 Namespaceﭼﯿﺴﺖ و ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از Namespace
در ﻻراول
دوﺳﺘﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ آﻣﺎده ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻻراول( در (namespaceﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ رو در ﻣﻮرد ﻓﻀﺎی ﻧﺎم
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ درک ﮐﻨﯿﺪ .را  ، namespacingﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻔﻬﻮم ﻻراول  5ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺮای درک ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد
ﮐﻪ ﮐﻼ ﭼﯽ ﻫﺴﺖ و ﺑﻪ ﭼﻪ دردی ﻣﯽ ﺧﻮره ) ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ دوﺳﺘﺎن ﮐﻤﯽ  namespaceاول ﯾﮏ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ در ﻣﻮد ﺧﻮد
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ  ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻌﻀﯽ دوﺳﺘﺎن زﯾﺎد آﺷﻨﺎ ﻧﺒﺎﺷﻦ ( ﻋﺮض ﻣﯽ ﮐﻨﻢ  .ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ
ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ ﻫﺎ  ،ﺗﻮاﺑﻊ و ﮐﻼس ﺑﻨﺪی ) ﻓﻀﺎی ﻧﺎم ( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﻃﺒﻘﻪ Namespaceﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﺎده ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ
ﻣﺸﺘﺮک ﺷﺪه ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﺷﻨﺎﺳﻪ ای اﻋﻢ از اﺳﻢ ﻣﺘﻐﯿﺮ ،اﺳﻢ ﺗﺎﺑﻊ ،اﺳﻢ ﮐﻼس و ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﻪ ﺗﻮی اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی .
)اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه( اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺖ.
ﺑﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﭘﺮوژه  Namespaceاﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ از  ،اداﻣﻪ ﻣﯽ دم  Namespaceاز ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻪ ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ داره و اﮔﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﻢ ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ﻫﺮ ﻓﺮﯾﻢ ورﮐﯽ ﻏﯿﺮ از ﻻراول ﻓﺮﯾﻢ ورک ﻻراول ﯾﺎ
ﺑﺮای )adminﻣﺪﯾﺮ) ﺑﺮای ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ  ،ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﮐﻼس  CMSﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﮏ

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ روی ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﮐﻨﺘﺮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺎﻻ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﺪﯾﺮ دارد ﺑﺮای  CMSﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮﻣﺪﯾﺮ
ﺣﺎﻻ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ  ( ،ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺪرﺳﻪ دارﯾﻢadminﻧﻈﺎرت روی اﻋﻤﺎل ﮐﺎرﮐﻨﺎن  ،ﻣﻌﻠﻤﺎن و داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺲ ﯾﮏ ﮐﻼس ﻣﺪﯾﺮ)
ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﮐﺪام ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﮏ
و اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻪ دور ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را از ﮔﻤﺮاﻫﯽ namespace
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺎم ﺧﺎص در ﯾﮏ ﻣﺤﺪوده ﺧﺎص وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ داﺷﺘﻦ دو ﮐﻼس ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﮐﻼس
ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺤﺪوده را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ دو ﮐﻼس  . namespaceﯾﮏ ( در ﻣﺤﺪوده ﯾﮑﺴﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖadminﻣﺪﯾﺮ)
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  .ﻣﺘﻔﺎوت  namespaceﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در )adminﻣﺪﯾﺮ)
ﻣﺸﮑﻞ ﻫﻢ ﻧﺎم ﺑﻮدن ﻧﺎم ﮐﻼس ﻫﺎ و  ،ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ  namespaceﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎده ﺗﺮ ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﮐﻼس ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻫﻢ رو داﺧﻞ ﯾﮏ
ﻣﺘﺪﻫﺎ را ﻫﻢ ﺣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  namespace :ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻻ ،ﮐﻼس ﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه از ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،ﺒﺮای
1
اﺳﺘﻔﺎده ﺳﺎده ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ  Kernelو ﮐﻼس ﻫﺎی  Applicationدر ﻻراول ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ  namespace ،اﺳﺘﻔﺎده از
از آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
1

در ﻻراول Namespace
 .ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد را ﭘﯿﺪا  autoload.psr-4ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ،ﯾﮏ ﺷﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ  composer.jsonاﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻓﺎﯾﻞ

1
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ  App .ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  ، namespaceﺑﺮای  PSR-4را ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  autoloaderﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ  Composerﻣﺎ دراﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ

ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪه داﯾﺮﮐﺘﻮری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻼس ﻫﺎی ﺿﻤﯿﻤﻪ ﭘﺮوژه در آن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ  autoload.classmap .آراﯾﻪ

ﻻراول در  Namespaceﺗﻐﯿﯿﺮ
ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ  ،ﻋﻤﻠﯿﺎت زﯾﺮ را در ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ  Artisan .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر از
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  LaraWork .ﻧﺎم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻣﺎ ﺑﺮای ﭘﺮوژه

1

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ  namespace .ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺮای و ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدﯾﻢ  composer.jsonﺣﺎل ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﻓﺎﯾﻞ

1

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.

