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مقدمه
امروزه با پیشــرفت علم و فناوري، افزایش ســطح دانــش و مهارت هاي ارتباطي به 
عنوان دو جزء الینفک از یكدیگر قلمداد مي شــوند، در راســتاي ایجاد ارتباط در عصر 
اطالعات، اینترنت مناســب ترین و در عین حال کم هزینه ترین راه ایجاد ارتباط تعاملي به 
شــمار مي رود، وب به عنوان اصلي ترین رابط اینترنت به منظور تبادل اطالعات در دنیاي 

مجازي به کار مي رود.
لذا براي بهره گیري مؤثر از اینترنت و ارتباط با آن بهتر اســت خود را به علم طراحي 

صفحات وب و وب سایت مجهز نماییم.
در این کتاب ســعي شده اســت مراحل طراحي یک وب سایت به طور خودآموز و با 
بیان بســیار ساده آموزش داده شود، اما مسلمًا از اشتباهات احتمالي مبرا نخواهد بود، لذا 
از خوانندگان گرامي این کتاب خواهشمندم اینجانب را از نظرات ارزشمند خود بهره مند 

نمایند تا در چاپ بعدي کتاب نسبت به اصالح آن اقدام شود.

مؤلف



1 پيمانه مهارتى: طراحى صفحات وب(پيشرفته)
واحد كار اول:پايگاه داده

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. 



2
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى

نام استاندارد: طراح صفحات وب(پيشرفته)
شماره: 2 /4 / 15- ف، هـ 

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.
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واحد كار دوم  

پس از مطالعه اين واحد كار از فراگير انتظار مي رود كه:
1 - انواع مدل هاي پايگاه داده را بشناسد.

2 - مفهوم پايگاه هاي داده  رابطه اي را بداند.
3 - انواع رابطه ها را بشناسد.

4 - اصول طراحي پايگاه داده را بداند.
5 - با مفهوم نرمال سازي آشنا باشد.

6 - انواع مدل هاي نرمال اول، دوم و سوم را بشناسد.

  زمان(ساعت) 

عملىنظرى
85

پايگاه داده 
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با مفاهيم كلي بانك اطالعاتي، موجوديت، ركورد، فيلد و ... در درس بانك اطالعاتي 
سال گذشته آشنا شده ايد. 

ــته، با مفاهيم پيشرفته تر بانك اطالعاتي نيز  در اين درس ضمن يادآوري مباحث گذش
ــنا خواهيد شد. در حقيقت سيستم بانك اطالعاتي يا پايگاه داده ها، سيستم كامپيوتري  آش
ــه الكترونيكي تشبيه كرد كه  ــت. پايگاه داده را مي توان به يك قفس نگهداري اطالعات اس

اطالعات را به طور منظم درون خود نگهداري مي كند. 
ــي روي آن انجام دهند كه  ــد اعمال مختلف ــتم بانك اطالعاتي مي توانن ــران سيس كارب

نمونه هايي از اين اعمال عبارتند از: 
• افزودن فايل هاي جديد و خالي به پايگاه داده

• افزودن داده درون فايل هايي كه از قبل ايجاد شده اند.
• بازيابي داده ها از فايل هاي موجود
• تغيير در داده هاي فايل هاي موجود
• حذف داده ها از فايل هاي موجود

• حذف فايل هاي پايگاه داده

1-2 مدل هاي پايگاه داده 

مدل هاي پايگاه داده ها يك طرح و الگوي كاري براي كاربران پايگاه داده ها را در سطح 
ــخص مي كنند و معموالً سيستم هاي مديريت پايگاه داده براساس مدل هايي كه  منطقي مش

استفاده مي كنند تقسيم بندي مي شوند.

ــخگويي به نكته ــه كامپيوتري كه براي مديريت داده ها و پاس ــه برنام  ب
كاربران از طريق پايگاه داده به كار برده مي شود سيستم مديريت پايگاه 

داده (DBMS) گفته مي شود.

مقدمه 

مهم ترين انواع مدل هاي پايگاه داده عبارتند از:
• پايگاه داده سلسله مراتبي

• پايگاه داده رابطه اي
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• پايگاه داده شبكه اي
• پايگاه داده شئ گرا 

1-1-2 مدل سلسله مراتبي
اين ساختار يكي از قديمي ترين مدل هاي طراحي بانك اطالعاتي است. در اين مدل

ــط  توس ــا  آن ه ــن  بي ــاط  ارتب و  ــا  داده ه
اشاره گرهايي با يكديگر مرتبط مي شوند.

ــكل 1-2 يك نمونه مدل سلسله مراتبي  ش
ــله مراتبي كه مشابه ساختار  ــت. مدل سلس اس
درخت پياده مي شود، داراي يك گره ريشه a و 

 Nگره فرزند است.

ــا از باال به پايين صورت  ارتباط بين گره ه
ــر به  ــاي پايين ت ــيري از گره ه ــرد و مس مي گي

شكل 1-2گره هاي باالتر وجود ندارد.

ــد، اما هر گره فرزند، تنها يك گره  ــته باش هر گره پدري مي تواند چند گره فرزند داش
پدر دارد.

شكل 2-2
در شكل a ،2-2 گره پدر و c و b گره هاي فرزند هستند.

ــيار مشكل است، به همين دليل پس از  ــازي ساختار سلسله مراتبي بس در عمل پياده س
مدتي جاي خود را به مدل هاي ديگر پايگاه داده داد و عمًال منسوخ شده است.

2-1-2 پايگاه داده شبكه اي 
ــد.  ــاس دو مفهوم مهم مجموعه ها و ركوردها ارائه ش ــال 1969 و براس اين مدل در س

پياده سازي اين مدل توسط گراف انجام مي شود.
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ــت كه مدل هاي  مزيت اين روش اين اس
ارتباطي طبيعي بيشتري را بين موجوديت ها 
ــال پيچيدگي  ــدو در عين ح ــم مي كن فراه

كمتري خواهد داشت. 
اگر بخواهيم اين مدل را توسط ساختار 
درختي پياده كنيم، مي توانيم بگوييم كه هر

گره فرزند مي تواند بيش از يك گره پدر داشته باشد.
ــله مراتبي است و در نتيجه عمليات ذخيره و بازيابي   اين مدل پيچيده تر از مدل سلس

پيچيده تري نيز دارد.

3-1-2 مدل رابطه اي 
ــت كه هر جدول  ــامل يك مجموعه جدول اس پايگاه داده رابطه اي از ديد كاربران ش
ــتون، فيلدهاي جدول و  ــت. اطالعات مربوط به هر س ــتون هايي اس ــطرها و س داراي س

اطالعات هر سطر مربوط به يكي از ركوردهاي جدول است.
                            جدول 2-1 

شماره دانش آموزينام خانوادگينام
13457932اقباليعلي 
32433592احمديمريم
24123714بهرامي ميثم
12392343فداييزهرا

در جدول 1-2، سه فيلد با عناوين نام، نام خانوادگي و شماره دانش آموزي وجود دارد 
و همچنين هر سطر اطالعات مربوط به يكي از ركوردهاي جدول را نمايش داده است. 

فيلد: كوچك ترين واحد داده ذخيره شده در بانك اطالعاتي است. جدول 1-2 شامل 
سه فيلد ايجاد شده با عناوين «نام»، «نام خانوادگي» و «شماره دانش آموزي» است.

ركورد: مجموعه اي از فيلدهاي ذخيره شده مرتبط به هم است. به عنوان مثال در جدول 2-1 
نام خانوادگي فدايي مربوط به فردي با نام زهرا و شماره دانش آموزي 12392343 است و 
چنانچه اين فرد از جدول حذف شود، تمام ويژگي هاي مربوط به او نيز از جدول حذف 

شكل 2-3
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واحد كاردوم:پايگاه داده

ــخصات افراد ديگر نخواهد  ــخصات اين فرد تأثيري در مش ــوند و تغيير در مش مي ش
داشت لذا هر سطر از جدول 1-2 به عنوان يك ركورد در نظر گرفته مي شود. 

مدل هاي رابطه اي چند ويژگي مهم دارند:
• رديف هاي تكراري در آن ها وجود ندارد.

• ترتيب رديف ها اهميتي در ساختار مدل ندارد.
• ترتيب ستون ها اهميتي در ساختار مدل ندارد.

• مقادير هر فيلد غيرقابل تجزيه است.
 

مفهوم كليد
• كليد در مدل رابطه اي، صفت يا ستوني است كه براي هر كدام از ركوردها (سطرها) 
ــماره دانش آموزي  ــتون ش مقدار منحصر به فردي دارد. به عنوان مثال در جدول 1-2، س
مي تواند به عنوان فيلد كليد در نظر گرفته شود زيرا يقين داريم كه براي هر ركورد منحصر 

به فرد است و مقدار اين فيلد براي دو ركورد متفاوت از جدول يكسان نخواهد بود. 

محيط عملياتي
سازمان، مؤسسه يا نهادي را در نظر بگيريد كه قصد داريم براي آن يك بانك اطالعاتي 

ايجاد كنيم. در اين صورت به اين سازمان، مؤسسه يا نهاد، محيط عملياتي گفته مي شود.
مثال هاي زير نمونه هايي از محيط عملياتي هستند: 

1 - يك مدرسه
2 - يك دانشگاه

3 - يك بيمارستان

4 - يك اداره يا سازمان دولتي
5 - يك بانك

6 - يك كتابخانه

تمرين:
چند محيط عملياتي نام ببريد.
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نام استاندارد: طراح صفحات وب(پيشرفته)
شماره: 2 /4 / 15- ف، هـ 

ــه عنوان موجوديت  ــاز، تعدادي از اجزاي آن ب ــط عملياتي با توجه به ني ــر محي در ه
ــه موجوديت هايي با عنوان دانش آموز،  ــوند، به عنوان مثال در محيط مدرس انتخاب مي ش
ــك، اتاق،  ــتان موجوديت هاي بيمار، پزش معلم و درس داريم. در محيط عملياتي بيمارس

بخش و ... وجود دارد.

ــه را در نظر بگيريد، هر كدام از موجوديت هاي محيط عملياتي   محيط عملياتي مدرس
ويژگي ها و صفات متعددي دارند كه فقط برخي از آن ها را مي توان به عنوان فيلد در نظر 
گرفت، به عنوان مثال يك دانش آموز مي تواند صفات و ويژگي هاي زير را داشته باشد: 

•    نام
•    نام خانوادگي

•    نام پدر
•    نام مادر

•    رنگ چشم
•    قد

•    وزن
•    تاريخ تولد

•    و ... 
اما همان طور كه مشاهده مي كنيد تمام اين صفات در محيط عملياتي مدرسه كاربردي 
نيستند، به عنوان مثال، رنگ چشم، قد، وزن، نام مادر و ... در محيط عملياتي مدرسه به كار 
نمي روند. عالوه بر اين در يك باشگاه ورزشي، يك بيمارستان يا هر محيط عملياتي ديگر، 

با توجه به نيازها، صفات و ويژگي هاي متفاوتي در نظر گرفته مي شوند.
ــر را براي هر كدام از  ــه مي توان ويژگي هاي زي ــور كلي در محيط عملياتي مدرس به ط

موجوديت ها در نظر گرفت.
ويژگي هاي موجوديت دانش آموز

تمرين:
چه موجوديت هايي براي محيط هاي عملياتي بانك و كتابخانه مي توان انتخاب كرد؟
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واحد كاردوم:پايگاه داده

(name) 1 - نام
(family) 2 - نام خانوادگي

(major) 3 - رشته تحصيلي
(date) 4 - تاريخ تولد
(area) 5 - محل تولد

(grade) 6 - نمره
 ويژگي هاي موجوديت معلم

(tname) 1 - نام
(tfamily) 2 - نام خانوادگي

(taddress) 3 - آدرس
(ttel) 4 - تلفن

ويژگي هاي موجوديت درس
(cnumber) 1 - كد درس

(cname) 2 - نام درس
(hcourse) 3 - تعداد ساعات در طول هفته

ــه و هر كدام از  ــن موجوديت ها، يك جدول در محيط عملياتي مدرس ــر كدام از اي ه
ويژگي ها و صفات موجوديت ها، يك فيلد در جدول هاي بانك اطالعاتي خواهند بود.

ــد در مدل هاي رابطه اي نبايد رديف هاي تكراري  ــاره ش همان طور كه پيش از اين اش
ــدن مطلب كالس خود را در نظر بگيريد، معلم شما  ــد، براي روشن ش ــته باش وجود داش
ــت  ــتفاده مي كند،  ممكن اس براي صدا كردن دانش آموزان از كدام صفت دانش آموزان اس
ــتفاده از نام خانوادگي براي صدا كردن دانش آموزان به اين  ــخ دهيد نام خانوادگي، اس پاس
ــت كه احتمال تكراري بودن كمتري دارد، تا اينجا مي توان گفت نام خانوادگي به  دليل اس
ــت، اما اگر حتي يك مورد تكراري وجود داشته  ــده اس عنوان فيلد كليد در نظر گرفته ش
ــد و دو دانش آموز داراي نام خانوادگي مشابه باشند، به دليل احتمال بروز اشتباه ديگر  باش
ــوالً نام به دنبال  ــتفاده كرد، در اين صورت معم ــي به تنهايي اس ــوان از نام خانوادگ نمي ت

نام خانوادگي استفاده مي شود.
يعني دو فيلد نام و نام خانوادگي به عنوان كليد استفاده مي شوند.
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نام استاندارد: طراح صفحات وب(پيشرفته)
شماره: 2 /4 / 15- ف، هـ 

• اگر كليد انتخاب شده شامل يك فيلد باشد، آن را فيلد كليد ساده مي گويند.
• اگر كليد انتخاب شده شامل دو يا چند فيلد باشد، آن را فيلد كليد مركب مي گويند. 

اما اگر قدري دقيق تر شويم، مي بينيم كه باز هم احتمال تكراري بودن نام و نام خانوادگي 
و اين كه دو نفر داراي نام و نام خانوادگي يكسان باشند نيز وجود دارد. اگر بخواهيم محيط 
عملياتي مدرسه را طوري طراحي كنيم كه احتمال تكراري بودن فيلدها را به صفر برسانيم 
بهتر است به جاي تركيب فيلدها يك فيلد جديد با نام شماره دانش آموزي به ويژگي هاي 
ــد كه هيچ  ــت دانش آموز اضافه كنيم، در اين صورت اطمينان حاصل خواهد ش موجودي
ــان ندارند و در نتيجه ايجاد سطر تكراري در جدول  دو دانش آموزي اطالعات كامًال يكس

نخواهيم داشت. 
براي تهيه جدول ها نكات زير را در نظر بگيريد: 

1 - هر موجوديت مستقل را به عنوان يك جدول در نظر بگيريد.
•  معلم
•  درس

•  دانش آموز
2 - صفت هاي موجوديت ها به عنوان فيلدهاي جدول ها در نظر گرفته مي شوند. 

جدول مربوط به دانش آموز 
(Student) جدول 2-2 فيلدهاي جدول دانش آموز

شماره دانش آموزي* 
(id)

نام 
(name)

نام خانوادگي 
(family)

تاريخ تولد 
(date)

محل تولد 
(area)

نمره 
(grade)

جدول مربوط به معلم 

(teacher) جدول 3-2 فيلدهاي جدول معلم            
كد معلم*  

tcode

نام 
tname

نام خانوادگي 
tfamily

آدرس 
taddress

تلفن 
ttel
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جدول مربوط به درس
(course) جدول 4-2 فيلدهاي جدول درس

كد درس* 
cnumber

نام درس 
cname

تعداد ساعات در طول هفته 
hcourse

ــتند. در طراحي و تحليل  ــي موجوديت ها با يكديگر مرتبط هس ــر محيط عمليات در ه
بانك هاي اطالعاتي، وجود اين ارتباط و بررسي ماهيت آن، يكي از مراحل اصلي كار است.
در محيط عملياتي مدرسه، هر دانش آموز در سال تحصيلي در چند درس ثبت نام مي كند.

به كلمات «هر» و «چند» در ابتداي موجوديت هاي دانش آموز و درس دقت كنيد، وجود 
اين كلمات به اين معناست كه يك دانش آموز چند درس را انتخاب كرده است. 

ماهيت ارتباط دانش آموز- درس، «يك به چند» است. 

با توجه به توضيحات بخش محيط عملياتي، به تناظر بين تعداد موجوديت ها، ماهيت 
ارتباط گفته مي شود و اين تناظر مي تواند انواع زير را داشته باشد: 

• ارتباط يك به يك (1:1)
(1:N) ارتباط يك به چند •
(N:N) ارتباط چند به چند •

ــته  ــه و مدير را نيز در نظر داش ــه موجوديت هاي مدرس اگر در محيط عملياتي مدرس
باشيم، در ارتباط يك به يك، يك نمونه از موجوديت اول با يك نمونه از موجوديت دوم 

ارتباط دارد، به عنوان مثال هر مدرسه يك مدير دارد.
ــه چند، يك نمونه از موجوديت اول با چند نمونه از موجوديت دوم  ــاط يك ب در ارتب
ارتباط دارد و در مقابل هر نمونه از موجوديت دوم با يك نمونه از موجوديت اول ارتباط 

دارد، به عنوان مثال يك مدرسه چند معلم دارد و هر معلم در يك مدرسه تدريس مي كند.

نكته
فيلدهايي كه كنار آن ها عالمت * درج شده است، فيلدهاي كليدي هستند. 

2-2 انواع ماهيت ارتباط 
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در ارتباط چند به چند، يك نمونه از موجوديت اول با چند نمونه از موجوديت دوم ارتباط 
دارد و همچنين يك نمونه از موجوديت دوم با چند نمونه از موجوديت اول مرتبط است. 

ــاي درس، معلم و  ــر گرفتن موجوديت ه ــه با در نظ ــال: در محيط عملياتي مدرس مث
دانش آموز، ماهيت هاي ارتباط و تناظر بين موجوديت ها به صورت زير خواهد بود:

1 - درس- معلم: هر معلم چند درس ارائه مي دهد و هر درس توسط يك معلم ارائه 
مي شود لذا نوع ارتباط بين درس و معلم يك به چند خواهد بود.

ــر دوره تحصيلي چند درس را انتخاب  ــوز: هر دانش آموز در ه 2 - درس- دانش آم
ــوع ارتباط بين درس-  ــود. لذا ن ــط چند دانش آموز اخذ مي ش ــد و يك درس توس مي كن

دانش آموز چند به چند است.

1-2-2 تأثير ماهيت ارتباط بر بانك اطالعات 
ــد و حتي  ماهيت ارتباط بين موجوديت ها مي تواند در طراحي جدول ها تأثيرگذار باش

ممكن است الزم شود، در انتخاب و طراحي جدول ها يك بازبيني كلي انجام شود. 
براي ايجاد ساختار نهايي جدول هاي بانك اطالعاتي بايد نكات زير را در نظر گرفت: 

1 - در ارتباط هاي 1:1 جدول ها در هم ادغام مي شوند.
 N 1 فيلد اصلي طرف 1 به عنوان كليد خارجي به جدول طرف:N 2 - در ارتباط هاي

افزوده مي شود.
ــاخته مي شود، طوري كه شامل كليدهاي  3 - در ارتباط هاي N:N يك جدول جديد س

هر دو طرف باشد.

ــتر، يك محيط عملياتي جديد را در نظر مي گيريم. مثًال محيط  به منظور ارائه مثال بيش
عملياتي توليد كنندگان قطعات صنعتي در شهرهاي مختلف. اين محيط عملياتي داراي دو 

تمرين:
نوع ارتباط معلم- دانش آموز را از لحاظ ماهيت ارتباط بررسي كنيد.

3-2 محيط عملياتي توليدكنندگان قطعات صنعتي 
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 ( Pجدول) موجوديت توليدكننده
*(P #) 1 - شماره توليدكننده

(Pname) 2 - نام توليدكننده
(Color) 3 - رنگ

(Weight) 4 - وزن
(City) 5 - شهر

ــود و همچنين هر توليدكننده،  ــت توسط چند توليدكننده توليد ش هر قطعه ممكن اس
چند قطعه توليد مي كند، در نتيجه ماهيت ارتباط اين دو موجوديت چند به چند است.

ــد، بايد يك جدول  ــد، در ارتباط هاي چند به چن ــاره ش همان طور كه پيش از اين اش
جديد ساخته شود كه فيلدهاي آن حداقل بايد شامل فيلدهاي كليد اصلي دو جدول اوليه 
باشند. در نتيجه يك جدول جديد شامل دو موجوديت شماره قطعه و شماره توليدكننده 

خواهيم داشت: 
 (SP) جدول

(S#) 1 - شماره قطعه
(P#) 2 - شماره توليدكننده

(Qty) .افزوده شود SP در اين محيط عملياتي تعداد قطعه توليد شده نيز مي تواند به جدول
ــوط به اين محيط عملياتي به اين  صورت  ــه جدول مرب با توجه به توضيحات فوق س

ترسيم مي شوند:
(P) جدول توليدكننده

جدول 2-5 
(P#) شماره توليدكننده(Sname) نام توليدكننده(Status) تعداد خط توليد(City) شهر

* (S#) 1 - شماره قطعه
(Sname) 2 - نام قطعه

(Status) 3 - تعداد
 (City) 4 - شهر

موجوديت اصلي «قطعه» و «توليدكننده» است.
براي هركدام از موجوديت ها مي توان صفات (فيلدهاي) زير را در نظر گرفت:

(S جدول) موجوديت قطعه
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(S) جدول قطعه
جدول 2-6 

(S#)شماره قطعه(Sname) نام قطعه(Color) رنگ(Weight) وزن(City) شهر

                                 جدول 2-7 
( S#) شماره قطعه(P #) شماره توليدكننده(Qty) تعداد قطعه توليد شده

جداول فوق را با داده هاي نمونه زير در نظر مي گيريم: 

(SP) جدول توليدكننده- قطعه

             جدول 8-2 توليدكننده
CityStatusPnameP#

P1احمدي20تهران

P2رضايي10كرمانشاه

P3سليمي30كرمانشاه

P4مهدوي20تهران

P5ميثمي30شيراز

P

                          جدول 9-2 قطعه
CityWeightColorSnameS#

S1پيچقرمز12تهران

S2شيرسبز17كرمانشاه

S3لولهآبي17بوشهر

S4لولهقرمز14تهران

S5پيچ گوشتيآبي12كرمانشاه

S6فازمترقرمز19تهران

S
            جدول  10-2 توليد كننده - قطعه

QtyP#S#

300P1S1

200P2S1

400P3S1

200P4S1

100P5S1

100P6S1

300P1S2

400P2S2

200P2S3

200P2S4

300P4S4

400P5S4

S P
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ــتر آشنا شويد، سطر اول را در نظر بگيريد، مفهوم  براي اين كه با مفهوم جدول SP بيش
سطر اول اين است كه: 

قطعه S1 به ميزان 300 عدد توسط توليدكننده P1، توليد شده است، يا اين كه توليدكننده 
 P1از قطعه S1 به ميزان 300 عدد توليد كرده است.

ــدول P ،S و SP وجود دارد،  ــه ج در محيط عملياتي توليدكنندگان قطعات صنعتي س
كامًال مشخص است كه در جدول هاي فوق فيلدهاي مربوط به هر كدام، كامًال ضروري 

هستند و به درستي انتخاب شده اند. 
جدول 2-11

QtyP#CityS#

300P1تهرانS1

200P2تهرانS1

400P3تهرانS1

200P4تهرانS1

100P5تهرانS1

100P6تهرانS1

300P1كرمانشاهS2

400P2كرمانشاهS2

200P2كرمانشاهS3

200P2تهرانS4

300P4تهرانS4

400P5تهرانS4

ــه جاي جدول SP در بانك  فرض كنيد، ب
 ،S# ــا چهار فيلد ــي، جدول SCP را ب اطالعات
ــيم، در اين  P# ،City و Qty طراحي كرده باش

صورت مقادير نمونه اي جدول به  اين صورت 
خواهد بود: 

با دقت در جدول 11-2 مشاهده مي شود 
ــد City كامًال  ــود در فيل ــاي موج ــه داده ه ك
 P ــق جدول هاي ــتند و از طري ــراري هس تك
ــتند، به اين عمل  ــي هس و S نيز قابل دسترس
تكراري بودن داده ها كه موجب اشغال فضاي 
ــتر در پايگاه داده ها و جدول ها مي شود،  بيش

عمل افزونگي داده ها گفته مي شود.
براي طراحي يك پايگاه داده استاندارد

تمرين:

4-2 نرمال سازي بانك هاي اطالعاتي

مفهوم سطرهاي دوم و آخر را بيان كنيد. 
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بايد دقت كرد كه عمل افزونگي داده ها اتفاق نيفتد.
در طراحــي يــک بانک اطالعاتي پــس از تحليل و بررســي موجوديت ها و در نظر 
گرفتن صفات هر كدام از آن ها الزم اســت جداول به شــکل نرمال دربيايند، نرمال سازي      
)Normalization(، فرايندي است در رابطه با بانک هاي اطالعاتي كه با دو هدف عمده زير 

انجام مي شود: 
کاهــش افزونگي اطالعات: به اين معني كه اطالعــات فقط در يک مکان )جدول( 
ذخيره شــوند نه اين كه چند بار در جدول هاي مختلف تکرار شــوند و در تمام بانک با 

استفاده از روابط )Relationship( تعريف شده قابل دسترسي باشند.
حفظ يکپارچگــي اطالعات: به ايــن معني كه اعمــال تغييــرات روي اطالعات                 
)نظير ايجاد، بهنگام سازي و حذف( در يک مکان انجام شود و به دنبال آن آثار تغييرات در 
تمام بانک مشاهده گردد. براي روشن شدن مفهوم يکپارچگي  به مثال زير توجه نماييد: 

فــرض كنيد يک بانک اطالعاتي داراي دو موجوديت كتاب و نويســنده باشــد. هر 
يــک از موجوديت هاي فوق داراي صفت  هاي )Attribute( مختص به خود مي باشــند. به 
عنوان نمونه موجوديت »كتاب« داراي صفت »نام نويسنده« و موجوديت »نويسنده« داراي 
صفت هاي متعددي نظير »نام نويســنده«، »آدرس نويســنده« و ... باشد. در صورتي كه در 
موجوديت »كتاب« يک ركورد ايجاد نماييم بدون اين كه نام نويســنده آن را در موجوديت 

»نويسنده« ايجاد كرده باشيم، مسلمًا يک ناهنجاري به وجود خواهد آمد.
بــا توجه به اهداف فوق مي تــوان گفت كه فرايند نرمال ســازي از ناهنجاري هاي به 
وجــود آمده به دليل بروز تغييرات در بانــک اطالعاتي جلوگيري خواهد نمود. با اعمال 
فرايند نرمال سازي، يک بانک اطالعاتي كارا و مطمئن خواهيم داشت. فرايند نرمال سازي، 

فرم هاي متفاوتي دارد كه انواع متداول آن به شرح ذيل مي باشند:
 )NF1(  فرم اول نرمال  •

 )NF2(  فرم دوم نرمال   •
 )NF3(  فرم سوم نرمال   •

)NF(1 1-4-2 فرم اول نرمال
موجوديت يا جدولي در فرم نرمال اول است كه هيچ كدام از فيلدهاي آن قابل تقسيم نباشد، 
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ــوز را در نظر بگيريد،  ــه موجوديت دانش آم ــه عنوان مثال در محيط عملياتي مدرس ب
چنانچه جدول مربوط به  آن را به صورت زير طراحي كرده باشيد:  

                                         جدول 2-12 
معدلمحل تولدتاريخ تولدنام پدرنام و نام خانوادگي

حال جدول فوق با مقادير نمونه اي به صورت زير خواهد بود: 

جدول 2-13 
معدلمحل تولدتاريخ تولدنام پدرنام و نام خانوادگي

19/30تهران75/3/1احمدمينا رضايي
19/02تهران74/7/2محمدرضامريم توكلي
18/25مشهد75/6/3مهديسارا بهرامي
18/17كرمانشاه74/12/5محمدسعيدزهرا ساداتي

19/35تهران75/6/6علي اكبرفاطمه خدابخشي

مقادير فيلد اول جدول قابل تجزيه هستند به اين معنا كه اگر هر كدام از اسامي نام و 
ــت، به عنوان  ــيم كنيم، آنگاه دو بخش اطالعاتي معنادار خواهيم داش نام خانوادگي را تقس
ــت، مي توان در اين فيلد دو  نمونه در ركورد اول، فيلد اول داراي مقدار «مينا رضايي" اس
مقدار "مينا" و "رضايي" را استخراج نمود طوري كه هر كدام از اين اطالعات معنادار باشند 
(جزء اول نام و جزء دوم، نام خانوادگي ركورد اول است). در اين حالت مي توان گفت كه 

جدول در فرم نرمال اول نيست، زيرا مقادير فيلدها قابل تجزيه هستند.
ــت، آيا در اين  ــال قابل تجزيه اس ســؤال: فيلد تاريخ تولد نيز به اجزاي روز، ماه و س

حالت نيز مي توان گفت جدول در حالت نرمال نوع اول قرار ندارد؟
پاسخ: اصطالح معنادار وابسته به نوع محيط عملياتي است، در محيط عملياتي مدرسه، 
فيلد تاريخ به عنوان يك فيلد مجزا و غيرقابل تجزيه در نظر گرفته مي شود. همين مسأله 
ــي كرد، هر شماره تلفن از تركيب چند عدد در  ــماره تلفن نيز بررس را مي توان در فيلد ش
كنار هم تشكيل شده است، اگر اعداد را تجزيه كنيم، معنايي در محيط عملياتي نخواهند 

داشت. در نتيجه در جدول 13-2 فقط فيلد اول قابل تجزيه است.
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(NF 2)2-4-2 فرم دوم نرمال
ــتگي تابعي را بشناسيد، مفهوم  ــدن مفهوم فرم نرمال بايد مفهوم وابس ــن ش براي روش

وابستگي تابعي در بانك هاي اطالعاتي مشابه مفهوم تابع در رياضي است. 
مفهوم تابع در رياضي: در يك رابطه با نام R، متغير X با Y وابستگي تابعي دارد، اگر 
به ازاي هر مقدار X فقط و فقط يك مقدار Y وجود داشته باشد، در اين صورت وابستگي 

جدول 14-2 تابعي X و Y به صورت X      Y   شان داده مي شود. 
ZYX
z1y1x1
z3y2x2
z2y1x1
z2y2x3
z3y3x4

در رابطه R، مي خواهيم وابستگي تابعي X      Y    و Y         Zرا بررسي كنيم:
وابستگي تابعي X          Y    برقرار است، زيرا به ازاي مقادير يكسان از  x1، مقادير 
ــتون X را در نظر بگيريد، اين ستون داراي  يكســاني در  y1 وجود دارد، به عنوان مثال س
دو مقدار تكراري x1 است، كه هر دو مقدار آن با y1 از ستون Y متناظر است، در نتيجه به 

دليل مساوي بودن طرف دوم رابطه، وابستگي تابعي X      Y  برقرار است. 
  y2 و y1 داراي دو مقدار تكراري Y ــتون ــت، س ــتگي تابعي Y          Z  برقرار نيس وابس
است، مقدار y1 متناظر با z1 و z2 در ستونZ  است، لذا به دليل عدم تساوي اين دو مقدار 

مي توان گفت وابستگي تابعي Y         Zبرقرار نيست. 

 X را مطابق جدول 14-2 براي سه متغير R رابطه
و Y و Z در نظر بگيريد:

ــتگي تابعي، حتي اگر يك نمونه يافت شود كه نكته ــي برقراري وابس براي بررس
وابستگي تابعي را نقض مي كند، بايد گفت كه وابستگي تابعي برقرار نيست.

با توجه به مفهوم وابستگي تابعي مي توان مفهوم فرم دوم نرمال را بررسي كرد:
موجوديتي در فرم دوم نرمال است كه اوالً در فرم نرمال اول باشد، ثانيًا تمام فيلدهاي 

آن وابستگي تابعي را با كليد اصلي نقض نكنند. 
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ــاده باشد، به دليل ويژگي هاي فيلد كليد نكته  اگر جدول داراي يك فيلد كليد س
مي توان گفت كه جدول در فرم دوم نرمال قرار دارد، اما اگر يك جدول داراي 
ــد، به اين سادگي نمي توان نتيجه گرفت كه جدول  فيلد كليد اصلي مركب باش

در حالت فرم دوم نرمال قرار دارد يا خير. 

ــر بگيريد  ــدگان قطعات را در نظ ــي توليدكنن ــه محيط عمليات ــوط ب ــاي مرب جدول ه
(جدول هاي 8-2، 9-2 و 2-10).

در جدول هاي S وP  به دليل نرمال نوع اول بودن و وجود كليد اصلي ساده مي توان به 
راحتي نتيجه گرفت كه رابطه مربوط به آن ها در حالت نرمال دوم قرار دارد. 

شكل2-4

ــتخراج شده است، با دقت  همان طور كه مي دانيد جدول SP از روي جداول S و P اس
ــي (#S و #P) به طور مجزا با  ــدول 10-2) مي بينيم كه اجزاي كليد اصل ــدولSP  (ج در ج
Qty وابستگي تابعي ندارند و وابستگي تابعي فقط توسط تركيب#S  و#P  وجود دارد، لذا 

مي توان گفت كه رابطه جدول SP نيز در حالت نرمال دومNF 2 قرار دارد.
ــي توليدكنندگان قطعات جدول 15-2 را به جاي  ــال: فرض كنيد در محيط عمليات  مث

SP در نظر گرفته ايم:

اما در جدول SP، كليد اصلي شامل تركيبي از فيلدهاي  #Sو #P است، در نتيجه براي 
بررسي اين كه آيا در حالت نرمال دوم قرار دارد يا خير، بايد آن را از نظر وابستگي تابعي 

بررسي كرد.
نمودار وابستگي تابعي مربوط به جدول SP را مي توان به صورت زير نشان داد: 
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جدول 2-15 
QtyP#CityStatusS#

300P120تهرانS1

200P220تهرانS1

400P320تهرانS1

200P420تهرانS1

100P520تهرانS1

100P620تهرانS1

300P110كرمانشاهS2

400P210كرمانشاهS2

200P210كرمانشاهS3

200P220تهرانS4

300P420تهرانS4

400P520تهرانS4

ــوع دوم قرار ندارد. اگر  ــرار دارد اما در فرم نرمال ن ــدول در فرم نرمال اول ق ــن ج اي
فيلدهاي  #Pو #S را به عنوان كليد اصلي مركب در نظر بگيريم، بخش هايي از كليد اصلي 
ــاير فيلدها وابستگي تابعي دارد.#S  به تنهايي با City وابستگي تابعي دارد كه اين امر  با س
با تعريف فرم دوم نرمال در تناقض است و نبايد اجزاي كليد اصلي در يك رابطه با ساير 

فيلدها وابستگي تابعي داشته باشد. 

(NF 3)3-4-2 فرم سوم نرمال
ــت كه اوالً در فرم دوم نرمال بوده، ثانيًا  ــوم نرمال اس موجوديت يا جدولي در فرم س
ــتگي تابعي فقط به كليد اصلي داشته باشند نه به يك  تمام صفت هاي غيركليد آن وابس
ــطه با كليد  ــتگي تابعي با واس صفت غيركليد، يا به عبارت ديگر صفات غيركليد وابس
اصلي نداشته باشند به عنوان نمونه فرض كنيد در محيط عملياتي توليدكنندگان قطعات، 

اين جدول ها را در نظر گرفته ايم: 
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شكل2-5

شكل2-6

ــوم  ــتگي تابعي، جدول هاي 16-2 و 17-2 در فرم س ــطه در وابس به دليل وجود واس
نرمال نيستند. 

ــتگي  ــتگي تابعي دارد و City نيز با Status وابس (در اين جدول ها كليد #S با City وابس
تابعي دارد). 

ــتگي تابعي حذف  ــطه را در وابس ــتگي تابعي مي توان فيلد واس براي حذف اين وابس
كرد: 

ــطه حذف شده است، بنابراين رابطه در حالت  ــتگي تابعي با واس در اين صورت وابس
سوم نرمال قرار دارد.

StatusCity

بوشهر30
تهران20
كرمانشاه10
شيراز50

City S#

S1تهران

S2كرمانشاه

S3كرمانشاه

S4تهران

S5بوشهر

جدول 2-16 جدول 2-17

در اين دو جدول مي توان نمودار وابستگي تابعي را به صورت زير ترسيم كرد: 

C SS C
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واژ ه نامه 
Attribute  صفت

Entity   موجوديت 
Hierarchical سلسله مراتبي 

Network   شبكه  
Normalization نرمال سازي 

Producer توليدكننده 

Relational  رابطه اي 

خالصه مطالب

ــه مي تواند به صورت  ــت ك ــازمان يافته از اطالعات اس ــگاه داده مجموعه اي س •  پاي
ركوردهاي ذخيره شده در جداول باشد و با يك روش اصولي و از طريق فرم ها، گزارش ها 

و ... مي تواند به درخواست هاي كاربران پاسخ دهد.
ــطح  •  مدل هاي پايگاه داده طرح و الگوي كاري براي كاربران پايگاه داده ها را در س

منطقي مشخص مي كند.
•  مدل سلسله مراتبي توسط گراف پياده سازي مي شود كه ارتباط بين گره ها از باال به 

پايين صورت مي گيرد و مسيري از گره هاي پايين تر به گره هاي باالتر وجود ندارد.
ــله مراتبي دارد، اما به دليل وجود ارتباط از  ــباهت زيادي به سلس ــبكه اي ش •  مدل ش

پايين به باال پياده سازي آن راحت تر است.
ــت و اطالعات  ــريع ترين مدل هاي پايگاه داده اس •  مدل رابطه اي يكي از بهترين و س

در قالب جدول هاي مجزا مشخص مي شوند.
•  مدل رابطه اي بهترين مدل پياده سازي سيستم هاي بانك هاي اطالعاتي است. در اين 
ــت كه هر جدول داراي  ــامل يك مجموعه جدول اس ــدل پايگاه داده از ديد كاربران ش م

سطرها و ستون هايي است. 
• تعيين ماهيت ارتباط در مدل رابطه اي يكي از مهم ترين مراحل طراحي بانك اطالعاتي 
است و پس از تحليل موجوديت ها و بررسي ماهيت ارتباط آن ها، بايد رابطه ها را به صورت 
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جدول پياده سازي كرد.
•  پس از تهيه جدول هاي بانك اطالعاتي به منظور بهينه سازي جداول، كاهش افزونگي 

اطالعات و حفظ يكپارچگي اطالعات بايد آن ها را نرمال سازي كرد.
•  نرمال سازي مدل هاي مختلفي دارد كه مهم ترين آن ها عبارتند از: 

• فرم نرمال اول
• فرم نرمال دوم
• فرم نرمال سوم
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آزمون نظري

1 - به مجموعه اي سازمان يافته از اطالعات .............. گفته مي شود.
د- فيلد  ج- ركورد  ب- جدول  الف- پايگاه داده  

2 - پياده سازي كدام يك از مدل هاي پايگاه داده زير مشكل تر از ساير مدل هاست؟
د- سلسله مراتبي ج- شئ گرا  ب- رابطه اي  الف- شبكه اي 

3 - مجموعه ها و ركوردها در كدام مدل بررسي مي شود؟ 
د- سلسله مراتبي   ج- شئ گرا   ب- رابطه اي   الف- شبكه اي 

4 - در سيستم  عملياتي مدرسه موجوديت هاي دانش آموز- درس چه نوع رابطه اي با 
هم دارند؟

الف-  يك به يك            ب- يك به چند
ج- چند به چند            د- اين دو موجوديت به طور مستقيم رابطه اي ندارند. 

5 - كدام يك از گزينه هاي زير از اهداف نرمال سازي بانك اطالعاتي است؟ 
الف- كاهش افزونگي و حفظ يكپارچگي اطالعات 

ب- افزايش افزونگي و افزايش يكپارچگي اطالعات  
ج- كاهش تعداد جدول هاي بانك اطالعاتي و حفظ يكپارچگي  

د- افزايش تعداد رابطه هاي بانك اطالعاتي و افزايش يكپارچگي   
6 - اگر تمام صفت هاي غيركليدي يك موجوديت به تمام كليد اصلي وابستگي تابعي داشته 
باشند و همچنين تمام صفت هاي آن يكتا باشد، اين موجوديت در كدام فرم نرمال است؟ 

ب- فرم نرمال دوم  الف- فرم نرمال اول  
د- هيچ كدام ج- فرم نرمال سوم   
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واحد كارسوم  

پس از مطالعه اين واحد كار از فراگير انتظار مي رود كه:
1 - با اصول ايجاد پايگاه داده درMySQL  آشنا باشد.
2 - بتواند يك جدول جديد درMySQL  ايجاد كند.

3 - بتواند يك جدول را درMySQL  حذف كند.
4 - ساختار جداول را اصالح كند.

5 - بتواند جدول ها را تغيير نام دهد.
6 - بتواند يك ركورد و داده هاي جديد به جدول اضافه كند.

7 - بتواند اطالعات را از جداول حذف كند.
8 - بتواند اطالعات جدول هاي موجود را ويرايش و به روز رساني كند.

9 - بتواند اطالعات جدول ها را انتخاب كند. 

  زمان(ساعت) 

عملىنظرى
1735

  آشنايي با دستورات كار با پايگاه داده 
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همان طوركه مي دانيد سيستم هاي مديريت پايگاه داده مختلفي وجود دارند كه با توجه 
ــازي سيستم  ــتم، بودجه و ... مي توان يكي از آن ها را براي پياده س به نوع نياز، اندازه سيس
ــتم هاي مديريت پايگاه داده معموالً از  ــتفاده كرد، سيس بانك اطالعاتي محيط عملياتي اس

يك زبان ساخت يافته استاندارد با نام SQL به طور مشترك استفاده مي كنند.

مقدمه 

 • SQL  مخفف عبارت Structured Query Language (زبان جستجويي ساخت يافته) است 

ــي به اطالعات موجود در يك پايگاه داده را مي دهد. و به كاربر امكان اتصال و دسترس
ــتجو و گزينش اطالعات را  ــت تا براي يك پايگاه داده عمل جس • زبان SQL قادر اس
انجام دهد و همچنين اطالعات ذخيره شده در يك پايگاه داده را بازيابي، حذف، ذخيره، 

اضافه يا به روزرساني كند.
• زبان SQL يك استاندارد بين المللي است. 

Table 3-1-1
با مفهوم جدول در واحدكار دوم آشنا شده ايد.

ــتند كه براي ذخيره و نگهداري سازمان يافته  جدول ها مهم ترين عناصر پايگاه داده هس
اطالعات مورد استفاده قرار مي گيرند.

 Query 3-1-2
ــتخراج اطالعات مورد  ــتجو در جدول و اس ــش و جس از Query براي ايجاد يك پرس
نظر استفاده مي شود. نتايج حاصل از يكQuery  در يك جدول موقت كه داراي فيلدها و 

سطرهاي واجد شرايط جستجو است، نمايش داده مي شود.
مثال: به عنوان مثال مي خواهيم، مشخصات دانش آموزاني را كه در ترم دوم سال تحصيلي
86-85 موفق به گذراندن درس پايگاه داده شده اند از جدول دانش آموزان استخراج كنيم. 
براي اين منظور از يك Query استفاده مي كنيم. عمده دستورات SQL براي ايجاد و مديريت 

SQL 1-3 آشنايي با
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Query استفاده مي شوند. در مباحث بعدي، كار با يك Query را بررسي مي كنيم.

 
دسـتكاري  زبـان  يـا   SQL Data Manipulation Language (DML) 3-1-3

   SQL اطالعات
ــامل دستوراتي براي به روز كردن، ورود اطالعات يا  ــتورات SQL، ش اين بخش از دس

حذف ركوردها در محيط پايگاه داده است. عمده دستورات اين بخش عبارتند از: 
Select: براي استخراج اطالعات از يك جدول بانك اطالعاتي مورد استفاده قرار مي گيرد. 

Update: براي به روز كردن اطالعات يك جدول بانك اطالعاتي مورد استفاده قرار مي گيرد. 

Delete: براي حذف اطالعات از يك جدول بانك اطالعاتي مورد استفاده قرار مي گيرد. 

Insert: براي ورود اطالعات به يك جدول بانك اطالعاتي مورد استفاده قرار مي گيرد.

  SQL يا زبان تعريف اطالعات SQL Data De�nition Language (DDL)3-1-4
از اين قسمت مي توان براي ايجاد يا حذف جداول از بانك اطالعاتي، تعريف انديس ها، 

كليد واژه ها، ايجاد ارتباط و پيوند بين جدول ها يا ايجاد محدوديت هاي دسترسي استفاده كرد.
عمده دستورات اين بخش عبارتند از: 

Create Table: براي ايجاد يك جدول جديد به كار مي رود. 

Alter Table: براي تغيير اطالعات موجود در يك جدول به كار مي رود. 

Drop Table: براي حذف يك يا چند جدول از بانك اطالعاتي به كار مي رود. 

Create Index: براي ايجاد انديس يا كليد واژه در يك جدول به كار مي رود. 

Drop Index: براي حذف انديس يا كليد واژه در يك جدول به كار مي رود. 

