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 فصل اول

 معرفی پایگاه داده

   مقدمه

خریلداری   آن را اوراکلل است و در حال حاضر شرکت  sun macroاست. جاوا محصول شرکت  اوراکل ،یکي از شرکت های بسیار قوی در زمینه نرم افزار

یکلي از سلهامداران پایله     اوراکلل  ، مي باشد.web logic ،people sun ،MySQLخریداری کرده است  آن را اوراکلکرده است از دیگر شرکت هایي که 

 .شرکت تویوتا است

تلا از بزرگتلرین    هلم شلده اسلت. دو    ORDBMSبلودن   RDBMSعالوه بر  اوراکلآن است.  (RDBMS) اوراکلپایگاه داده  اوراکلمهم ترین محصول 

است و تفاوت های زیادی بین این دو تا دیتلابیس وجلود دارد.    IBMمحصول شرکت  DB2است و دیگری  RDBMSکه یک  اوراکلا یدیتابیس های دن

ذاتلا    DB2شلدن دارد   ORDBMSاسلت و قابلیلت    RDBMSذاتلا    اوراکلل یلاد کلرد:    DB2و  وراکلااما از مواردی که مي توان از آن به عنوان تفاوت 

ORDBMS  است که قابلیتRDBMS .شدن را دارد 

فیلد خارجي از  ORDBMS  ،Typeدر  Number=IDفیلد  Typeعددی است انجام مي شود.  رجي که معموال  از نوعکلید خاروایط توسط  RBMSهر 

نسبت به دیتابیس گویند یا همان دیدگاه شي گراء نسلبت بله دیتلابیس. فیللدهای      object orientedنوع جدول مبدأ خواهد بود به این دیدگاه، دیدگاه 

 گویند. ORDBMSنیستند بلکه مي توانند از نوع جدول دیگری باشند. این مفهوم را  Data Typeدیتابیس از نوع 

بله دلیلل علدم رعایلت برخلي از قلوانین و        SQL Serverهای دیتابیسي وجلود دارد وللي   ر رتبه بندی هم د MySQLاست.  DB2، اوراکلرقیب اصلي 

 تعلق دارد. DB2و  اوراکلاول و دوم معموال  به  رتبهدیتابیس نیست و  رتبه بندی استانداردهای 

است ولي هنگام انجام پروزه هلای عظلیم حتملا      oracleمجاني و قابل دانلود از سایت  labاز است. و این نرم افزار در ف اوراکلترین دیتابیس جهان  گران

 خریداری کرد. آن را (license)باید پشتیباني 

 که سه مدل الینسس داریم:

 عادی 

 نرمال 
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  دقیقه ای که تراکنش روی  16سیلبروگلد )در این نوع بیمه نامه ای به مشتری داده مي شود که به ازای هرDB      اجلرا شلود از طلرف شلرکت

 به مشتری خسارت پرداخت مي شود(. اوراکل

 شدن قیمت مي شود()به دلیل تحریم ایران فقط از طریق کشورهای واسطه مي تواند به الینسس دسترسي داشته باشد که باعث مضاعف 

رتری های  oracleمشخصات خوب  ب وراکل) رد  ا ندا استا ه  ب  (DBنسبت 

تراکنش امحدود در  آن  OSبدهید از آن استفاده مي کند به شرطي که  CPUرم و  اوراکلبرای شما تعریف نمي کند. هر چقدر به تراکنش : ن

RAM  وCPU  را بشناسد البته در ورژنEnter prise .آن 

 :RDBMSبرخی استانداردهای 

- RDBMS  مي گوید کهDB  باید بر مبنایlog  اصلي کار کند که درSQL server  این مقوله رعایت نمي شود و بر مبنایplate file کار مي کند. در

 .است که ذخیره مي شود SQLرکوردها هم ذخیره نمي شود بلکه دستور  اوراکل

 (.Back upکرده ایم برگردانیم )بدون  deleteکوردی را که هر زمان که بخواهیم باید بتوانیم ر

 رعایت شده است( SQL Sها را کامل در خودش داشته باشد )در  constraintتعاریف جامعیتي اطالعات را پوشش بدهد،  -

 رعایت شده است(. SQL Serverرا پوشش دهد )در  SQLزبان  -

کنلیم و بلک آ     deleteجستجو را انجام مي دهد و اگلر رکلوردی را    plat fileبه ما پس مي دهد ولي روی  logدر این است که  SQL Serverمشکل 

کم نمي شود فضای اشغالي آن  table spaceحذف کنیم نه تنها  tableاگر رکوردی را از  oracleنداشته باشیم آن اطالع را واقعا  از دست داده ایم ولي در 

یر به یلر از بلین برونلد. )م لل      deleteبا  insertکنیم یعني  flashمگر اینکه اصطالحا   insertو  deleteشدن دستور  attachبیشتر هم مي شود به علت 

flash  درhiberate.) 

ربر اسلت  دارد که ایجاد ایلن فضلای جلدولي بلا کلا      table spaceدارای سه تا فایل اصلي است یا سه تا فایل برای پروسیجروار کردن و یک سری  اوراکل

در کنلار آن   SQLنشلود کله بایلد دسلتور      insertبرخورد نکند رکورد خام در فایل  flat fileبه صورت  logاین است که با فایل  RDBMSخاصیت یک 

 اضافه شود.

 (. یعني چند دیتابیس در آن داشته باشیم.=repositoryمي تواند چند مخزن را سرویس دهي کند )مخزن :خاصیت دوم

 های بحث های کالسترینگ و وری هوس را کامل پوشش مي دهد.قابلیت 
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  PL/ SQLپشتیبانی از زبان 

PL/ SQL  یک زبان جدیدprocedure base  است و مي توان دستوراتSQL  را به صورتfunction  وprocedure  در سطحDB ،store  کرده و آنها را

call   .کنیم 

 است. PL/ SQLکه دقیقاً همان  SQLjپشتیبانی از زبانی به نام 

PL/ SQL  ترکیب( ذات آن پاسکال استpascal+ SQL )function oriented .است 

SQLj  object oriented  است و ذات این زبان، زبانJava  درصد از کساني که مي خواهند  96است به خاطر همینoracle    را تخصصي یلاد بگیرنلد

 از مفاهیم در جاوا معنا پیدا مي کند.را یاد بگیرند بسیاری  Javaباید 

Public static dstning a( ){ 

# 

SQL  دستورات 

} 

 store آن رامي شود و به عنوان جلاوا کلالس    RDBMS ،storeمي کند و این کالس در خود  runخودش  JVMرا از طریق  applicationجاوا کار این 

 کرد. callمي توان  applicationرا در  function aرجیستر مي کند  آن راکرده و 

 به بعد ارائه شد. 8iاز ورژن  11R2 ،SQLj-بسیار امن است البته در ورژن  اوراکل +

 داشته باشیم. 4Gig ،RAMحداقل باید  اوراکلبرای نصب 

 دارای دو ویرایش در هر ورژن است. اوراکل

 Express   

 Enter price  

 lisenss keyحتما  باید  Enterpriseشما را پشتیباني مي کند ولي در  lincessبدون گرفتن  اوراکل، Expressتفاوت این دو در این است که در ویرایش 

 .داشته باشیم
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 :Expressدلیل پشتیبانی رایگان در ورژن های 

 تفاوت در برخي تعاریف

Express log   

Express llj  

 یک مخزن یا یک دیتابیس بیشتر نداریم 

 بسیار سبک است 

 محدود در تراکنش 

 8 گیگ از رم را پشتیباني مي کنند 

  بیشترین میزان ذخیره سازی اطالعات در حدودk36 است 

 .و در ازای اینها پشتیباني آن رایگان است 

 oracle محلدود اسلت. هلدف از تولیلد     enterpriseهملان   oracle expressتمامي خواص را پشتیباني مي کند و در واقلع   oracle Enterpriseاما در 

express  رقابت باMy SQL  که به صورت(open source  بود. اما این مربوط به قبل از خریدن شرکت )عرضه مي شدsun  بود و با خریدنsun صاحب ،

My SQL .هم شد 

 مفاهیم بنیادی پایگاه داده:

Data.موجودیتي که دیتا را در خود ذخیره مي کند : 

Recordکنار هم قرار مي گیرند تا موجودیتي را توصیف کنند. : مجموعه ای از داده ها که 

 : مجموعه ای از فیلدها که کنار هم قرار مي گیرند.جدول

 داریم. Data Typeدر بانک اطالعاتي مفهومي به نام 

= number داده های عددی 

=char  ،کاراکترVarchar ،nvarchar ،n char   

Text  درoracle  نداریمclob  وnclob خیره سازی متن های وحشتناک طوالني.برای ذ 
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 table spaceکله   یuserبله   oracleاسلت در   userدقیقلا  هملان    Schemaگوینلد.   schemaبه مجموعه ای از جداول که در کنار هم قرار بگیرند، یک 

نیست. چون باید مالک یلک   schema یuserهست ولي هر  user مطمئنا  یschemaکه مالک باشد. و هر  یuserگویند. یا همان  schemaداشته باشد 

object  در سطحDB  آن راباشد تا بتوانیم schema .گوییم 

یک مخزن )دیتابیس( گویند. اگر چند تا مخزن داشته باشیم نیازمند نرم افزاری هستیم که آنها را پوشش دهلد کله اگلر     schemaبه مجموعه ی چند تا 

relational  باشدRDBMS  گویند و اگرobject  باشدORDBMS .گویند 

Instance آماده سرویس دهي مي شود را گویند: مخزني که باال مي آید و. 

 نرمال سازی:

 . کنیم در جدول روبرو در فیلد شهر دچار افزونگي اطالعات شده ایم در نتیجه بهتر است برای جلوگیری از تکرار داده ها این جدول را نرمال سازی

City Family name Id 

Tehran Bahador amirsam  

Tabriz Shiri Alireza  

Tehran taghipour Hosan  

ه دو جدول مي شکنیم. ب ا  ر آن   پس 

 

Shahrha 

Name Id- shahr 

Tehran 1 

Tabriz 2 

Karmandan 

Family Name Id Id- shahr 

‘ Amir 1 1 

‘ Alireza 2 2 

‘ Hosan 3 1 
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 : تذکر

 جدید که دارای یک خصوصیت است را به یک جدول دیگر ببرید. enti typeهنگام برخورد به 

 داریم: دو نوع Data Baseچند نوع رابطه در سطح 

 یک به یک .1

 چند به یک =یک به چند  .2

 .رابطه چند به چند را نرمال سازی مي کنیم که از افزونگي داده جلوگیری کنیم 

 یک سری نکات رعایت مي شود. RDBMSدر 

 رکوردی از جدولي حذف شود رکوردهای وابسته به آن هم حذف مي شود.م ال  اگر 

هلای خلام در    dataکلردن   storeها و  transactionمي دهیم نه خود فایل را، چرا که دیتابیس وظیفه انجام  data base: همواره آدرس فایل را به تذکر

 تراکنش های باال را دارد.

Postgere  RDBMS .است 

 کلید:

 ي  کلید اصل 

 کلید خارجي یا فرعي 

مي نویسلیم.   sequenceمي گیریم و سپس جداگانه برایش یک  numberداریم. یعني فیلد را از نوع  sequenceنداریم بلکه  oracle ،Auto numberدر 

 داشته باشیم بین چند تا جدول. unique keyمي تواند مشترک باشد بین چند جدول یعني مي توانیم  sequenceو 

View : مي تواند مشتق شود از یک یا چند جدول، حجمي از دیتابیس را مي گیرد چون دستورSQL  است ولي حجم رکوردی ندارد یک الیه است که

 روی جدول قرار مي گیرد از جدول یک خروجي مي گیرد م ل فیلتر عمل مي کند.

 را رعایت کنیم: یک استاندارد داریم که باید آن databaseگذاری موجودیت ها: در سطح  نام

 .در نامگذاری نامي واضح برای موجودیت از جمله جدول فیلد و مخازن و .... وارد فرمائید 

  از وارد کردنspace  بپرهیزید و به جای آن از_ (underline) .استفاده کنید 
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 .هیچگاه در ابتدای نام مورد نظر عدد استفاده نکنید 

  هنگام استفاده ازDB   حتماcaps lock .را روشن کنید 

 به حروف بزرگ و کوچک حساس نیست ولي در مورد رکورد به حروف بزرگ و کوچک حساس است پس حساسیت فقط برای داده ها  دیتابیس

 است نه برای نام جدول و فیلد و ....

 .از کلمات رزرو شده استفاده نکنید 

 وجود دارد: data baseدو نوع ارتباط با 

 دارند. هاadmin این نوع ارتباط را ارتباط مستقیم: معموال   .1

 تعامل مي کند. data baseبا  applicationارتباط غیر مستقیم: کاربر از طریق  .2

 dataکله   apexتولید کرد با استفاده از نرم افلزاری بله نلام     application RDBMSدر این کالس نوع اول ارتباط بررسي مي شود. اما مي توان با خود 

base  را از ورودی مي گیرد و تم آن را مي دهد. کهweb base       است. بیشتر بله درد ملدیران ملي خلورد. کلهapex ،application builder  درoracle 

express  است که البته درexpress .هم قابل نصب است 

 : express اوراکلنصب 

 :oracle express 10gنصب 

سلرور را   اوراکلل یلا   RDBMSشروع مي شلود. ابتلدا    set upرا انتخاب مي کنیم، عملیات  oracleXELrivمي شویم.  oracle express 10gوارد فایل 

اسلت و ایلن    clientدر  اوراکلل است وللي محلیط ملدیریتي     RDBMSهمان  اوراکلکالینت را نصب کنیم و اصل  اوراکلنصب مي کنیم بعد از آن باید 

 یکسان است. Enterpriseو  Expressمحیط مدیریتي در ورژن 

 را بدهیم. اوراکلبه یک صفحه مي رسیم که باید آدرس نصب  nextبا چند بار 

 را در درایو سیستمي نصب نکنید. اوراکل: هیچگاه تذکر

 باشد. spaceرا نصب مي کنید اصال  نباید  اوراکل: در مسیری که تذکر

دارد  adminوقتي نصب مي شود چند تلا   اوراکلخواهد بود.  هاadmin واقع پسورد تمامي  یک پسورد از ما خواسته مي شود که در securityدر سربرگ 

 systemو  sysاز جمله 

 کالینت را نصب کنیم. اوراکلاست االن باید  اوراکل SQL plusمي دانیم که این سیستم دارای محیط  RDBMSپس از نصب 
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را بلاز ملي کنلیم در     propertiesراست کلیک مي کنلیم   set upکلیک نمي کنید روی  set upمي رویم. روی فایل  oracle 10g s2bi4clientبه فولدر 

 رفته. compatibilityسربرگ 

Run this program   تیک آن را مي زنیم و مود آن را windows XP(service pack2)  .قرار مي دهیمOk      را مي زنیم حال بله فوللدر قبلل برملي

 را مي زنیم.   yesدابل کلیک کرده  set upگردیم روی فایل 

مي توانیم اسلم دلخلواهي    nameدر قسمت  destinationکاری نداریم. در قسمت  pathرا مي زنیم با  nextمي رویم  install oracle 10gکه به محیط 

 فقط این اسم میاد و زیاد مهم نیست. program fileبیاوریم که در 

کلیک ملي   administratorاست روی گزینه  select installation typeمي زنیم در صفحه بعد که  Nextمي دهیم. را تغییر  اوراکلمحل نصب  pathدر 

 Administratorوجود دارد را آورده اسلت کله کاملل تلرین آن      اوراکلرا مي زیم در واقع در این صفحه انواع سرویس هایي که بر روی  nextکنیم حال 

 را مي زنیم. installاست. 