در ﻻراول  Joinاﺳﺘﻔﺎده از
! ﺳﻼم
اﯾﻦ آﻣﻮزش ﺑﻪ درد دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﻢ ورک ﻻراول ﺑﯿﻦ دو ﺟﺪول از دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﺑﮑﻨﻨﺪ .
اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺳﺎده ﺑﯿﻦ دو ﺟﺪول در ﻻراول
1

1
1
 laravelدر ﺳﺎده  Left Joinﺑﺮ ﻗﺮاری

1

1
 Joinارﺗﺒﺎط ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﻻراول

1

1
در ﻻراول  join :اﯾﺠﺎد ﺷﺮط در

1

1

ﻟﺬت ﺷﺮوع دوﺑﺎره ﺑﺎ ﻻراول
! ﺳﻼم
) واﺳﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل دوﺑﺎره ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ( ! ﺳﻼم ﻣﺠﺪد دﻧﯿﺎ
ﯾﻌﻨﯽ ﻻراول ﯾﺎ ﻫﻤﻮن ﺷﺮوع دوﺑﺎره ﻣﻦ ﺑﺎ ﻻراول ! ﺧﻮب ﺑﺮﯾﻢ ﺳﺮ اﺻﻞ ﻣﻄﻠﺐ
ﯾﻪ  ۷ﯾﺎ  ۸ﺳﺎﻟﯽ ﻣﯿﺸﻪ ﮐﻪ رﺳﻤﺎ ﺗﻮی زﻣﯿﻨﻪ وب ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺣﺎﻻ از ﻫﺎﺳﺘﯿﻨﮓ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮور ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ و  :ﯾﻪ رزوﻣﻪ از ﺧﻮدم
… ﻃﺮاﺣﯽ ﻗﺎﻟﺐ و
ﺧﻮب اﺻﻞ ﻣﺰﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ اﯾﻨﮑﻪ از ﮐﺎرت ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮی ( ( ﻟﺬت ﻧﻤﯽ ﺑﺮدم  phpﯾﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﻪ از
ﮐﺪ ﻣﯽ  Codeigniterﺑﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﻢ ورک ﻫﺎی زﯾﺎدی ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﻮدم و ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﯾﮏ ﺳﺮی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﻫﻤﺸﻮن داﺷﺘﻢ و ﺑﯿﺸﺘﺮ
زدم .
ﮐﻪ ﺗﻮی ﮐﺎر ﺧﻮدش واﻗﻌﺎ ﺧﺒﺮﺳﺖ و ﻫﻤﯿﺸﻪ آﭘﺪﯾﺖ ﻫﺴﺖ و ﻣﻦ از ﻣﺮﯾﻼگ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﻮدم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ روز دوﺳﺖ و ﻫﻤﮑﺎر و ﺑﭽﻪ ﻣﺤﻞ
ﺷﺪم اﻣﺎ ﯾﻪ  ۲اﻟﯽ  ۳ﺑﻪ ﮐﺪ زدن ﺑﺎ ﻻراول ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﻫﻤﻮن روز ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺘﯽ ﺑﺎﻫﺎش ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮم اوﻣﺪ از ﻣﺰاﯾﺎی ﻻراول ﺑﺮام ﮔﻔﺖ ﻣﻨﻢ
ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺸﻐﻠﻪ ﮐﺎری ) ﭘﺮوژه ﺳﻨﮕﯿﻦ ( ﻧﺘﻮﻧﺴﺘﻢ روش زﯾﺎد ﮐﺎر ﮐﻨﻢ و از اون ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺣﺮﻓﻪ ای ﭘﯽ ﮔﯿﺮش ﺷﺪم و اﻻﻧﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارم ﻫﻤﻪ
! ﺣﺎﻻ اﻣﯿﺪوارم وﻗﺖ ﺑﮑﻨﻢ ﮐﻪ وﺑﻼﮔﻤﻮ آﭘﺪﯾﺖ ﻧﮕﻪ دارم ! ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﻤﻮ ﺑﺰارم روی وﺑﻼﮔﻢ ﺗﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺪ زدﻧﺸﻮن ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮه
! ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﭽﺴﺐ رو ﺧﻮﻧﺪﯾﺪ

