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تِیَ کٌٌذٍ:
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تبسیخ ثبصًگشی:
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مٛاًند تؽناموؼ یؿیر پژًىم ً
فناًؼی نْالٚا

نياظ
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ُ- 9ذف
ىعف نؾ تيیو نین ماتؽیف کو ظؼ نيٓالذ ماتؽیف  CRUD4گفمو می نٌظر نیایم تؽلؽنؼی نؼتثاِ تین
ظنظه ىا ً فؽنینعىاقد نؾ نین ماتؽیف میتٌنن تؽنی تيیو آماؼ ظلیك تیامی مؽنزا ً فؽنینعىای مؽتثّ ظؼ
ْؽنزی ً تٌقٛو قامانو ىای نْالٚاتی یا نخؽنی پییایم ىای آماؼی نقمفاظه تيینو نیٌظ یکی نؾ نىعنف
ٚیعه تيیو نین ماتؽیف نین نقد کو تمٌنن تا ؼىییؽی ٚیدیا

فؽنینعىا ؼًی ظنظه ىا نؾ نیداظ منات ٙظنظهنی

مطمدف تؽنی یک مٌخٌظید نْالٚاتی ضاو خدٌگیؽی نیٌظ ىیچنین تا نناقایی مٌخٌظیدىای نْالٚاتی
ً فؽنینعىای نيدی مؽتثّ تا آنىار نؼتثاِ نین مٌخٌظید ىای نْالٚاتی ؼن تا نيدیتؽین قامانو ی نْالٚاتی
مؽتثّ تؽلؽنؼ نیٌظ نین مٌٌَ٘ می تایكد ظؼ ْؽنزی قامانو ىای نْالٚاتی ً ىیچنین نیداظ یا نيالذ
فؽنینعىای کاؼی معنٗؽ لؽنؼ گیؽظ
 - 2داهٌَ کبسثشد
ظنمنو کاؼتؽظ نین ماتؽیف ممنٌ٘ میتانع نؾ آن خیدو میتٌنن مٌنؼظ ؾیؽ ؼن نام تؽظ:


ْؽنزی ً پیاظه قاؾی قامانوىای نْالٚاتی



خی ٙتنعی ً نؼنیو گؿنؼل ىای آماؼی ً ٚیدکؽظ



کیک ظؼ نناقایی نلالم آماؼی



نخؽنی نيالزا



نيالذ فؽنینعىا



خانیایی کاؼمنعنن



خانیایی نظنؼن

قاؾمانی

قاؾمان

 - 3تؼبسیف
ماتؽیف ( CRUDنیداظر ضٌننعن (نقمفاظه)ر تؽًؾؼقانی ً زػف) خعًلی نقد کو نؼتثاِ تین فؽنینعىا ً ظنظهىا
یا فؽنینعىا ً منات ٙنْالٚاتی ؼن نهان می ظىع ًلمی نین نؼتثاِ تؽلؽنؼ تانع نهانیؽ نین مٌٌَ٘ نقد کو فؽنینع
یک ٚیدیا

ناما نیداظر نقمفاظهر تؽًؾ ؼقانی یا زػف ؼن تؽ ؼًی ظنظه نندام می ظىع نین ماتؽیف یکی نؾ

نتؿنؼىای نيدی معیؽید ننثاؼظنظه ( )Data Warehouseمیتانع
ؾمانی کو ماتؽیف  CRUDنؼتثاِ تین فؽنینعىا ً ظنظه ىا ؼن نیایم ظىع تا نام ماتؽیف  CRUDظنظه ً ؾمانی کو
نؼتثاِ تین فؽنینعىا ً منات ٙؼن نهان ظىع تا نام ماتؽیف  CRUDمنات ٙضٌننعه مینٌظ
 - 4سّػ کبس
ماتؽیف  CRUDنؾ قٓؽىا ً قمٌنىایی قاضمو نعه نقد کو قمٌنىا نهان ظىنعه نام فؽنینعىا میتاننع ً
قمٌن ىای نین ماتؽیف نیؿ ناما ظنظه ىا یا منات ٙمؽتثّ ىكمنع قدٌ ىای نین ماتؽیف نیؿ نؼؾلىا ً مماظیؽ ؼن
نهان میظىنع تعین يٌؼ

کو ىؽیک نؾ نیاظىای ؾیؽ ظؼ قدٌ ىا تؽنقاـ ٚیدی کو نندام مینٌظ لؽنؼ میگیؽظ:



 :)Create(Cنیداظ ظنظه تٌقّ فؽنینع



 :)Read(Rضٌننعن یا نقمفاظه نؾ ظنظه تٌقّ فؽنینع

Create Read Update Delete

4
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 :)Update(Uتؽًؾؼقانی ظنظه تٌقّ فؽنینع



