
1 PHP فصل اول - نصب و راه اندازی

فصل اول

هدف های رفتاری:
پس از آموزش این فصل هنرجو می تواند:  

1- مفهوم زبان  هاي Client Side و Server Side را توضیح دهد.

2- با PHP آشنایي کلي داشته و مزایا و کاربردهای آن را بشناسد.

3- بتواند برنامهWAMP را به منظور استفاده از امکانات زبانPHP ، نصب و راه اندازی کند.

4- بتواند برنامهPHP را تست و بررسي نماید. 

PHPنصب وراه اندازی
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مقدمه

طراح وب می تواند انواع مختلفی از صفحات وب را با زبان های متفاوتی طراحی کند. 
برخی از انواع صفحات وب، غیرقابل تغییر هستند و در هر بار مشاهده توسط کاربران 
مختلف، س��اختار و محتوای آن ها یکسان اس��ت.صفحات وبی که با طراحی آن ها در جلد 

اول این کتاب آشنا شدید از همین نوع بودند.
به طور مثال فرض کنید کارنامه هفتی دانش آموزان در وب س��ایت یک مدرس��ه نشان 
داده شود، مسلمًا نمرات آنها به طور هفتگی اضافه می شود و باید دانش آموزان واولیای آنها 
بتوانند انتخاب کنند که نمرات کدام هفته را می خواهند مش��اهده نمایند. در این گونه مواقع 
که محتواي صفحه با توجه به درخواس��ت ها تعیین مي ش��ود، اصطالحًا مي گویند محتواي 
صفحه پویا اس��ت.درمقابل، صفحاتي که در جلد اول با ساختن آن ها آشنا شدید صفحات 
ایستا بودند و در هر بار مشاهده توسط کاربران مختلف از محتواي یکساني برخوردار بودند.

محتویات صفحات ایس��تا از طریق کدهای برنامه ای تعیین مي ش��ود که از قبل نوشته شده 
است، اما درصفحات پویا محتویات صفحات از قبل به طورکامل و ثابت تعریف نمي شوند 
بلکه زماني که یک داده یا گروهي از داده ها درخواس��ت مي شوند، درخواست مطرح شده 
به سرویس دهنده اعالم مي شود، سرویس دهنده با استفاده از برنامه هاي کاربردي مخصوص 

جواب مناسب را یافته ، آن ها را به صورت کدهايHTML به سمت کاربر ارسال مي کند.

1-1زبان های برنامه نویسی وب

صفحات وب از نظر ماهیت ارتباط با سرویس گیرنده،به دو گروه تقسیم می شوند:
)Dynamic(صفحات وب پویا •

)Static(صفحات وب ایستا •
صفحات وب ایستا، با استفاده از زبان های سمت سرویس گیرنده وصفحات وب پویا، 

با استفاده از زبان های سمت سرویس دهنده، طراحی می شوند.
زبان  هاي برنامه نویسي وب به طورکلي به دو دسته اصلي تقسیم مي شوند: 

 Client Side •
Server Side •
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Client Side)سمت سرویس گيرنده(: به صفحاتی گفته مي  شودکه روي کامپیوتر کاربر اجرا 

مي شوند و با کاربر تعامل دو طرفه ندارند.مانندHTML و جاوا اسکریپت.
شیوه عملکرد این نوع برنامه ها درشکل زیرنشان داده شده است.

2-1 توليد صفحات وب پویا

براي س��اختن یک صفحه وب پویا الزم اس��ت منابع داده را داشته باشید، سپس با منبع 
داده و سرویس دهنده وب که دادهها روی آن قرار دارند، اتصال برقرارکنید.

Server Side )س��مت س��رویس گیرنده: صفحاتی هس��تند که روی سرویس دهنده اجرا 

می شوند و س��رویس گیرنده نتایج درخواس��ت خود را مش��اهده می کند، کاربردراینگونه 
برنامه ه��ا می تواند به طور تعاملی درخواس��ت های خود را تغییر داده و در هر بار اجرا، در 

صورت تغییر درخواستش، نتایج مختلفی را از سمت سرویس دهنده مشاهده کند.
مانند، Cold Fusion، ASP، PHP و...