ــك از فيلدها در  ــماره كه به هر ي ــت از يك ش ــس عبارت اس انديــس (Index): اندي
سطرهاي يك جدول اختصاص داده مي شود. انديس ها از ديد كاربر كامًال مخفي هستند. 
ــتفاده از انديس ها باعث مي شود تا برنامه بتواند مقادير سطرهاي مختلف را بر حسب  اس
مقدار يك فيلد و بر حسب شماره انديس آن ها از كم به زياد يا برعكس مرتب كند و در 

عمليات جستجو باعث باال رفتن سرعت جستجو مي شود. 
براي اجراي دستوراتSQL  و مشاهده نتيجه آن بايد از يك سيستم مديريت پايگاه داده استفاده 
كرد. سيستم مديريت پايگاه داده اي كه در اين كتاب استفاده شده است، MySQL مي باشد. 
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در انتهاي هر دستور SQL بايد از عالمت ; استفاده شود.نكته
ــب MySQL در  ــويد، با نص ــود مطمئن ش ــتم خ ــبMySQL  روي سيس ــدا از نص ابت
ــتورات را از طريق command line اجرا كنيد.  ــنا شده ايد. سپس تمام دس واحدكار اول آش
 ،MySQL ــپس ــه محيط command line  از منويStart  گزينه All Programs س ــراي ورود ب ب

ــد. نمايي ــاب  انتخ را   MySQL Command Line Clientــت نهاي در  و   MySQL Server 5.1

شكل 3-1

 MySQLكار كنيد، ابتدا بايد MySQL اگر قصد داشته باشيد از طريق خط فرمان با محيط
ــنا شديد). ــيوه نصب MySQL در واحد كار اول آش ــتم نصب كنيد (با ش را روي سيس

ــمتAll Programs  گزينهMySQL ، سپس MySQL Server و بعد  از منويStart  و در قس
از آن MySQL Command Line Client را انتخاب كنيد. 

ــب MySQL تعيين كرده ايد آن را  ــكل 2-3 اگر كلمه رمزي را هنگام نص در پنجره ش
ــار دهيد، در غير اين صورت بدون وارد كردن هيچ  ــپس كليد Enter را فش وارد كنيد، س

                  2-3 دسترسي به MySQL از طريق خط فرمان 

ــپس كليد Enter را  اگر رمز عبوري را هنگام نصب تعيين كرده ايد، آن را وارد كنيد، س
ــده است، بدون وارد كردن هيچ كاراكتري،  ــار دهيد و اگر هيچ رمز ورودي تعيين نش فش

كليد Enter را فشار دهيد.
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كاراكتري كليد Enter را فشار دهيد.

شكل 3-2

ــود كه به اين معناست كه به  ــمك زن ظاهر مي ش مقابل عبارت <MySQL عالمت چش
MySQL وارد شده ايد و مي توانيد دستورات الزم را اجرا كنيد.

پس از ورود به محيطMySQL  اگر بخواهيد اعمال مختلف را روي يك بانك اطالعاتي 
انجام دهيد، ابتدا بايد با استفاده از دستور use پايگاه داده مورد نظر را انتخاب كنيد.

ساختار اين دستور به شكل زير است:
use  نام پايگاه داده;
;use  db1 :مثال

 create 3-3 دستور

ــتفاده  ــتم هاي پايگاه داده مورد اس ــتور Create براي ايجاد يك جزء جديد در سيس دس
قرار مي گيرد.

 (Create a DataBase) 1-3-3 ايجاد يك پايگاه داده
براي ايجاد يك پايگاه داده جديد از اين دستور استفاده مي شود: 

create DataBase   نام پايگاه داده ;
; create DataBase   UniverArea :مثال
; create DataBase   db3 :مثال

ــپس كليد  ــتور موردنظر را وارد كنيد، س ــتور فوق در خط فرمان، دس براي اجراي دس
Enter را فشار دهيد. 
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شكل 3-3
پيغام Query OK به اين معناست كه درخواست با موفقيت انجام پذيرفته است.

 (create Table) 2-3-3 ايجاد يك جدول
براي ايجاد يك جدول 3 عامل اصلي را بايد در نظر گرفت: 

تعيين يك نام منحصر به فرد براي جدول 
تعيين تعداد ستون هاي (فيلدها) جدول و نام آن ها

تعيين نوع داده اي ستون هاي جدول و اندازه آن ها در صورت نياز
شكل كلي دستور ايجاد جدول در پايگاه داده به صورت زير است: 

create Table   Students 
(
   StudentID   Numeric (8) , 

    Name   Char (15) , 

    Family   Char (15) ,

... ; 
)

ــواع داده هاي مجاز در SQL نكته ــتون ها، بايد يكي از ان ــوع داده انتخابي براي س ن
ــد. براي فيلد هايي كه مي خواهيد حداكثر طول مجاز را تعيين كنيد، مي توانيد  باش

مقدار آن را در پرانتز جلوي نام نوع داده فيلد ذكر كنيد. 
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مثال: نوع داده اي از نوع كاراكتر با حداكثر طول 15:
Name Char (15) ;

ــگاه داده را قبًال ايجاد كرده  ــط خط فرمان، در صورتي كه پاي ــراي ايجاد جدول توس ب
باشيد،ابتدا بايد با استفاده از دستور

 use نام پايگاه داده ;
مشخص نماييد كه مي خواهيد روي كدام پايگاه داده كار كنيد.

شكل 3-4
ــدول به همراه فيلدها و نوع هر كدام را  ــتور ايجاد ج حال براي ايجاد جدول بايد دس

به صورت زير درج كنيد: 
create table (... و نوع متغير دوم   فيلد دوم و نوع متغير اول  فيلد اول) نام جدول

شكل 3-5
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ساير دستورات SQL را نيز ميتوانيد از طريق خط فرمان اجرا كنيد.

 (create Index) 3-3-3 ايجاد يك انديس
ــود. در يك  ــتفاده مي ش ــتون هاي جدول اس ــتور براي ايجاد انديس در س ــن دس از اي
ــه اين انديس ها  ــدول، انديس ايجاد كرد ك ــتون ج ــوان براي يك يا چند س ــدول مي ت ج
ــماره  ــوند. انديس يك ش ــتجو در ركوردهاي جدول مي ش ــرعت جس باعث باال رفتن س
ــود و معموالً از صفر شروع مي شود.  ــطر جدول اختصاص داده مي ش ــت كه به هر س اس
ــرد دارد. ــام منحصر به ف ــر انديس يك ن ــتند و ه ــر مخفي هس ــد كارب ــا از دي انديس ه

شكل كلي ايجاد يك انديس به صورت زير است: 
create Index  نام انديس 
on(نام فيلد موردنظر) نام جدول;   
create Index Rowup :مثال

on Students (StudentID ) ; 

آوردن واژه Unique قبل از واژه Index در دستور قبل، باعث ايجاد يك شماره نكته
منحصر به فرد براي هر ركورد در ستون جدول مي شود، به اين معني كه هيچ دو 

ركوردي داراي انديس هاي يكسان نخواهند بود. 
ــاد)  زي ــه  ب ــم  صعودي(ازك ــرض  پيش ف ــورت  ص ــه  ب ــا  انديس ه  •
ــه  ــاد ب ــس (از زي ــب برعك ــا ترتي ــس ب ــك اندي ــاد ي ــراي ايج ــتند، ب هس
ــود. ش ــر  ذك   DESCــارت عب ــز،  پرانت در  ــد  فيل ــام  ن از  ــد  بع ــد  باي ــم)  ك
•  به منظور ايجاد يك انديس براي بيش از يك فيلد، بايد نام فيلدهاي مورد نظر 

را به ترتيب در پرانتز بعد از نام جدول وارد كرد.

مثال: براي ايجاد انديس روي فيلدهايStudentID و Name و Family، در جدول 3-1، 
كد SQL را مي توان به صورت زير نوشت: 

 create Index Rowup

 on Students (StudentID , Name , Family ) ;
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جدول 3-1
Student Table

GradeAreaMajorFamilyNameStudentID

18TehranComputerRezaeeAhmad41252214

14KarajElectronicAmiriEhsan10724113

17TehranComputerHoseiniZahra10254861

16BamElectronicAhmadiSahar27365187

19Tehran  ElectronicRazaviHesam35654415

تمرين:
جدول 1-3 را در MySQL ايجاد كنيد.

select 4-3 دستور

ــتخراج اطالعات مورد نظر از يك يا چند جدول و  ــتور Select براي انتخاب و اس دس
سپس مشاهده نتايج در يك جدول موقت استفاده مي شود. شكل كلي اين دستور به شكل 

زير است: 
select    نام ستون يا ستون هاي مورد نظر 
from    نام جدول;

مثال: براي مشاهده ستون هاي Name و Family از جدول 1-3، دستور SQL به صورت 
زير نوشته مي شود: 

كد:
       select  Name,Family

       from Student خروجي
Name Family

Ahamd Rezaee
Ehsan Amiri

Zahra Hoseini
Sahar Ahmadi
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ــمت نام نكته ــانگر * در قس ــتون هاي جدول مي توان از نش براي انتخاب تمام س
ــتفاده كرد. در اين صورت تمام ستون هاي جدول در خروجي نمايش  ستون اس

داده خواهند شد: 
select   *

from Student;

تمرين:
ــتور SQL بنويسيد كه فيلدهاي نام، نام خانوادگي و نمره جدول 1-3 را  1 -  يك دس

نشان دهد.
2: جدول هاي 8-2، 9-2 و 10-2 (واحدكار دوم) را در محيط MySQL ايجاد كنيد، 

سپس تمام فيلدهاي اين سه جدول را در خروجي نمايش دهيد.

ــتون هاي مورد جستجو، موارد تكراري وجود  واژه كليديDISTINCT : چنانچه در س
ــته باشد در نتيجه خروجي نمايش داده خواهند شد. براي جلوگيري از چنين موردي  داش

و عدم نمايش موارد تكراري، پس از دستور Select عبارت DISTINCT نوشته مي شود: 
جدول 3-2

Orders Table
CompanyOrder Number

Dell1012
Sega1014
Dell1016
Sony1018

مثال 1:
كد:

select  DISTINCT   Company 

     from  Orders; خروجي
Company
Dell
Sega
Sony
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مثال2:
كد:

      select    Company

      from  Orders;
خروجي

Company
Dell
Sega
Dell
Sony

where 5-3 دستور

ــرط هايي براي محدود كردن نتايج جستجو و  ــتور where براي افزودن شرط يا ش دس
ــتورselect  و تعيين  ــتفاده مي شود. اين دستور بايد پس از دس ــتخراج نتايج دقيق تر اس اس
ــتون ها از جدول مورد نظر به كار رود. با استفاده از عملگرهايor ، and و پرانتز مي توان  س
چندين شرط را با هم تركيب كرد. برنامه فقط سطرهايي از جدول را كه با شرط هاي ارائه 
شده سازگاري دارند نمايش خواهد داد. اين دستور با عملگرهاي زير مي تواند به كار رود: 

جدول 3-3
مفهومعملگرمفهومعملگر

نا برابر با، نامساوي!=برابر با، مساوي=
كوچك تر مساوي>=كوچك تر يا كمتر>
بزرگ تر مساوي<=بزرگ تر يا بيشتر<

Betweenبين دو مقدارlikeتعيين يك قالب براي جستجو

مثال: انتخاب نام و نام خانوادگي دانش آموزاني كه شهر محل تولد آن ها تهران است از جدول
3-1 (Student) به اين صورت انجام مي شود: 

كد:
      select Name , Family

      from Student

      where Area = "Tehran ";
خروجي

Name Family
Ahmad Rezaee
Zahra Hoseini
Hesam Razavi
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 and 1-5-3 اعمال بيش از يك شرط و ادغام شرط ها با عملگر
ــهر آن ها تهران بوده و نمره  ــخصات نام و نام خانوادگي دانش آموزاني كه ش مثال: مش

آن ها بيش از پانزده است: 
كد:

select Name , Family 

     from Student

     where Area = " Tehran" 

     and Grade > 15;
           خروجي

Name Family
Ahmad Rezaee
Hesam Razavi

در هنگام اعمال شرط جستجو، مقادير رشته اي (متن) بايد بين دو عالمت  نكته
"  " قرار بگيرند، ولي در مورد موارد عددي اين كار الزم نيست.

تمرين:
ــه آن را در تمرين 2 ايجاد كرديد، اطالعات ركوردهايي را نمايش  ــدول S ك در ج

دهيد كه در شهر تهران توليد شده اند.

  like 2-5-3 عبارت
اين عبارت براي تعيين يك قالب خاص براي جستجو به كار مي رود: 

مثال: نام دانش آموزاني كه شهر محل تولد آن ها با حرف K شروع مي شود: 
select Name from Student          

     where area like "K%";

مثال: نام دانش آموزاني كه نام شهر محل تولد آن ها به an ختم مي شود: 
  select Name from Student

  where Area like "%an";

مثال: نام دانش آموزاني كه شهر محل تولد آن ها داراي حروف st است: 
Select Name From Student
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Where Area like "%st%";

ــروع  ــهر محل تولد آن ها 6 حرفي بوده و با حرف T ش مثال: نام دانش آموزاني كه ش
مي شود: 

 select Name from Student

 where Area like "T-----" ;

ــده  نتيجه گيري: عالمت % به معناي هر چند كاراكتر يا حرف دلخواه در قالب ارائه ش
و عالمت - نمايانگر يك كاراكتر دلخواه است.

insert 6-3 دستور

اين دستور براي وارد كردن و ايجاد يك ركورد جديد در جدول استفاده مي شود.
شكل كلي اين دستور به اين شرح است: 

insert into   نام جدول 
      values    ( 1 و مقدار 2 و مقدار... );

مي توان تعيين كرد كه مقادير مورد نظر به ترتيب به كدام ستون هاي جدول وارد شوند. 
براي اين منظور ابتدا نام ستون هاي مورد نظر را به ترتيب جلوي نام جدول در يك پرانتز 
وارد كرده و با كاما از هم جدا مي كنيم. سپس مقادير متناظر را به همان ترتيب پس از واژه 

values در پرانتز وارد مي كنيم.

ــود، جاي آن ها در نكته چنانچه براي فيلد يا فيلدهايي مقداري در نظر گرفته نش
جدول خالي مي ماند. فقط بايد به ترتيب نام ستون ها و مقادير دقت كرد.

در شكل 6-3 درج داده در جدول members را مشاهده مي كنيد.
ــده را مشاهده كنيد، مي توانيد از دستور زير استفاده  حال براي اينكه اطالعات درج ش

نماييد:
SELECT

* from members;

اين دستور را نوشته، سپس كليدEnter  را فشار دهيد. مشاهده مي كنيد اطالعاتي كه قبًال 
در جدول وارد شده بود مطابق شكل 7-3 ظاهر شده اند.
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شكل 3-7

شكل 3-6

ــوز به نام Omid Safavi در  ــخصات نام و نام خانوادگى را براي يك دانش آم ــال: مش مث
جدول 1-3 وارد كنيد.

شرح دستور وارد كردن نام و وضعيت جديد جدول: 
كد:

insert into Student ( Name , Family )

      values ( "Omid" , "Safavi" ) ;
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خروجي
Student Table

StudentID Name Family Major Area Grade
41252214 Ahmad Rezaee Computer Tehran 18
10724113 Ehsan Amiri Electronic Karaj 14
10254861 Zahra Hoseini Computer Tehran 17
27365187 Sahar Ahmadi Electronic Bam 16
35654415 Hesam Razavi Electronic Tehran 19

 Omid  Safavi    

update 7-3 دستور

ــد جدول و جايگزيني آن با يك  ــتور براي تغيير اطالعات موجود در يك فيل اين دس
مقدار جديد به كار مي رود.

شكل كلي اين دستور به صورت زير است: 
 update   نام جدول 

      set    مقدارجديد= نام فيلد
      where  ؛  مقدارقبلى= نام فيلد  

مثال: نام دانش آموز احمد رضايي را به على تغيير دهيد: 
     update  Student

  set   Name ="Ali"

  where   Name = "Ahmad"  and Family= "Rezaee";

• همچنين مي توان براي تعيين ركوردي كه مي خواهيم تغيير دهيم، از مقدار يك فيلد 
ديگر به غير از فيلدي كه مي خواهيم تغيير كند استفاده كنيم. در اين حالت از فيلد مذكور، 

براي آدرس دهي ركورد مورد نظر استفاده مي شود. 
مثال: نام دانش آموز با شماره دانش آموزي 41252214 را به علي در جدول 1-3 تغيير دهيد: 

• اعمال دستور تغيير و وضعيت جديد جدول: 
كد:

update  Student set Name = "Ali "

      where StudentID = "41252214 ";
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خروجي
Student Table

StudentID Name Family Major Area Grade
41252214  Ali Rezaee Computer Tehran 18
10724113 Ehsan Amiri Electronic Karaj 14
10254861 Zahra Hoseini Computer Tehran 17
27365187 Sahar Ahmadi Electronic Bam 16
35654415 Hesam Razavi Electronic Tehran 19

تغيير اطالعات در بيش از يك فيلد در ركورد 
  Setــن حالت تمام مقادير جديدي كه مي خواهيم تغيير دهيم، جلوي واژه كليدي در اي
به ترتيب نوشته و با كاما از هم جدا مي كنيم. سپس به همان ترتيب، فيلدها با مقادير قبلي 

را در جلوي واژه where مي نويسيم. شكل كلي آن به صورت زير است: 
update   نام جدول 

      set   1 مقدار = نام فيلد 2   ،  مقدار =  نام فيلد
where   1 و مقدار قبلي = نام فيلد 2 و مقدار قبلي = نام فيلد ...  ;

ــرط براي آدرس دهي ركورد مورد  ــمت ش • همچنين مي توان فقط از يك فيلد در قس
نظر استفاده كرد.

ــماره  ــته تحصيلي دانش آموز به ش ــام، نام خانوادگي و رش ــدول 1-3 ن ــال: در ج مث
دانش آموزي 41252214 را به ترتيب به Saeedi ،Ali و Electronic تغيير دهيد: 

• اعمال دستور تغيير و وضعيت جديد جدول: 
كد:

   update  Student

     set Name = "Ali " , Family = " Saeedi " , Major =" Electronic "

    where  StudentID = 41252214;

تمرين:
در جدول 9-2 از واحدكار دوم، مشخصات توليدكنندهP6  را تغيير دهيد، طوري 

كه وزن قطعه هاي توليد شده به 25 و رنگ قطعه به زرد تبديل شود.
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خروجي
Student Table

StudentID Name Family Major Area Grade
41252214 Ali Saeedi Electronic Tehran 18
10724113 Ehsan Amiri Electronic Karaj 14
10254861 Zahra Hoseini Computer Tehran 17
27365187 Sahar Ahmadi Electronic Bam 16
35654415 Hesam Razavi Electronic Tehran 19

  delete 8-3 دستور

از اين دستور براي حذف اطالعات يك ركورد در جدول استفاده مي شود.
شكل كلي اين دستور به شكل زير است: 

        delete from نام جدول  
      whereمقدار فيلد از ركورد موردنظر = نام فيلد    

ــماره دانش آموزي 10724113  مثال: در جدول 1-3، ركورد اطالعات دانش آموز به ش
را حذف كنيد.

اعمال دستور حذف و وضعيت جديد جدول: 
كد:

                delete from Student

   where StudentID = “10724113 “ ;

خروجي
Student Table

StudentID Name Family Major Area Grade
41252214 Ahmad Rezaee Computer Tehran 18
10254861 Zahra Hoseini Computer Tehran 17
27365187 Sahar Ahmadi Electronic Bam 16
35654415 Hesam Razavi Electronic Tehran 19

حذف تمام ركوردهاي يك جدول 
ــاي درون آن را  ــك جدول، تمام ركورده ــود دارد كه بدون حذف ي ــن امكان وج اي
ــاختار، انديس ها و  ــت، يعني س پاك كرد. اين به منزله خالي كردن جدول از اطالعات اس

ويژگي هاي جدول دست نخورده باقي مانده و فقط مقادير درون آن از بين مي رود.



54
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى

نام استاندارد: طراح صفحات وب(پيشرفته)
شماره: 2 /4 / 15- ف، هـ 

شكل كلي اين دستور به صورت زير است: 
delete from نام جدول ;
 يا
delete * from نام جدول ;

 Student مثال: حذف تمام ركوردهاي جدول
   delete from Student;

order by 9-3 دستور
ــت و مقادير خروجي در  ــتورSelect  به طور كلي بي نظم اس اطالعات خروجي در دس
ستون هاي جدول برحسب مقدار هيچ ستوني مرتب نيستند. اين دستور براي مرتب كردن 
ــتون برحسب شاخص هايي مثل ترتيب  ــاس مقادير يك يا چند س اطالعات جدول بر اس

حروف الفبا، بزرگ تر يا كوچك تر بودن اعداد و ... استفاده مي شود. 
شكل كلي اين دستور به صورت زير است: 

select  نام فيلدهاي مورد نظر  from  نام جدول مورد نظر 
order by   نام فيلد مورد نظر;

ــده در دستورselect  از جدول مذكور نمايش داده شده و اطالعات  فيلدهاي معرفي ش
بر حسب ستون مقابل دستور order by مرتب مي شوند. 

ــدن  ــتور order by باعث مرتب ش ــتور پس از دس ــارت ASC: به كار بردن اين دس عب
ــت و  ــود كه البته انتخاب پيش فرض SQL اس اطالعات درون جدول از كم به زياد مي ش

نيازي به درج آن نيست.
ــدن  ــتور order by باعث مرتب ش ــردن اين واژه پس از دس ــه كار ب ــارت DESC: ب عب

اطالعات جدول از زياد به كم در اعداد و در حروف از  Zتا A مي شود.
 Electronic مشخصات نام و نام خانوادگي دانش آموزان رشته ،Student مثال: از جدول

را برحسب حروف الفبا نمايش دهيد.
كد:

select  Name , Family   from Student 

      where Major ="Electronic"

order by Family ;

             خروجي
Name Family
Sahar Ahmadi
Ehsan Amiri
Hesam Razavi



55 پيمانه مهارتى: طراحى صفحات وب(پيشرفته)
واحد كارسوم: آشنايى با دستورات كار با پايگاه داده

همچنين مي توان يك جدول را بر حسب بيش از يك فيلد مرتب كرد، براي نكته
اين منظور پس از دستور Order By نام تمام فيلدهاي مورد نظر را نوشته و آن ها 
را با كاما از هم جدا مي كنيم. اولويت مرتب سازي با فيلدهايي است كه نام آن ها 

اول ذكر شده باشد. 

ــب حروف ازA  تاZ ) و بر  ــب فيلد نام خانوادگي (بر حس مثال: جدول 1-3 را بر حس
حسب نمره (از كم به زياد) مرتب كنيد: 

ــتون هاي Family و Grade نكته در جدول خروجي مثال فوق به ارتباط مقادير س
توجه كنيد. با وجود اين كه نمره درسي دانش آموز زهرا حسيني از احمد رضايي 
ــت، ولي به دليل اين كه اولويت مرتب سازي با نام خانوادگي است، نام  كمتر اس

حسيني باالتر از رضايي قرار گرفته است. 

كد:
select Name , Family , Grade From Student

order by Family ASC , Grade DESC ;                  خروجي
Name Family Grade
 Sahar Ahmadi 16
 Ehsan Amiri 14
Zahra Hoseini 17
Hesam Razavi 19
Ahmad Rezaee 18

ــتون ها از يك عدد به جاي نكته ــتور order by به جاي ذكر نام س مي توان در دس
آن استفاده كرد. عدد استفاده شده، شماره قرارگيري ستون مورد نظر در دستور 
Select است. براي مثال اولين ستون دستور Select عدد 1 و دومين ستون عدد 2 

و ... را خواهند داشت. بازنويسي دستور باال با استفاده از اين روش به صورت 
زير خواهد بود: 

كد:
select Name , Family , Grade from Student

  order by 2 ASC , 3DESC;
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  orو  and10-3 دستور
از and و or براي تركيب شرط ها در دستورwhere  استفاده مي شود. 

گاهي اوقات اطالعات موردنياز ما در دستورselect  داراي چندين شرط مختلف است. 
ــخصات دانش آموزان ترم دوم رشته Computer كه معدل آن ها بيش از  به طور مثال ما مش
15 است را مي خواهيم. در اين حالت بايد هر يك از شرط هاي مسئله را به تنهايي تعريف 
ــرط ها پرداخته،  ــپس آن ها را با هم تركيب كنيم. برنامه به ارزيابي هر يك از ش كرده و س

سپس نتايج حاصله را با هم تركيب كرده و خروجي را تعيين مي كند. 
عملگرand  براي اجراي دستور نياز دارد تا تمام شرط هاي تعيين شده براي آن، درست 
باشد. در حالي كه عملگرor  فقط نياز دارد كه حداقل يكي از شرط هاي آن درست باشد. 
ــتفاده از اين دو عملگر را  ــراري نتيجه نهايي در هنگام اس ــداول زير چگونگي برق در ج

مشاهده مي كنيم: 

or

نتيجهشرط 2شرط 1

درستدرستدرست

درستغلطدرست
درستدرستغلط

غلطغلطغلط

and

نتيجهشرط 2شرط 1

درستدرستدرست

غلطغلطدرست
غلطدرستغلط

غلطغلطغلط

چگونگي حالت هاي فوق را در مثال هاي زير بررسي مي كنيم: 
مثال 1: مشخصات دانش آموزاني را از جدول 3-1 (Student) ارائه دهيد كه نمره آن ها 

بيش از 15 و رشته تحصيلي آن هاElectronic  باشد: 
كد:

 select * from Student

where Major ='Electronic' and Grade > 15 ;
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خروجي
 StudentID  Name  Family  Major  Area  Grade

 27365187  Sahar  Ahmadi  Electronic  Bam  16

 35654415  Hesam  Razavi  Electronic  Tehran  19

ــخصات دانش آموزاني را از جدول Student ارائه دهيد كه نمره آن ها بيش  مثال 2: مش
از 17 بوده يا رشته تحصيلي آن هاComputer  باشد:

كد:
select * from Student

where Major = 'Computer' OR Grade > 17 ;

خروجي
 StudentID  Name  Family  Major  Area  Grade
 41252214  Ahmad  Rezaee  Computer  Tehran  18

 35654415  Hesam  Razavi  Electronic  Tehran  19

ــرط مختلف را به نكته ــتفاده از عملگر پرانتز چندين ش ــن مي توان با اس همچني
ــته هاي مجزا تعريف كرده و سپس همه آن ها را با هم تركيب كرد.  صورت دس
ــرط هاي هر گروه ابتدا داخل پرانتز با هم تركيب شده، سپس  در اين حالت ش
ــال  ــتور Where ارس ــرط به دس نتيجه حاصله به عنوان نتيجه نهايي آن گروه ش

مي شود و در نهايت نتايج تمام گروه ها با هم تركيب مي شوند. 

مثال: از جدولStudent  مشخصات دانش آموزاني را ارائه دهيد كه نمره آن ها 18 و رشته 
ــته تحصيلي  آن ها Electronic باشد:  تحصيلي آن ها Computer بوده يا نمره آن ها 16 و رش

كد:
                                                   
 select * from Student                
 where ( ( Grade = 18 and Major = 'Computer' ) or ( Garde = 16 and Major = 'Electronic' ) ) " ;



58
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى

نام استاندارد: طراح صفحات وب(پيشرفته)
شماره: 2 /4 / 15- ف، هـ 

خروجي
 StudentID  Name  Family  Major  Area  Grade

 41252214  Ahmad  Rezaee  Computer  Tehran  18

 27365187  Sahar  Ahmadi  Electronic  Bam  16

  in 11-3 دستور

اين دستور براي مشاهده اطالعات ركوردهايي از جدول به كار مي رود كه شما مقدار 
دقيق حداقل يكي از فيلدهاي آن را مي دانيد. 

شكل كلي اين دستور به صورت زير است: 
select  ــود ش داده  ــش  نماي ــد  مي خواهي ــه  ك ــي  فيلدهاي ــام  ــدول  from  ن ج ــام   ن
where  نام فيلد  in   ( 1 و مقدار 2 و مقدار  ... );

ــخصات دانش آموزاني را ارائه دهيد كه نام خانوادگي آن ها  مثال: از جدولStudent  مش
احمدي يا رضايي است: 

كد:
  select * from Student

where Family in ( "Ahmadi" , "Rezaee" );

خروجي
Student Table

StudentID Name Family Major Area Grade
41252214 Ahmad Rezaee Computer Tehran 18
27365187 Sahar Ahmadi Electronic Bam 16

between ... and 12-3 دستور

اين دستور براي انتخاب اطالعات در يك محدوده خاص، در بين دو مقدار تعيين شده 
ــتفاده مي شود. اين مقادير مي تواند از نوع عددي، متن يا تاريخ باشد. (بايد نوع مدنظر  اس

با نوع داده اي فيلدهاي استفاده شده در دستور يكسان باشد).
شكل كلي اين دستور به شكل زير است: 
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select نام فيلدهاي مورد نظر براي نمايش from نام جدول 
where نام فيلد مورد نظر 
between  1 مقدار  and  2 مقدار ;

نكته

ــخصات دانش آموزاني را ارائه دهيد كه نام خانوادگي آن ها  مثال: از جدولStudent  مش
بين دو مقدار احمدي و حسيني باشد. در ضمن خروجي بر حسب نام خانوادگي به ترتيب 

حروف الفبا مرتب باشد: 
كد: 

 select * from Student

where Family between'Ahmadi' and 'Hoseini'

order by family;
خروجي

StudentID Name Family Major Area Grade

27365187 Sahar Ahmadi Electronic Bam 16

10724113 Ehsan Amiri Electronic Karaj 14

10254861 Zahra Hoseini Computer Tehran 17

ــتورselect ، به نكته ــده در خروجي دس  قرار گرفتن ركوردهاي 2 مقدار تعيين ش
ــتگي دارد. در برخي از پايگاه هاي داده  ــوع برنامه پايگاه داده و مديريت آن بس ن
ــود و در برخي هم فقط  ــاي هر دو مقدار ابتدا و انتها نمايش داده مي ش ركورده

يكي از آن ها نمايش داده مي شود. 
 براي نمايش اطالعات خارج از محدوده تعيين شده از يك عملگرnot  قبل از دستور

between ... and استفاده مي شود. 

ــي را ارائه دهيد كه نمره آن ها خارج از  ــخصات دانش آموزان مثال: از جدول 1-3 مش
ــب نام خانوادگي به ترتيب  ــن مقادير خروجي بر حس ــد. در ضم ــدوده 12 تا 15 باش مح

حروف الفبا مرتب باشد: 

در مورد داده هاي متني، ترتيب قرارگيري حروف الفبا مد نظر برنامه است.
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كد:
 select * from Student

 where Grade not between 12 and 15

order by Family;
خروجي

StudentID Name Family Major Area Grade
27365187 Sahar Ahmadi Electronic Bam 16
10254861 Zahra Hoseini Computer Tehran 17
35654415 Hesam Razavi Electronic Tehran 19

41252214 Ahmad Rezaee Computer Tehran 18

 alias 13-3 ويژگي

ــده از دستورselect  مشاهده كرديد، نام يا عنواني  همانطور كه در تمام مثال هاي ذكر ش
ــتون در خروجي نمايش داده مي شود، همان نام فيلد مربوط به داده در  كه در باالي هر س
جدول اصلي پايگاه داده است. گاهي اوقات تمايل بر اين است كه اين نام را تغيير دهيم 
ــتون جديد ايجاد مي كنيم كه  ــا در مواردي كه در بخش توابع SQL خواهيم ديد، يك س ي
بايد نامي براي آن تعيين شود. از ويژگي alias براي در نظر گرفتن يك نام مستعار و موقت 

براي قرار گرفتن در بخش عنوان هر ستون در خروجي دستور select استفاده مي شود.
شكل كلي اين دستور به صورت زير است: 

select   نام فيلد   as    عنوان ( alias )    from  نام جدول ;
ــته Electronic را بر حسب  مثال: از جدولStudent  نام و نام خانوادگي دانش آموزان رش

حروف الفبا در 2 ستون تحت عنوان هاي "نام" و "نام خانوادگي" نمايش دهيد: 
كد:

select Name as  نام  , Family as  نام خانوادگي   from Student

where Major = 'Electronic' 

order by Family ;
              خروجي

نام نام خانوادگي
Sahar Ahmadi
Ehsan Amiri
Hesam Razavi
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ــد، عمليات رياضي نكته ــتون هايي كه داده عددي دارن ــوان روي مقادير س مي ت
(مثل ضرب، تقسيم و ... ) انجام داده و سپس نتايج محاسبات را در يك ستون 
 select در خروجي دستور  aliasجديد با عنوان دلخواه تعيين شده توسط ويژگي
نمايش داد. در اين حالت ستون يا ستون ها به جدول خروجي اضافه مي شود. 

 در اين ارتباط مثالي را ذكر مي كنيم: 
مثال: فرض كنيد جدولي داريم به نام Books كه در آن مشخصات چند كتاب مختلف 
ــت و ما مي خواهيم قيمت كتاب ها را  قرار دارد. در اين جدول قيمت كتاب ها به دالر اس

در يك ستون جديد به تومان مشاهده كنيم پس به اين روش عمل مي كنيم:

                                       جدول 3-4
 Books Table

 no Name Publisher Price
 1 Learning Access Microsoft 8
 2 Java Script Samples DeveloperStudio 6
 3 HTML Reference DeveloperStudio 7

كد
select no , Name , Publisher , Price , Price * 840 as  قيمت به تومان  from  Books ;           

خروجي
 Books Table

 no  Name  Publisher  Price $ قيمت به تومان
 1  Learning Access  Microsoft  8  6720
 2  Java Script Samples  DeveloperStudio  6  5040
 3  HTML Reference  DeveloperStudio  7  5880

14-3 پيوند جدول ها

ــمت تمام مثال ها و مسئله هايي كه درSQL  به آن ها پاسخ داديم، مسئله هايي  تا اين قس
بودند كه در آن ها اطالعات ما فقط از يك جدول استخراج مي شد. اما در برنامه نويسي واقعي 
پايگاه داده ها، ما مجبور هستيم كه اطالعات خود را از بيش از يك جدول استخراج كنيم. 
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ــتخراج  ــي كه مي خواهيم اطالعات را از آن ها اس ــت ابتدا بايد جدول هاي ــن حال در اي
ــدف از ايجاد اين ارتباط تلفيق اطالعات در جدول ها و چاپ  ــم، با هم پيوند دهيم. ه كني

اطالعات مورد نظر در خروجي است. 
براي پيوند دادن جدول ها به عنوان يادآوري اين نكات را در نظر داشته باشيد: 

كليد اصلي: فيلد كليد اصلي در يك جدول، فيلدي است كه شرايط زير را داشته باشد: 
ــطر) منحصر به فرد و غيرتكراري باشد. به عبارت  مقدار آن براي هر نمونه ركورد (س
ديگر هيچ 2 ركوردي در يك جدول در اين فيلد مقدار يكسان نداشته باشند. كليد اصلي 

وجه تمايز 2 نمونه ركورد مختلف در يك جدول است. 
طول مقادير آن در حد امكان كوتاه باشد. 

يك جدول مي تواند بيش از يك كليد اصلي داشته باشد.نكته

مثال: فيلد شماره دانش آموزي در جدول Student، كليد اصلي است. هيچ دو دانش آموزي 
نمي توانند داراي شماره دانش آموزي يكسان باشند. 

ــت كه در يك جدول كليد اصلي و در جدول  كليد خارجي: كليد خارجي، فيلدي اس
ــد خارجي براي ارتباط يك به چند 2 جدول با  ــد. از كلي ديگر به تنهايي كليد اصلي نباش

هم استفاده مي شود. 
شرط ارتباط دو جدول 

ــد. بايد قبل از طراحي پايگاه  ــرط هاي زير برقرار باش براي ارتباط بين جدول ها بايد ش
داده و جدول هاي آن موارد زير را جهت ارتباط جدول هاي مورد نظر رعايت كرد:

• وجود فيلد مشترك دقيقًا از يك نوع و يك اندازه. 
• فيلد مشترك در يكي از جدول ها كليد اصلي و در جدول ديگر كليد خارجي باشد.

 لزومي ندارد مقادير موجود در جدول هاي مبدأ و مقصد يكسان باشد.نكته

معرفي دو جدول ديگر 
ــر از جدول Student، به  ــا در مثال هاي خود از 2 جدول ديگر به غي ــن به بعد م از اي
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نام هايCourses  (درس ها) و Selection (انتخاب واحد) به شرح زير استفاده مي كنيم: 

جدول 3-5
 Courses Table

 CourseID CoTitle Credit CoType

نوع درستعداد واحدعنوان درس(كليد اصلي ) كد درس
جدول 3-6

Selection Table
StudentID CourseID Term Year Grade 

شماره دانش آموزي  
  (كليد اصلي خارجي)

كد درس 
(كليد اصلي خارجي )

نمرهسال تحصيليترم تحصيلي

ــتور select فقط نام ستون ها را به تنهايي نكته • در تمام مثال هاي قبلي، ما در دس
ذكر مي كرديم، زيرا در آن زمان، اطالعات ما فقط از يك جدول استخراج مي شد. 
اما در هنگام پيوند دو جدول و استفاده از چند جدول در دستور select بايد نام 
ستون را به همراه نام جدول مربوط به آن ذكر كرد. اين كار 2 دليل اصلي دارد: 

• باعث تمايز ستون هاي مشترك در جدول ها از يكديگر مي شود و مشخص 
مي كند كه هر ستون مربوط به كدام جدول است. 
• باعث خوانايي و دقت بيشتر برنامه مي شود.

شكل كلي اين دستور به صورت زير است: 
نام ستون . نام جدول

 :Student از جدول StudentID مثال: انتخاب ستون
Student.StudentID

1-14-3 مثال هاي پيوند جدول ها 
در اين قسمت با ارائه چندين مثال، انواع حالت هاي مختلف پيوند جدول ها را بررسي 

مي كنيم. از داده هاي موجود در جداول زير براي مثال ها استفاده مي كنيم: 
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ــر دانش آموز چه واحدهاي  ــت كه ه ــان دهنده اين اس توجه: جدول انتخاب واحد نش
درسي را در چه ترم و سالي و با چه نمره اي گذرانده است.

جدول 3-7
Courses Table

CourseIDCoTitleCreditCoType
عملي3پايگاه داده1011
عملي3سخت افزار1012
نظري2زبان تخصصي1013

جدول 3-8
Selection Table

StudentIDCourseID TermYearGrade
412522141011288 - 8916
107241131011288 - 8914
412522141012188 - 8917
107241131012188 - 8911
102548611013288 - 8913
102548611011287 - 888
273651871012187 - 8819
273651871013187 - 8816
356544151011287 - 889
356544151013287 - 8817

شكل كلي پيوند 2 جدول براي استخراج اطالعات به صورت زير است: 
select  نام ركورد يا ركوردهاي مورد نظر براي نمايش 
from  نام جدول ها 
where  برابر قرار دادن فيلدهاي مشترك 2 جدول 
and  بقيه شرط هاي مورد نظر ; 

در اين حالت ابتدا در دستور select نام ستون هايي را كه مي خواهيم از 2 جدول نمايش 
دهيم، تعيين مي كنيم. سپس نام 2 جدول را در مقابل دستورfrom  نوشته و در اولين شرط دستور 
where، نام فيلد مشترك را از هر 2 جدول نوشته و آن ها را برابر هم قرار مي دهيم. اين شرط، 

شرط برقراري پيوند و تلفيق اطالعات 2 جدول است. در ادامه هم مي توان شرط هاي ديگري 
را براي استخراج اطالعات تعيين كرد. در مثال هاي بعدي اين مسئله را بررسي مي كنيم: 
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مثال: نام و نام خانوادگي و سال ورود دانش آموزاني را ارائه دهيد كه در ترم 1 سال تحصيلي
89-88، درسي را با كد 1012 انتخاب كرده اند: 

كد:
select  Student.Name , Student.Family , Selection.Term , Selection.Year

from  Student , Selection 

where   Student.StudentID = Selection.StudentID 

and   CourseID = 1012   and  Term = 1   and  Year ='88 – 89' 

order by Student.Family; خروجي
Name Family Term Year
Ehsan Amiri 1 88 - 89
Ahmad Rezaee 1 88 - 89

ــوزي 10254861  ــماره دانش آم ــي را ارائه دهيد كه دانش آموز با ش ــال: نام دروس مث
انتخاب كرده است: 

كد:
select  Courses.CourseID , Courses.Co Title

from  Courses , selection

where   Courses.CourseID = Selection.CourseID 

and Selection.StudentID = 10254861 ;                 خروجي
 CourseID CourseTitle

 1011 پايگاه داده
 1013 زبان تخصصي

ــال  ــام و نام خانوادگي دانش آموزاني را ارائه دهيد كه درس با كد 1013 در س ــال: ن مث
تحصيلي 88-87 را با نمره باالتر از 15 گذرانده اند: 

كد:
select  Student.Name , Student.Family

from  Student , Selection

where   Student.Studentid = Selection.Studentid

and  Selection.Courseid = '1013'  and  Year = ‘87 - 88'  and  Grade > 15 ;
خروجي

Name Family 
Sahar Ahamdi 
Hesam Razavi 
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2-14-3 پيوند بيش از دو جدول به يكديگر 
گاهي اوقات الزم است كه اطالعات مورد نياز ما از 3 جدول يا بيشتر استخراج شود. 
ــت بايد تمام جدول ها را به هم پيوند دهيم، به اين صورت كه معموالً از يك  ــن حال در اي
ــوم براي پيوند 2 جدول ديگر استفاده مي شود و دو به دو جدول هايي كه با هم  جدول س
فيلد مشترك دارند را با ذكر شرط پيوند در دستورwhere  به هم پيوند مي دهيم. سپس بقيه 

شروط دلخواه را نيز ذكر مي كنيم.
شكل كلي اين حالت به اين صورت است: 

select  نام ستون هاي مورد نظر از جدول ها 
from   نام تمام جدول ها 
where  2 برابر قرار دادن فيلد مشترك جدول  هاي 1 و
and   3 برابر قرار دادن فيلدهاي مشترك جدول هاي 2 و 
and ... ; 

مثال: نام و نام خانوادگي دانش آموزاني را ارائه دهيد كه حداقل يك درس از نوع نظري 
را انتخاب كرده باشند: 

كد:
select  Students.Name , Students.Family , Courses.CoTitle , Courses.CoType  

from  Students , Courses , Selections 

where  Student.StudentID = Selection.StudentID 

and  Courses.CourseID = Selection.CourseID ;

and  Courses.CoType  = 'نظري ' ;
خروجي

 Name  Family  CoTitle   CoType
 Zahra  Hoseini زبان تخصصي نظري
 Sahar  Ahamadi زبان تخصصي نظري
 Hesam  Razavi زبان تخصصي نظري

با دقت در اطالعات جدول هاي اصلي متوجه درست بودن نتايج خروجي خواهيد شد. 
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 join 15-3 دستور

ــتفاده مي شود. قبل از  ــتور  joinبراي پيوند دو يا چند جدول در پايگاه داده ها اس از دس
بيان دستور  Joinبه جدول هاي زير دقت كنيد:

c1b1b1a1
c2b2b1a2
c3b3b2a3

ba

ــه  ــل پيوند دو جدول b و a را طوري انجام دهيم كه يك جدول با س ــم عم مي خواهي
ستون ايجاد شود، در اين صورت جدول حاصل به صورت زير خواهد بود:

c1b1a1
c1b1a2
c2b2a3

براي ايجاد جدول سوم، سطرهاي جدول اول با جدول دوم سنجيده مي شوند، به عنوان 
مثال در سطر اول، b1 و a1 با هم متناظرند ، و در جدول دوم عنصر b1 با عنصرc1  متناظر است. 

.(a1 و b1 ،c1) .در جدول سوم است a1 وb1  به عنوان عنصر متناظر c1 در نتيجه عنصر
ــوم از جدول اول نيز b2 و a3 با همديگر متناظرند، در جدول دوم، عنصر  ــطر س در س
 b2با عنصر c2 متناظر است. در نتيجه عنصرc2  به عنوان عنصر متناظر b2 و a3 در جدول 

(a3 و b2 ،c2) .سوم است
عمل  join(الحاق) رابطه اي را برمي گرداند كه شامل تمام تركيب هاي حاصل از دو رابطه 

اوليه است. براي پيوند جدول ها با استفاده از دستور join، از روش كلي زير استفاده مي شود:
select   نام ستون هاي موردنظر براي نمايش از هر دو جدول 
from   نام جدول اول   
inner join     نام جدول دوم

 on   برابر قرار دادن فيلدهاي مشترك دوجدول                                                                     
       where   ساير شرط ها ;

مثال: مي خواهيم در جدول هاي Selection و Student، نام و نام خانوادگي، ترم و سال 
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تحصيلي دانش آموزاني را استخراج كنيم كه در ترم 1 سال تحصيلي 89-88، درسي با 
كد 1012 را انتخاب كرده اند:

كد:
select  Student.Name , Student.Family , Seleciton.Term , Selection.Year

from   Student 

inner join   Seleciton 

on   Student.StudentID = Selection.StudentID 

where   Selection.CourseID = 1012 and Term = 1 and Year = ' 88 - 89 ' ;
خروجي

Name Family Term Year
Ehsan Amiri 1 88 - 89
Ahmad Rezaee 1 88 - 89

ــماره دانش آموزي  ــد كه دانش آموز با ش ــماره درس هايي را ارائه دهي ــال: نام و ش مث
10254861 انتخاب كرده است: 

كد:
select  Courses.CourseID , Courses.Co Title

from   Courses 

inner join  Selection 

on   Courses.CourseID = Selection.CourseID 

where Selection.StudentID = 10254861 ; خروجي
CourseID CourseTitle 
پايگاه داده  1011
زبان تخصصي  1013

Select  3-16هاي تودرتو 

ــتورselect  ديگري را تعريف كرد. در اين حالت  ــتورselect ، دس مي توان درون يك دس
ــطرهايي از جدول  ــده و نتايج مورد نظر خود را كه س ــتور Select دروني اجرا ش ابتدا دس

 selectبيروني انتقال مي دهد. سپس select مربوط به آن هستند استخراج كرده و آن را به
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ــترك بين 2  ــتفاده از فيلد مش ــتخراجي خود را با اس ــده و نتايج اس بيروني نيز اجرا ش
ــطرهاي select دروني پيوند زده و سطرهاي مطابق با شرط هاي تعيين شده را  جدول با س

نمايش مي  دهد.

