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واحد كار اول  

  زمان(ساعت) 

عملىنظرى
48

نصب و راه اندازى MySQL  و كار با آن 

پس از مطالعه اين واحد كار از فراگير انتظار مي رود كه:
1 - با MySQL آشنا باشد و نگارش هاي مختلف آن را بشناسد. 

2 - بتواند MySQL را با نرم افزارهاي مشابه مقايسه كند. 
3 - امكانات الزم براي نصب و استفاده از MySQL را بشناسد. 

4 - با اصول نصب MySQL در ويندوز آشنا باشد. 
5 - با اصول نصب MySQL در لينوكس آشنا باشد. 

6 - ساختار پوشه هاي MySQL را بشناسد.
7 - فايل هاي ذخيره سازي MySQL را بشناسد.

8 - پوشه داده ها در MySQL را بشناسد. 
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ــه براي ايجاد و  ــت ك ــتم هاي مديريت پايگاه داده متن باز1 اس ــي از سيس MySQL يك

مديريت بانك هاي اطالعاتي در سطح وسيعي استفاده مي شود.
ــاخت يافته و در قالب  ــت كه به صورت س ــامل مجموعه اي از داده هاس پايگاه داده، ش
جداول در كنار يكديگر قرار گرفته اند، در پايگاه داده براي عملياتي مانند حذف، اضافه و 

ويرايش داده ها بايد از يك سيستم مديريت پايگاه داده ها مانند MySQL استفاده كرد.
اگر حجم اطالعات و داده ها در پايگاه داده زياد باشد، عمليات پردازشي و محاسباتي 
ــبت  ــش زيادي در انتخاب پايگاه داده دارند، برخي از پايگاه هاي داده مانندAccess  نس نق
به نمونه هاي مشابه سرعت كمي در عمليات پردازشي و محاسباتي دارد، لذا به كار بردن 
ــك اطالعاتيOracle  به  ــود، اما بان ــاي اطالعاتي با حجم باال توصيه نمي ش آن در بانك ه
ــيار باال غالبًا در بانك هاي اطالعاتي بسيار بزرگ استفاده مي شود، بانك  ــرعت بس علت س
ــا حجم چند ميليون داده  ــبتًا بزرگ و ت ــي MySQL نيز در بانك هاي اطالعاتي نس اطالعات
ــان وب از محبوبيت بااليي  ــد، به همين دليل در بين طراح ــبي ارائه مي ده عملكرد مناس
ــي و مديريت آن  ــط طراحي بانك اطالعات ــوده و به دليل راحت بودن محي ــوردار ب برخ

همچنان مورد توجه طراحان بانك اطالعاتي است. 

MySQL 1-1-1 ويژگي هاي اصلي
ــاز بوده و آن را  ــت كه به صورت متن ب ــي از ويژگي هاي اصلي MySQL اين اس • يك

مي توان به طور رايگان از اينترنت دريافت كرد. 
ــتم هاي  عامل  ــاي سيس ــد در محيط ه ــگاه داده مي توان ــت پاي ــتم مديري ــن سيس • اي
ــود APIهاي ــد و به دليل وج ــه خوبي كار كن ــدوز و لينوكس ب ــه وين ــف از جمل مختل

(Application Programming Interface) متعدد، مي تواند توسط زبان هاي برنامه نويسي مختلف 

از جمله C++ ،java ، Perl،PHP و C استفاده شود.
• MySQL مي تواند در سيستم هايي كه چند پردازنده دارند استفاده شود و حتي مي تواند 

از چندين CPU براي اجرا استفاده كند.

1- Open Source

MySQL 1 - 1 آشنايى با
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ــريع دسترسي به حافظه مي تواند با سرعت بااليي  ــتفاده از تكنيك هاي س • به دليل اس
اطالعات مورد نياز كاربران را در اختيار آن ها قرار دهد. 

ــبتًا بااليي برخوردار بوده و مي تواند تا حد زيادي مانع دسترسي هكرها  • از امنيت نس
به اطالعات درون بانك  اطالعاتي شود.

