
پودمان 3

طراحی صفحات وب پویا

مشخصه مهم تارنماهای خبری، فروشگاه های اینترنتی و آموزش های برخط، به روز رسانی و تغییر مداوم آنها است و جریان 
اطالعات در آنها ثابت نیست. برای رقابت در دنیای تجاری ایجاد و توسعه صفحات وب پویا اهمیت دارد. وجود پایگاه داده 
همراه با صفحات وب پویا این امکان را فراهم می کند تا ارتباط بین کاربر و سرور با توجه به تغییرات و به روز رسانی، هماهنگ 
و یکپارچه شود.  اطالعات یک صفحه پویا بسته به عواملی از جمله اطالعات موجود در پایگاه داده، مشخصات بازدیدکننده، 
زمان بازدید، کشور بازدیدکننده و دیگر عوامل می تواند تغییر کند. دریافت و ثبت  نظر کاربران از قابلیت های صفحات وب 
  html زبان  پویا دارد.  تغییرات در صفحات وب  اعمال  برای  اهمیت ویژه ای  برنامه نویسی مناسب  زبان  انتخاب  پویا است. 
و php هرکدام بنا به قابلیت ها و کاربرد می تواند برای برآورده کردن انتظارات مشتری مورد استفاده قرار گیرند. php یک 
زبان مبتنی بر وب و سمت سرور است که به عنوان یکی از زبان های برنامه نویسی قدرتمند و متن باز، طرفداران بسیاری را به 
خود جلب کرده است. در این پودمان با پرداختن به زبان های برنامه نویسی php و Javascript  ابزارهای مورد نیاز طراحی 

صفحات وب پویا را فراخواهیدگرفت.
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آیا تا به حال پی برده اید

 صفحات تعاملی چگونه ایجاد می شوند؟
 چگونه می توان یک وب سرور را راه اندازی کرد؟

 چگونه می توان یک صفحه وب پویا را اجرا کرد؟
 چگونه می توان داده ها را به سرور ارسال کرد؟

 چگونه می توان یک فروشگاه اینترنتی را راه اندازی کرد؟

هدف از این واحد شایستگی ایجاد صفحات وب پویا با استفاده از زبان PHP است.

استاندارد عملکرد

با استفاده از دانش ساختار صفحات وب پویا، صفحه ساده وب پویا و تعاملی ایجاد کند و بین سرویس دهنده 
و سرویس گیرنده تبادل داده انجام دهد.

واحد یادگیری 4

شایستگی طراحی صفحات وب پویا
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پودمان سوم: طراحی صفحات وب پویا

 آشنایی با جاوا اسکریپت  
در  گسترده ای  کاربردهای  که  است  باال  سطح  و  اشیا  بر  مبتنی  اسکریپت نویسی  زبان  یک  اسکریپت  جاوا 
طراحی تارنما ها و صفحات اینترنتی جهت بهبود کارایی و شکل دهی به ظاهر صفحات وب دارد.  با کمک 
جاوا اسکریپت می توانید به صفحات HTML ویژگی های تعاملی و ایجاد واکنش به رویدادها را اضافه کنید  

و اطالعات  نمون برگ ها را  ثبت و ارسال کنید.
با استفاده از زبان جاوا اسکریپت می توانیم محتوای صفحه وب، ویژگی عناصر و استایل شیت ها را تغییر دهیم. 

حاال این سؤال مطرح می شود که چگونه زبان جاوا اسکریپت به عناصر یک صفحه وب دسترسی دارد؟
زمانــی کــه یــک صفحــۀ وب بارگــذاری می شــود، مرورگــر از آن صفحــه، یــک مــدل شــیء گرا                                                  
((Document Object Model )Dom( ایجاد می کند و جاوا اسکریپت از طریق این مدل می تواند به تمام 
عناصر HTML صفحه وب دسترسی داشته باشد. در این مدل هر یک از عناصر HTML یک شیء محسوب می شود.

اشیا مدل DOM و متدهای آن
مدل DOM یک نگاشت از تک تک عناصر و ویژگی های صفحۀ وب به اشیا در زبان جاوا  اسکریپت را بیان می کند. 
با استفاده از این اشیا می توانید همۀ عناصر صفحه وب را تغییر دهید و رویدادها را به صورت پویا به عناصر 

HTML اختصاص دهید.

DOM شکل1ـ ساختار سلسله مراتبی

شکل1 ساختار سلسله مراتبی DOM را نشان می دهد. در این مدل شیء Window به عنوان شیء اصلی 
و والد یک سند HTML محسوب می شود و هر شیء زیر مجموعه ای دارد تا به پایین ترین رده یعنی عناصر 
برسد. شیء Window دارای3  زیر شاخه یا فرزند اصلی، به نام های document ،  history و location است. 
ـ شیء document  :  شامل محتوای اصلی یک صفحه HTML بوده، در برگیرنده همه عناصر مانند متن، 
نوشته و ... است که به وسیله برچسب های HTML ایجاد شده اند. این شیء دارای 2 زیر شاخۀ اصلی به نام 

head و body است. این دو شیء نیز به نوبه خود دارای زیر شاخه های دیگر هستند. 
ـ شیء location : در برگیرنده اطالعات کلی درباره URL یا آدرس اینترنتی صفحه است. 

ـ شیء history  : شامل اطالعاتی درباره آدرس (URL( صفحات مشاهده شده به وسیله کاربر است.
زبان جاوا اسکریپت دارای اشیا، متد، رویداد و ویژگی های مختلفی است.

ـ اشیا: پنجره ها، دکمه ها، کادرهای متن، تصاویر و صفحه (سند( یک شیء هستند.
ـ متد: متدها رفتارهایی هستند که اشیا در مقابل رویدادها از خود نشان می دهند.
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شکل 2ـ پرونده نمونه html و مدل Dom آن

به طور کلی به دو روش می توانیم از جاوا اسکریپت در یک صفحه استفاده کنیم.
>body< و >head< و استفاده از اسکریپت در بخش html قرار دادن کدهای جاوا در پرونده ای از نوع  

 js ایجاد پرونده اسکریپت خارجی و ذخیره آن با پسوند  
ساختار کلی >script< به صورت زیر است:

ویژگــی type نــوع دســتورات تعییــن شــده در اســکریپت را مشــخص مــی کند که رایج تریــن مقدار برای آن      
”text/javascript“ است.

فعالیت 
مدل Dom را برای یکی از صفحات تارنمای فروشگاه محصوالت ایرانی رسم کنید.کارگاهی

script شکل 3ـ ساختار

ـ ویژگی: هر شیء عالوه بر متد دارای ویژگی هایی است، همان طورکه هر فرد دارای ویژگی های خاص مثل 
رنگ چشم، رنگ پوست، قد و ... است.

ـ رویداد: در واقع رویدادها همان اتفاقاتی هستند که شیء با آن روبه رو است. مثالً رویداد کلیک کردن.
در شکل 2 نمونه ای از کد html و مدل Dom آن آمده است.
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alert صدور پیام با متد
این متد در شیء window باعث نمایش پیام در صفحه وب می شود.

window.alert )"پیامی که در کادر نمایش داده می شود") ;

confirm نمایش کادر دریافت تأیید با متد
پنجرۀ دریافت تأیید، جهت اعالن یک پیام به کاربر و دریافت نظر وی مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش پیام 

مورد نظر استفاده می شود.
این پنجره دو دکمۀ OK  و Cancel دارد که در صورت انتخاب گزینۀ OK، متد مقدار True و در صورت 

انتخاب Cancel، مقدار False را به صفحه بازمی گرداند.

window.confirm )"پیام جهت دریافت تأیید");

  کارگاه 1   نمایش پیام
می خواهیم  پیام » به فروشگاه محصوالت ایرانی خوش آمدید« را نمایش دهیم.

1 صفحه وبی به نام message  ایجاد کنید.

2 در بدنه اسکریپت متد alert را فراخوانی کرده، پیام مورد نظر را نمایش دهید (شکل 4(.

شکل کلی اعالن متغیر
var  مقدار = نام متغیر ;

var  n = 10 , name;
name = "ali";

 اعالن متغیر 
در جاوا اسکریپت برای تعریف متغیر از کلمه کلیدی var  استفاده می شود و بعد از آن نام متغیر قرار می گیرد.

قوانین نام گذاری متغیر مانند سی شارپ است.

 انتساب مقادیر به متغیرها 
برای مقداردهی به متغیرها مانند سی شارپ از عملگر انتساب (=( استفاده می شود.

