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  به نام حضرت دوست که هر چه داريم از اوست
  

  
 کارای مبتدی فاصله بگيرم و  php تا با هم سعی کنيم يه خورده از برنامه نويسی معمول ما  ،تو اين اموزش قصد اين رو دارم

ريت کدهامونو راحت  به يه حالت استانداردتر که مدي))ماکارونی خودمون ((برنامه نويسيمونو از حالت درهم برهم يا همون اسپاگتی
  . برسونيم ميکنهو بهتر تر

 اشنا ميشيم ، با  mvcدر اخر اين اموزش ما عالوه بر اين که به صورت عملی با ساخت يک گالری دايناميک بر طبق الگوی 
  . نيز اشنا ميشيمhtaccess و PDO ، ٣ و ٢ و ١مفاهيمی مثل فريم ورک ، الگوی طراحی ، وب 

  :رده داستان بگم خوب قبلش بزارين يه خو
پروژتون يه خورده بزرگتر باشه يا  اما وای بروزی که  ،هيچ جور کد زدنی راحتر از کد زدن اسپاگتی وار نيس و همچنين سريعتر

  !پروژه ای رو که قبال انجام داديم تغيير بديم بخواهيم که 
  .ه چی اصوليهيالمون راحت باشه که همبرای همين بهتر خشت اولو درست بزاريم و تا اخر خ

خالی از   php که يه دليلش اونيه که عرض کردم ميان و به جای استفاده از  ،خوب ادمای حرفه ای ، برای هزارو يه دليل
frameworkهای تحت اون استفاده ميکنن .  

  حاال سوالی که شايد پيش بياد اينه که فريم ورک چيه؟
  :خوب اين سوالو قبال دوستان جواب دادن

  
  

http://www.iranphp.net/index.php?option=com_smf&Itemid=٣٣&topic=٢٠٦٩٫٠ 
  

مثال براي آار ... نياز داريد توابعي بنويسيد،آالسهايي بسازيد و  شروع آنيد PHP وقتي ميخواين يك پروژه رو تحت وب و مثال در
در .هست تا در فايلهاي ديگر آنها را فراخواني آنيد بعدا نياز.زاران چيز ديگهموارد امنيتي،نمايش اطالعات و هديتابيس،بررسي  با

هم  htmlهست، php در يكف فايل.بسايري از افراد هم هست شما هم آد مي نويسيد هم طراحي ميكنيد روش سنتي آه مورد عالقه
 ... هست و

 .نوشته باشيد ميفهميد آه مديريت فايلها بسيار مشكل ميشه  فايل دارند٣٠٠ه پروژه هاي بزرگي آه بيش از اگ
فايلها مجددا بررسي بشه و تغيير داده  بايد!!!فكر آنيد بعد از تحويل پروژه يك مشتري بخواد طراحي رو آال عوض آنه حاال

پروژه هاي  به همين دليل براي.نوقت دردسر براي خطايابي پروژه شروع ميشهزياد بشه و او بشه،ممكنه در حين تغيير آد ها آم و
منظور (مقرراتي هست آه همه در اون چهارچوب آار آنند  بزرگ و به خصوص پروژه هاي تيمي نياز به رعايت آردن قوانين و

اومد به راحتي بتونه  خص جديديتا اگه يك نيروي متحصص از يك گروه جديد رفت و ش) يك پروژه هست از همه برنامه نويسان
 .بقيه آار رو انجام بده

براي رفع اين مشكالت و بسياري از از مشكالتي آه فرصت نوشتن اونها رو ندارم شرآتها به ارائه ساختارهايي ثابت و حرفه اي 
 .پرداختند

ا سليقه اي نباشه،آالسها جاي مشخص مديريت فايله اين هست آه ترتيب قرارگرفتن و فراخواني و Structure منظور از ساختار (
 )به همين طريق ... داشته باشند،تصاوير و

 ( Visual Studio چهارچوبي براي برنامه نويسي در محيط(رو ارائه داد  .NET Framework. مثال مايكروسافت
 همه اين قضيه وجود داشت و چهارچوب هاي خاصي ارائه شده با قابليتهاي مختلف PHP در زمينه

Akelos PHP Framework · CakePHP · Canvas · CodeIgniter · DIY Framework · Drupal · eZ Publish · 
FUSE · Horde · Joomla · KohanaPHP · PHP For Applications · PHPOpenbiz · PRADO · Qcodo · 

Seagull PHP Framework · SilverStripe · symfony · Zend Framework · Zoop Framework  
  
  

 بيسوادی مثل من با خوندن چهار فصل انگليسی هاما خوب ميدونيد راستش متاسفانه ما مراجع فارسی در اين مورد نداريم و ادم
 به اين نتيجه ميرسه بهتره فعال به کدهاش تا جايی که سوادش قد ميده سروسامان بده تا اگه يه سال بعد تونست  ،اموزش يکی از اينا

  !ه، تو اين يک سال زياد ضرر نکنورک ها رو ياد بگيره واقعا يکی از اين فريم 
  :اما اگه ميخواهيد در مورد فريم ورک ها در پی اچ پی بيشتر بدونيد

http://i.jamejamins.ir/%D%٨B%٣D%٨B%١D%٨AF%D%٨B%١DA%AF%D%٩%٨٥DB٨%C-%D%٩%٨٥DB٨%C%D%٨A%٧D٩%٨٦-framework%D%٩%٨٧D%٨A%٧DB٨%C-php-
%DA%A%٩D%٨AF%D%٨A%٧D٩%٨٥-%DB٨%C%DA%A٩-%D%٨B%١D%٨A٧-%D%٨A%٨D%٨A%٧DB٨%C%D%٨AF-%D%٨A%٨D%٨B%١DA%AF%D%٨B%٢DB٨%C%D%٨AF%D٨%٩F 

 
  : رو دلم مونده بگم ،فقط يه چيزی

 اينقدر منعطف و قوی هست که همينطوری هم قابل مقايسه باشه  php   مقايسه ميکنن که البته asp.net   رو با   php ميان  ،  خيليا
يا  cakephp    يا  zendيه فريم ورکه و ما بايد اونو با مثال  net. مقايسه کرد چون asp رو بايد با  phpولی  به نظر من 

symfony مقايسه کنيم ..  و .  
 کار هيچ اجباری برای انتخاب يک چيز نداره ، چون ميدونه به تعداد ادمای اپن سورس روی زمين راه  phpيه !!! خداييش ميبينيد (

  )برای انجام يک کار هست
  

http://www.iranphp.net/index.php?option=com_smf&Itemid=33&topic=2069.0
http://i.jamejamins.ir/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D9%85%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-framework%D9%87%D8%A7%DB%8C-php-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D8%9F
http://i.jamejamins.ir/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D9%85%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-framework%D9%87%D8%A7%DB%8C-php-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D8%9F
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اون معماری . ست کردن سايتم استفاده کردمخوب من برای اينکه بيام و به اين هدف برسم اومدم و از يه معماری معروف برای در
mvc   هست .  