ــخه هاي قبل از MySQL 4.1.3 از زبان فارسي پشتيباني نمي كردند و براي ذخيره،  • نس
ــازي داده هاي فارسي از قالب مخصوص زبان عربي استفاده مي شد، به  نمايش و مرتب س
ــي كه داراي حروف "گ، چ، پ، ژ" بودند مشكل  همين دليل براي نمايش داده هاي فارس
 MySQL به UTF8 ــي با استاندارد ــخه هاي پس از آن، امكانات فارس پيش مي آمد اما در نس

وارد شده و مشكالت زبان فارسي نيز حل شد

MySQL 2-1-1 نسخه هاي
ــخه هاي متعددي است كه تفاوت هايي نيز با يكديگر دارند، به طور  MySQL داراي نس

ــخه ها فقط براي توسعه استفاده مي شوند و گروهي ديگر مي توانند به  كلي گروهي از نس
عنوان يك سيستم مديريت پايگاه داده دائمي براي طراحي سايت به كار روند.

اگر به عنوان نسخه هاي MySQL دقت كنيد مي بينيد كه در نامگذاري آن ها يك الگوي 
. MySQL 5.1.25مشخص رعايت شده است، به عنوان مثال

ــت  ــت. اين به آن معناس ــخه اصلي و توصيف كننده قالب فايل اس عدد اول (5): نس
ــتند و  ــان هس ــخه هاي…MySQL5  داراي يك توصيف كننده قالب فايل يكس كه تمام نس

الزامًااينگونه نيست كه …MySQL4 قديمي تر از…MySQL5  باشد. 
عدد دوم (1): ميزان انتشار را معين مي كند، شماره اول و دوم با همديگر شماره سري 

انتشار را تشكيل مي دهند.
عدد سوم (25): شماره ويرايش در سري انتشار است. يعني هر بار كه ويرايشي روي 

هر نسخه MySQL صورت مي گيرد، به اين شماره يكي افزوده مي شود.
ــخه هاي MySQL استفاده  ــوند هم در نامگذاري نس پس از گروه اعداد فوق از يك پس

مي شود كه عبارتند از:
ــد، نشان دهنده اين است كه به آن كدهاي جديدي  ــخه اي كه از اين نوع باش alpha: نس

ــت و  ــده اند و هنوز در دوران تس ــت اما هنوز به طور كامل عيب يابي نش ــده اس افزوده ش
عيب يابي به سر مي برند.
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براي نصب و راه اندازيMySQL  نياز به وجود قطعات سخت افزاري پيشرفته نيست و 
اين سيستم مديريت پايگاه داده مي تواند روي تمام سخت افزارهاي امروزي نصب شده و 

به راحتي مورد استفاده قرار بگيرد. 

1-2-1 نصب در لينوكس 
براي نصبMySQL  در لينوكس بهتر است از بسته هايRPM  استفاده كنيد، اين بسته ها 
ــده اند و فقط روي برخي از نسخه هاي لينوكس قابل اجرا  براي پايگاه هاي داده طراحي ش

هستند. در حال حاضر براي برخي نسخه هاي لينوكس از جملهSuse7.3  بهتر كار مي كند.
هنگام نصبMySQL  در لينوكس بايد يك گروه كاري و يك كاربر جديد براي كار با 

MySQL ايجاد كنيد. 

2-2-1 نصب در ويندوز
ــتم خود MySQL را نصب نكرده ايد مراحل زير را براي نصب آن  اگر قبًال روي سيس

انجام دهيد:

beta :از لحاظ خصوصيات و ويژگي ها با نسخه alpha از همان نرم افزار تفاوت ندارد و 

فقط دوران تست را پشت سر گذاشته و به عنوان نسخه نهايي عرضه شده است.
gama :همان نسخه alpha است كه به منظور صحت عملكرد بررسي و تعمير شده است. 

ــبMySQL  روي  ــير فايل هاي نص در مس
ــار كليك كنيد،  ــوط به نصب دو ب آيكن مرب
پس از مدت كوتاهي كادرمحاوره شكل 1-1 

ظاهر مي شود. 
روي دكمه Next كليك كنيد. 

شكل 1-1

MySQL 2-1 نصب
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شكل 1-2

دكمه راديويي Typical را انتخاب كرده، روي دكمه Next كليك كنيد.

شكل 1-3
در كادرمحاوره شكل 3-1 روي دكمه Install كليك كنيد. 
در كادرمحاوره شكل 4-1 روي دكمه Next كليك كنيد. 