شکل 4ـ صدور پیام
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شکل 5  ـ کادر تأیید 

توابع
یک تابع مجموعه ای واحد از یک سری دستورالعمل است که در هر بار فراخوانی کل دستورات درون آن یک 
بار اجرا می شود. از توابع برای شکستن و تقسیم کردن کل برنامه به واحدهای کوچک تر و مستقل استفاده 

می شود. تابع با کلمه کلیدی function تعریف می شود.

ساختار دستورات شرطی و دستورات تکرار در جاوا اسکریپت کامالً مشابه زبان سی شارپ است.یادداشت

ساختار کلی تعریف تابع
>script type = "text/javascript"<
function نام تابع ))
{
دستورات تابع
}
< /script<

3 صفحه وب را ذخیره کرده، اجرا کنید.

head کد  code قرار دهید و در قسمت  باز کرده، در نمای  4 صفحه اصلی تارنمای فروشگاه را 

نتیجه را مشاهده کنید.   را نوشته، پرونده را ذخیره و  پیام  نمایش 
5 در صفحه وبی به نام confirm کادر تأییدی ایجاد کرده که در صورت کلیک کردن روی OK یا 

cancel پیام مناسبی نمایش دهد (شکل 5(. 

استفاده از توابع در صفحات و اسکریپت ها، امکانات زیر را به برنامه نویس می دهد.
1 از توابع برای تعریف دستورالعمل هایی استفاده می شود که می خواهیم اجرای آنها کنترل شده باشد و در 
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رویداد ها در جاوا اسکریپت
کاربردی  بسیار  قابلیت های  از  یکی  عناصر روی می دهند.  برای  اتفاقاتی هستند که  رویدادها،   HTML در 
مانند  کاربر  رفتار  با  متناسب  آن  تعاملی  واکنش های  وب،  صفحات  طراحی  در  اسکریپت  جاوا  از  استفاده 
آنها،  وقوع  با  که  است   )event) رویداد  بر  متکی  اسکریپت  جاوا  قدرت  این  است.  دکمه  روی  کلیک کردن 

می شود.  اجرا  مرورگر  در  خاصی  شده  تعریف  عملیات 
برخی رویدادها در جدول 1 آمده است.

مواقع معینی مثل وقوع یک رویداد یا ... انجام شود. دستورات یک تابع حتی در زمانی که اسکریپت آن در 
درون صفحه قرار دارد، تا زمانی که فراخوانی نشود، اجرا نخواهد شد.

2 یک تابع را می توان از هر نقطه ای در صفحه فراخوانی کرد.

3 یک تابع می تواند یک یا چند متغیر را به عنوان پارامتر ورودی دریافت کرده، همچنین یک مقدار را به 

عنوان خروجی به نقطه ای که از آن فراخوانی شده است بازگرداند.

return دستور 
دستور return برای تعیین مقدار بازگشتی تابع استفاده می شود. یک تابع می تواند پس از انجام دستورات در 

نظر گرفته شده برای آن، مقداری را به عنوان خروجی به نقطه ای که از آن فراخوانی شده است، باز گرداند.

return )مقدار بازگشتی);

زمان رخ دادننام رویداد

onchangeتغییر مقادیر یکی از فیلدهای نمون برگ درصفحات وب

onclickکلیک ماوس روی یک عنصر

جدول 1 ـ برخی رویدادها در جاوا اسکریپت

input شکل کلی بر چسب
>input  type= "نوع دکمه"  name ="تعیین نام برای دکمه" value = "نام رویداد "تغییر عنوان دکمه = 
>/" ( (فراخوانی نام تابع "

در دستور return مقدار بازگشتی، می تواند یک رشته، عدد، متغیر و یا عبارت محاسباتی باشد.یادداشت

برچسب >input< : این برچسب برای ایجاد نوعی ناحیه ورودی به کار می رود.
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Onclick کارگاه 2   رویداد  
قصد داریم با ایجاد یک دکمه و با کلیک روی آن محصوالت ایرانی را نمایش دهیم.

1 صفحه وبی به نام click ایجاد کنید.

2 تابعی با نام product بنویسید که محصوالت را نمایش دهد. 

3 در رویداد کلیک دکمه »محصوالت ایرانی« تابع را فراخوانی کنید.

onclick شکل 6 ـ رویداد

  کارگاه 3   دسترسی به عناصر صفحه
می خواهیم صفحه ای طراحی کنیم که دارای سه کادر متنی و یک دکمه باشد. کاربر بعد از وارد کردن قیمت دو 

محصول در کادر اول و دوم، روی دکمه کلیک کند و مبلغ قابل پرداخت درکادر متنی سوم نمایش داده شود.

دسترسی به عناصر
برای دسترسی به اشیا و عناصر موجود در صفحه HTML از شیء document استفاده می کنیم.

برای دسترسی به عناصر راه های مختلفی وجود دارد:
id پیدا کردن عنصر بر اساس 

متد getElementById برای دسترسی به یک عنصر (element( بر اساس صفت id استفاده می شود.

Document.getElementById )”عنصر id مقدار صفت”)

هنگامی که این متد فراخوانی می شود شناسه (id( عنصر موجود در صفحه را دریافت کرده، به سراغ آن می رود.
 پیدا کردن عنصر بر اساس نام عنصر

متد getElementByName برای دسترسی به یک عنصر بر اساس صفت name آن استفاده می شود.

Document.getElementByName )”عنصر name مقدار صفت”)

هنگامی که این متد فراخوانی می شود نام عنصر را در صفحه دریافت کرده، به سراغ آن می رود.

متد write شیء document برای نمایش متن در صفحه وب استفاده می شود.
4 صفحه وب را ذخیره کرده، اجرا کنید.
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شکل 7ـ کاربرد onclick  و ایجاد کادرهای متنی 

صفحه وب را ذخیره و اجرا کرده، عملکرد کدها را بررسی کنید.

replace کارگاه 4   متد  
متد replace که از متدهای شیء location است، آدرس یک صفحه را به صورت پارامتر از کاربر دریافت 
کرده، صفحه جاری را به آن صفحه انتقال می دهد. از این متد می توان برای انتقال خودکار و برنامه نویسی 

شده به صفحات دیگر استفاده کرد. 
replace ساختار کلی متد

 location.replace)" آدرس صفحه مورد نظر "); 

1 صفحه وبی به نام replace ایجاد کنید.

2 تابعی به نام homepage ــ go برای انتقال به تارنمای آموزش و پرورش بنویسید.

آدرس url تارنمای آموزش و پرورش http://www.tvoccd.medu.ir است.
3 در رویداد کلیک دکمه »go to home page« تابع را فراخوانی کنید.

replace شکل 8 ـ متد
4 پرونده را ذخیره و اجرا کنید.
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جدول ارزشیابی شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت و توجهات زیست محیطی

شایستگی ها
شرایط عملکرد

(ابزار، مواد، تجهیزات، زمان،   
و...( مکان 

نتایج 
ممکن

استاندارد
نمره (شاخص ها / داوری / نمره دهی(

شایستگی های 
غیرفنی

مدیریت کیفیت، پایش شاخص های 
کیفیتـ  تفکر خالق، برقراری ارتباط 
بین پدیده های قدیم و جدید ـ زبان 

قابل فنی
قبول

به  توجه  ـ  کارگاه  تجهیزات  از  حفاظت 
وب  بودن صفحه  پسند  کاربر  شاخص های 
مانند زیبایی ظاهر و تناسب ظاهر با محتوای 
امکانات  به  کاربر  راحت  و دسترسی  تارنما 
نظر  در  ـ  پیوندها  صحت  بررسی  ـ  تارنما 
اعتبارسنجی  در  الزم  موارد  همه  گرفتن 
و  پویا  تعمیم مسائل ساده وب  ـ  اطالعات 
ارائه  ـ  پیشرفته  مسائل  برای  راه حل  ارائه 

راه حل خالقانه برای مسئله

2

ایمنی و 
رعایت ارگونومیبهداشت

توجهات 
زیست محیطی

کاهش  خط  بر  فروشگاه  ایجاد 
سفرهای درون و برون شهری

غیرقابل 
1توجه به ایمنی و بهداشت محیط کارگاهقبول

نگرش
به کارگیری خالقانه دستورات سمت 
سرویس دهندهـ  نگرش جست وجوگر 

و کنجکاوانه در حل مسائل

ارزشیابی مرحله 1

مراحل کار
شرایط عملکرد 

(ابزار، مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و...(

نتایج 
ممکن

استاندارد
نمره (شاخص ها / داوری / نمره دهی(

ایجاد واکنش 
به رویدادها

مکان: کارگاه استاندارد رایانه
نرم افزار  که  رایانه ای  تجهیزات: 
وب،  صفحات  طراحی   IDE
و  وب سرور  شبیه ساز  نرم افزار 
آن  روی  وب  استاندارد  مرورگر 

باشد. نصب 
زمان: 10 دقیقه

باالتر از 
حد انتظار

عناصر  به  دسترسی  ـ  پیام  نمایش 
صفحه ـ ایجاد تابع ـ تعیین واکنش به 

خطا رفع  ـ  رویداد 
3

در حد 
انتظار

عناصر  به  دسترسی  ـ  پیام  نمایش 
صفحه   ـ ایجاد تابع ـ تعیین واکنش به 

رویداد
2

از  پایین تر 
انتظار 1نمایش پیامحد 
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مفهوم سرویس دهنده و سرویس گیرنده

وقتی شما قصد خرید از فروشگاهی را دارید، در این تعامل شما که تقاضای خرید دارید سرویس گیرنده هستید و 
فروشنده فروشگاه، سرویس دهنده شما است. در دنیای شبکه های رایانه ای به سیستمی که سرویس ارائه می کند 
سرویس دهنده (Server( و به سیستم یا سیستم هایی که سرویس می گیرند سرویس گیرنده (Client( می گویند. 
سرویس دهنده ها سیستم هایی مشابه سیستم های سرویس گیرنده هستند با این تفاوت که از سخت افزارهای 
قوی تری تشکیل  شده اند که موجب افزایش سرعت آنها و ارائه خدمات به سرویس گیرنده های بیشتری می شود. 

زبان های برنامه نویسی مبتنی بر  وب

اینکه زبان برنامه نویسی  زبان های برنامه نویسی مبتنی بر وب به دو دسته کلی تقسیم می شوند و بر اساس 
یا  برنامه نویسی سمت سرویس دهنده  زبان  آنها  به  دارد،  کارایی  یا سرویس گیرنده  در طرف سرویس دهنده 
تارنما مشاهده می کنید که ساعت  را در یک  سمت سرویس گیرنده می گوییم. وقتی یک ساعت دیجیتالی 
و زمان سیستم عامل شما را نمایش می دهد، این فرایند در سمت کاربر رخ  داده است و نیازی به ارسال و 
دریافت اطالعات از سمت سرویس دهنده نیست. برای تولید این ساعت از زبان JavaScript به عنوان زبان 
برنامه نویسی سمت سرویس گیرنده استفاده شده است. از طرف دیگر برای کارهایی مانند دریافت، ذخیره، 
نمایش داده ها از پایگاه داده و تعامل با کاربر که عموماً در سمت سرویس دهنده انجام می شود، از زبان های 
برنامه نویسی سمت سرویس دهنده مانند PHP ،   Perl  ، … استفاده می شود؛ بنابراین برای ساخت صفحات 
وب پویا، نیاز به زبان های سمت سرویس دهنده داریم تا درخواست کاربر را پردازش کرده، پاسخ مناسب را 
ارسال کند. شکل 9 مراحل ارتباط بین سرویس دهنده و سرویس گیرنده را نشان می دهد. البته در برخی موارد 

نیازی به استفاده از سرویس دهنده منبع داده ای نیست.
در سمت سرویس گیرنده، برای نمایش صفحات وب به وسیلۀ مرورگر تنها کدهای HTML را داریم. در حالی 
که در سمت سرویس دهنده به مجموعه ای از نرم افزارها برای دریافت درخواست از سرویس گیرنده، پردازش 

آن و آماده کردن پاسخ برای سرویس گیرنده نیازمندیم.

شکل 9ـ مراحل ارتباط بین سرویس دهنده و سرویس گیرنده



144

سرویس دهنده وب (Web Server( مجموعه ای از نرم افزارها است که توانایی دریافت درخواست از مرورگر و 
ارسال پاسخ به آن را دارد. IIS و Apache را می توان به عنوان رایج ترین وب سرورها معرفی کرد.

Internet Information Services) IIS( وب سروری است که برای نشر و توزیع سریع محتویات مبتنی بر 
وب در سیستم عامل های ویندوز، به وسیلۀ شرکت مایکروسافت طراحی و ارائه  شده است. این وب سرور تجاری 
است و باید برای اجرای همه محصوالت مبتنی بر وب که به وسیلۀ ویژوال استودیو تولید شده اند، فعال شود. 

وب سرور Apache با توجه به متن باز (Open Source( بودن، رایگان است به همین دلیل در دسترس همه 
برنامه نویسان و طراحان وب است و قابلیت اجرا روی همه سیستم عامل ها را دارد و نقش مهمی  در توسعه 

وب در جهان داشته است. 
نرم افزارها برای ارتباط با دنیای خارج، از درگاه (port( استفاده  می کنند که براساس شماره نام گذاری می شوند. 
وب سرور برای سرویس دهی به وب، از درگاه 80 استفاده می کند. در صورتی که بخواهیم هم زمان از وب سرور 
IIS  و Apache استفاده کنیم، با توجه به اشتراک درگاه80  برای این دو وب سرور باید درگاه پیش فرض را 

برای یکی از این وب سرورها تغییر داد.

در مورد کاربرد درگاه 8080 ، 21، 20 و 443 تحقیق کنید. پژوهش

برای استفاده از وب سرور Apache به همراه نرم افزار های PHP و MySql روی سیستم عامل های مختلف 
کلمات  مخفف  که   WAMP نرم افزار  داد.  انجام  را  مربوطه  تنظیمات  کرده،  نصب  را  نرم افزار ها  این  باید 
Apache   ، MySQL ،  PHP و Windows است، مجموعۀ این نرم افزارها را برای سیستم عامل ویندوز دارد. 
جانبی،  تنظیمات  انجام  به  نیاز  بدون  و  می دهد  قرار  کاربر  اختیار  در  ساده ای  کاربری  واسط  نرم افزار  این 

راه اندازی می کند.  و  نصب  به  صورت یک جا  ویندوز  روی سیستم عامل  را  موردنیاز  تمامی سرویس های 

wamp شکل 10ـ رایانه پس از نرم افزار
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فعالیت 
شکل 9 و 10 را با هم مقایسه کرده، نوع هریک از نرم افزارها را در شکل 10 بنویسید.گروهی

نرم افزارهای   ،WAMP نرم افزار  مشابه 
XAMPP ،  LAMP و MAMP به ترتیب 
 Windows ،  Linux برای سیستم عامل های
این  و macintosh طراحی شده اند. بیشتر 
نرم افزارها به وسیلۀ انجمن برنامه نویسان آزاد 

و پشتیبانی می شوند (شکل11(.  توسعه 

شکل11ـ نماد  نرم افزارها

فعالیت 
فیلم را مشاهده کرده، نرم افزار WAMP را روی سیستم خود نصب کنید و از صحت نصب آن اطمینان کارگاهی

حاصل کنید.

فیلم شماره 11206 : نصب نرم افزار WAMP فیلم

PHP زبان برنامه نویسی

برنامه  نویسی  از  زبان های  یکی  است،   1Hypertext Preprocessor سرواژه  که   PHP برنامه  نویسی  زبان 
قدرتمند برای ساخت تارنماهای پویا است. از این زبان برنامه  نویسی برای ایجاد تارنما ها و پورتال های بزرگ 
سازمانی می توان استفاده کرد. در زمان نگارش این کتاب آخرین نسخه php نگارش 7.1 است که به وسیلۀ 
توسعه دهندگان PHP به کاربران و برنامه نویسان ارائه  شده است. از ویژگی های این نسخه افزایش سرعت 
صورت  به   PHP زبان  است.  قبلی  نسخه های  به  نسبت  سرویس دهنده  سمت  دستورات  اجرای  و  بررسی 
Cross-Platform بوده، که سبب می شود این زبان روی هر سیستم و با هر سیستم عامل سرویس دهنده ای 
مانند Unix ،  Macintosh ، OS/2 و Windows NT اجرا شود و بتوان کدهای نوشته شده یک برنامه به 
زبان PHP را از یک سیستم عامل به سیستم عامل دیگر انتقال داد که به این خاصیت یک زبان برنامه نویسی 
قابل حمل (Portable( می گویند. همچنین PHP به صورت HTML Embedded  بوده، دستورات این زبان 

در بین برچسب های HTML قرار می گیرد.

recursive acronym for PHP ـ1
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PHP نحوه نوشتن دستورات 
یک تارنما می تواند شامل صفحات ایستا (HTML( و صفحات پویا PHP باشد. در صفحات پویا دستورهای 

زبان PHP بین برچسب >? و php ?> قرار می گیرند. در دستورهای زیر این ساختار قابل مشاهده است.

صفحات وبی که در آنها از کدهای php استفاده می شود، باید با پسوند php  و در پوشه ریشه نرم افزار 
و  دسترسی  شناسایی،  قابل   Apache وب سرور  به وسیلۀ  تا  شوند،  ذخیره   )www (پوشه   WAMP
پردازش باشند. با فرض نصب WAMP در درایو :C مسیر این پوشه ریشه c:\WAMP\www خواهد بود. 

با ذخیره صفحه وب php در پوشه www در واقع صفحه را روی localhost قرار می دهیم. 

میزبان محلی
طراحی  که  همه  تارنماهایی  می کنیم.  بررسی  را   )Host) میزبان  مفهوم   localhost واژه  بهتر  درک  برای 
می شوند، نیازمند فضایی به نام میزبان برای ارائه سرویس خود هستند و باید در اینترنت در این فضا بارگذاری 
شوند. منظور از میزبان فضایی از دیسک سخت است که به صورت مدیریت  شده در اختیار شما قرار می گیرد 
و از طریق اینترنت قابل  دسترسی است، این فضا رایگان نیست و شما باید در فاصله های زمانی معین برای 
آن هزینه پرداخت کنید. به شرکت یا سرویس دهنده ای که خدمات میزبانی ارائه می دهد، سرویس دهنده 
میزبان (Hosting Service( می گویند. پوشه www  نرم افزار WAMP همان فضای میزبان است که برای 
 IP و یا معادل localhost میزبانی صفحات وب شما ایجاد شده است و برای دسترسی محلی به آن عبارت

آن یعنی 127.0.0.1 به صورت پیش فرض در نظر گرفته  شده است. 
برای دسترسی به سرویس دهنده می توان از نام (Host Name( یا آدرس (IP address( سرویس دهنده استفاده 
کرد. تمام سیستم ها دارای نام (مانند localhost( و یک آدرس منحصربه فرد (مانند 127.0.0.1( هستند. این 

آدرس شامل 4 عدد است که در فاصله 0 تا 255  قرار دارند و با نقطه از هم جدا می شوند.
برای اجرای صفحه وب php باید درخواست اجرای آن، از طریق مرورگر به وب سرور ارسال شود. به عنوان 
مثال برای اجرای پرونده وب پویا به نام prog1.php موجود در پوشه www  باید در نوار آدرس مرورگر 
بنویسید  را   http://127.0.0.1/prog1.php یعنی  آن  معادل  یا   http://localhost/prog1.php عبارت 
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برای  شود.  داده  نمایش  مرورگر  در    HTML خروجی  ایجاد  و  وب  سرویس  به وسیلۀ  تحلیل  از  پس  تا 
شخصی سازی و عدم تداخل تارنما های طراحی شده در یک localhost  در وب سرور؛ بهتر است در مسیر 
c:\WAMP\www یک پوشه اختصاصی با نام دلخواه ایجاد کرده، هنگام اجرای صفحات آدرس پوشه را 

نیز به URL اضافه کرد. 

فعالیت 
اگر پوشه MyWeb را در مسیر c:\WAMP\www ایجاد کرده و صفحه وب prog1. php را در این پوشه کارگاهی

قرار دهید، برای اجرای آن باید چه عبارتی را در نوار آدرس مرورگر بنویسید؟ عبارت معادل آن چیست؟

 echo  دستور خروجی
وظیفه این دستور نمایش محتوای متغیرها، رشته ها و خروجی برچسب های HTML در مرورگر است.

echo را می توان بدون پرانتز نیز استفاده کرد. 

 echo شکل کلی استفاده از دستور
echo )نام متغیر یا رشته ثابت);

  کارگاه 5   ایجاد صفحه وب پویای ساده

1 یک پرونده جدید با قالب php ایجاد کنید.

 >body< را بین برچسب های PHP 2 دستورهای

و > body/< وارد کنید.

3 پرونده را با نام prog1 در پوشه www نرم افزار WAMP ذخیره کنید.

4 نرم افزار WAMP را اجرا کنید.

5 با استفاده از localhost پرونده prog1. php را اجرا کنید.

6 کد زیر را جایگزین دستورات php مرحله 2 کنید. 
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پرونده را ذخیره کرده، با استفاده از localhost پرونده prog1. php را اجرا کنید.
7 با استفاده از view page source کد صفحه وب را مشاهده کنید.

زبان  دستورات  و   JavaScript دستورات   ،  HTML برچسب های  متن،  حاوی  می توانند   PHP پرونده های 
برنامه نویسی PHP باشند. کاربر هنگام اجرای صفحه وب نمی تواند دستورات PHP را مشاهده کند و تنها 
برچسب های HTML و دستورات JavaScript را مشاهده می کند. سرویس دهنده دستورات PHP را تفسیر 

کرده، پاسخ را به صورت خروجی HTML تولید می کند که به وسیله کاربر قابل مشاهده است.

فعالیت 
با استفاده از دستور echo مشخصات سخت افزاری سیستم خود را در خروجی مرورگر نمایش دهید.کارگاهی

تفاوت دستورهای print ، echo و print_r را به کمک هنرآموز خود بررسی کنید.پژوهش

چرا دستورات PHP  در مرورگرها (با استفاده از view page source ( قابل مشاهده نیستند؟

PHP متغیرها در 
متغیرها در زبان PHP با عالمت $ شروع می شوند و قوانین نام گذاری آنها مشابه زبان سی شارپ است.

PHP شکل کلی اعالن و مقداردهی متغیر در
; مقدار = نام متغیر$

زبان php در تعریف متغیر نسبت به حروف کوچک و بزرگ حساس است. a$ و A$ دو متغیر مستقل یادداشت
هستند.
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PHP جدول 2ـ انواع داده ها در

مثالنوع داده

;n=25$اعداد صحیح

;pi=3.14$اعداد اعشاری

;"city="Dezful$رشته ها

;pass=true$منطقی

;state=array("pos","zero","neg")$آرایه ها

در زبان برنامه نویسی PHP نوع متغیر با توجه به نوع محتوای آن مشخص می شود و نیاز به تعیین نوع داده، 
برای متغیر مانند سایر زبان های برنامه نویسی نیست. در صورتی که نوع محتوای یک متغیر در طول برنامه 

عوض شود، نوع آن نیز تغییر پیدا خواهد کرد.

  کارگاه 6   اعالن و مقداردهی متغیرها

1 یک پرونده جدید با قالب php ایجاد کنید. 

2 دستورهای PHP را بین برچسب های >body< و  >body/< وارد کنید.

خروجی:

3 پرونده را با نام prog2 در پوشه www ذخیره کنید.

4 با استفاده از localhost پرونده prog2. php را اجرا کنید.

5 خروجی برنامه را در کادر بنویسید.
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انواع  عملگرها

عملگرهای اصلی PHP که مشابه سی شارپ هستند عبارت اند از:
1 عملگرهای محاسباتی 

2 عملگرهای مقایسه ای

3 عملگرهای منطقی

عملگر . (نقطه(: از این عملگر برای الحاق دو رشته یا دو متغیر در زبان برنامه نویسی php  استفاده می شود.

فعالیت 
خروجی برنامه زیر را در کادر بنویسید.کارگاهی

خروجی:

 به چه دلیل در عبارت نمایش داده شده، بین کلمات فضای خالی وجود ندارد؟کنجکاوی

PHP  جدول 3ـ برخي عملگرهاي مقایسه ای متفاوت

توضیحاتعملگر
  $num1=18; برای

$num2=4; 
نتیجه

num1 = = = $num2false$برابری مقدار و نوع دو متغیر=  =  =

?num1 != = $num2$نابرابری مقدار و نوع دو متغیر =  =  !
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رشته ها بین تک کوتیشن و یا دابل کوتیشن قرار می گیرند؛ اما تفاوت کاربرد تک کوتیشن و دابل کوتیشن 
در چیست؟

1 یک پرونده جدید با قالب php ایجاد کنید. 

2 دستورهای PHP را بین برچسب های >body< و  >body/< وارد کنید.

php کارگاه 7   نمایش رشته ها در  

خروجی:

3 پرونده را با نام prog3 در پوشه www ذخیره کرده، اجرا کنید.

4 خروجی برنامه را در کادر بنویسید و با توجه به آن جمله زیر را کامل کنید.

هنگامی که نام یک متغیر در رشته باشد، در صورت استفاده از دابل کوتیشن در خروجی به جای نام متغیر، 
....................... و در صورت استفاده از تک کوتیشن در خروجی .............................. ظاهر می شود.