  
    چيه ؟ mvcخوب 

  

 :خالصه

 .است Design Pattern يك 
 

Design Pattern چيست و چرا از Design Pattern  استفاده مي آنيم؟ 
Design Pattern ها الگو ها و روش هاي اثبات شده اي هستند آه هنگام طراحي معماري Application مورد توجه قرار گيرندبايد . Design 

Patternاين استفاده از. دانش طراحاني هستند آه از آن ها با موفقيت استفاده آرده اند ها نشانگر تجربه و Design Pattern  ها به شما امكان
 .طراحان نرم افزار فراهم مي سازد  بينضمنا استفاده از آنها ، زبان و قالب مشترآي را. مقاصدتان مي دهد استفاده از تجربيات ايشان را در جهت

Design Pattern هاي مختلفي وجود دارد آه يكي از مهمترين آنها MVC است. 
 

MVC چيست؟ 
و غيره  XML با فرمت Web Service يا WML با فرمت Wireless Device يا HTML با فرمت Browser ممكن است از طريق آاربران

 آاربران با براي پاسخگويي به اين نياز ، يعني فراهم آوردن امكان سرويس دهي به انواع MVC اريمعم. به سرور، درخواست بفرستند
interface هاي گوناگون ، پديد آمده است. 

MVC  است و به يكي از معماري هاي مهم Model-View-Controller architecture اين معماري عمليات نمايش و مديريت . اشاره دارد
  .ه سه قسمت تقسيم مي نمايدداده ها را ب

 
Model   

  .در اين قسمت پياده سازي مي شود Business Logic همچنين. را به عهده دارد) ها و غيره Database) وظيفه ارتباط با منابع اطالعاتي

 
View  

  .خروجي را با فرمت مناسب توليد مي آند

 
Controller   

 .ل مي آندعم View و Model بعنوان واسط و هماهنگ آننده 

 

 .در شكل زير مالحظه مي نماييد response تا صدور request نحوه ارتباط بين اين اجزا را از هنگام دريافت يك
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 :و به طور کامل

 مقدمه
 
ن بين توليد در اي. ماشين امری است که انکار ناشدنی است  روز افزون به کامپيوتر و مکانيزه کردن و سپردن تقريبی تمامی امور به دست نياز

متقاضيان را به بهترين نحو ممکن تامين کند ودر همين راستا  نيز تالش ميکنند تا نرم افزاری توليد کنند تا بتواند اکثر نياز های کنندگان نرم افزار
 .شده ای داشته باشد که روند توليد نرم افزار را به سمتی بکشانند که ساختار استاندارد و تائيد در تالش هستند

 
ساخت ها و بنيان نهادن چارچوب های استاندارد وپيروی از آن  اينطور بشه گفت که دوران کد نويسی به پايان رسيده و همه چيز به سمت زير شايد

 .بهتر نرم افزار در حرکت است ها در امر توليد
 اجازه دهيد ببينيم خصوصيات يک نرم افزار خوب چيست ؟

 
 :زار خوب در اين مقال نمی گنجد اما تعداد محدود و مهمی از آنها عبارتند ازنامبردن تمامی خصوصيات يک نرم اف

 قابل حمل بودن
 قابل استفاده مجدد بودن

 قابل تغيير بودن
 (زمان مهمتر از حافظه(بهينه بودن از لحاط حافظه و زمان 

 ......و
 

 مسئله ؟
 بهتر است وجود مسئله را با يک مثال نشان دهم

حال . در سال های مختلف بر اساس ارقام بيان ميکند  ری برای شرکتی نوشتيد که يه بخش آن مقدار سود وزيان شرکت راکنيد نرم افزا فرض
مختلف ديگه ای مثال نمودار های  ازشما می خواهد برنامه را طوری تغيير دهيد که همين اطالعات را به گونه های صاحب برنامه پس از مدتی

در اين . خاصی ذخيره کند  اختيار داشته باشد و يا حتی بخواهد انها را به فرمت خاصی و در فايل های در...) ی و ميله ای ، دايره ا( مختلف 
 مواقع چطور مشکل را حل ميکنيد؟



Blog.PITM.net           
  

                                                           
 

 ٤

 : راه حل
 :ی کرديدفرض کنيد که برنامه را به اين شکل طراح. همانطور که گفته شد يکی از خصوصيات نرم افزار خوب قابل تغيير بودن آن ميباشد

  

مهمترين بخش است و همچنين پردازش آن ها همگی در  که در شکل نيز نشان داده شده است تمامی اعمال اععم از دريافت داده ها که همانطور
نکه مشکالت داده بر قرار کردن جدا از اي ارتباط مستقيم با منبع. و دقيقا مشکل همين جا نمايان ميشود . شده اند  يک فرم طراحی و پياده سازی

چون داده ها . آتی دربرنامه ببندد خارج از اين مقال است ، باعث ميشود که دست برنامه نويس را برای تغييرات امنيتی دارد که بحث در مورد ان
مل سربار زيادی حداقل متح يا. مستقيم خوانده ميشود پس دسترسی به داده های خواتده شده وجود ندارد  درون خود فرم از منبع داده و به صورت

 .می باشد
 

 :راه کار های نوين
 
بر اساس ساختار های اليه ای می باشد ، بدين صورت که کل نر  از راه کار هايی که امروزه بيشتر شاهد استفاده ان هستيم ، توليد نرم افزار يکی

 .نتايج اليه های ديگر استفاده ميکنند ازاليه هايی تقسيم ميشوند ، هر اليه وظيفه خاص خود را دارد و اليه ها  افزار به تعداد
 
اما استاندارد ان که بيشتر از بقيه هم استفاده ميشود . حتی بيشتر باشد   اليه يا٥ يا ٤ ، ٣ ، ٢اين اليه ها بسته به نرم افزار و طراحی ميتواند  تعداد
 .گفته ميشود Tire Programming ٣اليه هست و به روشی که بر اساس اين تئوری پياده سازی ميشود اصطالحا  ٣

 
  اليه ، اليه ها عبارتند از٣در تئوری 

Data Access layer 
Business Logic Layer 

Presentation Layer 
 

 . توضيحات بيشتر و نحوه پياده سازی روش فوق را به عهده خود خواننده ميگذارم
 

 . می شويم MVC (Model View Controller ) پس از مقدمه ای مختصر وارد بحث اصلی يعنی
برای آن دسته از عزيزانی که با اين معماری آشنا نيستند ،  می دهم MVC قبل از پرداختن به مثال عملی ابتدا توضيحاتی در مورد معماری : تذکر

 . شود، بروندبعدی که به زودی آماده می  افرادی که مباحث تئوری اين معماری را ميدانند مستقيما ميتوانند به بخش طبيعی است که

MVC چيست ؟ 
 

MvC مخفف سه کلمه Model View Controller  در واقع. هست MVC بر روی معماری های چند اليه ای جهت جداسازی قسمت های 
 هاز الي.... ها ، چک کردن صحت داده ها و  permission،  مختلف برنامه و به طور دقيق تر جدا کردن بخش ها منطقی برنامه اععم از ديتا

Presentation layer يا در واقع همان اليه ای که مستقيما با کاربر نهايی (End user) است ،قرار ميگيرد در ارتباط. 
 

 .را به شکل زير تعريف کنيم controller و View و Model يعنی MVC پس بر اساس توضيحات فوق ميتوانيم هر يک از بخش های معماری

Model 
 
الزاما منظور از داده حتما ارتباط با پايگاه .ها در ارتباط باشد  اين بخش ميتواند با داده. اين بخش است  بر عهده MVC ریواقع بار اصلی معما در

 . يک آرايه از اعداد و يا هر چيز ديگری باشد ميتواند Model نيست ، حتی منبع داده ها در بخش... و  Access و MSSQL همچون های داده
 در اين زمينه همکاری بيشتری با بخش) ه چک کردن داده ها جهت صحت درستی داده ها را هم در بر عهده داردوظيف Model همچنين

Controller ديگری که در مثال ها ی عملی که در آينده خواهم زد بيشتر آشنا خواهيد شد و همينطور وظايف) دارد. 

View 
 
وظيفه بر قراری ارتباط با کاربر نهايی و گرفتن داده از کاربر   اليه ميباشد٣معماری در  Presentation Layer بخش که در واقع همان بخش اين
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Controller 
 

 .ميباشد View و Model که از اسم ان مشخص است يه بخش کنترل کننده می باشد ، و در واقع واسطی بين دو بخشاين بخش همانطور 

 . به چه نحوی خواهد بود MVC حال ببينيم روند اجرای برنامه در معماری
ی خود را از طريق واسط های برنامه است که کاربر تقاضا به اين شکل) جزئيات را در ادامه خواهيد ديد(روند کلی برنامه  MVC معماری در

 در خواست ها را به بخش View بخش. درخواست می کند (View از بخش(از برنامه .. ) ها و  User Control و ها Form نظير(نويسی 
Controller ارتباط با بخش فرستاده و اين بخش با برقراری Model پردازش زمانی که  در خواست های کاربر را پردازش کرده و پس از پايان

 را آگاه ميسازد تا خود را بر اسا س تغييرات جديد که اصطالحا در View بخش Controller خروجی درخواست داده شده آماده گرديد بخش
اطالع دهد  View به بخش Controller باعث ميشود تا بخش در واقع چيزی که. می گويند ، به روز سازد  Model به آن حال MVC معماری

 اصطالحا Model خودش را در بخش بايد قبال View کند اين است که بخش Update را دريافت کند و خود را model که بايد حالت جديد
Register کرده باشد که البته عمل Register کردن توسط بخش Controller  نحوه. انجاام ميگيرد register کردن بخش View معماری آن  به

 .همچنين قابليت های آن زبان بستگی دارد انی که توسط آن برنامه را گسترش ميدهيد ومحيط و همچنين زب
 
 به عنوان نمونه برای برای. آنها پياده سازی کرد  را بر اساس MVC در اين زمينه قابيلت ها ی زيادی دارد که ميتوان معمماری #C زبان

Register کردن بخش View  نامميتوان از يک متد ساده مثال به RegisterMe که يک View فرم ميباشد را را که معموال register ميکند يا از 
Interface استفاده کرد .... دارند وبا عث قدرتمند تر کردن برنامه نويس جهت پياده سازی اهداف ميشوند و ها که انعطاف پذيری بااليی . 

 
ها  Event ها و Delegate ساده تا استفاده کردن از  های مختلفی از يک متدجهت به روز شدن از روش View از برای آگاه سازی بخش همچنين

 .استفاده کرد
های ساده شروع کنم و کم کم به سمت روش های حرغه ای تر  دارم که مثال های متنوعی در اين باره بزنم که سعی خواهم کرد ابتدا از روش قصد

 .ه های خودشون استفاده کنندبتوانند از اين معماری در برنام حرکت کنم که همگی
 
. نوشته ميشود در قالب يک نمودار به چه شکلی خواهد بود MVC ببينيم توضيحاتی که در مورد روند کلی يک برنامه که بر اسا س معماری حال

 .قدم رسم ميکنم و ابندا از ساده ترين نمودار شرو ع خواه کرد نمودار را قدم به
 

و همه چيز تحت نظر اين سه اليه بايد انجام . بنا ميشود  Controller و View وModel  سه بحش يا سه اليهبر اساس MVC گفتيم که معماری
 .شود
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  .بر اساس توضيحاتی که دادم ميکنم) اليه(حال اقدام به برقراری ارتباط بين اين سه بخش 
کردن  handle ميگويند چون در نهايت بخش کنترلر است وظيفه ماز مقاله ها شروع معماری را از بخش کنترلر ميدانند در واقع درست ه خيلی

 :پس ميتوان نمودار فوق را به شکل زير کامل کرد. را دارد.. مثل موس و  ابزار های مختلف
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نتيجه هايش را از طريق فرم ها وارد کرده و منتظر  من در نموادر فوق و بر اسا توضيحاتی که دادم فرض ميکنم که کاربر درخواست اما
 .اطالعات ميباشد

 
 . مراحل را به ترتيب عمليت و با شماره روی شکل نشان دادم
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 :توضيحات شکل بر اساس روند جريان برنامه
 End جهت جريان اطاالعات در اين مرحله از سمت پس. است ها از سمت کاربر نهايی به ويو فرستاده ميشود در اين مرحله درخو (١مرحله 
user به سمت View می باشد. 

 
که گفته شد ويو مسئوليتی در قبال داده های  همانطور.اعمال ميکند  View در اين مرحله کاربر درخواست خود را از طريق بخش ( ٢مرحله 

می نمايد تا بتداند  register همچنين در همين مرحله ويو خودش را. خواست کاربر را به بخش کنترلر می فرستد موال ندارد ،پس دروارد شده مع
 .ميباشد Controller به سمت View  از سمت١قسمت  جهت حرکت در.اطالعات جديد را دريافت نمايد 

 
را رجيستر کرد ، درخواست را به مدل  View بخش Controller رسيد و Controller به View پس از اينکه در خواست کاربر از (٣مرحله 

 اطالعات در اين مرحله از سمت جهت جريان. درخواست کاربر به حالت جديد رفته و خود را به روز نمايد داده و از مدل ميخواهد که بر اساس
Controller به سمت Model ميباشد. 

 
همچنين اگر خطايی در . (را به کنترلر پيغام ميدهد  درخواست ها رسيدگی کرد ، و به حالت جديد رفت اين رفتارپس از اينکه مدل به  (٤مرحله 

 Model اطالعات در اين مرحله از سمت جهت جريان) .کنترلر مطلع و به طبع آن در مرحله بعدی ويو نيز مطلع ميگردد اين بين اتفاق بيفتد نيز
 .ميباشد Controller به سمت

 
اين تغيير حالت . تغيير کرده و به حالت جديد رفته است  در اين مرحله ، کنترلر موظف است که پيغامی به ويو بفرستد مبنی براينکه مدل (٥مرحله 

ت جريان جه... رخ داده است و  Exception يک نيست بلکه هر نوع تغييری ميتواند باشد ، مثال... های جديد از ديتا بيس و  الزاما دريافت داده
 .می باشد View به سمت Controller اطالعات در اين مرحله از سمت
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 :منابع

http://javaborder.radmanitd.com 

 barnamenevis.org 
مهدی کيانی: نويسنده بخش دوم   

 :همچنين برای ديدن مکان اصلی اين نوشته و بخش دوم ان به ادرس زير مراجعه کنيد

http://barnamenevis.org/forum/showthread.php?t=80731 

 

 يک اسکلت درست کنيمو روی اون برنامه  mvc چيه ولی ايا اونقدر برنامه نويس شديم که خودمون بياييم و طيق mvcخوب حاال فهميديم 
  بنويسيم؟

ولی ميتونم تو دنيای زيبای اپن سورس که همه چيزای با ارزششونو به اشتراک ميزارن از ! د نشدماين جواب برای من نه هست و هنوز اونقدر مر
  !زحمت ديگران استفاده کنم

 به  phpro.org  دست پيدا کردم که اصل اين اموزش در سايت  mvcخوب با يکم جستجو به اموزش ساخت يک فريم ورک ساده بر طبق الگوی 
  :ادرس زير هست 

http://www.phpro.org/tutorials/Model-View-Controller-MVC.html 

  :که خوشبختانه توسط يکی از دوستان عضو سايت برنامه نويس فارسی هم شده و ميتونيد از ادرس زير مطالعه بفرماييد

http://www.barnamenevis.org/forum/showthread.php?t=١١٢١٨٦ 

ولی خوب اونو فقط برای کسايی گزاشتم که عالقه دارن بدونن چه طوری ميشه اسکلتو ساخت ، تو اين اموزش ما با دانلود اين پروژه ياد ميگيريم 
  :ت دانلود کنيدس پس از ادرس زير فايل زيرو که نتيجه اموزش باال ،امونو تو اسکلت اون انجام بديمچه طوری کار

http://www.phpro.org/downloads/mvc-٠٫٠٫٤.tar.gz 

http://javaborder.radmanitd.com/
http://localhost/mambo_465_farsi/barnamenevis.org
http://barnamenevis.org/forum/showthread.php?t=80731
http://www.phpro.org/tutorials/Model-View-Controller-MVC.html
http://www.barnamenevis.org/forum/showthread.php?t=112186
http://www.phpro.org/downloads/mvc-0.0.4.tar.gz


Blog.PITM.net           
  

                                                           
 

 ١٠

  

  .  از  حالت فشرده در بيارين php شبيه ساز wwwroot يا htdocsل رو در پوشه و حاال شما اماده ايد تا کارو شروع کنيد پس اين فاي

  ! تنظيماتش به هاست های اينترنتی شبيه تره و ادم موقع اپلود به مشکالت کمتری بر ميخورهwampبت به س استفاده ميکنم چون ن xamppمن از 

را کنيد و من اونو تو فالشم زدم و هر جا ميرم برای نشون دادن نمونه کارام ديگه تازه يه حالت قابل حمل هم داره که ميتونيد بدون نصب اونو اج
قابل توجح يه ال قبا . ((  روم نشه بخوام کارامو از کامپيوتر طرف پاک کنم  ،الزم نيست شبيه سازو نصب کنم رو کامپيوترشون و بعد از توضيح

  ))هايی مثل خودم که لپ تاب ندارن 

  ! تغيير دادم چون ميخوام به عنوان اولين کار عملی يه گالری پويا تحت اين ساختاربسازم mvc-galleryاونو به بعدش من اسم پوشه 
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بايد صفحه ی زيرو . ينکه ببينيم همه چی درسته کافيه تو مرورگرمون ادرس سايتمونو بزنيمخوب حاال برای امتحان ا
:ببينيد

  

  

  ! بدونيم چه گالری ميخواهيم داشته باشيم و با چه ساختاریو اما قبل از اينکه شروع به کار کنيم بايد

  خوب حاال اينا چين؟!  ميزنن ٣ و حتی وب ٢ميدونيد زموه عوض شده و ملت حرف از وب 

  

 blog/ir.farhadi://http:منبع

 به تدريج فرايند ١، وب يا وب ٢قبل از اومدن وب . ميکنيم ی که االن توش زندگیهمين وب. زياد به گوشتون خورده» ٢وب «تا به حال کلمه  حتما
اول، کاربرد و معنايی متفاوت پيدا کرده  رو طی کرد تا اينکه تغيير و تحوالت به حدی رسيد که ديگه وب نسبت به روزهای رشد و تکامل خودش
به دو ارتقا پيدا کرده باشه، تا  عی بود، چون وب چيزی نبود که يکدفعه از ورژن يکطبي. مختلفی ظهور پيدا کرد  با تعاريف٢بود کم کم واژه وب 

، ٢گسترش و تثبيت وب  با گذشت زمان و.  شده بود٢مجموعه ای از تغييرات تدريجی موجب پيدايش وب بشه تعريف دقيقی ازش ارائه کرد بلکه
 .پيدا کرد  نيز از لحاظ مفهوم به يک ثبات نسبی دست٢واژه وب 

 
تا به امروز و برنامه های آتی شرکتهای  البته با توجه به تغييرات وب.  ارائه ميشه٣ تعاريف مختلفی از وب٢پيدايش وب اين روزها همانند اوايل

