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 -php5 ها در Data Object كار با

 

 يکي از مسائل روزمره برنامه نويسان databaseامروزه کار با 

وب به شمار مي آيد،از يک پردازش ساده فرم گرفته تا برنامه هاي 

تقريبا در اکثر موارد از ). large-scale(کاربردي در مقياس بزرگ

databaseد پروژه، زمان بعد از کارکردن روي چن.  استفاده مي کنيم

زيادي طول نخواهد کشيد که متوجه مي شويد،چهار عمل اصلي ساده 

اين اعمال عبارتند . به طور مرتب تکرار مي شوندdatabaseدر کار با 

 :از

 )SELECT(پيداکردن و انتخاب رکوردها •

 )UPDATE(به روزرساني رکوردهاي جاري •

 )INSERT(افزودن رکوردهاي جديد •
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 )DELETE(حذف رکوردها •

 را بازنويسي Queryشما در جاهاي مختلف برنامه مجبوريد که يک 

 کرده و Copy-Pasteکرده و يا آن را از قسمت هاي قبلي برنامه 

عده اي از برنامه نويسان .سپس تغييرات الزم را روي آن اعمال کنيد

مثل ) Abstraction Layer(ترجيح مي دهند که از يک اليه انتزاعي

PEAR::DB و يا DBXاستفاده از يک اليه انتزاعي چيز .ستفاده کنند ا

 را محو کند RDMBS،اين است که  خوبي است اما هدف اصلي در آن

 RDMBS سازد و برنامه شما مستقل از Transparentيا به اصطالح 

 ساختار(abstraction(يک اليه انتزاعي، راهي براي مجردسازي.شود

databaseيک اليه دسترسي مجزا اينجاست که .  شما ازائه نمي دهد

شما مي توانيد اليه دسترسي داده دا از .مي تواند مفيد واقع شود

راههاي مختلف پياده سازي کنيد، اما در اين مقاله، توجه ما معطوف به 
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Data Objectمفهوم  . ها مي باشدData Object برگرفته از 

 very well-documented( الگوهاي طراحي به خوبي مستند شده

design patterns (به نام Data Access Object و الگوهاي شيء 

مي توانند بسيار پيچيده اين الگوها .است) Transfer Object(انتقال

باشند،اما با کمي تفکر مي توانيم به راحتي از ايده ها و اهداف پايه اي 

 . استفاده کنيمphp5آنها در 

 چيست؟) Data Object(يک شيء داده*

برگرفته از يک الگوي  Data Objectهمانطور که ذکر شد، ايده 

ي شويد که اگر نگاهي به الگوهاي طراحي کنيد، متوجه م.طراحي است

object orientation( تقريبا اغلب آنها بر مبناي شيءگرايي

 استفاده php5در اين جا مي خواهيم از مدل شي اي جديد  .هستند)
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 MySQLهمچنين براي مثالهاي خود از .گسترده اي داشته باشيم

 .استفاده مي کنيم

 يک کالس کدنويسي شده است که يک  Data Objectدر اصل،هر

table در  راdatabaseبراي . شما به طور مستقيم مشخص مي کند

کالس،شامل متغيرهاي . يک کالس خاص مي نويسيمtableهر 

حداقل (و مجموعه اي از توابع يا متدها) مطابق با فيلدهاي جدول(عضو

فرض کنيد يک جدول .مي باشد) عمل اصلي ذکرشده۴براي انجام 

 :ساده براي نگهداري مشخصات کاربر داريم

TABLE: User 

userId  INT 

firstName VARCHAR(30) 

lastName  VARCHAR(40) 

email   VARCHAR(100) 
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براي اين جدول کالسي تعريف مي کنيم که شامل متغيرهاي عضو 

 خود Data Objectبهتر است که براي .مطابق با فيلدهاي جدول باشد

ر اشتباه تا آن را با کالسهاي هم نام ديگ)_DOمثل (يک پيشوند بگذاريم

 ها namespae براي شبيه سازي phpاين يک الگوي رايج در .(نگيريم

 )مي باشد

class DO_User {  

  public $userId;  

  public $firstName;  

  public $lastName;  

  public $email;  

} 

اگر يک شيء .مثال باال يک سطر ساده از جدول را نشان مي دهد

Do_userرا نمونه سازي )instantiate ( کنيم،مي توانيم يک سطر از

 واکشي databaseحاال چطور اطالعات را از .داده ها را نگهداري کنيم
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کرده و در اين شيء ذخيره کنيم؟ براي اين کار يک متد جديد به نام 

()get به کالس خود اضافه مي کنيم تا از database براي يک کاربر 

هر کاربر به عنوان ) يد اوليهکل(userIDما از .  بگيريمQueryخاص 

 :پارامتر استفاده مي کنيم

class DO_User {  

  public $userId;  

  public $firstName;  

  public $lastName;  

  public $email;  

 

  // This function will perform a select 

on the table looking for  

    // a specific userId.  

  public function get($userId)  

  {  

    $sql = 'SELECT * FROM User WHERE 
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userId='  

             . 

mysql_escape_string($userId);  

    $rs  = mysql_query($sql);  

    $row = mysql_fetch_array($rs);  

 

    $this->userId  = $row['userId'];  

    $this->firstName = 

$row['firstName'];  

    $this->lastName  = $row['lastName']; 

 

    $this->email   = $row['email']  

  }  

} 

 خود database مي توانيم با Data Objectحاال با استفاده از اين 

مثال زير . نيستSQLهيچ نيازي با استفاده از .تعامل داشته باشيم
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 نمايش Web Browserاطالعات مربوط به يک کاربر را دريافت و در 

 :مي دهد

<?php  

include_once('class-DO_User.php');  

$user = new DO_User();  

 

// We'll use a literal integer here,  

// but this could come from anywhere,  

// such as $_POST or $_GET  

$user->get(5);  

 

?>  

<html>  

  <head>  

    <title>User Info</title>  

  </head>  

  <body>  
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    <p>Here is the user info:</p>  

    <table border="1">  

      <tr>  

        <td>User ID</td>  

        <td><?=$user->userId?></td>  

      </tr>  

      <tr>  

        <td>First Name</td>  

        <td><?=$user->firstName?></td>  

      </tr>  

      <tr>  

        <td>Last Name</td>  

        <td><?=$user->lastName?></td>  

      </tr>  

      <tr>  

        <td>Email</td>  

        <td><?=$user->email?></td>  

      </tr>  

    </table>  
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  </body>  

</html> 

 بسيار Data Objectهمانطور که مشاهده مي کنيد استفاده از يک 

 ساده را انجام Query اي که اضافه کرديم يک get()تابع . ساده است

توجه . جستجو مي کند ) userID( دهد و يک کليد اوليه مشخصمي

کنيد که چون از فيلد با کليد اوليه استفاده کرديم، تنها يک رکورد از 

داده ها را دريافت مي کنيم و مقادير آنها را در متغيرهاي عضو کالس 

در قسمت هاي بعدي در مورد دريافت چند سطر از .قرار مي دهيم

 .خواهيم کردرکوردها نيز بحث 