را دوباره مي زنیم. در صفحه بعد نام سرویس را باید وارد کنیم ملا اسلم آن را    nextرا مي زنیم  nextجره ای باز مي شود که به چیزی دست نمي زنیم پن

XP  .مي گذاریم next  tep next   

Host name  راlocal host  مي گذاریم که آدرس همان کامپیوتری است کهclient      روی آن نصب است را قرار ملي دهلیم. در قسلمت پلائینuse the 

standard port 1521   را انتخاب مي کنیمnext  مي زنیم آیا مي خواهید تست کنیدyes   را مي زنیم. اگر در صفحه بعد پیغلامinvalid username 

& pass  دیم ولي وصل ش اوراکلرا نشان داد یعني درست است و اگر ظاهر نشد یعني ما بهuser  وpass  اشتباه است. پسchange login .را مي زنیم 

ایجلاد   connectivity …. Successfulمي کنیم حال مي بینیم پیغلام   Okوارد مي کنیم.  passاست آن را همراه با  system اوراکلیکي از کاربردهای 

  شده است.

را مي زنیم. پشلت سلر هلم     Noمي زنیم در این صفحه مي پرسد سرویس دیگری مي خواهي بسازی  nextبعد  net service name=XEدر صفحه بعد 

next  را مي زنیم و سپسfinish. 

 کالینت را به صورت جدا نصب کرده ایم. اوراکلسرور هم  اوراکلاالن هم 

کلیک  Enterprise oracle consolک کرده سپس روی محیط کلی oracleرفته روی  startبرویم طبیعتا  به  اوراکلحال مي خواهیم به محیط مدیریتي 

 ایجاد مي شود. مشکل اینجاست که با کلیک روی آن محیط باز نمي شود.  desktopآن در  shortcutبه دسکتا  مي کنیم. و  send toراست کرده 

 desktopرا مي زنیم حاال دیگه ملي ریلم از روی    yesزنیم  را مي continueرفته دکمه  client رویم به همان مسیری که آن را نصب کردیم به پوشهي م

 نمي دهد. Errorرا به دست آورده ایم پس اجرا مي شود. و دیگر  permissionکلیک مي کنیم 



 پایگاه داده اوراکل

                        http://laitec.ir        

11 

 

همان اسلم مخلزن ملي     SID یا همان آدرسي که وارد کرده بودیم. local hostمي زنیم  hostnameدر قسمت  Add Database to treeحال در پنجره 

 وارد مي کنیم. XE آن راباشد که 

 نمي گیرد. هاtext box را از روی  keyboardدارد حرف اول  bugیک  اوراکل

را مي زنیم اگر همه چیز  Okاست. و همچنین در آن هیچ مخزن دیگری نمي توانیم ایجاد کنیم.  enter price اوراکلاسم مخزن پیش فرض در  XEاسم 

را ملي   passو  userکلیک مي کنیم از ما  XE-local hostکلیک کرده  data baseو روی  networkمشاهده شده روی  treeرفته باشد در درست پیش 

 داریم. data base ،loginرا مي زنیم حال روی  Ok( را وارد مي کنیم. passو  systemخواهد )

 خارج کنید. Ironرا از حالت  location  change keyboard soy other- control panel: در قسمت تذکر

 بگذارید. English (US)در قسمت فرمت هم 

 خاموش باشد. firewallباید آنتي ویروس و  اوراکل: در هنگام نصب تذکر

نصب مي کنیم. وللي   آن راکامپیوتر ری ست بشود مشکلي پیش نمي یاد با روشن شدن سیستم از اول  set upاگر در اواسط  Express اوراکل: در تذکر

 .کرد uninstall آن رادر اواسط نصب برق قطع شد باید ویندوز را عوض کنیم اگر نصب آن کامل تمام شد راحت مي توان  enter priceدر ورژن 

کلیلک کنلیم و    add data baseروی  DBپاک شود و برای ایجاد مجدد  treeرا بزنیم تا دیتابیس اضافه شده به  removeگزینه  navigatorمي توان در 

را وارد مي کنیم و  passو  userهست کلیک مي کنیم  treeکه در  local hostو ... وارد مي کنیم. حال روی  SIDو  host nameهمان اطالعات را برای 

 وصل مي شویم. DBبه 

آدرس آن سیسلتم را ملي نویسلیم سلپس      host nameکلیلک ملي کنلیم. در     add data base to treeاگر دیتابیس در یک کامپیوتر دیگلر باشلد روی   

repository  آن را وارد مي کنیم. همانXE  دیگری است. با اینکار مي ره روی آن سیستم و با مخزنXE      آن رابطه برقرار ملي کنلد. حلال بایلدuser  و

pass .ورود به آن را وارد کنیم 

ملي   clientسرور روی آن نصب بود ما از سیسلتم خودملان بلا اسلتفاده از      اوراکلو  وجود داشت Amir-PC اگر االن در یک سیستم دیگری به نام م ال 

 توانستیم از طریق شبکه به دیتابیس آن سیستم دسترسي پیدا کنیم.

 اوراکل clientبه محیط  connectionبرقراری 

  اوراکل clientورود به نسخه 

  oracle my oracle enterprise manager   
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 داریم. networkدر این محیط یک 

Navigator  Add data base to tree  

   Host name: local host 

   Port number: 1521          ok  data base  کلیک روی درختچه   

   SID: XE  

   XE local host  {
               
                 

 

 وارد کردیه ایم.  اوراکلکه هنگامي نصب  passهمان 

User  هایdefault  درoracle :system  وsys  وsos cott  

 و .... است. storageو  securityو  schemaو  instanceاگر همه چیز درست باشد درختچه دیگری باز خواهد شد که شامل 

 دیتابیس:جدید روی  userایجاد یک 

Security  users  راست کلیک  create  

User  وpass  ... وExpress password now   کمک مي کند که آیا اینuser  همین حاالpassword  شexpire    شود یا نله. روی اوللینlogin   کله

اهد رفت و دیگر کاربر بدون عوض نکند کاربر به حالت قفل خو آن رارا عوض کند اگر  passاگر تیک این گزینه را زده باشد( موظف است  userنیم )زمي 

 باید کاربر را از حالت قفل در بیارد. adminبه دیتابیس را ندارد. حتما   loginقدرت  adminدخالت 

که از این لحاظ برای ما اهمیت دارد: بله ملا کملک     admin optionتیک  grantedدابل کلیک مي کنیم در قسمت  DBAمي رویم. بر روی  roleبه تب 

 شده است را دارد یا نه. assignکه به خودش  یroleکنوني است وارد سیستم شد قابلیت اعطای  userکه همان  amirsamخواهد کرد که اگر 

   createپس تیک آن را مي زنیم )در صورت تمایل( 

 :createدر همان پنجره  userدر ادامه آموزش ساخت 

             {
         
         

 

 .اوراکل userخودمان ایجاد کنیم همنام با  OSدر  یuserدر این شرایط باید 
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ملي کنلیم بله طلور خودکلار بله        loginهم وجود داشته باشد. بعد زماني که به سیستم عاملل   administratorو ترجیحا   systemبه نام  userم ال  یک 

حتملا    -1است. چنلد نکتله:    DBدر  loginمنزله ی  به OSدر  Loginنمي خواهد.  passو  userاز ما  اوراکلهم وصل شده ایم و دیگر  اوراکلدیتابیس 

rule  وadmin .سیستم را به این کاربر بدهیم 

 می تواند باشد. unlockedیا  locked: که statusدر قسمت 

 .باشد کاربر قفل مي شود Authentication:= Expireبه صورت اتوماتیک وقتي 

 شده باشد. lockباشد و  passwordولي گاهي هم ممکن اس کاربر در حالت 

 : roleتب 

را نداشته باشلد   rule، connectمي شود و کاربری  که حداقل  user ،assignهم به  ruleو  connect اوراکلبه صورت پیش فرض در ورژن های مختلف 

هسلتند. اگلر احسلاس کلردیم کله ملي        اوراکلل و .... وجود دارد که رول های پیش فرض  deleteبسیار مضحک خواهد بود. رول های دیگری هم به اسم 

اعطا کرده و بعد  userرا به  rule، DBAبرویم. )گاها  دیده شده که کاربری  systemرا خودمان بسازیم و به کاربری اعطا کنیم باید به تب  یruleخواهیم 

 است. ruleکامل ترین نوع  rule، DBAبرای جزئي کردن نقش آن مي رود که این کار صد درصد اشتباه است چرا که  systemبه تب 

 برخي از گزینه ها را مي بینیم: availableدر قسمت 

Alter table   تغییر دادن جداول 

Alter DB  تغییر دادن دیتابیس 

Alter user   تغییر دادنuser 

Create user  ایجاد کاربر جدید 

Create table  ایجاد جدول 

 :objectتب 

فلالن   columnانجلام دهلد. یلا روی     insertفقط بتوانلد   tableرا به صورت موشکافانه به کاربر اعطا کنیم م ال  روی فالن  ruleدر این قسمت مي توانیم 

 وارد کند. dataسیستم فقط بتواند رکورد یا  userجدول در 

 اما انجام دادن اینکار به صورت تک تک برای همه کاربرها امری بسیار خارج از حوصله و در واقع اعصاب خوردکن است.
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ه حل:  را

این  userکارمندان را ایجاد مي کنیم با محدودیت هایي که مد نظرمان است و زمان ساخت  ruleاستفاده مي کنیم م ال   اوراکلدر  ruleاز قابلیت ساخت 

rule .را به آن اعطا مي کنیم 

Rule  کلیک راست create role  name rule   

 کنیم. assignرا به رولي که خودمان ساخته ایم  oracle، رول های آماده ی tab ،roleهیچگاه توصیه نمي شود که در 

System  object )تنظیمات روی جداول(  create 

نلدارد   dynamic showمي خوریم چون محلیط اینترپلرایس قابلیلت     errorوصل شویم مي بینیم که به  databaseحال اگر با کاربری که ساخته ایم به 

 کاربر نمي تواند به سیستم وصل شود. dynamic showقابلیت تغییر فالن ستون از فالن جدول را داده بودیم و به دلیل عدم وجود  یعني ما به کاربرمان

 :اوراکلدر  tableنحوه ساخت 

Table  حتما  باید یک مالک داشته باشد که اصطالحا  به آنschema  .اطالق مي شود 

با نام مهدی ساخته ایم اما االن به دلیل اینکله هنلوز ایلن کلاربر ماللک      ی userپیدا مي کنیم فرض کنیم قبال   مورد نظر را userمي شویم  schemaوارد 

که به صورت پیش فرض وجلود دارد )هلر کلدام کله خواسلتیم(       هایي schemaمي بینیم. پس روی هر کدام از  schemaدر قسمت  آن راجدولي نیست 

 را مي زنیم. createراست کلیک  tableکلیک کرده روی قسمت 

 را ایجاد مي کنیم برای ورود اطالعات به جدول ایجاد شده. tableمهدی را پیدا مي کنیم. و فیلدهای  userنام  schemaحال در اینجا در قسمت 

MEHDI tables person )راست کلیک )نام جدول  view edit content 

Apply  را مي زنیم وclose توجه اگر بر روی را مي زنی( مapply  کلیک نکنیم وclose  را بزنیم dataما  هایsave .)نمي شود 

 را بزنیم آن داده ها در جدول ذخیره مي شوند. applyیکي از مشکالتي که وجود دارد این است که اگر ما داده های زیر را وارد جدول کنیم و 

family name ID 

Afshar Reza 1 

Mousavi Leila 2 

b a 1 
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 نباید تکراری باشد. pkآن را مي پذیرد و این اشتباه است.  (a, b ,1)حال اگر مجددا  در ادامه وارد کنیم 

ه حل:  را

را  IDکنلیم   pkملي پرسلد کلدام فیللد را      constrain efinitionبسلازیم در قسلمت    pkبه آن اعالم کنیم که مي خواهیم یک  constraintدر سربرگ  

 داریم و قاعده را رعایت نکردیم. IDمي گیریم. چون ما همین حاال در جدول مقدار تکراری در  errorرا مي زنیم و  applyانتخاب مي کنیم 

 مورد نظر به کاربر را وارد کنیم. messageمي توانیم  nameهمچنین در قسمت 

 جدول( designاز اجازه خالي بودن فیلد را به کاربر بدهیم )هنگام  Nullهمچنین ما مي توانیم با زدن تیک 

 را هم انتخاب کنیم یعني رکوردها نباید تکراری باشند. uniqueمي توانیم  constraintدر قسمت 

 ارد ولي روی رکوردها تأثیر دارد()حروف کوچک و بزرگ روی دیتابیس تأثیر ند
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 فصل دوم

Relation 

Person 

Family Name ID 

Bahador Amirsam 1 

Rezai Ali 2 

Latifi Maryam 3 

Amiri Mojgan 4 

 

Person- Info 

 

 

 از لحاظ فیزیکي: relationبرقراری 

را انتخاب مي کنلیم وللي هنلوز فعلال نیسلت. بایلد در        foreign keyگزینه  typeمي رویم و در قسمت  person-Infoاز جدول  constraintبه سربرگ 

انتخاب شود )بله عنلوان جلدول     personباید  Referenced tableرا انتخاب کنیم و هم چنین در  MEHDIی referenced schema ،schemaقسمت 

master و در قسمت )constraint definition ،ID-person  را بهID .وصل مي کنیم 

Apply  را که بزنیم هنگامData Entry .دیگر مشکلي پیش نمي آید 

 

Adress ID- person ID 

Tehran 2 1 

Tabriz 1 2 

Kish 3 3 

Amol 4 4 

رد   3 ا آدرس دا ت  Lavasun  4 5دو 
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 :indexمفهوم 

انجام دهد بر یک مبنایي باید جستجو را در بانک اطالعاتي خودش انجام دهد. گاها  دیده شده  جستجودیتابیس برای اینکه بتواند روی رکوردها در جداول 

را انجام مي دهیم یک روز طول مي  جستجوی صورت مي گیرد و در طول سه ثانیه تمام مي شود و در همان جدول همان جستجوکه بر روی یک جدول 

 گذاری مناسب انجام نشده است. indexگذاری مي باشد. و در اوني که یک روز طول مي کشد index کشد. و این تفاوت به خاطر تفاوت در 

اسلت   IDدیتابیس معرفي مي کنلیم و ملي گلوئیم بهتلرین شلاخص، شلاخص       فقط شاخص ها را به   هادیتابیس مفهوم است نه برای کاربرشاخص برای 

 )کد ملي( است. national codeباشد دومین شاخص  uniqueبرای جستجو است )شاخص های دیتابیس باید  indexبهترین 

 باال رفتن سرعت.شاخص گذاری غلط باعث کند شدن سرعت مي شود نه 

مي گیریم دیدیم کند عمل مي کند شاخص ملان را بایلد    Queryایجاد مي کند. اگر هنگامي که  pkبه صورت پیش فرض شاخص را بر روی فیلد  اوراکل

باشلد یلک زملاني ملا      uniqueنباشد  Nullباشد  sequenceبرسیم. شاخص بهتر است عددی باشد و بهتر است  performanceعوض کنیم تا به بهترین 

بر اساس شماره پرسنلي در یک جدول باشد حال در این جدول شلاخص هلا   ها  Queryمي گیریم م ال  اک ر  Queryبیشتر داریم روی یک شرایط خاص 

 شماره پرسنلي است.

 را به ما نشان نمي دهد.مي گذارد. ولي آن  pkبرایمان یک  oracleهم نذاریم خود  pkاست حتي اگر ما  pkاولویت اول آن همیشه با 

 شاخص هم مالک دارد. اوراکلو نکته عجیب این است که در 

MEHDI  indexes-  راست کلیک  create  

 اولویت بندی شاخص را مشخص مي کنیم. tableدر قسمت 

Create  ok  

 : ضروری نیست که تمام فیلدها را شاخص اولویت بدهیم.توجه

 :profilesمفهوم 

Role  قوی مي کندprofiles .ضعیف مي کند 

Schema  profiles  create  
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Connect time   مدت زماني است که اینprofile  به کاربرassign  دقیقه کاربر بله صلورت اتوماتیلک     16مي شود یني م ال  بعد ازdisconnect   ملي

 مي شود. sign outامل نداشته باشد : یعني اگر کاربر به همان میزان دقیقه روی دیتابیس تعIDL timeشود. 

Concurrent session دقیقا  محدودیتي است که اشک در مي آورد، حداک ر چند تا :session      داشته باشیم: یعنلي اگلر بلا یلکusername    و بلا یلک

password  کاربرهایمان واردdatabase   نفر باشند یعني با  16مي شوند حداک ر مي توانند م الsystem  وMy Java 123  نفلر بتوانلد    16فقطremote 

 کند.