PHP آرایه ها در

شامل  می توانند  آرایه ها   PHP برنامه نویسی  زبان  در 
 PHP در  باشند.  مختلف  مقادیر  از  مجموعه ای 
انجمنی  و   )Indexed) اندیس دار  به دو دسته  آرایه ها 
به  دسترسی  برای  می شوند.  تقسیم   )Association)
عناصر موجود در آرایه های اندیس دار می توانید از اندیس 
آرایه استفاده کنید (شکل 12(. به صورت پیش فرض 

می شود.  شروع  عدد 0  از  آرایه ها  اندیس 
به شکل های مختلف می توانید این نوع آرایه را تعریف 

کنید. 

شکل 12ـ آرایه اندیس دار

1Value 2Value 3Value NValue

N-1210

شکل کلی تعریف آرایه های اندیس دار
  ; مقدار عنصر آرایه  =] [نام متغیر آرایه ای$

فعالیت 
ـ ستون نتیجه جدول 3 را کامل کنید.کارگاهی

ـ با استفاده از دستور echo صحت نتایج هر یک از عبارات جدول 3 را بررسی کنید.
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خروجی:

به مثال زیر دقت کنید:

 array شکل کلی اعالن آرایه های اندیس دار با استفاده از شناسه
; (مقدار عنصر n ام , ... , مقدار عنصر دوم , مقدار عنصر اول(array =  نام متغیر آرایه ای$

به مثال زیر دقت کنید:
$colors=array)"red","green","blue");

شیوه دسترسی به عناصر آرایه های تعریف شده در دو روش تفاوتی ندارد. 

شکل کلی دسترسی به عناصر آرایه های اندیس دار 
 ]اندیس[ نام متغیر آرایه ای$

برای خالی کردن یک آرایه می توانید به صورت زیر عمل کنید: 
;( (array =  نام متغیر آرایه ای$

echo                  $colors]1[;  

شکل 13ـ آرایه انجمنی

1Value 2Value 3Value nValue

Key name NKey name 3Key name 2Key name 1

 )Associative Arrays) آرایه های انجمنی
آرایه هایی هستند که به جای اندیس با یک 
نام کلیدی خاص در دسترس قرار می گیرند. 
در شکل  13 دایره ها عناصر آرایه هستند و هر 
کدام با نام کلیدی خود (key name( قابل 

استفاده هستند.
دو  به  می توان  را   PHP در  انجمنی  آرایه 
عضوهای  همه  می توانیم  نوشت.  صورت 
بنویسیم.  آرایه  را در یک خط مقابل  آرایه 

 $colors] [="red"; $colors]0[="red"; 
 $colors] [="green"; معادل $colors]1[="green";
 $colors] [="blue"; $colors] [="blue";

آرایه colors$ دارای سه عنصر است. نوشتن اندیس های آرایه هنگام مقداردهی اختیاری است و اگر نوشته 
نشود به ترتیب به صورت افزایشی از 0 شروع می شود و با مقداردهی عناصر آرایه افزایش می یابد. 

اندیس پایانی آرایه colors$ چیست؟ محتوای آرایه با اندیس شماره 2 چیست؟ 

فعالیت 
کارگاهی

با توجه به آرایه colors$ خروجی دستور زیر را بنویسید.
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شکل کلی تعریف آرایه انجمن 
مقدار= ]'کلید'[ نام متغیر آرایه ای$
: (... , مقدار عنصر دوم ⇒ " کلید عنصر دوم", مقدار عنصر اول ⇒ " کلید عنصر اول"( array = نام متغیر آرایه ای $

$score=array)"ali"= <18, "omid"= <17, "neda " = <19);
و یا برای هر عضو آرایه به صورت جداگانه متغیر تعریف کنیم. 

$score]'ali'[= 18;
$score]'omid'[= 17;
$score]'neda'[= 19;

برای دسترسی به مقادیر آرایه  مانند مقداردهی آن  نیاز است تا نام آرایه و نام کلید را نوشت.
echo)$کلید'[نام آرایه   '[);

فعالیت 
با استفاده از ساختار آرایه های انجمنی نمره 5 درس خود را تعریف کرده، نمایش دهید.کارگاهی

اگر متغیری که قرار است بین دابل کوتیشن قرار گیرد از نوع آرایه انجمنی باشد، باید بین آکوالد باز و بسته 
قرار گیرد. 

echo)    "{$کلید'[نام آرایه   '[}");

فعالیت 
کد زیر را در یک پرونده php نوشته، آن را ذخیره کرده، اجرا کنید و خروجی را در کادر زیر بنویسید.کارگاهی

خروجی:
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1 یک پرونده جدید با قالب php ایجاد کنید. 

2 دستورهای PHP را بین برچسب های >body< و  >body/< وارد کنید.

>?php
$score=array)"ali"=<18, "omid"=<17, "neda"=<19);
$score]'reza'[= 18;
$score]'masoud'[= 17;
$score]'neda'[= 20;
echo)'>p dir="rtl" < تعداد عناصر آرایه برابر است با ' . count)$score) . 'عنصر >/p< ');
?<

خروجی تابع count تعداد عناصر آرایه ورودی است. 

  کارگاه 8   نمایش تعداد عناصر آرایه

  count شکل کلی تابع
count )نام متغیر آرایه ای) ;

کد را بررسی کنید. خروجی این کد چیست؟
3 پرونده را با نام prog4 در پوشه www ذخیره کنید.

4 پرونده prog4. php را اجرا کنید و خروجی آن را با جواب خود مقایسه کنید.

5 دستور زیر را به انتهای دستورات php اضافه کرده، پرونده را اجرا کنید.

print_r )$score);
6 در کد مرحله 2 دستور array را به بعد از مقداردهی عناصر آرایه (خط 4( منتقل کنید. 

پرونده را ذخیره کرده، اجرا کنید. خروجی چه تغییری می کند، چرا؟

فعالیت 
تعداد عناصر آرایه  انجمنی نمره 5 درس خود را نمایش دهید.کارگاهی
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)Constants( ثابت ها

به وسیلۀ  بار آن هم  نخواهد کرد و فقط یک  تغییر  آنها  برنامه مقدار  ثابت ها مقادیری هستند که در طول 
می شود. تعیین  آنها  مقدار  برنامه نویس 

ثابت ها در  نام گذاری  این تفاوت که در  با  ثابت ها هم استفاده می شود،  برای  نام گذاری متغیر،  تمام قوانین 
ابتدای نام از عالمت $ استفاده نمی شود. پیشنهاد می شود نام یک ثابت به طور کامل با حروف بزرگ وارد شود.

)Constant) شکل کلی تعریف یک ثابت
define)"مقدار ثابت ,"نام ثابت);

به نمونه زیر توجه کنید.
define)"PI",3.14);
$r=8.5;
$area= PI*$r*$r;
echo)"Circle Area :" . $area );

در کد باال نام ثابت PI است که در عبارت به عنوان عدد اعشاری پی جهت محاسبه مساحت دایره مورد 
قرارگرفته است.  استفاده 

فعالیت 
کد باال را در یک پرونده php نوشته، ذخیره و اجرا کنید. خروجی آن را بنویسید.کارگاهی

PHP در )Comments( درج توضیحات

توضیحات، متن هایی است که برای راهنمایی و درک بهتر کدها به منظور توسعه و مستندسازی به یک برنامه 
اضافه می شود ولی هیچ تأثیری در اجرای برنامه ندارد. درج توضیحات در زبان PHP مشابه سی شارپ است 

با این تفاوت که برای درج توضیح یک خطی عالوه بر عالمت// از عالمت # نیز می توان استفاده کرد.
درج توضیح چندخطی چگونه انجام می شود؟

 if کارگاه 9   کاربرد دستور  

1 یک پرونده جدید با قالب php ایجاد کنید.

2 دستورهای PHP صفحه بعد را در موقعیت مشخص شده بنویسید.
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عملکرد این دستورها چیست؟
3 پرونده را با نام prog 5 در پوشه www ذخیره کرده، اجرا کنید.

switch کارگاه 10   استفاده از دستور  

برای بررسی حالت های مختلف یک عبارت از دستور switch استفاده می شود.
1 یک صفحه وب جدید با قالب php و عنوان »  نمونه برنامه چهارم« ایجاد کنید.

2 دستورهای PHP  زیر را وارد کنید.

3 پرونده را با نام prog6 در پوشه www ذخیره کرده، اجرا کنید.

4 برای نمایش متن به رنگ قرمز، کد را ویرایش کنید.
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حلقه های  تکرار

از حلقه ها برای اجرای یک یا چند دستورالعمل به تعداد دفعات مشخص یا تا زمان برقرار بودن شرط خاصی 
استفاده می شود.

 for کارگاه 11   کاربرد حلقه  
در این کارگاه براي ایجاد جدول از دستور for با تعداد تکرار معین استفاده شده است.