به تعداد دستوراتselect  تودرتو، سطح آن مي گويند. نكته

ــطحي، 4 سطحي و ... در اين واحد كار فقط دستور  به علت پيچيدگي selectهاي 3 س
select دو سطحي را بررسي مي كنيم. 

select   3-16-1هاي 2 سطحي 
ــود. نتايج  ــتور select ديگري تعريف مي ش ــتور select درون دس در اين حالت يك دس

خروجي فقط مي تواند شامل سطرهايي از جدول Select بيروني باشد.
شكل كلي select دو سطحي به صورت زير است: 

select  نام ستون هاي مورد نظر براي نمايش از جدول بيروني 
from  1 نام جدول 
where  نام فيلد مشترك دو جدول  in  ( Select  نام فيلد مشترك دو جدول 
                                                       From  2 نام جدول 
                                                       Where شرط ها ... ) ; 

مثال هاي قسمت هاي قبل پيوند جدول ها را با استفاده از Selectهاي تودرتو بازنويسي مي كنيم
ــال تحصيلي 89- مثال: نام و نام خانوادگي دانش آموزاني را ارائه دهيد كه در ترم 1 س

88، درس با كد 1012 را انتخاب كرده اند: 
كد:

select  Name , Family

from  Student 

where  StudentID  in ( select   StudentID 

                                      from   Selection 

                                      where   CourseID = 1012 and Term = 1 and Year = ' 88 - 89 ' ) ;

            خروجي
Name Family
Ehsan Amiri
Ahmad Rezaee
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ــت كه ستون هاي نمايش داده نكته تفاوت اين حالت با مثال هاي قبلي در اين اس
شده فقط از يك جدول (جدول select بيروني) نمايش داده مي شوند.

ــماره دانش آموزي  ــه دهيد كه دانش آموز با ش ــماره و نام درس هايي را ارائ ــال: ش  مث
10254861 انتخاب كرده است: 

كد:
select CourseID , Co Title

from Courses

where CourseID in ( Select CourseID 

                                   from Selection 

                                   where  StudentID = 10254861 ) ;
خروجي

 CourseID  CourseTitle
 1011 پايگاه داده
 1013 زبان تخصصي

 union 17-3 دستور

ــتون مختلف از 2 يا چند جدول  ــتور Union براي تركيب و ادغام دو يا چند س از دس
استفاده مي شود. دستور union نتيجه را در يك ستون مشترك نمايش مي دهد.

در اين دستور، نوع داده  ستون هاي انتخاب شده براي ادغام بايد يكسان باشند. دستور 
ــر تكراري، آن ها را حذف  ــب فيلدها، در صورت برخورد با مقادي ــگام تركي union در هن

كرده و از هر مقدار يك نمونه را نمايش مي دهد. براي مشاهده تمام مقادير، حتي مقادير 
تكراري بايد از دستور union all استفاده كرد.

شكل كلي استفاده از اين دستور به صورت زير است: 
SQL Statement 1 ( نام فيلد 1 انتخابي )
union

SQL Statement 1 ( نام فيلد 2 انتخابي );
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مثال: در جدول 1-3، شماره دانش آموزي دانش آموزاني را نمايش دهيد كه يا دانش آموز 
رشته Electronic بوده و درس سخت افزار با كد 1012 را انتخاب كرده اند يا در درس زبان 

تخصصي با كد 1013 ثبت نام كرده اند: 
كد:

select StudentID from Student 

where Major = ‘Electronic’ and CourseID = 1012

union

select StudentID from Selection ;

where CourseID = 1013 ;        خروجي
StudentID
10254861
10724113
27365187
35654415

مي توان در دستور union بيش از يك ستون مجزا را تعريف كرد. فقط بايد نكته
ــتون هاي تعريف شده يكسان باشند.  ــتون ها و ترتيب نوع داده اي س تعداد س

برنامه مقادير ستون ها را به ترتيب با هم پيوند مي دهد. 

 مثال: شماره دانش آموزي، نام و نام خانوادگي دانش آموزاني را نمايش دهيد كه در رشته 
Electronic تحصيل كرده يا حداقل يك  درس از نوع نظري را انتخاب كرده باشند: 

كد:
select StudentID , Name , Family 

from Student 

where Major = 'Electronic' 

union

select StudentID , Name , Family

from Student , Selection , Courses

where Student.StudentID = Selection.StudentID

and Selection.CourseID = Courses.CourseID 

and CoType  = 'نظري' ;
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                      خروجي
StudentID Name Family
10254861 Zahra Hoseini
107241113 Ehsan Amiri
27365187 Sahar Ahmadi
35654415 Hesam Razavi

  drop18-3 دستور
از اين دستور براي حذف يك جزء در محيط پايگاه داده استفاده مي شود. 

 (drop index) 1-18-3 حذف انديس
ــتفاده مي شود.  ــتور براي حذف يك انديس موجود در يك فيلد جدول اس از اين دس

شكل كلي اين دستور به شرح زير است: 
drop index   نام انديس  on  نام جدول 

 ; drop index Rowup on Student  :مثال

  (drop DataBase يا drop table) 2-18-3 حذف جدول يا پايگاه داده
ازاين دستوربراي حذف يك جدول در پايگاه  داده يا يك پايگاه داده به صورت كامل استفاده 

مي شود.
دستور حذف جدول: 

   drop table نام جدول ;     
  دستور حذف پايگاه داده: 
                                                                     ; drop table Student  مثال
drop DataBase   نام پايگاه داده  ; 
مثال: اگر پايگاه داده اي به نام School داشته باشيم، دستور حذف آن به شكل زير است:

drop DataBase School ; 

ــتون هاي نكته براي حذف تمام اطالعات موجود در يك جدول بدون حذف س
آن از دستور زير استفاده مي شود: 

truncate table   نام جدول ;
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 ; truncate table School مثال
ــود، بدون اين كه خود جدول و  ــدن جدول از اطالعات مي ش ــتور باعث خالي ش اين دس

ساختارش تغييري كند.

  alter19-3 دستور
ــتون از يك جدول موجود در  ــتور alter براي اضافه كردن يا حذف كامل يك س از دس

پايگاه داده استفاده مي شود.
 

1-19-3 اضافه كردن يك ستون  
ــتور كلي زير  ــتون (فيلد) جديد به يك جدول موجود از دس براي اضافه كردن يك س

استفاده مي شود:
alter table  نام جدول 
add  نوع داده ستون   نام ستون ;

 :Student به جدول Age مثال: اضافه كردن يك ستون جديد به نام
فيلدهاي جدول Student قبل از اجراي دستور

Student Table

StudentID Name Family Major Area Grade

كد:
alter table Student 

add Age Int ;

فيلدهاي جدولStudent  پس از اجراي دستور
Student Table
StudentID Name Family Major Area Grade Age

2-19-3 حذف ستون  
براي حذف يك ستون از يك جدول موجود به روش زير عمل مي شود: 

alter table  نام جدول
drop column   نام ستون ;
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 : Studentsاز جدول Age مثال: حذف فيلد
جدولStudent  قبل از اجراي دستور

Student Table
StudentID Name Family Major Area Grade Age

كد:
alter table Student 

drop column Age ;

جدول Student پس از اجراي دستور
Student Table
StudentID Name Family Major Area Grade

  SQL 20-3 توابع درون ساخته

ــاخته (آماده) براي محاسبات روي داده هاي  ــري توابع درون س زبان SQL داراي يكس
جداول و ارائه خروجي مناسب براي اهداف خاص است. 

در هنگام استفاده از توابع SQL بايد به نكات زير دقت كرد: 
بايد نوع داده هر ستون (فيلد) جدول متناسب با عملكرد تابع مورد استفاده باشد. براي 

مثال توابعي كه اعمال رياضي انجام مي دهند، بايد به فيلدهايي از نوع عددي اعمال شوند.
مي توان نتايج عملكرد هر تابع را با استفاده از ويژگي alias كه قبًال در مورد آن صحبت 
ــش داد. براي مثال مي توان با  ــتون جديد با عنوان دلخواه نماي ــم، به صورت يك س كردي
ــتفاده از تابع avg، ميانگين نمرات هر دانش آموز را محاسبه كرده و آن را در يك ستون  اس

جديد به نام average نمايش داد. اين مورد را در مثال هاي ذكر شده بررسي مي كنيم.  
برنامه، نتايج خروجي هر تابع را به صورت يك ستون جديد نمايش مي دهد. 

شكل كلي استفاده از توابع درون ساخته به صورت زير است: 
select  function* ( نام فيلد )   from  نام جدول 
* function = نام تابع ;

ــبه و نمايش معدل دانش آموزان با استفاده از تابع Avg و نمايش آن تحت  مثال: محاس
ستون جديدي به نام دلخواه:
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average :

select avg ( Grade ) as Average from Student ;

    خروجي
معدل
16.8

مثال: معدل نمرات دانش آموزان رشته Computer را در درس پايگاه داده محاسبه كرده 
و در ستوني به نام معدل نمايش دهيد:

كد:
select avg ( Selection.Grade ) as معدل 

نكته

مثال: معدل نمرات دانش آموزان را از جدول  Studentمحاسبه كرده و در ستوني به نام 
معدل نمايش دهيد:

كد:
select avg ( Students.Grade ) as معدل from Student

 اين تابع بايد با فيلدهايي كه داده آن ها از نوع عددي است، اعمال شود.

ــته Computer را در درس پايگاه  ــراي مثال وقتي مي گوييم كه معدل دانش آموزان رش ب
ــبه  ــبه كنيد، برنامه فقط ميانگين نمرات درس پايگاه داده دانش آموزان را محاس داده محاس

مي كند و به نمرات ساير دروس كاري ندارد. 

نكته

 avg 1-20-3 تابع
تابع avg براي محاسبه ميانگين اعداد موجود در يك فيلد به كار مي رود. اين تابع اعداد 
ــان تقسيم مي كند و نتيجه را به  را با هم جمع كرده و آن ها را به طور اتوماتيك بر تعدادش

عنوان خروجي برمي گرداند.

ــرط ها براي دستور select تعريف  ــتفاده از توابع SQL، چنانچه ش در هنگام اس
ــده باشد ، تابع فقط مقادير فيلدهايي از هر ستون را در محاسبه دخالت مي دهد  ش

كه با شروط ارائه شده سازگاري داشته باشند.

 چنانچه توسط ويژگي alias، عنواني براي ستون جديد ايجاد شده تعيين نكنيد، نكته
ــه آن اختصاص مي دهد.  ــودكار يك نام پيش فرض ب ــود برنامه به صورت خ خ
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from Students,Selection,Courses

where Students.StudentID = Selection.StudentID

and Selection.CourseID = Courses.CourseID 

and Major = 'Computer' 

and CoTitle = 'پايگاه داده ' ;    خروجي
معدل
11.5

 sum2-20-3 تابع
ــرده و به عنوان خروجي  ــبه ك ــع sum، مجموع مقادير اعداد در يك فيلد را محاس تاب

برمي گرداند. 

 اين تابع بايد با فيلدهايي كه داده آن ها از نوع عددي است، به كار رود. نكته

ــرات دانش آموزان را در درس  ــال: از جدول انتخاب واحد (Selection) مجموع نم مث
پايگاه داده با كد 1011 محاسبه كنيد: 

كد:
select Sum ( Selection.Grade ) as مجموع نمرات پايگاه داده 
from Selection,Courses 

and Selection.CourseID = Courses.CourseID 

and Selection.CourseID = 1011 ; خروجي
مجموع نمرات پايگاه داده 

47

مثال: از جدول انتخاب واحد، مجموع نمرات دانش آموز حسام رضوي را محاسبه كنيد: 
كد:

select Sum ( Selection.Grade ) as مجموع نمرات حسام رضوي 
from Student,Selection 

where Student.StudentID = Selection.StudentID
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and Name = ' Hesam ' 

and Family = ' Razavi ' ;                  خروجي
مجموع نمرات حسام رضوي 

26

 min 3-20-3 تابع
اين تابع، كمترين مقدار موجود در بين مقادير فيلدهاي يك ستون را برمي گرداند. 

ــتون هايي كه داده آن ها از نوع عددي يا متني باشد، مي تواند به نكته اين تابع با س
كار رود. در فيلدها با مقادير عددي تابع كوچك ترين عدد و در فيلدها با مقادير 
متني، تابع كلمه اي را كه به ترتيب حروف الفبا از آ تا ي در فارسي و A تا Z در 

انگليسي در باالترين رده باشد برمي گرداند. 
ــي از نظر حروف الفبايي را از جدول Student نمايش  ــال: كوچك ترين نام خانوادگ  مث

دهيد: 
كد:

select min (Family) as Family from Student ;       خروجي
Family 
Ahmadi 

مثال: كمترين نمره دانش آموزان را از جدول Selection نمايش دهيد: 
كد:

select min ( Grade ) as كمترين نمره from Selection ;         خروجي
كمترين نمره

8

  max4-20-3 تابع
اين تابع، بيشترين مقدار موجود در بين مقادير فيلدهاي يك ستون را برمي گرداند.

ــد، مي تواند نكته ــتون هايي كه داده آن ها از نوع عددي يا متني باش  اين تابع با س
به كار رود. در فيلدها با مقادير عددي تابع بزرگ ترين عدد و در فيلدها با مقادير 
متني، تابع كلمه اي را كه به ترتيب حروف الفبا از آ تا ي در فارسي و A تا Z در 

انگليسي در آخرين رده باشد برمي گرداند. 
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مثال: آخرين نام خانوادگي دانش آموزان را از جدول Student نمايش دهيد: 
كد:

select max (Family) as Family from Student;      خروجي
 Family
 Rezaee

مثال: بيشترين نمره دانش آموزان را از جدول Selection نمايش دهيد: 
كد:

select max (Grade) as بيشترين نمره from Selection ; خروجي
بيشترين نمره

19

  �rst5-20-3 تابع
اين تابع مقدار اولين ركورد را در يك فيلد برمي گرداند. ترتيب در اينجا، همان ترتيب 

قرارگيري ركوردها در جدول است. 

  last6-20-3 تابع
ــب در اينجا، همان  ــورد را در يك فيلد برمي گرداند. ترتي ــن تابع مقدار آخرين رك اي

ترتيب قرارگيري ركوردها در جدول است. 

 count 7-20-3 تابع
اين تابع تعداد سطرهاي موجود در يك فيلد را شمرده و مقدار آن را برمي گرداند. به اين تابع، تابع 

سطر شمار هم مي گويند.
ــمارد. براي  ــد، نمي ش مثال: اين تابع فيلدهايي را كه مقدار آن ها خالي يا تكراري باش
 distinct عبارت count شمارش تمام فيلدها (حتي تكراري) بايد قبل از نام ستون در دستور

ذكر شود. 
ــماره دانش آموزي 35654415 قبول شده را  مثال: تعداد درس هايي كه دانش آموز با ش

ارائه دهيد: 
كد:

select count (CourseID) as تعداد دروس
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from Selection

where StudentID = 35654415

and Grade > 10 ; خروجي
تعداد دروس

1

مثال: تعداد دانش آموزاني كه درس پايگاه داده را انتخاب كرده اند اعالم كنيد:
كد: 

select count (distinct Selection.CourseID) as تعداد دانش آموزان
from Selection , Courses

where Selection.CourseID = Courses.CourseID 

and CoTitle =' پايگاه داده ' ;            خروجي
تعداد دانش آموزان

4

 group by 8-20-3 دستور
ــتفاده از برخي توابع درون ساخته SQL كه عمل محاسبه (مثل مجموع و  در هنگام اس
ــكل وجود دارد كه اين توابع قادر به جدا  ميانگين) را روي داده ها انجام مي دهند، اين مش
كردن و متمايز كردن اطالعات موجود در دو ستون نسبت به هم نيستند و نتايج محاسبات 

را به صورت كلي براي همه آن ها در نظر مي گيرند.
ــته بندي يك ستون بر حسب مقادير مشابه فيلدهاي يك  ــتور group by براي دس از دس

ستون ديگر استفاده مي شود.
شكل كلي استفاده از اين دستور به صورت زير است: 

select   1 و     نام فيلد 2     و     نام فيلد ....
                 from                 نام جدول

                    group by             نام فيلد  ;
مثال 1: فرض كنيد جدولي به صورت زير براي نمرات 2 دانش آموز داريم، مي خواهيم 

مجموع نمرات هر يك از اين دو دانش آموز را نمايش دهيم: 
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              جدول 3-9
Class Table

NameGrade
Ali Ahmadi18

Reza Hoseini17
Ali Ahmadi20

Reza Hoseini13

كد:
select sum (Grade) as نمرات مجموع
from Class ;

               در صورت عدم استفاده از دستور  group byدر تابعSum  خروجي زير را خواهيم داشت: 
خروجي

مجموع نمرات
68

• مسلمًا خروجي فوق مورد نظر نيست. مي توان با استفاده از دستور group by، مجموع 
نمرات را براي دانش آموزان بر حسب ستون Name به صورت جدا محاسبه كرد و به اين 

صورت نمايش داد: 
كد:

select Name ,sum (Grade) as مجموع نمرات  
from Class 

group by Name ; خروجي
Name مجموع نمرات

Ali Ahmadi 38
Reza Hoseini 30

مثال 2: از جدولStudent  و Selection مجموع نمرات هر دانش آموز را به همراه نام و 
نام خانوادگي كه برحسب نام خانوادگي مرتب شده باشد نمايش دهيد: 

كد:
select Name , Family , sum (Selection.Grade) as مجموع نمرات 
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from Student , Selection 

where Student.StudentID = Selection.StudentID

group by Name , Family

order by Family; خروجي
Name Family مجموع نمرات
Sahar Ahmadi 35
Ehsan Amiri 25
Zahra Hoseini 21
Hesam Razavi 26
Ahmad Rezaee 33

  having9-20-3 دستور
ــرط به توابع درون ساخته SQL استفاده مي شود، زيرا از  ــتور براي افزودن ش از اين دس
دستور where نمي توان براي كار با مقادير خروجي توابع درون ساخته SQL استفاده كرد. 

ــرط به ستون ها اعمال مي شود و همان كاري را  به عبارت ديگر having براي اعمال ش
 having ــتور ــتفاده از دس مي كند كه where در ركوردها انجام مي دهد. با مثال هاي بعدي اس

را بررسي مي كنيم:

دستورhaving  معموالً با group by مي آيد.نكته

مثال: از جدول Selection وStudent  مجموع نمرات و نام و نام خانوادگي دانش آموزاني 
را كه مجموع نمرات آن ها بيش از 25 است نمايش دهيد: 

كد:
select Name , Family , sum (Selection.Grade) as مجموع نمرات 
from Student , Selection 

where Student.StudentID = Selection.StudentID

group by Name , Family

having Sum (Selection.Grade) > 25

order by Family; خروجي
Name Family مجموع نمرات
Sahar Ahmadi 35

Ahmad Rezaee 33
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مثال: از جدول Selection و Courses نام دروسي را ارائه دهيد كه 4 بار توسط دانش آموزان 
انتخاب شده باشد: 

كد:
select CoTitle , Count (Selection.CourseID) as تعداد انتخاب 
from Selection , Courses 

where Selection.CourseID = Courses.CourseID 

group by CoTitle

having Count (Selection.Grade) = 4 ;  خروجي
CoTitle تعداد انتخاب
پايگاه داده 4

 select into 10-20-3 دستور
از دستورselect into  در موارد زير استفاده مي شود: 

  • ايجاد يك Backup (نسخه پشتيبان) از يك جدول 
  • ايجاد يك آرشيو از ركوردهاي يك جدول 

   • قرار دادن برخي از ركوردها يا فيلدهاي مورد نظر از يك جدول در يك جدول جديد 
  • ايجاد يك نسخه پشتيبان از كل يك پايگاه داده در يك پايگاه داده جديد 

شكل كلي استفاده از اين دستور به صورت زير است: 
select   نام فيلدهاي مورد نظر  into  نام جدول جديد   [ in نام يك پايگاه داده جديد ] 
from  نام جدول مبدأ ; 

مثال: ايجاد يك Backup از جدولStudent  در يك جدول جديد: 
select * into Student_Backup 

from Student ;

ذكر نام يك پايگاه داده جديد در دستور select into اختياري است. چنانچه نكته
ــود، برنامه نسخه پشتيبان را در همان پايگاه داده  ــمت ذكر نش نامي در اين قس
ــتيبان را در  ــخه پش ــود، برنامه نس موجود ايجاد مي كند و چنانچه نامي ذكر ش

پايگاه داده ذكر شده ايجاد مي كند. 
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ــدول ديگر در يك پايگاه داده  ــاد يكBackup  از جدول Student در يك ج ــال: ايج مث
 :Backup.mdb جديد به نام

select * into Student_Backup in «Backup.mdb» 

from Student ;

ــداولCourses، Selection  وStudent  كه در  ــات ج ــر از اطالع ــه: در مثال هاي زي توج
صفحات قبل معرفي كرديم، استفاده مي كنيم.

ــتون يا ركورد را از يك جدول در يك نكته همچنين مي توان فقط يك يا چند س
 select جدول جديد وارد كرد. براي اين كار بايد نام آن فيلدها را پس از دستور

تعيين كرده و براي ركوردهاي مورد نظر نيز شروط مورد نظر تعريف شود.

 Names در يك جدول جديد به نام Student را از جدول Family و Name مثال: فيلدهاي
وارد كنيد: 

كد:
select Name , Family into Names 

from Student ;

بعد از اجراي دستور فوق جدول جديدي به نام Names با مشخصات بعد ايجاد خواهد شد.
خروجي

Name Family
Ahmad Rezaee
Ehsan Amiri
Zahra Hoseini
Sahar Ahmadi
Hesam Razavi

ــت را  ــخصات دانش آموزاني كه نمره آن ها بيش از 17 اس مثال: از جدولStudent ، مش
در جدول جديدي به نام Highscores وارد كنيد: 

كد:
select * into Highscores 

from Student 

where Grade > 17 ;
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ــخصات زير  ــتور فوق جدول جديدي به نام Highscores Table با مش بعد از اجراي دس
ايجاد خواهد شد.

خروجي
Highscores Table
StudentID Name Family Major Area Grade
41252214 Ahmad Rezaee Computer Tehran 18
35654415 Hesam Razavi Electronic Tehran 19

مثال: مشخصات نام، نام خانوادگي، نام درس و نمره دانش آموزاني كه در جدول انتخاب 
واحد، نمره آن ها بيش از 15 بوده را در يك جدول جديد به نام Highgrades وارد كنيد: 

كد:
select Name , Family , CoTitle , Selection.Grade Into Highgrades 

from Student , Selection , Courses 

where Student.StudentID = Selection.StudentID

and Selection.CourseID = Courses.CourseID 

and Grade > 15 ;

ــتور فوق جدول جديدي به نام Highgrades Table با مشخصات زير  بعد از اجراي دس
ايجاد خواهد شد.

خروجي
Highgrades Table

Name Family CoTitle Grade
 Ahmad  Rezaee پايگاه داده  16

 Sahar  Ahmadi مباحث ويژه  19

 Ahmad  Rezaee مباحث ويژه  17

 Sahar  Ahmadi زبان تخصصي  16

 Hesam  Razavi زبان تخصصي  17



85 پيمانه مهارتى: طراحى صفحات وب(پيشرفته)
واحد كارسوم: آشنايى با دستورات كار با پايگاه داده

 واژ ه نامه 

Average   ميانگين
Count  تعداد
First  اولين
Group  گروه
Having  داشتن
Last  آخرين
Maximum  حداكثر
Minimum   حداقل

Sum حاصل جمع

خالصه مطالب

• زبان SQL يك زبان ساخت يافته براي اتصال و ارتباط و كار با بانك هاي اطالعاتي است.
• اين زبانه با ارائه دستورات مختلف و كاربردي در تمام سيستم هاي مديريت بانك هاي 

اطالعاتي قابل دسترسي و استفاده است.
ــاهده عملكرد آن ها، بايد از يك سيستم مديريت  ــتوراتSQL  و مش • براي اجراي دس

پايگاه داده ها استفاده شود.
• دستور create براي ايجاد يك جزء جديد در سيستم هاي پايگاه داده استفاده مي شود.

ــتخراج اطالعات موردنظر از يك يا چند جدول و  ــتورselect  براي انتخاب و اس • دس
مشاهده نتايج استفاده مي شود.

• دستورinsert  براي وارد كردن و ايجاد يك ركورد جديد در جدول استفاده مي شود.
• دستورupdate  براي تغيير اطالعات موجود در يك فيلد جدول استفاده مي شود.

• دستور delete براي حذف اطالعات يك ركورد در جدول استفاده مي شود.
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 آزمون نظري
1 - براي ايجاد يك پرسش و استخراج اطالعات جدول از .............. استفاده مي شود. 

DDL -د   Query -ج ب- ركورد    DML-الف
2 - كدام يك از گزينه هاي زير در عمليات جستجو، باعث باال رفتن سرعت جستجو مي شود؟

  Create-د   MySQL-ج   Index -ب   Query-الف
3 - دستور Create براي ايجاد كدام يك از گزينه هاي زير به كار نمي رود؟ 

د- ركورد  ج- انديس   ب- جدول   الف- پايگاه داده 
4 - كدام يك از گزينه هاي زير براي انتخاب تمام فيلدهاي يك جدول با نام tbl1 به كار مي رود؟

select fields from tbl1 -ب    select tbl1-الف
select tbl1* -د    select * from tbl1-ج

5 - در دستور Where براي ادغام چند شرط، از چه دستوري استفاده مي شود؟ 
  add-الف

 or-ب
 like -ج

د- استفاده از چند شرط با نوشتن چند دستور where امكان پذير است. 
6 - براي جستجوي افرادي در جدول كه قسمتي از نام آن ها محمد است چه عبارتي 

مقابل دستور Where نوشته مي شود؟ 
like"%" ب- «محمد   like "الف- " % محمد

like "د- "محمد             like" % ج- "% محمد
ــدول tbl1 با فيلدهاي f2 و f1 كدام يك از گزينه هاي  ــراي درج يك ركورد در ج 7 -  ب

زير به كار مي رود؟ 
                                select f1 , f2 from tbl1-الف
 values("مقدار فيلد دوم" و "مقدار فيلد اول")

 select into tbl1 (fl , f2)                            -ب
values ("مقدار فيلد دوم" و "مقدار فيلد اول")

     insert into tbl1 (f1 , f2)                             -ج
 values("مقدار فيلد دوم" و "مقدار فيلد اول")
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   insert f1 , f2 from tbl1        -د
values ("مقدار فيلد دوم" و "مقدار فيلد اول")

8 -  براي جستجوي يك ركورد در جدول tbl1 كه مقدار دقيق فيلد آن را مي دانيد از 
چه دستوري استفاده مي كنيد؟ 

         select * from tbl1    -الف
where f1 in ("1 و "مقدار 2 و "مقدار ...)   

  select f1 from tbl1          -ب
where in ("1 و"مقدار 2" و «مقدار ...)     

  search * from tbl1           -ج
where f1 in ("1 و "مقدار 2" و "مقدار ...) 

     select f1 from tbl1        -د
alias in ("1 و "مقدار 2" و "مقدار " ...)     

9 - براي انتخاب ستون Name از جدول Student كدام عبارت به كار مي رود؟ 
 student.name -ب           name.student -الف

 name from student-د             student*name -ج
ــان دادن آن ها در  ــتون مختلف از 2 يا چند جدول و نش 10 - براي ادغام دو يا چند س

يك ستون مشترك از چه دستوري استفاده مي شود؟ 
union -د join  -ج   merge -ب  select -الف

11 - براي حذف اجزاي پايگاه داده از چه دستوري نمي توان استفاده كرد؟
 alter -د   drop -ج   insert -ب  delete -الف

12 -  تابع sum وavg  به ترتيب براي محاسبه چه عملي در پايگاه داده به كار مي روند؟
الف- مجموع- مجموع          ب- ميانگين- مجموع 
د- ميانگين- ميانگين  ج- مجموع- ميانگين   
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آزمون عملي

1 - در Command Line يك پايگاه داده با عنوانLibrary  ايجاد كنيد.
ــه مي توانند در محيط عملياتي  ــنده، صفاتي ك 2 - براي موجوديت هاي كتاب و نويس
كتابخانه در نظر گرفته شوند را بررسي كنيد و هر كدام از اين دو موجوديت را به صورت 

جدول پياده سازي كنيد.
ــنده  ــاخته ايد دو جدول كتاب و نويس 3 - درون پايگاه داده Library كه در تمرين 1 س

را با فيلدهاي تعيين شده بسازيد.
4 - درون هر كدام از جدول هاي تمرين 2 اطالعات مربوط به چند ركورد را درج كنيد.

5 - تمام ركوردهاي مربوط به جدول كتاب را نمايش دهيد.
ــنده آن ها  ــنده را كه حرف اول نام نويس ــام ركوردهاي مربوط به جدول نويس 6 -تم

"H"است را نمايش دهيد.

ــامي تكراري  ــندگان را نمايش دهيد، طوري كه اس ــامي نويس 7 - در جدول كتاب اس
حذف شوند.

ــدول كتاب اطالعات مربوط به يك ركورد با عنوان "صفحات وب" را وارد  8 - در ج
ــاير فيلدها را به دلخواه وارد نماييد)، سپس اطالعات همان ركورد را تغيير دهيد  كنيد (س

طوري كه عنوان كتاب با مقدار جديد "طراحي صفحات وب مقدماتي" جايگزين شود.
ــنده ركوردي كه عنوان نويسنده آن با حرف "a"شروع مي شود را  9 - در جدول نويس

حذف كنيد.
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واحد كار چهارم  

پس از مطالعه اين واحد كار از فراگير انتظار مي رود كه:
1 - با Apache و كاربرد آن آشنا باشد. 

2 - امكانات الزم براي نصب و به كارگيري Apache را بشناسد. 
3 - با اصول نصبApache  و انجام تنظيمات آن آشنا باشد. 

4 - با اصول برقراري اتصال با Apache آشنا باشد. 

  زمان(ساعت) 

عملىنظرى
48

 APACHE نصب
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همان طور كه قبًال در طراحي صفحات وب مقدماتي آموختيد، Apache يك سرويس دهنده 
صفحات وب مطمئن، كارا و متن باز1 است كه عالوه بر ويندوز در لينوكس نيز به راحتي 
ــرويس دهنده مختص لينوكس طراحي شده بود  ــت، البته در ابتدا اين س ــتفاده اس قابل اس
ــد. (اين فصل به صورت  ــدوز نيز به آن افزوده ش ــتيباني در وين ــه به مرور امكانات پش ك
ــتقيم نرم افزار Apache را نصب مي كند و كاربر بايد تمام تنظيمات را به صورت دستي           مس
ــتفاده از نرم افزار WAMP كه در  (Customize) انجام دهد. ولي به طور عمومي مي توان با اس

فصل بعدي بيان شده تمام تنظيمات دستي توسط خود نرم افزار انجام گيرد.) 

مقدمه 

 1-Open Source 
متن باز به اين معناست كه دسترسى به منبع آزاد است و عالوه بر اين، منبع به طور رايگان در اختيار كاربران قرار مي گيرد. 

Apache 1-4 نصب

قبل از شروع به نصب Apache بايد موارد مهمي را در نظر بگيريد:
اگر مي خواهيد Apache به عنوان سرويس دهنده وب سايت شما باشد، بايد سرويس هاي 
ــنا  ــرويس ها كه قبًال نيز با تنظيم آن آش ــابه را حذف يا غيرفعال كنيد، يكي از اين س مش
ــرويس را قبًال فعال كرده ايد، با استفاده از مراحل  ــده ايد، سرويس IIS است، اگر اين س ش

زير آن را غيرفعال كنيد، سپس مراحل نصب را ادامه دهيد.
 Services ــويد و پس از آن برنامه از پنجره Control Panel وارد Administrative Tools ش

را اجرا كنيد. 

تذكر: در اين فصل روش نصب و انجام تنظيمات سرويس دهنده وب Apache بررسي 
ــده است و كاربر براي استفاده از آن بايد تمام تنظيمات را به طور دستي انجام دهد. اما  ش
ــزارWAMP  كه در واحد كار بعدي آموزش داده  ــتفاده از نرم اف به طور كلي مي توانيد با اس

شده است، تمام تنظيمات را به طور خودكار توسط سيستم انجام دهيد. 
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شكل 4-1 

ــپس روي دكمه (Stop)         از  ــه World Wide Web Publishing را انتخاب كرده، س گزين
نوار ابزار كليك كنيد تا سرويس IIS متوقف شود. 

CD نصب Apache را درون درايو گذاشته و فايل مربوط به نصب آن را اجرا كنيد. 

شكل4-2 
روي دكمه Next كليك كنيد. 
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شكل4-4 

شكل4-3 

ــپس دكمه راديوييI accept the terms in the license agreement  را انتخاب كرده، روي  س
دكمه Next كليك كنيد. 

در كادرمحاوره شكل 4-4 روي دكمهNext  كليك كنيد. 
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در كادرمحاوره شكل 5-4 در كادر متنيNetwork Domain  بايد دامنه شبكه نوشته شود، 
اما چون در اين بحث راه اندازيApache  را براي سيستم به طور محلي انجام مي دهيم، مهم 
نيست كه دقيقًا چه چيزي وارد شود. در كادر متنيServer Name ، نام سرويس دهنده و در 

انتها آدرس ايميل مدير سايت وارد مي شود. 
روي دكمهNext  كليك كنيد.

شكل4-5 

شكل4-6 
 Next را انتخاب كرده، روي دكمه Typical ــكل 6-4 دكمه راديويي در كادرمحاوره ش

كليك كنيد. 
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ــير نصب Apache را از حالت پيش فرض تغيير دهيد، روي دكمه  اگر تمايل داريد مس
Change كليك كنيد و مسير موردنظر را انتخاب كنيد.

سپس روي دكمه Next كليك نماييد. 

شكل4-7 

شكل4-8 

پس از نصب Apache، آيكن اين برنامه روي ناحيه 
تذكر (notification) از نوار وظيفه نمايان مي شود.

  Installدر كادرمحاوره شكل 8-4 براي انجام عمليات نصب روي سيستم، روي دكمه
كليك كنيد.

شكل4-9 
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آيكن فلش سبز رنگ به اين معنا است كه سرويس دهنده Apache در حال اجرا است. 
براي متوقف كردن سرويس Apache روي آيكن آن كليك كنيد، ماوس را روي عنوان 

Apache نگه داشته، سپس روي گزينه Stop كليك كنيد. 

شكل4-10 

براي اجراي مجدد سرويس Apache در شكل 10-4 رويStart  كليك كنيد.

Apache 4-1-1 در لينوكس
ــل Apache CD مخصوص اين  ــب و راه اندازيApache  در لينوكس، بايد فاي ــراي نص ب
سيستم عامل را تهيه كنيد يا از اينترنت، فايل هاي مربوطه را دريافت نماييد و آن را روي 

سيستم خود نصب نماييد.
ــس از                                             ــخه هاي لينوك ــتر نس ــب در بيش ــس از نص ــرويس دهنده وب Apache پ س
ــير/var/ www/html/  براي نگهداري فايل هاي وب استفاده مي كند، اما فايل هاي مربوط  مس

به پيكربندي سرويس دهنده Apache را در مسيرetc/httpd/conf/  ذخيره مي نمايد. 
ــود،  ــير فوق ذخيره مي ش فايل اصلي پيكربندي Apache با نامhttpd.conf  نيز كه در مس

مي تواند براي تنظيمات عملكرد Apache روي لينوكس به كار برده شود. 
در اين واحد كار و واحد كار اول با نصب و پيكربندي Apache و MySQL آشنا شديد. 
اما در عمل توصيه مي شود براي شروع آموزشPHP  سرويس دهنده WAMP را روي سيستم 
ــرويس دهنده  ــتفاده از اين س خود راه اندازي كنيد، در واحد كار پنجم روش نصب و اس
ــتفاده از WAMP اين است كه تمام امكانات الزم براي  ــده است. مزيت اس آموزش داده ش
ــي PHP و اجراي صفحات آن را به طور خودكار راه اندازي مي كند و نيازي به  برنامه نويس

نصب مجزاي MySQL ،Apache و PHP نيست. 
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واژ ه نامه 

Configuration پيكربندي 

Notification  تذكر

خالصه مطالب

ــرويس دهنده صفحات وب مي تواند در طراحي صفحات وب پويا  Apache به عنوان س

ــد، براي نصب و راه اندازي Apache بايد سرويس هاي مشابه از قبيلIIS  حذف يا  مؤثر باش
غيرفعال شوند.

پس از نصب Apache، آيكن آن در ناحيه تذكر از نوار وظيفه ظاهر مي شود.
  /var/www/html/ــير ــتر نسخه هاي لينوكس از مس ــرويس دهنده وب Apache در بيش س

استفاده مي كند.
فايل هاي مربوط به پيكربندي سرويس دهنده Apache در مسير /etc/httpd/conf/ ذخيره و 

نگهداري مي شوند. 
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 آزمون نظري
ــر نمي تواند به طور همزمان نصب و  ــه همراه كدام يك از گزينه هاي زي  Apache - 1   ب

اجرا شود؟ 
Internet Explorer -ب                               PHP -الف

ج- IIS                     د- الف و ج 
2 - براي متوقف كردن سرويس IIS كدام گزينه در برنامه Services بايد متوقف شود؟ 

World Wide Web Publishing -ب  Internet Information Services -الف
 World Wide Web Services -د                      IIS -ج

3 - سرويس دهنده Apache در لينوكس فايل هاي وب را در چه مسيري ذخيره مي كند؟ 
 var/www/conf/-ب           var/www/web/ -الف

 etc/httpd/conf-د           var/www/html/ -ج
ــداري فايل هاي  ــيري براي نگه ــس از چه مس ــرويس دهنده Apache در لينوك 4 - س

پيكربندي استفاده مي كند؟ 
var/conf/httpd -ب            etc/httpd/html-الف
  etc/httpd/conf-د            var/httpd/conf -ج

5 - فايل اصلي پيكربندي Apache كدام است؟ 
conf.httpd -ب               httpd.conf -الف

 var.conf-د           etc.conf -ج
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آزمون عملي
1 - سرويس دهندهIIS  را روي سيستم خود متوقف كنيد.

2 - سرويس دهنده Apache را روي سيستم خود راه اندازي كنيد. 



99
پیمانه مهارتی: طراحی صفحات وب)پیشرفته(

PHPواحد کارپنجم: نصب

واحد كارپنجم   

پس از مطالعه اين واحد كار از فراگير انتظار مي رود كه:
1 - مفهوم زبان هاي Client Side و Server Side را بداند.

2 - با PHP آشنايي کلي داشته و کاربرد آن را بداند.
3 - امکانات الزم براي نصب PHP را بشناسد.

4 - بتواندPHP  را در محيط هاي ويندوز و لينوکس راه   اندازي کند. 
   httpd.confو  php.ini از طريق فايل هاي Apache و  MySQL ،PHP 5 - بــا پيکربندي

آشنا باشد.
6 - بتواند برنامه PHP  را تست و بررسي نمايد. 

  زمان)ساعت( 

عملینظری

48

PHP نصب
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مقدمه 
ــهPHP  را به                                     ــد ك ــود دارن ــددي وج ــاي متع ــه  ه ــدوز برنام ــل وين ــتم عام در سيس
همراه برنامه  ها و نرم   افزارهاي جانبي مورد نياز براي برنامه   نويسان راه   اندازي كرده و تمام 
ــتفاده   ترين اين برنامه   ها  ــرويس   هاي مربوط به آن ها را ارائه مي   دهند. چند مورد از پراس س
ــر كدام از اين برنامه  ها را نصب  ــد از: PHPtraid،EasyPHP ،WAMP  وSQLware . ه عبارتن

كنيد، برنامه   هاي Apache ،PHP و MySQL نيز نصب مي   شوند. 

 PHP 1-5 آشنايي با زبان

PHP يك زبان اسكريپت نويسي است كه براي محيط وب نوشته شده است، اين زبان 

ــته شدن نياز به محيط خاصي ندارد و كدهاي آن را حتي مي توانيد در محيط ساده  براي نوش
Notepad بنويسيد. 

زبان هاي برنامه نويسي و اسكريپت نويسي وب به طور كلي به دو دسته اصلي تقسيم مي شوند: 
 Client Side •

 Server Side •

ــه روي كامپيوتر  ــود ك ــرويس گيرنده) به برنامه  هايي گفته مي ش ــمت س Client Side (س

ــوند مانندHTML  و جاوا اسكريپت.Server Side  (سمت سرويس دهنده)        كاربر اجرا مي ش
برنامه  هايي هستند كه روي سرويس دهنده اجرا مي شوند و سرويس گيرنده فقط نتايج اجرا 

را مشاهده مي كند، مانند ASP ،PHP و...
 

1-1-5 نصب PHP در لينوكس 
ــتم هاي  عامل مختلف  يكي از مهم ترين ويژگي هاي زبان PHP قابليت اجرا روي سيس
ــتفاده از امكانات مختلف PHP نيز مي توانيد از برنامه هاي سرويس دهنده  ــت، براي اس اس
مختلف از قبيل WAMP استفاده نماييد، اما اگر بخواهيد بدون استفاده از اين گونه برنامه ها، 
ــر را روي لينوكس نصب  ــد حداقل امكانات زي ــات PHP بهره بگيريد باي ــام امكان از تم

نماييد:
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   Apache   • 
 MySQL  •

براي نوشتن كدهاي PHP در لينوكس نيز نياز به محيط كدنويسي مخصوص نيست و 
حتي مي توان از ويرايشگرهاي متني ساده استفاده كرد.

2-1-5 نصب PHP در ويندوز 
ــروع برنامه نويسي باPHP ، مي توانيد از  ــاره شد، براي ش همان طور كه پيش از اين اش
 WAMP سرويس دهنده هاي مختلفي استفاده كنيد، از بين اين گونه برنامه  ها، سرويس دهنده
ــت. در اين واحد كار با  ــان PHP برخوردار اس ــيار زيادي بين برنامه  نويس از محبوبيت بس

روش نصب اين برنامه آشنا مي شويد. 
CD مربوط به برنامه WAMP را در درايو مربوطه قرار دهيد.

ــد WAMP را از اينترنت دانلود نماييد،  ــر CD اين برنامه را در اختيار نداريد مي تواني اگ
يكي از آدرس هاي دريافت اين برنامه عبارت است از: 

http://www.en.wampserver.com/download.php

روي آيكن مربوط به نصب WAMP دابل كليك كنيد.

شكل 5-1

پنجره شكل 2-5 ظاهر خواهد شد.
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شكل 5-2
در اين پنجره روي دكمه Next كليك كنيد.

شكل 5-3
ــكل 3-5، دكمه راديويي I accept the agreement را انتخاب كرده و روي  در پنجره ش

دكمه Next كليك كنيد. 
در كادر متني شكل 4-5 مسير نصب برنامه مشخص شده است كه به طور پيش فرض 
پوشه wamp در درايو مربوط به ويندوز انتخاب شده است، چنانچه مي خواهيد اين مسير 
ــير دلخواه خود را براي  ــرض را تغيير دهيد روي دكمه Browse كليك كنيد و مس پيش ف

نصب اين برنامه تعيين كنيد. 
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شكل 5-4
توصيه مي شود مسير نصب WAMP را يك مسير ساده انتخاب كنيد كه از اين پس براي 

دسترسي به  مسير آن دچار مشكل و سردرگمي نشويد. 
 All Programs پس از نصب در منوي WAMP شكل 5-5 نام پوشه اي را نشان مي دهد كه

درون آن قرار مي گيرد. 

شكل 5-5

در صورت دلخواه مي توانيد اين پوشه و نام آن را با استفاده از دكمهBrowse  تغيير دهيد. 
روي دكمه Next كليك كنيد.

شكل 5-6
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در پنجره شــكل 6-5 يك کادر عالمت وجود دارد کــه اگر آن را انتخاب کنيد، از اين 
پس به محض روشــن شدن سيستم و راه   اندازي ويندوز، برنامه WAMP به طور خودکار 
راه  اندازي و آماده استفاده مي شود. در غير اين صورت قبل از اين که بخواهيد از آن استفاده 
کنيد بايد حتمًا قبل از شروع به کار، WAMP را از مسير برنامه هاي نصب شده روي سيستم 

از طريق منوي Start و زير منوي Application، اجرا کنيد. 
در پنجره شكل 7-5 روي دکمه Install کليك کنيد. پس از چند ثانيه فايل هاي اين برنامه 

روي رسانه ديسك سخت ذخيره مي شوند و کادرمحاوره شكل 8-5 ظاهر مي شود. 

شكل 5-8

شكل5-7

در اين کادرمحاوره مســير پيش فرض ريشه براي قرار دادن فايل هاي مربوط به سايت 
  WWWو در پوشه WAMP تعيين شده است، اين مسير به طور پيش   فرض در مسير نصب
انتخاب شــده است، اگر مايل بوديد مي توانيد اين مسير را عوض کرده و مسير موردنظر 

خود را براي ذخيره فايل ها و اطالعات مربوط به سايت تعيين کنيد.

