوان كلمه كاربري مدير سيستم در MySQL به طور پيش فرض چيست؟ 
 root-د   user1-ج  Administrator -ب   Admin -الف

2 - براي اين كه در يك جدول بانك اطالعاتي بتوانيم از اطالعات فارسي استفاده كنيم 
بايد كدام قسمت را تغيير دهيم؟ 

Persian -د   utf8  -ج           Collation -ب  Language -الف
3 - براي تنظيم اطالعات فارسي براي جدول بايد آن را از چه نوعي انتخاب كنيم؟ 

 utf8-collation-ci -ب                     Persian -الف
utf8 -د                       utf8_persian_ci-ج

4 - براي ورود به پايگاه داده در خط فرمان از چه دستوري استفاده مي شود؟ 
 create -د   Enter    -ج             insert -ب             use -الف

5 - انجام عمليات مديريتي روي پايگاه داده، از قبيل درج، حذف و ويرايش از طريق 
كدام گزينه انجام مي شود؟ 

 Database -د  Query -ب- جدول ها             ج الف-  ركوردها 
6 - هر Query به صورت يك ............. ايجاد مي شود. 

 Database -د ب- Recordset            ج- جدول  الف-  پرس وجو 
ــان داده شوند، بايد سطرهاي جدول از  7 - براي اين كه تمامي ركوردها در جدول نش

كدام رفتار سرويس دهنده استفاده كند؟
    Binding -ب                             Recordset  -الف

Server_Region -د                              Repeat Region -ج 
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واحد كاردهم: كار با پايگاه داده

آزمون عملي

1 - در محيط WAMP يك كاربر جديد با نامuser_Guest  بسازيد.
2 - از كاربر user_Guest كه در سؤال اول ساخته ايد، امكان درج و حذف داده ها را بگيريد.

3 - يك جدول شامل فيلدهاي نام، نام خانوادگي و شماره شناسنامه توسط خط فرمان 
MySQL ايجاد كنيد.

ــد از طريق صفحه وب  ــي كنيد كه كاربر بتوان ــرم در Dreamweaver طراح ــك ف 4 - ي
اطالعات خود را در جدول سؤال دوم درج كند.

5 - يك فرم در Dreamweaver طراحي كنيد كه كاربر بتواند در يك صفحه وب ليست 
افراد موجود در جدول را ببيند.