 :)Delete(Dزػف ظنظه تٌقّ فؽنینع

ظؼ ًنل ٙتؽنی نیداظ نین ماتؽیف ْی مؽنزا ؾیؽ الؾم نقد:


نناقایی قیكم ىای مٌخٌظ ظؼ تطم /تطمىای مؽتٌْو



نناقایی فؽنینعىای مٌخٌظ ظؼ قیكم ىای تنع9



تيیو فيؽقمی نؾ تیامی فؽنینعىای مٌخٌظ ظؼ قیكم ىا



تيیو نناقنامو فؽنینعىا (ناما نامر ًٖیفتور نتؽً٘ فؽنینتعر ننميتای فؽنینتعر مٌخٌظیدىتای نْالٚتاتی تتا فؽنینتع
ً )



تيیو فيؽقد تیام مٌخٌظید ىای نْالٚاتی مٌخٌظ قیكم ىا



تٛیین فؽنینعىای ظنؼنی مٌخٌظید نْالٚاتی مهاتو



تيیو لالة نًلیو ماتؽیف CRUD



لؽنؼ ظنظن ٚنٌنن فؽنینعىا ظؼ قؽقٓؽىای ماتؽیف



لؽنؼ ظنظن ٚنٌنن مٌخٌظید ىا ظؼ قؽقمٌنىای ماتؽیف



تٛیین نٌ٘ نؼتثاِ فؽنینعىا تا مٌخٌظید ىای نْالٚاتی نؾ لؽنؼ ؾیؽ:
 :)Create(C oنیداظ ظنظه تٌقّ فؽنینع
 :)Read(R oضٌننعن یا نقمفاظه نؾ ظنظه تٌقّ فؽنینع
 :)Update(U oتؽًؾؼقانی ظنظه تٌقّ فؽنینع
 :)Delete(D oزػف ظنظه تٌقّ فؽنینع



ظؼ يٌؼتی کو فؽنینع ىیو گٌنو نؼتثاْی تا مٌخٌظید نْالٚاتی نعننمو تانع قدٌ

مٌؼظ نٗؽ ضالی

میمانع


ظؼ يٌؼتی کو فؽنینع تیم نؾ یک نٌ٘ نؼتثاِ تا مٌخٌظید نْالٚاتی ظننمو تانع ظؼ قدٌ مٌؼظنٗؽ تو
تؽتیة فيؽقدر نٌ٘ نؼتثاْا

پهد قؽ ى میآیع ماننع CRD

نیٌنونی نؾ ماتؽیف  CRUDظؼ نیاؼه 9- ۴نیایم ظنظه نعه نقد

ًگبسٍ  - 1-2ماتؽیف CRUD
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ًکتَ  : 1الؾم تو غکؽ نقد فيؽقد فؽنینعىای نین ماتؽیف تایع تؽنی یک قیكم ضاو یا یک مدیٌٚو قیكمیی
کو ظنؼنی فٛالید ىایی ىكمنع کو نیاؾمنع تٛاما تا یکعییؽنع تيیو نٌظ ممػکؽ می نٌظ ؼٚاید نین مٌؼظ (ظؼ نٗؽ
گؽفمن قیكم ىای ممٛاما) تؽنی نقمطؽنج فؽنینعىا ً ظنظه ىا تكیاؼ َؽًؼی نقد
ظؼ گام تٛعی می تٌنن نؾ نین ماتؽیف تؽنی نناقایی فؽنینعىای تکؽنؼی ً زػف آنىا ً ىیچنین تٛیین مناتٙ
ممٛعظ تؽنی مٌخٌظیدىای نْالٚاتی ًنزعىا ً نلؿنما
مٌٌَ٘ ظؼ ظقمٌؼنلٛیا پیاظه قاؾی نلؿنما

پیاظه قاؾی قامانو ىای نْالٚای نقمفاظه نیٌظ کو نین
آماؼی ظؼ ْؽنزی قامانوىای نْالٚاتی تو نیاؼه

 IPLF-SS-W-08-01تهؽیر نعه نقد
- 5هغئْلیتُب
سدیف
9
۴
3

ؽشذ الذام
تيیو ماتؽیف CURD

هشخغ عبصهبى هغئْل
معیؽید

CURD
تًٌیة ماتؽیف CURD

آماؼ نياظ کماتطانوىای ماظه  ً 9۴ماظه  39نٗامنامو نٗام آماؼ

ٚیٌمی کهٌؼ

ىیکاؼی ظؼ تيیو ماتؽیف تیامی

هشخغ لبًًْی

ًنزعىای

نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ
تاتٛو

کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ

نياظ ماظه 99ر ماظه  ً 98ماظه 39نٗامنامو
نٗام آماؼ نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ

نٌؼنی قیاقدگػنؼی آماؼ نياظ ماظه  8نٗامنامو نٗام آماؼ نياظ
کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ

کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ

