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19.23 مرور کلی کار با فرم ................................424
424..... php 20.23 دستورات اجرایی پایگاه داده در
21.23 ایجاد فرم تماس همراه با پایگاه داده ...........426
430......... CREATE 22.23 ایجاد پایگاه داده با دستور
431....... mysqli 23.23 ارتباط با پایگاه داده به روش
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مقدمه : 
از زماِن اولین آشنایی من با راه اندازی و طراحی وبسایت، حدود 8 سال می گذرد.

در سالهای اول بدلیل عدم آشنایی با کدنویسی و طراحی حرفه ای تنها با نصب اسکریپتهای گوناگون کارهای 
خود و سفارش مشتریانم را انجام می دادم. ولی در بعضی مواقع برای انجام برخی سفارشات ساده مجبور می 
شدم برای تغییری کوچک، با آزمون خطا وقت زیادی را صرف کنم که گاهی مواقع حتی به نتیجه خاصی هم 

نمی رسیدم!

      به همین دلیل اگر شما تصمیم دارید بصورت تخصصی روی این حرفه کار کنید باید عالوه بر توانایی نصب 
و کار با اسکریپتهای مختلف ، با زبانهای Html ، CSS ، PHP و JavaScrip آشنایی داشته باشید و قادر به کار 

با MySQL باشید .
     در این کتاب فرض من بر این است که شما هیچگونه اطالعاتی در زمینه طراحی سایت ندارید و همه چیز را 
از ابتدا توضیح داده ام. سعی کنید حتی اگر مبحثی را پیش از این یاد داشته اید، باز هم آن  را بصورت گذرا مرور 
کنید و از هیچ بخشی عبور کنید، چون در البالی برخی از نوشته ها نکته هایی را ذکر کرده ام که یاد داشتن آن 

برای سایر اسکریپتها نیز ضروری است.

     نحوه فصل بندی کتاب بر این پایه است که یادگیری را کاربردی بیاموزیم و نه آکادمیک . در آموزش آکادمیک 
می بایست ابتدا فصل های 20 ، 21 ، 22 ، 23 یعنی ) آموزش کدنویسی html ، سی اس اس ، جاوااسکریپت و 
PHP ( آموزش داده می شد ، سپس فصل 19 )آموزش mysql و برنامه phpmyadmin ( گفته می شد و پس از 
این فصلهای پایه ای کار با فصل های کاربردی یعنی فصل های 1 تا هجده گفته می شد . ولی در این کتاب برای 
باالبردن راندمان یادگیری و جلوگیری از خستگی های احتمالی بر آن شدیم تا از همان ابتدا شما را وارد کار کنیم 
و در مواردی که نیاز به مطالب پایه ای است شما را به فصل های مربوطه ارجاع دهیم . هنگامی که یک دانشجوی 
مهندسی عمران درصد اختالط بتن را می آموزد شاید اهمیت آن را نفهمد و میزان آن را به خاطر نسپارد. ولی 
زمانی که یک کارگر ساختمانی وارد این رشته می شود، نگاه بسیار باالتر و دقیق تری نسبتا به این درصد ها دارد 

و کارایی بسیار باالتری می تواند داشته باشد. هدف از نحوه تدریس این کتاب نیز به این خاطر است .

     در ابتدا باید با مفهوم سایت آشنا شویم . سایت اینترنتی دارای یک آدرس و یک فضا برای نگهداری اطالعات 
است. به آدرس سایت دامنه )دامین ، دومین و ...( گویند . دامنه تنها یک نام است و به جز آدرس DNS سرور 
و مشخصات صاحب دامنه قادر به ثبت و نگهداری هیچگونه اطالعاتی نیست. برای نگهداری اطالعات به فضا نیاز 
دارید که به این فضا هاست می گویند. هاست از کلمه انگلیسی hosting آمده و به معنای میزبانی )اطالعات( 

است.

     اگر به تاریخچه وب نگاهی بیاندازیم ، صفحات وب ابتدا با زبان Html ایجاد شدند. Html  زبان برنامه نویسی 
نیست و تنها برای برچسب گذاری به کار می رود و به عبارت دیگر زبان نشانه گذارِی متن )ابرمتن( است.

در صفخات html به کاربر امکان ایجاد تغییر و یا ثبت اطالعات در صفحه داده نمی شود و مطالب موجود در 
سند تنها جنبه اطالع رسانی دارند.

     بعدها با پیدایش PHP و ایجاد سندهای CSS ، صفحات وب کارآمدتر و زیبا تر شدند و صفحات وب امروزی 
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بوجود آمدند. چنانچه گفتیم در این کتاب بر آن شدیم تا به همان ترتیبی که طراحان و برنامه نویسان وب بصورت 

تجربی مراحل آشنایی با این فرآیند را طی می کنند ، بخش های مختلف طراحی وب را آموزش دهیم. 

     درفصل اول ابتدا نصب پیکربندی PHP و ایجاد MySQL بر روی کامپیوتر را توضیح داده ام.
     علت نصب برنامه Wamp در آغاز فصل یک، این است که اصوال برای اجرای صفحات PHP بر روی کامپیوتر 
قابل  با داشتن یک مرورگر  تنها  HTML که  فایلهای  باشد. درست عکِس  برنامه هایی می  نیاز به یک چنین 
بارگذاری هستند. این برنامه ها با ایجاد MySQL و PHP بر روی سیستم عامل کاربر، شبیه ساِز سرورهای 

شبکه اینترنت می باشند. 

     اگر بخواهیم تخصصی تر به ماجرا نگاه کنیم سرورهای اینترنتی برای کارکردن فایلهای PHP، مجهز به برنامه 
های پردازشگر PHP و MySQL شده اند. همچنین فایلهای PHP بخودی خود قابلیت نمایش در مرورگر را 

ندارند، به همین جهت معموال کدهای PHP برای نمایش بین تگهای HTML قرار می گیرند . 
مثال زیر که قسمتی از یک فایل php است این موضوع را برای شما روشن تر خواهد نمود :

    <p> در خط نخست، یک تگ html است که به مرورگر می فهماند باید محتویات آن را تا هنگام بسته شدن 
توسط تگ پایانی <p/> موجود در خط ششم، یک پاراگراف به حساب آورد.

در خط  دوم با دستور php?> برنامه نویسی php آغاز می شود . در خط سوم متغیر paragraph تعریف می 
شود و مقدار hello my friends درون آن قرار می گیرد.

در خط چهارم دستور echo برای نمایش محتویات متغیر پاراگراف داده می شود. 
در خط پنجم بوسیله تگ انتهایی <? دستورات PHP خاتمه می یابد. در خط آخر با تگ <p/> پاراگراف تمام 

می شود . 
     در مثال باال محتویات درون تگ PHP توسط سرور ترجمه شده و تنها جمله hello my friends به عنوان 

خروجی PHP ، برای نمایش درون تگ html قرار می گیرد.

و در پایان مرورگر خروجی زیر را در صفحه نمایش می دهد :
  hello my friends

   با توجه به مثال باال دیدیم که مرورگر هیچ کاری با فایلهای PHP ندارد و قدرتی هم برای پردازش آنها ندارد 
و در واقع برای کار با PHP نیاز به پردازشگرهای PHP داریم که برای فعال کردن آن در ویندوز و در این کتاب 
از برنامه Wamp استفاده می کنیم. سرورها به نوعی فایلهای PHP را پردازش و محتویات آن را بدست آورده و 

برای نمایش درون سندهای Html قرار می دهند.
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   در ادامه و پس ار نصب و فعال سازی برنامه Wamp به نصب اسکریپتها می پردازیم.

   برای شروع کار با اسکریپت ها ، در فصل دوم از اسکریپت وردپرس شروع کردیم. اگر هنوز تجربه طراحی و راه 
اندازی وبسایت را نداشته اید شاید برایتان جای سئوال باشد که یک صفحه وب از لحاظ ساختاری چگونه طراحی 

می شود و فایلهای آن در کجا قرار می گیرند.

  به عنوان مثال، شما قرار است سایتی را یک هفته ای طراحی کنید و تحویل مشتری بدهید. پس از ثبت دامنه 
و فضای هاست یک صفحه بر روی آن سایت قرار می دهید و می نویسید که سایت در دست ساخت است و یک 
تصویر بر روی صفحه اصلی سایت قرار می دهید که نشانگر تالش شما برای راه اندازی آن سایت است. )شکل1(

 html ایجاد کرده ام که کدهای مربوط به زبان index.htm برای ساخت صفحه شکل1، من یک فایل با نام  
صفحه را درون آن قرار داده ام  . همچنین سه پوشه در کنار آن قرار داده تا فایل های مربوط به این صفحه را 
 java برای قرار دادن تصویر موجود در صفحه ، یک پوشه با نام images درون آن قرار دهم. یک پوشه به نام
برای قرار دادن فایلهای جاوااسکریپت استفاده شده در این صفحه و یک پوشه با نام sounds برای قرار دادن 

موسیقی پس زمینه این صفحه .

شکل 1

تصویر نحوه قرار گرفتن این فایلها را در شکل 2 و درون کامپیوتر من ببینید :
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شکل 2
      اگر بخواهم این صفحه را بر روی سایت قرار دهم ، دقیقا همین فایلها را به همین شکل بر روی هاست سایت 

قرار می دهم. پس ساختار هاست سایت دقیقا مشابه هارد کامپیوتر است.
     صفحات html بصورت ثابت و استاتیک هستند و عالوه براینکه کار با آنها بسیار وقت گیر است، نیازهای 
 PHP مدیران و کاربران سایت ها را نیز برطرف نمی کند. به این ترتیب میل به استفاده از زبانهای برنامه نویسی
و ASP.NET در بین مدیران و گسترش دهندگان وب بوجود آمد و روز به روز میزان استفاده از آن افزایش پیدا 

کرد.

      اساس این کتاب، کار با PHP می باشد و عمال با برنامه نویسی و اسکریپتهای ASP کاری نداریم. اولین و 
ساده ترین راه برای کار با صفحات و سایتهای PHP استفاده از اسکریپتهای آماده است. اسکریپتها برنامه هایی 
هستند که بصورت رایگان و در مواردی با پرداخت هزینه اندک از سایتهای سازنده دانلود شده و بر روی هاست 

سایت نصب می شوند. 

فایلهای است.  متفاوت  کامال  کامپیوتر  روی  بر  بازی  یک  یا  افزار  نرم  نصب  با  اسکریپتها  نصب  فلسفه       
Setup در ویندوز حاوی فایلهایی اجرایی بصورت فشرده شده است که در هنگام نصب عالوه بر باز شدن فشردگی، 

فایلهای سیستمی خاصی در مکانهای مختلف قرار می گیرند و گاهی تنظیمات ویندوز را نیز تغییر می دهند .

     ولی فایلهای install در اسکریپتها تنها وظیفه اتصال و پیکربندی پایگاه داده )database( را دارند و در 
مواردی اندک، میزان دسترسی به فایلهای مختلف سایت را نیز تعیین می کنند. پیکربندی پایگاه داده یعنی 

جداولی درون بانک اطالعاتی شما ایجاد می شود تا اطالعاتی را که در سایت تان قرار می دهید درون آن 
جداول نگهداری شوند. با این فرآیند در فصل نوزدهم بیشتر آشنا خواهید شد.

     نصب اسکریپتهای مختلف به جز اسکریپت های نال شده )کپی شده( تقریبا شبیه هم است . برای نصب 
نصب  هنگام  داشت.  خواهید  داده  پایگاه  برای  کاربری  اشتراک  یک  و  داده  پایگاه  یک  به  نیاز  شما  اسکریپت، 
اسکریپت )در میانه راه و پس از وارد کردن نام پایگاه داده و اشتراک کاربری( به مرحله ای می رسید که می 
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و  ایمیل خود  باید  مرحله  این  در  کنید.  تعیین  عبور  رمز  و  کاربری  نام  مدیریِت سایِت خود یک  برای  بایست 
مشخصات خود را نیز وارد نمایید. دقت داشته باشید از ایمیل معتبری در این قسمت استفاده نمایید، چون تمام 
امنیت سایت شما وابسته به این ایمیل است و در صورت گم کردن رمز ایمیل و یا هک شدِن آن به مشکالت 

زیادی بر خواهید خورد و حتی امکان حذف سایت شما نیز وجود دارد!

user- در این کتاب از دو لفِظ اشتراِک کاربری و ناِم کاربری استفاده شده است. درواقع معادل هردوی اینها       
name می باشد ولی بخاطر اینکه شما درگیر مشکل و اشتباه نشوید، به username پایگاِه داده عنواِن اشتراک 

کاربری را اطالق کرده ایم و به username مدیریِت سایت برای ورود به پنِل مدیریت، نام کاربری می گوییم.

         در این کتاب، در اولین فعالیت اقدام به نصب اسکریپت وردپرس بر روی لوکال هاست )کامپیوتر( کرده 
ایم. پس از نصب اسکریپت وردپرس قسمت های مختلف ارسال و ویرایش متن را توضیح داده ایم. به فایلهایی 
که شکل کلی سایتها را تغییر می دهند پوسته یا قالب می گویند. شما یک اسکریپت را نصب می کنید و پس 
از آن برای تغییر ظاهر سایت تنها باید بدنبال پوسته )قالب( بگردید و دیگر با فایلهای سیستمی اسکریپت کاری 
نخواهید داشت. در اسکریپتهای معتبر امکانی به نام درون ریزی و برون ریزی ) import & Export ( وجود 
دارد که به مدیر سایت این قابلیت را می دهد تا از اطالعاِت سایت، نسخه پشتیبان یا backup تهیه نماید و در 
مواقع نیاز دوباره از آنها استفاده نماید. برای نمونه در فصل وردپرس کار با این ابزار را آموزش داده ایم . در سایر 

اسکریپتها نیز این امکان با شباهتی نزدیک به این ، کار می کند.