 . ارائه کرد٣حد امکان نزديک به واقعيت از آينده وب يعنی وب تاثير گذار در وب، ميشه تعريفی در
 

 .ه های مختلف مورد بررسی قرار دادسير تکاملی وب رو ميشه از ديدگا
 

 توليد محتوا: ديدگاه اول
 

 .و کاربران وب فقط مصرف کننده هستند. متشکل از سايتهايی است که محتوای آن توسط افرادی خاص و يا از منابعی خاص ارائه ميشود :١وب 
. کاربر ميتواند هم مصرف کننده و هم توليد کننده محتوا باشد رو ه. متشکل از سايتهايی است که محتوای آن توسط کاربران آن توليد ميشود :٢وب 

http://farhadi.ir/blog
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  واماهيت محت: ديدگاه دوم

 .سايتها حاوی اطالعاتی هستند که فقط توسط انسان قابل خواندن است :١وب  
 (css و چيدمان با div ساختار محتوا با. (سايتها حاوی اطالعاتی هستند که محتوا از ظاهر جدا شده و ساختار محتوا نيز مشخص شده است :٢وب 
ها از  application تغيير می يابد و امکان استفاده ساير xml در قالب» ديتا«ه قابل خواندن توسط انسان ب» اطالعات«ماهيت محتوا از  :٣وب 

نيز می  «Data Web» به همين دليل آنرا. خواهد بود  يک پايگاه داده عظيم٣به عبارت ديگر وب. فراهم ميشود xslt استفاده از داده ها و نمايش با
 (… و rss , opml) .نامند
 

 اطیاز لحاظ ارتب: ديدگاه سوم
 

 .متشکل از سايتهايی است با ماهيت نسبتا مستقل نسبت به يکديگر :١وب 
،  del.icio.us  ،digg) .يکديگر پيوند خورده اند متشکل از سايتهايی که به وسيله شبکه های اشتراکی به صورت يکپارچه به :٢وب 

technorati و … ) 
ديگر در ارتباط هستند و محتوا و کارايی ساير سايت ها را  ها با سايتهای webservice و xml متشکل از سايتهايی که از طريق داده های :٣وب 

 (… و google reader و facebook) . اند در خود جای داده
 

  رابط کاربری: ديدگاه چهارم
 

 .مرورگر ارسال ميشودفقط اطالعات به . تمام پردازش ها سمت سرور انجام ميگيرد. تعامل کاربر با سايت بسيار محدود است :١وب 
صورت ميگريد، مرورگر با کاربر تعامل دارد و  بخشی از پردازش اطالعات در سمت کاربر ajax و dhtml به کمک جاوااسکريپت و :٢وب 
 .های تحت وب ميشوند application در واقع سايت های وب تبديل به. ميدهد های کاربر پاسخ event به

 thin ها فقط application هاست و در واقع webservice وب فقط شامل داده ها و. گر نيازی به مرورگر نيستبرای استفاده از وب دي :٣وب 
client حالت آفالين نيز استفاده کرد از آنها ميتوان حتی در. روی کامپيوتر کاربران که با وب در تعامل هستند هايی هستند بر. (Adobe AIR ،

Google Gears)  

  

  ل پروژمونو درس کنيم؟سدستمون اومد که از همون اول بايد مشخص کنيم ميخواهيم بر اساس استاندارد های کدوم نخوب حاال گوشی 

  ميدونيد وب دو خيلی خوبه ، خيييييلی کالس داره ولی خوب مثال ما که به اونصورت چيزايی مثل اژاکس بلد نيستيم که

   اپن سورسه ، پس چه کنيم ؟ کليد حل مشکالت ما

  :  رسيدم که اونو ميتونيد از ادرس زير دانلود کنيد jquery-lightboxی جستجو به با کم

http://leandrovieira.com/projects/jquery/lightbox/ 

http://leandrovieira.com/projects/jquery/lightbox/
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  خوب حاال اين چی هست ؟

د امتحانش کنيد تا لذت ببريد که اين گالری چقدر زيباست و اساس اول اونو از حالت فشرده خارج کنيد و بع
 بنا شده که يک فريم ورکه برای زبان جاوا اسکريپت و Jqueryکار اون بر روی کتابخانه يا فريم ورک 

  .و ميتونيد با چند خط بجای چنصد خط جاوا اسکريپت به مراد دلتون برسينبسيار هم طرفدار پيدا کرده 

  .ما وارد اين تکنولوژی بشيم و با استفاده از همين نمونه که دانلود کرديم کارمونو راه خواهيم انداخت زم نيستو اينجا ال

  : و کار واقيو شروع ميکنيم   mvc-galleryخوب حاال همه چی اين فايلو ميبريم ميريزيم تو پوشه 

 ما ميخواهيم يه  ، پس بياييد يه ازمايش کوچيک کنيم ؟  يک صفحه ی جديد بسازيم mvcاول بايد بفهميم چه طوری تو اين سيستم 
   تو اين سيستم بسازيم که استاتيکه و هيچ ارتباطی با ديتابيس نداره و حتی کار خاصی هم نميکنه ،صفحه ی درباره ی مای ساده

 viewsپس فقط کافيه تو پوشه    ادرس  ولی اگر بخواهيم با دادن اينيسازيمب  about.php   يه فايل به نام

http://localhost/mvc-gallery/about.php 

 کد ميزنيم و ديگه برای اينطور mvc  چرا ؟ چون ما داريم طبق ساختار!  ميشيمپيدا کنيم با پيغام خطا رو بروبهش دسترسی 
ما بايد فايل  Controllerدر پوشه بسازيم پس  Controller و views بخش فحاتی که با ديتابيس کاری ندارن بايد دوص

index.php رو طوری تغيير بديم تا فايل  about.php  در پوشهviewsرو بشناسه !  

