در ﻻراول  Migrationآﻣﻮزش و ﻧﮑﺎت ﮐﺎر ﺑﺎ
در  Migrationآﻣﻮزش ﮐﺎﻣﻞ از ﻧﺤﻮه اﯾﺠﺎد و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻼم ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ اﺷﺎره ﮐﺮده ﺑﻮدم ﯾﮏ
ﻻراول را
آﻣﺎده ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻫﻤﻪ ﻋﺰﯾﺰان ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ :
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ  phpmyadmin .ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ ﺧﻮد را ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﮐﻤﮑﯽ ﻣﺜﻞ Migration
ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ  migration .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺪاول و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از
ﻧﺪارﯾﺪ و از دﺳﺘﻮرات زﯾﺮ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﭘﯿﺪ  Sqlﺑﺎ اﯾﻦ روش ﺷﻤﺎ دﯾﮕﺮ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ دﺳﺘﻮرات
.
ﺧﻮد ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺎﻧﻨﺪ  Mysqlﺧﻮد ﻣﺜﻼ  DBMSاﺑﺘﺪا ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در  Mygration Laravelﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺎ دﯾﺘﺎﺑﯿﺶ از ﻃﺮﯾﻖ
ﻧﻤﯽ  Mysqlاﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﭘﯿﺪ  .ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ روش ﺑﺮای ﻫﻤﻪ دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ ﻫﺎی درﮔﯿﺮ ﺑﺎ ﻻراول ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای Phpmyadmin
ﺑﺎﺷﺪ .
ﺑﺮوﯾﺪ و ﮐﺪ زﯾﺮ را وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ  app/config/database.phpﺑﻌﺪ از اﯾﺠﺎد ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ  Mysql :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از
1
ﺳﭙﺲ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺪاول ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ
 Postsﺑﺮای ﺟﺪول ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺜﻼ ﺟﺪوﻟﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  mygrationدر ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﺑﺘﺪا ﯾﮏ
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ  Posts :ﺟﺪوﻟﯽ ﺑﻪ اﺳﻢ  migrationﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ دﺳﺘﻮر در ﺗﺮﻣﯿﻨﺎﻟﻮ در ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﯽ ﭘﺮوژه ﺧﻮد ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ
1
در اﻧﺘﻬﺎی ﻧﺎم ﺟﺪول دﻗﺖ ﻧﻤﺎﭘﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺪاول ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از اﯾﻦ ﻋﺒﺎرات در اﺑﺘﺪا  _tableدر اﺑﺘﺪا و _ createﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﭘﯿﺪ  mygration .و اﻧﺘﻬﺎی
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد  app/database/migrations/ .ﺑﻌﺪ از وارد ﮐﺮدن دﺳﺘﻮر ﻓﻮق ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ در آدرس
در ﻓﺎﯾﻞ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﻋﺒﺎرت زﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .
1
اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻗﺴﻤﺖ دوم در زﻣﺎن ﺻﺪا  migrationدر ﮐﺪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه دو ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ اوﻟﯿﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﺪا زدن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ rollback.زدن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ )
ﺣﺎل ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از دﺳﺘﻮراﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻢ :
1
)ﺷﻤﺎره ﮔﺬاری ﺧﻮد ﮐﺎر ( اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ  : increment .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺪ ﺑﺎ ﻧﻮع ﻋﺪد ﺑﺰرک ﺑﻪ ﺻﻮرت bigIncrements
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ و در ﭘﺎراﻣﺘﺮ دوم ﻣﻘﺪار ﮐﺎراﮐﺘﺮ را وارد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ  : string .ﺑﺮای زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺪ از ﻧﻮع string
 :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺪ از ﻧﻮع ﻣﺘﻦ ﻃﻮﻻﻧﯽ را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﭘﯿﻢ text .
 :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺪ از ﻧﻮع ﻋﺪد اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﭘﯿﻢ integer .
 :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺪ از ﻧﻮع ﻋﺪدﺑﺰرگ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﭘﯿﻢ bigInteger .
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  : true / false .ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻓﯿﻠﺪ ﻫﺎی از ﻧﻮع اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ boolean

 :ﺑﺮای اﯾﺤﺎد ﻓﯿﻠﺪ ﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻨﺘﺮل زﻣﺎن ارﺳﺎل و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻄﺮ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ timestamps .
ﻧﺎم ﺟﺪول  onﻓﯿﻠﺪ راﺑﻂ و  referencesاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ  ( foreignﺑﺎ ﺟﺪاول دﯾﮕﺮ از ﮐﺪRelationﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط )
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮات روی ﺳﻄﺮ ﻣﺒﺪا ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮای  onUpdateو  onDeleteﻃﺮف دوم ارﺗﺒﺎط را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
ﺳﻄﺮﻫﺎی ﺳﯿﺎر ﺟﺪول ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺪول ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ رخ دﻫﺪ .
 :ﺑﺮای اﯾﻨﺪﮐﺲ ﮐﺮدن ﻓﯿﻠﺪ ﻫﺎی ﺟﺪول از اﯾﻦ دﺳﺘﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢindex .
ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺴﻤﺖ دوم ﮐﺪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ رخ ﺑﺪﻫﺪ ﺑﻪ ﮐﺪ زﯾﺮ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ  rollback :در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم
1
ﺟﺪول را ﮐﻼ ﺣﺬف ﻧﻤﺎﯾﺪ  rollback .ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم
ﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه از دﺳﺘﻮر زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد  migraton :در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮای اﺟﺮای
1
ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ دﺳﺘﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ:
1
و ﺑﺮای رﯾﺴﺖ ﮐﻠﯽ از اﯾﻦ دﺳﺘﻮر :
1
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن روش ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ  migrationدر ﭘﺎﯾﺎن ﻋﺮض ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻻراول ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺷﻤﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را اﯾﺠﺎد و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻤﺎﭘﯿﺪ .
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