ــت                                                                عالم كادر  ــًا  حتم ــه   ك ــد  كني ــت  دق  1-5 ــكل  ش ــاوره  كادرمح در 
Con�gure the MySQL Server now انتخاب شده باشد. 

روي دكمه Finish كليك كنيد. 
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شكل 1-6

شكل1-5

شكل 1-4
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شكل1-7

در شكل 6-1 روي دكمه Next كليك كنيد. 
ــد، سپس روي  ــده باش دقت كنيد كه دكمه راديويي Detailed Configuration انتخاب ش

دكمه Next كليك كنيد.

پس از انتخاب دكمه راديوييDeveloper Machine  در شكل 8-1، رويNext  كليك كنيد. 
ــيMultifunctional Database  را انتخاب كرده،  ــكل 9-1 دكمه راديوي دركادرمحاوره ش

روي دكمهNext  كليك كنيد. 

شكل1-8
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شكل1-9

شكل1-10

در كادرمحاوره شكل 10-1 روي دكمه Next كليك كنيد. 
ــكل 11-1 انتخاب شده  دقت كنيد دكمه راديويي Decision Support (DSS)/OLAP در ش

باشد، سپس روي دكمه Next كليك كنيد. 
 Next در شكل 12-1 در حالتي كه هر دو كادر عالمت انتخاب شده باشند، روي دكمه

كليك كنيد. 
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شكل1-13

شكل1-12

شكل1-11
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 Next ــكل 14-1 هر سه كادر عالمت موجود را انتخاب كرده، سپس روي دكمه در ش
كليك كنيد. 

ــت Modify Security Settings در حالت انتخاب  ــكل 15-1 دقت كنيد كادر عالم در ش
باشد، سپس در هر دو كادر متني زير آن، كلمه رمز را وارد كنيد. 

شكل1-15

ــي                                                                                         راديوي ــه  دكم ــا،  زبان ه ــر  حداكث از  ــتيباني  پش ــراي  ب  1-13 ــكل  ش در 
 Best Support For Multilingualism را انتخاب كرده، سپس روي دكمهNext  كليك كنيد.

شكل1-14
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روي دكمه Next كليك كنيد. 

شكل1-16

در كادرمحاوره شكل 16-1 پس از تعيين رمز عبور، روي دكمه Next كليك كنيد. 

شكل1-17

و در نهايت در كادرمحاوره شكل 17-1 روي دكمه Finish كليك كنيد. 
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 واژ ه نامه
 

Configureپيكربندي

Detailsجزئيات

Developer توسعه دهنده

Interfaceرابط كاربري  

Multifunctional چندكاره

Typical نمونه 

خالصه مطالب

ــت كه براي ايجاد و  ــتم هاي مديريت پايگاه داده متن باز اس     • MySQLيكي از سيس

مديريت بانك هاي اطالعاتي استفاده مي شود. 
• در انتخاب پايگاه داده، حجم اطالعات و داده ها مستقيمًا دخالت دارد.
• عنوان نسخه هاي MySQL براساس يك الگوي مشخص تعيين مي شود.

• عدد اول، نسخه اصلي و توصيف كننده قالب فايل است.
• عدد دوم، سطح انتشار را تعيين مي كند.

• عدد سوم، شماره ويرايش در سري انتشار است. 
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آزمون نظري

1 - كدام يك از گزينه هاي زير در انتخاب پايگاه داده مؤثرتر است؟ 
الف- متن باز بودن           ب- داشتن امكان نصب آسان 

ج- وجود API                  د- عمليات پردازشي و محاسباتي
 MySQL - 2    به چه دليل توسط زبان هاي برنامه نويسي مي تواند مورد استفاده قرار گيرد؟ 

الف- متن باز بودن                 ب- وجود APIهاي متعدد
ج- عمليات پردازشي و محاسباتي       د-  امكان نصب سريع 

3 - درMySQL 4.1.5 ، عدد 4 نشان دهنده چيست؟ 
الف-  سطح انتشار                 ب- شماره ويرايش

ج- زمان انتشار                   د- توصيف كننده قالب فايل 
ــت، تعمير نيز  ــر از MySQL عالوه بر تس ــخه هاي زي ــك از انواع نس 4 - روي كدام ي

صورت گرفته است؟ 
الف-  alpha    ب- beta        ج- gama         د-5  

آزمون عملي

 MySQL - 1 را روي سيستم خود نصب و راه اندازي كنيد.