 (reads/callو  reads/ sessionکنند. ) callرا بتوانند  blockکنند و چند تا  readشان  sessionبتوانند روی  blockهمچنین اینکه چند 

 :passwordسربرگ 

Expire pass  یعنيpass  ،کاربر بعد از آن مدت زمان که تعیین کنیمexpire  .و کاربر چند روز بعد از شودexpire .شدن قفل شود 

 نگه داری شود. passقبلي کاربر نگه داری شود. و یا تا چند روز  هایpass تعیین مي کنیم تا چند تا از  historyدر قسمت 

Lock account on …. بعد از چند بار :login  .اشتباه کاربر به مدت چند روز قفل شود 

 را برای آن انتخاب مي کنیم. profileاین  profileهنگام انتخاب  userحال هنگام تعریف 

  data fileایجاد 

Table  space: 

را انتخاب مي کنیم و برای آن یک نام انتخاب مي کنلیم.   create table spaceدر نوار ابزار سمت چپ کلیک راست مي کنیم و گزینه  table spaceروی 

)که حجم اولیه فایلل اسلت( را    edit ،file sizeحجم اولیه فایل را هم مي توانیم اینجا مشخص کنیم و همچنین حجم اولیه را هم افزایش داد. در قسمت 

 مي توان تغییر داد.

Storage  به صورت اتوماتیکincrement   5است و م الMG  5بهMG .مي تواند رشد کند 

را اشغال  hardمي شود. و تا بي نهایت مي تواند  15MGبه آن اضافه مي شود و  5MGاستفاده شد  10MGاست و وقتي ان  10MGپس حجم اولیه آن 

   OK  createکه خودمان آن را تعیین مي کنیم  100MGBکند یا تا زماني که برسد به 

 مي بینیم data spaceرا در  data fileحال آن 
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 tableو  table spaceرا  defaultو مقدار  passو  userو  (amirsam)نام  create  general راست کلیک  security  users حال در قسمت 

space  که به عنوانtemporary    محسوب مي شود به این معني که موقت است. یعني اگلر بلرای آنtable space    از آن بلرای   اول مشلکلي پلیش آملد

 جایگزین استفاده مي کند.

که االن براش تعریف کردیم ملي افتلد. نکتله مهلم: ملا ملي        table spaceدرست کند بر روی اون  Amirsamو هر چیزی که ها tableحال از این به بعد 

 را ببینیم. data fileتعریف شده است خود  properties ،data fileتوانیم در آدرسي که در 

وصل شده اند. و ملي   oracleمي توانیم بفهمیم چه کساني که به  sessionمي کنیم در قسمت  instance ،loginدر قسمت  databaseهنگامي که روی 

 سطح دسترسي آنها را از بین برد. kill sessionتوان با کلیک راست روی آنها و زدن دکمه 

  هیچ وقت خودuser  و sessionکه توسط خود  هایيoracle  در این قسمت ایجاد شده اند راkill .نکنید 
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 فصل سوم

 SQLزبان 

 

 . no SQLزباني بسیار ساده و مبتدیانه. بین تمامي بانک های اطالعاتي دنیا مشترک است بجز  

Oracle  دارای چند تا زبان استSQLj  وSQL ..... و 

با  ها functionهای مختص به خودشان هستند. دارای ساختار کلي و دستورات خیلي مشابه هستند. اما در برخي  dialectمختلف دارای  SQLزبان های 

 های دنیا است. dialrctیکي از خواندني ترین  oracleدر  SQLهم متفاوت هستند و 

 : SQL plusدستورات محیط 

 connectباشد در پائین آن پیغام  okوارد کنیم. اگر همه چي  passو  userاستفاده مي کنیم سپس باید  cmdاز محیط  SQL plusبرای ورود به محیط 

 نوشته مي شود. <sqlمي آید و 

  دستورshow user :user که با آن یlogin .کردیم را نشان مي دهد 

  دستورset time on   

  دستورset time off   

  دستورhost notepad; 

  دستورhelp topic;  

  دستورhelp host;   

 را نشان بده. T1همه فیلدها از جدول 

select * from T1 
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 مي توان این دستور را در دو خط بنویسید.

: select * 

From t.1 

 نشان بده. T1را از جدول  nameفیلد 

select Name from T1 

 مقدار دهی به جدول:

Insert into T1 (ID, Name) values (1, “amirsam’); 

 را. amirsam 11مقدار  T1اضافه کن به جدول 

 استفاده مي شود. distinctبرای حذف مقادیر تکراری )رکوردهای تکراری( در یک ستون از دستور 

select Distinct Name from t2; 

 عمل حذف فیزیکي صورت نمي گیرد فقط در خروجي حذف مي کند.

Select Distinct Name, family from t2; 

مي کند پس اگر ستوني دو اسم مساوی ولي بلا فلامیلي متفلاوت داشلته باشلد هلر دو آن در        family ،Distinctو  Nameفیلدها را بر اساس جفت فیلد 

 خروجي نشان داده مي شود.

select (ID-2) Havij, Name from t2; 

 فقط برای اعداد به کار مي روند و الغیر. + -   عملگرهای 

 selectشرط گذاری روی دستور 

select * from t1 where ID=2; 

select * from t1 where ID=2 OR ID=3; 

                                          Id=2 AND AGE=26; 

select * from t2 where Name !=’amir; مخالف 

select * from t2 where Name like ‘amir Sam’; 
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 است. NOT likeمانند مساوی عمل مي کند و فقط و فقط مربوط به رشته است و مخالف آن 

select * from t2 where Name like ‘---’;                                         

 آنهایي که سه حرفي هستند.

like ‘—e---‘ 

 است  eحرفي هایي که حرف دوم آنها  3

like ‘a%’; 

 باشد و باقي حروف مهم نیست.  aحرف اول آن 

like ‘—a%’; 

 باشد و سایر حروف آن مهم نیست.   aحرف سوم آن 

Like %e%; 

 باشد اول و آخر آن مهم نیست. eدر حروف وسط آن 

 ناستفاده مي کنیم. اصطالحا  به آ +استفاده مي کنیم و از عالمت  IIکنیم از عالمت  ORزماني که مي خواهیم دو فیلد را با هم 

select + (NAME II FAMILY) FulName from T2; 

               (NAME II ‘  ‘ II FAMILY) 

DESCRIBE T2; 

RowNum  ستوني است که توسطoracle  برای هر سطر شماره گذاری مي کند که درselect  آن نمي یاد مگر اینکه صریحا  نام آن را بیاوریم و مقدار آن

unique .است 

select  RowNum from t2;  where rownum=3 ; 

> 

< 

select  * from t2 where rownum<3;  
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 هستند: nullآنهایي که 

select * from t2 where family is null;      

 نیستند:  nullآنهایي که  

select * from t2 where family is not null; 

order by برای مرتب سازی 

select * from t2 order by name; 

 بدست آورد. Row nameترکیب ورود داده ها را مي توان از همین 

Row name  ،نسبي در خروجي رکورد نیست بلکه نسبي در ورود داده استorder by   به معنای مرتب سازی است اگر از آن استفاده کنیم مي بینیم کله

row name .یک چیز فیزیکي ثابت است نه منطقي 

Delete from t2 where ID=2; 

 INعملگر 

select * from t2 where ID in (1,2,3,4); 

 را دارا است. (1,2,3,4)آن یکي از مقادیر  IDآنهایي را که 

  betweenعملگر 

select * from t2 where rownum between 1 and 20; 

  unionعملگر 

 دو جدول مفروض است

select * from T2 

     select * from T3; 

union                                  .فیلدهایي را که تکراری بوده اند را یکبار نوشته است 

select * from T2 union ALL select * from T3; 
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 تکراری ها را هم نشن مي دهد.

select * from T2 intersect select * from T3; 

 مشترک را نشان مي دهد.

select * from T2 Minus select * from T3; 

 منها کردن

 جدول دوم را از جدول اول کم مي کند و خروجي را نشان مي دهد.

 اسم یک تابع است. CHR)مقدار تابع( 

select CHR (ID) from T3; 

 کاراکترها را به صورت عکسي نشان مي دهد.

Select CHR (65) Result from T3; 

 برمي گرداند. عدد را به کاراکتر تبدیل مي کند و کاراکتر معادل آن عدد را

select concat (name, family) Result from T3; 

     Concat (concat (‘Mr’ , Name b’), ), family) Result from T3; 

 : SOUNDEXتابع 

select soundex (Name) from T3; 

 (A400مي شود  Ali )اندیس تلفظ  A 400  aliاین اندیس تلفظ نام است. 

آید و باقي آن عددی مي شود و این مناسب است برخي مواقع که نمي دانیم یلک کلمله را چگونله ملي نویسلند آن انلدیس را       حروف اول در اندیس مي 

search .مي کنیم 

select Name, family from T3 where soundex (Name)= SounDE x (‘SEPIDE’); 

 مي کند. جستجورا برمي گرداند و بر اساس تلفظ  عليحاال کاربر 
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  data fileایجاد 

، sizeرا مي زنیم مسیر برای ساختن فایل به همراه نام آن را وارد مي کنیم در قسلمت   createراست کلیک مي کنیم  data fileروی  storageدر قسمت 

size  اولیه فایل را تعیین مي کنیمy در قسمت .storage  تیکAutomatically extend ….  انتخلاب کلردیم    166اولیه را را مي زنیم، فرض کنیم سایز

 مگ به این فضا اضافه شود. 16مگ،  16اعالم مي کنیم که م ال   Incrementدر  storageحال در تب 

Unlimited  یعن اینقدر بهsize ،10MG اضافه شود که .... ،hard   کامالfull .شود 

 حافظه اختصاص دهد. data fileمي تواند مدام به  400Mکه تا  400Mبزنیم  valueبرای آن تعیین کنیم. م ال  در  maximum sizeیا اینکه مي توانیم 

 را مي زنیم. createدر آن قرار است ساخته شود را کپي مي کنیم دکمه  data fileآدرس که 

  به صورت پیش فرض درoracle  نمي توانیمdata file  ایجاد کنیم که متعلق بهtable space .ی نباشد 

های ما بله صلورت پلیش فلرض و اتوماتیلک در آن       data fileکه تمام  sys Auxپیش فرضي دارد به نام  table spaceیک  اوراکلین خود به خاطر هم

table space توانیم یگ یاند بعد مtable space  خودمان تعریف کنیم وdata file      را روی آن قلرار دهلیم کله اصلطالحا  آن راtemp table space   ملي

کلیلک   SSS.ORAروی  XEبرود در فولدر  temp table spaceمي کنیم تا به آدرس آن  pastآدرس را  startشده است در  okکنیم برای اینکه ببینیم 

 که تعریف کرده بودیم است. 100Mآن را مي بینیم  sizeآن  propertiesراست مي کنیم در 

 است. 400MBمي شود و محدودیت آن تا  110MBشود و سایز آن به آن اضافه مي  10Mپر شود  100Mحال اگر این 

 .پسوند اسم فایل مهم نیست 

 بانک اطالعاتي شامل دو واحد اساسي است.

 ساختار فیزیکي بانک: شامل یک سری فایل های فیزیکي بانک است.
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 فصل چهارم

Instance     دیتابیس 

 

 معرفي

 فیزیکي همراه با یک سری سرویس مي دهد.ساختاری که اجازه دسترسي به فایل ها 

بیایند الیه ای  RAMشده به  cacheمي دانیم اگر بانک اطالعاتي را در داخل یک سری فایل در نظر بگیریم برای دسترسي به فایل ها نیاز داریم که آنها 

 موجود است م ال  oracleیس است که در داخل خود است که شامل یک سری سرو instanceکه دسترسي کار به این فایل ها را به ما مي دهد همان 

 و یک ساختار فیزیکي داشته باشیم. instanceممکن است یک 

 گویند. Real application Chesterیا  Racو چند ساختار فیزیکي داشته باشیم که اصطالحا  به این حالت  instanceممکن است چند 

 سر و کار داریم. instanceمي کنیم یعني با چند  Racپس زماني که صحبت از  

  تا زماني کهinstance  باال نیادdatabase  فعال نخواهد یود اینinstance  به ما کمک مي کند که با ساختار فیزیکيdatabase   بتوانیم تعاملل

 داشته باشیم.

که دو تلا سلاختار فیزیکلي داشلته      instanceو یا یک  instanceیزیکي دو یا یک ساختار ف instance، ممکن است دو تا ساختار فیزیکي و دو تا Racدر 

 باشد داریم.

است کله سلاختار فیزیکلي را در اختیلار ملا قلرار دهلد. و         instanceباز کرد؟ خیر در اصل وظیفه  OSها را مي توان به صورت مستقیم در  data fileآیا 

 ست.ا dbf (database file)معموال  پسوند این فایل ها 

نامیلده ملي شلود و     segmentیلک   extendو مجموعله چنلد تلا     extendرا  data blockتشکیل شده اند و مجموع چنلد   data blockها از  dbfخود 

 مي نامیم. data fileها را یک  segmentمجموعه ای از 



 پایگاه داده اوراکل

                        http://laitec.ir        

29 

 

 instance ،2k ،2k..... آنهلا را بخوانلد. وقتلي     10kیلا   8kیلا   4kیا  2kباشد یعني  2مي تواند مضربي از  instanceها توسط  data blockنحوه خواندن 

کمتلر   CPUکمتر خواهد شد و  referenceبیشتر درگیر مي شود وقتي عدد بزرگ تر مي شود  CPUبیشتر شده و  data fileبر روی  referenceبخواند 

سیستم نرمال معملوال  تغییلر نملي دهلیم یعنلي اگلر نخلواهیم روی        بیشتر مصرف مي شود. این میزان را معموال  در یک  RAMدرگیر شد ولي در عوض 

oracle  وlinux .نخواهیم کار کنیم آن را تغییر مي دهیم 

Oracle  بسیار بسیارdatabase ،Manual  )است یعني در آن همه چیز قابل تغییر است )به صورت دستي 

 ساختارها ذخیره مي شوند.ها جداول و سایر  data fileجداول در کجا ذخیره مي شوند؟ در 

اشغال  database ،sizeکه در  schemaهایي از  objectاشغال مي کنند( اصطالحا   sizeاز این رو چیزهایي م ل جداول )چیزهایي که در سطح دیتابیس 

 یاد مي کنیم. segmentمي کنند را گاها  با نام 

 فضا مي گیرد. data fileاست چون روی  segmentپس جدول یک 

 را در کجا ذخیره مي کنیم؟ هاdbfخواهیم داشت آدرس این  dbfچندین  dbدر سطح 

 dataداشته باشیم( وظیفه آن آدرس ذخیره سازی  cfکه )البته در حالت های مختلف چند  cf (control file)در ساختار فیزیکي موجودیتي داریم به نام 

fileدر داخل خودش است. ها 

 مورد استفاده قرار نمي گیرد. data fileاز سمت  instanceسمت از  control fileمعموال  

control file  را مي خواند آدرسdb  را پیدا مي کند و حاال باdb .در ارتباط است 

کند اسلت )بله   ها بسیار  data fileکند در این حین برق قطع مي شود از طرفي کار با  data fileمي خواهد یک رکورد را وارد یک  instanceفرض کنیم 

 دلیل نوع ساختار ذخیره سازی که دارند(

 حال چه باید کرد؟

Oracle  یک قسمتي در ساختار فیزیکي دارد که به آنRedo log files .گویند 

ایي شلد در  وارد مي شود بعد اگر نهل  ..… Redoوارد مي کنیم اول داخل  databaseکار مي کنیم اطالعاتي که در سطح  instanceدر اصل زماني که با 

 کردن آن به دیتابیس اضافه مي شود( commitثبت مي شود )یعني زمان  data fileداخل 

 به ما مي دهد Redo log fileاطالعاتي که یک 
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 چه حالتي داشته است transactionقبل از  data fileیک 

Commitنظر مورد  م کامل عمل  نجا ا معنای  ه  ب  = 

مي خواهیم رکوردی  insertوجود دارد که به صورت ترتیبي از آن استفاده مي کند. فرض کنیم با  Redo log fileوجود دارد یعني سه  Rسه  oracleدر 