باتوجه به این که درمراحل ساخت وطراحي صفحات وب کدهاي نوشته شده بایدتست 
و عیب یابي شوند، الزم است در یک سرویس دهنده آپلود شوند تادر هر مرحله بتوان نتیجه 

اجرا را مشاهده نمود1.
باتوجه به محیط و زبان برنامه نویسی سرویس دهنده های مختلفی قابل استفاده هستند.
مهم ترین سرویس دهنده هاي وب Cold fusion،IIS )کلدفیوژن( و Apache )آپاچي( هستند. 

1- در واقع این سرویس دهنده که برای تست استفاده می شود، به صورت محلی، یعنی روی دستگاه client نصب می شود 
تا برنامه نویس بتواند ارتباط بینclient و سمت سرور را جهت تست به صورت محلی بر روی یک دستگاه انجام دهد. 

شکل 1-1 

    سرویس دهنده      

  زبان برنامه نویسی وب
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این سرویس دهنده هاي وب تفاوت هایي از لحاظ ساختاري دارند، برای این که سرویس 
دهنده وب بتواند به درس��تی کارکن��د، باید فایل هایی که مربوط به صفحات وب س��ایت 
هس��تند، در یک مسیرمش��خص که برای سرویس دهنده قابل شناس��ایی باشد، کپی شوند.
چنانچه از سیستم عامل ویندوز استفاده شود، مسیر پیش فرض براي ذخیره داده هاي سایت 

در هر کدام از سرویس دهنده ها به صورت زیراست: 

جدول 1-1 مسير پيش فرض در سرويس دهنده هاي مختلف 

مسير پيش فرضسرويس دهنده وب
Cold Fusion\coldfusion\ wwwroot

IIS\Inetpub\ wwwroot
Apache\apache\ htdocs

      نکته:تمام مس��یرها به طور پیش فرض در درایوي که ویندوز در آنجا نصب ش��ده 
ایجاد مي شوند،اما شما هنگام نصب می توانید آن را تغییردهید. 

براي تس��ت و بررس��ي سایت ومش��اهده صفحات وب در مرورگر از طریق هر یک از 
س��رویس دهنده هاي وب باید مسیرهای مشخصی را در نوار آدرس مرورگر درج کنید. این 

مسیر برای هرکدام از سرویس دهنده ها در جدول2-1درج شده است.

جدول 2-1 آدرس مشاهده صفحات در مرورگر 

آدرس مشاهده صفحاتسرويس دهنده وب
Cold fusionhttp://localhost:8500/

IIShttp://localhost/
Apachehttp://localhost/

این مس��یرها براي مش��اهده صفحه وبي که آن را به  صورت پویا طراحي کرده اید به کار 
مي رود، به این صورت که باتوجه به نوع سرویس دهنده، باید مسیر محلي مناسب به همراه 

نام صفحه وب را در نوار آدرس مرورگر درج کرده، سپس آن را اجرا کنید.

3-1 سرویس دهنده   زبان  برنامه نویسی  وب

س��رویس دهنده برنامه کاربردي یک نرم افزار اس��ت که به س��رویس دهنده وب کمک 
مي کن��د محتوی��ات صفحه را به ص��ورت پویا تولید کند. از طرف طراح��ان وب چند نکته 

اساسی براي انتخاب سرویس دهنده زبان برنامه نویسی تحت وب در نظر گرفته می شود: 
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هزینه:هرس��رویس دهنده برنامه کاربردي باتوجه به نوع کارایي، هزینه هاي متفاوتي   -1

را براي شما ایجاد مي کند، لذا باید قبل از هر چیز، میزان مجاز براي صرف هزینه را در نظر 
بگیرید. 