  ! رو باز ميکنيم تا ببينيم چيه و چه طوری بايد تغييرش بديمindex.phpخوب فايل 

<?php 

http://localhost/mvc-gallery/about_us.php
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Class indexController Extends baseController { 

 

public function index() { 

 /*** set a template variable ***/ 

        $this->registry->template->welcome = 'Welcome to PHPRO MVC'; 

 /*** load the index template ***/ 

        $this->registry->template->show('index'); 

} 

 

} 

 

?> 

  

  

ايد ب قرار داره يه فانکشن تعريف کرده پس ما هم views که در پوشه  indexيبينيد در اين فايل برای فايل خوب همونطور که م 
   بسازيم ولی توش چی بايد بزاريم؟aboutقاعدتا يه فانکشن به نام 

اده شده و اين  د'Welcome to PHPRO MVC'اگه دقت کنيد ميبينيد تو اين فاکشن به يه متغير توسط روشهای شی گرايی مقدار 
اون متغير که در    تعريف شده پس ميشه نتيجه گرفت کهviews در پوشه index.phpمتغير همون متغيری هست که در فايل 

  !برای اين متغييرهست بنوعی ميانبری هست  viewsفايلمون در پوشه 

ورده اشنا بشين باهاش تا حداقل تو اين جور جاها اصال اشنا نيستيد و ميخواهيد سريعتر يه خ php  گرا تو اگه با برنامه نويسی شیء
  : نترسين توصيه من ،اگه چشتون به کدهاش خورد

http://www.barnamenevis.org/forum/showthread.php?t=٨٣١٠٣ 

  

  : رو اينطوری تغيير ميدمController  پوشهindex.phpخوب پس من ميام فايل  

<?php 

 

Class indexController Extends baseController { 

http://www.barnamenevis.org/forum/showthread.php?t=83103
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public function index() { 

 /*** set a template variable ***/ 

        $this->registry->template->welcome = 'Welcome to PHPRO MVC'; 

 /*** load the index template ***/ 

        $this->registry->template->show('index'); 

} 

 

public function about() { 

 /*** set a template variable ***/ 

        $this->registry->template->about_us = 'hi ! my name is farid :-)'; 

 /*** load the index template ***/ 

        $this->registry->template->show('about'); 

} 

 

} 

 

?> 

  ! کنهecho و متغييری رو که در کنترلم گفتم نمايش بده کد بزنم تا views  پوشه    about.phpخوب االن بايد برم تو فايل 
<h1><?php echo $about_us; ?></h1> 

  
رل  خوب پس فهميديم چه طوری مقاديرو بايد از کنترل يک صفحه به ويو اون صفحه پاس بديم و در اخر پاس دادن کافيه در کنت

  :بگيم ويو اون صفحه رو نشون بده

        $this->registry->template->show('about'); 

  :نکته خيلی مهم 
در اين ساختار مفهوم خاص خودشو داره و نميتونم همينجوری تو اسم فايلهام ازش استفاده کنم _ همين االن فهميدم که عالمت 

  .ره تو مراحل بعدی ميگم براتون و اينکه اين چه مفهومی داabout_us.phpمثال 
  

  :خوب اگه مراحلو درست رفته باشيد بايد االن بتونيد اين صفحه رو ببينيد
http://localhost/mvc-gallery/index/about 

  

http://localhost/mvc-gallery/index/about
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  ☺تبريک ميگم ، التماس دعا . خودتونو ساختيد  mvc  لگوی ا صفحه تحتيننتيجه اخالقی اينه که شما در اين لحظه اول
ديگه موقشه که واقعا رو پروژمون تمرکز کنيم ، در اين مرحله ! خوب حاال که دونستيم تحت اين معماری چه طوری صفحه بسازيم 

 اضافه کنيد و بعد اگر به views   پوشه php.index  گالريتونو باز کرده و هر چی توش هست رو به فايل html.indexشما فايل 
  : بريد يه شکلی شبيه عکس پايين ببينيد/gallery-mvc/localhost://httpادرس 

http://localhost/mvc-gallery/
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خوب حاال بايد از مکانيزم نمايش عکسا سر در بياريم تا بتونيم به دلخواه تغييرش بديم ، اگه دقت کنيد ميبينيد 

  : که نمايش داده ميشه کدش به اينصورتههر عکسی
  

<li> 
            <a href="photos/image١.jpg" title="Utilize a flexibilidade dos seletores da jQuery e crie um 
grupo de imagens como desejar. $('#gallery').lightBox();"> 
                <img src="photos/thumb_image١.jpg" width="٧٢" height="٧٢" alt="" /> 
            </a> 
        </li> 

  
 دو تگ داشته باشيم که يکيش لينک ما به عکس با اندازه واقعه ای <li>گالری بايد در يک تگ همونطور که ميبينيد ما برای داشتن يه عکس در 

  ! دوميش يه تگ عکس که در اون عکس کوچيک ما قرار داره وشدهلينک 
  رو  از src و    title  وhrefخوب اگه ما بخواهيم يک گالری دايناميک داشته باشيم بايد اين ساختارو به طور خود کار بسازيم که البته بايد 

  .ديتابيسمون اضافه کنيم
  !خوب پس االن بايد يه ديتابيس طراحی کنم

  : و ساختارش هم galleryاسم اونو ميزام 
-- phpMyAdmin SQL Dump 
-- version 3.1.1 
-- http://www.phpmyadmin.net 
-- 
-- Host: localhost 
-- Generation Time: Mar 06, 2009 at 05:16 PM 
-- Server version: 5.1.30 
-- PHP Version: 5.2.8 
 
SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO"; 
 
-- 
-- Database: `gallery` 
-- 
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-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Table structure for table `gallery_groups` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `gallery_groups` ( 
  `g_id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `g_name` varchar(100) COLLATE utf8_persian_ci NOT NULL, 
  `g_hidden` tinyint(1) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`g_id`) 
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_persian_ci AUTO_INCREMENT=2 ; 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Table structure for table `gallery_img` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `gallery_img` ( 
  `img_id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `img_url` varchar(400) COLLATE utf8_persian_ci NOT NULL, 
  `img_title` varchar(200) COLLATE utf8_persian_ci NOT NULL, 
  `img_alt` varchar(200) COLLATE utf8_persian_ci NOT NULL, 
  `g_id` int(10) unsigned NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`img_id`) 
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_persian_ci AUTO_INCREMENT=2 ; 

  
  . باال ديتابيستونو بسازيدsqlاينطوريه و شما راحت ميتونيد با استفاده از 

  ! اين دستوراتو توش اجرا کنيدsqlنو بسازيد و بعد با استفاده از تب    ديتابيستوphpmyadminکافيه با استفاده از 
 اينه که توش گروه بندی های مارو ذخيره ميشه کرد تا بعدا بشه عکس ها gallery_groupsدر حقيقت ما اين جا دو تا جدول داريم که کار جدول 

  ...ی و هنری و طبيعت و  مشاهده کرد مثل عکس های خانوادگ ،رو تحت دسته بندی های خاص اينجا
   که کار ذخيره سازی عکسهای ما و اطالعات مربوط به اونها رو بر عهده دارهgallery_imgو جدول 

 رو که بر طبق معماری سه اليه وظيفه اتصال و کار db.class.php تا فايل modelخوب حاال که ديتابيسمون کامل شد بايد بريم سراغ پوشه 
  . عهده داره ويرايش کنيمکردن با ديتابيس رو بر

  !اما وقتی اين فايلو باز ميکنيد دو تا مشکل اساسی برای ادمای مبتدی ای مثل من وجود داره 
  ! استفاده کردهPDOبر طبق اصول شی ء گرايی ساخته شده و برای ارتباط با ديتابيس از 

  
     چيه؟ pdoخوب حاال اين 

  
  

  php.pdo.intro/en/manual/net.php.ir://http:   منبع 
  

The PHP Data Objects (PDO) extension defines a lightweight, consistent interface for 
accessing databases in PHP. Each database driver that implements the PDO interface 
can expose database-specific features as regular extension functions. Note that you 
cannot perform any database functions using the PDO extension by itself; you must 
use a database-specific PDO driver to access a database server.  