دوم همینطلور، ...، تلا اینکله     insertکه شلد بلا    Commitاول اضافه مي شود.  Redo log fileاول به سطح  Insertها اضافه کنیم.  data fileرا به سطح 

insert  ششم انجام مي شود. باinsert 6  دیگرR   پر مي شود و اصطالحا  به ایلنmode   گوینلدmode    سلوئیچ کلردنRedo ،oracle ،Redo  راswitch 

 ی دوم. Redoکرده و مي رود روی 

 در واقع عدد ثابتي نیست ممکن است هر عددی باشد. 0و این عدد 

و باعلث از بلین رفلتن اطالعلات      Redo file1پر مي شود و سوئیچ مي کنلد روی   redo3دوباره  مي کند. redo3 ،switchروی  Redo file 2با پر شدن 

Redo file1 .مي شود 

 کردن را انجام بدهیم. و علت های متفاوتي ممکن است باعث این عمل شود. switchمي توانیم عمل  adminنکته: ما به عنوان 

Redo    .خراب شده باشد 

 دیگری نباشد.   را چک کرده باشیم، مشکل از جای ها environmentکند دارد انجام مي شود و البته اگر همه  transactionاحساس کنیم    

RDMBS  نرم افزاری که به کاربر امکان باال آمدن =instance  را مي دهد که آن نرم افزارoracle  .است 

R file Redo log  یا اینکهdatabase  در موردRfile یعني چه؟ است 

Database از این قابلیت را به ما مي دهد که خودش به صورت خودکار  اوراکلRedo    فایل ها کپي بگیرد و نگهداری کند و به این فایل ها کله نگهلداری

انجام نمي شود و هنگامي که بانک اطالعلاتي   oracleمي گویند و این کار به طور پیش فرض در بانک اطالعاتي  Archive Redo Logمي کند اصطالحا  

oracle  را نصب مي کنیم موظفیم آن را بهnode ،Rk  ببریم تا اینکار انجام شود. زماني کهRedo ،New  مي شود اینکار رخ مي دهد در آن لحظه یک بار

 مي کند. archiveایجاد مي شود که به صورت مقطعي است که در آن لحظه دارد آن را 

 با کپي کردن  اولویتRedo .نیست بلکه با انجام تراکنش است 

Automatic Storage به  اوراکل: این قابلیت راadmin  مي دهد که آیا فایل هایdb  را توسط سیستم عامل مدیریت شود و یا توسطoracle؟ 

 Redoنلرود وللي روی    data fileمي رود ممکن است روی  Redoبه  insertبسیار بسیار باال است یعني در هر شرایطي ها Redo file سرعت نوشتن در 

file .حتما  مي رود 
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Instance 

 را مي توان به روش های مختلف باال آورد یا خواباند.

 با آن باال مي آیند: م ل روشن کردن ماشین دارای سه مرحله دارد. instanceروش هایي که 

را فقط ملي خوانلد و ملي     clاطالعات  instanceاست که در این حالت تنها چیزی که رخ مي دهد این است که  Noumosحالت اول: اصطالحا  در حالت 

 ها کجا هستند. data fileفهمد 

 ها را هم خوانده است. data fileخوانده شده حاال ها cl fileاست مرحله ای که  comحالت دوم: حالت 

 اده سرویس دهي شده است.باال مي آید و آم instanceحالت سوم: رسما  

Creating an oracle database : 

 ..... و tableو  userساخت  

 : userساخت 

drop، insert table 

constraint check 

      sql plusدر محیط  

my java;identified By   amirsamcreate user  

       username       password 

User  را بایدdba  کنیم وrule ،connect  را به آنassign کنیم با 

 اعطا کردن                      

dba to amir; grant 

grant connect to amirsam; 

 وارد سیستم شویم. amirsamاز سیستم خارج شده با کاربر  exitحال مي توانیم با دستور 
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 تعریف کند به دو روش:دیگر را  userتعریف شده است پس مي تواند یک  dbaامیرسام االن به صورت 

1. Create user amir identified by my java; 

2. Create user amir identified externally; 

دسترسي پیلدا   passو  userبا همان  oracleکرده است مي تواند به  windows ،loginاست یعني کسي که با  OSبه صورت  userهمان تعریف  2حالت 

 کند.

 حذف کاربر 

drop user amir; 

 نمي شود حتما  در انتهای دستور باید داشته باشیم: Automatic ،dropباشد به صورت  segmentاگر این کاربر دارای 

Drop user amir cascade; 

 و متعلقاتش با هم حذف شوند. amirیعني 

   databaseروی سطح  ruleایجاد 

  ruleنام    

;modiriatCreate rule  

 کنیم. assignمدیریت  ruleرا به  ruleحال مي خواهیم یک 

Grant dba to modiria;    

Rule dba  را بهrule modiriat .اختصاص دادیم 

Grant connect to modiriat; 

Create  hasani identified by my java 123; 

Grant modiriat to hasani; 

 کردیم. connectرا به مدیر  dba connectم ل این است که 

 را بسازیم و در آن محدودیت هایي را ایجاد کنیم پس به صورت زیر داریم:ی rule گاها  الزم است که 
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Create role mm; 

grant SELECT, INSERT on amirsam.t1 to mm; 

 دادیم. mmرا به رول  amirsamاز کاربر  t1در جدول  select ،insertحال قابلیت 

نیست  with admin optionهای دیگر را وقتي اعطا مي کنیم  ruleاست ولي  by default ،with admin optionرا به کاربر اعطا کنیم  rule dbaوقتي 

 و خودمان به صورت دستي باید آن را  به آن اعطا کنیم. م ال  

grant mm to hassani; 

 است. with admin optionبه صورت اتوماتیک  rule dbaرا به کاربر دیگری اعطا کند ولي بدانیم که  ruleحسني نمي تواند این 

 را به کسي بدهد که در آخر دستورش امیرسام بنویسد: rule mmرا بدهد، حسني در صورتي مي تواند  rule mmامیرسام مي تواند به حسني 

grant mm to hassani with admin option; 

   (revoke)گیری نقش از کاربر  بازپس

ا  ز  disconnectب ا یم  ن ا و ت  خارج شویم. userمي 

ر حسني ruleگرفتن  رب ز کا  ا

revoke dba from hassani ; 

revoke dba from mm; 

grant  se lec t  on amirsam, t1 to  al i ; 

دیگه وصل کردیم سپس آن را به کاربر جدید اضافه کردیم. )کامال   ruleرا به یک  ruleنمي کنند یعني اول  grantرا مستقیما  به کاربر  ruleبهتر است که 

 در ذیل توضیح مي دهیم(

 :م ال

create user ali identified by my java 123; 

grant select on amirsam.t1 to ali;  

 کردیم. assign عليرا به کاربر  selectعمل را نساختیم بلکه مستقیما   ruleدر اینجا  
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grant connect to ali;  

 دسترسي دارد. t1فقط به  عليرا داشته باشیم،  t2و  t1دو جدول  amirsamحال اگر در کاربر 

 به بانک وصل شویم: عليو اگر با کاربر 

connect ali/my java 123; 

select * from amirsam.t2; // 

 مي گیرد. errorندارد و  t2در اینجا دسترسي به 

select * from t1; 

 رکوردهای آن را نشان مي دهد.

 و  وصل کنیم به جلای اسلتفاده از دو خلط     عليبسازیم و سطح دسترسي های آن را معلوم کنیم و ان را به  ali ruleبه نام  ruleحال بهتر است یه 

 مي نوشتیم:

grant select on amirsam.ti to ali rule; 

grant connect to ali rule; 

grant ali rule to ali; 

 یکي است. ruleچه به  userچه به  اوراکلدر  (grant)دستورات اعطا کردن 

  (revoke)باز هم یکي است.  ruleچه به  userدستورات بازپس گیری نقش هم چه به 

 حذف نقش:

 انجام مي شود. dropبا دستور 

drop role mm; 

گر  آن ی userا ز  ز  ruleا ا گر  ا نمي دهد حتي  ا  ر ه  ز جا ا ین  ا ه شما  ب د  اده کن ستف کنید! cascadeا ستفاده   ا

گر  rule ،assا ign  ول ا د  ی ا ب اشد  ب ا  ruleشده  کنیم. revokeر ا حذف  ر آن  نقش   کنیم سپس 

 طریقه ساخت یک جدول:
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crea te table amirsam. Table1 ( id  number,  name varchar  2(20)) ; 

د  فیل ا دو  ب مد. idجدولي  آ ه وجود  ب م  ا ن  و 

Number(10):  ا ت عني  آخر در  16ی و عدد  کنیم  تعریف  متغیر  ین  ا ن در داخل  وا ت مي  oracle lرقم  lg ،12  یعني است 

ا  عدد  ت ی ها است. 12ن  رقمي 

 : defaultقواعد 

مورد توجه قرار نلدهیم مقلدار پلیش فلرض در     آن فیلد را  insertداشته باشیم اگر هنگام  table: یعني یک مقدار پیش فرض در  default valueتعریف 

 داخل آن قرار مي گیرد.

create table t1 (id number default 222, name vrchar2(20)); 

insert into amirsam.t5 (name) values (‘akbar’); 

 حال اگر داشته باشیم:

se lec t  * from t5 ; 

ID Name 
 :خروجي

222 akbar 

 کاراکتری تعریف کنیم تک کتیشن های آن هم باید بزنیم. defaultاگر بخواهیم 

 قواعد جامعیتي اطالعات:

 : NOT Nullقاعده 

create table amirsam.t6 (id number not null, name varchar2(20)); 

 را بپذیرد. Nullنمي تواند مقدار  IDاز این به بعد فیلد 

 :(unique)قواعد جامعیتي 

create table amirsam.t7 (id number unique, name varchar2(20)); 

 نمي تواند مقدار تکراری بگیرد. IDاز این به بعد 

insert into t7 (id, name) values (1, ‘hasani’); 
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 اجرا مي شود

insert into t7 (id, name) values (1, ‘hamid’);//Error 

 .درست مي شود 2یر بدهیم به را تغی 1تعریف کرده ایم. اگر  uniqueرا  IDچون 

 مان اسم بدهیم پس دستور را به شکل زیر اصالح مي کنیم: constraintحال مي خواهیم به 

create table amirsam.t7 (id number constraint H unique, name varchar); 

 زیر بر مي خوریم: errorوارد کنیم به  t7حال اگر داده تکراری روی 

Amirsam.h 

Amirsam  مالکconstraintبه نام  یh  است وerrorاست که در قاعده جامعیتي پیش مي آید. ی 

Primary key: 

 فیلد کلید اصلي دو خاصیت دارد:

1. NOT Null   

2. Unique بودن 

create tablet12 (id number primary key, name varchar2(20)); 

 باشد. Nullدیگر نمي تواند تکراری و  IDحال 

 خارجی )قواعد ارجاعی(:کلید 

create table amirsam.t14 (id number primary key, Name varchar2(20), id-t13 references amirsam.t13); 

 ON DELET cascadeدر برخي مواقع مي خواهیم رکورد اصلي که حذف شد رکوردهای وابسته هم حذف شود برای اینکار هنگام تعریف کلید خارجي 

 عریف اضافه ی کنیم.را هم به ت

create table amirsam.t14 (id number primary key, Name varchar2(20), id-t13 references amirsam.t13 on DELET 

CASCADE); 

 رکورد وابسته ای به آن هم حذف مي شود. T14رکوردی حذف شود که در جدول  T13حال اگر از جدول 
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   databaseدر  checkقاعده 

create table amirsam.t16 (id number, tel varchar2(20), constraint h check (id>2)); 

 را در آخر دستور بنویسیم. constraintبهتر است 

در آن انجام ملي دهلیم، یلک     processمي زنیم یک  dbبه  connectionپیاده سازی مي کنیم، یک  dbها را سمت  validationیادمان باشد زماني که 

هم رخ دهلد فقلط بلرای اینکله در سلمت       applicationبه سمت  dbسمت  ایجاد مي کنیم، ممکن است یک وقفه زماني برگشت خطا از db باری روی

application  یک دستور سادهif .و یا ... را استفاده نکنیم و این اصال  کار مناسبي نیست 

 انجام ندهیم. dbرا سمت  checkپس بهتر است 

 به شکل زیر است: tableبرای حذف  dropدستور 

drop table amirsam.t16; 

   describeدستور 

 به واسطه این دستور، وقتي که از ساختار این دستور مطلع نیستیم به واسطه این دستور ساختار جدول را مي توانیم مشاهده نمائیم.

describe amirsam.t12; 

Name Nul l Type 

ID NOT Nul l Number 

Name  Varchar2(20) 

 :Data-Dictionaryدستور 

Describe dba-tab-cols; 

 در این جدول اطالعات خیلي زیادی آمده است.

SELECT owner, table-name, column-name for dba-tab-cols where owner=’amirsam’; 

  ;’table-Name=’T12 یا

Structure برای جدول یT12 .را مي دهد 
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dba-tab-cols  یکtable  داخلي در خودoracle  از پیش تعریف شده است که تمام ساختارهایtable  های دیگرمان در اینtable .درج شده است 

 قطع جریان مي کنیم. ctrl+cبزنیم تمام جدول ها را برای ما مي اورد البته با استفاده از کلید  whereاگر این دستور را بدون 

 درج داده

insert into amirsam.ti (id, name) values (1, ‘hasani’); 

insert into t2(id, name) select id, name from t1; 

 کپي مي کند. )همه فیلدها را( t2از یک جدول فیلدهای باال را در جدول 

 :updateدستور 

درج نخواهلد شلد.    dbرا تایپ مي کنیم وگرنه تغییرات در سطح  ;commitبعد از اعمال دستور حتما  دستور  insert ،update ،delete در دستوراتي م ل

 ها. data fileمي روی روی  commitقرار داریم و بعد از  Redoدر  commitاست. تا قبل از  falseآن  sql plus ،Auto commitچون 

ID Name 

T1 

1 Hassani 

2 Mahmodi 

2 Akbari 

3 hashemi 

 آمده است و مي خواهیم آن را اصالح کنیم. IDدر دو سطر یک  t1مي بینیم که در جدول 

update t1 set id=4 where name=’mahmodi’;  

commit;  

 مي رود. data fileبه  Redoاز روی 

delete from t1 where id=2; 

select * from t1; 

commit;  

 استفاده مي شود. selectبرای نشان دادن داده های جدول از 

select ID from t1; 

where .برای شرط گذاشتن است 
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 مساوی =

 کوچکتر مساوی = >

 نامساوی < >

 مخالف ! =

 بزرگتر مساوی = <

Oracle  به حروف بزرگ و کوچک حساس نیست ولي نسبت به بزرگ و کوچک بودن داده ها حساس است م ال  اگر در فیلدt1  نلام را ،Maryam   ذخیلره

 فرق مي کند. maryamکنیم با 

 یعني شبیه به استفاده کرد. likeبرای رشته ها مي توان از دستور 

 کاراکتری هستند: 3نام هایي که 

select  * from T 1  where Namr l ike ‘ --- - - ‘   

و آخرش  کتری  ا ر ر کا اشد. iچها     ب

Like ‘---i’ 

 باشد. mو اولش  iچهار کاراکتری آخرش 

Like ‘m—i' 

Like ‘m%i’ 

  (..… ,mi, mai, mabi)باشد بین این دو خالي باشد یا هر تعداد که خواست کاراکتر باشد م ال   iو آخرش  mیعني رکوردی که اولش 

 likeاستفاده شلود چلرا کله اگلر      =استفاده نشود بلکه از عالمت  likeکه از ورودی از کاربر دریافت مي شود از عملگر  passwordبرای پیدا کردن کلمه 

 مي شود. loginبذارد کاربر در سیستم  %بزاریم کاربر در ورودی 

(or )به معني یا( مي توان در شرط ها از آن استفاده کرد )یکي از دو شرط مساوی بود اونو نشان بده 

(and به معني و ))حتما  هر دو شرط برقرار باشد( 

 : یک جدول مجازی است که هر کاری را مي توان رو آن انجام داد. dualجدول 
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select 2+2 from Dual; = select (2+2) jAM from Dual 

 jAM خروجي  خروجي 2+2

4 4 

 پروسیجرها را روی این جدول اعمال مي کنیم.