اين مســير را به خاطر بسپاريد، زيرا از اين پس حتماً بايد فايل  هاي مربوط نکته
به وب ســايت را در اين پوشــه قرار دهيد. در غير اين  صورت نمي  توانيد از 

امكانات WAMP استفاده نماييد.
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پس از انتخاب مسير و كليك روي دكمه OK كادرمحاوره شكل 9-5 ظاهر مي شود. 
ــكل 9-5 بايد مرورگر وب پيش  فرض براي اجراي صفحات را تعيين كنيد، اين  در ش
مرورگر به طور پيش فرضInternet Explorer  است، اما در صورت دلخواه مي توانيد مرورگر 
ديگري كه آن را قبالً روي سيستم خود نصب نموده   ايد، از مسير نصب انتخاب كنيد و روي 

دكمه Open كليك نماييد.
در پنجره شكل 10-5 روي دكمه Finish كليك كنيد.

شكل 5-10
شكل5-9

روي ناحيه تذكر از نوار وظيفه يك آيكن به شكل نيم دايره سفيد ظاهر مي شود.
ــت مواقعي به صورت زردرنگ يا قرمزرنگ ظاهر شود، اين به  اين نيم   دايره ممكن اس

آن معناست كه سرويس  ها به طور كامل در حال اجرا نيستند.

شكل 5-11 شكل 5-12
در اين صورت براي اجراي مجدد سرويس ها روي آيكن نيم دايره كليك كنيد.

ــرويس  هاي Apache و MySQL عالمت قرار  ــكل 13-5 توجه كنيد، بايد كنار س در ش
ــرويس در حال اجراست، در  ــت كه س ــد، وجود اين عالمت      به اين معناس گرفته باش
شكل 13-5 اگر عالمتي به شكل       كنار هر يك از اين سرويس ها قرار گرفته بود به اين 
ــرويس متوقف شده است، در اين صورت، ماوس را روي آن سرويس  ــت كه آن س معناس

نگه داريد تا زير منوي مربوطه باز شود.
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گزينــه                      روي  ســرويس  اجــراي  بــراي 
Start/Resume Service کليــک کنيــد  )شــكل 

 .)5-14
براي اين كه اطمينان پيدا کنيد سرويس  دهنده 
بــه خوبــي کار مي كند در شــكل 13-5 گزينه       

شكل Localhost5-13 را انتخاب کنيد. 

شكل 5-14

شكل 5-15

اگر پنجره ه اي مانند شكل 15-5 در مرورگر نشان داده شود، به معناي صحت عملكرد 
سرويس هاســت. اين سرويس  ها مانند ساير سرويس  هاي در حال اجرا بوده و مي توانيد آن ها 

را در ليست سرويس هاي ويندوز مشاهده کنيد.
گزينــه                                           روي   Control Panel مســير  از  وينــدوز  ســرويس  هاي  مشــاهده  بــراي 

Administrative Tools دابل کليک کنيد و در آن برنامه Services را باز کنيد. 

در شكل 16-5 ليست سرويس هاي در حال اجرا روي ويندوز نشان داده شده است،   همان  
 طور که مالحظه مي کنيد سرويس  هاي wampapache و wampmysqld نيز در حال اجرا هستند.
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پس از نصب برنامه WAMP ديگر نيازي به نصب Apache و MySQL نيست نکته
و مي توانيد بدون درگير شدن با آن برنامه  ها، کار با زبان PHP را شروع کنيد.

شکل 5-16

2-5 نصب PHP در لينوکس 

بــراي نصب و راه  اندازيPHP  در لينوکس ابتدا بايــد Apache  را نصب کنيد، پس از 
  PHPکه در واحدهاي کار قبل با آن آشنا شديد، مي توانيد کدهاي مربوط به Apache نصب

را از سايت PHP به آدرسwww.PHP.net  دريافت کنيد. 
در سيستم عامل لينوکس براي فراهم شدن امکان اجراي کدهاي PHP توصيه مي شود 
ابتداApache را روي سيســتم خود نصب نماييد. پس از اتمام مراحل نصب Apache، بايد 

فايل هاي مربوط به نصب PHP در لينوکس را از اينترنت دريافت نماييد.
وآن رادرمســير                                  تغييرنــام داده   php.ini بــه  را   php.ini-dist فايــل   PHP پس ازنصــب 

 /usr/Local/Lib/ کپي کنيد.

در مرحله بعدي بايد يکي از فايل هاي ســرويس  دهنده وب Apache را پيکربندي کنيد. 
براي اين منظور فايلhttpd.conf  را از مسير  /usr/local/apache/پيدا کنيد، آن را باز کنيد و دو 

سطر زير را به انتهاي آن بيفزاييد: 
Load Module php5_module modules/libphp5.S0

Add Type application/X_httpd_php.php.phtml
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سپس در همان فايل دنبال كلمه DirectoryIndex بگرديد و آن را به صورت زير تغيير دهيد: 
DirectoryIndex  index.php  index.htm

فايل را ذخيره كنيد و سپس آن را ببنديد.
پس از طي مراحل فوق، سرويس Apache را از مسيري كه نصب شده بود اجرا كنيد.

     3-5 فايل php.ini در ويندوز 

اگر از  WAMPبراي نصب و راه  اندازيphp  استفاده كنيد، فايل مذكور به طور خودكار 
در شاخهsystem32  ويندوز كپي مي شود. اما در ساير روش  ها بايد توسط فردي كه PHP را 

نصب مي  كند، به طور دستي از مسير نصب PHP درون پوشه system32 كپي شود.
براي دسترسي به اين فايل روي آيكن نيم  دايره از برنامه WAMP كليك كنيد. روي گزينه

config files و پس از آن در زير منوي باز شده روي گزينهphp.ini  كليك كنيد.

شكل 5-17

ــتورالعمل محتويات فايل   نكته ــزوم و مطابق دس ــعي كنيد فقط در مواقع ل س
php.ini را دستكاري كنيد.

ــام مي دهد از               ــرويس  دهنده انج ــه روي س ــي ك ــات مختلف ــم عملي ــراي تنظي PHP ب

ــتفاده مي كند و  ــت اس ــده اس ــتورالعمل  هايي كه درون فايلي با نام php.ini قرار داده ش دس
برنامه  نويس مي تواند بسته به نياز خود اين فايل را تغيير دهد. 

شكل 5-18
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    4-5 نصب PHP بدون استفاده از سرويس  دهنده  ها 
ــته و فايل مربوط به نصب را  • CD نصبPHP5  را تهيه كنيد. آن را در درايوCD  گذاش
  Nextرا در يك مسير مشخص نصب كنيد و در مراحل نصب، روي دكمه PHP .اجرا كنيد

كليك كنيد تا نصب خاتمه پيدا كند.
  system32پيدا كنيد و پوشه PHP را از مسير نصب php5isapi.dll و php5ts.dll فايل  هاي •

را از ويندوز كپي كنيد.
ــير نصب PHP، درون پوشه ext فايل php.ini-recommended را بهphp.ini  تغيير  • در مس

نام دهيد، آن را با Notepad باز كنيد. 
  extination_dirكلمه Find what را انتخاب كنيد، در كادر متني Find گزينه Edit از منوي
را وارد كرده، با استفاده از دكمه Find Next محل آن را در متن پيدا كنيد، سپس مقابل آن 

بين دو عالمت " " مسيري كه PHP را نصب كرده  ايد به همراه  /php/ext  وارد كنيد. 
ــز به  ــات MySQL.default_host ،MySQL.default_port وMySQL.default_user  را ني كلم

ترتيب پيدا كنيد و مقابل آن ها اين مقادير را وارد كنيد: 
MySQL.default_port=3306

MySQL.default_host=Localhost

MySQL.default_user=root

فايل php.ini را ذخيره كنيد و سپس آن را ببنديد.
• اين فايل تغيير يافته را در پوشهWindows  كپي كنيد.

• در پنجره Control Panel وارد Administrative Tools شويد و برنامه IIS را باز كنيد. روي 
Default website كليك راست كرده، گزينه Properties را انتخاب كنيد (شكل 5-19).

شكل 5-19
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در زبانه Home Directory روي دكمه Configuration كليك كنيد.    

شكل 5-20 شكل 5-21
ــده روي دكمه Add كليك كنيد. در كادرمحاوره شكل 5-22  در كادرمحاوره ظاهر ش

در كادر متني Executable عبارت زير را وارد كنيد:
C:\windows\system32\php5isapi.dll

و در كادر متنيFilter Name  عبارت php. را بنويسيد.

شكل 5-22

ــا به  ــد ت ــك كني ــه OK كلي روي دكم
ــد،  بازگردي  5-21 ــكل  ش ــاوره  كادرمح
ــد. دوباره به  ــدداً روي OK كليك كني مج
ــد،  ــكل 20-5 برمي گردي ــاوره ش كادرمح
ــد                                            كني ــاب  انتخ را   ISAPI Filters ــه  زبان

(شكل 5-23). شكل 5-23
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سپس روي دكمه Add كليك كنيد.
مسيري را كه در قسمت قبل نوشته بوديد در كادر متني Executable وارد كنيد و روي 
ــكل 23-5 برمي گرديد، دكمه OK را كليك  دكمه OK كليك كنيد. مجدداً به كادرمحاوره ش

كنيد و از برنامه IIS خارج شويد.
  سرويس IIS را به صورت زير ابتدا متوقف كرده و سپس مجدداً اجرا كنيد:

• در Control Panel وارد Administrative Tools شويد و برنامه Services را باز كنيد:

شكل 5-24
ــرويس IIS Admin را پيدا كنيد، آن را انتخاب نماييد و در نوار ابزار روي      دكمه     • س

كليك كنيد. اين عمل باعث مي شود سرويس IIS متوقف شود.
• پس از چند ثانيه كه عمليات متوقف سازي IIS انجام شد، روي دكمه      كليك كنيد 

تا اين سرويس مجدداً اجرا شود.

 MySQL با PHP1-4-5 ارتباط
ــير  ــراي ارتباط دادن PHP با MySQL فايل هاي Libmysql.dll و php_mysql.dll را از مس ب
ــپس فايل Libmysql.dll را  ــه system32 كپي كنيد. س نصب PHP پيدا كنيد و آن ها را در پوش

از مسير نصب PHP پاك كنيد. 
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     5-5 پيكربندي Apache در ويندوز 
ــام httpd.conf در نظر گرفته  ــرويس دهنده وبApache  فايلي با ن ــدي س ــراي پيكربن ب
ــتورات مختلفي براي پيكربندي و مديريت رفتارهاي مختلف  ــت. اين فايل دس ــده اس ش
ــرويس دهنده دارد. براي دسترسي به اين فايل روي آيكن WAMP كليك كنيد و ماوس  س
ــده گزينهhttpd.conf  را انتخاب  را روي گزينهconfig files  نگه داريد و در زيرمنوي باز ش

كنيد. (شكل 5-25).

شكل 5-25

    6-5 پيكربندي Apache در لينوكس
ــده است،  ــيرetc/httpd/httpd.conf/  ذخيره ش فايل پيكربندي  Apacheدر لينوكس در مس

ــود. ــاده باز ش ــگر متني س ــط يك ويرايش اين فايل در محيط لينوكس نيز مي تواند توس

سعي كنيد تغييرات اين فايل را نيز فقط در مواقع لزوم و مطابق دستورالعمل تغيير دهيد.

 PHP 7-5 بررسي صحت عملكرد    
ــت و كامل  ــت از صحت عملكرد و درس پس از آن كه PHP را نصب كرديد، الزم اس

بودن عمليات نصب اطمينان حاصل كنيد.
ــل WAMP5 گزينه            ــك كرده، از پن ــم  دايره WAMP كلي ــور روي آيكن ني ــه اين منظ ب

phpMyAdmin را انتخاب كنيد.
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در صفحه مرورگر برنامه phpMyAdmin باز مي شود.
ــي است،  ــتيباني از زبان فارس ــرويس دهندهWAMP  قابليت پش يكي از ويژگي  هاي س
ــان داده شود از ليست بازشوي  ــما به زبان فارسي نش اگر مي  خواهيد اين صفحه براي ش

Language گزينه  Persian (fa-utf-8)را انتخاب كنيد.

شكل 5-26

شكل 5-28

شكل 5-27

در واحدهاي كار آينده به نحوه كار با اين برنامه خواهيم پرداخت. 
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 واژه  نامه
Client Sideسمت سرويس گيرنده

Configuration پيكربندي   

Server Sideسمت سرويس دهنده  

خالصه مطالب

ــدودي كار  ــا با PHP تا ح ــي پوي ــروع اسكريپت نويس ــتم براي ش • مهيا كردن سيس
 Apache و  MySQL،PHP ــت. به اين دليل كه عالوه بر نصب برنامه  هاي ــازي اس دردسرس
بايد در هر كدام تنظيمات ويژه  اي انجام شود. اما نرم  افزارهايي مانند EasyPHP ،WAMP و 

... تمام تنظيمات الزم را به طور خودكار انجام مي دهند. 
ــي به طور كلي به دو دستهServer Side   و    ــي و اسكريپت نويس • زبان  هاي برنامه نويس

Client Side تقسيم مي شوند.

ــير به عنوان مسير سرويس  دهنده محلي در نظر  • هنگام نصب برنامه WAMP يك مس
گرفته مي شود و هر صفحه وبي كه بخواهد از سرويس دهنده به طور مجازي استفاده  كند 

بايد در اين مسير ذخيره شود.
• اگر از برنامه  هاي سرويس دهنده از قبيلWAMP  استفاده نكنيد، الزم است پيكربندي 
فايلphp.ini  را به طور دستي انجام دهيد، تنظيم اين فايل در ويندوز و لينوكس دستورالعمل 

مشخصي دارد.
ــتي  ــت پيكربندي فايل httpd.conf نيز به طور دس • براي ايجاد ارتباط در PHP الزم اس

صورت گيرد.
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آزمون نظري
1 - كدام يك از گزينه  هاي زير در مورد انواع زبان  هاي اسكريپت نويسي وب درست است؟

الف- زبان  هاي Server Side به زبان  هايي گفته مي شود كه اطالعات را از سرويس  دهنده 
دريافت كرده، به سرويس گيرنده ارائه مي دهند.

ب- زبان  هايClient Side  به زبان  هايي گفته مي شود كه اطالعات را از سرويس گيرنده 
دريافت كرده و به سرويس دهنده ارائه مي دهند. 

ــتم سرويس  دهنده و   زبان  ــتند كه روي سيس ج- زبان  هاي Server Side زبان هايي هس
 هايClient Side زبان هايي هستند كه روي سيستم سرويس گيرنده اجرا مي شوند.

د- تمام گزينه ها صحيح است. 
2 - كدام يك از گزينه  هاي زير از برنامه  هاي ارائه دهنده سرويس PHP و نرم  افزارهاي 

جانبي نيستند؟ 
 SQLware-د   EasyPHP -ج   WAMP -ب   Apache -الف

3 - پيكربندي PHP توسط كدام يك از فايل هاي زير صورت مي گيرد؟ 
   httpd.conf-ب             WAMP.ini -الف

 php.exe-د              php.ini -ج
4 - پيكربندي Apache توسط كدام يك از فايل هاي زير صورت مي گيرد؟ 

  httpd.conf -ب             WAMP.ini-الف
php.exe -د              php.ini-ج

5 - براي پيكربندي PHP فايل php5ts.dll بايد در كجا كپي شود؟ 
 system32 ب- در شاخه           Windows الف- در شاخه

  phpMyAdminد- در شاخه              root ج- در شاخه
6 - فايل پيكربندي Apache لينوكس در چه مسيري قرار دارد؟ 

   Apache/httpd-ب            /etc/Apache/  -الف
lib/httpd -د              etc/httpd -ج
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واحد كارششم

پس از مطالعه اين واحد كار از فراگير انتظار مي رود كه:
1 - تگ هاي آغاز و پايان PHP را بشناسد. 

2 - اصول نحوه نوشتن دستورات در PHP را بشناسد. 
3 - بتواند كدهاي HTML و PHP را در كنار يكديگر استفاده كند. 

4 - با نحوه درج توضيحات درون كدهاي PHP آشنا باشد. 
5 - انواع متغيرهاي PHP را بشناسد. 

6 - بتواند متغيرهاي از پيش تعريف شده را در برنامه به كار ببرد. 
7 - با ثابت ها و عملكرد آن ها آشنا باشد. 
8 - با اصول نامگذاري متغيرها آشنا باشد.

9 - انواع عملگرهاي PHP را بشناسد.
10 - اصول كار با انواع ساختارهاي كنترلي را بداند. 

  زمان(ساعت) 

عملىنظرى
612

كار با متغيرها، عملگرها و ساختارهاي كنترلي 
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نام استاندارد: طراح صفحات وب(پيشرفته)
شماره: 2 /4 / 15- ف، هـ 

PHP 1-6 شروع برنامه  نويسي در

مقدمه 
براي ايجاد فايل  هاي PHP نيازي نيست حتمًا برنامه خاصي روي سيستم نصب شود و 

كدهاي PHP را مي توان در يك ويرايشگر ساده متني مانندNotepad  نوشت.
ــتيباني كرده و محيط مناسبي  نرم  افزار Dreamweaver نيز مي  تواند فايل  هاي PHP را پش

براي كدنويسي فراهم كند.

ــتورات PHP دو روش اصلي وجود دارد كه در ادامه به توضيح آن ها  ــتن دس براي نوش
خواهيم پرداخت. شما به صورت دلخواه مي توانيد هر كدام از اين ساختارها را در برنامه، 

مورد استفاده قرار دهيد.
• روش اول: دستورات و كدهاي PHP درون عالئم  <?    …   ?> قرار مي گيرند.

<?

 PHPدستورات و كدهاي
?>

• روش دوم: دستورات و كدهاي PHP درون عالئم  <?   …    php?> قرار مي گيرند.
<?php

 PHPدستورات و كدهاي
?>

ــازگاري كدها در مرورگرهاي  ــي و حداكثر س ــهيل در كدنويس توصيه: به منظور تس
مختلف، توصيه مي شود براي نوشتن كدهاي PHP از روش دوم استفاده نماييد.

ــن hello را در مرورگر نمايش   ــاده در PHP مت ــيار س براي ايجاد يك فايل اجرايي بس
مي  دهيم. در انتهاي هر خط از دستورات نيز بايد از عالمت «;» استفاده شود.

براي نمايش اطالعات در مرورگر، دستورات مختلفي به كار مي رود، دستور Print يكي 
از پركاربردترين آن هاست. كد زير مي تواند متن hello را در مرورگر نمايش دهد. 
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نكته

<? PHP

Print (”hello!”);

?>

ــوند PHP در مسير نصب WAMP و در  ــيد، فايل را با پس اين كد را در Notepad بنويس
شاخه www ذخيره كنيد. 

سپس مرورگر را باز كرده و در نوار آدرس اين متن را تايپ كنيد: (به جاي نام فايل، 
عنواني را كه براي ذخيره فايل وارد كرديد درج نماييد.)  

 http://localhost/نام فايل.php

شكل 6-1

اگر اين فايل را با نام index.php يا default.php ذخيره كنيد، الزم نيست در 
نوار آدرس نام فايل را ذكر نماييد، فقط كافي است عبارت http://localhost را 

تايپ كرده و كليد Enter را فشار دهيد. 

ــايت را با نام index يا default ذخيره  ــايت  ها، صفحه اصلي (home page) س در تمام س
ــايت، هميشه صفحه  اي كه در مسير اصلي سايت با نام  مي كنند، هنگام درج آدرس يك س
ــاير صفحات از  ــود، س ــد، به طور پيش  فرض براي اجرا انتخاب مي ش index يا default باش

طريق همين صفحه با يكديگر مرتبط مي شوند.
دستور اصلي براي چاپ اطالعات در خروجي هر زبان PHP، دستور echo است. برنامه 

قبل را با اين دستور مي توانيد به اين صورت بنويسيد:
<? Php
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نام استاندارد: طراح صفحات وب(پيشرفته)
شماره: 2 /4 / 15- ف، هـ 

1-1-6 استفاده از كدهاي PHP  و HTML در كنار يكديگر
يكي از قابليت  هاي زبان PHP اين است كه مي تواند درون كدهاي HTML به كار برده شود.
<html>

<head>

<title>first program</title>

</head>

<body>

<?php

echo("hello!");

?>

</body>

</html>

همان طور كه مالحظه مي  كنيد، براي درج كد PHP درون HTML فقط كافي است آن  را 
 .php ــيد، اما پس از نوشتن كدها، بايد فايل با پسوند درون تگ <body> … </body> بنويس

ذخيره شود و درصورت ذخيره فايل با پسوند htm.  يا  html.، كدهاي PHP اجرا نخواهند شد.

 PHP 2-1-6 درج توضيحات درون كدهاي
ــي به منظور راهنمايي براي برنامه  نويس يا فردي  توضيحات در زبان  هاي برنامه  نويس

 echo ("hello!");

?>

ــط يك دستور echo چاپ كنيد، بايد هر عبارت را با  اگر بخواهيد چند عبارت را توس
 echo ("hello!"." welcome")از عبارت بعدي جدا كنيد. مانند "."

حال اگر بخواهيد هر كدام از عبارات در يك سطر جدا چاپ شود بايد بين هر عبارت 
از "<br>" استفاده كنيد.

echo ("hello!" . "<br>" . "welcome")                                                        :مثال
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است كه مي خواهد از كدها استفاده كند، در PHP نيز مانند ساير زبان  هاي برنامه  نويسي 
ــتورالعمل  هايي براي درج توضيحات وجود دارد. درPHP  براي توضيحات يك خطي  دس
ــراي درج توضيحات چند خطي از عالمت */ در ابتدا و از عالمت/*   ــم // و # و ب از عالئ

در انتهاي توضيحات استفاده مي شود. 
<html>

<head>

<title>first program</title> 

  </head>

 <body>

 <?php

 /* Line number1: These 3 lines will not either!

 Line number2

 Line number3: End of comment */

 echo("hello!");

 // This line will not be parsed in PHP

 echo("welcome!");

 # This line will not be parsed in PHP like the line above

 ?>

 </body>

 </html>



122
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى

نام استاندارد: طراح صفحات وب(پيشرفته)
شماره: 2 /4 / 15- ف، هـ 

2-6 متغيرها
يكي از مهم ترين ابزارهايي كه براي تبديل صفحات ساده و ثابت به صفحات پويا الزم 
است، اين است كه سرويس دهنده بتواند اطالعات را از كاربر سرويس گيرنده دريافت كند 
ــخ مناسبي به كاربر بدهد. متغيرها ابزاري هستند كه با استفاده  و با توجه به اطالعات پاس
از آن ها مي توان اطالعات را از كاربر دريافت كرد. در واقع متغيرها به منزله ظرف هايي هستند 
كه اطالعات كاربر را به طور موقت ذخيره كرده و در مواقع لزوم آن را براي سرويس دهنده 

ارسال مي كنند.
براي تعريف متغير در PHP بايد از حرف  $ استفاده كرد. 

$a; مثال:  
   $b=10;  

نوع متغير در PHP اهميتي ندارد و الزم نيست هنگام تعريف متغير، نوع آن ذكر شود.
متغيرهاي PHP نسبت به حروف كوچك و بزرگ حساس هستند. 

ــوب  ــايa  و A با يكديگر متفاوت بوده و دو متغير جدا محس ــه عنوان مثال متغيره ب
مي شوند. در نامگذاري متغيرها عالوه بر حروف كوچك و بزرگ مي توان از عالئمي مانند 

"_" يا خط فاصله پايين (Underline) استفاده كرد.

استفاده از اعداد نيز در نامگذاري متغيرهايPHP  مجاز است در صورتي كه اولين حرف 
از متغير نباشد.

مثال: متغيرهاي با نام هايab_1$  وabc_$  مجاز هستند.
مثال: متغيرهاي با نام هاي 1ab$ و a_1$ غيرمجاز هستند.

ــد، مجاز نكته ــذاري متغيرها به طوري كه "_" (Underline) در ابتداي آن ها باش نامگ
ــتفاده نكنيد و  ــيوه اس ــود از نامگذاري متغيرها به اين ش ــت اما توصيه مي ش اس

حتي االمكان از "_" در ابتداي نام متغيرها استفاده نكنيد.
ــط مقداردهي تعيين مي شود. دستورالعمل تعيين نوع  ــان دادن نوع توس در متغيرها نش

براي هر متغير به صورت زير است: 
• اعداد صحيح به طور ساده نوشته مي شوند.
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$a=15; مثال:  
• اعداد اعشاري توسط عالمت"." تعيين مي شوند. 

مثال: 
                  $b=7.0;                                                                     

$C=1.295;

• اعداد كسري توسط عالمت "/" تعيين مي شوند. 
$f=1/2; مثال:  

اعداد كسري به صورت اعشاري ذخيره مي شوند،  در مثال فوق متغيرf  با 0.5 نكته
مقداردهي مي شود.

رشته ها درون عالمت " " يا ' ' درج مي شوند. 
$Str = "Hello" ; مثال:  
$H= "2914" ;  

$M = 'Welcome' ;  

اگر يك عدد بين عالمت ” ”  قرار گيرد، مقدار رشته اي محسوب مي شود. 
مثال: مي خواهيم ابتدا دو متغير را با اعداد 35 و 79 مقداردهي كنيم، سپس در خروجي 

حاصل جمع اين دو عدد را چاپ كنيم:
   <html>

<head>

<title>first program</title>

</head>

<body>

<?php

$num1 = 35;

$num2 = 79;
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$sum = $num1 + $num2;

echo("sum is: ");

echo("$sum");

?>

</body>

</html>
شكل 6-2

1-2-6 آرايه ها 
ــواع داده هاي ديگر  ــاختاري پيچيده تر از ان ــور كه مي دانيد آرايه ها از لحاظ س همان ط
هستند، برخالف انواع داده هاي رشته اي و عددي كه فقط مي توانند يك مقدار را بپذيرند، 

آرايه ها مي توانند شامل ليستي از مقادير مختلف باشند. 
ــته انديس دار1 و انجمني2تقسيم كرد، روش  در زبان PHP آرايه ها را مي توان به دو دس

دسترسي به عناصر در اين دو روش متفاوت است.
ــط انديس آن صورت  ــك از عناصر توس ــي به هري ــاي انديس دار، دسترس در آرايه ه

مي گيرد.
اولين انديس آرايه نيز مانند زبان جاوا اسكريپت «0» است. 

ساختار كلي آرايه انديس دار به صورت زير است: 
;“مقدار عنصر آرايه“= [ ] نام متغير آرايه اي $ مثال:  
$name[]="Maryam";

$name[]="zahra";

$name[]="Meisam";

روش دوم براي معرفي آرايه ها استفاده از شناسهarray  است. 
(... و "مقدار عنصر دوم" و "مقدار عنصر اول") array = نام متغير آرايه اي $   

مثال:
   $name = array ("Maryam" و "Zahra" و "Meisam" );     

 1- Indexed
  2- Association



125
پيمانه مهارتى: طراحى صفحات وب(پيشرفته)

واحد كارششم: كار با متغيرها، عملگرها و ساختارهاى كنترلى

حال مي توانيم با استفاده از دستورات برنامه به هر كدام از عناصر آرايه دسترسي داشته باشيم. 
انديس عناصر آرايه name به  اين صورت براي PHP شناسايي مي شوند: 

$name  [0] = "Maryam" 

$name [1] = "Zahra"

 $name [2] = "Meisam"

<html>

<head>

<title>first program</title>

</head>

<body>

<?php

$name= array("maryam","zahra","meisam");

echo(" $name[0] "." $name[1] "." $name[2] ");

echo("<br>"."<br>"." $name[0] "."<br>"." $name[1] "."<br>"." $name[2] ");

?>

</body>

</html>

 شكل 6-3 

تمرين:
يك آرايه عددي با 4 عنصر تعريف كنيد، عناصررا با اعداد 9 تا 5 مقداردهي كرده، 
سپس با استفاده از انديس آرايه ها، آن ها را با هم جمع كرده، نتيجه حاصل جمع را 

در خروجي نمايش دهيد.
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 2-2-6 متغيرهاي از پيش تعريف شده 
ــتند كه در يكي از برنامه هاي كاربردي  ــده متغيرهايي هس متغيرهاي از پيش تعريف ش
سرويس دهنده وب استفاده شده اند و برنامه نويس مجاز نيست از نام آن ها براي متغيرهاي 

خود استفاده كند.
مهم ترين متغيرهاي از پيش تعريف شده عبارتند از: 

OSTYPE: نوع سيستم عاملي را كه روي سرويس دهنده در حال اجرا است در بر مي گيرد.

HOSTNAME: نام سرويس دهنده را در بر مي گيرد. 

PHP-SELF: نام صفحه جاري را در بر مي گيرد. 

3-2-6 ثابت ها 
ــت، مقاديري هستند كه در طول اجراي برنامه ثابت  همان گونه كه از نام ثابت ها پيداس

بوده و مقدار آن ها تغيير نمي كند.
ثابت ها به طور سراسري و در همه جاي برنامه قابل استفاده و در دسترس هستند.
براي تعريف ثابت ها از تابع define استفاده مي شود و نياز به درج عالمت $ندارند.

ــتفاده از ثابت ها در طول برنامه نيز به عالمت  $نياز نداشته و تنها نوشتن نام  هنگام اس
متغير كافي است.

ساختار كلي تعريف ثابت ها به صورت زير است: 
مثال: 

de�ne ("مقدار ثابت","نام ثابت") ;  
 define("PI","3. 14") ;  

ــعاع دايره را  ــال زير عدد 3/14 را در متغيري به نام pi به طور ثابت قرار مي دهد، ش مث
ــبه كرده و در  ــپس محيط دايره را محاس متغيري صحيح و با عدد 5 مقداردهي مي كند، س

خروجي نشان مي دهد. 
<?php

define ("pi","3.14");

$r=5;
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$e=pi*2*"$r";

echo ("environment : "."$e")

?>

 شكل 6-4 

3-6 عملگرها

1-3-6 عملگرهاي محاسباتي
عملگرها در تمام زبان ها براي اجراي محاسبات روي داده ها به كار مي روند. 

جدول 6-1
مثالعملگر

a+$b$جمع+

a-$b$تفريق-

a*$b$ضرب*

a/$b$تقسيم/

a % $b$باقيمانده تقسيم%

a$++ يا ++a$افزايش++

--a$يا a$--كاهش--
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2-3-6 عملگرهاي مقايسه اي
جدول 6-2

مثالعملگر
a == $b$تساوي==

a === $b$تساوي===

a != $b$نامساوي=!

a <> $b$نامساوي <>

a < $b$كوچك تر از >

a > $b$بزرگ تر از <

a <= $b$كوچك تر يا مساوي=>

a >= $b$بزرگ تر يا مساوي=<

ــتند يا خير،  ــاوي هس ــخص كنيد كه آيا دو متغير a$ وb$  با هم مس اگر بخواهيد مش
مي توانيد از عملگر ==  استفاده كنيد.

1. $a= 5; مثال 1:  
2. $b=5;

3.$c=10;

4. $a == $b;

5.$b==$c;

در دستور سطر 4 چون a$ باb$  برابر هستند مقدار true برگردانده مي شود.
ــدارfalse  برگردانده  ــتند مق ــاوي نيس ــطر 5 به دليل اين كه c$ و b$ با هم مس اما در س

مي شود.
مثال 2: 

$a = 3;

 $b = "3";

$a == $b;

ــوم ارزشtrue  برگردانده مي شود زيرا ابتدا متغيرb$  نوع رشته اي به نوع  ــتور س در دس
عددي تبديل مي شود و سپس مقايسه صورت مي گيرد. 
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اگر بخواهيم تبديل نوع صورت نگيرد و مقايسه با انواع يكسان صورت گيرد، بايد 
$a= 7; از عملگر === استفاده كنيم: 
$b = "7";

$a === $b;

دستور سوم مقدارfalse  را برمي گرداند، زيرا a$ و b$ همنوع نيستند. 

3-3-6 عملگرهاي منطقي
ــوان مثال اگر بخواهيم  ــي روي عبارات منطقي عمل مي كنند. به عن ــاي منطق عملگره
ــخيص دهيم مقدار متغيرa$  بين 1 و 100 قرار دارد بايد از عملگرهاي منطقي استفاده  تش

كنيم. اين عملگرها را در جدول زير مشاهده مي نماييد:
جدول 6-3

نتيجه مثالنامعملگر

|(NOT) نقيض$b.نادرست باشد، نتيجه درست است و برعكس $b اگر

&&(AND) و$a && $b
اگر a$  و b$ هر دو درست باشند نتيجه درست است در 

غير اين صورت نادرست است.

a || $b$يا (||)||
اگر حداقل يكي از متغيرهاي$a  يا $b درست باشند، 
نتيجه درست است و در غير اين صورت نادرست است.

4-3-6 عملگرهاي تركيبي
تعدادي از عملگرها در PHP وجود دارند كه تركيبي از دو عملگر ديگر هستند و به نام 

عملگرهاي تركيبي خوانده مي شوند. اين عملگرها در جدول زير توضيح داده شده اند:

جدول 6-4
عبارت معادلمثالنامعملگر

a += $b$a = $a + $b$انتساب جمع= +

a -= $b$a= $a- $b$انتساب تفريق= -

a *= $b$a = $a * $b$انتساب ضرب= *

a /= $b$a= $a /$b$انتساب تقسيم=/

a %= $b$a= $a % $b$انتساب باقيمانده تقسيم=%
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نام استاندارد: طراح صفحات وب(پيشرفته)
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5-3-6 عملگرهاي رشته اي 
ــرد, عمل الحاق كردن  ــته ها انجام مي گي ــتفاده ترين عملياتي كه روي رش يكي از پراس

رشته هاست. به عمل چسباندن دو رشته به يكديگر عمل الحاق رشته ها گفته مي شود.
به عنوان مثال دو رشته زير را در نظر بگيريد. 

$a="web";

$b="design";

براي الحاق رشته ها در PHP از عملگر . استفاده مي شود:
$c=$a . $b;

به اين ترتيب حاصل رشتهwebdesign”، $c”  خواهد بود.
در PHP دو نوع رشته وجود دارد:

  " webdesign":رشته هايي كه بين دو عالمت  "" قرار مي گيرند. مثل
' webdesign' :رشته هايي كه بين دو عالمت' ' قرار مي گيرند. مثل

ــته اي در نقل قول دوتايي قرار گيرد، PHP سعي مي كند آن را مثل يك عبارت  اگر رش
ارزيابي كند، ولي اگر رشته در نقل قول يكاني قرار گيرد، ارزيابي نمي شود. براي مثال به 

دستورات زير نگاه كنيد:
1.$a=10;

2.echo "value of $a";

3.echo 'value of $a';

ــتور سطر دوم  ــطر اول مقدار 10 را در متغير  a$قرار مي دهد. خروجي دس ــتور س دس
به صورت زير است:

Value of 10

در حالي كه دستور سطر سوم، به صورت زير است:
Value of $a  

                4-6 كار با ساختارهاي كنترلي
در مبحث جاوا اسكريپت با ساختارهاي كنترلي آشنا شديد، در اين قسمت ضمن بيان 
نكات مختصري جهت يادآوري مطالب، به بررسي ساختار هر كدام از دستورات در زبان 
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PHP مي پردازيم: 

if 1-4-6 دستور
ــي مي كند، در صورت داشتن پاسخtrue  وارد بلوك كد مربوط به  يك عبارت را بررس

if مي شود، در غير اين صورت از بلوك if مي گذرد.
ساختار دستور if به صورت زير است: 

 if(عبارت شرطي)
{
در پرانتز مقابل دستورif  بايد يك عبارت شرطي گذاشته شود.                  دستورات بدنه
}

مثال: 
<html>

 <head>

 <title>Listing 5.1</title>

 </head>

 <body>

 <?php

 $a = "hello";

 if ( $a == "hello" )

 {

 echo "hello... welcome";

 }

 ?>

 </body>

 </html>

اگر بخواهيم دستورif  را طوري بنويسيم كه در صورت برقرار نبودن شرط اول، شرط 
ــوم و ... بررسي شود و در صورت صحيح بودن هر كدام كدهاي مخصوص آن  دوم، س
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اجرا شود مي توانيم از دستورelseif  و else استفاده كنيم. 
ساختار كلي اين دستورات عبارتند از: 

 if(شرط اول)
{
دستورات بدنه
}
 elseif(شرط دوم)
{
دستورات بدنه 
}
 elseif(شرط سوم)
{
دستورات بدنه 
{

else

}
دستورات بدنه 
}

ــاختار فوق ابتدا شرط مقابلif  چك مي شود، اگر درست بود، دستورات بدنه آن  در س
اجرا مي شود، اما اگر نادرست بود شرط مقابل elseif اول اجرا مي شود، در صورت صحيح 
ــي  ــتوراتelseif  بعدي را بررس ــد، دس ــده، اما اگر صحيح نباش بودن، كدهاي آن اجرا ش
مي كند و اين عمل به تعداد دستوراتelseif  ادامه پيدا مي كند و در نهايت اگر هيچ كدام از 

شرط هاي if وelseif  صحيح نبودند، دستورات مربوط به بدنه else اجرا مي گردد.
مثال: 

<html>

 <head>

 <title>Listing 5.3</title>

</head>

.........
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<body>

 <?php

 $mood = "sad";

 if ( $mood == "happy" )

 {

 echo "Hooray, I'm in a good mood";

 }

 elseif ( $mood =="sad" )

 {

 echo " I'm in a bad mood!";

 }

 else

 {

 echo "Neither happy nor sad but $mood";

 }

 ?>

 </body>

 </html>

ــرط مقابل  ــت بودن ش ــاهده مي كنيد كه به دليل درس پس از اجراي كد مورد نظر مش
elseif، دستورات مربوط به اين بلوك اجرا مي شود. 

 شكل6-5 
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تمرين:
دستورات فوق را طوري تغيير دهيد كه بلوك مربوط به else اجرا شود. 

 Switch2-4-6 دستور
ساختار كلي اين دستور مانند جاوا اسكريپت است: 

Switch (نام متغير) 
{
Case مقدار اول:

دستورات بدنه
break;

 Caseمقدار دوم:
دستورات بدنه 

break;

default

دستورات بدنه
}

ــاختارSwitch  مقدار متغير مقابل Switch با مقادير مقابل Caseها مقايسه مي شود،  در س
اگر با مقدار مقابل Case اول برابر باشد، دستورات بدنه آن اجرا مي شود و سپس از بلوك 
ــد، دستورات مربوط به آن  ــود، اگر برابر با مقدار مقابل Case دوم باش Switch خارج مي ش

اجرا شده و از بلوك Switch خارج مي شود. 
ــه همين ترتيب چك كردن مقادير ادامه پيدا مي كند و اگر هيچ كدام از مقادير برابر با  ب

متغير مقابلSwitch  نبودند، دستور بدنهdefault  اجرا مي شود.
مثال قبل مربوط به شرطif … elseif  را با استفاده از دستور Switch بازنويسي مي كنيم: 

<html>

 <head>

 <title>Listing 5.4</title>

.........
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 </head>

 <body>

 <?php

 $mood = "sad";

 switch ( $mood )

 {

 case "happy":

 echo "Hooray, I'm in a good mood";

 break;

 case "sad":

 echo "I'm in a bad mood!";

 break;

 default:

 echo "Neither happy nor sad but $mood";

 }

 ?>

 </body>

 </html>

پس از اجراي كد فوق خروجي اين برنامه نيز مشابه شكل 5-5 خواهد بود. 

           5-6 حلقه ها 
حلقه ها يكي ديگر از امكانات زبان هاي برنامه نويسي هستند كه اجازه مي دهند دستور 

يا دستوراتي چند بار اجرا شوند.

 for 1-5-6 دستور
ساختار كلي دستور for به صورت زير است:

for (ميزان افزايش يا كاهش متغير ; عبارت شرطي ; مقدار اوليه حلقه)
{
بدنه حلقه
}
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ساختار حلقه ها در PHP نيز شباهت زيادي به جاوا اسكريپت دارد.  
ــداد دفعات اجرا تعيين  ــمارنده تع ــت كه براي متغير ش مقدار اوليه حلقه، مقداري اس

مي شود.  
عبارت دوم، عبارت كنترلي است كه آخرين بار اجراي حلقه را معين مي كند.   

عبارت سوم مقدار اضافه يا كم شدن متغير اوليه در هر بار اجراي حلقه را تعيين مي كند.
مثال: مي خواهيم اعداد 1 تا 10 را در خروجي چاپ كنيم.

<html>

 <head>

 <title>for</title>

 </head>

 <body>

 <?php

 for ( $i=1; $i<=10; $i++ )

 {

 echo"$i"."<br>";

 }

 ?>

 </body>

 </html>

 شكل6-6 

تمرين:
ــتفاده از حلقه for برنامه اي بنويسيد كه اعداد 100 تا 50 را به صورت نزولي  با اس

در خروجي چاپ كند. 

 for ــه حلقه را قبل از ــكريپت مي توان مقدار اولي ــه for مانند جاوا اس ــاختار حلق در س
ــن از ميزان افزايش يا  ــتن آن مقابل for صرف نظر كرد، هم چني ــي كرد و از نوش مقدارده
كاهش متغير كه معموالً در پرانتز مقابل دستور for انجام مي شود مي توان صرف نظر كرده 

و عمل كاهش يا افزايش متغير را درون حلقه for انجام داد.
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مثال: 
<html>

 <head>

 <title>for</title>

 </head>

 <body>

 <?php

 $i=1;

 for ( ; $i<=10; )

 {

 echo "$i"."<br>";

 $i++;

 }

 ?>

 </body>

 </html>

while 2-5-6 حلقه
ساختار كلي اين حلقه به صورت زير است: 

while (شرط خاتمه)
{
دستورات بدنه 
}

مثال: مي خواهيم توسط دستور while مضارب 2 مربوط به اعداد كوچك تر از 15 را 
در خروجي نمايش دهيم.
<html>  
 <head>

 <title>while</title>

 </head>

 <body>
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 <?php

$i = 1;

 while ( $i <= 15 )

 {

 echo "i = "."$i is : ".($i*2)."<br>";

 $i=$i+1;

 }

 ?>

 </body>

 </html>

شكل 6-7

do … while 3-5-6 حلقه
ساختار اين حلقه نيز كامًال شبيه به do … while در جاوا اسكريپت است. 

ــي ادامه در  ــرط بررس ــود، چون ش اين حلقه در تمام زبان ها حداقل يك بار اجرا مي ش
انتهاي حلقه نوشته شده است.

do {

دستورات بدنه
}

 while(عبارت شرطي) ;
مثال: 

<html>

 <head>

 <title>do...while</title>

 </head>

 <body>

 <?php

 $n1 = 8;

 do
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 {

 print "number: "." $n1"."<br>";

 $n1++;

 }

 while ( $n1 > 10 && $n1 < 15 );

 ?>

 </body>

 </html>

شكل 6-8

ــت و در عبارت شرطي  ــده اس در كد قبلي متغير اوليه n1 با عدد 8 مقداردهي اوليه ش
مقابل while، بررسي شده است كه تا زماني كه متغير n1 بزرگ تر از 10 و كوچك تر از 15 
است حلقه ادامه يابد، اما در شكل 8-6 مالحظه مي كنيد با اين كه اين شرط هرگز صحيح 

نيست، يك بار اجرا شده است.

continue و break 6-6 دستورات          

عملكرد اين دستورات مانند جاوا اسكريپت است.
دستور break براي خروجي از بلوك جاري و ادامه برنامه استفاده مي شود.

ــه بلوك با مقدار پارامتر  ــراي خروج از حلقه با پارامتر فعلي و ادام ــتور continue ب دس
بعدي انجام مي شود.
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                  7-6 متغيرهاي سراسري

ــان استفاده كنيد،  ــمت ها به طور يكس اگر در برنامه بخواهيد يك متغير را بين تمام قس
مي توانيد آن را از نوع سراسري (global) تعريف نماييد:

شيوه تعريف يك متغير سراسري به فرم هاي زير است: 
 $globalنام متغير ;
 $globalمقدار متغير = نام متغير ;
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واژ ه نامه 

Association  انجمن
Break شكستن 
Continueادامه دادن
Defaultپيش فرض
Define مقداردهي

HomePageصفحه خانگي   
Indexed داراى زيرنويس

خالصه مطالب

• براي ايجاد فايل هاي PHP نيازي به محيط مخصوص اين زبان نيست، حتي در محيط 
متني ساده Notepad نيز مي توان كدهاي آن را نوشت.

• فايلHomePage  صفحات سايت بايد با نام index يا default ذخيره شود.
• مهم ترين ابزار توليد صفحات پويا استفاده از متغيرهاست.

ــتند و نيازي نيست هنگام معرفي، نوع متغير تعيين  • متغيرهاي PHP همه منظوره هس
شود.

• هنگام مقداردهي متغيرهايPHP ، نوع آن ها به طور ضمني تعيين مي شود.
• آرايه هاي PHP داراي دو نوع اصلي انديس دار و انجمني هستند.

• انديس مقادير آرايه هايPHP  از صفر شروع مي شود يعني انديس اولين عنصر آرايه 
صفر و انديس آخرين عنصر آرايه n-1 است.