PDO provides a data-access abstraction layer, which means that, regardless of which 
database you're using, you use the same functions to issue queries and fetch data. 
PDO does not provide a database abstraction; it doesn't rewrite SQL or emulate 
missing features. You should use a full-blown abstraction layer if you need that 
facility.  

http://ir.php.net/manual/en/intro.pdo.php
http://ir.php.net/manual/en/pdo.drivers.php
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PDO ships with PHP 5.1, and is available as a PECL extension for PHP 5.0; PDO 
requires the new OO features in the core of PHP 5, and so will not run with earlier 
versions of PHP.  

  
خالصه مطلب خيلی چيز خوبيه که از نسخه پنج پی اچ پی اضافه شده و ميشه گفت يه اليه ايه بين شما و ديتابيس که اگه ازش استفاده کنيد اگه 

 تنظيمات اوليه رو تغيير بدين و ميشه    تغيير داديد ديگه احتياجی نداريد کدهاتونو عوض کنيد و فقط کافيهoracle  به my_sqlديتابيستونو مثال از 
 ولی اگه  !گفت يه ديلماجه بين شما و انواع وسيعی از ديتابيسا که اگه بلد باشين احتياجی به اشنايی با توبع کار کردن هر کدوم از ديتابيسا نداريد

  !!!زبون اين ديلماجه رو بلد باشين
  
  
  
 رو طوری تغيير بدم تا db.class.phpين از روی بی سوادی مجبور شدم فايل  رو بلديم برای همmy_sql توابع کار با که فقط من

  !توابعی که بلدم ارتباط برقرار کنه با اون my_sqlفقط بتونه با 
  : اوليه به اينصورتهdb.class.phpکد 

  
<?php 
 
class db{ 
 
/*** Declare instance ***/ 
private static $instance = NULL; 
 
/** 
* 
* the constructor is set to private so 
* so nobody can create a new instance using new 
* 
*/ 
private function __construct() { 
  /*** maybe set the db name here later ***/ 
} 
 
/** 
* 
* Return DB instance or create intitial connection 
* 
* @return object (PDO) 
* 
* @access public 
* 
*/ 
public static function getInstance() { 
 
if (!self::$instance) 
    { 
    self::$instance = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=periodic_table", 'username', 'password');; 
    self::$instance-> setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION); 
    } 
return self::$instance; 
} 
 
/** 
* 
* Like the constructor, we make __clone private 
* so nobody can clone the instance 
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* 
*/ 
private function __clone(){ 
} 
 
} /*** end of class ***/ 
 
?> 

  
  :م و خوب نتيجش همون فايل ميشه به اينصورتکه خيلی ترو تميزو خوبه ولی من زياد با شی ء گرايی اشنا نيست

  
<?php 
 
class db{ 
 
/*** Declare instance ***/ 
private static  $instance = NULL; 
    private static $host='localhost'; 
 private static $user='root'; 
 private static $pass=''; 
 private static $database_name='gallery'; 
 private static $link; 
 
/** 
* 
* the constructor is set to private so 
* so nobody can create a new instance using new 
* 
*/ 
private function __construct() { 
  /*** maybe set the db name here later ***/ 
   
 
} 
 
public static function getInstance() { 
 
   
if (!self::$instance) 
    { 
 
   
   /* self::$instance = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=gallery", 'root', '');; 
    self::$instance-> setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);*/ 
  
    } 
return self::$instance; 
} 
 
 
function query($str){ 
        self::$link=mysql_connect(self::$host,self::$user,self::$pass); 
  mysql_select_db(self::$database_name); 
if($result=mysql_query($str,self::$link)) 
return $result; 
else 
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return "sorry !"; 
} 
 
 
/** 
* 
* Like the constructor, we make __clone private 
* so nobody can clone the instance 
* 
*/ 
private function __clone(){ 
} 
 
} /*** end of class ***/ 
 
?> 

  
 راه انداختم که همون کارايی که queryخوب با اينکه ميدونم افتضاحه ولی خوب  ،  کارو راه ميندازه و در اون يه فانکشن به نام 

ری مورد نظرو بهش بديم تا نتيجه رو برامون ئ و کافيه از فايلمون کو  ميکرديمو انجام ميدهmy_sqlقبال برای گرفتن نتيجه از  
  !بفرسته

  !شو در مراحل بعد ميبينيمريوحاال چه ط
  

   پوشه کنترل رو باز  index.php اينکه يه صفحه بسازيم تا از پايگاه دادمون اطالعات بگيريم ، همون فايلخوب حاال برای 
  . تا تغييرش بديمميکنيم

 صورت زير اطالعاتی  بهphpmyadminاما قبلش بايد برای نمونه اطالعاتی رو وارد بانک اطالعاتيمون کنيم پس با استفاده از 
  :رو وارد کردم

  
  

 که به همين نام هايی هستند که Documents\My Pictures\Sample Pictures  ويندوزمون در مسيرو سپس بايد عکس های
  !   پروژمون کپی کنيم photosوارد ديتابيس کرديم رو در پوشه ی 



Blog.PITM.net           
  

                                                           
 

 ٢٢

  :لمون رو بصورت زير تغيير ميديم پوشه کنترindex .php      خوب تقريبا اماده ايم پس صفحه  
  

<?php 
 
Class indexController Extends baseController { 
 
public function index() { 
 
 
//create gallery item from data base 
echo('<div id="gallery"> 
    <ul>'); 
  $result=db::query('SELECT * from gallery_img'); 
  while($row=mysql_fetch_assoc($result)) 
  { 
 
 echo('     <li> 
            <a href="photos/'.$row["img_url"].'" title="'.$row["img_title"].'"> 
                <img src="photos/'.$row["img_url"].'" width="72" height="72" alt="" /> 
            </a> 
        </li>'); 
  } 
echo(' </ul> 
</div>'); 
   