       همچنین برای نمونه در فصل وردپرس به ایجاد گالری تصاویر پرداخته ایم که البته شما می توانید با استفاده 
از افزونه های دیگر گالری های شیک تری هم ایجاد نمایید. کار با افزونه ای که به عنوان گالری ساز در این فصل 
معرفی شده است عالوه بر ایجاد گالری تکنیک هایی را در مورد کار با وردپرس به شما می آموزد . پس اگر حتی 
تمایلی به ایجاد گالری ندارید حتما این بخش را بصورت گام به گام انجام دهید. استمرار کار با افزونه های مختلف 

مهارت شما را برای ایجاد سایتهای حرفه ای تر باال می برد.

      عالوه بر افزونه ها، هنر دیگری نیز در کار با اسکریپتها وجود دارد که می توان قابلیتها و امکانات یک سایت 
را باال برد. به این تکنیک ها در برخی اسکریپت ها "هک" می گویند. اساس کار هک ، وابسته به قدرت برنامه 
نویسی و آشنایی شما با یک اسکریپت است. بدین صورت که با افزودن یک خط کد به بخشی از فایلهای سایت 
امکانات جالبی را در صفحه وب تان پدید می آورید. نمونه این کار را در بخش اضافه کردن فیلد اضافه به مطالب 
در وردپرس نشان دادم. هک ها در اسکریپت دیتاالیف که در فصل چهارم به آن پرداخته ایم قابلیت های بسیار 

زیادی را اضافه می کنند.

        در فصل دوم برای آشنایی شما با تگهای مختلف پوسته وردپرس یکی از پوسته هایی که برای مشتریانم 
آماده کرده ام را بصورت خط به خط آنالیز کرده ام و گفته ام که کدهای مختلِف فایلهای پوسته به چه کاری می 
آیند . درفصل چهارم و کار با دیتاالیف، به طراحی پوسته برای دیتاالیف پرداخته ام و در فصل 8 طراحی قالب 

شبکه اجتماعی شیرترانیکس را مرور می کنیم.
 JavaScript و CSS و html البته چیزی که الزم است شما آنها را یاد داشته باشید آشنایی با کدهای        
این  از  انتهای کتاب تمامی نکاتی که در سطح مفدماتی و متوسطه  . در فصل های  PHP است  تا حدودی  و 
زبانها می بایست بدانید را آموزش داده ام. پس اگر می خواهید دست به ویرایش پوسته هر اسکریپتی بزنید و با 
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JavaScript ، CSS ، HTML و PHP آشنایی ندارید این چهار فصل را بخوانید. من طراحی و ویرایش پوسته 
در وردپرس و دیتاالیف را مفصل توضیح داده ام. پیشنهاد من اینست که حتی اگر تمایلی به کار با اسکریپتهای 
دو فصل  پوسته  بخش طراحی   ،  css و   html با کدهای  کار  مهارت  برای کسب  ندارید،  دیتاالیف  و  وردپرس 

وردپرس و دیتاالیف را مطالعه کنید.

   در فصل سوم کتاب ، آموزش ایجاد یک سیستم وبالگدهی )به مانند بالگفا ، میهن بالگ ، پرشین بالگ ...( را 
با هسته وردپرسی بصورت مختصر و در حد راه اندازی ، توضیح داده ام.

چنانکه گفته شد در فصل چهارم به اسکریپت مدیریت محتوای دیتاالیف پرداخته ایم و این اسکریپت را بر روی 
لوکال هاست )کامپیوتر( نصب کرده ایم. در مرحله دوم نصب این اسکریپت دسترسی به فایلها و پوشه هایی که 
نیازمند دسترسی زیاد هستند چک می شود و در صورتی که این دسترسی وجود نداشته باشد باید بسته به اینکه 
از چه نوع کنترل پنلی )CPanel ، Kloxo و یا DirectAdmin( و یا FTP استفاده می کنید با توجه به فصل 
پانزدهم و آموزش کار با CPanel ، Kloxo ، ِDirectAdmin و یا فصل شانزدهم ) آموزش FTP ( ، دسترسی 

های مورد نیاز را ایجاد نمایید.

      در فصل پنجم بنا به احترام به پیشکسوتان دنیای اسکریپتها، سیستم مدیریت محتوای نیوک )ناک( بطور 
کوتاه معرفی می شود.

      در فصل ششم با اسکریپت انجمن ساز phpbb آشنا می شوید. انجمن ها یا تاالرهای گفتمان از قدیمی ترین 
سیستمهای محبوب اجتماعی، پیش از بوجود آمدن شبکه های اجتماعی بودند. در حال حاضر چند صد انجمن 

معروف پارسی زبان بصورت تخصصی و عمومی در اینترنت مشغول فعالیت هستند.

      Phpbb قدیمی ترین اسکریپت انجمن ساز دنیا است ولی هیچ گاه قدیمی بودن در اینترنت به معنای بهتر 
بودن نیست.

        در فصل هفتم اسکریپت انجمن ساز SMF معرفی گردید. اگر می خواهید برای اسکریپت انجمن ساز هزینه 
ای نکنید، SMF می تواند پیشنهاد خوبی باشد ! در ادامه فصل هفتم، بصورت بسیار کوتاه و مختصر اسکریپت 

محبوب و البته غیر رایگان ویبولتین معرفی گردیده است.
        در فصل هشتم به سراغ معرفی و آموزش کامل کار با اسکریپت شبکه اجتماعی شیرترانیکس می رویم. 
شبکه های اجتماعِی محبوِب دنیا و انواِع ایرانِی آن نظیر کلوب ، فیس نما ، دنبالر در سالهای کنونی، جز محبوب 

ترین سایتهای جهان و ایران بوده اند.

        اسکریپت شیرترانیکس نیز با قدرت و طراحی بسیار زیبای خود در صدر اسکریپتهای قدرتمند در این 
زمینه است که سایتهایی نظیر Facenama.com و Donbaler.net نیز از همین اسکریپت استفاده می کنند.

پس از آموزش نصب این اسکریپت بر روی لوکال هاست و ایجاد تنظیمات الزم، بصورت بسیار آرام و گام به گام 
اقدام به آموزش کدهای پوسته به منظور طراحی پوسته برای این اسکریپت کرده ایم.

        در ادامه افزودن چند افزونه به این اسکریپت را آموزش داده ایم. برخالف سایر اسکریپتها، برای افزودن افزونه 
به اسکریپت شیرترانیکس، مکانیسم واحدی وجود ندارد و باید بصورت دستی کدهای زیادی را درون فایلهای 

این اسکریپت قرار دهید. در این فصل آموزش اضافه کردن افزونه تلنگر زدن به شیراترانیکس را قرار داده ایم .
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     در فصل نهم اسکریپت بادی پرس که یک اسکریپت شبکه اجتماعی دیگر و برپایه وردپرس است را معرفی 
می  کنیم و آموزش می دهیم. اگر بخواهیم رو راست باشیم، بادی پرس قدرت بسیار زیادی دارد ولی تا این لحظه 

در ایران محبوبیتی ندارد و تیم قوی پارسی ای هم برای پشتیبانی آن فعالیت نمی کند!

      فصل دهم  اختصاص به اسکریپت فرم تماس با ما ساِز Mach Form دارد. این اسکریپت، قوی ترین فرم 
ساز موجود است که تمامی نیازهای شما نظیر نیاز یه فیلد آپلود فایل ، ایمیل ، شماره تماس و ... را برطرف می 

نماید. بوسیله این اسکریپت قادر خواهید بود چندین فرم "تماس با ما"ِی گوناگون بسازید.

     در فصل یازدهم به سراغ فروشگاه ساز توماتوکارت می رویم. این اسکریپت تمامی امکاناتی که فروشگاه 
سازهای غیر رایگان دارند را بصورت رایگان به شما می دهد. پس از آموزش نصب این اسکریپت، کار با منوهای 
مدیریتی و افزودن کاال و قیمت و ... آموزش داده می شود. توماتو کارت افزونه های بسیار جذابی نظیر کارت 
تخفیف، پرداخت آنالین، پرداخت در محل و ... دارد. جدا از این ها، مدیریت این اسکریپت دقیقا شبیه سیستم 

عامل ویندوز است که زیبایی های خاص خودش را دارد.

بر سادگِی فضاِی  این سیستم عالوه  اوپن کارت می رویم.      در فصل دوازدهم کتاب به سراغ فروشگاه ساز 
مدیریت، بسیار قدرتمند است و تمام قابلیت های فروشگاه سازهای دیگر را دارا می باشد. در پایاِن این فصل نحوه 

اتصال فروشگاه ساز با یک درگاه پرداخت آنالین بانک توضیح داده شده است.

        در فصل سیزدهم آموزش راه اندازی یک فروشگاه کارت شارژ را بصورت کامل قرار داده ایم. تمامی 
فروشگاههای کارت شارژ موجود در ایران از چنین اسکریپتی استفاده می کنند و تنها تفاوت آنها در پوسته ای 

است که بر روی این اسکریپت قرار می دهند.

        در فصل چهاردهم بطور کامل دانستنی های مربوط به دامنه سایت را خواهید شنید و خواهید آموخت 
که چگونه می توان دامنه های ir. و com. را ثبت نمود و آن را به فضای هاست متصل کرد. در این فصل 

تفاوت ها و مزایای دامنه های ملی با بین المللی بیان شده است و بهترین پیشنهادها در هنگام ثبت دامنه با 
شما در میان گذاشته شده است. 