 : Distinctپرس و جو با استفاده از کلمه 

Distinct .کمک مي کند اگر رکورد تکراری در جدول باشد آن را یک بار نمایش مي دهد 

select Distinct ID, name from t1; 

  + عملگر

 را هم استفاده کرد. – x /مي توان  +به جای 

select (ID+2) NID, Name from T1; 

NID  اسم مجازی سطر است و :(ID+2) جمع مي کند 

Concate  :(II) عالمت اتصال 

 برای اینکه رشته ای را به رشته ی در جدول مان اضافه کنیم:

select ID, ‘mr.’ II Name from t1; 

select ID, (‘mr.’ II Name) realname from t1 

 اضافه مي کند. nameرا به ابتدای  .mrکلمه 

is nullعملگر   ( Null هست( و   is not null  ( Null نیست(:   

insert into t1 (id, name) values (null, ‘sami’); 

select * from t1 where id is Null 

Name ID 

sami  

 یک بازه ای هستند. : یعني آنهایي که درinعملگر 

select * from t1 Name in (‘hasani’, ‘mahmodi’); 



 پایگاه داده اوراکل

                        http://laitec.ir        

31 

 

 است. hasaniیا  mahmodiاسم آنها یا 

NOT IN .هم عکس آن است 

 استفاده کرد. betweenبرای اعداد هم مي توان از 

select * from t1 where id between 1 and 4 

 است را بر مي گرداند. 3تا  1بازه آنها از 

Union اجتماع: اگر رکوردی در داخل جدول :t2 داشته باشیم 

select * from t2; 

union 

select Name from t1; 

 تکراری ها فقط یک بار مي آیند.

  union Allاجتماع دو جدول را نشان مي دهد و رکوردهای تکراری را هم نشان مي دهد: 

select  * from t1; 

union All 

select * from t2; 

 تکراری ها +همه رکوردها 

Intersect اشتراک : 

select * from t1; 

Intersect 

select * from t2; 

 فقط مشترک های جدول را نشان مي دهد.

MI-NUS .از هم کم مي کند : 

select * from t1; 
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MI-NUS 

select * from t2; 

 مشترک ها را مي آورد. =همه رکوردها 

 :توابع

 تاریخ جاری سیستم:

select Date from Dual; 

 کاربر را به سیستم برمي گرداند:

select user from Dual; 

 تاریخ فارسي سیستم را بر مي گرداند:

 حالت اول:

select to-char (system, ‘yyyymmdd’, ‘nls-calender=persian’) from Dual; 

 حالت دوم:

ALERT SESSION SET NLS-CALENDAR=’persian’ 

 به صورت فارسي مي کند: کل ارتباط را

select system from dual; 

 بشویم دوباره همه چیز به حالت اول برمي گردد. connectسیستم  userشیم با  disconnectاگر حاال از سیستم 

Alert session یعني در همین جلسه کاری 

  CHRتابع 

select chr (id) from t1; 

CONCAT  اتصال(II) 

select CONCAT (‘mr.’ , name) from t1; 
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بع  ا   soundexت

 تلفظ یک سری از رشته ها را بر مي گرداند.

select * from t1 where soundex (name) = soundex (‘mehmody’); 

ID Name 

4 Mahmodi  

 : lowerتابع 

 کوچک کننده حروف

select lower (name) from t1; 

 حروف را بزرگ نشان مي دهد:

select upper (name) from t1; 

 حرف اول را بزرگ باقي را کوچک نشان مي دهد:

select initchar (name) from t1; 

lpad : 

select lpad (name, 20, ‘’) from t1; 

 قبل ا هر اسمي قرار مي دهد و آن را نشان مي دهد مي توانیم به جای ستاره از یک رشته هم استفاده کنیم. تا  26

Rpad : 

 راست به هر تعداد رشته اضافه مي کند.از سمت 

Rpad (name, 20, ‘’)   

 : ltrimتابع 

Space را از سمت چپ از بین مي برد 

Rtrim  همspace .های راست را حذف مي کند 
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Trime  از سمت راست و چپ :space .ها را حذف مي کند 

Replace : 

select replace (name, ‘mi’, ‘gy’) from t1; 

 را بگذار. gyحروف  miبه جای 

 است و در جدول اعمال نمي شود. selectتوجه داشته باشیم این تغییرات فقط در سطح 

subSTR   

 تا را نشان مي دهد: 1از کاراکتر اول به بعد 

Select substr (name, 1, 3) from t1; 

 از کاراکتر سوم یکي را نشان مي دهد:

Select substr (name, 3, 1) from t1; 

INSTR :  همانindex of .است 

 را به عدد به من نشان بده. h از کاراکتر اول شروع کن و جایگاه اولین کاراکتر 

Select INSTR (Name, ‘h’, 1,1) from t1; 

 را به عدد به من نشان بده. hاز کاراکتر اول شروع کن و جایگاه دومین کاراکتر 

Select INSTR (Name, ‘h’, 1,2) from t1; 

Length : .تعداد کاراکترها را به ما بر مي گرداند 

select length (name) from t1; 

 توابع ریاضی:

 Ceil : 

 مي کند. roundعدد را به عددی بزرگ تر از خودش 

Select ceil (id) from t1; 
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-5.65=-5 

                         0/33=1 

 Floor  یک عدد را به عدد کوچک تر :round .مي کند 

 Round  را به عدد بزرگ تر  50.را به عدد کوچک تر و  49.: تاround .مي کند 

 Power .به توان مي رساند : 

Select power (id,2) from t2; 

 Sqrt .جذر را بر مي گرداند : 

 ABS .قدر مطلق اعداد را بر مي گرداند عدد منفي را م بت مي کند : 

Select abs (id) from t1; 

 Sign از صفر را به یک عدد کوچکتر از یک را به منفي یک و به ازای عدد مساوی صفر صفر برمي گرداند. : اعداد بزرگ تر 

Select sign (id) from t1; 

 MOD .باقي مانده تقسیم را بر مي گرداند : 

Select MOD (id, 2) from t1; 

 کنیم تا نتیجه به صورت درجه برگردد. 0.01745329251994که برحسب رادیان بر مي گرداند و با ضرب در  cotو  tanو  cosو  sinتوابع 

 Exp  یک عدد ثابت :e=2/718282=  است عددe  به توانID .مي رسد 

Select EXP (ID) from t1; 

 Log  :log .طبیعي عدد را بر مي گرداند 

 ل(ی که مي خواهیم برگردانیم به حالت قب deleteدستوری که نوشتیم م ال   Roll back)با دستور 

 توابع تاریخ و زمان:

Create table my date (id, number, START-Date Date, End-Date Date); 

Insert into my date (ID, start-date, End-date) values (ID, sys date, sys date+2); 

 انجام دهد نه ریاضي.مي کنیم  مي فهمد که آن را باید بر مبنای تاریخ  2را به اضافه  dateوقتي  اوراکلدر 
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 به معنای یک سال است. 103و جمع را بر مبنای روز انجام مي دهد م ال  

 هم امکان پذیر است و از تاریخ کم مي کند. –همچنین این کار برای 

  MONTHS-betweenتابع 

Select months-between (start-date, End-date) from my Date; 

 ا بر مي گرداند.تعداد ماه های بین دو تاریخ ر

Select ADD-months (start-Date, 2) from my date; 

 دو ماه به ماه اضافه مي کند.

  last-Dayتابع 

 آخرین روز ماه را بر مي گرداند.

 یک روز ما را به جلوتر مي رود. Next-dayتابع 

Select Next-day (‘1 FEB08’ , ‘Tuesday’); 

 را به من برگردان. 2668فوریه بعد از  Tuesdayیعني تاریخ اولین 

Select Next-day (‘sus-Date, “FRIDAY’) from Dual; 

 تاریخ اولین جمعه نسبت به تاریخ امروز سیستم را بر مي گرداند.

 :جستجوی انعطاف پذیر

 مفروض است. personجدولي به نام 

Person  

ID, Name 

Select * from person where Name=’& your Name’; 

 به این معناست که پارامتر از ورودی دریافت شود. your Nameدر ابتدای  &اده از پارامتر استف
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 ادغام دو جدول

 : ضرب دکارتی:

 مفروض است: personو  informationدو جدول 

Select * from person, Information; 

 هر رکورد از جدول اول در رکوردهای جدول دوم ضرب شده است.

Select * from person, Information where person. ID=Information.ID-person 

 حال حالت اصالح شده را مي گیریم )بدون ضرب دکارتي(

Select Name, Name, ID from person, Information where …………. 

 اید.ها فرقي نداریم باید نام جدول قبل از همه آنها بی IDو  Nameاین کار قابل انجام نیست چون بین 

Person.ID 

Person. Name 

Insert into person (Name, ID) values (‘Sami’, 50); 

Insert into person (Name, ID) values (‘Akbar’, 60); 

Select * person 

 ثبت نهایي نمي شود. tableداده های  ;commitننویسیم  insertرا نشان مي دهد ولي اگر در انتهای  tableداده های 

 : updateر داده با استفاده از دستور تغیی

Update person set Name=’sami’ where ID=1; 

 برای کپي کردن تمام رکوردهای یک جدول در جدول دیگر از دستور دیگری استفاده مي کنیم.

 مفروض است: Hashemجدول 

INSERT INTO HASHEM (ID, NAME) (Select ID, Name. from person); 

 محدود کنیم. whereرا با قرار دادن  insertحتي مي توانستیم این 
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 حذف کردن رکورد

DELETE from hashem where ID=2;  

 ایجاد جدول:

Create table amirsam (ID Number, Name varchar2(20); 

 ایجاد جدول با مقدارهای پیش فرض:

Create table amirsam (ID Number Default ‘222’, Name varchar2(20) Default ‘Ali’; 

 قید نگردد. insertاسم اون فیلد مقدار نداشته باشد و اصال  در دستور  tableکردن به  insertمناسب است که هنگام  defaultزماني 

 ایجاد محدودیت در جدول:

Create table  hasani (Name varchar2(20) NOT Null, ID Number); 

 رها کنیم. Nullحال نمي توان فیلد نام را 

 : uniqueایجاد یک جدول یا فیلد 

Create table b (ID varchar2(20) constraint HHH unique, ID Number); 

 مقدارهای تکراری را نمي پذیرد. IDپس 

 تعریف کلید اصلی:

Create table b (ID Number primary key, name varchar2(20)); 

 کلید خارجی:ساخت 

 داریم حال information (ID, name)فرض کنیم یک جدول به نام 

Person (ID, name, ID-information) 

 

Create table person (ID Number primary key, Name varchar2(20), ID information constraint HEE references information 

(ID)); 
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- :HEE  اسمconstraint  

- References : متصل کن 

- Information ID:  به جدولinformation   

 

  اگر به فیلد خاصي بخواهیم وصل کنیم نام آن را به صورت(ID) .کنار نام جدول مي نویسیم 

  اگر نام فیلد خاصي را مطرح نکنیمAuto  آن را بهpk .آن جدول وصل مي کند 

 درج اطالعات درجه اول مناسب است.کلید خارجي فقط و فقط برای جامعیت داده در زمان 

 را تعریف مي کنیم که بخواهیم از ورود اطالعات نامتعارف جلوگیری کنیم. pkزماني 

Insert into person (ID, Name, ID-information) vlues (1, amirsam, 31); 

Error مي دهد.   

Insert into information (ID, Address) values (1, Tehran); 

Insert into person (ID, Name, ID-information) values (1, amir, 1); 

Sequence : 

 آن را نداریم و باید خودمان آن را به وجود بیاوریم. oracleهای دیگر ما شمارنده داریم اما در  dbدر 

Create sequence mySEQ START with 1 increment by 1; 

 برای جدول: viewایجاد 

View  چیست؟ یک نمایي از یک جدول است و م ل یکfilter .روی جدول عمل مي کند 

 هم حذف مي شود. viewاگر رکوردی در جدول اصلي حذف شود در 

 مي توانیم محدودیت در نمایش اطالعات ایجاد کنیم. viewبا 

 روی جدول اصلي تأثیرگذار خواهد بود. مي توان انجام داد؟ بله و اینکار بر updateو  insertو  deleteمي توان  viewآیا در 
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 دو نوع روش برای نگهداری اطالعات داریم:

1. Backup  فقط :data  .را نگهداری مي کند 

2. Export  :data  وexport  را نگهداری مي کند. در این روش هم دو دسته داریم: کالسیک وdata form . 

 oracleار کند است و یا اگر بخواهیم تند باشد منابع سیستمي درگیر مي شود ممکن است گیری( بسی exportدر روش کالسیک سرعت انتقال داده )در 

 تغییر پیدا مي کنند. dynamicنگیرد در روش دیگر منابع سیستمي  exportدیگر 

Revoke  rule بازپس گیری نقش 

Save point .نقطه ای را مشخص مي کند 

Save point x      اگر آن را تایپ کنیم با زدن :enter  اجرای دستورات به نقطهx .برمي گردد 

 آن نیست.  passwordکه قبال  تعریف کرده باشیم دوباره ایجاد کنیم دیگر الزم به تعریف  یuserهمنام  userاگر یک 

200); MAX EXTENTS20M  NEXTCreate table T999 (ID Number) STORAGE (INITIAL) 100M  

 مي شویم. Inter price Managerکردن آن به کاربر وارد محیط  assignو  table spaceبرای سنت 
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 فصل پنجم

j SQL 

Java- Core   

 را انتخاب مي کنیم. new java classراست کلیک کرده و  srcپس از ایجاد یک پروژه روی پوشه 

 ایجاد مي شود. amirsamو کالسي به نام  Tehranبه نام  packageرا تایپ مي کنیم به این شکل است که  Tehran. amirsamو 

Public static void main (string (ja){ 

System.out.println (“hello”; 

{  

II عالمتي برای نوشتن توضیحات در برنامه : 

:  انواع متغیرها در جاوا

Long ار بزرگ: برای نگهداری اعداد بسی 

Double اعداد اعشاری بزرگ : 

Int برای نگهداری اعداد صحیح : 

Boolean  :true  وfalse   

Float برای نگهداری اعداد اعشاری : 

String .برای نگهداری رشته : 

 انواع عملگرهای محاسباتي:

 کم کردن یک واحد  - -اضافه کردن یک واحد،  + +منهي،  -باقي مانده،  %،  +تقسیم، جمع  /* ، 



 پایگاه داده اوراکل

                        http://laitec.ir        

32 

 

 در جاوا: ifساختار 

if (Num= = 2) 

   { 

   {else {               } 

   switchساختار دستور 

Switch ( ) { 

   Case1:----------- 

               breake; 

   Case2:----------- 

               breake; 

       : 

       : 

   Default: 

                 ------------- 

                 ------------- 

      } 

 حلقه ها:  

 اگر شرط درست برد داخل حلقه اجرا شود:

While ( ) {                     } 

for (int i=0; i< = 10; i+ +) {  } 
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 : آرایه

 تا خانه ساخته شد. 8با   aیک آرایه ای از 

String [ ] a=new string [8]; 

A[0]=”Amir”; 

A[3]=”hasan”; 

 مفهوم کالس:

Amirsam  یک کالس است با یک متد به نام متد mainاست. 

Public class Amirsam { 

   Public Static void main (String [ ] jargs){ 

         Amirsam. ghaza khordan 

         } 

Public static void ghaza khordan { 

         System. println (“yam yam”); 

         }    

 متد مي تواند دارای ورودی و خروجي باشد.

Public static void sum (inti, intb){ 

         } 

 متدی است با دو ورودی ولي بدون خروجي.