ن�وع س�رویس دهنده وب:هرس��رویس دهنده و بي ق��ادر نیس��ت ب��ا تم��ام ان��واع   -2

س��رویس دهنده هاي برنامه ه��اي کاربردي به طور هماهنگ کار کند، لذا الزم اس��ت پس از 
انتخاب نوع س��رویس دهنده  وب، سرویس دهنده برنامه کاربردي را طوري انتخاب کنید که 

بتوانند به طور تعاملي با یکدیگر فعالیت کنند. 
3-فناوری س�رویس دهنده وب: در نرم افزار Dreamweaver امکان اس��تفاده از فناوری های 

سرویس دهنده وب مختلف وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از:

Cold fusion •

IIS •

Apache •

نوع فناوری سرویس دهنده وب که از آن بهره مي گیرید مستقیمًا در انتخاب سرویس دهنده 
زبان برنامه نویسی وب دخالت دارد و هرسرویس دهنده زبان برنامه نویسی وب نیز با زبان 

برنامه نویسی متفاوتی قابل دستیابی است.
4-  نوع سرویس دهنده پایگاه داده:

جدول 3-1 نوع فناوری س��رویس دهنده وب و س��رویس دهنده برنامه کاربردی مورد 
استفاده برای هر یک را نشان مي دهد:

جدول 3-1 نوع فناوری سرويس دهنده و سرويس دهنده برنامه کاربردی مورد استفاده آن

زبان برنامه نويسیسرويس دهنده زبان برنامه نويسی تحت وبفناوری  سرويس دهنده وب

Cold fusionCold fusionCFML(Cold fusion 
Markup Language)

IISASP (Active Server Page)ASP
ApachePHP ServerPHP

که س��رویس دهنده زبان برنامه نویس��ی وب داده های مورد درخواست کاربر را از آنجا 
تامین می کند مانند SQL Serever ، My SQL و ...
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هرک��دام از زبان ه��ایServer Side ک��ه برای طراح��ی صفحات وب ب��ه کار می روند، 
ویژگی هایی دارند که آن ها را از سایر زبان ها متمایز می کند، برخی از این ویژگی ها عبارتند 
ازامنیت، س��رعت، سادگی اجرا، سادگی دستورالعمل های برنامه نویسی و قابلیت انعطاف.

زبان PHP یکی از ساده ترین وسریع ترین زبان های طراحی صفحات وب پویا است.
PHP مخفف عبارتHypertext Preprocessor اس��ت و براي نوشته شدن کد، نیازبه محیط 

خاص��ي ن��دارد و کدهاي آن  راحتي مي  توانید در محیط س��ادهNotepad بنویس��ید.این زبان 
یک رقیب قدرتمند برای زبان برنامه نویس��یASP از ش��رکتMicrosoft به شما می رود.

یک��ي دیگر از خصوصیات مهمPHP ، متن باز بودن این زبان برنامه نویس��ي اس��ت و به 
طورکاماًل رایگان ازطریق اینترنت در اختیار برنامه نویس��ان قرار دارد. س��اختار و امکانات

PHP به ش��کل مس��تقل از سیستم عامل طراحی شده اس��ت و این بدان معنا است که روی 

هرسیس��تم عاملی اجرا می شود،به عنوان مثال برنامه نویس می تواند برنامه خود را در محیط  
سیستم عامل ویندوز بنویسد و سپس آن را بدون محدودیت به سیستم عامل لینوکس انتقال 

دهد.به این خاصیت اصطالحا Cross- platformگفته می شود. 
همان طور که می دانید برای استفاده از امکانات یک زبان برنامه نویسی، بایدقبل ازهرکاری، 
 PHPبرنامه ها و نرم افزارهای الزم برای اجرای آن را روی سیس��تم خود، نصب کنید؛ زبان
نیز از این قاعده مس��تثنی نیس��ت و برای شروع به کار با آن و طراحی صفحات وب پویا با 

این زبان،باید نرم افزارها و سرویس های MySQL وApache را به طور مجزا نصب نمایید.
پس از نصب هر کدام از برنامه های فوق، الزم است تنظیمات هرکدام مطابق دستورالعمل 

مشخص، تنظیم شود. 
در سیس��تم عام��ل وین��دوز برنامه ه��اي متع��ددي وجود دارن��د کهPHP را ب��ه همراه 
برنامه ه��ا و نرم افزاره��اي جانبي مورد نیاز براي برنامه  نویس��ان راه ان��دازي کرده و تمام 
س��رویس هاي مربوط به آن ها را ارائه مي دهند.چند مورد از پر اس��تفاده ترین این برنامه ها 
عبارتند از:XAMP،PHPtraid،EasyPHP،WAMP و SQLware.هرکدام از این برنامه ها را نصب 