1 یک پرونده جدید با قالب php ایجاد کنید.

2 دستورهای ایجاد سرستون جدول را در موقعیت مشخص شده بنویسید.

با استفاده از دستورات باال سرستون جدول را در بخش HTML ایجاد کنید.
3 دستورهای PHP زیر را بنویسید.

با استفاده از ساختار تکرار for به تعداد شمارنده حلقه، سطرهای جدول تولید 
می شود.

4 پرونده را با نام prog7 در پوشه www ذخیره کرده، اجرا کنید.

فعالیت 
برای نمایش جدول زیر دستورهای زیر را تکمیل کنید. کارگاهی

>?php
$day=array)"جمعه" , "پنج شنبه" , "چهارشنبه" , "سه شنبه" , "دوشنبه" , "یکشنبه" , " شنبه");
…………………………………………
…………………………………………
?<

جمعهپنج شنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

خروجی:
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foreach حلقه
برای دسترسی به تمامی خانه های آرایه بدون استفاده از اندیس عددی آنها می توان از دستور foreach استفاده 
کرد. foreach به این صورت عمل می کند که در هر بار تکرار خود، یک  خانه در آرایه جلو می رود و اطالعات 

آن را در متغیر حلقه قرار می دهد.

 foreach شکل کلی دستور
foreach )نام آرایه  as متغیر ) {

دستورات بدنه حلقه  
}

  کارگاه 12   ساخت فهرست کشویی

PHP شکل 14  از دستورات  استفاده  با  می خواهیم 
ایجاد کنیم. را 

شکل 14  ـ خروجی کارگاه 12

1 یک پرونده جدید با قالب php ایجاد کرده، دستورهای مربوطه را وارد کنید.

در html از عنصر select برای ایجاد فهرست کشویی و از عنصر option برای ایجاد هر یک از اعضای فهرست 
استفاده می شود.

2 پرونده را با نام prog8 در پوشه www ذخیره کنید.

3 با استفاده از localhost پرونده prog8 .  php را اجرا کنید.
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while کارگاه 13   استفاده از حلقه  

دستور while براي ایجاد یک حلقه تا زمان برقراري 
یک شرط استفاده می شود. 

نمون برگ   PHP دستورات  از  استفاده  با  می خواهیم 
دریافت اطالعات را ایجاد کنیم (شکل 15(.

شکل 15ـ خروجی کارگاه 13

1 یک پرونده جدید با قالب php ایجاد کنید.

2 دستورهای مربوطه را در موقعیت مشخص شده وارد کنید.

 id و name تا زمانی که شرط حلقه برقرار است، کادر ورود متن برای نمون برگ ساخته می شود. برای ایجاد
منحصر به  فرد برای هر کادر متن از متغیر n $ استفاده  شده است. 

3 پرونده را با نام prog 9 در پوشه www ذخیره کرده، اجرا کنید.
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PHP  ایجاد پروژه در

اکنون با استفاده از کارگاه هاي آموزش ساختار زبان PHP پروژه را تعریف، تحلیل و سپس پیاده سازی خواهیم 
کرد. در این پروژه از  فناوري CSS و رویدادهاي جاوا اسکریپت به صورت مختصر استفاده مي شود.

تعریف پروژه : هدف ایجاد یک فروشگاه برخط برای معرفی، ارائه و فروش محصوالت ایرانی از طریق شبکه 
جهانی اینترنت است. محصوالت این فروشگاه شامل فرش های نفیس ایرانی، میوه های صادراتی، محصوالت 

خشکبار، صنایع دستی و سوغات های شهرهای مختلف است (شکل 16(.

ارزشیابی مرحله 2

مراحل 
کار

 شرایط عملکرد
(ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان 

و ...(

نتایج 
ممکن

استاندارد 
نمره(شاخص ها/داوری/نمره دهی(

ساخت 
صفحه 
وب 

پویای 
ساده

مکان: کارگاه استاندارد رایانه
 IDE نرم افزار  که  رایانه ای  تجهیزات: 
طراحی صفحات وب، نرم افزار شبیه ساز 
وب سرور و مرورگر استاندارد وب روی 

آن نصب باشد.
زمان :30 دقیقه

باالتر 
از حد 
انتظار

اعالن متغیر و آرایه ـ به کارگیری صحیح 
ایجاد  ـ  تکرار  و  شرطی  ساختارهای 
از  استفاده  با   HTML برچسب های 
دستورات زبان سمت سرورـ  رفع خطاهای 
کد صفحه وب ـ تشخیص و رفع اشکاالت 
و  جانبی  الزم  نرم افزارهای  نبودن  نصب 
عدم کارکرد صحیح نرم افزار وب سرور در 

80 پورت  خصوص 

3

در حد 
انتظار

آرایه ـ به کارگیری صحیح  اعالن متغیر و 
ایجاد  ـ  تکرار  و  شرطی  ساختارهای 
برچسب های HTML با استفاده از دستورات 
زبان سمت سرورـ  تشخیص و رفع اشکاالت 

جانبی الزم  نرم افزارهای  نبودن  نصب 

2

پایین تر 
از حد 
انتظار

اعالن متغیر و آرایهـ  به کارگیری ساختارهای 
1شرطی و تکرار
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شکل 16ـ نقشه طراحی و پیاده سازی تارنما فروشگاه برخط ایرانیان
  

فروشگاه

طراحی   و  ایجاد بانک 
اطالعاتی فروشگاه

درباره ما ارتباط با ما
مشاهده محصوالت 

 طراحی پوستهعضویت در تارنماپربازدید

ورود به تارنما
اعتبارسنجی 

 بهینه سازی پوستهاطالعات نمون برگ

درج حساب کاربری تشخیص نوع کاربرخروج از تارنما
در جدول کاربران

مدیر مدیریت کاربر عمومی
تارنما

ثبت سفارش 
محصول

تکمیل و ثبت 
اطالعات پروفایل

حذف محصوالت 
فروشگاه

ویرایش محصوالت 
فروشگاه

ثبت محصوالت 
فروشگاه

پیگیری وضعیت 
سفارش

 نمایش محصوالت

تحلیل پروژه: واحدهای مختلف این فروشگاه برخط شامل منوی اصلی، سر صفحه، پاصفحه، بخش نمایش 
محصوالت و بخش امکانات تارنما است.

جدول 4ـ بخش های صفحات فروشگاه بر خط

توضیحقسمت

شامل پیوندهای صفحه اصلی، عضویت در تارنما، ورود به تارنما، درباره ما و ارتباط با ما است. منوی اصلی
کاربر می تواند با کلیک روی هر یک از پیوندها به صفحه طراحی شدۀ مرتبط وارد شود.

شامل لوگوی تصویری تارنما است.سر صفحه

شامل توضیحات مالکیت مادی و معنوی تارنما است.پاصفحه

بخش نمایش 
محصوالت

شامل ویترین نمایشگاهی محصوالت تارنما است که کاربر با کلیک روی تصویر هر محصول، 
توضیحات تکمیلی و تصاویر متنوع آن را مشاهده می کند. در پایین تصویر هر محصول، پیوند 
خرید کاال وجود دارد و کاربر با کلیک روی آن و مشاهده توضیحات تکمیلی می تواند اقدام به 

خرید پستی محصول انتخابی کند.

تارنما شامل واحد جستجو و فهرست پرفروش ترین محصوالت است.بخش امکانات
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  کارگاه 14   طراحی پوسته تارنما

در این کارگاه پوسته تارنمای فروشگاه بر خط را طراحی می کنیم (شکل 17(

شکل 17ـ پوسته تارنمای فروشگاه بر خط

1 پوشه iranianshop  را در www ایجاد کنید.

برای طراحی تارنما طبق سناریوی تعریف شده، ابتدا پوشه iranianshop را ایجاد  کنید. تمام پرونده هایی که 
در مراحل بعد ایجاد می شود، در این پوشه ذخیره خواهند شد.

2 یک پرونده جدید با قالب css ایجاد کنید و دستورهای زیر را در آن وارد کنید.

3 پوشه ای با نام css در پوشه iranianshop ایجاد کنید و پرونده را با نام style در آن ذخیره کنید. 

4 یک پرونده جدید با قالب PhP ایجاد کنید و دستورهای صفحه بعد را در آن وارد کنید.
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5 برای ایجاد جداول شکل 17 کد زیر را بعد از سبک set-style-Link وارد کنید.
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6 پرونده را با نام index در مسیر \www\ iranianshop ذخیره و اجرا کنید. 