        در فصل پانزدهم به مباحث مربوط به فضای هاستینگ سایت پرداختیم. هاست مکانی است که دامنه 
سایت به آن متصل می شود و فایل ها و تمامی اطالعات سایت در آن قرارگرفته و ذخیره می شود.  در این 

فصل تمام کنترل پنل های رایج بررسی شده اند و در انتهای فصل چند سرویس هاستینگ رایگان نیز معرفی 
می شوند.

        فصل شانزدهم مربوط به کار با FTP می باشد. FTP راهی آسان برای نقل و انتقال اطالعات بین کامپیوتر 
کاربر و فضای هاست سایت می باشد. به کمک این پروتکل فضای هاست سایت به مانند پوشه های کامپیوتر 

شبیه سازی خواهد شد.
      در فصل هفدهم permission ها بررسی می شوند. پرمیژن یا سطح دسترسی ها از نکات مهم در باالبردن 
امکانات و امنیت سایت می باشند. دسترسی هر فایل باید به میزانی باشد که در آن جایگاه موردنیاز است. در این 

فصل خواهید آموخت که دسترسی ها از کجا آمده اند و به چه دردی خواهند خورد .
        فصل هجدهم محلی است برای مرور هر آنچه تا این فصل آموخته اید. در این فصل اسکریپت وردپرس بر 
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روی سرور اینترنتی نصب می شود . در این فصل عالوه بر تمرین مناسب ، دانسته های شما پیرامون کنترل پنل 

های سایت و FTP و ... نیز مرور خواهند شد.

        فصل نوزدهم کتاب مربوط به ذخیره اطالعات است. اطالعات در بیشتر سرورهای اینترنت در بانکهای 
اطالعاتی MySQL ذخیره می شوند. در MySQL برنامه ای به نام PhpMyAdmin وجود دارد که به راحتی 
می توان داده های موجود در پایگاه داده را کنترل و مدیریت نمایید. تسلط بر PhpMyAdmin قدرت بی نظیری 

به حرفه ِی طراحِی وب می بخشد.

        طراحی وب بدون Html بی معناست. در فصل بیستم تالش شده است بصورت کامل و مفید شما را با 
زبان html آشنا کنیم. در فصل بیست و یکم زبان طراحی گرافیکی وب یعنی CSS3 آموزش داده شده است.

دانستن زبانهای HTML و CSS برای یک طراح وب از نان شب واجب تر است، و دانستن Java Script هم 
می تواند مواقعی بکار شما بیاید. در فصل بیست و دوم با جاوا اسکریپت آشنا خواهید شد و چند برنامه ساده با 

این زبان خواهید نوشت.

        در فصل انتهایی یا همان فصل بیست و سوم اصول اولیِه زباِن برنامه نویسی PHP گفته شده است. اگر 
می خواهید برنامه نویس حرفه ای شوید و برای انواع اسکریپت ها پوسته یا افزونه بنویسید دانستن PHP دنیای 

مهیجی را برای شما بوجود می آورد.

سخِن پایانِی مولف :
براِی یک طراح وب شدن را پوشش بدهم . هیچ کاری بی  نیازها  در این کتاب سعی کرده ام آموزِش تمامِی 
نقص نیست، در صورت مشاهده هرگونه عیب و ایرادی در این کتاب گزارشات خود را بنویسید و برای من ارسال 
رفاه حال شما در سایت برای  است  داده شده  قرار  لوح فشرده همراه کتاب  فایلهایی که در  . همچنین   کنید 

 CMSBOOK.ir نیز قرار داده شده است. در صورتی که پس از خواندن این کتاب نیاز به تمرین بیشتر می 
بینید به سراغ کتابهای بیشتری بروید . همچنین می توانید از سایت Dizain.ir ، فایلهای تمرینی و آموزشهای 

تکمیلی را دریافت نمایید.

 شماره تماس مولف : 09355719009
Hamid.Delbari@gmail.com : ایمیل 
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1.1 نصب برنامه ومپ
ابتدا برنامه  wampserver را از فایلهای Chapter1 سی دی نصب کنید. این برنامه برای هر دو نسخه 32 و 64 

بیت فایل نصب جداگانه ای دارد . در صورت برخورد با هرگونه مشکلی در هنگام نصب برنامه به آدرس  
/http://www.wampserver.com/en مراجعه نمایید.