 و ..... intو  stringاز نوع خروجي مورد نظر را نام ببریم م ال   voidبرای قرار دادن خروجي برای متد، به جای 

 یک خصوصیت است. sي تواند دارای خصوصیت باشد م ال  کالس م
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Public static Strings; 

  staticو خصوصیت غیر  staticدر جاوا دو حالت خصوصیت داریم: خصوصیت 

 فرض کنیم خصوصیت های زیر را در کالس مان تعریف کرده باشیم:

Public class Amir{ 

   Public static String s; 

   Public String s2; 

   Public static void main (string [ ] args){ 

   } 

تنهلا بله خصوصلیات و     staticاست و متلدهای   staticاز نوع  mainدسترسي نداریم. چرا که متد  staticبه متغیر غیر  mainدر این حالت در داخل متد 

 به صورت عادی دسترسي دارند. staticمتدهای 

 ی آن هم مي توانیم دسترسي داشته باشیم. staticبسازیم به خصوصیات غیر  objectدر صورتي که از روی کالس 

Amirsam javad = new Amirsam ( ); 

Javad.S2= 1; 

Javad.S= 2; 

داریم پس همیشه در آن متغیر آخرین   staticهایي که از روی کالس ساخته مي شود فقط یک متغیر  instanceباشد به ازای تمام  staticوقتي متغیری 

 ها به آن دسترسي پیدا مي کنند. instanceمقدارش قرار مي گیرد و همه 

 مقدار خاص خود را داراست. instanceولي در غیر استاتیک ها هر متغیر در هر 

 خودش یک خصوصیت خاص خودش دارد.هر شي برای  staticها تأثیر مي گذارد. و در غیر  instanceدر همه  staticپس تغییر متغیر 

 م شود. static ،callهم نیست( در زمان ساخت شي متد  voidداریم: متدی است که خروجي ندارد )حتي  constructorمتدی به نام 

Public class Amirsam { 

Public Amirsam ( ) { 

Public static void main (string [ ] args) { 

    Amirsam.  Javad= new Amirsam ( ); 
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 در حال حاضر ما فقط از روی کالس یک شي ساخته ایم.

 فراخواني و اجرا شود. constructorاین باعث مي شود خود به خود متد 

 .پس متد سازنده هم نام کالس است و خروجي ندارد

 ایجاد کنیم. sohileارث بری: فرض کنیم کالس دیگری به نام کالس 

Public  class soheil{   

      Public  void a  (  )  

      {  

      }  

      Public  void b  (  )  {  

      } 

 حال اگر امیرسام از کالس سهیل ارث ببرد به برخي از توابع و خصوصیات آن دسترسي پیدا مي کند.

Public class Amirsam extends soheil{ 

   } 

 مي کند.چون از سهیل ارث برده است دقیقا  به متدی آن دسترسي پیدا 

 در جاوا هر کالس مي تواند دارای یک پدر باشد نه بیشتر مگر پدران از جنس کالس نباشند.

Interface : 

Public class cat implements animals, Entity{ 

متدهای موجود در  م  اده سازی کنیم. interfaceتما ی پ ین جا  ا ید در  ا ب ا  ر  ها 

     }  

 ندارد. interface ،bodyیادمان باشد که متد در 

Public interface Animal{ 
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   Public void Tanafos ( ); 

   Public void Davidan ( ); } 

 استفاده مي شود. implementsاز کالس  interfaceبرای ارث بری از 

Public interface Entity { 

   Public void Zende boodan ( ); 

   Public void ghaza khordan ( ); 

 در تمام پروژه دسترسي 

Public class Reza { 

   Public void a ( ) { 

      System.out.println (“a”); 

      }  

 دسترسي فقط در همان کالس

Private void b(  )  {  

   System.out. println (“b”); } 

packageدسترسي در سطح همان    :  

Protected void c( ) { 

   System.out. println ( ); 

   } 

 

 کالس انتزاعي:

 از روی آن شي ایجاد نمي شود. بلکه فقط به درد پدر شدن مي خورد. abstractقانون اول: کالس 
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 و مي توان از آن ارث بری کرد.

 باشد فرزند موظف است پیاده سازی آن را بر عهده گیرد. abstractباشد و متدی که  abstractمي تواند دارای متد  abstractکالس 

Try { } catch { }   

طلا  گاهي اوقات در برنامه خطایي رخ مي دهد که به آن خطای است نائي گویند چون شما در ایجاد آن نقشي نداشته اید شلما موظلف بله ملدیریت آن خ    

 هستید و جاوا به شما این اجازه را نمي دهد که آن را مدیریت ننمائید.

Class amir ( ) { 

   try { 

   _________ 

   _________ 

   } catch (Exception   e){ 

      } 

} 

Public static void main (string { } args) {throws Exception { 

      c.c ( ); 

} 

Public void throws Exception 

{ 

System.out. println (1μ); 

} 

 exception ،handleکنند از این جمله استفاده مي کنند. در اینجلا  ها را مدیریت نمي  Errorزماني که برنامه نویش در کدزني تنبلي به خرج مي دهد و 

 برمي گرداند. OSهم آن را به  mainبرگرداندیم  mainنشده است چرا که خطا را به 
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 داریم: integerبه  string: برای تبدیل نکته

String name=”12”; 

Int i=Integer. ParseInt (name); 

Float F=float. Parsefloat (name); 

Int x= 12; 

String h= x + “ “; 

 مي شود. stringخروجي اش  “ “ +ی به اضافه  data typeهر 

Array list a= new Array list ( ); 

   a. add (“Amirsam”); 

   a. add (“bahador”); 

 مي رویم: pl sql Developerبه محیط 

 بزنیم اسمي را وارد مي کنیم. م ال: Newست مي کنیم. را کلیک را java source (All object)در گوشه سمت چپ 

Create or replace and compile java source named rr as 

Public class rr 

{ 

   Public static string entry ( ) 

   { 

      return “hello”; 

   } 

} 

 د.ذخیره مي شو اوراکلکامپایل انجام مي شود و این کد در  F8با زدن دکمه 

 کرده  Newراست کلیک  functionروی 

Create OR replace function salam return varchar2 as language java name 
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 ‘rr. Entry ( ) return java. Lang. string’; 

 varchar2از نلوع   salamبوده و متد  stringاز نوع  entryدرست مي کنیم. خروجي متد  salamیک نام مجازی به نام  rr. Entryدر اصل ما برای دستور 

 است. 

 مي رویم: sql plusبه  cmdحال در 

Select salam ( ) from doual; 

Salam ( ) 
 خروجي

hello 

 بسازیم. Hosseinیک کالس دیگر به نام  source javaفرض کنیم در داخل 

 ایجاد مي کنیم. objectاز آن یک  hasanحال در کالس 

Public  class hasan{ 

   Public  stat ic  str ing entry (  )  { 

   Hossein h= new Hossein (  ) ; 

   re turn 2+2+h.f (  ) ;} 

Class hossein { 

Public  str ing f(  ) 

    { 

    return “f …..f”; 

     } 

 

  sql plusحال در 

{ 

   Select salam ( ) from doual; 

   SALAM ( )  

   4 h F F F ------- 

 :م ال

Create or replace integer haha 

Befor insert on Amirsam.T1 

      For each row 

Declare 
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Begin I varchar2(20); 

           I: = salam ( ) 

           Dbms- output. Put- line (I) 

End hahal 

 مي زنیم. insertرا باز مي کنیم و یک  sql windowهمین جا  

Insert into Amirsam.T1 (ID) values (1); 

 خروجي را مي بینیم. outputبا رفتن به 

Sql j  :java native   

 است. JDBCنوع دوم 

 کار به این شکل دنبال مي شود. JDBCدوم  styleدر 

 نصب 

کنیم در اینجا مي گوئیم که برای ملا  کلیک مي  create and configure a databaseرا مي زنیم بر روی دکمه  yesکلیک مي کنیم دکمه  nextبر روی 

 یک مخزن هم ایجاد کند.

Install database software only )فقط نرم افزار دیتابیس را نصب مي کند بدون مخزن( 

Upgrade an existing database  از(database  دیگریupgrade )اش کن 

Next  را مي زنیم. بر رویserver class  .کلیک مي کنیمNext        را ملي زنلیم. در تلب دیگلر دو گزینله داریلمsingle instance  وReal application 

chaser  برای(multi instance  ها وrack  ما که تگ است گزینه اول یعني )استsingle instance  .را مي زنیمNext    را مي زنلیم گزینلهAdvanced 

install  را انتخاب مي کنیم. در تب بعدی زبان راEnglish  انتخاب مي کنیم. در تب بعدی نسخهEnter price edition     که کامل تلرین نسلخه اسلت را

را در آن مسلیر   oracleرا ملي بینلیم یعنلي     Base rootاول در واقلع   text boxرا مي پرسد در  dbرا مي زنیم از ما مسیر نصب  nextانتخاب مي کنیم 

  را نصب مي کند. کلاوراپائیني نرم افزار  text boxنصب مي کند و در 

مي سازیم و نصلب را در ایلن پوشله انجلام ملي       oracle RDBMSیک پوشه به نام  driveمي کنیم پس در یک  server ،configفرض مي کنیم داریم 

 یم.را مي زن nextحال  D\Root\oracle RDBMSقرار مي دهیم.  oracle RDBMSرا مساوی با آدرس این فولدر  Base rootدهیم پس آدرس 
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 Data wereمي گیرید و به عنوان یک مخزن داده زیاد استفاده مي شلود روی گزینله دوم کلیلک کنیلد یعنلي گزینله        Queryزیاد  databaseاگر روی 

housing اگر ،database   معمولي است و به عنوان مخزن داده استفاده مي شلود و روی آنtransaction     زیلادی داریلد روی گزینلهgeneral purpose 

 کلیک کنید.

  (orcl)در این تب اسم اولین مخزن را از ما مي پرسد 

 کلیک مي کنیم. nextپیشنهاد مي شود نام آن را تغییر ندهیم بر روی 

است که اتوماتیلک بلین    1GBکه اختصاص داده شده است،  Allocatmenکند. همچنین مي بینیم مقدار  configرا  PGAدر این تب مي خواهد فضای 

SQL  وPGA .تقسیم مي شود 

SID  در اصلservice ID  ما استSID  وGlobal .همیشه یک مقدار دارند 

Next .را مي زنیم 

 فضایي که سه عنصر مهم در آن قرار دارد. system global area (SGA)فضای 

1. Private global area (PGA)  

2. share baffer 

1. data pool baffer 

3. java baffer  

 است. RAMمستقر در  SGAو  SGAقرار مي گیرند مستقر در فضای  share bafferدر محفظه  plsqlو  sqlدستورات 

Data pool baffer  زماني که یک :select  مي گیریم کل رکوردها را از روی یکdata file    روی یک باقری کش مي کند و از این بله بعلدQuery   هلا از

 است. Data pool bafferگرفته مي شود اسم این فضا  cacheآن 

Java pool baffer  زماني که :sqlj  کار مي کنیمobject  هایي که در آن تولید مي کنیم درjava pool baffer    نگه داری مي شوند. تمام اینهلا مسلتقر

 هستند. SJAدر فضای 

 whereمي زنلیم پردازشلات    whereیک  data pool bafferمي زنیم حال از روی همین  selectداریم  Data pool bafferمي زنیم از  selectزماني که 

 خواهد بود.  اوراکلاز  PGAروی فضای 

، هنگامي کله فضلای حافظله    1623مي کند یعني یک مقداری را در نظر مي گیریم م ال   Auto Allocateبه این شکل عمل مي کند که  oracle IIgدر 

 را زیاد مي کند. SGAکم باشد فضای 
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Next  نکته: اگر سرور( را مي زنیمreal server  از 36دیتابیس %RAM  برای مصرف 16% تبدیل کنیم 26را به %OS  )استnext .را مي زنیم 

 بزند. admin ،Emailرخ داد به  اوراکلبه ما این قابلیت را مي دهد که اگر رخدادی در سطح  اوراکلدر این تب 

Next  را مي زنیم، ما گفتیمorcl و قسمت است یک قسمت شامل دinstance       است و قسمت دیگر قسمت فیزیکي اسلت )یلک قسلمت فیزیکلي و یلک

 قسمت منطقي( است.

Data file   :ها 

 ها را از ما مي پرسد. data fileآدرس  special databaseهستند. در قسمت  databaseهمان واحدهای فیزیکي 

Automatic  Storage men  : 

دارد. اگر طرف حساب ما یک دیسک خاصي بلود   ASMاین قابلیت را دارد که داده ها را روی دیسک های فرمت نشده بخواباند و تکنولوژی به نام  اوراکل

 را مي زنیم. Nextکلیک مي کنیم.  file systemروی این گزینه کلیک مي کنیم اما به صورت پیش فرض ما همیشه روی 

یری بر طبق یک برنامه خاص به صورت دوره ای را اهدا مي کند. و چون ما خودمان در آینده به صورت دسلتي انجلام ملي    گ back upدر این تب قابلیت 

 را از ما مي خواهد. passرا مي زنیم. در قسمت بعد  Nextکلیک مي کنیم.  don’t enableدهیم گزینه 

 مهم نیست(را هم به ما ممکن است هشدار دهد که برای ما  pass)عدم امن بودن 

 را مي زنیم. نصب پایان یفت. finishدکمه 

را ملي بینلیم    اوراکلل کلیک مي کنیم و محیط تحت وب برای ملدیریت   oracle-oraDbilg-hom1  Data Base Control-ordروی  startدر مسیر 

user  وsys  login   

ملي   control fileروی  storageبسلیار سلر و کلارداریم مل ال  در قسلمت       serverرا نشان مي دهد. با قسمت  RAMوضعیت  performanceدر قسمت 

 .ها مدیریت داشته باشیم table spaceتوانیم کلیک کرده و مدیریت داشته باشیم همچنین روی 

ملي کنلیم    Addرا  data fileآن  storageبه یک صفحه جدید مي رویم نام آن را وارد مي کنلیم در قسلمت    create table spaceم ال  با کلیک بر روی 

continue  Ok   

 و ... را همین جا ایجاد کنیم. profileو  roleو  userمي توانیم  securityدر قسمت 

 بسازیم. tableهم مي توانیم  schemaدر قسمت 
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 : repositoryساخت 

Start  oracle-DraDbllg-home1 configuration and migration tools  Database Configuration Assistant  Next را مي زنیم 

Create dabs   گزینهNext  general data  را مي زنیم SID .را وارد مي کنیم 

 را وارد مي کنیم. passو  Userو .... را از ما مي پرسد.  Back upو  Emailهمان تنظیمات ارسال 

System storage  راfile system  را انتخاب مي کنیم و  در ادامه مخزن جدید ایجاد مي شود( مخزن درp.) 

    :passو  user: systemوصل مي شویم دیگرنمي توانیم بگوییم  sql plusزماني که در مخزن هستیم وقتي به 

 لل اشاره مي کند. instanceهمیشه به  orcl)اسم مخزن( و  system wordحتما  باید بگوئیم 

22  :11  

JDB Example  درintell idea  

در  jdkبلا   jdkبسازیم بهتر است ورژن  jar fileهست استفاده کنند چرا که مي خواهیم  oracleی که در  jdkکارها بهتر است که از همان  oracleبرای 

 باشد. set اوراکل

Import java. Sql. *; 

{ 

Public class Amirsam{ 

Public statement statement; 

Private connection connection; 

Public Amirsam ( ) throws Exception { 

   Class. For Name (“oracle. Jdbc. Driver. Oracle Driver”); 

   Connection = Driver Manager. Get connection (“jdbc: oracle. Thin.c) 

   Local host: 1521: orcl, “syswsysdba”, “my java123”); 

   Statement= connection. Create statement ( ) 
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     { 

      Public  void inser t  (str ing name) throws Exception  

      Statement.  Execute update (“inser t  into  T1 (ID,  Name) values  

      (1 ,  ‘  “name” “sami” ‘) ;  

      Public  void close (  )  throws Exception {  

           Statement.  Close;  

Connection.  Close;  

      {  

Public  stat ic  void main (str ing [  ]  args)  throws Exception {  

      Amirsam amir=new Amirsam (  ) ;  

      amir .  Inser t  (“sam”) ;  

      amir .  Close (  ) ;  

sqlj  به معنایfunction ي جاوا در سطح دیتابیس:نویسي به واسطه زبان برنامه نویس 

  pl, sql Developورود به محیط 

را باز مي کنیم یک کالس مي سازیم نام آن را وارد مي  template windowرا مي زنیم  Newکلیک راست کرده  java sourceروی  All objectدر تب 

 را مي زنیم. okرا خالي مي گذاریم  classکنیم 

ahmad rrahmad as public class  rrjava source named Create or replace and compile  

 . Ahmadکن با نام  replaceیک جاوا سورس را کامپایل و ایجد و 

 مي کند. returnرا  helloدارد که کلمه  entryمتدی با نام 

{ 

   Public static string entry ( ) { 

            Return “hello”; 

         { 
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{ 

Fn  را نگه مي داریم تا کالس احمد را در سطح دیتابیس ایجاد کند در مرحله بعد متدentry  را به عنوان یکfunction .برایش تعریف مي کنیم 

 را مي زنیم. okرا مي زنیم نام را وارد مي کنیم  Newکلیک راست کرده گزینه  functionپس در قسمت 

Create OR REPLACE help word entry RETURN VARCHAR2 AS LANGUAGE JAVA NAME ‘rr AMHAD. Entry ( ) 

return java. Lang. String’ ; 

String  نوع خروجي : 

F8 + Fn .را مي زنیم 

 مي شویمcmd (sql pluss )وارد محیط 

Select entry ( ) from dual; 

 خروجي
Entry ( ) 

Hello ; 

 چه کنیم؟ string nameورودی داشته باشد م ال   entryحال اگر متد 

Public static string entry (string name) { 

    return “hello + name”; 

{ 

 .مي رویم functionحال که متد دارای امضا است باید پارامترهایش را معلوم کنیم حال به قسمت 

Entry (name varchar2) Return varchar2 AS Create ……………. 