برای نمایش صحیح عبارات فارسی در هنگام ذخیره سازی کدینگ پرونده را UTF-8 قرار دهید.
قدم بعدی انجام پروژه، ایجاد صفحه وب ثبت نام در تارنما است. با توجه به اینکه در همه صفحه های تارنما 
بخش های سرصفحه، منوی پیوندها و پاصفحه تکراری است، باید دوباره دستورات HTML تولیدکننده این 
بخش ها در آنها تکرار شود که این فرایند باعث پیچیدگی مدیریت محتوای صفحه ها برای تغییرات و توسعه 
آینده آنها خواهد شد. برای رفع این افزونگی می توان دستورهای سرصفحه و پاصفحه را در پرونده های مستقل 

قرار داد و آنها را در صفحه هایی که موردنیاز است با تابع include فراخوانی کرد. 
تابع include : با استفاده از تابع include می توان محتوای یک پرونده php  را درون صفحه php دیگری 
وارد کرد. در این حالت وب سرور در هنگام اجرای صفحه، محتوای پرونده اضافه شده را خوانده، آن را با صفحه 

اول ترکیب می کند. سپس خروجی را در قالب یک صفحه نمایش می دهد.

 include شکل کلی تابع
include)  ' phpنام پرونده ');

  کارگاه 15   بهینه سازی پوسته تارنما

1 پوشه ای با نام includes در پوشه iranianshop ایجاد کنید.

2 بخش هایی که در باال و پایین تمام صفحات وجود دارد را در پرونده های جداگانه ذخیره کنید.

دستورهای موجود در پرونده index.php را به سه بخش تقسیم کنید. بخش اول که در ابتدای تمام صفحات 
وجود دارد. بخش دوم اختصاصی هر صفحه است و بخش سوم در پایین تمام صفحات وجود دارد. با استفاده 
از Dreamweaver دو پرونده با قالب php به نام های header و footer ایجاد و یک نسخه مشابه از بخش 

اول و سوم پرونده index.php را مطابق شکل 18 در آنها وارد کنید.
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شکل 18ـ بخش های صفحات وب فروشگاه بر خط
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3 پرونده های header . php و footer . php را در پوشه includes ذخیره کنید.

برچسب هایی که پاصفحه تارنما را تشکیل می دهند، همۀ برچسب های باز شده در پرونده header.  php را می بندد.
و   header . php پرونده  دو  در  که  را  سوم  و  اول  بخش  دستورهای   index . php پرونده  از   4

footer . php قرار دادید، حذف کنید.
پس از حذف، فقط کلمه » محصوالت« باقی می ماند.

5 محتوای پرونده header . php  را به ابتدای پرونده index . php اضافه کنید. 

دستورهای زیر را به ابتدای پرونده index .  php اضافه کنید؛ که پس از اجرا باعث نمایش سرصفحه و منوی پیوندها شود.
>?php
include )"includes/header. php");
?<

6 محتوای پرونده footer . php را به انتهای پرونده index . php اضافه کنید.

>?php
include )"includes/footer.php");
?<

7 پرونده index . php را ذخیره کرده، اجرا کنید.

خروجی ظاهر شده مانند حالتی است که همه دستورها را به صورت یک جا در پرونده index .   php وارد کرده 
بودید و تغییری در خروجی ایجاد نشده است.

ارزشیابی مرحله 3

مراحل کار
 شرایط عملکرد

(ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، 
مکان و ...(

نتایج 
ممکن

استاندارد
نمره (شاخص ها/داوری/نمره دهی(

بهینه سازی 
تارنما

مکان: کارگاه استاندارد رایانه
تجهیزات: رایانه ای که نرم افزار 
IDE طراحی صفحات  وب، 

نرم افزار شبیه ساز وب سرور و 
مرورگر استاندارد وب روی آن 

نصب باشد.
زمان: 15 دقیقه

باالتر از حد 
انتظار

تعیین صفحات مختلف تارنما ـ ایجاد 
پرونده برای سرصفحه و پا صفحه تارنما 

ـ طراحی پوسته تارنما
3

تعیین صفحات مختلف تارنما ـ ایجاد در حد انتظار
2پرونده برای سرصفحه و پاصفحه تارنما

پایین تر از حد 
1تعیین صفحات مختلف تارنماانتظار
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دریافت اطالعات از نمون برگ

یکی از مهم ترین مسائلی که هنگام طراحی  تارنمای پویا در نظر گرفته می شود، دریافت اطالعات از کاربر 
   method و  action به وسیلۀ نمون برگ ها است. برای تکمیل مباحث مربوط به نمون برگ کاربرد صفت های

را بررسی می کنیم.
اطالعات  کاربر،  به وسیلۀ   submit دکمه  کلیک  از  پس  که  می کند  مشخص  ویژگی  این   : action صفت 

شود. ارسال  سرویس دهنده  در  وبی  صفحه  چه  به  نمون برگ 
با  این صفت مشخص می کند که روش ارسال اطالعات نمون برگ به صفحه وب مقصد   : method صفت 

استفاده از روش GET یا POST باشد.
 GET اگر اطالعات حساسی در نمون برگ ارسالی وجود ندارد، مانند جستجو در تارنما از روش : GET روش
استفاده کنید. هنگامی که از GET استفاده می کنید اطالعات نمون برگ در نوار آدرس صفحه قابل  مشاهده 
است. روش GET برای ارسال اطالعات کم مناسب است. چون در مرورگرها تعداد حروفی که در نوار آدرس 

می توانید وارد کنید، محدود است.
 GET آن با method آرایه ای است برای دریافت اطالعات ارسالی نمون برگی که ویژگی : $ _ GET آرایه

مقداردهی شده  است.

 $_GET شکل کلی دسترسی به عناصر آرایه
;]"نام عنصر"[GET_$ = نام متغیر

مانند  مهم  اطالعات  دارای  نمون برگ  که  کنید  هنگامی استفاده  در  باید    POST روش  از   :  POST روش 
گذرواژه یا شماره  کارت های اعتباری است. روش POST امنیت بیشتری در ارسال اطالعات دارد و اطالعات 
نمون برگ در نوار آدرس صفحه وب قابل مشاهده نیست. با استفاده از روش ارسال POST می توانید حجم 
بسیار زیادی از اطالعات را ارسال کنید. حداکثر اطالعات در این روش به صورت پیش فرض 8 مگابایت است 
که در پرونده تنظیمات php به نام php.ini مشخص شده است و با ویرایش این پرونده می توان این محدودیت 

را تغییر داد.
 post آن با method آرایه ای است برای دریافت اطالعات ارسالی نمون برگی که ویژگی : $_POST آرایه

مقداردهی شده  است.

$_POST شکل کلی دسترسی به عناصر آرایه
;]"نام عنصر"[POST_$ = نام متغیر

در این کارگاه صفحه عضویت تارنما را طراحی می کنیم (شکل 19(

  کارگاه 16   طراحی صفحه وب پویای عضویت در تارنما
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شکل 19ـ صفحه عضویت در تارنما

1 پرونده register . php را ایجاد کنید.

یک پرونده جدید با قالب php و نام register ایجاد و نمون برگ دریافت اطالعات کاربر را ایجاد کنید. 
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اطالعات این نمون برگ با چه روشی به صفحه وب پویا ارسال می شود؟
2 پرونده register . php را در پوشه iranianshop ذخیره کنید.

3 در پرونده header . php پیوند مربوط به عضویت در تارنما را به صورت زیر تغییر دهید.

4 پرونده register . php را اجرا کنید.

5 صفحه وب پویای دریافت کننده اطالعات نمون برگ را ایجاد کنید.

 iranianshop ایجاد کرده، دستورها را وارد کنید و آن را در پوشه action_register.php یک پرونده جدید با نام
ذخیره کنید.

6 عملکرد ارسال اطالعات نمون برگ به صفحه وب پویای دریافت کننده را بررسی کنید.

فیلدهای نمون برگ را پرکنید و روی کلید ثبت نام کلیک کنید. شکل 20 صفحه نمون برگ را با اطالعات 
می دهد.  نمایش  نمونه 
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GET شکل 20ـ نمایش اطالعات نمون برگ ارسال شده به روش

در نوار نشانی شکل 20 چه اطالعاتی مشاهده می شود؟ مشاهده کدام یک از این اطالعات می تواند باعث 
احتمال نفوذ به تارنما شود؟

تغییر   POST به  را  نمون برگ  داده های  ارسال  روش   register . php پویای  وب  پرونده  در   7

دهید.

8 در صفحه وب پویای دریافت کننده تغییرات متناسب را با روش ارسال POST اعمال کنید.