 I accept را کلیک نمایید .  در مرحله دوم با انتخاب دکمه رادیویی Next در مرحله اول نصب برنامه، دکمه        
the agreement  قوانین استفاده از برنامه را بپذیرید و دکمه Next  را کلیک کنید. در مرحله سوم باید آدرس 
محل نصب برنامه را معلوم کنید . پیشنهاد ما استفاده از یک درایو خلوت برای کارهای طراحی تان است . بدین 

منظور من درایو A را برای نصب برنامه انتخاب کردم.
در کادر کنار دکمه browse  ,  عبارت A:\wamp  را تایپ نمایید. ) درصورتی که درایو دیگری را برای نصب 

در نظر دارید آن را جایگزین A  نمایید. (
 

 شکل 1-1

        پس از انتخاب محل نصب ، دکمه next  را کلیک کرده و در مرحله بعد تنها کافی است دکمه next را 
انتخاب کنید. در مرحله پایانِی مقدمات نصب، بر روی دکمه install کلیک نمایید و منتظر بمانید تا برنامه نصب 

شود.
       تا زمانی که برنامه در حال نصب است ، کمی در مورد کار برنامه wamp   صحبت می کنیم.

CMS ها یا سیستم های مدیریتی که ما در این کتاب کار با آنها را می آموزیم ، بر پایه زبان PHP  نوشته شده اند 
. برای اجرا و نصب سیستم های مدیریت محتوا برپایه PHP شما باید آنها را بر روی سرور اینترنتی نصب نمایید و 
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یا سرور را بر روی رایانه خود بیاورید . به این خاطر با نصب برنامه هایی نظیر wamp , xamp , easyphp  و ... 
شما می توانید یک سرور لوکال هاست را بر روی رایانه خود داشته باشید تا بتوانید بی نهایت سایت را برای تست 
روی رایانه خود نصب و اجرا نمایید. با نصب این برنامه ، بانک اطالعاتی mysql  هم بر روی رایانه نصب می شود 

که از آن برای ایجاد پایگاه های داده که محل ذخیره اطالعات سایت است ، استفاده می شود.
 allow پس از نصب برنامه، اگر ویندوز از شما دسترسی های بیشتری را درخواست کرد ، بر روی دکمه        
access کلیک نمایید و مراحل بعدی را با کلیک کردن next ، به پیش ببرید. اکنون برنامه راه انداز سرور بر روی 
رایانه شما نصب شده و شما قادر به راه اندازی آزمایشی سایت مورد نظرتان هستید. در کتاب پیِش رو خواهید 
آموخت چگونه یک وبالگ شخصی بر روی دامنه خود راه اندازی کنید و یا به عبارتی  یک سایت شخصی بسازید 
. در سایت خود گالری تصاویر قرار دهید . یک سایت خبر رسانی راه اندازی کنید و امکانات اضافی به سایت خود 
اضافه نمایید ؛ و یا یک شبکه اجتماعی برای دوستان و همنوعان خود بسازید . شاید هم یک سایت انجمن )فروم( 

جوابگوی نیازهای شما باشد ، در فصل های بعد به آنها نیز می پردازیم.

Localhost و روشن کردن سرور WAMP 2.1 راه اندازی برنامه
برای باز کردن برنامه ومپ ، در صورتی که از ویندوز 7 به باال استفاده می کنید در قسمت جستجوی منوی 

استارت، کلمه wamp را تایپ نمایید.
 

شکل 1-2
بر روی آیکن start WampServer کلیک کنید . سپس فایلهای در حال اجرا در منوی taskbar ویندوز را ببینید 
. در صورتی که آیکن ها مشاهده نمی شد، فلش رو به باال را کلیک کنید تا بالن آیکن ها باز شده و برنامه های 

در حال اجرا را مشاهده نمایید .
 

شکل 1-2
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     در صورت روشن شدن سرور ) آپاچی وSQL ( ، آیکن W  که نماد Wamp  است به رنگ سبز در می آید . 
W نارنجی به معنی در تالش برای روشن شدن و W قرمز به معنی خاموش بودن آن است. برای روشن کردن 
سرویس در صورت خاموش )قرمز( بودن ، بر روی آیکن برنامه راست کلید کرده و Put online را انتخاب کنید.

      همه چیز برای راه اندازی یک سایت آماده است. ولی هنوز پایگاه داده ای برای ذخیره اطالعاتی که قرار است 
در سایت تان بنویسید وجود ندارد. در این مرحله است که نیازمند آن هستیم تا فایلها را به یگ پایگاه داده متصل 

کنیم. اکنون آماده نصب یک CMS برای راه اندازی سایت مورد نظرمان هستیم.

     برای نصب CMS باید آپاچی و mysql سرورتان فعال باشد . با روشن کردن برنامه wamp این اتفاق در 
کامپیوتر شما که اکنون حکم سرور لوکال هاست را دارد رخ می دهد. طبق گفته های باال با روشن کردن برنامه 
WAMP ، هنگامی که این برنامه را باز می کنیم و آن را آنالین می کنیم باید آیکن W را در گوشه راست، سمت 

پایین به رنگ سبز ببینیم. بر روی آیکن سبز W کلیک کرده و اولین گزینه (localhost)  را انتخاب نمایید.