کنید،برنامه  هايApache وMySQL نیز نصب مي  شوند و نیاز به نصب به طور جداگانه  ندارند.
4-1  استفاده از PHP توسط برنامه هاي سرویس دهنده 

آماده کردن سیستم به منظور برنامه نویسي به زبانPHP و اجراي آن باید دقت و حوصله 
فراوان انجام شود و حتي اگر یکي از مراحل کار به اشتباه انجام شود، ممکن است مجبور 

شوید تمام مراحل را از ابتدا انجام دهید.
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برنامه هاي سرویس دهنده اي وجود دارندکه تمام امکانات الزم براي اجراي برنامه هاي 
ر ا بدون دردسر در اختیارکاربران قرار مي دهند.

ازبین این برنامه  ها، سرویس دهنده WAMP از محبوبیت بسیار زیادي بین برنامه نویسان
PHP برخوردار است. 

پس ازتهیه دیس��ک فش��رده مربوط به این برنامه و یا دانل��ود آن از اینترنت نرم افزار
WAMP را روی سیستم خود نصب کنید.

 نکته: دراین کتاب از WAMP5  نس��خه 1.4.5  به دلیل س��ادگی اجرا و تنظیمات آن 
استفاده شده است.

در یکی از مراحل نصب این برنامه،کادری مشابه شکل زیر ظاهر می شود، در این
کادر محاوره مس��یر ریشه براي قرار دادن فایل هاي 
مربوط به س��ایت تعیین ش��ده اس��ت که به طور پیش  
 WWW پوش��ه،WAMPف��رض در همان ش��اخه نصب
انتخاب شده است، اگر مایل بودید مي توانید این مسیر 
را عوض کرده و مسیر مورد نظرخودتان را براي ذخیره 

فایل  ها و اطالعات مربوط به سایت تعیین کنید.
      نکته:ای��ن مس��یر را به خاطر بس��پارید، زیرا از 
ای��ن پس برای این که بتوانی��د برنامه های خود را اجرا 

کنید،حتمًا باید آن ها را در این پوشه ذخیره کنید.
پس ازنصب WAMP، روي ناحیه تذکر از نوار وظیفه 

یک آیکن به شکل نیم  دایره سفید ظاهر مي شود.

شکل 1-3

ظاهرشدن این آیکن با رنگ های قرمز یا زرد به این معناست که سرویس ها به طورکامل 
در حال اجرا نیستند و یا این که به درستي عمل نمي کنند.

شکل 1-4 
دراین  صورت براي اجراي مجدد سرویس  ها روي آیکن نیم  دایره کلیک کنید.

کنار س��رویس  هاي Apache و MySQL به معنای این  به ش��کل5-1توجه کنید،عالمت
کنار هر یک از این  است که سرویس درحال اجراست، درشکل5-1اگرعالمتي به شکل

سرویس  ها قرار گرفته بود به این معناست که آن سرویس متوقف شده است، در این

شکل1-2 
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 صورت،براي اجراي سرویس روي گزینهStart /Resume Serviceکلیک کنید)شکل 1-6(.                      

شکل6-1 شکل1-5 

       نكته:پس از نصب برنامهWAMP دیگر نیازي به نصب Apache و MySQL نیست و 
مي   توانید بدون درگیرشدن مستقیم و تنظیمات این برنامه ها،کار با زبان PHP را شروع کنید. 

پس از نصب WAMP می توانید عملیات برنامه نویس��یPHP را آغاز کنید و پس از ذخیره 
هر برنامه، اجرای آن را توسط مرورگر مشاهده کنید.

مطالعه آزاد
درصورت عدم اس��تفاده از WAMP یا سرویس دهنده های مش��ابه، باید Apache،PHP و
MySQL را یک��ی پس از دیگری نصب و پیکربندی نمایید.روش پیکربندی این برنامه ها به 

اختصار به صورت زیراست:
PHPپیکر بندی •

درمسیر نصبPHP ، فایلphp.ini-dist را پیدا کنید.
این فایل را به php.ini تغییرنام داده، س��پس آن را در مس��یر نصب ویندوز و در پوش��ه

system32 کپی کنید.