در پرونده وب پویای action_register . php  همۀ دستورهای GET_$ را به POST_$ تغییر دهید.
9 عملکرد روش POST را بررسی کنید.

داده های جدید را در نمون برگ وارد کنید و روی کلید ثبت نام کلیک کنید.

POST شکل 21ـ خط آدرس در روش ارسال

اعتبارسنجی  نمون برگ

اعتبارسنجی در سمت سرویس دهنده و یا سرویس دهنده صورت می گیرد. منظور از اعتبارسنجی در نمون برگ های 
وب، بررسی معتبر بودن اطالعات واردشده به وسیله کاربر است. اعتبارسنجی می تواند شامل موارد زیر باشد:

 خالی نبودن عناصر ورود داده
 رعایت شکل درست رایانامه

 یکسان بودن گذرواژه و تکرارآن
برای اعتبارسنجی داده ها در سمت سرویس گیرنده از کدهای جاوا اسکریپت استفاده می شود. 

زمانی که اطالعات به صفحه بررسی وب پویا ارسال می شوند نیاز است از معتبر بودن داده های وارد شده 
به وسیلۀ کاربر اطمینان حاصل شود. برخی از توابع مورد نیاز برای انجام اعتبارسنجی در جدول 5 آمده است.
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جدول 5 ـ برخی از توابع موردنیاز برای اعتبارسنجی

کاربردشکل کلینام تابع

isset) )isset)به کمک این تابع می توان از معرفی شدن متغیرها اطمینان ;(نام متغیر
حاصل کرد. در صورتی که متغیر تعریف نشده باشد، مقدار 

false را برمی گرداند.

empty) )empty)در صورت ;(نام متغیر بررسی می کند.  را  متغیرها  بودن  تابع خالی  این 
برمی گرداند. را   true مقدار  متغیر،  بودن  خالی 

exit) )exit)تابع ;(پیام دلخواه این  از  برنامه  دستورات  اجرای  به  دادن  خاتمه  برای 
استفاده می شود. ورودی این تابع می تواند یک پیام نیز باشد 

الزامی نیست. تابع  این  برای  ورودی  واردکردن  اما 

filter_var) )filter_var)عبارت الگو , نام متغیر);
از می توان  رایانامه  صحت  بررسی  برای 

عبارت  به  جای   FILTER_VALIDATE_EMAIL
کرد. استفاده  الگو 

وپژوهش  FILTER_FLAG_SCHEME_REQUIRED الگوی های  خود  هنرآموز  کمک  به 
FILTER_VALIDATE_URL را برای تابع filter_var بررسی و با یک ایده شبیه سازی کرده، در 

خروجی مرورگر نتیجه را نمایش دهید.

  کارگاه 17   اعتبارسنجی اطالعات ارسالی نمون برگ

پس از ارسال اطالعات نمون برگ که به وسیلۀ کاربر وارد شده، باید از پر بودن همه فیلدهای ضروری، یکسان 
بودن مقدار فیلدهای گذرواژه و تکرار آن و درست بودن قالب مقدار فیلد رایانامه اطمینان حاصل کرد.

ابتدای پرونده  به  را تکمیل کرده،  بازکنید. دستورهای زیر  را   action_register . php 1 پرونده 

کنید. اضافه 



172

2 برای بررسی یکسان بودن کلمه عبور و تکرار 

آن دستورهای زیر را به پرونده اضافه کنید.

3 برای بررسی صحت ورود نشانی رایانامه، دستورهای زیر را به پرونده اضافه کنید.

4 با استفاده از وب سرور، مراحل عضویت در تارنما را با واردکردن داده هایی که باعث ایجاد خطا 

می شود، بررسی کنید. 

  کارگاه 18   اعتبارسنجی اطالعات ورودی

register . php را بازکنید. دستورهای صفحه بعد را در محل مشخص شده به پرونده  1 پرونده 

کنید. اضافه 
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2 پرونده را ذخیره کرده، فرایند ثبت نام را بدون وارد کردن نام کاربری انجام دهید. پیام های 

ایجاد شده را بررسی کنید.

مراحل کار
 شرایط عملکرد

(ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، 
مکان و ...(

نتایج 
ممکن

استاندارد
نمره (شاخص ها/داوری/نمره دهی(

تبادل داده بین 
سرویس دهنده 

و سرویس 
گیرنده

مکان: کارگاه استاندارد رایانه
تجهیزات: رایانه ای که نرم افزار 

IDE طراحی صفحات وب، نرم افزار 
شبیه ساز وب سرور و مرورگر 

استاندارد وب روی آن نصب باشد.
زمان: 20 دقیقه

باالتر از 
حد انتظار

به  اطالعات  ثبت  نمون برگ  ایجاد 
ارسال  و   POST و   GET روش  دو 
ـ  پویا  وب  صفحه  یک  به  اطالعات 
اعتبارسنجی  توابع  از  بهینه  استفاده 
کاربر  خطاهای  مدیریت  و  اطالعات 

یی نها

3

در حد 
انتظار

به  اطالعات  ثبت  نمون برگ  ایجاد 
ارسال  و   POST و   GET روش  دو 

پویا وب  صفحه  یک  به  اطالعات 
2

پایین تر از 
1طراحی اولیه نمون برگحد انتظار

معیار شایستگی انجام کار:
کسب حداقل نمره 2 از مراحل ایجاد واکنش به رویدادها، ساخت یک صفحه وب پویای ساده، تبادل داده بین سرویس دهنده 

و سرویس گیرنده
کسب حداقل نمره 2 از بخش شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش

کسب حداقل میانگین 2 از مراحل کار

ارزشیابی مرحله 4
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جدول ارزشیابی پایانی
شرح کار:

1ـ ایجاد واکنش به رویدادها 
2ـ ساخت صفحه وب پویای ساده 

3ـ بهینه سازی تارنما
4ـ تبادل داده بین سرویس دهنده و سرویس گیرنده

استاندارد عملکرد: 
با استفاده از دانش ساختار صفحات وب پویا، صفحه ساده وب پویا و تعاملی ایجاد کند و بین سرویس دهنده و سرویس گیرنده تبادل داده انجام دهد.

شاخص ها:

شاخص های مرحله کارشماره مرحله کار

نمایش پیام بر اساس کاربرد ـ ایجاد تابع و فراخوانی تابع برای واکنش به رویداد بر حسب نیاز 1

2
نصب و راه اندازی سرویس دهنده وب شبیه ساز وب سرورـ  تشخیص و رفع اشکاالت عدم نصب بودن نرم افزارهای الزم جانبیـ  رفع اشکاالت عدم کارکرد 
صحیح نرم افزار شبیه ساز وب سرور در خصوص پورت 80 ـ اعالن آرایه و متغیرهای مورد نیاز برحسب نیاز ـ به کارگیری ساختار شرطی و تکرار بر 

اساس نیاز ـ ایجاد برچسب های HTML با استفاده از دستورات زبان سمت سرور ـ رفع خطای کد صفحه

تعیین واحدهای مختلف تارنما ـ طراحی پوسته تارنما ـ ایجاد پرونده سرصفحه و پاصفحه تارنما و افزودن آنها به صفحات تارنما3

ایجاد نمون برگ و درج عناصر در نمون برگ بر حسب نیاز ـ ارسال اطالعات نمون برگ به روش مورد نیاز ـ استفاده بهینه از توابع اعتبارسنجی 4
اطالعات ـ مدیریت خطاهای کاربر نهایی

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
مکان : کارگاه رایانه مطابق استاندارد تجهیزات هنرستان ها

تجهیزات: رایانه ای که نرم افزار IDE طراحی صفحات وب، نرم افزار شبیه ساز وب سرور و مرورگر استاندارد وب روی آن نصب باشد.
زمان :75 دقیقه (ایجاد واکنش به رویدادها 10 دقیقه ـ ساخت یک صفحه وب پویای ساده 30 دقیقه ـ بهینه سازی تارنما 15 دقیقه ـ تبادل داده بین سرویس دهنده و 

سرویس گیرنده 20 دقیقه(

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

2ایجاد واکنش به رویدادها1

2ساخت صفحه وب پویای ساده2

1بهینه سازی تارنما3

2تبادل داده بین سرویس دهنده و سرویس گیرنده4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
مدیریت کیفیت، پایش شاخص های کیفیت ـ تفکر خالق، برقراری ارتباط بین پدیده های قدیم و جدید ـ زبان فنی 

رعایت ارگونومی
ایجاد فروشگاه بر خط کاهش سفرهای درون و برون شهری

به کارگیری خالقانه دستورات سمت سرویس دهنده ـ نگرش جست وجوگر و کنجکاوانه در حل مسائل

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 است.