      پس از کلیک ، مرورگر پیشفرضی که در انتهای مرحله نصب برنامه ومپ انتخاب کرده بودید )وشاید هم 
به سادگی از اون مرحله رد شده بودین؟!( باز می شود. اگر به منوی آدرس مرورگر نگاه کنید می بینید که در 
قسمت آدرس مرورگر ، عبارت http://localhost  یا localhost  نوشته شده است. این آدرس، همان آدرِس 
سرور محلی شما بر روی رایانه تان است که به مانند یک سرور اینترنتی عمل می کند و شما تمامی سایت هایتان 

را می توانید بصورت آزمایشی در آنجا نصب کنید.

شکل 1-3

برای من ، صفحه تصویر 3-1 در مرورگر فایرفاکس باز شد.
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     به آدرس A:\wamp رفته ، سپس وارد پوشه www شوید و یک New Folder ایجاد نمایید ، به عنوان 
نمونه نام پوشه ایجاد شده را site بگذارید. مسیر پوشه جدید باید بدینگونه باشد :

 A:\wamp\www\site

      در باال ، درایو  A همان درایو محل نصب برنامه wamp  است که در هنگام نصب برنامه این مسیر را برگزیدم 
و برای شما ممکن است مسیر چیز دیگری باشد. پس محل نصب برنامه را بیابید و سپس مرحله پیشین را انجام 

دهید.

     اکنون کار با اکسپلورر ویندوز را رها می کنیم و مرورگر اینترنت مان را باز می کنیم. مطابق تصویر 4-1 می 
بینیم که با انتخاب گزینه localhost ، از منوی بازشو   مرورگر صفحه ای شبیه شکل 3-1 را باز می کند. 

همچنین با نوشتن عبارت localhost درون منوی آدرس نیز این صفحه قابل دسترسی بود.

 شکل 1-4

    اگر خاطرتان باشد در پوشه www ، پوشه ای به نام site ساختیم. با اضافه کردن کلمه site به انتهای آدرس 
localhost در مرورگر می توانیم ، به صفحات و فایل های درون این پوشه دسترسی پیدا کنیم. 

   نحوه افزودن site به انتهای آدرس لوکال هاست ، بدین شکل است :
    http://localhost/site

آدرس باال را در قسمت آدرِس مرورگر تایپ نمایید. این بدین معنا است که وقتی شما پوشه site را درون 
فولدر www برنامه ومپ ساختید ، در مرورگر اینترنتی این پوشه با آدرس http://localhost/site قابل 

دسترسی است.
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به عبارت دیگر می توان گفت این آدرسی است که برای سایت مجازی شما در نظر گرفته می شود و با وارد کردن 
این آدرس در سیستم تان به شرطی که برنامه WAMP  روشن باشد ، سایتی که شما طراحی کرده اید باال می 

آید و در حال حاضر در مرحله آموزش ، دیگر نیازی به اجاره سرور و هاست ندارید!
با وارد کردن آدرس http://localhost/site مرورگر صفحه ای شبیه صفحه زیر را باز می کند.در صورت نمایش 
صفحه زیر، شما می توانید مطمئن باشید که آدرس فولدر ایجاد شده ی site بر روی سرور را بدرستی وارد نموده 

اید ، ولی فایل تحت وبی در این شاخه برای نمایش قرار نداده اید.
 

شکل 1-5

 Chapter1 من یک صفحه وب بسیار ساده ایجاد کرده ام و داخل لوح فشرده همراه کتاب ، درون پوشه        
 قرار داده ام. نام این فایل index.htm است. این فایل را کپی کنید و داخل پوشه site که در مسیر

 A:/wamp/www  ساخته بودید قرار دهید. مرورگرتان را باز کنید و دوباره وارد localhost/site  شوید و 
نتیجه را مشاهده نمایید.

        اکنون اگر شکل صفحه قبل باز نشد ، حتما در جایی اشتباه کرده اید . پس برگردید و قدم های طی شده 
را آرام آرام چک کنید و سپس به ادامه دادن مباحث بپردازید. کارهایی که تا این لحظه انجام شد ، ساده ترین 
نمونه راه اندازی یک وب سایت استاتیک بود . در سایت های استاتیک یک صفحه با متن ثابت قرار می گیرد 
که بازدیدکننده قادر نیست هیچگونه تغییراتی را در آن اعمال کند، در ادامه وارد کار با سیستم های مدیریت 
برنامه هایی آماده هستند که توسط کمپانی های  محتوای دینامیک یا همان CMS ها می شویم. CMS ها 
مختلف نوشته شده اند تا شما برای طراحی سایت تان نیاز به نوشتن کدها نداشته باشید و تنها با نصب آنها ، 

سایت خودتان را راه اندازی نمایید.
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سیستم مدیریت محتوای وردپرس