• در PHP متغيرهايي وجود دارند كه به طور از پيش تعريف شده براي اهداف خاصي 
ــده اند، در نامگذاري متغيرها بايد دقت كنيد، متغيري كه تعريف مي كنيد،  در نظر گرفته ش

هم نام با متغيرهاي از پيش تعريف شده نباشد.
• عملگرهاي زبان PHP نيز مانند ساير زبان ها براي انجام عمليات محاسباتي، مقايسه اي، 

منطقي و ... به كار مي روند.
ــراي كنترل روند اجراي برنامه از ــي از جملهPHP ، ب • در تمام زبان هاي برنامه نويس



142
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى

نام استاندارد: طراح صفحات وب(پيشرفته)
شماره: 2 /4 / 15- ف، هـ 

ــتوراتif … elseif ، if  و  ــود كه مهم ترين آن ها دس ــاختارهاي كنترلي استفاده مي ش س
Switch   … Case هستند.

ــته باشيم يك يا چند دستورالعمل را چند بار اجرا كنيم بهتر است از  • اگر در نظر داش
دستورات حلقه استفاده نماييم.

do … while و while ،for :مهم ترين دستورات حلقه عبارتند از •
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واحد كارششم: كار با متغيرها، عملگرها و ساختارهاى كنترلى

 آزمون نظري

1 - كدهاي PHP را قبل از اجرا درون كدام يك از محيط هاي زير نمي توان نوشت؟ 
Notepad -ب                           Word -الف

Internet Explorer -د                    Dreamweaver -ج
2 - دستورات PHP با كدام يك از عالئم زير شروع مي شوند؟ 

<php> -د   <?php>-ج          <php-ب  <?php -الف
3 - كدام يك از اسامي زير نمي تواند به طور خودكار به عنوان صفحه خانگي تنظيم شود؟ 

  index.txt-د    default.php-ج         index.php -ب  index.htm -الف
4 - براي درج توضيحات در PHP از چه عالئمي استفاده مي شود؟ 

4-/*  و */                      $  -3                              #  -2             // -1
“ -5

الف- 1 و 2 و 3                    ب- 1 و 2 و 4
ج- 1 و 2 و 3 و 4 و 5                     د- 1 و 2 و 4 

5 - براي تعيين يك متغير بايد از چه عالمتي استفاده شود؟ 
(Underline) -الف-  #            ب- $                          ج- @             د

6 - كدام يك از گزينه هاي زير يك متغير اعشاري را به طور صحيح معرفي مي كند؟ 
  float a = 1/5-د              $a = 5.0-ج          $a = 5; -ب  float a;  -الف

7 - اگر يك متغير به صورت ;m = 1/4$ معرفي شود، ذخيره آن به چه شكل صورت مي گيرد؟ 
الف-  0.25  ب- 1.4           ج-14              د-1/4 

ــه مقداري را  ــرday [1]  چ ــه day = array  ("first"، "Second"،"third" )$ متغي 8 - در آراي
برمي گرداند؟ 

second -ب                                       first -الف
first و second -د                               third -ج

9 - كدام يك از متغيرهاي زير نام صفحه جاري را برمي گرداند؟ 
 PHP_OSTYPE-ب          PHP_CURRENTPAGE-الف

PHP_NAME -د                    PHP_SELF -ج
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10 - براي تعريف ثابت ها از چه تابعي استفاده مي شود؟ 
 define-د             array -ج            global -ب  const  -الف

ــرط مختلف  ــاختار if پياده كنيم در حالتي كه 5 ش 11 - اگر بخواهيم يك برنامه را با س
وجود داشته باشد، مجموع تعداد elseif ،if و else در كد برنامه چند عدد خواهد بود؟ 

الف- 3            ب- 4                         ج- 5             د- 6
12 - در دستور for نوشتن كدام يك از اجزا در مقابل for اجباري است؟ 

الف-  ميزان افزايش يا كاهش متغير        ب- عبارت شرطي
ج- مقدار اوليه حلقه          د- الف و ج 

ــتفاده  ــري بايد از كدام گزينه قبل از نام متغير اس 13 - براي تعريف يك متغير سراس
شود؟ 

 const-د  define -ج              Local-ب  global  -الف

آزمون عملي

1 - يك آرايه براي معرفي روزهاي هفته بنويسيد.
ــتفاده از حلقه ها، هر كدام از عناصر آرايه را در يك سطر  ــؤال اول بدون اس 2 - در س

جدا نمايش دهيد.
3 - سؤال دوم را با استفاده از حلقه for وwhile  پياده سازي كنيد.

4 - اعداد كوچك تر از 200 را كه مضرب 5 هستند در خروجي نمايش دهيد.
5 - محيط و مساحت يك مربع با قطر 20 را محاسبه و چاپ كنيد. 
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واحد كار هفتم

پس از مطالعه اين واحد كار از فراگير انتظار مي رود كه:
1 - اصول دريافت اطالعات از فرم هايHTML  را بداند. 

2 - اصول استفاده از متدهايGET  وPOST  را در فرم بشناسد. 
3 - بتواند داده هاي ورودي را اعتبارسنجي كند. 

4 - بتواند از طريق PHP ايميل ارسال كند. 
5 - بتواند يك فايل را از طريق فرم، Upload كند.

  زمان(ساعت) 

عملىنظرى
48

برقراري ارتباط با كاربر 



146
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى

نام استاندارد: طراح صفحات وب(پيشرفته)
شماره: 2 /4 / 15- ف، هـ 

مقدمه 
با مفهوم فرم در مباحث طراحي صفحات وب مقدماتي آشنا شديد، فرم ها اساسًا براي 
ــده اند و به دليل اين  كه  ــرويس گيرنده به سرويس دهنده طراحي ش ــال اطالعات از س ارس
ــمت سرويس دهنده است، بايد بتوانيد فرم ها را در PHP مديريت كنيد.  PHP يك زبان س

1-7 دريافت اطالعات از فرم 

همان طور كه مي دانيد فرم ها براي ارسال اطالعات از دو متد GET و POST استفاده مي كنند.
سؤال: تفاوت متدهاي GET و POST چيست؟

كد زير يك فرم ايجاد مي كند: 
<html>

 <head>

 <title>form</title>

 </head>

 <body>

 <form method="POST" action="Page1.php" name="Form1">

   <input type="text" name="txt1" size="20">

   <input type="submit" value="send" name="B1">

   <input type="reset" value="cancel" name="B2">

  </form>

 </body>

 </html>

كد فوق را در يك فايل نوشته و آن را با نامindex  و با پسوند htm. در مسير سرويس دهنده 
وب محلي ذخيره كنيد. در اين كد 3 شئ ورودي وجود دارد، يك شئ كادر متني و يك 
ــه در خاصيتaction  از فرم  ــال اطالعات به صفحه اي ك ــه از نوع Submit براي ارس دكم

ــت(Page1.php)  و يك دكمه از نوع reset براي پاك كردن محتويات فرم. ــده اس تعيين ش
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ــال شده از سوي فايل قبل را دريافت  حال مي خواهيم در صفحه Page1.php متغير ارس
كرده و آن را 3 بار در خروجي چاپ كنيم. 

كد فايل Page1.php به صورت زير نوشته مي شود: 
<?php

$str1 = $_POST['txt1'];

for($i = 0 ; $i < 3 ; $i++)

{

echo ($str1."<br>");

}

?>

شكل 7-1
حال فايلindex.htm  را اجرا كنيد.

ــيد و روي دكمه  ــكل 2-7 بنويس يك كلمه يا عبارت را به دلخواه درون كادر متني ش
Send كليك كنيد. 

شكل 2-7شكل 7-3
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به نوار Address شكل 3-7 توجه كنيد، صفحهPage1.php  در حال نمايش است، در اين 
صفحه كلمه وارد شده در كادر متني شكل 2-7، سه بار نوشته شده است.

به كد فايلPage1.php  دقت كنيد: 
متغيري كه در كادر متني فرم با عنوان txt1 نامگذاري شده بود توسط متدPOST  براي 

Page1.php ارسال شده است.

ــده در Page1.php با عنوان POST ['txt1'] _ $ قابل شناسايي است و  ــال ش اين متغير ارس
چون يك متغير است بايد ابتداي آن عالمت$  درج شود.

ــخص قرار داده  ــت در يك متغير مش ــي راحت تر به اين مقدار، بهتر اس براي دسترس
شود. 

$str1 = $_ POST ['txt1'];

حال در Page1.php مي توان با آن مانند يك متغير عادي برخورد كرد كه در اينجا توسط 
حلقه for آن را 3 بار چاپ كرده ايم.

اگرمتغيرهاي فايل مبدأ توسط متد GET ارسال شوند، در صفحه مقصد بايد 
به صورت[ ' نام فيلد'_] GET شناسايي شوند. 

نكته

REQUEST_$ 1-1-7 تابع
PHP يك تابع درون ساخته مهم دارد كه مي تواند صرف نظر از روش استفاده شده براي 

ارسال اطالعات توسط فرم به مقاديرGET_$  و POST_$ دسترسي داشته باشد.
اين تابع مي تواند در متدهاي ارسال  get و post  استفاده شود.

ــود، كد فايل به صورت زير  ــته ش ــتفاده از تابعREQUEST_$  نوش اگر مثال قبل با اس
خواهد بود:

<! DOCTYPE HTML PUBLIC  "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"

  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

<html>

<head>

<meta http-equiv="Content-Type"content="text/html; charset=utf-8"/>
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</head>

<body>

Welcome <?php echo $_REQUEST["txt1"]; ?>!

<br />

 </body>

</html>

         2-7 اعتبارسنجي داده هاي ورودي 

ــتي داده هاي ورودي از طرف كاربران يكي از مهم ترين جنبه هاي  تعيين صحت و درس
ــت. داده اي كه به طور اشتباه از طرف كاربر وارد مي شود، مي تواند بر اثر  ــايت اس امنيت س
ــتباه تايپي باشد، يا اين  كه كاربر يك هكر بوده و قصد نفوذ يا آسيب رساندن به سايت  اش

را داشته باشد، لذا داده حتمًا بايد پس از نوشتن توسط كاربر اعتبارسنجي شود.
ــده از كاربر درخواست شده است اطالعات مربوط  فرض كنيد در يك فرم طراحي ش
ــد، فقط هر تركيبي  به خودش را وارد كند، اگر اين اطالعات مانند نام و نام خانوادگي باش
ــته باشد قابل قبول است اما اگر كاربر يك عدد  از حروف الفبا كه بيش از يك حرف داش
ــان دهنده اشتباه بودن اطالعات ورودي كاربر است يا  يا تنها يك حرف الفبا وارد كند، نش
به عنوان مثال اگر از كاربر بخواهيم رشته تحصيلي خود را وارد كند و كاربر abcd را وارد 
ــان دهنده اشتباه بودن اطالعات ورودي كاربر است. در اين گونه مواقع مي توان با  كند، نش
ــادي از وارد كردن اطالعات  ــاالت مختلفي هنگام طراحي تا حدود زي ــر گرفتن ح در نظ
ــت از طرف كاربر جلوگيري كرد. مثًال براي ورودي هايي مانند نام و نام خانوادگي  نادرس
ــد، براي  ــرف كاربر تركيبي از چند حرف الفبا باش ــرد كه عبارت ورودي از ط ــي ك بررس
ــود و براي ورودي هايي مانند رشته تحصيلي يا  ــماره تلفن تركيبي از اعداد پذيرفته ش ش
ــامي شهرها، از  ــته هاي تحصيلي و اس ــخص بودن رش محل زندگي به دليل محدود و مش
ليست هاي انتخاب استفاده كرد كه كاربر يكي از موارد موجود در ليست را كه با اطالعات 

او تطابق دارد، انتخاب كند.
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ــات ورودي در پايگاه داده  ــن بود اطالع ــب مي توان تا حد زيادي مطمئ ــه اين ترتي ب
ــه هكرها و افرادي كه قصد تخريب اطالعات  ــاك نخواهند بود. يكي از راه هايي ك خطرن
ــت كه سعي كنند به اطالعات ارسال شده فرم از  ــايت را دارند، انتخاب مي كنند اين اس س
ــي پيدا كرده و آن ها را تغيير دهند. پس از تغيير اطالعات توسط  طريق متدPOST  دسترس
ــرايطي پيش مي آيد كه داده ها به شكل نامعتبري درمي آيند، لذا با بررسي  هكرها اغلب ش

اعتبار داده ها مي توان از راه يابي داده هاي مشكوك به بانك اطالعاتي جلوگيري كرد. 

PHP 3-7 ارسال نامه الكترونيكي از طريق               

ــراي اين  كه اين قابليت در  ــت. ب ــال نامه الكترونيكي اس يكي از قابليت هاي PHP ارس
اختيار برنامه نويس قرار بگيرد بايد پيكربندي فايل php.ini انجام گيرد. 

ــتفاده مي كنيد، نياز به پيكربندي نكته ــرويس دهنده WAMP اس      در صورتي كه از س
نيست و خود WAMP به طور خودكار تمام سرويس ها را آماده مي كند.

ــرويس دهنده WAMP كليك كنيد،  براي پيكربندي فايل php.ini، روي آيكن نيم دايره س
 php.ini ــده روي گزينه ــته و از زير منوي باز ش ماوس را روي گزينه config files نگه داش

كليك كنيد. 
ــهFind ، كادرمحاوره Find ظاهر  ــا كليك روي گزينه Edit از نوار منو و انتخاب گزين ب
مي شود. در كادر متني Find what عبارت mail function را وارد كرده و با كليك روي دكمه 

Find Next، اين عبارت را در كل فايل جستجو كنيد. 

ــن SMTP، sendmail_from و                  ــا عناوي ــه ب ــه گزين ــارت[mail function]  س ــس از عب پ
sendmail_ path وجود دارد.

ــت  ــرويس دهنده پس ــدي در ويندوز مقابل گزينه SMTP بايد آدرس س ــراي پيكربن ب
ــير برنامه ارسال پست الكترونيكي و هم چنين براي  الكترونيكي، براي sendmail_ path مس

 sendmail_fromآدرس پست الكترونيكي خود را مشخص نماييد. 

[mail function]

SMTP = SMTP.my.isp.net

sendmail_from = myaccount@yahoo.com
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شكل 7-4

1-3-7 به كارگيري توابع ارسال ايميل 
 mail ــال ايميل مي توانيد از دستور پس از اطمينان از پيكربندي فايلphp.ini ، براي ارس

استفاده كنيد. 
ساختار كلي اين تابع به صورت زير است: 

bool mail (string to , string object , string message);

ــود، اين تابع مقدار True را  ــكال ارسال ش ــتي و بدون اش در صورتي كه ايميل به درس
برمي گرداند و در غير اين صورت مقدار برگشتي تابع، False خواهد بود. 

mail پارامترهاي تابع

     • برنامه ارسال نامه الكترونيكي روي سيستم به صورت محلي اجرا نمي شود نكته
و اين كدها حتمًا بايد روي سرويس دهنده وب واقعي اجرا شوند.

• در اغلب سرويس دهنده هاي PHP امكان ارسال نامه الكترونيكي به طور رايگان 
ــتر قبل از اينكه اين تابع را در برنامه استفاده  ــت اما براي اطمينان بيش امكان پذير اس

كنيد، از نصب mail server روي سرويس دهنده خود مطمئن شويد.
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مثال: 
مثال زير يك نامه الكترونيكي ساده را در صفحه وب ارسال مي كند:

<?php

$to = "someone@example.com";

$subject = "Test mail";

$message = "Hello! This is a simple email message.";

$from = "someonelse@example.com";

mail($to,$subject,$message);

echo "Mail Sent.";

?>

ــكل 5-7 به منظور دريافت  ــت فرم مخصوصي مانند ش ــك صفحه وب بهتر اس در ي
پارامترهاي نامه الكترونيكي و سپس ارسال آن طراحي شود. 

پارامترهاي اين تابع در جدول زير توضيح داده شده اند.
عملكردپارامتر

to

توسط اين پارامتر آدرس پست الكترونيكي دريافت كننده نامه تعيين مي شود. اين 
پارامتر مي تواند آدرس پست الكترونيكي چند نفر را دريافت كند.

اگر بخواهيد يك ايميل را براي چند نفر ارسال كنيد، بايد آدرس هاي ايميل با 
كاراكتر , از يكديگر جدا شوند. 

"user1@yahoo.com"  :مثال

"user1@yahoo.com , user2@yahoo.com"  :مثال

subject.اين پارامتر عنوان نامه را تعيين مي كند
message.متن اصلي نامه را معين مي كند و مي تواند حداكثر تا 70 كاراكتر را دريافت كند

parameters
اين پارامتر نيز اختياري است و چنانچه بخواهيد غير از پارامترهاي فوق، پارامتر 

ديگري به نامه الكترونيكي اضافه كنيد، مي توانيد در اين بخش درج نماييد.
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شكل 5-7 نمونه فرم ارسال نامه الكترونيكي  

ــط برنامه، نامه الكترونيكي نكته ــه در صورت نصب بودنmail server  توس    چنانچ
ارسال نشود، در فايل php.ini از ابتداي عبارتsendmail_path  عالمت ; را برداريد و 
مسير mail server  را مقابل آن نوشته و هم چنين مقدارsmtp_port  را برابر با 25 قرار 

دهيد و تغييرات را ذخيره كنيد.

              4-7 بارگذاري (Upload) فايل ها از طريق فرم 

ــتم خود را توسط فرم  ــط تابعftp_put  يك فايل موجود روي سيس كاربر مي تواند توس
upload كند. 

شكل كلي اين دستور به صورت زير است: 
bool ftp_put (resource $ftp_stream , string $remote_file , string $Local_file , int $mode);

ftp_put پارامترهاي تابع
ftp_stream: يك اتصال FTP برقرار مي كند.

remote_file: مسير و نام فايل راه دور را تعيين مي كند. 
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Local_file: مسير و نام فايل محلي را تعيين مي كند.

ــر FTP_ASCII يا            ــي از مقادي ــد كه مي تواند يك ــال را تعيين مي كن ــيوه انتق mode: ش

FTP_BINARY را بپذيرد.

ــدار True را برمي گرداند، در غير  ــود، تابع مق ــر بارگذاري فايل با موفقيت انجام ش اگ
اين صورت مقدار برگشت داده شده توسط اين تابع False خواهد بود. 

مطالعه آزاد
ايجاد فرم بارگذاري فايل

ــد آن را از كاربر دريافت نمود، دريافت  ــراي بارگذاري يك فايل در اينترنت نيز باي ب
فايل از كاربر و ارسال آن از طريق فرم انجام مي شود.

ــر  inputرا از نوع فايل قرار  ــذاري، بايد نوع عنص ــور انتخاب فايل براي بارگ ــه منظ ب
دهيد:

<input type="file" name="file" id="file" />

ــود كه امكان انتخاب فايل از  در اين صورت دكمه  Browse نيز روي فرم ظاهر مي ش
طريق كادرمحاوره Choose file را فراهم مي كند.

ــوع multipart/form-data قرار  ــرم بارگذاري فايل، بايدenctype  را از ن هنگام طراحي ف
ــب  ــال اطالعات باينري مانند محتويات فايل مناس ــد، اين نوع كد گذاري براي ارس دهي

است.
  مثال: كد زير يك فرم انتخاب فايل براي بارگذاري را ايجاد مي كند:

<! DOCTYPE HTML PUBLIC  "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"

  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

<html>

<head>

<meta http-equiv="Content-Type"content="text/html; charset=utf-8"/>

</head>

<body>

<form action="upload_file.php" method="post"   



155 پيمانه مهارتى: طراحى صفحات وب(پيشرفته)
واحد كارهفتم: برقرارى ارتباط با كاربر

enctype="multipart/form-data">

<label for="file">Filename:</label>

<input type="file" name="file" id="file" /> 

<br />

<input type="submit" name="submit" value="Submit" />

</form>

</body>

</html> 

با اجراي كد فوق، مرورگر مشابه شكل 2-5 يك فايل را از كاربر دريافت مي كند.

شكل 7-6 

در اين كد، فايل دريافت شده، براي اسكريپت upload_file.php ارسال مي شود.
به منظور پياده سازي اسكريپتupload_file.php  مي توانيد كد بعد را تايپ كنيد و آن را 

با نامupload_file.php   ذخيره نماييد.
<?php

if ($_FILES["file"]["error"] > 0)

  {

  echo "Error: " . $_FILES["file"]["error"] . "<br />";

  }

else

  {
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  echo "Upload: " . $_FILES["file"]["name"] . "<br />";

  echo "Type: " . $_FILES["file"]["type"] . "<br />";

  echo "Size: " . ($_FILES["file"]["size"] / 1024) . " Kb<br />";

  echo "Stored in: " . $_FILES["file"]["tmp_name"];

  }

 ?>

ــد، نتيجه اجراي اسكريپت  ــدهtest1.htm  باش ــم فايل بارگذاري ش اگر به طور مثال اس
upload_file.php به صورت زير خواهد بود:

Upload: test1.htm

Type: text/html

Size: 0.14609375 Kb

Stored in: C:\wamp\tmp\php19.tmp

ــكريپت  PHPارسال مي كند. براي شناسايي  فرم بارگذاري فايل، چند آرگومان را به اس
هر كدام از اين آرگومان ها مي توان از تابع مشخصي استفاده نمود.

توابع مهم و كاربردي فرم بارگذاري عبارتند از:
ــذاري فايل را  ــي، هنگام بارگ ــاي احتمال ــه خط FILES["file"]["error"]_$: نتيج  •

مشخص مي كند. 
ــدار صفر را  ــد، اين تابع مق ــچ خطايي رخ نداده باش ــگام بارگذاري فايل هي ــر هن اگ

برمي گرداند.
• FILES["file"]["name"]_$: نام فايل بارگذاري شده را مشخص مي كند.

• FILES["file"]["type"]_$: نوع و پسوند فايل بارگذاري شده را مشخص مي كند. به 
عنوان مثال براي فايل هاي تصويري مي تواند  image/  jpg، image/tiff، image/ gifو ... باشد.

ــخص  ــب بايت مش ــده را برحس • FILES["file"]["size"]_$: اندازه فايل بارگذاري ش
مي كند.

ــده مربوط به  ــره ش ــاي ذخي ــه فايل ه ــير ريش • FILES["file"]["tmp_name"]_$: مس
سرويس دهنده را مشخص مي كند. تا زماني كه فايل ها توسط سرويس دهنده WAMP اجرا 

مي شوند،  اين فايل ها در مسير نصب  سرويس دهنده WAMP  ذخيره مي شوند.
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        فراهم كردن امكان بارگذاري فايل توسط كاربر در وب سايت به دليل احتمال نكته
ــته باشد، بنابراين فقط بايد  وجود تهديدات امنيتي مي تواند خطرات جدي در پي داش

در صورت ضرورت از اين قابليت در صفحات وب استفاده كنيد. 

مثال قبل شكل بسيار ساده اي از بارگذاري فايل است، شما به عنوان طراح وب سايت 
مي توانيد محدوديت هايي را براي فايل انتخاب شده از طرف كاربر تعيين كنيد.

ــيد عكس خودش را بارگذاري  ــته باش به طور مثال اگر در صفحه وب از كاربر خواس
ــا jpg. با اندازه  ــود را از نوعbmp، .gif.ي ــالي خ ــد، مي توانيد از او بخواهيد تصوير ارس كن
ــكريپت upload_file.php نوع و اندازه آن را بررسي  ــپس در كد اس محدود انتخاب كند، س

كنيد و در صورت تناقض به فايل اجازه بارگذاري روي سرويس دهنده را ندهيد.
در اين صورت مي توانيد مشابه كد زير را براي اسكريپت upload_file.php بنويسيد:

<?php

if ((($_FILES["file"]["type"] == "image/gif")

|| ($_FILES["file"]["type"] == "image/jpg")

|| ($_FILES["file"]["type"] == "image/bmp"))

&& ($_FILES["file"]["size"] < 20000))

  {

  if ($_FILES["file"]["error"] > 0)

    {

    echo "Error: " . $_FILES["file"]["error"] . "<br />";

    }

  else

    {

    echo "Upload: " . $_FILES["file"]["name"] . "<br />";

    echo "Type: " . $_FILES["file"]["type"] . "<br />";

    echo "Size: " . ($_FILES["file"]["size"] / 1024) . " Kb<br />";

    echo "Stored in: " . $_FILES["file"]["tmp_name"];

    }
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  }

else

  {

  echo "Invalid file";

  }

?>

تمرين:
ــر بخواهيد در يك صفحه وب رزومه كاري خود را در قالب فايل متني با  از كارب
پسوند doc. يا  rtf.و اندازه حداكثر 100 كيلوبايت، ارسال كند و اگر فايل انتخاب شده 

كاربر اين ويژگي ها را نداشت، پيغام مناسبي نمايش داده شود.

ذخيره فايل بارگذاري شده
فايل هاي كپي شده در مسير ريشه، پس از خاتمه اسكريپت، حذف مي شوند، به همين 
دليل اگر بخواهيد فايل بارگذاري شده از طرف سرويس گيرنده را در سرويس دهنده استفاده 
ــير ريشه سرويس دهنده  ــيري غير از مس كنيد، بايد عمل انتقال فايل و ذخيره آن را در مس

نيز انجام دهيد.
براي انتقال فايل ها از ريشه، تابعmove_uploaded_file  مورد استفاده قرار مي گيرد.

براي اين كار مي توانيد كد زير را به انتهاي اسكريپت upload_file.php اضافه كنيد:

  move_uploaded_file($_FILES["file"]["tmp_name"],    
      "upload/" . $_FILES["file"]["name"]);

      echo "Stored in: " . "upload/" . $_FILES["file"]["name"];

ــام و هم نوع با فايل  ــت فايلي هم ن ــرويس گيرنده ممكن اس هنگام كپي فايل روي س
كاربر وجود داشته باشد، در نتيجه كپي فايل كاربر باعث از بين رفتن فايل هم نامي كه از 
قبل وجود داشته، مي شود، براي پيشگيري از اين مشكل مي توانيد از تابعfile_exists  براي 

بررسي تكراري نبودن فايل استفاده كنيد.
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ــتن اسكريپت مربوط به آن در مسير ذخيره وب  توصيه: قبل از انجام عمل كپي و نوش
سايت خود، پوشه اي را براي ذخيره فايل هاي بارگذاري شده ايجاد كنيد.

 مثال:
ــال شده توسط كاربر را در  ــخصات فايل ارس كد زير در صورت عدم وجود خطا، مش
ــام already exists به همراه نام  ــپس اگر فايل تكراري بود، پيغ ــان مي دهد، س خروجي نش
فايل ظاهر مي شود، درغير اين صورت عمل انتقال آن به پوشه upload كه آن را در مسير 

سرويس دهنده ايجاد كرده ايم، انجام مي شود.
<?php

if ((($_FILES["file"]["type"] == "image/gif")

|| ($_FILES["file"]["type"] == "image/jpg")

|| ($_FILES["file"]["type"] == "image/bmp"))

&& ($_FILES["file"]["size"] < 20000))

  {

  if ($_FILES["file"]["error"] > 0)

    {

    echo "Return Code: " . $_FILES["file"]["error"] . "<br />";

    }

  else

  {

   echo "Upload: " . $_FILES["file"]["name"] . "<br />";

   echo "Type: " . $_FILES["file"]["type"] . "<br />";

    echo "Size: " . ($_FILES["file"]["size"] / 1024) . " Kb<br />";

   echo "Temp file: " . $_FILES["file"]["tmp_name"] . "<br />";

   if (file_exists("upload/" . $_FILES["file"]["name"]))

    {

    echo $_FILES["file"]["name"] . " already exists. ";

    } 
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  else

    {
                 move_uploaded_file($_FILES["file"]["tmp_name"],          

   "upload/" . $_FILES["file"]["name"]);

    echo "Stored in: ". "upload/" . $_FILES["file"]["name"];

     }

   }

 }

else

{

 echo "Invalid file";

 }

?> 

شكل زير نتيجه اجراى كد فوق را هنگام بارگذارى فايل تصويرى  sun.gif   نشان مى دهد.

        شكل7-7 

 (Feedback) 5-7 طراحي فرم بازخورد             

ــود، ارائه فرم بازخورد  ــايت ها استفاده مي ش ــياري از س يكي از قابليت هايي كه در بس
است، اين گونه فرم ها بيشتر به منظور دريافت نظرات كاربران در مورد يك موضوع خاص 

به كار مي رود.
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به عنوان مثال مي توان به سايت هاي صدا و سيما اشاره كرد كه پس از پخش يك فيلم 
سينمايي يا يك سريال تلويزيوني فرم هايي را روي سايت خود به منظور بررسي تأثيرات 

آن بر مخاطب، قرار مي دهند.
اين فرم ها حاوي سؤاالتي در مورد فيلم يا سريال هستند كه كاربران با پر كردن آن ها و 

ارسال فرم پر شده به سرويس دهنده نظرات خود را در اختيار مدير سايت قرار مي دهند.
در طراحي يك فرم بازخورد نكات متعددي را بايد در نظر گرفت: 

• از طراحي سؤاالت با تعداد زياد خودداري كنيد.
• سؤاالت طرح شده داراي جواب هاي كوتاه باشند.

• كاربر بتواند پس از ارسال نظر خود، آمارسنجي نظرات ساير كاربران را ببيند.
• كاربر بتواند انعكاس نظرات خود را به طور عملي ببيند. 

شكل هاي 8-7 و 9-7 دو نمونه فرم بازخورد را به شما نشان مي دهند. 

        شكل7-9 

        شكل7-8 
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واژ ه نامه 
Feedback بازخورد 

خالصه مطالب

ــرويس گيرنده و ارسال آن ها به سرويس دهنده از فرم ها  • براي دريافت اطالعات از س
استفاده مي شود. 

• ارسال اطالعات در فرم به دو شيوه GET و POST صورت مي گيرد.
ــد از توابع                  ــدأ در فايل مقص ــالي از طرف فايل مب ــايي متغيرهاي ارس ــراي شناس • ب

     GET_ و POST_ استفاده مي شود.

ــده يكي از مهم ترين جنبه هاي امنيت سايت است،  ــنجي داده هاي ارسال ش • اعتبارس
ــي به اطالعات ارسالي و تخريب آن ها غالبًا كدهاي نامعتبري توليد  زيرا هكرها با دسترس
مي كنند كه با بررسي صحت و اعتبار آن ها تا حدود زيادي مي توان از حمله افراد هكر و 

... جلوگيري كرد.
ــال نامه الكترونيكي از طريق ايميل بايد تنظيماتي روي فايلphp.ini  انجام  • براي ارس

شود، اما اگر از WAMP استفاده مي كنيد، اين تنظيمات به طور خودكار انجام مي شوند.
• ارسال ايميل از طريق تابع Mail صورت مي گيرد. 
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 آزمون نظري

ــده  ــتفاده ش ــال اطالعات از فايل a.php به فايل b.php از متد POST اس 1 - اگر در ارس
باشد متغيرهاي دريافتي توسط چه عبارتي شناخته مي شوند؟ 
 _POST-ب                               POST -الف

_GET-د                                 GET -ج
ــت  ــرويس دهنده پس ــال ايميل، آدرس س ــلphp.ini  براي ارس ــدي فاي 2 - در پيكربن

الكترونيكي مقابل كدام گزينه نوشته مي شود؟  
sendmail_from -ب                     sendmail_ path -الف

function -د                                 SMTP -ج
3 - تابعMail  در صورتي كه با موفقيت  نامه را ارسال كند چه مقداري را به سرويس دهنده 

مي فرستد؟ 
 False-ب                                 True-الف

د- موضوع نامه الكترونيكي  ج- متن نامه الكترونيكي                   
ــر mode چه مقاديري را مي تواند  ــذاري فايل ها از طريق فرم، پارامت ــع بارگ 4 - در تاب

بپذيرد؟ 
 FTP_BINARY -ب                       FTP_ASCII -الف

ج- True                                 د- الف و ب  
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آزمون عملي

ــماره شناسنامه و ايميل كاربر را دريافت  1 - در يك صفحه وب نام، نام خانوادگي، ش
كنيد و اطالعات دريافتي را در فايل ديگر توسط مرورگر نمايش دهيد.

ــؤال اول را به ايميل او  ــده از كاربر در س ــيد كه اطالعات دريافت ش 2 - تابعي بنويس
ارسال كند.

ــؤال دوم را طوري تغيير دهيد كه اطالعات براي چند نفر به طور گروهي  3 - تابع س
ارسال شود (آدرس هاي ايميل را به طور اختياري وارد كنيد).
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واحد كار هشتم

پس از مطالعه اين واحد كار از فراگير انتظار مي رود كه:
1 - اصول كار با فايل ها را بشناسد. 

2 - بتواند يك فايل را باز كند. 
3 - بتواند يك فايل را ببندد. 

4 - بتواند يك فايل را نمايش دهد. 
5 - بتواند اطالعات را از فايل بخواند يا در آن بنويسد. 

6 - اصول كار با پوشه ها را بداند. 
7 - بتواند يك پوشه جديد ايجاد كند. 

8 - بتواند يك پوشه را حذف كند.
9 - بتواند فايل ها را از طرف سرويس گيرنده بارگذاري نمايد. 

  زمان(ساعت) 

عملىنظرى
24

مديريت فايل ها و پوشه ها 
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مقدمه 

1-8 كار با فايل ها

ــي امكان انجام مديريت روي فايل ها هنگام اجرا وجود  در اغلب زبان هاي برنامه نويس
ــي به فايل ها وجود دارد. مهم ترين  ــان PHP نيز امكانات مختلفي براي دسترس دارد، در زب

اين عمليات عبارتند از: ايجاد يك فايل، به روزرساني يك فايل، حذف يك فايل و ... 

1-1-8 نوشتن محتويات فايل در مرورگر 
يكي از پركاربردترين اعمالي كه روي فايل انجام مي شود، عمل نوشتن اطالعات فايل 

در مرورگر است.
براي اين  كه قادر باشيم اطالعات درون فايل را دريافت كنيم، بايد ابتدا فايل را باز كنيم.

ساختار دستور باز كردن فايل به صورت زير است:
; (  "r"و" پسوند فايل. نام فايل") fopen = متغير نام فايل $

 fgets($ متغير نام فايل) ــتور براي خواندن اطالعات، پس از باز كردن فايل بايد از دس
استفاده كنيم.

در هر فايل يك شناسه براي مشخص شدن انتهاي آن وجود دارد، در PHP، رسيدن به 
انتهاي فايل توسط دستور (متغير نام فايل $) feof 1 تعيين مي شود.

حال با استفاده از سه دستور فوق مي خواهيم فايل"Newest.txt"  را باز كرده و محتويات 
آن را در مرورگر نمايش دهيم.

ــت، لذا بايد از شرط (نام  ــط مرورگر قابل تشخيص نيس ــيدن به انتهاي فايل توس رس
فايل $)  feofاستفاده شود. به اين ترتيب كه چك كنيم تا زماني كه به انتهاي فايل نرسيده 
 echo ــت عمل خواندن اطالعات انجام شود و اطالعات خوانده شده را توسط دستور اس

در خروجي چاپ كنيم.
ــع (نام فايل $) feof يك مقدارboolean  را برمي گرداند يعني داراي دو مقدار True يا  تاب
 Falseاست، اگر به انتهاي فايل رسيده باشيم، مقدار آن True و در غير اين صورت مقدار 

 1- end of file
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آن False خواهد بود، ما قصد داريم برنامه را طوري بنويسيم كه تا زماني كه به انتهاي 
فايل نرسيده است عمليات را انجام دهد.

ــم و چون حلقه ها زماني اجرا  ــتفاده كني ــراي پياده كردن اين عمل بايد از حلقه ها اس ب
ــي و ادامه اين برنامه توسط تابع  ــوند كه شرط مقابل آن ها True باشد و شرط بررس مي ش
False ،feof است، لذا بايد از يك عالمت نقيض (!) در ابتداي نام تابع استفاده كنيم، كد اين 

برنامه به  اين صورت خواهد بود: 
<?php

$file=fopen("Newest.txt","r");

while(!feof($file))

{

    echo (fgets($file));

}

?>

ــير سرويس دهنده محلي شما فايلNewest.txt  وجود داشته باشد،  دقت كنيد كه در مس
ــد جمله داخل آن  ــت، آن را ايجاد كرده و چن ــير فوق موجود نيس ــر اين فايل در مس اگ

بنويسيد، فايل را ذخيره كرده، از آن خارج شويد.
 Newest.txt پس از اجراي برنامه فوق در مرورگر خواهيد ديد كه محتويات فايل متني

در مرورگر ظاهر شده است.

      در دستور () fopen اگر فايلي كه به عنوان پارامتر تعيين مي شود از قبل وجود نكته
نداشته باشد، با استفاده از اين دستور ساخته خواهد شد.

ــت. تفاوت دستورfread  با  ــتورات خواندن از فايل، دستورfread  اس يكي ديگر از دس
دستور fgets در اين است كه دستور fgets يك پارامتر دارد كه مشخص كننده نام فايل است 
ــده را مي خواند اما توسط دستور fread مي توان تعيين  ــخص ش و تمام محتويات فايل مش

كرد كه تعداد مشخصى كاراكتر از فايل خوانده شود. 
<?php

$file=fopen("Newest.txt","r");
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                 2-8 كار با پوشه ها

while(!feof($file))

{

        echo (fread( $file, 10 ));

}

?>

2-1-8 نوشتن در فايل 
به منظور نوشتن يك عبارت در فايل از دستور() fputs  استفاده مي شود.

اين دستور عبارت موردنظر را به محتواي فايل اضافه مي كند.

      قبل از اقدام به هرگونه عمليات خواندن يا نوشتن فايل بايد با استفاده از دستور نكته
ــتفاده از دستور fclose بسته شود. ــده و در انتها نيز با اس fopen، فايل موردنظر باز ش

<?php

$file=fopen("Newest.txt","w");

$str="This is same file with different text";

fputs($file,$str);

$file=fopen("Newest.txt","r");

while(!feof($file))

{

    echo fgets($file)."<br/>";

}

?>

دستور ديگري نيز براي نوشتن در فايل وجود دارد. اين دستور fwrite است.
ــتور fwrite و fputs دو پارامتر ورودي دارند: پارامتر اول متغيري است كه نام فايل  دس

را مشخص مي كند و پارامتر دوم، عبارتي است كه بايد در فايل نوشته شود.

1-2-8 ايجاد پوشه جديد 
دستور  ( ) mkdirيك پوشه جديد را در مسير ريشه سرويس دهنده محلي ايجاد مي كند.
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مثال زير در مسير ريشه سرويس دهنده يك پوشه با نام dir1 را ايجاد مي كند. 
مثال:

<?php

mkdir (dir1);

?>

2-2-8 حذف پوشه 
دستور ( ) rmdir پوشه مشخص شده در پارامتر ورودي تابع را حذف مي كند.

مثال زير پوشه ايجاد شده در مثال قبل را حذف مي كند. 
مثال: 

<?php

rmdir (dir1);

?>
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واژ ه نامه 
Make  ساختن  

Remove حذف 

خالصه مطالب

ــام اعمال مديريتي  ــي امكان انج ــاير زبان هاي برنامه نويس • در زبانPHP  نيز مانند س
ــه جديد،  ــط كد برنامه وجود دارد، اين اعمال مديريتي عبارتند از: ايجاد فايل يا پوش توس

به روز رساني يك فايل، حذف يك فايل يا پوشه و ...
ــتور() fputs  براي نوشتن محتويات فايل در مرورگر استفاده مي شود (خواندن  • از دس

از فايل و نوشتن در مرورگر).
ــيده ايم يا خير  ــع feof يك مقدار Boolean را براى اينكه بدانيم به انتهاى فايل رس • تاب

برمي گرداند.
• براي نوشتن در فايل از دستوراتfwrite  و fputs استفاده مي شود.

•  براي ايجاد پوشه جديد از دستور mkdir و براي حذف آن از دستور rmdir استفاده مي شود. 
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آزمون نظري

1 - اگر بخواهيم اطالعات را از يك فايل بخوانيم، اولين دستوري كه بايد به كار ببريم چيست؟
  fputs-د   feof ()-ج    fopen () -ب   fgets ()-الف

2 - پس از دريافت محتويات فايل براي نوشتن در خروجي از چه دستوري استفاده مي شود؟  
fwrite ()  -د  echo -ج    fputs ()-ب   fgets ()-الف

3 -  براي نوشتن يك عبارت در فايل از چه دستوري استفاده مي شود؟ 
 print -د    echo-ج    fputs ()-ب  fgets () -الف
4 - ايجاد يك فايل جديد توسط چه دستوري انجام مي شود؟ 

 fputs () -د  make () -ج   fgets () -ب   fopen -الف
5 - براي ايجاد پوشه جديد از چه دستوري استفاده مي شود؟ 

 mkdir ()-د  diropen () -ج  makedir () -ب   rmkdir () -الف
6 - اگر توسط كد برنامه نويسي يك فايل يا پوشه جديد ايجاد شود اين فايل يا پوشه 

در چه مسيري ساخته مي شود؟ 
الف- My Documents             ب- ميز كار 

ج- ريشه سرويس دهنده محلي   د- توسط پارامترهاي تابع تعيين مي شود. 



172
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى

نام استاندارد: طراح صفحات وب(پيشرفته)
شماره: 2 /4 / 15- ف، هـ 

آزمون عملي

1 - در مسير سرويس دهنده محلي يك پوشه با نام خودتان بسازيد.
2 - يك فايل متني ايجاد كرده، سپس مشخصات خود را در آن درج كنيد.

3 - محتويات فايل سؤال دوم را در مرورگر نشان دهيد. 
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واحد كار نهم

پس از مطالعه اين واحد كار از فراگير انتظار مي رود كه:
1 - اصول كار با توابع رشته اي زير را بداند:

strlen •
 strtolower•
strtoupper •

ucfirst •
ucword •

addslashes •
2 - اصول كار با توابع تاريخ و زمان را بشناسد.  

3 - بتواند تابع جديدي ايجاد كند. 
4 - بتواند اعداد و متغيرها را در توابع به كار ببرد. 

  زمان(ساعت) 

عملىنظرى
510

كار با توابع
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مقدمه 

1-9 توابع رشته اي 

ــش اصلي روي تصميمات  ــايت پويا اطالعات ورودي كاربران نق ــي يك س در طراح
ــا به كار برده  ــايت هاي پوي ــذا زبان هايي كه به منظور طراحي س ــرويس دهنده دارند، ل س
ــام دهند، اغلب  ــاي الزم را روي اطالعات ورودي انج ــد بتوانند پردازش ه ــوند باي مي ش

پردازش ها توسط توابع از پيش تعريف شده اي قابل انجام هستند.
زبان PHP نيز دستورات متعددي براي كار با رشته ها و ديگر متغيرها دارد كه در ادامه 

اين مبحث با مهم ترين آن ها آشنا خواهيم شد.

strlen 1-1-9 تابع
ــته اي را كه به عنوان پارامتر ورودي به آن داده مي شود برمي گرداند،  اين تابع طول رش

در نتيجه مقدار برگشت داده شده آن يك عدد صحيح است. 
ساختار اين تابع به صورت زير است: 

 strlen(«پارامتر ورودي»)
<?php

$str1 = 'abcdef';

echo "str1"."---length is : ".strlen($str1)."<br>";

$str2 = ' ab cd ';

echo "str2"."---length is : ".strlen($str2)."<br>"; 

?>

شكل 9-1 
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ــمارش  ــور كه در نتيجه اجراي كد قبل مالحظه مي كنيد تابع strlen توانايي ش همان ط
كاراكتر Space را نيز دارد، به همين دليل رشته ' ab cd ' كه شامل 4 حرف و 3 فضاي خالي 

است به عنوان پارامتر ورودي تابع، نتيجه 7 را نشان مي دهد. 

strtoupper () 2-1-9 تابع
ــروف بزرگ الفباي  ــوان پارامتر ورودي مي گيرد به ح ــته اي را كه به عن ــن تابع رش اي

انگليسي تبديل مي كند. 

<?php

$str1 = 'aBc def';

echo "$str1"."---strtoupper is : ".strtoupper($str1)."<br>";

?>

شكل 9-2 

در كد فوق توسط اين تابع تمام حروف مربوط به پارامتر ورودي"aBc def"  به حروف 
بزرگ تبديل شده اند. فاصله ها (Space) در خروجي اين تابع تأثير ندارند و باقي مي مانند

strtolower () 3-1-9 تابع
ــع strtoupper عمل مي كند و تمام حروف پارامترهاي ورودي را به  ــن تابع عكس تاب اي

حروف كوچك الفباي انگليسي تبديل مي كند.
مثال:

<?php

$str1 = 'aBc def';
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echo "$str1"."---strtolower is : ".strtolower($str1)."<br>";

?>

شكل9-3 

ucfirst () 4-1-9 تابع
ــي تبديل مي كند.  اين تابع حرف اول پارامتر ورودي را به حرف الفبايي بزرگ انگليس
ــته، هيچ كدام از حروف ديگر را تحت تأثير قرار نمي دهد  اين تابع جز اولين حرف از رش

و بدون تغيير برمي گرداند.
مثال:

<?php

$foo = 'hello world!';

          echo  "$foo"."---ucfirst is : ".ucfirst($foo)."<br>";

$bar = 'HELLO WORLD!';

             echo   "$bar"."---ucfirst is : ".ucfirst($bar)."<br>";

echo   "$bar"."---ucfirst(strtolower) is : ".ucfirst(strtolower($bar))."<br>";

?>

شكل9-4 
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 ucword ()5-1-9 تابع
ــرف اول تمام كلمات موجود در پارامتر ورودي را به حرف الفباي بزرگ  ــن تابع ح اي
ــتفاده  ــخيص كلمه بعدي اس ــي تبديل مي كند. اين تابع از كاراكترSpace  براي تش انگليس
مي كند، يعني هرجا به اين كاراكتر برسد، كلمه قبلي را خاتمه يافته فرض مي كند و حرف 

بعد از كاراكترSpace  را اولين حرف از كلمه بعدي مي داند. 
<?php

$foo = 'hello world!';

             echo "$foo"."---ucword is : ".ucwords($foo)."<br>";

$bar = 'HELLO WORLD!';

             echo "$bar"."---ucword is : ".ucwords($bar)."<br>";

 echo "$bar"."---ucword is : ".ucwords(strtolower($bar))."<br>";

?>

شكل9-5 

تمرين:
برنامه اي بنويسيد كه در آن يك متغير با نامstr1  تعريف شده است كه با مقادير نام، 
ــما به دنبال يكديگر (با رعايت فاصله) مقداردهي شده  ــه ش نام خانوادگي و نام مدرس
ــام، نام خانوادگي و نام  ــرstr1  را طوري چاپ كنيد كه حرف اول، ن ــت، حال متغي اس
مدرسه به صورت حروف بزرگ الفباي انگليسي و ساير حروف اين كلمات با حروف 

كوچك الفبا، چاپ شود.
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addslashes () 6-1-9 تابع 
همان طور كه مي دانيد كاراكتر (') براي متغيرهاي رشته اي استفاده مي شود و وارد كردن 
ــود. اما اگر در بعضي مواقع اين كاراكتر  ــكل آفرين مي ش اين كاراكتر در پايگاه داده ها مش

جزئي از رشته باشد بايد به نوعي بتوان آن را در پايگاه داده درج كرد.
ــم است و تنها  ــم( o'reilly ) را در نظر بگيريد، كاراكتر (') جزئي از اس به عنوان مثال اس

راه چاره براي درج آن در پايگاه داده استفاده از كاراكتر(\) است.
تابع() addslashes  اين كار را به طور خودكار انجام مي دهد.