Ahmad. Entry (java. string) return java. lang. string Lang ………………. 

   sql plusدر محیط 

Select entry <’sami’> from dual; 

Entry (‘sami’) 

Hello sami 

 همچنین مدل دیگری از کد زدن داریم که توصیه نمي شود.
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Public static string entry (string name) 

{ 

   Try { 

         Int id=0; 

         Int x=900; 

         Sql { SELECT max (id) into: id from T2 where id <:x }; 

         return id+ “!!!”; 

         {catch (Exception e ) 

            {return “false” +e. get message ( ): } 

} 

#sql  یعني این قسمت از کد، کدsql  است نهjava 

Max (id) و توی  را بگیرid  که درjava .هست بخوابان 

 : sqljنوع دوم 

 مي کنیم. clearآن را  bodyرا داریم ولي  entryدر این روش همان متد 

Public static string entry (string name) 

{ 

   try { 

 connection conn= Driver Manager. get Connection (“jdbc: default: connection:”); 

 نیست. .…class forالزم نیست و همچنین نیاز به  passو  userي و هیچ اوراکلوصل نشو، تو در خود  اوراکلیعني از بیرون به 

 Statement stmt= conn. Create statement ( ); 

 Result Set r= stmt. Execute Query (“select * from T2”); 

 String name1=” “; 

 While (r. next ( ) ) 
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 { 

 است. internal connectداریم این روش  اوراکلبه  connectionروش  10 اوراکلدر 

   Name1= r .  get  s tr ing (“name”);  

  } 

   Stmt. Close; 

    return name1; 

 {catch (Exception  e) 

     return “khata” + e. get Message ( ); 

    } 

 oracleدر  jar fileساخت 

 مي رویم. project structureبسازیم به قسمت  jar fileبرای پروژه مان مي خواهیم  intelliji ieadدر محیط 

 ها هم حکم فایل اجرایي را دارند هم فایل کتابخانه ای( jar file)در جاوا 

Artifacts  +  jar from dependency module  ok 

 مي کنیم و به آدرس مورد نظر رجوع مي کنیم. Rebuildبار پروژه را را مي زنیم یک  okرا مي زنیم  build on makeتیک 

 بدهیم: اوراکلرا به  jar fileحال مي خواهیم این 

 (sql plusنه  cmdمي رویم ) cmdبه محیط 

Load java d:\ss. Jar 

 وارد مي شویم user  :sysبا  pl/sqlدر محیط 

Java source  ماژول جدید  

 فایل آورده بودیم استفاده کنیم. jarدر این جا مي توانیم از متدهایي که در  
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RMan 1  

بلرای ذخیلره سلازی را     defaultچگونه محل  اوراکلوجود دارد. چگونه در  back upگیری محلي برای ذخیره سازی  back upپس از  RManدر محیط 

که مي توانیم آنها را با یک سری  اوراکلهایي هستند در داخل  viewاستفاده مي شود که یک سری  static data dictionaryبیابیم؟ برای این منظور از 

اسلتفاده ملي    sqlهایمان کجاست برای این کار از دسلتور   data fileبزنیم که به ما نشان بدهد  commandدستورات تنظیم کنیم. االن مي خواهیم یک 

 ویم.متصل مي ش sql plusکنیم. ابتدا به محیط 

Sql plus / as sys dba  

استفاده  اوراکلوصل شویم از این روش استفاده مي شود یعني در واقع از دسترسي سیستم عامل برای وصل شدن به  اوراکلبه  user rootاگر بخواهیم با 

 مي کنیم.

Name Null? Type 

   

 

Describe v$ recovery- file- dest; 

Select name v$ recovery- file- dest; 

 را به ما نشان مي دهد. back upاین دستور محل ذخیره سازی 

D\ Root\ Oracle RDBMS\ flash- recovery- area  :  خروجي 

 بک آ ، را صادر کنیم در همین محل اجرا مي شود. RManیعني ما اگر االن دستور 

 مي گذاریم. back upاسم آن را یک فولدر درست مي کنیم و  oracle RDBMSپس در همان مسیر در فولدر 

Alter  system set  db - recovery- fi le- dest= “D: \Root \o rac le RDBMS\ back up”; 

 مسیر را بخوانیم مي بینیم که مسیر را به فرم زیر تبدیل کرده است. …… select name fromدوباره اگر با دستور 

D:\Root\orac le RDBMS\back up 

 کجا مي توانیم بخوانیم؟ کنترل فایل ها را از

Name Null? Type 

   

   

Descr ibe v$ contro l  fi le ;  
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Selec t  name from v$ cont rol  f i le ;  

RMan2    

 ها به همین طریق عمل مي کنیم. data fileهمچنین برای پیدا کردن محل 

Select name from v$ data file; 

 فایل ها؛ ری دو الگ ها( تشکیل شده است.فیزیکال از سه واحد )کنترل فایل ها، دیتا 

Redo log  ها به صورت ترتیبي مورد استفاده قرار مي گیرند. ترانزکشن که انجام مي شود اول رویRedo  و بعد اعمال مي شود رویdata file .ها 

  کنترل فایل در اصل مسیر اینdata file  ها را نگه داری مي کند. که کدامdata file !کجا هست؟ 

  یکي از ایرادات وحشتناک خراب شدنcontrol file  است اگرdata file    خراب شود مشکل آن چناني پیدا نمي شود و ملي تلوانیمrecovery 

 نگرفته باشیم همه چي از دست رفته است. back upکه خراب شود اگر  control fileکنیم ولي 

  پس هنگامي کهinsert  انجام مي دهیم اول رویRedo ی بعد روdata file        اعمال ملي شلود و همچنلین بله شلرطي کلهdata base   در ملد

archive  آرشیو( باشد مي توانیم از روی(Redo .ها یک کپي بگیریم 

 ایجاد  -کاری که مي خواهیم انجام دهیمtable –  گرفتنback up-  بعد جدول را حذف مي کنلیم- back up  راrestore     ملي کنلیم ببینلیم

 د یا نه.جدولمان برمي گرد

 )بک آ  گیری با کنترل فایل( 

T1 ID 

 خروجي
1 

2 

3 

 

Create table t1 (id number); 

Insert into t1 values (3); 

Commit; 
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Start up  این پارامتر فایل را به نامora.init  فقط مي خواند کاری با( را مي خواندdata file )ندارد 

Start up :سه مرحله دارد 

1 .Start up no mount   

2 .Start up mount   

1 .Start up open   

 دسترسي را با کاربرها ایجاد مي کند. 1ها را مي خواند  data fileدر این حالت  2کنترل فایل ها را مي خواند  1در 

 خالي را بزنیم هر سه مرحله را بدون وقفه پشت سر هم انجام مي دهد. Start upاگر 

Start up mount  ،کنترل فایل هام رو بخون، بازش کنdata file .هامو بخون اما بازش نکن 

   ; shut down immediateما باال بود آن را خاموش مي کنیم با دستور  data baseاگر 

 : data baseدر  shut downانواع 

Shut down   بعد زمان طوالني ممکن است طول بکشد باید تمامي کاربرها از بانک خارج شوندdata base  خاموش مي شود. )یعني خودش کاربرها را

 مي کند( shut downرا  data baseخارج نمي کند، صبر مي کند همه خارج شوند بعد 

 را وارد مي کنیم از ورود کاربر جدید ممانعت به عمل مي آورد. shut down: در تمامي روش ها از زماني که دستور نکته

Shut down transactional : 

 مي کند shut downرا  data baseکنند سپس کاربرها را خارج مي کند  toll backشوند یا خودشان را  commitها  transactionصبر مي کند 

RMan3  

Shut down immediate;   صبر مي کندtransaction  که نزدیک به هلایيcommit  شدن هستندcommit  ،شوندtransaction    هلای بلزرگ راroll 

back .مي کند و کاربرها را خارج مي کند 

ملي   roll backهنوز نیافتادند اونها را  pending queue transactionمي شوند اونایي که در  commitهستند  pending ،transactionاون هایي که در 

 است. pendingما چند نوع صف داریم و آخرین صف )نهایي(  transactionکند. چون در سطح 
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Shut down aboard  هیچ فرقي با کشیدن برق کامپیوتر یاstop  کردن سرویسoracle .در ویندوز ندارد 

Oracle RDBMS\ product\ 11.2.0\ db home-1\ dbs\ init.ora 

Init. ora  فایلparameter .است 

 پس:

Shut down immediate; 

Start up mount; 

 back upوقتلي ملي خلواهیم     archive log. بعلد  Start up mountبعد مي ره بله وضلعیت    Start up no mountمي رود تو وضعیت  data baseابتدا 

اول را از  Redoکار مي کنند و دوباره برمي گردد  sequenceها به صورت  Redo fileکپي داشته باشد.  oracleهای من  Redo fileبگیریم حتما  باید از 

 اول را از بین نبرد. یواشکي جایي کپي کند آن را. Redoرا موظف کنیم این  oracleگیری باید  back upبین مي برد. برای 

Alter data base archive log; 

 باشد نمي توانیم این دستور را اجرا کنیم. data base ،openاگر 

مي شه نملي تلوانیم اسلتفاده کنلیم.      useدارد  Redoتحت تأثیر قرار بگیرد و موقعي که  Redoانجام شود  transactionدلیل این امر: چون ممکن است 

 استفاده مي کنیم. static data dictionaryی است؟ از  modeدر چه  data baseم ال  االن مي خواهیم بدانیم 

Describe v$ data base; 

 بسیار مهم است و مقادیر زیادی هم در داخل دارد.

 را بگیریم. log modeو  nameفیلد 

Select loge-mode from v$ data base; 

 خروجي

Log-mode 

ARCHIVE Elog 

رملي     logمود  ب ا  مل بله  ا  ر

 گرداند

 

Alter data base no archive log; 



 پایگاه داده اوراکل

                        http://laitec.ir        

22 

 

Select log- mode from v$ data base; 

Log-mode 

NO ARCHIVE log 

 

 دیتابیس، زمان ساخت مخزن و ....و زمان ساخت  flash back modeاز این دیتا دیکشنری استفاده های دیگری هم مي شود، 

RMan4  

 حاال به همان حالت قبلي بازمي گردیم یعني

 alter data base archive log;  

exit;  

بله   mdd.قرار داده شده به صورت فایلل   اوراکل data baseدر داخل  freeی که به صورت  packageایجاد کردیم. به  sqlدر داخل  table t1تا حاال یک 

 : rman (recovery manager)صورت 

Rman target / 

 را صادر مي کنیم. rmanدستور 

 (RMAN)برای رفتن به محیط 

RMAN/ back up data base plus archive log; 

 این محیط این قابلیت را دارد که از خارج از سیستم عامل راه اندازی شود.

data base  باید در وضعیتopen  .باشد 

RMAN/ Start up; 

RMAN/ back up data base plus archive log; 

 هم بیاید از این دستور استفاده مي شود. archive logگیری و اینکه در بک آ   back upبرای 

 گویند. recovery catalog (rc)یک سری روش های دیگر دارد که  RMANاست.  onlineگیری  back upاین 

 ذخیره شد. ORDBMS\ back up\ oracle\ back up setدر مسیر حال مي بینیم فایل هایي که ذخیره کردیم 
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sql plحال در محیط  جدول   T1 را حذف مي کنیم. اولین کاری که در محیط   sql plus مي کنیم این است که   data base را   Shut down کنلیم.    Shut 

down immediate; 

Start up; 

Select * from t1; 

Drop table t1; 

Shut down immediate; 

 ها را هم حذف مي کنیم. data fileحاال 

D\ Root\ oracle RDBMS\ oracle data\ orc\ 

 )در واقع داریم بدترین اوضاع را شبیه سازی مي کنیم(

دیگر یک کپي از آن فایل را نباید پاک کرد و بهتر است در یک فایل  CTLها را پاک کنیم توجه داشته باشید به هیچ عنوان فایل  data fileدر اینجا هم 

 بگیریم.

 مي شویم. RMANخارج و وارد محیط  sql plusحاال از محیط 

RMAN> Start up mount; 

Start up mount  کنترل فایل ها راRead  وOpen  مي کند وdata file  ها راopen .مي کند 

 کند. openی وجود ندارد تا  data fileاما االن 

Restore data base until time “to date (‘20130124115400’ , ‘yyymmddhh24miss’)” 

 را گرفتیم. back upشدن جدول برمي گردیم که مصادف است با تاریخي که  deleteبه تاریخ قبل از 

RMAN 5  

: فایل ها برگردانده شده  restoreاند( نشده  recoverشدند )هنوز  restoreها همه  start  D  root  oracle ….  data fileحال مي رویم که 

 هنوز از آن ساخته نشده است. instanceولي 

Recover data base until time ‘to-date (‘20130124235600’ , ‘yyyymmddhh24 miss’)” 

Exit;  
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Sql plus/ assysdba 

Shut down immediate; 

Start up mount; 

Alter data base open reset logs; 

Select * from t1; 

هلا   data fileدر زملان قبلل تلر اسلت )     (before point)کله   pointبوده است و  data baseآخرین لحظه ای که  pointدارد  pointدو تا  back upهر 

 بودند(.

Redo  کل وضعیت های :data base .را دارد 

   گرفتیم.  back upسیستمي  23پس یک در تاریخ 

   گرفتیم.  back upتبدیل کردیم و دوباره  23دوباره تاریخ را به 

 رو برمي گرداد(. 23را برمي گرداند ) back upخالي )بدون تاریخ( را رد مي کنیم مي رود آخرین  restoreزماني که با دستور 

 نمي شود.ام پاسخ مي دهد که  23کن روی تاریخي قبل از تاریخ  recoverبعد که مي خواهیم بگوئیم 

RESET LONGS option only valid after an incomplete data base recovery 

 گیری back upو  import, exportمبحث 

Oracle  برایback up  گیری وexport .گیری چندین روش را ارائه مي کند 

 )فیزیکي و منطقي( logicalو  physicalپشتیباني اطالعات بر مبنای دو حالت است 

 اصطالحا :یا 

  پشتیباني با ساختار )فیزیکال(: دو روش وجود داردclassic and data pomp  

  پشتیباني بي ساختار(logical)   روش های متعددی وجود دارد مهم ترین روش استفاده از یک روش بله نلام :recovery manager    اسلت یلا

   Rmanمحیط 
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گیلری   back upدر  data pompو  classicانتقال مورد استفاده قرار مي گیرد با هملان دو روش  گیری هم برای  back upپشتیباني با ساختار هم برای 

کنیم و این  restoreرا روی یک سیستم دیگر  back upمطرح است. و نمي توانیم این  back upبي ساختار توجه ما در انتقال داده نیست و لزوما  مبحث 

back up فقط مربوط به همان محیط است. 