PHP ب��راي تنظی��م عملی��ات مختلفي ک��ه روي س��رویس دهن��ده انج��ام مي دهد از 

دستورالعمل هایي که درون فایل php.ini  قرار داده شده است استفاده مي کند و برنامه نویس 
مي تواند بسته به نیاز خود این فایل را تغییر دهد.
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دسترس��ي به این فایل از طری��قWAMP نیز امکان پذیر اس��ت.برای بازکردن این فایل 
درشکل5-1 ،در زیر منوی config files ، روي گزینه php.ini کلیک کنید.

PHP.ini شکل7-1 فايل

 Apache پیکربندی•
براي پیکربندي سرویس دهنده وبApacheفایلي با نام httpd.conf  در نظرگرفته شده است. این 
فایل دستورات مختلفي براي پیکربندي و مدیریت رفتارهاي مختلف سرویس دهنده دارد. براي 

دسترسي به این فایل در شکل5-1،در زیر منوی httpd.conf  ،گزینهhttpd.conf    را  انتخاب کنید.
در ابتدای هر س��طر از فایل های مربوط ب��ه پیکربندی PHP یا Apache ، یکی از عالئم 
# ی��ا ; قرار گرفته اس��ت. این دو کاراکتر ب��رای درج توضیحات یک خط��ی به کار برده 
می ش��وند، به این معنا که هنگام اجرا هر س��طری که در ابتدای آن یکی از این دو عالمت 
درج شده باشد، نادیده گرفته می شود و برای فعال کردن آن باید این کاراکترها از ابتدای 

سطر برداشته شوند.
       نکته:س��عي کنید فق��ط در مواقع لزوم و مطابق دس��تورالعمل محتویات فایل های    
httpd.conf و php.ini را دست کاري کنید، در غیر این صورت حتی ممکن است عملکرد این 

برنامه ها به طورکلی مختل شود.
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محتویات صفحات ایس��تا از طریق کدهایي تعیین مي شود که از قبل نوشته شده اند، اما 
محتویات صفحات پویا از قبل به طور کامل و ثابت تعریف نمي ش��وند بلکه زماني که یک 
داده یا گروهي از داده ها درخواس��ت مي شوند، درخواس��ت مطرح شده به سرویس دهنده 
اعالم مي شود، س��رویس دهنده با استفاده از برنامه هاي کاربردي مخصوص جواب مناسب 
را یافته ، آن ها را به صورت کدهايHTML در مي آورد و س��پس آن را براي س��رویس گیرنده 

ارسال مي کند.
صفحات وب از نظرماهیت ارتباط با سرویس گیرنده، به دو گروه تقسیم می شوند:

)Dynamic(صفحات وب پویا •
)Static(صفحات وب ایستا •

زبان  هاي برنامه نویسي وب به طورکلي به دو دسته اصلي تقسیم مي شوند: 
 Client Side •
 Server Side •

   ASP، Cold fusion، JSP، PHP :انواع مختلف فناوری هاي س��رویس دهنده وب عبارتند از
و ... . 

مهم تری��ن س��رویس دهنده هاي وب IIS، Cold fusion )کلدفی��وژن( و Apache )آپاچي( 
هستند. 

س��رویس دهنده برنامه کاربردي یک نرم افزار اس��ت که به س��رویس دهنده وب کمک 
مي کند محتویات صفحه را به  صورت پویا تولید کند.

نوع فناوری که از آن بهره مي گیرید مستقیمًا در انتخاب سرویس دهنده برنامه کاربردی 
دخالت دارد و هر س��رویس دهنده برنامه کاربردی نیز با زبان برنامه نویس��ی متفاوتي قابل 

دستیابی است.
PHP مخفف عبارت Perl Hypertext Preprocessor است و یکی از ساده ترین وسریعترین 

زبان های طراحی صفحات وب پویا است.

چکيده فصل
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1.مفه��وم زبان  ه��اي Client Side و Server Side را توضی��ح دهید.از ه��ر کدام یک مثال 
بزنید.

2.انواع صفحات وب از نظرماهیت ارتباط با سرویس گیرنده را بیان کنید.
3.چه عواملی در انتخاب سرویس دهنده برنامه کاربردی اهمیت دارند؟

4.ویژگی های زبانPHP را بیان کنید.

خودآزمایی