<?php

$str = "Is your name O'reilly?";

echo addslashes($str);

?>

شكل9-6 

                 2-9 توابع تاريخ و زمان

date () 1-2-9 تابع
يك پارامتر را به عنوان ورودي دريافت مي كند و سپس يك رشته را به عنوان خروجي 
ــتي براي برگرداندن تاريخ است. هركدام  برمي گرداند. پارامتر ورودي يك قالب درخواس
از قالب ها يك شناسه استاندارد دارند كه در جدول 1-9 چند نمونه از اين شناسه ها بيان 

شده است. 
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جدول 9-1 

شناسهتوضيحاتمثال (نمونه رشته خروجي)

01 to 31
شماره روز و ماه به صورت عدد (در صورتي كه شماره 
dتك رقمي باشد به ابتداي آن صفر را اضافه مي كند).

1 to 31(بدون درج صفر) شماره روز و ماه به صورت عددj

0 through 365تعداد روزهاي گذشته از سالz

1999 or 2003.شماره سال را به صورت يك عدد 4 رقمي بر مي گرداندY

99 or 03.شماره سال را به صورت يك عدد 2 رقمي برمي گرداندy

am or pm
ــت يا  ــل از ظهر اس ــه قب ــد ك ــن مي كن ــط تعيي فق

aبعد از ظهر (با حروف الفباي كوچك انگليسي)

AM or PM
ــت يا  ــل از ظهر اس ــه قب ــد ك ــن مي كن ــط تعيي فق

Aبعد از ظهر (با حروف الفباي بزرگ انگليسي)

Pساعت و دقيقه را به وقت گرينويچ تعيين مي كند.02:00+

2010-02-12T15:19:21+00:00سال- روز - ماه - ساعت - دقيقه- ثانيه- صدم ثانيهc

Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200سال- روز - ماه - ساعت - دقيقه- ثانيهr

<?php

echo date("d")."<br>";

echo date('j')."<br>";

echo date("z")."<br>";

echo date("Y")."<br>";

echo date('y')."<br>";

echo date("a")."<br>";

echo date("A")."<br>";

echo date('P')."<br>";

echo date("c")."<br>";

echo date("r")."<br>";

?>
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شكل9-7 

تمرين:
ــيد كه زمان جاري سيستم را برحسب ساعت و دقيقه به وقت  برنامه اي بنويس

گرينويچ، چاپ كند.

time 2-2-9 تابع 
اين تابع درPHP  لحظه جاري را به صورت يك عدد صحيح شامل ثانيه، دقيقه، ساعت، 

روز، ماه و سال به وقت گرينويچ نشان مي دهد. 
كد زير را اجرا كنيد:

<?php  

$Now = time();

echo  $Now;

?>

شكل9-8 
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تابع() time  به تنهايي كاربرد كمي دارد اما مي تواند با توابع ديگر به منظور تبديل ساعت 
ــاس اختالف زماني كه با گرينويچ دارند، مورد استفاده قرار بگيرد. نواحي مختلف براس

           3-9 توابع عددي 

 abs ()1-3-9 تابع
اين تابع قدر مطلق پارامتر ورودي خود را محاسبه مي كند. 

<?php

$num1 = -243;

echo ("$num1"."<br>");

$num2 = abs($num1);

echo "$num2"."<br>";

?>

شكل9-9 
floor() 2-3-9 تابع

اين تابع عددي را كه به عنوان پارامتر ورودي دريافت مي كند به عدد صحيح كوچك تر 
تبديل كرده و مقدار اعشار آن را از بين مي برد.

مثال زير با استفاده از پارامترهاي مختلف، رفتار اين تابع را به خوبي نشان مي دهد.
 مثال:

<?php

echo(floor(0.60) . "<br />");

echo(floor(0.40) . "<br />");

echo(floor(5) . "<br />");

echo(floor(5.1) . "<br />");

echo(floor(-5.1) . "<br />");

echo(floor(-5.9))

 ?>



182
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى

نام استاندارد: طراح صفحات وب(پيشرفته)
شماره: 2 /4 / 15- ف، هـ 

خروجي:
0

0

5

5

   -6

        -6

fmod() 2-3-9 تابع
اين تابع دو پارامتر را دريافت مي كند و باقيمانده حاصل تقسيم پارامتر اول بر پارامتر 

دوم را بر مي گرداند.

 مثال:
<?php

$r = fmod(15,2);

echo $r

?>

خروجي:
1

 max()4-3-9 تابع
اين تابع دو پارامتر را به عنوان ورودي دريافت مي كند، سپس عدد بزرگ تر را به عنوان 

خروجي بر مي گرداند.
 مثال:

<?php

echo(max(5,7) . "<br />");

echo(max(-3,5) . "<br />");

echo(max(-3,-5) . "<br />");
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echo(max(7.25,7.30))

?>

خروجي:
7

5

   -3

      7.3

 min()5-3-9 تابع
ــپس عدد كوچك تر را به  ــن تابع دو پارامتر را به عنوان ورودي دريافت مي كند، س اي

عنوان خروجي برمي گرداند.

 rand()6-3-9 تابع
از تابع ()rand براي توليد اعداد صحيح تصادفي استفاده مي شود.

اگر اين تابع بدون پارامتر ورودي فراخواني شود، عددي كه توليد مي شود مقداري بين 
صفر و بيشترين عدد صحيح روي سيستم را خواهد داشت، اما چنانچه بخواهيد محدوده 
ــخصي براي توليد اعداد تصادفي درنظر بگيريد بايد دو پارامتر ابتدا و انتهاي محدوده  مش

را  به عنوان ورودي تابع قرار دهيد.
ــه طور مثال حاصل فراخواني تابع به صورت()rand  عدد تصادفي صحيح و بزرگ تر  ب
از صفر خواهد بود، اما با فراخواني تابع به شكل rand(10,100) عددي تصادفي در محدوده 

بين 10 و  100 توليد خواهد كرد.
مثال:

<?php

echo(rand() . "<br />");

echo(rand() . "<br />");

echo(rand(10,100)) . "<br />");

echo(rand(100,300))

?>
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خروجي:
    2776

  37974

35

    186

 round()7-3-9 تابع
اين تابع اعداد اعشاري را به نزديك ترين اعداد صحيح تبديل مي كند.

 مثال:
<?php

echo(round(0.60) . "<br />");

echo(round(0.50) . "<br />");

echo(round(0.49) . "<br />");

echo(round(-4.40) . "<br />");

echo(round(-4.60))

?>

خروجي:
1

1

0

-4

-5

                4-9 تعريف توابع جديد

همان طور كه مالحظه كرديد در زبان PHP توابعي وجود دارند كه در روند برنامه نويسي 
ــاختار اوليه زبان PHP نيستند و به دليل  ــياري از اين توابع جزء س به ما كمك مي كنند، بس

متن باز بودن به ساختار آن اضافه شده اند. 
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فرض كنيد مي خواهيد يك سري عمليات مشخص را به دفعات در برنامه خود استفاده 
كنيد، مي توانيد بدون نياز به درج كدهاي تكراري براي خود يك تابع بسازيد كه عمليات 

كدنويسي را براي شما راحت تر كند.
ساختار كلي تعريف تابع جديد به شكل زير است: 

 function(پارامترهاي ورودي) نام تابع
}
بدنه تابع
{

ــام تابع را خالي  ــد مي توانيد پرانتزهاي جلوي ن ــته باش اگر تابع پارامتر ورودي نداش
بگذاريد.

برنامه زير يك تابع ساده با نامhello  مي سازد كه عبارت(!hello,welcome)  را در خروجي 
چاپ مي كند.

function hello()

}
echo ("hello , welcome!");

}

ــتيد كافي است نام تابع را  ــتن تابع، در برنامه هر جايي كه نياز به تابع داش پس از نوش
بنويسيد، به اين عمل فراخواني تابع گفته مي شود.

<?php  

function hello()

{

echo ("hello , welcome!");

}

hello();

?>

همان طور كه اشاره شد تابع مي تواند پارامتر يا پارامترهايي را به عنوان ورودي داشته باشد.
فرض كنيد مي خواهيم در صفحه مرورگر با استفاده از يك تابع پيغام خوشامدگويي
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به كاربر به همراه نام او ظاهر شود، در اين صورت نام كاربر به عنوان پارامتر ورودي 
در اختيار تابع قرار مي گيرد: 

<?php

function hello($name)

{

echo ("hello , welcome!"."$name");

}

$myname="mina";

hello($myname);

?>

برخي از توابع هستند كه عبارت خاصي را چاپ نمي كنند و فقط يك مقدار را به عنوان 
ــازي اين گونه توابع از دستور return استفاده مي شود. خروجي برمي گردانند. براي پياده س

ساختار كلي اين گونه توابع به صورت زير است: 
function (پارامترهاي ورودي) نام تابع
}
بدنه تابع
return "متغيري كه بايد برگشت داده شود" ;
{

ــدد را دريافت كند و حاصل  ــازي كنيم به طوري كه دو ع مي خواهيم يك تابع پياده س
ضرب آن ها را برگرداند، سپس حاصل را در خارج از تابع چاپ كند: 

<?php

function calc($n,$m)

{

$p = $n*$m;

return $p;

}

$n1=10;
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$n2=43;

$n3 = calc($n1,$n2);

echo $n3;

?>

ــت كه به ترتيب با اعداد 10  ــده اس در كد فوق دو متغير با نام هايn1  و n2 تعريف ش
ــر ورودي (43 و 10) فراخواني  ــپس تابع ()calc با دو پارامت ــده اند، س و 43 مقداردهي ش

مي شود.
ــط دستور       ــده، توس ــبه ش درون تابع()calc  حاصلضرب اين دو پارامتر ورودي محاس

return برگردانده مي شود.

ــط دستور return در متغير n3 قرار داده  ــده توس درون برنامه اصلي مقدار برگردانده ش
ــتور echo مقدار اين متغير در خروجي چاپ  ــطر آخر برنامه توسط دس ــود و در س مي ش

مي شود.
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واژ ه نامه
 

Absolute قدر مطلق
Lengthطول 

Lowercase  حروف كوچك
Uppercase  حروف بزرگ  

خالصه مطالب

ــايت هاي پويا به صورت متني  ــه دليل اين كه اغلب اطالعات ورودي كاربران در س • ب
ــام دهد، اغلب اين  ــد پردازش هاي الزم را روي آن ها انج ــد بتوان ــود، PHP باي وارد مي ش

پردازش ها توسط توابع از پيش تعريف شده انجام مي شوند.
• تابع رشته اي strlen به منظور محاسبه طول رشته  اي به كار مي رود كه به عنوان پارامتر 

ورودي به تابع داده مي شود.
ــر ورودي مي گيرد، به حروف بزرگ  ــته اي را كه به عنوان پارامت • تابع strtoupper رش

تبديل مي كند.
ــته اي را كه به عنوان پارامتر ورودي مي گيرد، به حروف كوچك  • تابع strtolower رش

تبديل مي كند.
ــوان پارامتر ورودي مي گيرد به حرف  ــرف اول عبارتي را كه به عن ــع() ucfirst  ح • تاب

بزرگ تبديل مي كند.
ــه حرف بزرگ تبديل  ــرف اول تمام كلمات عبارت ورودي را ب ــع() ucword  ح • تاب

مي كند.
ــتفاده از پارامترهاي  ــت، اين تابع با اس • تابع  () dateيكي از توابع پركاربرد درPHP  اس

دريافتي نحوه نمايش تاريخ و زمان را تعيين مي كند. 
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آزمون نظري

1 - نوع داده اي كه توسط  تابع () strlen برگردانده مي شود، چيست؟ 
الف- رشته اي            ب- boolean     ج- عددي      د- منطقي 

2 - خروجي تابع    strlen ("h-e-l-l-o") چيست؟ 
الف- 9               ب- 5     ج- hello      د-  -

3 - نتيجه تابع strtoupper ("Hello Word!") چيست؟ 
                                                          HELLOWORD-ب                        helloword -الف

hello word -د                          HELLO WORD -ج
4 - كدام يك از گزينه هاي زير نمي تواند خروجي تابع date ("d") باشد؟ 

الف-  12               ب- 01       ج- 29      د- 1
5 - خروجي كدام يك از توابع زير هميشه يك عدد مثبت است؟ 

 date () -ب                           abs () -الف
strtoupper () -د                          ucfirst () -ج

6 - به منظور محاسبه قدر مطلق يك عدد از چه تابعي استفاده مي شود؟ 
 abs () -ب                          date ()  -الف

ج- () absolute                          د- ب و ج 
7 - كدام يك از توابع زير براي توليد اعداد تصادفي به كار مي رود؟ 

abs () -ب                          round ()  -الف
 floor() -د                          rand () -ج  

8 - كدام يك از مقادير زير توسط تابع  ;fmod(25,4) برگردانده مي شود؟ 
الف-  1               ب-2         ج- 3       د- 6 
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آزمون عملي

ــيد كه يك رشته را به عنوان ورودي دريافت كند، سپس به تعداد  1 - برنامه اي بنويس
طول رشته، همان رشته را در خروجي نمايش دهد.

ــازي كنيد، طوري كه پارامتر ورودي تابع يك  ــؤال اول را با تابع پياده س 2 - برنامه س
رشته باشد.

ــت مي كند به حروف  ــته را كه به عنوان پارامتر درياف ــيد كه هر رش ــي بنويس 3 - تابع
كوچك تبديل كند، سپس در برنامه با دو پارامتر ورودي مختلف آن را فراخواني كنيد.

4 - زمان و تاريخ جاري سيستم را به طور كامل در صفحه مرورگر نشان دهيد. 
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واحد كار دهم

پس از مطالعه اين واحد كار از فراگير انتظار مي رود كه:
1 - مجوزهاي كاربري و عملكرد آن ها را بررسي كند. 

2 - اصول اتصال به MySQL را بداند. 
3 - بتواند از پايگاه هاي داده  سرويس دهنده فهرست تهيه كند. 

4 - اصول مديريت پايگاه داده ها را بداند. 
5 - عملكرد دستورات UPDATE ،REPLACE ،INSERT و DELETE را بداند.

6 - بتواند در پايگاه داده جستجو كند و نتايج را نمايش دهد. 
7 - اصول خطايابي و رفع اشكاالت ناشي از ارسال Query را بداند. 

8 - اصول ارسال فايل هاي چند رسانه اي به پايگاه داده را بداند. 

  زمان(ساعت) 

عملىنظرى
612

كار با پايگاه داده 
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مقدمه 

1-10 مجوزهاي كاربري

ــا و افرادي كه قصد  ــاي اطالعاتي در برابر تهاجم هكره ــروزه محافظت از بانك ه ام
ــيار مهم به شمار مي رود. از طرفي سيستم مديريت  ــرقت اطالعات را دارند يك امر بس س
ــتري  ــرعت در اجرا، روز به روز كاربران بيش پايگاه داده MySQL به علت ارزان بودن و س
پيدا مي كند و به همان نسبت حجم حمالت به سايت هايي كه باMySQL  طراحي شده اند 

نيز بيشتر مي شود.

ــتم نصب مي كنيد، به طور پيش فرض به كاربر اصلي  هنگامي كهMySQL  را روي سيس
(مدير) يك شناسه كاربري با عنوانroot  داده مي شود. اين شناسه كاربري به طور پيش فرض 
ــد كه مدير سيستم به عنوان اولين گام نسبت  كلمه عبور ندارد، لذا ضروري به نظر مي رس

به تنظيم كلمه عبور اقدام كند.

ــماWAMP  نصب شده باشد  ــي كنيد كه روي سيستم ش ــروع كار بررس تذكر: براي ش
(نصب WAMP در واحدكار پنجم آموزش داده شده است).

روي آيكن نيم دايره برنامه WAMP كليك كنيد، سپس گزينه phpMyAdmin را انتخاب كنيد.
ــي كردنWAMP  در واحد كار  ــي تغيير دهيد (با روش فارس زبان اين برنامه را به فارس

پنجم آشنا شده ايد). 

شكل 10-1 
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در شكل 1-10 روي امتيازات كليك كنيد. 

شكل 10-3 

شكل 10-2 
در قسمت User overview ليست كاربران به همراه مشخصات آن ها نشان داده شده است. 

در شكل 2-10 مشاهده مي شود كه هيچ يك از كاربران در حال حاضر(root)  اسم رمز 
ندارند. براي تعيين اسم رمز روي آيكن                 در انتهاي سطر مربوط به كاربر root كليك كنيد.
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ــده است، اين امتيازات براي اعمالي  ــكل 3-10 امتيازاتي به كاربر داده ش در جدول ش
است كه كاربر مي تواند روي پايگاه داده و جدول هاي آن داشته باشد.

براي گرفتن مجوز دسترسي از كاربر، كافي است آن را از حالت انتخاب خارج كنيد.

پس از تعيين امتيازات براي اعمال روي پايگاه داده بايد روي دكمه تأييد كليك كنيد.
نوار پيمايش شكل 3-10 را به طرف پايين صفحه بكشيد. 

شكل 10-4 
- Add privileges on the following dataــكل 4-10 در ليست بازشوي مقابل گزينه در ش

ــپس مجوزهاي دسترسي را فقط در آن  base مي توانيد يك پايگاه داده را انتخاب كرده، س

پايگاه تنظيم كنيد.
 Add privileges on the ــوي مقابل گزينه ــت بازش به عنوان مثال پايگاه داده db1 را از ليس

following database انتخاب مي كنيم، صفحه مرورگر به شكل 5-10 ظاهر مي شود.

تمام مجوزها به طور پيش فرض غيرفعال هستند، هر كدام از مجوزها را كه مي خواهيد 
كاربر root داشته باشد، انتخاب كنيد، سپس روي دكمه تأييد كليك كنيد.

براي تعيين يا تغيير اسم رمز به شكل 4-10 بازگرديد.
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براي تعيين اسم رمز در كادرهاي متني مقابل اسم رمز و تكرار، كلمه رمز را وارد كنيد 
و روي دكمه تأييد مربوط به قسمت تغيير اسم رمز كليك كنيد.

شكل 10-5 
ــان دهنده اين است كه عمل تغيير يا تعيين  ــود كه نش يك پيغام در مرورگر ظاهر مي ش

كلمه رمز با موفقيت انجام شده است.
مجدداً به بخش امتيازات (شكل 2-10) برگرديد.

براي تعيين كاربر جديد روي عنوان «افزودن يك كاربر جديد» كليك كنيد. 
در كادر متني نام كاربر، يك نام مناسب وارد كنيد.

در شكل 6-10، در كادرهاي متني مقابل اسم رمز و تكرار، رمز مربوط به كاربر را وارد 
كنيد. مي توانيد براي كاربر اسم رمز تعيين نكنيد و كادر متني آن را خالي بگذاريد.

در بخشGlobal privileges  مجوزهاي الزم را به كاربر بدهيد و سپس روي دكمه تأييد 
واقع در پايين صفحه كليك كنيد. 

يك پيغام با عنوان "شما يك كاربر جديد اضافه كرديد" نمايان مي شود كه نشان دهنده 
اين است كه عمل ساخت كاربر جديد با موفقيت به پايان رسيده است.
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شكل 10-6 

                2-10 ليست پايگاه هاي داده

ــود دارد مي توانيد روي گزينه  ــتم وج ــاهده پايگاه هاي داده اي كه روي سيس براي مش
پايگاه هاي داده كليك كنيد. 

در شكل 7-10 پايگاه هاي داده اي كه قبًال ايجاد شده اند نشان داده شده است، در اين 
قسمت هم مي توانيد با كليك روي آيكن               مقابل هر پايگاه داده، مجوزهاي دسترسي 

را به دلخواه تغيير دهيد.
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شكل10-7 

1-2-10 ايجاد پايگاه داده جديد
براي ساختن يك پايگاه داده جديد در بخش پاييني شكل 7-10، در كادر متني مربوط 

به «ساخت پايگاه داده جديد» يك نام دلخواه و مناسب براي پايگاه داده وارد كنيد.

 Collation در ليست بازشويي كه با عنوان
مشخص شده است، براي پشتيباني از زبان 

فارسي، گزينهutf8_persian_ci را انتخاب نماييد. 
سپس روي دكمه "ساختن" كليك كنيد.

2-2-10 حذف پايگاه داده 

براي حذف يك پايگاه داده در شكل 7-10 روي كادر عالمت كنار عنوان پايگاه داده 
موردنظر كليك كنيد تا انتخاب شود، سپس روي دكمه حذف كليك كنيد.

شكل10-8 
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يك پيغام ظاهر مي شود كه " آيا مطمئن هستيد:" براي حذف روي دكمه «بلي» كليك كنيد. 

شكل10-9 

               3-10 مديريت پايگاه داده 

ــا گزينه هاي متعددي مواجه  ــمت « امتيازات» ب ــتفاده از قس هنگام تنظيم مجوزها با اس
شديد كه با برخي از آن ها در واحد كارهاي قبل آشنا شديد.

ــگاه داده اختصاص دارند. مهم ترين اين  ــن اين مجوزها به بخش مديريت پاي مهم تري
مجوزها به همراه شيوه عملكرد عبارتند از: 

ــت و مي تواند داده هاي  INSERT و REPLACE: اين قابليت مربوط به بخش داده اس

ــن كند. اگر  ــا مقادير ديگر جايگزي ــا اين كه داده ها را ب ــدول درج كند ي ــد را در ج جدي
ــرار نگيرد و نتواند داده اي را درون جدول  ــد اين قابليت در اختيار يك كاربر ق مي خواهي

بريزد يا آن ها را تغيير دهد، بايد اين مجوز را به آن كاربر ندهيد.
UPDATE: اين امتياز مربوط به تغيير و به روز رساني داده هاست.

DELETE: اين امتياز مربوط به حذف داده هاي جدول هاست.

FILE: اين مجوز اجازه مي دهد كاربر داده ها را از يك فايل بخواند و در جدول ها درج 

كند و هم چنين بتواند داده هاي جدول ها را به يك فايل مجزا ارسال كند.
ــت  ــمت چپ از ليس ــاهده جدول در محيط phpMyAdmin، ابتدا در پنل س ــراي مش ب
ــپس جدول هاي مربوط به آن در  ــوي پايگاه داده نام پايگاه داده را انتخاب كنيد، س بازش

پايين همان پنل نشان داده مي شود.
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ــمت راست روي گزينه «مشاهده»  ــپس در بخش س روي عنوان جدول كليك كنيد، س
كليك كنيد.

شكل10-10 

phpMyAdmin 4-10 ساخت جدول          

براي ساخت جدول در محيطphpMyAdmin  ابتدا پايگاه داده مورد نظر را باز كنيد.
ــل بعدي براي  ــاخت جدول جديد در پايگاه داده مطابق مراح ــمت س ــپس در قس س

ساخت جدول جديد اقدام كنيد:
در شكل 11-9 در كادرمتني اسم يك نام مناسب براي جدول وارد كنيد.

در كادرمتني ستون ها، تعداد فيلدهاي جدول را وارد كنيد.
روي دكمه تأييد كليك كنيد. 
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شكل10-12 

شكل10-11 

در شكل 12-10 اطالعات فيلدهاي جدول را وارد كنيد.
ــتون، نام فيلد و در بخش نوع، نوع داده اي را كه آن فيلد مي تواند بپذيرد  در بخش س
وارد كنيد و سپس در بخش طول/ مقادير حداكثر تعداد حروف يا اعدادي كه مجاز است 
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بپذيرد را وارد كنيد.
-utf8_per ــت بازشو، گزينه ــي از ليس ــتيباني از زبان فارس در بخش Collation براي پش

sian_ci را انتخاب كنيد.

سپس روي دكمه Add كليك كنيد.

ــوع    utf8_persian_ci را انتخاب كرده نكته ــر در بخش Collation  پايين صفحه ن  اگ
باشيد، الزم نيست براي تك تك فيلدها هم تنظيم شود. 

اگر MySQL را به طور مجزا روي سيستم خود نصب نكرده باشيد، از طريقWAMP  نيز 
مي توانيد به خط فرمان MySQL دسترسي پيدا كنيد. براي اجراي خط فرمانMySQL  روي 

آيكنWAMP  كليك كرده و از زير منويMySQL  گزينه MySQL Console را انتخاب كنيد.

Dreamweaver 5-10 ارتباط با پايگاه داده در         

ــايت جديد با تنظيماتي كه قبًال ياد گرفته ايد با سرويس دهنده WAMP در برنامه  يك س
 phpMyAdminدر مسير /WAMP/www بسازيد.

به دليل اهميت و حساسيت تنظيمات اين قسمت، مجدداً به بيان آن مي پردازيم.

ــايت،  ــاخت وب س پس از اقدام به س
كادري مشابه شكل 13-10 ظاهر مي شود، 
همان طور كه مي دانيد انجام تنظيمات گروه 
ــايت،  ــامل تعيين نام وب س Local Info ش

ــايت، مسير  ــير ذخيره فايل هاي وب س مس
ذخيره تصاوير و ... است.

شكل 13-10 تنظيمات مسير وب سايت 
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      انجام تنظيمات اين مراحل بسيار حساس است و در صورت عدم انجام صحيح نكته
اين تنظيمات، قادر به برقراري ارتباط با پايگاه داده يا ساير اجزاي آن نخواهيد بود.

ــرويس دهنده و نحوه دسترسي به آن را بر اساس  در گروه بندي Testing Server مدل س
شكل 14-10، انجام دهيد.

شكل 14-10 تنظيمات سرويس دهنده مورد استفاده

 Server براي PHP MySQL مطابق شكل 14-10، پس از انتخاب Testing Server در گروه
model، نحوه دسترسي را از نوعLocal/Network  قرار دهيد.

ــرويس دهنده WAMP را مقابل كادر                 ــه س ــايت در پوش ــره وب س ــل ذخي ــير كام مس
Testing server folder وارد نماييد.

 (WAMP ــير ــه اي را كه درون www (در مس ــير http://localhost و در ادامه آن، پوش مس
ــي به مسير  ــمتURL prefix  براي دسترس ــايت ايجاد كرده ايد در قس براي ذخيره وب س

سرويس دهنده وارد كنيد.
ــاير  ــايت جديد با تنظيمات فوق، اتصال به پايگاه داده و ارائه س پس از ايجاد وب س
ــر هر كدام از ــود. اگ ــط پنل DATABASES فراهم مي ش ــاي مربوط به آن توس قابليت ه
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پنل هاي مورد نياز خود را مشاهده نمي كنيد، از منوي Window آن را روي محيط كاري 
نمايان سازيد. (شكل 10-15)

شكل10-15 
ــد انواع مختلف  ــازيد. هنگام ايجاد يك فايل جدي ــپس يك صفحه وب جديد بس س

صفحه به طور آماده وجود دارد، نوعPHP را انتخاب نماييد (شكل 10-16). 

شكل10-16 



204
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى

نام استاندارد: طراح صفحات وب(پيشرفته)
شماره: 2 /4 / 15- ف، هـ 

ــان دهنده درج اطالعات در جدول باشد، ذخيره  ــب كه نش اين فايل را با نامي متناس
نماييد. (به عنوان مثال فايل را با نامinsert.php  ذخيره مي كنيم.)

فرم قبل را طوري تنظيم كنيد كه با كليك روي دكمه "ارسال" اطالعات براي صفحه 
insert.php ارسال شود.

ــل DATABASES روي عالمت            كليك كنيد و  ــال به پايگاه داده در پن ــراي اتص ب
گزينه MySQL Connection را انتخاب كنيد.

شكل17-10 ايجاد اتصال به پايگاه داده

به منظور انتخاب پايگاه داده مورد نظر مي توانيد نام آن را مقابل Database وارد كنيد يا 
اين كه با كليك روي دكمه Select آن را از ليست پايگاه هاي داده موجود، انتخاب نماييد.

شكل 18-10 انتخاب پايگاه داده 

ــت با پيغام خطاهاي  ــاط با پايگاه داده، ممكن اس ــه از كار و ايجاد ارتب ــن مرحل در اي
ــعي كنيد  ــويد، در اين صورت قبل از هر كاري با مطالعه پيغام خطا س مختلفي مواجه ش
علت را پيدا كنيد. اين پيغام خطاها مي تواند داليل متفاوتي داشته باشد كه مهم ترين آن ها 

عدم اجراي WAMP يا بخشي از سرويس هاي آن است. 
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ــگاه داده و  ــام اتصاالت به پاي پس از انج
ــل  DATABASESجداول  ــراري ارتباط، پن برق
ــال با آن  ــگاه داده اي كه اتص ــود در پاي موج
ــت را به همراه فيلدهاي هر  ــده اس برقرار ش

كدام نشان مي دهد. 

DATABASES شكل 19-10 پنل

عالوه بر اين در صورتي كه ارتباط با پايگاه داده به درستي برقرار شده باشد، در مسير 
ذخيره وب سايت، دو پوشه با نام هايConnections  و_mmServerScripts ساخته مي شود كه 

تنظيمات مربوط به اين ارتباط را نگهداري مي كنند.

Recordset 1-5-10 ايجاد
ــتند به طور مستقيم به اطالعات ذخيره  همان طور كه مي دانيد، صفحات وب قادر نيس
 Recordset ــده در بانك هاي اطالعاتي دسترسي پيدا كنند و براي برقراري اين ارتباط از ش

استفاده مي نمايند.
يك Recordset مجموعه اي از اطالعات مربوط به ركوردهاست كه توسط Query ايجاد 

مي شود.
ــتند و اغلب، عمليات  ــا پايگاه داده و اجزاي آن هس ــا ابزارهاي اصلي كار ب Query ه

مديريتي روي پايگاه داده نيازمند ايجاد يك Query است. 
ــده در جدول persons را از پايگاه داده اي كه  فرض كنيد مي خواهيم اطالعات درج ش

در مبحث قبل ايجاد كرده ايم نمايش دهيم.
ــش در صفحه وب، يك          ــدول، براي نماي ــراي فيلدهاي مورد نظر در ج ــدا بايد ب ابت

Recordset ايجاد شود.

براي ساخت يك Recordset جديد در پنلBINDINGS  روي عالمت        كليك كنيد 
و از منوي باز شده، گزينه Recordset (Query) را انتخاب نماييد.
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 Recordset شكل 20-10 ايجاد
ــراي Recordset را اعمال كرده، روي  ــكل 20-10 تنظيمات الزم ب ــاوره ش در كادر مح

دكمه OK كليك كنيد.
ــده براي Recordset و  ــردن نماي كد در محيطDreamweaver ، كدهاي درج ش ــا باز ك ب

ساير اجزا را مشاهده خواهيد كرد.

شكل 21-10 كدهاي درج شده به طور خودكار

                6-10 مشاهده اطالعات پايگاه داده

ــتفاده از Recordset به منظور مشاهده ركوردهاي موجود در پايگاه داده،  حال، براي اس
در صفحه وب، بايد هر كدام از فيلدها را به محل مورد نظر انتساب دهيد.

ــطرهاي آن،  ــتون فيلدهاي مورد نظر درج كنيد و در هر يك از س جدولي به تعداد س
ركورد مربوطه را درگ كنيد.
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شكل 22-10  انتساب فيلدها به جدول

ــاهده كنيد، خواهيد ديد كه اولين  اگر اين صفحه را از طريقlocalhost  در مرورگر مش
ركورد جدول پايگاه داده را نشان مي دهد.

ــكل 23-10 مشاهده فيلدهاي انتخاب شده از اولين ركورد جدول  ش

ــاهده تمام ركوردهاي جدول، بايد از  رفتارهاي سرويس دهنده استفاده شود.  براي مش
اين رفتارها از طريق پنل SERVER BAHAVIORS قابل استفاده هستند.

ــن را در آن درگ  ــطري كه در نرم افزار Dreamweaver فيلدهاي نام خانوادگي و س س
ــد و در پنلSERVER BEHAVIORS  روي عالمت      كليك كنيد و  ــد، انتخاب نمايي كردي

در منوي مربوط به آن، گزينه Repeat Region را انتخاب نماييد.
ــد با مراجعه به نماي كد  ــطر اطمينان نداريد، مي تواني ــه از انتخاب دقيق اين س چنانچ

صفحه، بخشي را كه درون برچسب<tr>  قرار دارد انتخاب كنيد.
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<tr> 
      <td><?php echo $row_rs_view['Age']; ?></td>

      <td><?php echo $row_rs_view['LastName']; ?></td>

    </tr>

پس از اعمال اين ويژگي، مشاهده خواهيد كرد كه كد فوق، درون يك حلقه while به 
صورت زير قرار گرفته است:

<?php do { ?>

    <tr>

 <td><?php echo $row_rs_view['Age']; ?></td>

      <td><?php echo $row_rs_view['LastName']; ?></td>

    </tr>

<?php } while ($row_rs_view = mysql_fetch_assoc($rs_view)); ?>

ــطر از جدولي را كه توسط recordset مربوطه، نكته تابع ()mysql_fetch_assoc يك س
تعيين شده است به صورت آرايه برمي گرداند و به طور خودكار، در هر بار اجراي 

آن، سطر بعدي جدول برگردانده مي شود.

               7-10 درج اطالعات در پايگاه داده

همان طور كه مي دانيد براي درج اطالعات در پايگاه داده، از فرم استفاده مي شود.
ابتدا فرم مورد نظر را براي ارتباط با پايگاه داده، طراحي كنيد.

شكل10-24 

ــان جدولي از  ــر بخواهيد اطالعات را در هم اگ
ــل اتصال با آن را برقرار كرديد،  پايگاه داده كه از قب
ــدد اتصال  ــاختن مج ــد، ديگر نيازي به س درج كني

نيست. 
  SERVER BEHAVIORSپس از ساخت فرم از پنل
ــد و در منوي مربوط  ــك كني ــت          كلي روي عالم

ــد. ــاب نمايي ــه Insert Record را انتخ ــه آن، گزين ب



209 پيمانه مهارتى: طراحى صفحات وب(پيشرفته)
واحد كاردهم: كار با پايگاه داده

شكل 25-10 درج ركورد 

در كادر محاوره شكل 25-10، هر كدام از ستون هاي جدول را به مقدار متناظر در فرم 
ــبت دهيد (با انتخاب هر گزينه در بخش Columns گزينه مناسب براي آن را در مقابل  نس

كادر بازشوي Value انتخاب نماييد).
در گزينه مقابل After inserting, go to ، صفحه اي را انتخاب كنيد كه قصد داريد پس از 

درج اطالعات در پايگاه داده، كاربر به آن جا هدايت شود.

           8-10 حذف ركورد از پايگاه داده

ــوند،  ــراي حذف اطالعات از پايگاه داده، ابتدا بايد ركوردهاي معيني نمايش داده ش ب
ــود كه پس از  ــان داده ش ــپس با كليك روي دكمه يا پيوند ويژه اي، پيغامي به كاربر نش س

تأييد آن، موفق به حذف ركورد مورد نظرش از پايگاه داده شود.
ابتدا بايد در صفحه وب، فرمي را براي تأييد حذف سطر مورد نظر كاربر طراحي كنيد 
و آن را با نام مشخصي ذخيره كنيد (به طور مثال با نام.deleteConfirm.php)  كدهاي مربوط 
ــرار گيرند. روي اين فرم، يك فيلد مخفي و  ــه حذف اطالعات، بايد در همين صفحه ق ب

يك دكمه درج كنيد.
ــت كه براي ارسال يك پارامتر به  ــتفاده در فرم اس فيلد مخفي يكي از عناصر مورد اس
ــد در نوار Insert از زبانه Form گزينه  ــور مخفي به كار مي رود و براي درج آن مي تواني ط

 Hidden Fieldرا انتخاب كنيد.
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ــراي نمايش ركوردها مي توانيد مانند بخش قبل، جدولي براي نمايش تمام اطالعات  ب
ــتون اضافي براي  جدول بانك اطالعاتي، طراحي كنيد و در كنار اطالعات جدول، يك س
  URLپيوند دهيد و به انتهاي آدرس deleteConfirm.php حذف، درج كرده، آن را به صفحه

آن عبارت زير را اضافه كنيد:
?recordID=<?php echo $row_recordsetName['fieldName']; ?>

در عبارت فوق، به جايrecordsetName  نام Recordset و به جاي fieldName نام فيلدي 
را كه مي خواهيد حذف ركورد بر اساس آن انجام شود وارد كنيد.

recordID نيز نام يك متغير است كه به دلخواه مي توانيد آن را تغيير دهيد.

عالمت ؟ در ابتداي عبارت فوق، يك پارامتر را برايURL  تعيين مي كند.
با توجه به توضيحات فوق، اگر بخواهيد در جدول persons حذف اطالعات بر اساس 
ــود، بايد كد زير را درج  ــود و در متغير record_id ريخته ش ــد نام خانوادگي انجام ش فيل

نماييد:
deleteConfirm.php?record_ln=<?php echo $row_recordset1['LastName']; ?>

شكل10-26 
درDreamweaver  حالتLive Data  را براي نمايش اطالعات جدول، فعال كنيد. براي فعال 

كردن اين حالت، در منوي  View، گزينه Live Data  را در حالت انتخاب شده قرار دهيد.
ــپس از  ــود، س در مرحله بعد، بايد ابتدا ركورد مورد نظر براي حذف، نمايش داده ش
ــك كند. بنابراين، در  ــود كه در صورت اطمينان روي دكمه حذف كلي ــته ش كاربر خواس
ــه، كادرهاي متني براي نمايش  ــالوه بر فيلد مخفي و دكم ــه deleteConfirm.php ع صفح
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ــپس يك              ــذف طراحي كرده، س ــده براي ح ــوط به ركورد انتخاب ش ــات مرب اطالع
Recordset جديد ايجاد نماييد.

ــادRecordset  مانند مباحث قبل در پنل BINDINGS روي عالمت       كليك  ــراي ايج ب
كنيد و از منوي باز شده، گزينه Recordset(Query) را انتخاب نماييد.

اگر كادر مربوط به ايجادRecordset  در حالتAdvanced  (مانند شكل 27-10) باز شده 
است، روي دكمه Simple كليك كنيد تا كادر آن مطابق شكل 28-10 باز شود.

شكل10-27 

شكل10-28 
ــكل انجام دهيد. در اين كادر،  ــكل 28-10، تنظيمات را مطابق ش در كادر محاوره ش
در كادر بازشوي  Filter فيلدي را كه حذف بر اساس آن انجام مي شود و توسط صفحه
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ــت انتخاب نماييد و در مقابل URL Parameter نام متغيري را كه  ــده اس ــال ش قبل ارس
ــط فايل deleteConfirm.php تعيين كرده بوديد وارد كنيد (به  ــال اطالعات توس هنگام ارس

كوچك و بزرگ بودن حروف دقت كنيد).
به هركدام از كادرهاي متني فرم، فيلد مربوطه را ازRecordset  اي كه ساخته ايد، انتساب دهيد.

شكل10-29 
ــراي فيلد مخفي نيز، پس از انتخاب آيكن زرد رنگ، در پنلPROPERTIES  با كليك  ب

روي عالمت  فيلدي را كه براي حذف درنظر گرفته شده بود انتساب دهيد.
در اين مرحله، مي توانيد از رفتارهاي سرويس دهنده استفاده نماييد.

در پنلSERVER BEHAVIORS  روي عالمت        كليك كنيد و در منوي مربوط به آن، 
گزينه Delete Record را انتخاب نماييد.

شكل10-30 
  Primary key column اين كادرمحاوره را نيز مطابق شكل 30-10 تنظيم كنيد. در مقابل
، Primary keyvalueفيلدي را كه براي حذف انتخاب شده بود تعيين كنيد و در كادربازشوي
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 گزينهForm Variable  را انتخاب و در مقابل آن، عنوان فيلد مخفي را وارد كنيد.
در كادر متنيAfter deleting, go to  صفحه وبي را وارد كنيد كه مي خواهيد پس از حذف 

اطالعات ركورد انتخابي، كاربر به آنجا منتقل شود.
ــل del.php) مي توانيد با  ــات، (در اين جا فاي ــل اوليه حذف اطالع ــال با اجراي فاي ح
ــي از اطالعات مربوط به ركوردهاي جدول، پس از انتخاب ستون حذف  ــاهده بخش مش

مربوط به آن و تأييد عمليات، ركورد مورد نظر خود را از بانك اطالعاتي حذف نماييد.

           9-10 ويرايش اطالعات پايگاه داده

ــورد مورد نظر  ــت ابتدا رك ــات موجود در پايگاه داده، بهتر اس ــراي ويرايش اطالع ب
ــود نمايش يابد و كاربر  ــپس در يك فرم اطالعات موج ــود، س براي ويرايش انتخاب ش
ــد اطالعات جديد را وارد كرده، پس از كليك روي دكمه مخصوص، عمل ويرايش  بتوان

اطالعات در بانك اطالعاتي انجام شود.
ــت، در اين جا به طور نمونه در كنار  ــليقه طراح وابسته اس روش انتخاب ركورد به س
ــك پيوند براي ويرايش  ــش از اين براي حذف ركورد درج كرديم، ي ــه حذف كه پي دكم

اطالعات ركورد اضافه مي نماييم.
ــراي طراحي عمليات ويرايش، ابتدا فرمي را براي نمايش اطالعات مربوط به ركورد  ب
ــه طور مثال با نام  ــخصي ذخيره كنيد (ب ــر كاربر طراحي كنيد و آن را با نام مش ــورد نظ م

 .(update.php

همانند مرحله حذف اطالعات، روي اين فرم، يك فيلد مخفي، كادرهاي متني نمايش 
اطالعات ركورد و يك دكمه نيز درج نماييد.

ــدول نمايش اطالعات،  ــد مانند بخش حذف، در ج ــراي نمايش ركوردها، مي تواني ب
ــتون اضافي براي ويرايش نيز درج كنيد و آن را به صفحه update.php پيوند دهيد  يك س
ــذف اطالعات، اگر بخواهيد در جدول persons حذف  ــا توجه به توضيحات بخش ح و ب
ــود، بايد به جاي آدرس URL آن كد زير  ــاس فيلد نام خانوادگي انجام ش اطالعات بر اس

را درج نماييد:
update.php?record_ln=<?php echo $row_recordset1['LastName']; ?>
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شكل 10-31

ــات جدول، فعال كنيد. در  ــت Live Data را براي نمايش اطالع در  Dreamweaverحال
مرحله بعد، بايد ابتدا اطالعات ركورد مورد نظر براي ويرايش، نمايش داده شود.

ــه، كادرهاي متني براي  ــه update.php عالوه بر فيلد مخفي و دكم ــن، در صفح بنابراي
نمايش اطالعات مربوط به ركورد انتخاب شده براي ويرايش را طراحي كرده، سپس يك 

Recordset جديد ايجاد نماييد.

مانند مرحله حذف، در حالت Simple اطالعات Recordset را مطابق شكل بعد وارد نماييد.

شكل 10-32

 Recordset ــاي متني فرم، فيلد مربوطه را از ــهupdate.php  به هركدام از كادره در صفح
ــاب دهيد و بخش Filter را مطابق توضيحات ارائه شده در بخش  ــاخته ايد، انتس اي كه س

حذف اطالعات، تنظيم كنيد.
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شكل 10-33

ــراي فيلد مخفي نيز، پس از انتخاب آيكن زرد رنگ، در پنل PROPERTIES با كليك  ب
روي عالمت  فيلدي را كه براي ويرايش در نظر گرفته شده بود انتساب دهيد.

در اين مرحله از كار، مي توانيد از رفتارهاي سرويس دهنده استفاده نماييد.
ــت        كليك كنيد و در منوي مربوط به  ــل  SERVER BEHAVIORS روي عالم در پن

آن، گزينه Update Record را انتخاب نماييد.

شكل 10-34

 اين كادر را نيز مطابق شكل 34-10 تنظيم كنيد.
ــي را وارد كنيد كه مي خواهيد، پس از  ــي After updating, go to صفحه وب در كادر متن

ويرايش اطالعات ركورد، كاربر به آنجا منتقل شود.
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مطالعه آزاد
در واحد كار دوم اين كتاب با انواع دستورات SQL آشنا شديد.