 ک آ  گیری با ساختار در جلسه آینده مورد بررسي قرار خواهد گرفت.ب

Rman   ذاتاback up  بي ساختار است. وقتيback up     مي گیریم حتما  باید در همان کلامپیوتری باشلد کلهcontrol file     هلا در آن موجودنلد. در چله

 شد برگردد. deleteو  insertفایل هامون خراب شد برگردد، اگر رکوردهامون اشتباها   DFمي گیریم که اگر  back upمي گیریم.  back upشرایطي 

 نمي گیرد. control file ،Rman ،back upها است از  control fileها در داخل  data fileساختار 

 بگیرد برویم روی روش باساختار. back upبگیرد اما بهتر است زماني که مي خواهد  back upالبته مي توانیم آن را مجبور کنیم که 

 tableخلوب اسلت البتله راه برگشلت      dataبرنخواهد گشت. این روش برای صدمه دیدن  tableکردن این  restoreرا حذف کنیم در زمان  t1اگر جدول 

 شود.استفاده مي  Rmanمعموال  به این روش استفاده نمي کنیم و برای بازیابي اطالعات از  RManهست ولي ما از 

 استفاده می کنیم که دو روش دارد:  exportبرای انتقال داده ها از 

1. classic export  

2. data file export  

 فایل مسیر اولیه را نگه داری مي کند. controlمي کند ولي  setفرق پارامتر فایل و کنترل فایل: پارامتر فایل، پارامترهای اولیه را 

  expروش 

 مي شویم cmdگیری: وارد محیط  exportطریقه انجام 

 (cmd)نمي شویم  sql plusوارد محیط  -تذکر

 را تایپ مي کنیم expدستور 

و  tableو  viewی مد نظر ماسلت. یعنلي از    schemaاز آن  data baseکامل  back upرا مي توان به عنوان  dopبه ما مي دهد و این  dop fileکه یک 

sequence  .... وback up  گیرد.مي 

 مي پرسد. passو  userاز ما  expهنگام تایپ 
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User name: system wxe 

Password: myjava123 

 نباید تغییر کند. oracleاست که به توصیه  buffer size( مقدار 3693عددی که مي بینیم )

 Buffer size  زمانexport  گیری را مشخص مي کند وRAM  آن را کم کنیم زمان بسیار بیشتری از ملا ملي گیلرد    بیشتری از ما مي گیرد و اگر مقدار

 شویم. on time outشاید هم 

D:\sami.DMP 

 بگیری؟ back upرا برایمان ایجاد کند. از ما مي پرسد از چه چیزی مي خواهي  Sami.DMPرا تایپ مي کنیم تا یک فایل به نام 

(1)  E(nter data base). (2) U(sers), or (3) T(ables): 

 بگیری؟  back up مي خواهي data baseیا  userیا  tableاز 

User  ی با نامamirsam  با یک جدول به نامt1 .مفروض است 

 بگیریم. user ،back upبگیریم. * همچنین بهتر است همواره از  user ،back upحال مي خواهیم از 

 سواالتي که از ما مي پرسد:

1. Export  کندdata table های آن را؟ 

2. Export  کندgrant های آن را؟ 

1. Compress کند خروجي آن را؟ 

3. User  ی که مي خواهيexport  بگیری ا اعالم کن؟amirsam   

3. User  بعدی که مي خواهيexport   بگیری را اعالم کن؟ م الsys  

 userگیری انجام مي شود از  exportتا مادامي که پاسخ این سؤال را وارد کنیم مجددا  آن را از ما مي پرسد. هنگامي که جواب آن را خالي رد کنیم عمل 

 های که لیست آنها را وارد کرده ایم.

Export terminated successfully without warning. 

 ی انجام شد.  errorبدون هیچ 

 را باید حفظش کنیم. back upمي رویم. این فایل  \:Dر به مسی
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 مي کنیم. Dropرا  userبرمي گردیم و  sql plusبه محیط 

Drop user amirsam cascade; 

 را ایجاد مي کنیم userو دوباره 

Create user amirsam identified by my java123; 

 باید ایجاد شود )هنگام  userحتما   -

 را ایجاد کنیم. data base، بک آ  گرفته بودیم باید فقط data baseاگر از  -

 ایجاد شود. tableباید  tableدر  -

فایلل را ملي خواهلد کله وارد ملي کنلیم        DMPرا وارد ملي کنلیم آدرس    passwordو  Usernameرا تایلپ ملي کنلیم.     impحال در هملان محلیط   

D:\sami.DMP  سپسbuffer size مي کنیم/ را مي پرسد که آن را رها 

 سؤال اول

Ignore create error ………… ? No 

Import grants? Yes 

Import data table? Yes 

Import user نام ? amirsam 

 حال اگر وارد کنیم

Select * from amirsam.t1 

 مقادیر آن را مي بینیم

ی کله از ملا    buffer sizeروش، روش مساعدی نیست زیرا کله   است و در حال حاضر استفاده نمي شود. این expروشي که تا کنون مطرح بود کالسیک 

 باید پایدار بماند. buffer sizeاست و در هر شراطي این  staticمي خواهد به صورت 

 را بسیار کوچک کنیم که به کارهای دیگر لطمه وارد نکند. buffer sizeاگر 

 گیری زمان طوالني طول بکشد. back upممکن است 
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مي  out of memoryمي گیرد تراکنش روی سرور زیاد باشد  back upیا اگر آن را بزرگ در نظر بگیریم ممکن است مشکلي پیش بیاید. در زماني که 

مي  stopرا  oracle  tms listinerمي شود اولین اتفاقي که مي افتد این است که  data base ،out of memپائین مي آید. وقتي  data baseکند و 

 .نمي شود IIgR2 ،tms lisiner  ،stopکند که البته در ورژن 

  data pompروش دوم: 

 مي کند. dynamicرا در این حالت  buffer sizeرا به سرعت باال برده است زیرا  expیک. سرعت 

گیری پائین مي آورد و فشار کله   exportاتوماتیک هنگام به این معنا که ماکزیمم بافر سایز را مي گیرد وقتي فشار روی بافر سایز مي یاد آن را به صورت 

 از بین رفت دوباره آن را باال مي برد.

 به بعد وجود دارد. logکه این روش از 

 back upرا وارد مي کنیم هیچ سؤالي از ما نمي پرسد و شروع بله   my java 123را  passو  systemwxeرا  userرا تایپ مي کنیم  cmd ،EXPDPدر 

 مي گیرد. و اتوماتیک مسیر را خودش تعیین مي کند. back upکرده است  loginی که  current user گیری مي کند. از

 این روش دو مشکل اساسي دارد

دهلیم  با اون کار مي کنیم از ما هیچ سؤالي نمي پرسد و باید به صورت پارامتریک به آن پاس بدهیم. وقتي این کار را مجددا  انجام  baseوقتي  .1

error  مي گیریم چون اونDmp  فایل در همان مسیر که خودش تعیین کرده وجود دارد. و مسیر را خودoracle .را مشخص مي کند 

 : IMPDPروش معکوس آن 

IMPDP  را درcmd  تایپ مي کنیمusername  را وارد مي کنیم که البته به علت وجود داشتنtable1  وuser amirsam   به ملاerror   دهلد )یلا از   ملي

 کنار دستورمان مي گذرد و اجراش نمي کند(.

 (t1مي کنیم و مجددا  آن را ایجاد مي کنیم )بدون تعریف جدول  dropرا  userپس اول آن 

Create user amirsam identified by my java 123; 

Create DBA, connect to Amirsam; 

 کنیم. را تایپ مي کنیم و تست مي IMPDPسپس تایپ دستور 

Select * from amirsam.t1; 

 هم نیاز نداریم و مي توانیم آن را هم پاک کنیم. userکه البته در این حالت به 
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Batch file چیست؟ 

Batch file  فایلي با پسوندbat   است در سیستم عامل های مختلف با پسوندهای مختلف است م الsh  از(shell) 

 هایي بگذاریم. commandمي توانیم  Batch fileدر 

 را به من بده. DIRبرو صفحه را تمیز کن  Cبه درایو 

C: 

CLS 

DIR 

PUASE 

 shellبلا نلام    linuxملي شناسلیم. در    batchاست در ایلن سیسلتم عاملل ملا فلرامین را بلا نلام         windowsها فرامین سیستم عامل  commandاین 

command ( مي شناسیم وDIR  درlinux  لیست مي شود یعنيLS و طبعا  مسیردهي ها در .)linux .متفاوت است 

 یک حرکت انجام مي دهیم. Batch fileحاال ما با همین 

 .یک سری پارامتر دریافت مي کند expdpدستور 

Expdp %AdminName% / %ADminpass% w % REPOSITORY % 

Admin Name  :Amirsam   

Admin pass  :my java 123  

Repository  :XE   

Schemas= % schema% dump file-$ % schema% $ % date : ~ 4, 2%- %date :~ 7, 2%-%date: ~ 10, 4%$.dmp      

 این را با تاریخ امروز سیستم جایگزین مي کنیم.

Schema  :Amirsam   

گرفتله شلود    back upکه قرار است از آنهلا   userاست که مي توانیم در جلوی آن نام چندین  expdpیکي از دستورات ورود به محیط  schemas: نکته

 و ...( را قرار دهیم. Akbar  ،Asghar ،Amirsam)م ل 
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 ماست. dmp fileآدرس  dump file: نکته 

 به وجود مي یاد. $ ---$را تاریخ امروز سیستم گذاشتیم که با قرار دادن آن بین  dump fileکه ما در اینجا اسم 

Explorer % ORACLE-HOME-DIRECTORY % \app\oracle\ admin\ % REPOSITORY % \dpdump 

 را باز مي کند. dpdumpیک دستور ویندوزی است که پنجره ای را که مسیر ما در آن است را با فایل با پسوند 

  pauseو نهایتا  

 ه به این روش انجام مي شود.قابل انجام است. و به صورت روزان flash backرا ساعتي نمي گیرند چون با  back upمعموال  االن 

oracle  خودش دارای یکscheduler  زمانبند( است که یک ایراد دارد که اگر(oracle ،sleep  شود آن نیزsleep   مي شود پس بهتر است در سلرورهای

 عظیم هم از زمانبند سیستم عاملي استفاده کنیم.

 است.  schedulerویندوز هم خودش دارای یک 

Accessories  Task scheduler  Create Basic task  …… 

Recycle Bin  : 

 پاک کردن محفظه سطل آشغال.

 اشیا بعد از حذف داخل سطل آشغال مي روند.

 واضح بود و تصویر نداشت. voiceاز اینجا به بعد در فیلم فقط 

“Form Developer & Report Builder”  

 )مطرح کردن نکات( Developer Suitنصب  

 نام و .... pathمسیر :   set up  Next  1دیسک 

    Nextرا انتخاب مي کنیم.  completeگزینه  installation type selectدر سربرگ 

آن را وارد مي کنیم. هنگام نصب حتما  باید دو مسئله را رعایت  .… provide outgoing mail serverنصب کرده باشیم در سربرگ  iisاگر روی سیستم 

 کنیم.
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مي شود که اگلر دیتلابیس را نصلب ملي      multi language supportمي کنیم که مربوط به  setرا حتما   msn language , regeditتایپ کنیم  runدر 

عربي در آن اسلت و فارسلي    NLSتنظیم مي کنیم. که  American-America AR8MSWIN1256کنیم حتما  باید فارسي نصب نشود باید آن را روی 

 مي کند. supportهم را 

Developer suit  بر اساسDefault language ،Code page  راset .مي کند 

Local machine  software  oracle  Developer suite Home 1   

Nls  را رویnls  فارسيset  کنیم.مي 

 start  Dev-suit Home برقرار کنیم. به این صورت که پس از نصب data baseآن را به  connectionباید  Developer suiteهمچنین پس از نصب 

1 oracle-  Configuration Assistant Next    

( و انتخلاب گزینله   1321روی پلورت   listenerروی  connectionاسلتفاده کنلیم. )   data baseمعرفي کنیم از کدام  data baseدر اینجا مي خواهیم به 

Local Net Service Name Configuration  Next  Reconfigure  یا گزینهAdd      اگر قلبال  آن را نصلب نکلرده باشلیم(ADD    را انتخلاب ملي

    local host  1321  Test   .... finishپورتکل نام سرویس )اسم بانک اطالعات(  کنیم( 

Pl/SQL Developer  نرم افزاری ویژوال است به جای استفاده از :sql plus  

 را برایمان مي آورد.ها viewو ها tableها و  All object ،functionدر قسمت 

را  my objectهلای خودملان را ببینلیم گزینله      objectسیستمي و غیر سیستمي را نشان مي دهد ولي اگر بخواهیم تنها های objectدر ان صورت تمام 

 انتخاب مي کنیم.

 ی کلیک راست کنیم به یک سری کارها دسترسي پیدا مي کنیم. tableاگر روی هر 

  Query Dataم ال  

 مي توان به اطالعات جدول دسترسي پیدا کرد. -

- Edit Data .قابلیت ویرایش اطالعات را هم همین جا به ما مي دهد 

 بگیریم. Exportهایمان  objectدر این محیط از مي توانیم  -

 مشاهده کنیم. Diagram Windowها را با استفاده از  tableمي توانیم ارتباطات بین  -

 نوشته شده توسط خودمان را اجرا کنیم. Queryداریم که مي توانیم با زدن آن  Execute Queryدر کنار پنجره دکمه ای به نام  -

 . manualخودش یا به صورت  wizardبه دو صورت می توانیم طراحی انجام دهیم یا به کمک  Report Builderدر محیط 



 پایگاه داده اوراکل

                        http://laitec.ir        

82 

 

 : Report wizard حالت

 ها wizardبه صورت: ماتریسي، گروهي و .... انواع  Styleانواع 

tools  Report wizard  style , title انتخاب  Data source type   

  connectedبا استفاده از دکمه  passو  userبرای گرفتن اطالعات از دیتابیس و دادن  Queryنوشتن 

 table کردن  فیلدهای filter  انتخاب اسم فیلدها برای هر ستون  template finish  

 اطالعات را به ما نشان مي دهد. report builderحال در محیط خود 

 هامون را به آن مي دهیم. Queryداریم که در آن  data moduleدر این محیط آیکن به اسم 

 مي کند. generateآن است که آن را  jspداریم که در آن بخش  web sourceدر این محیط آیکن به اسم 

و یلک   frameم. از یلک  )همبستگي فیلدها از بین مي رود و از فیلدها را جدا جدا باهاشون کار مي کنلی  config offچند گزینه داریم  layoutدر قسمت 

repetition frame  تشکیل شده است فیلدهای تکرار شده در داخل یک 

( و مي خواهیم یک سری دیگر از فیللدها  Emp Nameو  Emp-IDدر گزارشي که در حال حاضر مي بینیم ما یک سری از فیلدها را داریم )به طور م ال 

جدید در اینجلا اضلافه ملي کنلیم حلال ملي        Queryکلیک مي کنیم و یک  sql Queryه روی گزینه را نیز برای نشان دادن انتخاب کنیم از گوشه پنجر

 جدول جدید متصل کنیم و گزارش ها را به هم وصل مي کنیم. job-IDرا به  job-ID)که آیکون آن در نوار ابزار است(  linkتوانیم به کمک یک 

 استفاده مي کنیم. repetition frameو  frameمي توانیم از آیکن های  titleبرای استفاده از 

 گروه را انتخاب مي کنیم. sourceدر قسمت  repetition frameو با کلیک راست روی آن 

 مي خواهید(. webیا  paperیعني خروجي را به صورت  run web layoutو  run paper layoutکنیم )دو حالت داریم  runحال اگر گزارش را 

ملي تلوانیم یلک سلری      data moduleداشته باشلیم در سلطح    Group Byآن  selectبر اینکه مي توانیم در  data moduleصیت های یکي دیگر از خا

 گزارش را گروه بندی کنیم.  job IDکارهای دیگر هم بگذاریم م ال  بر اساس 

 

                                