ــتورات به عنوان دستورات پايه اي، براي  در واقع تمام زبان هايServer Side  از اين دس
ارتباط با پايگاه داده استفاده مي كنند.

  Dreamweaverــه دليل اينكه كار با اين كدها، اندكي پيچيده تر از روش كار با نرم افزار ب
ــمت به عنوان مطالعه آزاد به بيان روش ايجاد كدهاي مربوط به كار با  ــت، در اين قس اس

پايگاه داده مي پردازيم.
ــترس نبود نيز  ــه اگر نرم افزار Dreamweaver در دس ــت ك مزيت اين روش در اين اس
ــاده، تمام اعمال مربوط به كدنويسي  مي توانيد به راحتي، حتي در ويرايش گرهاي متني س

را انجام دهيد.

ــايت هاي پويا، توانايي  ــد، مهم ترين ويژگي وب س ــاره ش همانطور كه پيش از اين اش
ارتباط با پايگاه داده و كار با آن است.

با روش ساخت پايگاه داده و جداول آن در WAMP آشنا شديد. برخي از برنامه نويسان 
ــاخت پايگاه داده و  ــال مديريتي از جمله س ــايت هاي پويا، تمام اعم ــان وب س و طراح
جداول مورد نياز را توسط اسكريپت  هاي برنامه انجام مي دهند. به همين دليل بايد با تمام 

دستورات مربوط به اين اعمال آشنا باشيد.
ــتفاده  ــتورات SQL اس براي ايجاد و مديريت اجزاي بانك اطالعاتي در برنامه، از دس
ــده ايد، به همين دليل در  ــنا ش ــود كه در درس پايگاه داده با آن ها به طور مفصل آش مي ش
ــتورات مورد نياز مي پردازيم. ساير دستورات SQL نيز در  اين فصل به معرفي مختصر دس

MySQL قابل دسترسي هستند و در صورت نياز مي توانيد از آن ها استفاده كنيد.

ــر چيز، اتصال با پايگاه داده  ــاط با MySQL در صفحات وب، بايد قبل از ه ــراي ارتب ب
ايجاد شود.

اتصال به پايگاه داده در PHP توسط تابع ()mysql_connect انجام مي شود.
ساختار اين تابع به صورت زير است:

mysql_connect(servername,username,password);

 MySQL 10-10 ايجاد ارتباط با سيستم مديريت پايگاه داده             
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تابع mysql_connect سه پارامتر دارد كه همراه با توضيحات در جدول 1-10 بيان شده اند.

توضيحات پارامتر

servername
اين پارامتر اختياري است و نام سرويس دهنده را مشخص مي كند، چنانچه 
اين پارامتر مقداردهي نشود به طور پيش فرض مقدار" localhost:3306 "  براي 

آن تعيين مي شود.

username

اين پارامتر نيز اختياري است و شناسه كاربري سرويس دهنده را تعيين مي كند.
ــرويس دهنده WAMP، اين شناسه، همان كلمه كاربري است كه براي  در س
ــه كاربري را تنظيم نكرده باشيد،  ــده است. اگر شناس كار با WAMP، تنظيم ش
مقدار آن را root در نظر بگيريد و اگر اين پارامتر را مقداردهي نكنيد، كاربري 

كه پايگاه داده را ايجاد كرده است به طور پيش فرض تعيين مي شود.

password
مقدار اين پارامتر نيز اختياري است و رمز ورود شناسه كاربري را دريافت مي كند، 

چنانچه مقداردهي نشود، يك رشته تهي را به طور پيش فرض در نظر مي گيرد.

تابع ()mysql_close نيز براي قطع ارتباط با پايگاه داده به كار مي رود. بهتر است پس از 
خاتمه كار با پايگاه داده، توسط اين تابع در برنامه اتصال به آن قطع شود.

ــپس از اين  ــود، س   مثال: در مثال زير اتصال به پايگاه داده در متغير co$ ذخيره مي ش
متغير در برنامه استفاده مي شود. تابع die در صورتي اجرا مي شود كه اتصال به پايگاه داده 

انجام نشده باشد. پس از خاتمه عمليات نيز ارتباط با پايگاه داده قطع مي شود.
<?php

$con = mysql_connect("localhost","root","");

if (!$con)

  {

  die('Could not connect: ' . mysql_error());

  }

// some code

mysql_close($con);

?>

جدول 10-1
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ــده  در مثال فوق تابع()mysql_error  خطايي را كه منجر به عدم اتصال به پايگاه داده ش
است نمايش مي دهد.

تابع()die  پس از نمايش يك پيغام از اسكريپت جاري خارج مي شود.نكته

               11-10 ايجاد يك پايگاه داده و اجزاي آن

ــدول وجود دارد و هر  ــك بانك اطالعاتي يك يا چند ج ــور كه مي دانيد در ي همانط
ــت. هر ركورد هم شامل چند فيلد  ــده اس ــكيل ش جدول نيز از ركوردهاي متعددي تش

مرتبط با هم و مربوط به يك موجوديت خاص است.
در اين بخش با نحوه ايجاد پايگاه داده و هر يك از اجزاي آن توسط PHP آشنا خواهيد شد.

1-11-10 ايجاد يك پايگاه داده 
براي ايجاد پايگاه داده از دستورCREATE DATABASE  استفاده مي شود.

ساختار كلي اين دستور به شكل زير است:
CREATE DATABASE نام پايگاه داده 

ــگاه داده، تابع ()mysql_query به كار  ــتن كدPHP  به منظور اجرا و ايجاد پاي براي نوش
ــه اتصال به آن از قبل  ــك query براي ايجاد پايگاه داده به MySQL ك ــي رود. اين تابع ي م

برقرار شده است ارسال مي كند.
 مثال: مثال زير پس از اتصال به MySQL، يك پايگاه داده با نام "my_db" مي سازد:

<?php

$con = mysql_connect("localhost","root»,"");

if (!$con)

  {

  die('Could not connect: ' . mysql_error());

  }



219 پيمانه مهارتى: طراحى صفحات وب(پيشرفته)
واحد كاردهم: كار با پايگاه داده

if (mysql_query("CREATE DATABASE my_db",$con))

  {

  echo "Database created";

  }

else

  {

  echo "Error creating database: " . mysql_error();

  }

mysql_close($con);

?> 

ــده است كه نكته ــتم مديريت پايگاه داده اي برقرار ش       در مثال فوق، اتصال به سيس
كلمه كاربري آن root و رمز ورودي براي آن تعيين نشده است، چنانچه روي سيستم 
ــا توجه به آن تنظيمات  ــده، اين دو  پارامتر را ب ــما تنظيماتي غير از اين انجام ش ش

وارد كنيد.

 2-11-10 ايجاد يك جدول در پايگاه داده 
  CREATEــط دستور ــت، توس ــده اس ايجاد جدول در پايگاه داده اي كه از قبل ايجاد ش

 TABLEانجام مي شود.

اين دستور نيز توسط تابع ()mysql_query اجرا مي شود.
ساختار كلي دستورCREATE TABLE   به اين شكل است:

CREATE TABLE نام جدول
(
,  نوع داده آن      نام فيلد(ستون) اول
,  نوع داده آن      نام فيلد(ستون) دوم
,  نوع داده آن      نام فيلد(ستون) سوم
....
  )
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 MySQL ــود. مهم ترين انواع داده ــخص ش هنگام تعريف هر فيلد بايد نوع داده آن مش
عبارتند از:

Int: براي تعريف اعداد صحيح بدون عالمت به كار مي رود.

VARCHAR(size): براي تعريف رشته اي با طول مشخص به كار مي رود. 

TEXT: متغيرهاي رشته اي با حداكثر تعداد 65535 كاراكتر  را مي توان توسط اين نوع 

داده تعريف كرد و الزم نيست طول متغير مربوط به آن مشخص شود.
ــاي كتاب درج  ــت انته ــتند در پيوس ــتفاده هس ــواع داده اي كه در MySQL قابل اس ان

شده اند.
        "FirstName"كه داراي سه فيلد با عناوين "Persons" مثال: در مثال زير يك جدول با نام  

"LastName" ،  و"Age"   است، ساخته مي شود:

<?php

$con = mysql_connect("localhost","root»,"");

if (!$con)

  {

  die('Could not connect: ' . mysql_error());

  }

// Create database

if (mysql_query("CREATE DATABASE my_db",$con))

  {

  echo "Database created";

 } 
else

  {

  echo "Error creating database: " . mysql_error();

  }

// Create table

mysql_select_db("my_db", $con);
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$sql = "CREATE TABLE Persons

(

FirstName varchar(15),

LastName varchar(15),

Age int

)";

// Execute query

mysql_query($sql,$con);

mysql_close($con);

?> 

3-11-10 فيلد كليدي و خاصيت افزايش خودكار
ــته باشد كه براي اطمينان از تكراري بودن در  هر جدول مي تواند يك فيلد كليدي داش
ــتفاده مي شود. دستور PRIMARY KEY براي تعريف فيلد كليدي هنگام ساخت  جدول اس

جدول به كار مي رود.
عالوه بر اين، فيلد كليدي نمي تواند بدون مقدار باشد. جلوگيري از بدون مقدار بودن 

يك فيلد توسط دستور NOT NULL صورت مي گيرد.
ــخصه هاي اصلي  ــه اي غير از مش ــياري از جدول ها به عنوان فيلد كليدي شناس در بس
ــت خاصيت افزايش  ــع معموالً الزم اس ــود. در اينگونه مواق ــاب مي ش ــت، انتخ موجودي
ــتور                        ــردن اين خاصيت مي توان از دس ــود. براي فعال ك ــد نيز انجام ش ــودكار اين فيل خ

AUTO_INCREMENT استفاده نمود.

ــاخت جدول مثال قبل طوري بازنويسي شده است  ــتورات س   مثال: در اين مثال  دس
ــت افزايش خودكار و  خاصيت جلوگيري از بي مقدار  ــه عالوه بر تعريف كليد، خاصي ك

بودن آن نيز بررسي شود:
$sql = "CREATE TABLE Persons

(

 personID int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
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PRIMARY KEY(personID),

FirstName varchar(15),

LastName varchar(15),

Age int

)";

 mysql_query($sql,$con);

ــه پايگاه داده در مرورگر، با  ــراي موفقيت آميز هر كدام از كدهاي مربوط ب ــس از اج پ
ــرويس دهنده WAMP، پايگاه داده، جدول و فيلدهاي مربوط به آن را  مراجعه به محيط س

مشاهده خواهيد كرد كه توسط كدهاي PHP  ساخته شده اند.

4-11-10 درج اطالعات در جدول
با استفاده از دستور INSERT INTO مي توان اطالعات را در يك جدول درج نمود. اين 

دستور به يكي از دو شكل كلي زير به كار مي رود:
شكل اول:

INSERT INTO table_name

 VALUES (value1, value2, value3,...)

شكل دوم:
INSERT INTO table_name (column1, column2, column3,...)

 VALUES (value1, value2, value3,...)

 persons ــه از قبل با نام ــال اطالعات مربوط به دو نفر را در جدولي ك ــال: اين مث   مث
طراحي شده است، درج مي كند:

تمرين:
بانك اطالعاتي مربوط به شركت تجاري را كه در ابتداي اين فصل معرفي شد به 

همراه جداول و فيلدهاي هر كدام با استفاده از دستوراتPHP  بسازيد.
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<?php

$con = mysql_connect("localhost","root»,"");

if (!$con)

  {

  die('Could not connect: ' . mysql_error());

  }

mysql_select_db("my_db", $con);

mysql_query("INSERT INTO Persons (FirstName, LastName, Age)

VALUES ('Mahdi', 'Razavi', '15')");

mysql_query("INSERT INTO Persons (FirstName, LastName, Age) 

VALUES ('Hadi', 'Salimi', '13')");

mysql_close($con);

?>  

5-11-10 درج اطالعات در جدول از طريق فرم
ــايت،  ــور تعامل با كاربران در صفحات وب س ــه مي دانيد، فرم ها به منظ ــور ك همانط
استفاده مي شوند. از فرم ها مي توان براي دريافت اطالعات از كاربر و درج در پايگاه داده، 

استفاده نمود.
در مثال زير يك فرم با سه فيلد براي ارتباط با جدول persons طراحي شده است، با دريافت 

اطالعات از كاربر و ارجاع به صفحه insert.php، عمل درج در پايگاه داده، انجام مي شود.
مثال: فرم دريافت اطالعات:

 <! DOCTYPE HTML PUBLIC  "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"

 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

<html>

<head>



224
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى

نام استاندارد: طراح صفحات وب(پيشرفته)
شماره: 2 /4 / 15- ف، هـ 

<meta http-equiv="Content-Type»content="text/html; charset=utf-8"/>

</head>

<body>

<form action="insert.php" method="post">

Firstname: <input type="text" name="firstname" />

Lastname: <input type="text" name="lastname" />

Age: <input type="text" name="age" />

<input type="submit" />

</form>

</body>

</html> 

فايل insert.php كه اطالعات دريافت شده از فرم را در جدول درج مي كند:
<?php

$con = mysql_connect("localhost","root","");

if (!$con)

  {

  die('Could not connect: ' . mysql_error());

  }

mysql_select_db("my_db", $con);

$sql="INSERT INTO Persons (FirstName, LastName, Age)

VALUES

('$_POST[firstname]','$_POST[lastname]','$_POST[age]')»;

if (!mysql_query($sql,$con))

 {
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die('Error: ' . mysql_error());

  }

echo "1 record added";

mysql_close($con)

?>

        براي درج اطالعات فارسي در جدول، حتمًا بايد از طريق فرم، اقدام به ورود نكته
فيلدها نماييد و درج اطالعات فارسي به طور مستقيم در جدول موجب مي شود هنگام 

خواندن آن ها، كدهاي نامشخصي نمايش داده شود.

            12-10 انتخاب و نمايش اطالعات جدول

-SE ــتفاده از دستور پس از ايجاد جدول و وارد كردن اطالعات در آن مي توانيد با اس
LECT آن ها را انتخاب نماييد.

ساختار كلي اين دستور به صورت زير است: 
SELECT نام فيلد يا فيلدها 
FROM  نام جدول 

  مثال: اين مثال تمام اطالعات جدولpersons  را نمايش مي دهد.
<?php

$con = mysql_connect("localhost","root","");

if (!$con)

  {

  die('Could not connect: ' . mysql_error());

  }

mysql_select_db("my_db", $con);

$result = mysql_query("SELECT * FROM Persons");
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while($row = mysql_fetch_array($result))

  {

  echo $row['FirstName'] . " " . $row['LastName'];

  echo "<br />";

  }

mysql_close($con);

?> 

شكل 35-10 نتيجه اجراي اسكريپت

ــكل 35-10 مشاهده مي كنيد، تمام اطالعات جدول persons نمايش  همانطور كه در ش
داده شده است.

ــع()mysql_query  با اجراي كدSQL  تمام اطالعات جدول را در متغير  ــن مثال تاب در اي
ــطر از مجموعه ركوردها را كه  ــپس تابع  ()mysql_fetch_array اولين س result$ مي ريزد، س

  $rowمي ريزد، به همين دليل row$ به صورت آرايه در نظر گرفته مي شوند، درون متغير
 ،mysql_fetch_array() ــه و فراخواني تابع ــم يك آرايه خواهد بود. با هر بار اجراي حلق ه

سطر بعدي فراخواني مي شود.

1-12-10  نمايش اطالعات پايگاه داده در جدول
ــازماندهي اطالعات و  ــه يكي از كاربردهاي جدول ها در HTML، س ــا توجه به اين ك ب
ــت، بنابراين بهتر است اطالعات فراخواني شده از جدول هاي بانك  نحوه نمايش آن هاس

اطالعاتي را در قالب جدول نمايش دهيم.
مثال قبل را طوري بازنويسي مي كنيم كه اطالعات را در جدول نشان دهد:

  مثال: 
<?php
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$con = mysql_connect("localhost","root","");

if (!$con)

  {

  die('Could not connect: ' . mysql_error());

  }

mysql_select_db("my_db", $con);

$result = mysql_query("SELECT * FROM Persons");

echo "<table border='1'>

<tr>

<th>Firstname</th>

<th>Lastname</th>

</tr>";

while($row = mysql_fetch_array($result))

  {

  echo "<tr>";

  echo "<td>" . $row['FirstName'] . "</td>";

  echo "<td>" . $row['LastName'] . "</td>";

  echo "</tr>";

  }

echo "</table>";

mysql_close($con);

?> 

شكل 36-10  نمايش اطالعات در جدول
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تمرين:
 اسكريپتي بنويسيد كه اطالعات جدول را به صورت مرتب شده(صعودي) بر اساس 

(SQL راهنمايي: با استفاده از دستور مرتب سازي در) .نام خانوادگي" نمايش دهد"

               13-10  به روزرساني اطالعات جدول 

يكي از مهم ترين عملياتي كه در پايگاه هاي داده روي اطالعاتي كه از قبل وارد شده اند، 
ــت. به منظور تغيير اطالعات موجود در جدول از  ــود امكان ويرايش آن هاس انجام مي ش

دستورUPDATE  استفاده مي شود.
ساختار كلي اين دستور به شكل زير است: 

UPDATE نام جدول 
SET  فيلد اول=مقدار,  فيلد دوم=مقدار,...
WHERE شرط  

ــرض كنيد فيلد مربوط به  ــدول persons مثال هاي قبل را در نظر بگيريد، ف ــال: ج   مث
Age براي فردي به نامMahdi  Razavi اشتباه درج شده باشد و بخواهيم مقدار آن را به 16 

تغيير دهيم.

در اين صورت كد اسكريپت مورد نظر به شكل زير نوشته مي شود:
<?php

$con = mysql_connect("localhost","root","");

if (!$con)

  {

  die('Could not connect: ' . mysql_error());

  }

AgeLastNameFirstName

15Razavi  Mahdi  

13SalimiHadi

جدول 10-2
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mysql_select_db("my_db", $con);

mysql_query("UPDATE Persons SET 16' = سن'

WHERE نام  = 'Mahdi' AND نام خانوادگي = 'Razavi'");

mysql_close($con);

?> 

AgeLastNameFirstName

16Razavi  Mahdi  

13SalimiHadi

 persons جدول 3-10به روزرساني جدول

             14-10  حذف ركورد  

دستور DELETE FROM براي حذف ركورد از جدول به كار مي رود. 
ساختار كلي اين دستور به شكل زير است: 

DELETE FROM نام جدول
WHERE شرط 

توسط دستور شرطي WHERE ركورد يا ركوردهايي كه بايد حذف شوند، تعيين مي شود.
ــم ركورد فردي را كه نام خانوادگي او  ــال: فرض كنيد در جدول persons بخواهي   مث
ــت حذف كنيم، در اين صورت اسكريپت اجراي ركورد مورد نظر به صورت  Razavi اس

زير خواهد بود:
<?php

$con = mysql_connect("localhost","root","");

if (!$con)

  {

  die('Could not connect: ' . mysql_error());

  }
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mysql_select_db("my_db", $con);

mysql_query("DELETE FROM Persons WHERE نام خانوادگي='Razavi'");

mysql_close($con);

?> 
پس از اجراي كد فوق، جدولpersons  به شكل زير خواهد بود: 

AgeLastNameFirstName

13SalimiHadi

جدول 10-4
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واژه نامه

Collation  تطبيق
Privileges  امتيازات 

Recordsetمجموعه ركوردها
Region ناحيه 
Repeatتكرار 

Root ريشه  

خالصه مطالب

ــاخته  • كلمه كاربري كه به طور پيش فرض براي كار روي بانك اطالعاتي MySQL س
ــاخته  ــم رمز س ــت. اين كلمه كاربري در ابتدا معموالً بدون اس ــود با عنوان root اس مي ش
مي شود و براي تأمين امنيت در برابر نفوذ هكرها و افراد مزاحم بايد هرچه سريع تر نسبت 

به تعيين اسم رمز براي آن اقدام نمود.
• توسط برنامه WAMP مي توان در يك محيط گرافيكي كاربران جديد تعريف كرده و 

حق دسترسي را براي هر كدام از آن ها به دلخواه محدود كرد.
ــي نوع  ــتيباني از زبان فارس • هنگام ايجاد يك پايگاه داده جديد درWAMP  براي پش

Collation را براي آن بهutf8_persian_ci  تغيير دهيد.

 ،REPLACE ، INSERTــتورات ــط دس • اصلي ترين اعمال مديريتي در پايگاه داده توس
UPDATE و DELETE صورت مي گيرد، مدير سيستم مي تواند هر كدام از اين اعمال را به 

كاربران بدهد يا از آن ها بگيرد.
• انجام عمليات مديريتي و درج و حذف و ويرايش داده ها از طريق Query ها صورت 

مي گيرد و هر Query شامل يك يا چند دستور SQL است.
• هر Query به صورت يك Recordset ايجاد مي شود. 



232
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى

نام استاندارد: طراح صفحات وب(پيشرفته)
شماره: 2 /4 / 15- ف، هـ 

 آزمون نظري

1 - عنوان كلمه كاربري مدير سيستم در MySQL به طور پيش فرض چيست؟ 
 root-د   user1-ج  Administrator -ب   Admin -الف

2 - براي اين كه در يك جدول بانك اطالعاتي بتوانيم از اطالعات فارسي استفاده كنيم 
بايد كدام قسمت را تغيير دهيم؟ 

Persian -د   utf8  -ج           Collation -ب  Language -الف
3 - براي تنظيم اطالعات فارسي براي جدول بايد آن را از چه نوعي انتخاب كنيم؟ 

 utf8-collation-ci -ب                     Persian -الف
utf8 -د                       utf8_persian_ci-ج

4 - براي ورود به پايگاه داده در خط فرمان از چه دستوري استفاده مي شود؟ 
 create -د   Enter    -ج             insert -ب             use -الف

5 - انجام عمليات مديريتي روي پايگاه داده، از قبيل درج، حذف و ويرايش از طريق 
كدام گزينه انجام مي شود؟ 

 Database -د  Query -ب- جدول ها             ج الف-  ركوردها 
6 - هر Query به صورت يك ............. ايجاد مي شود. 

 Database -د ب- Recordset            ج- جدول  الف-  پرس وجو 
ــان داده شوند، بايد سطرهاي جدول از  7 - براي اين كه تمامي ركوردها در جدول نش

كدام رفتار سرويس دهنده استفاده كند؟
    Binding -ب                             Recordset  -الف

Server_Region -د                              Repeat Region -ج 
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آزمون عملي

1 - در محيط WAMP يك كاربر جديد با نامuser_Guest  بسازيد.
2 - از كاربر user_Guest كه در سؤال اول ساخته ايد، امكان درج و حذف داده ها را بگيريد.

3 - يك جدول شامل فيلدهاي نام، نام خانوادگي و شماره شناسنامه توسط خط فرمان 
MySQL ايجاد كنيد.

ــد از طريق صفحه وب  ــي كنيد كه كاربر بتوان ــرم در Dreamweaver طراح ــك ف 4 - ي
اطالعات خود را در جدول سؤال دوم درج كند.

5 - يك فرم در Dreamweaver طراحي كنيد كه كاربر بتواند در يك صفحه وب ليست 
افراد موجود در جدول را ببيند.
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واحد كار يازدهم

پس از مطالعه اين واحد كار از فراگير انتظار مي رود كه:
1 - مفهوم و كاربرد كوكي ها را بداند. 

2 - با اصول تنظيم كوكي ها آشنا باشد. 
3 - با اصول تعيين تاريخ انقضا براي كوكي ها آشنا باشد. 
4 - اصول استفاده از كوكي ها براي اعتبارسنجي را بداند. 

5 - مفهوم و كاربردSession  ها را بشناسد. 
6 - متغيرهاي Session را بشناسد. 

7 - با اصول فعال سازي شماره دسترسي براي كاربر آشنا باشد. 
8 - با اصول نگهداري تنظيمات شخصي كاربر آشنا باشد. 

  زمان(ساعت) 

عملىنظرى
610

به كارگيري كوكي ها و Sessionها 
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مقدمه 

ــرويس دهنده هاي  ــتند كه از طرف س ــاي كوچك متني هس ــا (Cookie) فايل ه كوكي ه
اينترنت و توسط مرورگر روي سيستم كاربر ايجاد مي شوند. كوكي ها مي توانند در موارد 
مختلفي به سرويس دهنده وب و سرويس دهنده برنامه كاربردي كمك كنند. به عنوان مثال 
ــرويس دهنده وب كمك كنند تا كاربراني را كه قبًال به سايت آن ها مراجعه  مي توانند به س

كرده اند بشناسد، يا اين كه به يادآوري رمز عبور كاربر در مراجعات بعدي كمك كنند. 
ــرويس دهنده اجازه توليد  ــتم خود را طوري تنظيم كند كه س يك كاربر مي تواند سيس
كوكي را نداشته باشد و يا اين كه كاربر را هنگام توليد كوكي مطلع كند. كوكي ها مي توانند 
اطالعات مهمي را درون خود نگهداري كنند و مي توانند توسط سرويس دهندگان غيرمجاز 
ــما را فاش كنند. به عنوان مثال اگر در يك سايت عضو شده  اطالعات مهمي از هويت ش
ــتم شما ايجاد شده باشد، يك سايت  ــيد، چنانچه يك كوكي براي آن روي هارد سيس باش
ــي  ــما دسترس غيرمجاز مي تواند با اهداف مخرب از طريق خواندن كوكي به رمز عبور ش

پيدا كند.

ــكالت امنيتي ايجاد كنند اما نكته ــتم مش ــا به تنهايي نمي توانند براي سيس كوكي ه
مي توانند در آسيب رساندن به امنيت سيستم شما دخيل باشند.

حداكثر اندازه كوكي ها kB 4 (كيلوبايت) است.
ــك مرورگر روي  ــط ي ــت كه پس از آن كه توس ــي از ويژگي هاي كوكي ها اين اس يك
ــتم ايجاد شدند، فقط روي همان سيستم مي توانند خوانده شوند. هر كوكي يك  يك سيس
ــرويس گيرنده از روي اين آدرس تعيين مي كند كه با  آدرس URL منحصر به فرد دارد و س

كدام يك كار كند.
استفاده از كوكي ها در سرويس گيرنده ها و مرورگرهاي مختلف محدوديت هايي دارد. 

به عنوان مثال حداكثر كوكي هاي مرورگرInternet Explorer ، 300 فايل است. 
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1-11 ايجاد كوكي 

ايجاد كوكي در فايل ها و اسناد PHP توسط دستورSetcookie  انجام مي شود. 
ساختار كلي اين دستور به شكل زير است: 

Setcookie ("پارامتر امن"," اطالعات دامنه","تاريخ انقضاي كوكي","مقدار كوكي",  "نام كوكي")
مثال: 

Setcookie ("Webdesign", "#FE593" , "01.12.2011 ,23:5:35"   )

ــنجيد، اگر تاريخ انقضاي  ــط تاريخ انقضا مي توان اعتبار يا عدم اعتبار كوكي را س توس
يك كوكي تمام شده باشد، مرورگر ديگر آن را براي سرويس دهنده ارسال نمي كند (تاريخ 

انقضا با قالب استاندارد  1GMT تعيين مي شود).
ــد عالوه بر  ــود و مي توان ــرويس گيرنده تعيين مي ش ــط س ــاي كوكي ها توس پارامتره
پارامترهاي ساختار فوق، پارامترهاي ديگري را نيز شامل شود، عالوه بر اين ممكن است 

يك كوكي فقط شامل نام و يك پارامتر ديگر باشد. 
اطالعات دامنه تعيين مي كند كه كوكي توسط چه دامنه هايي قابل دسترسي است.

اگر پارامتر امن نيز در خصوصيات كوكي تنظيم شده باشد، كوكي فقط مجاز است از 
طريق كانال هاي امن مانند https منتقل شود.

1-1-11 مهم ترين پارامترهاي كوكي
ــه هاي  ــرض آن تمام پوش ــي رود و مقدار پيش ف ــه كار م ــير ب ــراي تعيين مس path: ب

سرويس دهنده است.
domain: دامنه مجاز را تعيين مي كند كه به طور پيش فرض همان دامنه سرويس دهنده اي 

است كه آن را ايجاد كرده است.
expire: تاريخ انقضاي كوكي را مشخص مي كند. 

ــطح دسترسي به كوكي را تعيين مي كند كه به صورت پيش فرض  secure: اين گزينه س

غيرفعال است. 

 1- Greenwich Mean Time  (مبدأ زمانى گرينويچ) 
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ساختار كلي ارسال كوكي:
HTTP/1.1 200 ok

Date : sun , 20 june 2011 22:44:50 GMT

Server : WAMP

Set-Cookie : Color = red ; expires = sun , 25 june 2011 22:30:00 GMT

Connection : Close

 Connect-Type : text/html

2-1-11 ايجاد كوكي 
كوكي ها توسط يكي از دو تابع  () Setcookieو () header ايجاد مي شوند.

 $_COOKIE ــرويس دهنده در يك آرايه به نام ــده از طرف هر س ــال ش كوكي هاي ارس
ذخيره شده اند و دسترسي به آن ها مانند ساير متغيرهاست.

 $_COOKIEداشته باشيم مي توانيم توسط  usernameبه عنوان مثال اگر يك كوكي با نام
[«username»] به محتواي آن دسترسي پيدا كنيم.

به عنوان مثال مي خواهيم يك كوكي ايجاد كنيم كه تعداد بازديدهاي كاربر را از سايت 
تعيين كند. 

ــط كاربر، به مقدار آن يك  مي توانيم يك متغير تعريف كنيم كه با هر بار مالقات توس
واحد افزوده شود. 

<?php

$count=$_COOKIE["count"];

$count++;

Setcookie("count",$count,time()+36000);

?>

به ساختار كد فوق دقت كنيد: 
ــطر دوم يك متغير جديد تعريف شده است كه در صورتي كه اولين بار باشد كه  در س
كوكي اجرا مي شود اين متغير با عدد صفر مقداردهي مي شود و در سطر سوم به آن يك 
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واحد اضافه مي شود و در خط بعد كوكي ايجاد شده و مقدار متغير count در آن ذخيره مي شود.
ــدار count يك واحد ديگر  ــود، مق ــد كه اين برنامه اجرا مي ش حال اگر بار دومي باش
افزوده شده و مقدار 2 به خود مي گيرد و به همين ترتيب در هر بار مالقات صفحه توسط 

كاربر، يك واحد به اين شمارنده افزوده مي شود.
ــده است. تابع  ــتفاده ش در مثال فوق براي تعيين زمان انقضاي كوكي از تابع () time اس
ــان مي دهد، مقدار تابع time با عدد 36000 جمع شده  ــتم را نش () time زمان جاري سيس

ــت، 36000 برحسب ثانيه بوده و تعيين كننده 10 ساعت است و اين به آن معني است  اس
كه كوكي به مدت 10 ساعت انقضا دارد. 

ــود، كوكي تا زماني اعتبار دارد نكته ــخص نش        • در يك كوكي اگر تاريخ انقضا مش
ــتن اين پنجره تاريخ انقضاي كوكي نيز به پايان  ــد و به محض بس كه پنجرهIE  باز باش

خواهد رسيد.
• هر تابع يا دستوري كه قبل از تابع Setcookie در برنامه نوشته شود، اجرا نمي شود، 
لذا دستورات چاپ و ... را هرگز قبل از اين دستور قرار ندهيد و هميشه ساختار كوكي 

را در ابتداي صفحه پياده سازي كنيد.

cookie 3-1-11 دسترسي به اطالعات
 $_COOKIE ــده از طرف هر سرويس دهنده در يك آرايه به نام ــال ش  cookie هاي ارس
 cookie ذخيره شده اند و دسترسي به آن ها مانند ساير متغيرهاست. به عنوان مثال اگر يك
ــط$COOKIE["username"]_  به محتواي آن  ــيم مي توانيم توس ــته باش با نام username داش

دسترسي پيدا كنيم.
 مثال: مي خواهيم يك cookie ايجاد كنيم كه تعداد بازديدهاي كاربر را از سايت تعيين 
ــط كاربر به  ــراي اين كار ابتدا يك متغير تعريف مي كنيم كه با هر بار مالقات توس ــد. ب كن

مقدار آن يك واحد افزوده شود.
<?php

$count=$_COOKIE["count"];
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$count++;

Setcookie("count",$count,time()+36000);

?>

به ساختار كد فوق دقت كنيد:
در سطر دوم يك متغير جديد تعريف شده است كه اگر اولين بار باشد كه cookie اجرا 
مي شود اين متغير با عدد صفر مقداردهي مي شود و در سطر سوم به آن يك واحد اضافه 

مي شود و در خط بعدcookie  ايجاد شده و مقدار متغير  count در آن ذخيره مي شود.
حال اگر بار اول اجراي اين برنامه نباشد، به مقدار قبلي count يك واحد افزوده شده و به 

همين ترتيب در هر بار مالقات صفحه توسط كاربر، يك واحد به شمارنده افزوده مي شود.
سؤال: تاريخ انقضاي cookie در مثال فوق چه مدت است؟

         • در يك cookie اگر تاريخ انقضا مشخص نشود، cookie تا زماني زنده است كه پنجره  نكته
 IEباز باشد و به محض بستن اين پنجره زمان انقضاي cookie نيز به پايان خواهد رسيد.

• هرتابع يا دستوري كه قبل از تابع Setcookie در برنامه نوشته شود، اجرا نمي شود، 
ــه ساختار  ــتور قرار ندهيد و هميش ــتورات چاپ و... را هرگز قبل از اين دس لذا دس

cookie را در ابتداي صفحه پياده سازي كنيد.

 isset()4-1-11 تابع
ــط اين تابع مي توان از  ــت، توس يكي از توابع مهم و كاربردي در PHP تابع ()isset اس

معرفي شدن متغيرها اطمينان حاصل كرد.
ــد، مقدار true و در غير اين صورت مقدار  ــده باش اگر متغير مورد نظر قبًال تعريف ش

false را بر مي گرداند.

ــا نمي دانيم كه اين متغير  ــك متغير نياز داريم، ام ــد در برنامه اي به مقدار ي ــرض كني ف
ــده است يا خير، در اين صورت مي توانيم از تابع()isset  براي  قبًال معرفي و مقداردهي ش

بررسي اين مسأله استفاده  كنيم.
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تمرين:

مثال:
if (isset($first_name))

 {

    print '$first_name is set';

  }

در PHP عالوه بر دستور echo مي توان از دستور print براي نمايش در خروجي استفاده نمود.

 با استفاده از تابع   ()isset تعداد بازديدهاي كاربر از سايت را به دست آوريد.

5-1-11 حذف يك كوكي 
براي حذف يك كوكي فقط كافي است تابع Setcookie را با نام فايل فراخواني كنيم:
Setcookie ("نام كوكي") ;

Session 2-11 جلسه

ــت و توسط آن مي توان اطالعات  ــبكه و اينترنت اس Session يكي از مباحث اصلي ش

 PHP ــود با اجراي اسكريپت ــايتي وارد مي ش كاربران را نگهداري كرد. هر كاربر كه به س
يك جلسه ايجاد مي شود و در صورتي كه اولين بار باشد كه وارد آن سايت مي شود يك 

شناسه منحصر به فرد به او اختصاص داده مي شود. 
جلسه با دستور () Session_Start شروع و ايجاد مي شود.
شناسه جلسه توسط دستور  () Session_idتعيين مي شود.

در فايل PHP.ini يك شناسه با عنوانSession.auto_Start  وجود دارد، اين شناسه به طور 
پيش فرض مقدار صفر دارد، اگر اين مقدار را به 1 تغيير دهيد، براي هر سند PHP به طور 
خودكار يك جلسه ايجاد مي شود اما اگر مقدار آن صفر باشد بايد با استفاده از دستورات 

برنامه نويسي براي ايجاد جلسه اقدام شود. 
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شكل 11-1 
ــير ذخيره اين فايل ها از  ــه را در فايل ها ذخيره مي كند، مس ــان PHP اطالعات جلس زب
ــتور Session.Save_Path تعيين مي شود. پس از ايجاد يك جلسه مي توان شناسه  طريق دس

آن را به دست آورد.
<?php

session_start();

?>

<html>

<head>

<title> start a session</title>

</head>

<body>

<?php

echo " your session id is : ".session_id();

</body>

</html>

1-2-11 متغيرهاي جلسه 
ــد و توسط آن ها مي توان اطالعات  ــته باش ــه مي تواند تعداد زيادي متغير داش هر جلس

كاربران را در صفحات مختلف مديريت كرد.



243 پيمانه مهارتى: طراحى صفحات وب(پيشرفته)
واحد كاريازدهم: به كارگيرى كوكى ها وSession ها

اين متغيرها نيز در يك آرايه فوق سراسري نگهداري مي شوند.
تعريف متغيرهاي جلسه به صورت زير است:

$ SESSION  ['نام متغير ']= مقدار متغير
;SESSION ['number'] = 1239 $ :مثال

;"SESSION ['name'] = "Zahra $ :مثال 

ــات ديگر مي توان به آن ها  ــه در يك صفحه، در صفح پس از تعريف متغيرهاي جلس
ــي پيدا كرد، دسترسي به متغيرهاي جلسه با همان نامي صورت مي گيرد كه هنگام  دسترس

تعريف متغيرها به كار رفته بود.
به عنوان مثال متغيرهاي جلسه فوق در فايل ديگري از همان سايت از طريق دستورات 

زير مي توانند در خروجي چاپ شوند. 
echo "$_SESSION ['number']";

echo "$_SESSION ['name']";

2-2-11 حذف جلسه
حذف جلسه از طريق كد () Session_destroy صورت مي گيرد.

اگر اين تابع در يك جلسه استفاده شود، تمام متغيرها و شناسه هاي جلسه نيز حذف مي شوند.
<?php

Session_start ();

Session_destroy ();

?>

3-2-11 نگهداري تنظيمات شخصي كاربر 
ــد جلسه ها مي توانند متغيرهاي زيادي در صفحه ايجاد كنند، اين  همان طور كه گفته ش
ــند و به دليل اين كه اطالعات  ــامل اطالعات محرمانه كاربر باش متغيرها مي توانند حتي ش
ــود، مي تواند مورد سوء استفاده  ــري ذخيره مي ش ــه به صورت يك آرايه فوق سراس جلس

هكرها قرار گيرد به همين دليل بايد به نوعي به دنبال مخفي كردن اين اطالعات بود.
رمزگذاري اطالعات جلسه روشي است كه توسطPHP  قابل پشتيباني است، اين عمل 
ــط دستور () session_encode صورت مي گيرد، در مقابل اگر اطالعات session بخواهد  توس
مورد استفاده فايل PHP قرار گيرد بايد از حالت رمز خارج شود و اين عمل توسط دستور 

() session_decode صورت مي گيرد.
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واژ ه نامه 
Expire تاريخ انقضا

Pathمسير   

Secure ايمن 

Session جلسه 

خالصه مطالب

ــط  ــرويس دهنده هاي اينترنت و توس ــتند كه از طرف س • كوكي ها فايل هاي متني هس
مرورگر روي سيستم كاربر ايجاد مي شوند.

• حداكثر اندازه فايل هاي كوكي 4 كيلوبايت است.
• كوكي ها به تنهايي نمي توانند براي سيستم مشكالت امنيتي پيش بياورند، اما مي توانند 

در آسيب رساندن به امنيت سيستم دخيل باشند.
• كوكي ها پس از اين كه توسط مرورگر روي يك سيستم ايجاد شدند، فقط روي همان 

سيستم مي توانند خوانده شوند.
• در PHP براي ايجاد كوكي از دستور Setcookie استفاده مي شود.

ــط تاريخ انقضا  ــت. توس ــن ويژگي هاي كوكي ها، تاريخ انقضا اس ــي از مهم تري • يك
ــده  ــنجيد. اگر تاريخ انقضاي يك كوكي تمام ش مي توان اعتبار يا عدم اعتبار كوكي را س

باشد، مرورگر ديگر آن را براي سرويس دهنده ارسال نمي كند.
• جلسه يكي از مباحث اصلي شبكه و اينترنت است، توسط جلسه مي توان اطالعات 
كاربران را نگهداري كرد، در يك صفحه وب كه به زبان PHP نوشته شده است، به محض 

اجراي اسكريپتphp?>  يك جلسه ايجاد مي شود.
• جلسه با دستور  () Session_Start    ايجاد و شناسه آن توسط دستور() Session_id  تعيين مي شود.
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 آزمون نظري

1 - حداكثر اندازه فايل هاي كوكي چقدر است؟
MB4 -د             MB1  -ج          kB4-ب                    kB1-الف

2 - حداكثر كوكي هاي مرورگر IE چند عدد است؟ 
الف- 30              ب- 300         ج- 100            د- نامحدود

3 - كدام يك از دستورات زير براي ساخت كوكي به كار مي رود؟
Pathcookie -ب                    Setcookie -الف
 Savecookie -د                     Cookie -ج

4 - براي حذف يك كوكي بايد كدام يك از دستورات زير استفاده شود؟ 
DeleteCookie -ب                    Delete  -الف

  Removecookie-د                      Setcookie-ج
5 - پارامترdomain  به طور پيش فرض كدام دامنه  مجازي را براي كوكي در نظر مي گيرد؟ 
الف-  com    ب- org               ج- net                 د- دامنه سرويس دهنده 

6 - دستور حذف يك كوكي چند پارامتر ورودي دارد؟
الف-  1             ب- 2                            ج- 3               د- پارامتر ورودي ندارد.

ــي به آن ها در صفحات  ــه در يك صفحه، دسترس 7 - پس از تعريف متغيرهاي جلس
ديگر با چه نامي صورت مي گيرد؟

الف- با نام صفحه جديد 
ب- با همان نام متغير جلسه 

ج- با نام صفحه اي كه در آن تعريف شده است.
د- دسترسي به متغيرهاي جلسه در صفحات ديگر امكان پذير نيست.

8 - براي حذف جلسه از چه دستوري استفاده مي شود؟
 Sessionkill -ب                    Sessiondestroy () -الف

 Session_kill () -د                   Session_destroy () -ج
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آزمون عملي

1 - يك كوكي جديد با عنوانColor  با مقدار ffffff# با تاريخ انقضاي به مدت 1 ساعت 
بسازيد.

2 - تاريخ انقضاي كوكي سؤال اول را طوري تنظيم كنيد كه به محض بستن مرورگر، 
كوكي نيز از بين برود.

3 - تنظيمات سيستم را طوري انجام دهيد كه براي هر سند به طور خودكار يك جلسه 
ساخته شود.

4 - در يك فايل با نامPage1  يك جلسه ايجاد كنيد.
5 - در يك فايل با نامPage2  پارامترهاي جلسهPage1  را چاپ كنيد. 
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واحد كار دوازدهم

پس از مطالعه اين واحد كار از فراگير انتظار مي رود كه:
1 - معيارهاي ارزيابي سايت را بشناسد. 
2 - با اصول ارزيابي سايت آشنا باشد. 

  زمان(ساعت) 

عملىنظرى
58

ارزيابي وب سايت و صفحات وب
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مقدمه 

1-12 ارزيابي صفحات وب 

امروزه اينترنت به عنوان يكي از سريع ترين و در دسترس ترين ابزارهاي بازيابي و تأمين 
ــمار مي رود و از سوي كاربران مورد توجه بسيار زيادي واقع شده است. اطالعات به ش

كاربران اينترنت معموالً بدون اين كه به معيارهاي ارزيابي سايت توجه داشته باشند، به 
اطالعات آن استناد كرده و به آن اعتماد دارند.

و اين امر در حالي اتفاق مي افتد كه به علت اين كه امكان ايجاد و طراحي يك سايت به 
سهولت در اختيار همگان قرار مي گيرد، ممكن است هر فردي اقدام به ايجاد يك سايت با 
هر گونه اطالعاتي بنمايد و حتي مي تواند به راحتي به اشاعه افكار خود بپردازد، از سوي 
ــمار مي رود نمي توان به كلي استفاده  ديگر در جامعه كنوني كه يك جامعه اطالعاتي به ش

از اينترنت را كنار گذاشت.
جهانى شدن و گرايش به دانش از ويژگي هاي اصلي عصر اطالعات است، از اين رو 
بايد هر فردي كه مي خواهد از اينترنت استفاده كند مهارت هايي در ارزيابي صفحات وب 

سايت و محتويات صفحات آن ها داشته باشد.

ــات مفيد كاربران بايد بتوان يك ارتباط مؤثر بين  ــور كلي به منظور افزايش معلوم به ط
منابع اطالعاتي و افرادي كه به دنبال آن هستند به وجود آورد.

ــرار گرفته اند داراي  ــي كه روي آن ق ــدون در نظر گرفتن محيط ــت، ب اطالعات درس
ارزش فراواني است. اما اين نبايد باعث شود جستجوي مطالب از منابع و بازيابى داده ها 
ــازمان دهي و استفاده مؤثر از  و اطالعات آن ها بدون هيچ گونه ارزيابي صورت بپذيرد. س

اطالعات به منظور باال بردن سطح تفكر و انديشه، مهارت هاى ويژه اي را نياز دارد. 
مجموعه اين مهارت ها در قالب مهارت هاي اطالع يابي قابل تعريف هستند.

1-1-12 مهارت اطالع يابى (يافتن اطالعات)
مهارت هاي اطالع يابي شامل مجموعه موارد زير مي باشد: 

1 - مهارت در بازيابي اطالعات
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2 - مهارت در ارزيابي اطالعات
3 - مهارت در تبادل اطالعات 

مرحله اول اين مهارت ها توسط منابع اطالعاتي مختلف و هم چنين آموزش روش هاي 
ــت، اما مرحله ارزيابي اطالعات يكي از كليدي ترين  ــتجو در آن ها قابل دستيابى اس جس
ــده ممكن است در هر  ــمار مي رود. اطالعات بازيابي ش مراحل از مهارت هاي فوق به ش
ساختار و قالبي و از طرف هر فردي ارائه شده باشد، لذا بايد محتواي اطالعات، متناسب 

با نياز كاربر ارزيابي شوند.
الزمه ارزيابي دقيق اطالعات بازيابي شده داشتن يك تفكر دقيق و انتقادي است.

ــن نوع تفكر بايد خود را در جايگاهي قرار دهند كه به يافته هاي  ــران با تقويت اي كارب
ــب توان ارزيابي  ــورد كنند و اين الزمه كس ــگاه منتقدانه برخ ــت با يك ن ــود در اينترن خ

اطالعات است.
ــت و از  ــب اطالعات اس ــراي رفع نيازهاي اطالعاتي خود به دنبال كس ــاني ب هر انس
اطالعات كسب شده براي تصميم گيري ها و باال بردن دانش شخصي بهره مي برد، لذا اين 
تصميم گيري ها زماني ارزشمند و مفيد خواهد بود كه بر مبناي اطالعات درست و صحيح 

صورت گرفته باشد.
از طرفي جامعه اطالعاتي عصر حاضر ضرورت هاي ديگري را نيز دارد كه عبارتند از:

• جهاني شدن و افزايش ارزش اطالعات: يكي از نتايجي كه با جهاني شدن به دست 
ــع به عنوان معيار  ــت و اطالعات در اين گونه جوام ــد، افزايش ارزش اطالعات اس مي آي

توسعه به شمار مي رود.
• رشد اطالعات در كنار آلودگي اطالعات: در كنار رشد سريع شبكه هاي اطالعاتي 
ــط كاربران، آلودگي اطالعات نيز روز به روز در حال  ــهولت دسترسي به آن ها توس و س

افزايش است.
• كاربر نهايي و مهارت هاي يافتن اطالعات: از طرفي به علت فراگير شدن شبكه هاي 
ــدام به يافتن اطالعات  ــراد و بدون كمك ديگران اق ــطح جوامع، خود اف اطالعاتي در س
مي كنند، به همين دليل بايد تمام افراد تا حدودي بتوانند اطالعات مفيد و معتبر را از غير 

آن تشخيص دهند.
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ــخصات زير را  ــتفاده كاربران قرار گيرد كه مش اطالعاتي مي تواند به طور مفيد قابل اس
داشته باشد: 

1 - صحت
2 - قابليت اطمينان

3 - به روز بودن
4 - واقعيت داشتن

5 - روشن و واضح بودن
6 - اعتبار علمي 
7 - مؤثر بودن
8 - كامل بودن

9 - كم هزينه بودن و ... 

2-1-12 معيارهاي ارزيابي اطالعات 
ارزيابي محتويات صفحات وب و اطالعات از دو جنبه كمي و كيفي بايد مورد توجه 

قرار بگيرد و فقط پرداختن به جنبه هاي كمي براي ارزيابي اطالعات كافي نيست.
براي ارزيابي صفحات وب مي توان موارد زير را مدنظر قرار داد:

1 - ارزيابي هدف
ــخصي صورت مي گيرد، به  ــار پيدا مي كند، با هدف مش هر چيزي كه در اينترنت انتش
ــيدن به اين اهداف  ــايت ها صرفًا هدف تجاري دارند و براي رس عنوان مثال برخي از س

ممكن است هرگونه اطالعاتي را درون سايت خود ارائه دهند.
به طور كلي نوع دامنه سايت ها يكي از مهم ترين مواردي است كه مي تواند مالك تعيين 

اعتبار سايت باشد. 
سايت هايي كه با دامنه هاي edu ،gov ،mil ،net و org هستند از اعتبار بيشتري نسبت به 

سايت هاي با دامنه هاي ديگر از قبيل com برخوردارند.
دامنه com به سايت هاي تجاري و آزاد داده مي شود و نمي توان بدون بررسي و ارزيابي 

دقيق به محتويات آن ها اطمينان حاصل كرد.
ــوند كه كاربران بايد اين  ــخصي ثبت مي ش هر كدام از دامنه هاي مذكور با اهداف مش

نكته را نيز مدنظر قرار دهند.
البته اين معيار به طور صد در صد قابل اطمينان نيست و تنها تا حدودي مي تواند مورد 
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استفاده قرار بگيرد. 
2 - ارزيابي شهرت و اعتبار 

ــايت ها را  ــا ارائه دهندگان مطالب مندرج در صفحات س ــر ي كاربران بايد بتوانند ناش
شناسايي كنند، به عنوان مثال اگر يك مقاله در مورد مبحثي در يك صفحه وب قرار گرفته 
ــنده و آدرس ايميل و متني كه مشخص كننده تخصص نويسنده  ــت، چنانچه نام نويس اس
ــد نسبت به سايتي كه  ــلمًا اعتبار بيشتري مي تواند داشته باش ــد، درج شده باشد، مس باش

مطالب را بدون درج مشخصات ارائه دهنده در اختيار كاربران قرار مي دهد.
هم چنين يك وب سايت كه داراي بخش ارتباط با ما يا درباره ما (About us) است و به 
ــايي پديدآورندگان وب سايت را مي دهد مي تواند يكي از مالك هاي  كاربران اجازه شناس

ارزيابي باشد.
3 - ارزيابي صحت 

ــيوه عالج معده درد بيان شده  ــكي مطلبي در مورد ش ــايت پزش فرض كنيد در يك س
است و كاربر بدون توجه به اعتبار مطلب و بدون ارزيابي آن، دستور ارائه شده را به كار 

مي بندد، اما نه تنها بهبود پيدا نمي كند بلكه براي او مشكالت بدتري به وجود مي آيد. 
اين مورد به وضوح لزوم ارزيابي صحت اطالعات را بيان مي كند.

تعيين ميزان صحت اطالعات بازيابي شده مهم ترين بخش ارزيابي انتقادي اطالعات است. 
اغلب كاربران از روي ظاهر سايت و گرافيك جذاب آن به ارزيابي سايت مي پردازند، 

در حالي كه اين امر دليل مناسبي براي صحت اطالعات مندرج در وب سايت نيست.
محتواى مقاالت و مباحث علمي سايتي كه داراي بخش منابع نباشد را نمي توان چندان 
ــت. يك سايت كه پس از ارائه مقاالت علمي پيوندهاي معتبر مختلفي را براي  معتبر دانس
ــت، در واقع با اين عمل به اعتبار  ــتيابي كاربران به منابع در اختيار آن ها قرار داده اس دس

سايت خود افزوده است.
4 - به روز بودن اطالعات

ــت، ممكن است  ــرفت اس ــرعت در حال پيش با توجه به اين كه جامعه اطالعاتي به س
ــتفاده از اطالعات مندرج  ــرعت تغيير كند، لذا هنگام اس ــار زماني اطالعات نيز به س اعتب
دريك صفحه وب به تاريخ انتشار آن توجه داشته باشيد. البته اين امر به تنهايي نمي تواند 
ــايت، مخصوصًا  ــد، فعال نبودن پيوندهاي س دليل محكمي بر به روز بودن اطالعات باش
ــايت است.  براي ــايت هاي ديگر دارد، دليلي بر به روز نبودن وب س پيوندهايي كه به س
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نكته

ــه عنوان مثال علم كامپيوتر  ــار زماني بايد به خود مطلب نيز توجه نمود، ب ــن اعتب تعيي
ــرفت است، لذا مطالب مرتبط با اين علم كه در سال 1998 درج  روز به روز در حال پيش
شده اند،  اغلب نمي تواند مورد استفاده قرار بگيرد، اما در مورد مطالبي كه مربوط به دستور 

پخت غذاها هستند، اعتبار زماني چندان مورد توجه نيست.
5 - در دسترس بودن

ــي به منابع و اطالعات مختلف در اينترنت ممكن است به روش هاي مختلفي  دسترس
محدود شود، به عنوان مثال ممكن است برخي سايت ها اطالعات خود را فقط در اختيار 
كاربران عضو قرار دهند، يا اين كه برخي ديگر در ازاي اخذ يك مبلغ مشخص به كاربران 
ــياري از كاربران اين موارد خوشايند نيست و  ــتفاده از منابع را بدهند، از ديد بس اجازه اس
ــتند كه بتوانند به راحتي و در حداقل زمان به اطالعات مورد نياز  اغلب به دنبال اين هس
خود دست پيدا كنند و حاضر نيستند حتي زماني را صرف عضويت در اين گونه سايت ها 

بنمايند. 
6 - نحوه ارائه اطالعات

ــازماندهي اطالعات، تعريف پيوندها، امكان جستجو در سايت،  ــايت نوع س در وب س
ميزان تعاملي بودن سايت، سرعت بارگذاري صفحات، داشتن ساختار مشخص به نحوي 

كه كاربر را دچار سردرگمي نكند نيز در ارزيابي سايت ها از عوامل بسيار مؤثر است.

       ممكن است در صفحات وب پيوندهاي متعددي وجود داشته باشد، روي اين 
پيوندها دقت كنيد، ممكن است فعال نباشند، يا اين كه شما را به بن بست هدايت كنند و 
يا اين كه اتصال شما را با مطلبي برقرار كنند كه در واقع ارتباطي با اصل موضوع نداشته 

باشد، وجود اين موارد در يك سايت، از اعتبار آن تا حدود زيادي مي كاهد.

7 - ارزيابي قيمت
ــياري از سايت ها اطالعاتشان را به طور رايگان در اختيار كاربران قرار نمي دهند، به  بس
عنوان مثال چكيده يك مطلب را به طور رايگان ارائه مي دهند، اما كاربر براي مشاهده كل 
ــبي مطالب را با توجه به هزينه اي  مقاله بايد هزينه اي را بپردازد، در نتيجه بايد ارزش نس
ــب محتواي ارائه شده با قيمت آن مي تواند از  ــت بپردازيد حدس بزنيد، تناس كه قرار اس

مالك هاي ارزيابى يك وب سايت باشد. 
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واژ ه نامه 
Accuracyصحت

Adequacy  كفايت، مناسب بودن 
Authority اعتبار
Authorship اصالت

Currencyپول، قيمت 
Effective مؤثر

Fairness روشنى، زيبايي
Objectivity واقعيت داشتن، وجود خارجى داشتن

Organization سازمان 
Reliability  قابليت اطمينان  

خالصه مطالب

• به منظور افزايش ارتباط مؤثر و در راستاي افزايش معلومات كاربران بايد بتوان بين 
منابع اطالعاتي و كاربران ارزيابي درستي انجام داد.

• از طرفي جامعه امروزي به عنوان يك جامعه اطالعاتي ضرورت هايي دارد كه عبارتند از: 
 جهاني شدن و افزايش ارزش اطالعات

 رشد همزمان اطالعات و آلودگي اطالعات
 كاربر نهايي و مهارت هاي يافتن اطالعات

ارزيابي محتويات صفحات وب و اطالعات از دو جنبه كمي و كيفي بايد مورد توجه 
قرار بگيرد و براي اين ارزيابي موارد زير را بايد در نظر داشت:

 ارزيابي شهرت و اعتبار ارزيابي هدف
 ارزيابي به روز بودن اطالعات ارزيابي صحت

 ارزيابي نحوه ارائه اطالعات ارزيابي در دسترس بودن
 ارزيابي قيمت 
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آزمون نظري
1 - كدام يك از موارد زير از ويژگي هاي اصلي عصر اطالعات است؟ 

الف- جهاني شدن و افزايش صفحات وب      ب- افزايش صفحات وب 
د- گرايش به دانش و ارزيابي صفحات وب  ج- جهاني شدن و گرايش به دانش 

2 - مهارت يافتن اطالعات شامل كدام يك از گزينه هاي زير نيست؟ 
الف- بازيابي اطالعات                ب- ارزيابي اطالعات 

ج- تبادل اطالعات        د- ايجاد اطالعات  
3 - الزمه ارزيابي دقيق اطالعات بازيابي شده ........... است. 

الف- تبادل اطالعات صحيح      ب- تفكر انتقادي 
ج- تفكر خالق                  د- الف و ب  

4 - كدام يك از دامنه هاي زير از اعتبار كمتري نسبت به ساير دامنه ها برخوردار است؟ 
  ir-د           org-ج          edu-ب                 com -الف

5 - كدام يك از دامنه هاي زير به سايت هاي تجاري اختصاص دارد؟ 
 gov -د         com -ج         net-ب                org  -الف

6 - قرار دادن بخش «درباره ما» در سايت به دستيابي كدام مورد از پارامترهاي ارزيابي 
وب سايت كمك مي كند؟ 

الف-  هدف                         ب- شهرت و اعتبار 
ج- در دسترس بودن              د- نحوه ارائه اطالعات

7 - كدام يك از موارد زير جزء مالك هاي ارزيابي نيست؟ 
د- گستردگي  الف- هدف     ب- اعتبار       ج- صحت     

آزمون عملي
ــراي امتيازدهي به  ــايت ها ب ــك فرم طراحي كنيد كه تمام مالك هاي ارزيابي س 1 - ي

سايت ها در آن در نظر گرفته شده باشد.
2 - در زمينه علوم كامپيوتر، با استفاده از موتورهاي جستجو، 2 سايت پيدا كنيد، سپس با 

استفاده از فرمي كه در سؤال اول طراحي كرده ايد به اين سايت ها به طور مجزا امتيازدهي كنيد.
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پيوست
در اين بخش كدهاي اجرايي مربوط به وب سايت توضيح داده شده در واحدكار آخر 
ــكاالت احتمالي اجراي برنامه هاي خود را  ــت، با مطالعه دقيق كدها مي توانيد اش آمده اس

برطرف نماييد.
 insert.php:دريافت اطالعات از كاربر و ارسال آن به فايل  sabt.phpكد فايل•

<html dir="rtl"><head>

<meta http-equiv="Content-Language" content="fa">

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">

<title>New Page 1</title>

<script Language="Javascript">

 function checkform()

  {

    var f;

    f = document.forms[1];

      if (f.username_on.value= ="")

  {  

     alert(" لطفًا نام كاربري را وارد نماييد  ");      
f.username_on.focus();     

        return false;

        }

    f = document.forms[1];

    if (f.password_on.value= ="")

  {  

alert("لطفًا رمز عبور دلخواه را وارد كنيد ");      
 f.password_on.focus();    

        return false;

  }
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  f = document.forms[1];

    if (f.mail_on.value= ="")

  {  

     alert(“.لطفًا ايميل خود را وارد كنيد“);      
  f.mail_on.focus();   

        return false;

      }

      

  return true

}

</script>

<style type="text/css">

<!--

body {

background-color: #91C8FF;  

}

-->

</style></head>

<body>

<div align=center>

 <form action="?pg=insert.php" method=post name="form1" onSubmit="return

 checkform()">

<table border="0" width="60%" id="table1" height="30%">

<tr>  

<td colspan="2" height="21">   
براي عضويت در سايت، اين فرم را پر كنيد:

  <p align="center"><strong>
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</strong></td>

</tr>  

<tr>  

  <td bgcolor=""width="33%"><font face="Tahoma" size="2" 

color="#111111"><span lang="fa">

<span></font></td/>:نام كاربري

  <td bgcolor="" width="65%" height="20%”>&nbsp;<input type=text 

name="username_on"></td>

     </tr>

      <tr>

  <td bgcolor="" width="33%" height="24">

<font face="Tahoma" size="2" color="#111111"><span lang="fa"> :كلمه عبور
 </span></font></td>

                                              <td bgcolor="" width="65%" height="20%">&nbsp;<input  
  type="text" name="password_on"></td>

</tr>  

<tr>  

<td bgcolor=""width="33%" height="24">  

 <font face="Tahoma" size="2" color="#111111"><span lang="fa">:ايميل شما 
</span></font></td>

 <td bgcolor="" width="65%" height="20%">&nbsp;<input  
name="mail_on" size="40">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

        </td>

</td>  

</tr>  

<tr>  

<td bgcolor=""width="33%" height="24">  

 <font face="Tahoma" size="2" color="#111111"><span lang="fa">:انجمن انتخابي  
</span></font>
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</td>

<td>

     <select name="anj_on">  

</option>متفرقه  <option>    
     <option> VB</option>  
     <option> PHP </option>  

     <option> .NET</option>  
     <option> Access</option>  

     <option> MySQL</option>  

<option>Excel</option>       
</select>      
</td>  
</tr>  
<tr>  

<td width="33%" height="28">&nbsp;</td>  

 <td width="65%" height="28">&nbsp;<input type=submit value="تأييـــد">
<span lang="en-us">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

  <input type=reset value="انصــراف"></span></td> 

</tr>  
</table>

</form>

</div>

</body>

</html>

• كد فايل insert.php براي درج اطالعات ارسال شده از فايل sabt.php در پايگاه داده:
<html dir="rtl">
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<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">

<title/>انجام ثبت نام<title>

</head>

<body>

<div align=center>

</a></font></b>بازگشت<b><font face="Tahoma"><a href="index.php">

<table border=0>

<tr>

<td>

<?php

include "DB.php";

$myDb = new db();

$myDb->connect('on');

$username_on=$_POST['username_on'];

$password_on=$_POST['password_on'];

$mail_on=$_POST['mail_on'];

$anj_on=$_POST['anj_on'];

   $query="SELECT * From user_on ORDER BY id ASC";  
     $Result=$myDb->query($query);

$numRec = $myDb -> printrec($Result);     
      $end = count($numRec);

     //echo $end;

       $i=0; $flag=0;
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 while ($i <> $end){     
        $id = $numRec[$i]['id'];

        //echo $username_on ."&nbsp;&nbsp;".$numRec[$i]['username_on']."<br>";

        //echo $password_on ."&nbsp;&nbsp;".$numRec[$i]['password_on']."<br>";

        

         if (($username_on == $numRec[$i]['username_on']) && ($password_on ==

$numRec[$i]['password_on']))

         {

          $flag = 1;  /********* if has found inside the table ***********/

        }

        $i=$i+1;

     }

            

     if (($username_on != "") and ($password_on !="") AND ($flag != 1))

     {

        $query="insert into user_on (username_on,password_on,mail_on,anj_on) val-

ues ('".$username_on."','".$password_on."','".$mail_on."','".$anj_on."')";

        $result=mysql_query($query);

        

        $query2="SELECT * From user_on ORDER BY id ASC";

        $Result2=$myDb->query($query2);

        $numRec2 = $myDb -> printrec($Result2);

         $end2 = count($numRec2);

        echo $numRec[$end2]['id'];

        $userid = $numRec2[$end2-1]['id'];

        //echo $end2;

        $query3="insert into license_on (user_id,license) values ($userid,2)";

       // echo $query3;

     $result3=mysql_query($query3);   
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        if($result)

               {
   if (basename($_FILES['userfile']['name']) != "") 

      {        

         $query="SELECT * From user_on ORDER BY id ASC";       
                $Result=$myDb->query($query);

         $numRec = $myDb -> printrec($Result);       
            $end = count($numRec);     
          $rec_id = $numRec[$end-1]['id'];      

                
                $uploaddir = './upload/';

         $uploadfile =basename($_FILES['userfile']['name']);       
             list($file_name,$type) = split ('[.]', $uploadfile);   

        $uploadfile=$rec_id.".".$type;        
           if        (move_uploaded_file($_FILES['userfile']['tmp_name'],           $uploaddir      

 .$uploadfile))

          {      
                  $flag_upload=1;

    } else{            
   $flag_upload=0;               

                }

                
             } //if (basename($_FILES['userfile']['name']) != "")

    
              echo '<b><img border="0" src="img/anjam.jpg" width="200"

      height="41"></img></b>';
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     } //if($result)

      
     }else{  //(($username_on != "") and ($password_on !="") AND ($flag <> 1))

     

     echo "<b><img border='0' src='img/tekrar.jpg' width='200' height='41'></img></b>';

     }

             mysql_close();

?>  

</td>

</tr>

<</table

<p>&nbsp;</div>

</body>

<html/>
• كد فايل DB.php براي كار با پايگاه داده و تنظيم اتصاالت به آن:

<?php

class db{

var $link;  

//----------------------------------------------------------------------------------  
function connect($dbname){  

  $this->link = mysql_connect('localhost', 'root', '') 

ordie('Couldnot connect: ' . mysql_error());

mysql_select_db($dbname) or die('Could not select database');   
}  
--//--------------------------------------------------------------------------------------  

function query($query){  
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$result = mysql_query($query) or die('Query failed: ' . mysql_error());

return $result;  

  mysql_free_result($result);   

}  

//-----------------------------------------------------------------------------

function update($query){  

mysql_query($query);  

}  

 //------------------------------------------------------------------------------  

function add($sql){

mysql_query($sql);  

}  

//-------------------------------------------------------------------------------  

--

function printrec($result){  

$find=array();  

$line= mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC);  

array_push($find,$line);  

if($line==NULL){  

//echo("NULL");      

return;     

 }  

 else  

 {  

//print_r($line);     

 }  

     while ($line= mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC)) {   

//print_r($line);  

array_push($find,$line);   

}   
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return $find;

 }  

//--------------------------------------------------------------  

function clos(){  

mysql_close($this->link);  

}  

//--------------------------------------------------------------------------------  

}

?>

• كد فايل question.php براي دريافت پرسش هاي كاربران و درج در پايگاه داده:
<html dir="rtl">

<head>

<meta http-equiv="Content-Language" content="fa">

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">

<title>صفحه سؤاالت متداول كاربران</title>

</head>

<script Language="Javascript">

 function checkform()
  {

    var f;

    f = document.forms[1];

    if (f.user_question.value=="")  

   {

        alert(" لطفًا نام كاربرى را وارد نماييد ");      
     f.user_question.focus();
        return false;

       } 
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    f = document.forms[1];

    if (f.anj_question.value= ="")

  {  

        alert("لطفًا نام انجمن مربوطه  را وارد نماييد ");      
    f.anj_question.focus();  

        return false;

      }

      

       f = document.forms[1];

    if (f.ques_question.value= ="")

  {  

        alert("شما هيچ سؤالي را وارد نكرده ايد ");      

     f.ques_question.focus();

        return false;

      }

  return true

}

</script>

<body>

<?php

include "DB.php";

$myDb = new db();

$myDb->connect('on');

if (($_POST['ques_question'] != "") && ($_POST['flag'] == 1))
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{

 $user_question =$_POST['user_question'];

 $anj_question=$_POST['anj_question'];

 $ques_question=$_POST['ques_question'];

  $query=»insert       into        questions_on                       VALUES        (''

,'$anj_question','$user_question','$ques_question','')";

 //echo $query;

 $result=mysql_query($query);

 if($result)

  {

       echo 'سؤال شما براي مدير انجمن ارسال شد ';
   

  }ELSE{

        echo 'سؤال ثبت نشد';

  

{  

  }

?>

<form action=""  name="form1" method=post onSubmit="return checkform()">

<div align=center>

&nbsp;<table border="0" width="45%" id="table3" cellspacing="0" cellpadding="0">

<tr>  

<td width="100" align="center"><b>  

    <fontface="Tahoma"size="2" color="#000080">كاربر</font></b></td>

<td width="329">  
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<b><font size="2" face="Tahoma"color="#000080”>

<span lang="en-us">&nbsp;&nbsp; </span>  

<?php  

        $query="SELECT * From questions_on ORDER BY id_question ASC"; 
         $Result=$myDb->query($query);

  $numRec = $myDb -> printrec($Result);       
          $end = count($numRec);

      echo $numRec[$end]['id_question']+2;  
  

 echo "<input type='hidden' name='user_question' size='1' value='1'>";

?>  

</font></b>  

</td>  

</tr>  

<tr>  

<td width="100" align="center"><b>  
     <font face="Tahoma" size="2" color="#000080">انجمن</font></b></td>

<td width="329">&nbsp;<select name="anj_question" size="1">   
  <option value="VB">VB</option>  

  <option value="PHP">PHP</option>  

  <option value=".net">.net</option>   
  <option value="Access">Access</option>  

  <option value="MySQL">MySQL</option>  

  <option value="Excel">Excel</option>  

    <option value="متفرقه">متفرقه</option>

        </select></td>

</tr>  



268
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى

نام استاندارد: طراح صفحات وب(پيشرفته)
شماره: 2 /4 / 15- ف، هـ 

<tr>

<td width="100" align="center"><b>  

    <font face="Tahoma" size="2" color="#000080">

<font></b></td/> ارسال سؤال

      <td width="329">&nbsp;<textarea type=text name="ques_question"   
rows="6" cols="37"></textarea></td>

</tr>  

<tr>  

  <td width="100" height="25">&nbsp;</td>  

  <td width="329" height="25">&nbsp;<input type=submit value=" 

<"ارسال
  

     <input type=reset value="انصراف">
<input type=hidden name="flag" size="1" value="1">   

  

</td>  

</tr>  

 

</table>

</div>

  </form>

</body>

</html>

• كد فايل viewuser.php براي مشاهده مشخصات كاربراني كه قبًال ثبت نام كرده اند:
<html dir="rtl">

<head>
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<meta http-equiv="Content-Language" content="fa">

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">

</title>صفحه سؤاالت متداول كاربران<title>

</head>

<script Language="Javascript">

 function checkform()

  {

    var f;

    f = document.forms[1];

      if (f.user_question.value= ="")

  {  

        alert(" لطفًا نام كاربرى را وارد نماييد  ");      
    f.user_question.focus();  

        return false;

        }

    f = document.forms[1];

    if (f.anj_question.value= ="")

  {  

        alert("لطفًا نام انجمن مربوطه  را وارد نماييد ");      
    f.anj_question.focus();  

        return false;

      }

      

       f = document.forms[1];

    if (f.ques_question.value=="")

  {  

        alert("شما هيچ سؤالي را وارد نكرده ايد ");      
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    f.ques_question.focus();  

        return false;

      }

  return true

}

</script>

<body>

<?php

include "DB.php";

$myDb = new db();

$myDb->connect('on');

if (($_POST['ques_question'] != "") && ($_POST['flag'] = = 1))

{

 $user_question =$_POST['user_question'];

 $anj_question=$_POST['anj_question'];

 $ques_question=$_POST['ques_question'];

          $query="insert            into           questions_on                   VALUES           (''

,'$anj_question','$user_question','$ques_question','')";

 //echo $query;

 $result=mysql_query($query);

 if($result)

  {

       echo 'سؤال شما براي مدير انجمن ارسال شد ';
  }ELSE{
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        echo 'سؤال ثبت نشد';

  }

  }

?>

<form action=""  name="form1" method=post onSubmit="return checkform()">

<div align=center>

&nbsp;<table border="0" width="45%" id="table3" cellspacing="0" cellpadding="0">

<tr>  

 <td width="100" align="center"><b>   

  <font face="Tahoma" size="2" color="#000080">كاربر</font></b></td>

  <td width="329">  

<b><font size="2" face="Tahoma" color="#000080">   

<span lang="en-us">&nbsp;&nbsp; </span>   

<?php  

         $query="SELECT * From questions_on ORDER BY id_question ASC";

         $Result=$myDb->query($query);

         $numRec = $myDb -> printrec($Result);

          $end = count($numRec);

         echo $numRec[$end]['id_question']+2;

 echo "<input type='hidden' name='user_question' size='1' value='1'>";   

?>  

</font></b>  

</td>  

</tr>  

<tr>  

<td width="100" align="center"><b>  
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  <font face="Tahoma" size="2" color="#000080">انجمن</font></b></td>

<td width="329">&nbsp;<select name="anj_question" size="1">   
  <option value="VB">VB</option>  

  <option value="PHP">PHP</option>  

  <option value=".net">.net</option>  

  <option value="Access">Access</option>  

  <option value="MySQL">MySQL</option>   
  <option value="Excel">Excel</option>  

  <option value="متفرقه">متفرقه</option>

        </select></td>

</tr>  

<tr>  

<td width="100" align="center"><b>  

 <font face="Tahoma" size="2" color="#000080">ارسال سؤال </font></b></td>

  <td width="329">&nbsp;<textarea type=text name="ques_question" 

rows="6" cols="37"></textarea></td>

</tr>  

<tr>  

<td width="100" height="25">&nbsp;</td>  

 <td width="329" height="25">&nbsp;<input type=submit value=" ارسال">
  

        <input type=reset value="انصراف">
<input type=hidden name="flag" size="1" value="1">   

         </td>

 </tr>

 
</table>
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<</div

</form>

</body>

</html>

ــد فايلindex.htm  دريافت نام كاربري و كلمه عبور اعضا براي ورود كاربران  • ك
Enterance.php و ارسال آن به فايل

<html dir="rtl">

<<head

<meta http-equiv="Content-Language" content="fa">

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">

<title>New Page 1</title>

</head>

<body>

<form action="Enterance.php" method="post">

     <font color="#000080" size="1" 

face="Tahoma">نام كاربري:</font><br>

     <input type=text name="username" align=right 

size=8><br>

     <b><font color="#000080" face="Tahoma" 

size="1">كلمه عبور :</font></b><font color="#000080"><br>

     </font><input type=text name=pass 

size=8><br><input type=submit   value="تأييــد"   size=11><input   type=reset 

value="انصراف"></form>

</body>

</html>
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نكته

•كد فايل Enterance.php براي بررسي نام كاربري و كلمه عبور اعضا:

      در اين فايل بررسي مي شود كه نام كاربري و كلمه عبور، مربوط به اعضاي 
ــات مختلف از جمله  ــد امكان ــايت، اگر كاربر عادي باش ــت يا مديران س عادي اس
ــاهده جواب سؤاالتي كه از قبل مطرح كرده است، امكان درج سؤال جديد و ...  مش
در اختيار او قرار مي گيرد، اما براي مديران سايت امكان مشاهده سؤاالت مربوط در 

انجمن ها، امكان پاسخ به سؤاالت و ... فراهم مي شود. 

متن سؤاالت توسط فايل show_ques_admin.php براي مدير سايت نمايش داده مي شود 
كه در ادامه بيان شده است:

  <?php

session_start();

?>

<html dir="rtl">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">

<<meta http-equiv="Content-Language" content="fa"

<title></title>

</head>

<body>

<?php

include "DB.php";

$myDb = new db();

$myDb->connect('on');

 $query="SELECT * From user_on where username_on = '". $_POST['username'] ."' AND 

password_on = '" . $_POST['pass']."'";
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$result=$myDb->query($query);

 $num = $myDb -> printrec($result);

$end = count($num); 

if ($end == 0)

{

?>

  <div align=center>

  <table border="1" width="70%" id="table1" cellspacing="0" cellpadding="0">

 <tr>

  <td width="70%">

  </td>

 </tr>

 <tr>

  <td width="70%">&nbsp;</td>

 </tr>

  </table>

  </div>

<?php

}else{

  $user_id = $num[0]['id'];

  $_SESSION['anjoman_name'] = $num[0]['anj_on'];

  //echo $_SESSION['anjoman_name'] ;

  $query_lice="SELECT * From license_on where user_id = $user_id";

  //echo $query_lice;

  $result_lice=$myDb->query($query_lice);

  $num_lice = $myDb -> printrec($result_lice);

  $end_lice = count($num_lice);
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  if ($end_lice > 0){

  

   if ($num_lice[0]['license'] = = 1)

   {

   ?>

  <script language=javascript>

   window.location="index.php?pg=show_ques_admin.php";

  </script>

   <?php

   }else if ($num_lice[0]['license'] == 2)

   {
   ?>

  <script language=javascript>

   window.location="index.php?pg=show_ques.php";

  </script>

   <?php

   }
  }
}  

?>  

</body>

</html>

 •كد فايل show_ques_admin.php براي مشاهده سؤاالت مربوط به مدير انجمن:

<?php

session_start();

?>

<html dir="rtl">
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<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">

<title>New Page 1</title>

</head>

<body>

<?php

include "DB.php";

$myDb = new db();

$myDb->connect('on');

  $query="SELECT * From questions_on where answer_question = ''  ORDER BY 

id_question DESC";

  //echo $query;

  $result=$myDb->query($query);

  $num = $myDb -> printrec($result);

  $end = count($num); 
  if ($end > 0)

  { 

?>

<div align=center>

<p><font color="#E7CFB8"><b>سؤاالت متداول</b></font></p>

<table border="1" width="500" id="table2" cellspacing="0" cellpadding="0" 

bordercolor="#FFFFFF">

 <tr>

  <td width="7%" align="center" bgcolor="#E7CFB8" height="40">

  <b>

  <font color=#5A3D1F face="Tahoma" size="2">رديف</font></b></td>
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<td width=”220” align=”center” bgcolor=”#E7CFB8” height=”40”>

  <b>

  <font                                         face=”Tahoma”                      size=”2” 

color=”#5A3D1F”>              </font></b></td>

  <td width="12%"align="center" bgcolor="#E7CFB8" height="40">

  <b>

  <font face="Tahoma" size="2" color="#5A3D1F">         </font></b></td>

  <td align="left" width="34%" bgcolor="#E7CFB8" height="40">

  <p align="center"><b><font face="Tahoma" size="2" 
color="#5A3D1F">سؤال</font></b></td>

  <td align="left" width="22%" bgcolor="#E7CFB8" height="40">

  <p align="center"><b><font face="Tahoma"size="2" 

color="#5A3D1F">پاسخ</font></b></td>

 </tr>

 

    

     <?php

     for($i=0;$i<$end;$i++)

     {

      ?>

     <tr>

     <td width="7%" align="center" bgcolor="#F7EEE6" height="40"><b>

     <font color="#5A3D1F" style="font-size: 9pt" face="Tahoma">

     <?PHP ECHO $i+1; ?>

  

      </font>

      </b></td>

      <td width="7%" align="center" bgcolor="#F7EEE6" height="40" ><b>

انجمن

كاربر
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      <font color="#5A3D1F" style="font-size: 9pt" face="Tahoma">

      <?PHP ECHO $num[$i]['anj_question']; ?>

      </font>

      </b></td>

      <td width="7%"align="center" bgcolor="#F7EEE6" height="40"><b>

      <font color="#5A3D1F" style="font-size: 9pt" face="Tahoma">

      <?PHP ECHO $num[$i][<user_question>]; ?>

      </font>

      </b></td>

      <td width="7%" align="center" bgcolor="#F7EEE6" height="40"><b>

      <font color="#5A3D1F" style="font-size: 9pt" face="Tahoma">

      <?PHP ECHO $num[$i]['ques_question']; ?>

      </font>

      </b></td>

      <td width="7%" align="center" bgcolor="#F7EEE6" height="40"><b>

      <font color="#5A3D1F" style="font-size: 9pt" face="Tahoma">

      <?PHP 

      IF ($num[$i]['answer_question'] != "")

      {

        ECHO $num[$i]['answer_question']; 

      }ELSE{

        ECHO "---";

      }  ?>

 </font>

      </b></td>

      </tr>

      <?PHP
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    }

     mysql_close();             

 ?>

</table>

</div>

<?php

}else{

?>

<div align=center>

<p><font color="#E7CFB8"><b>سؤاالت متداول</b></font></p>

<table border="1" width="400" id="table2" cellspacing="0" cellpadding="0" 
bordercolor="#FFFFFF">

 <tr>

  <td align="center" bgcolor="#E7CFB8" height="40">

  <p align="center"><span lang="fa"><b>

  <font face="Tahoma" size="2" color="#5A3D1F"> 

در حال حاضر هيچ سؤالي جهت نمايش موجود نيست
  </font></b></span></td>

 </tr>

 

 </table>

 </div>   

<?php

}

?>

</body>
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</html>

• كد فايل show_ques.php براي مشاهده كل سؤاالت مطرح شده:
<?php

session_start();

?>

<html dir="rtl">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">

<title>New Page 1</title>

</head>

<body>

<?php

echo $_SESSION['anjoman_name'];

include "DB.php";

$myDb = new db();

$myDb->connect('on');

  $query="SELECT * From questions_on where ( anj_question = '" . $_SESSION[anjoman_

name] ."' AND answer_question = ")  ORDER BY id_question DESC";

  $result=$myDb->query($query);

  $num = $myDb -> printrec($result);

$end = count($num); 

  if ($end > 0)

  { 

?>

<div align=center>

<p><font color=”#E7CFB8”><b>سؤاالت متداول</b></font></p>
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<table border="1" width="500" id="table2" cellspacing="0" cellpadding="0" 
bordercolor="#FFFFFF">

 <tr>

  <td width="7%" align="center" bgcolor="#E7CFB8" height="40">

  <b>

  <font color=#5A3D1F face="Tahoma" size="2">رديف</font></b></td>

  <td width="220" align="center" bgcolor="#E7CFB8" height="40">

  <b>

  <font                          face="Tahoma"                       size="2" 

color="#5A3D1F">انجمن</font></b></td>

  <td width="12%" align="center" bgcolor="#E7CFB8" height="40">

  <b>

  <font face="Tahoma" size="2" color="#5A3D1F">كاربر</font></b></td>

  <td align="left" width="34%" bgcolor="#E7CFB8" height="40">

  <p     align="center"><b><font             face="Tahoma"                size="2" 
color="#5A3D1F">سؤال</font></b></td>

  <td align="left" width="22%" bgcolor="#E7CFB8" height="40">

  <p align="center"><b><font face="Tahoma" size="2" 

color="#5A3D1F">پاسخ</font></b></td>

 </tr>

 

    
     <?php

     for($i=0;$i<$end;$i++)

     {

      ?>

      <tr>
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      <td width="7%" align="center" bgcolor="#F7EEE6" height="40"><b>

      <font color="#5A3D1F"style="font-size: 9pt" face="Tahoma">

      <?PHP ECHO $i+1; ?>

      </font>

      </b></td>

      <td width="7%" align="center" bgcolor="#F7EEE6" height="40" ><b>

      <font color="#5A3D1F" style="font-size: 9pt" face="Tahoma">

      <?PHP ECHO $num[$i]['anj_question']; ?>

      </font>

      </b></td>

      <td width="7%" align="center" bgcolor="#F7EEE6" height="40"><b>

      <font color="#5A3D1F" style="font-size: 9pt" face="Tahoma">

      <?PHP ECHO $num[$i]['user_question']; ?>

      </font>

      </b></td>

      <td width="7%" align="center" bgcolor="#F7EEE6" height="40"><b>

      <font color="#5A3D1F" style="font-size: 9pt" face="Tahoma">

      <?PHP ECHO $num[$i]['ques_question']; ?>

      </font>

      </b></td>

      <td width="7%" align="center" bgcolor="#F7EEE6" height="40"><b>

      <font color="#800000" style="font-size: 9pt" face="Tahoma">

      <?PHP 

      IF ($num[$i]['answer_question'] != "")

      {

        ECHO $num[$i]['answer_question']; 
      }ELSE{

        $ques_id = $num[$i]['id_question'];
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        ECHO "<a href='index.php?pg=answer.php&ques_id=$ques_id'> 

;"براي پاسخ به اين سؤال كليك كنيد"

      }  ?>

      </font>

      </b></td>

      </tr>

      <?PHP

      }

     mysql_close();             

 ?>

</table>

</div>

<?php

}else{

?>

<div align=center>

<p><font color="#E7CFB8"><b>سؤاالت متداول</b></font></p>

<table border="1" width="400" id="table2" cellspacing="0" cellpadding="0" 
bordercolor="#FFFFFF">

 <tr>

  <td align="center" bgcolor="#E7CFB8" height="40">

  <p align="center"><span lang="fa"><b>

  <font face="Tahoma" size="2" color="#5A3D1F"> 

در حال حاضر هيچ سؤالي جهت نمايش موجود نيست
  </font></b></span></td>

 </tr>
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 </table>

 </div>   

<?php

}

?>

</body>

</html>

•كد فايل answer.php براي ارائه پاسخ به سؤاالت توسط مدير انجمن:
<?php

session_start();

?>

<html dir="rtl">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">

<title>New Page 1</title>

</head>

<body>

<?php

echo $_SESSION['anjoman_name'];

include "DB.php";

$myDb = new db();

$myDb->connect('on');

  $query="SELECT    *     From   questions_on    where   ( anj_question    =   "".           

$_SESSION[anjoman_name] .'''AND answer_question = '' )  ORDER BY id_question 

DESC";
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  $result=$myDb->query($query);

  $num = $myDb -> printrec($result);

  $end = count($num); 

  if ($end > 0)

  { 

?>

<div align=center>

<p><font color="#E7CFB8"><b>سؤاالت متداول</b></font></p>

<table     border="1"     width="500"       id="table2" cellspacing="0" cellpadding="0" 
bordercolor="#FFFFFF">

 <tr>

  <td width="7%" align="center" bgcolor="#E7CFB8" height="40">

  <b>

  <font color=#5A3D1F face="Tahoma" size="2">رديف</font></b></td>

  <td width="220" align="center" bgcolor="#E7CFB8" height="40">

  <b>

  <font                            face="Tahoma"                       size="2" 

color="#5A3D1F">انجمن</font></b></td>

  <td width="12%" align="center" bgcolor="#E7CFB8" height="40">

 <b>

  <font face="Tahoma"size="2" color="#5A3D1F">كاربر</font></b></td>

  <td align="left" width="34%" bgcolor="#E7CFB8" height="40">

  <p          align="center"><b><font       face="Tahoma"            size="2" 

color="#5A3D1F">سؤال</font></b></td>

 <td align="left" width="22%" bgcolor="#E7CFB8" height="40">
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  <p        align="center"><b><font       face="Tahoma"         size="2" 
color="#5A3D1F">پاسخ</font></b></td>

 </tr>

     

     <?php

     for($i=0;$i<$end;$i++)

     {

      ?>

      <tr>

      <td width="7%"align="center" bgcolor="#F7EEE6" height="40"><b>

      <font color="#5A3D1F" style="font-size: 9pt" face="Tahoma">

      <?PHP ECHO $i+1; ?>

      </font>

      </b></td>

      <td width="7%" align="center" bgcolor="#F7EEE6" height="40" ><b>

      <font color="#5A3D1F" style="font-size: 9pt" face="Tahoma">

      <?PHP ECHO $num[$i]['anj_question']; ?>

      </font>

      </b></td>

      <td width="7%" align="center" bgcolor="#F7EEE6" height="40"><b>

      <font color="#5A3D1F" style="font-size: 9pt" face="Tahoma">

      <?PHP ECHO $num[$i]['user_question']; ?>

      </font>

      </b></td>

      <td width="7%" align="center" bgcolor="#F7EEE6" height="40"><b>

      <font color="#5A3D1F" style="font-size: 9pt" face="Tahoma">

      <?PHP ECHO $num[$i]['ques_question']; ?>

      </font>
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     </b></td>

      <td width="7%" align="center" bgcolor="#F7EEE6" height="40"><b>

      <font color="#800000" style="font-size: 9pt" face="Tahoma">

      <?PHP 

      IF ($num[$i]['answer_question'] != "")

      {

        ECHO $num[$i]['answer_question']; 

      }ELSE{

        $ques_id = $num[$i]['id_question'];

        ECHO "<a href='index.php?pg=answer.php&ques_id=$ques_id'> 

«براي پاسخ به اين سؤال كليك كنيد»;
      }  ?>

      </font>

      </b></td>

      </tr>

      <?PHP

      }

     mysql_close();             
 ?>

</table>

</div>

<?php

}else{

?>

<div align=center>

<p><font color="#E7CFB8"><b>سؤاالت متداول</b></font></p>

<table border="1" width="400" id="table2" cellspacing="0" cellpadding="0" 
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 bordercolor="#FFFFFF">

 <tr>

  <td align="center" bgcolor="#E7CFB8" height="40">

  <p align="center"><span lang="fa"><b>

  <font face="Tahoma" size="2" color="#5A3D1F"> 

در حال حاضر سؤالي جهت نمايش موجود نيست 
</font></b></span></td>  

 </tr>

 
 </table>

 </div>   

<?php

}

?>

</body>

</html>
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پاسخنامه
واحدكار اول

4- ج) 2- ب)            3- د)           1- د)        

1- الف)            2- الف)                  3- الف)           4- ج)

واحدكارهفتم

واحدكارششم

واحدكارپنجم

واحدكار چهارم

واحدكار سوم

واحدكاردوم

1- ج)                2- ب)                   3- د)           4- ج)
5- ب)               6- ج)                   7- ج)               8- الف)
9- ب)               10- د)                  11- ب)              12- ج)

1- ج)             2- ب)                   3- ج)            4- د)
5- الف)

1- ج)             2- الف)                 3- ج)            4- ب)
5- ب)               6- ج)

1- د)             2- الف)         3- د)             4- ب) 
6- ج)                    7- الف)             8- ب)  5- ب)       
12- ب) 10- الف)        11- ج)         9- الف)      

13- الف)

1- الف)             2- ج)                  3- الف)            4- د)
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پاسخ نامه

واحدكاریازدهم

واحدكاردهم

واحدكاردوازدهم

واحدكارنهم

واحدكارهشتم
1- ب(              2- ج(                    3- ب(              4- الف(

5- د(              6- ج( 

1- ج(                   2- الف(          3- ج(            4- د(
5- الف(             6- ب(

1- د(                    2- ب(              3- ج(            4- الف( 
5- ج(             6- ب(          7- ج(

4- ج(  1- ب(                  2- ب(          3- الف(  
8- ج( 5- د(             6- الف(          7- ب(  

1- ج(              2- د(                     3- ب(            4- الف(
5- ج(             6- ب(          7- د(
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