   
   
   
 
 /*** set a template variable ***/ 
        $this->registry->template->welcome = 'Welcome to PHPRO MVC'; 
 /*** load the index template ***/ 
        $this->registry->template->show('index'); 
} 
 
public function about() { 
 /*** set a template variable ***/ 
        $this->registry->template->about_us = 'hi ! my name is farid :-)'; 
 /*** load the index template ***/ 
        $this->registry->template->show('about'); 
} 
 
} 
 
?> 

  
  

  : و نتيجش 
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  !و نتيجشو مشاهده ميکنيد
! به به   !لين صفحه تحت اين الگو که اطالعاتشو از ديتابيس ميگيرهاينم از او

  
  خوب بيايين ببينيم چی شد که اين شد ؟

  
  

//create gallery item from data base 
echo('<div id="gallery"> 
    <ul>'); 
  $result=db::query('SELECT * from gallery_img'); 
  while($row=mysql_fetch_assoc($result)) 
  { 
 
 echo('     <li> 
            <a href="photos/'.$row["img_url"].'" title="'.$row["img_title"].'"> 
                <img src="photos/'.$row["img_url"].'" width="72" height="72" alt="" /> 
            </a> 
        </li>'); 
  } 
echo(' </ul> 
</div>'); 
 

  
  !ب ارتباط با ديتابيس و درست کردن ساختار گالريمون همين کدهقل

  :و کده
$result=db::query('SELECT * from gallery_img'); 
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 کار  while ميريزه و سپس حلقه result رو انجام ميده و نتيجه رو تو query   و دادن ارگومان به فانکشن dbکار ارجاع به کالس 
  !های موجود تو ديتابيسو به يک ايتم گالری تبديل ميکنهرو ادامه ميده و تک تک عکس

  
  !!!اما خوب زيا اصولی کار نکرديم

  :   پاس بده پس view  در پوشه کنترل رو طوری ميساختيم که اشيا رو به يه متغيير در پوشه index.phpاخه بايد ايجاد ايتم در 
  

<?php 
 
Class indexController Extends baseController { 
 
public function index() { 
 
 
//create gallery item from data base 
$item='<div id="gallery"> <ul>'; 
  $result=db::query('SELECT * from gallery_img'); 
  while($row=mysql_fetch_assoc($result)) 
  { 
 
$item.='     <li> 
            <a href="photos/'.$row["img_url"].'" title="'.$row["img_title"].'"> 
                <img src="photos/'.$row["img_url"].'" width="72" height="72" alt="" /> 
            </a> 
        </li>'; 
  } 
$item.=' </ul> 
</div>'; 
   
   
   
   
 
 /*** set a template variable ***/ 
        $this->registry->template->welcome = $item; 
 /*** load the index template ***/ 
        $this->registry->template->show('index'); 
} 
 
public function about() { 
 /*** set a template variable ***/ 
        $this->registry->template->about_us = 'hi ! my name is farid :-)'; 
 /*** load the index template ***/ 
        $this->registry->template->show('about'); 
} 
 
} 
 
?> 

  
  

  ! معنی خاص خودشو داره ؟ االن موقشه تا بفهميم چی کار ميکنه"_"يادتونه تو يه  جايی گفتم تو اين سيستم 
  ! ولی هدف اون نيست ،اضافه کرد تا کامل و بالغ شهاالبته کلی چيز ميز ميشه ! از نظر من سمت کابری سايت تقريبا تمومه

به مديريت عکس های گالری و مجموعه ها و حذف و اضافه به نظرم االن موقشه تا بياييم و بخش مديريتو بسازيم تا مدير بتونه 
  .ه بپردازااونه
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 اولين صفحه مونو که همون  کهد موقعه ایهيچ متوجه شدي. اما قبل از شروع به درست کردن اين بخش بايد به يک نکته توجه کنيم 
  صفحه درباره ما بود ساختيم چه طوری بهش ادرس داديم؟

http://localhost/mvc-gallery/index/about 
  چه قدر شکلش عجيبه نه؟
   پس اين ادرس چه طوری به ادرس واقعيش تبديل ميشه؟ داريمindexای به نام  و نه واقعا ما پوشه php.در واقع نه دارای پسوند 

 و در پوشه پروژمون قرار داره و ميتونه کلی  برای پروژمون انجام ميدهhtaccess.در واقع اين يکی از کارهايی که فايلی به نام 
  :کارهای ديگه کنه

  
RewriteEngine on 
 
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f 
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d 
 
RewriteRule ^(.*)$ index.php?rt=$1 [L,QSA] 
 
ErrorDocument 404 /error404.html 

  
  
  

 از اونجايی که توضيحش خيلی زياده در اخر مقاله با ذکر منبع توضيح داده شده و برای اين ارجاع ندادم ؟ چيهhtaccessاما واقعا 
 پی اچ پی کاری که ميخواد يه مقداری حرفه ای تر بشه حتما با اين فايل و کارهايی که ميتونه انجام بده  ،  ديدمبه سايتش چون الزم

  .اشنا بشه
  

  و اما بعد
  :اين فايل رو به صورت زير تغيير بدين تا کاملتر شه

  
RewriteEngine on 
 
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f 
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d 
 
RewriteRule ^(.*)$ index.php?rt=$1 [L,QSA] 
 
ErrorDocument 404 /error404.html 
 
<Files .htaccess> 
order allow,deny 
deny from all 
</Files> 
 
Options All -Indexes -ExecCGI -MultiViews 
 
DirectoryIndex index.php index.html 
 
AddDefaultCharset utf-8 
 
<FilesMatch "\.(php|phphtml|html|xml)$"> 
Header unset cache-control 
</FilesMatch> 
 
<IfModule sapi_apache2.c> 
php_value register_globals 0 
php_value session.auto_start 0 
</IfModule> 

  

http://localhost/mvc-gallery/index/about
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  !می جستجو ميتونيد بفهمين ميکنن از حوصله اين مقاله و سواد من خارجه ولی با کهاينکه دقيقا اين دستورات چ

  
  !خوب ميريم سراغ بخش مديريت

در مراحل !  ميساختمو در اون فابلهای مديريتمو قرار ميدادم ولی اينجا اين مفهوم يه نمه تغيير کردهadminقديما من يه پوشه به نام 
  :بعد من فقط ميگم چه فايلهايی رو ميسازيم تا بعد به تحليلشون بپردازيم

   
  :   فايل های زير رو بسازيد viewsدر پوشه 

admin_index.php  
admin_login.php  

admin_photos.php  
admin_photosRemover.php  

admin_photosUpdate.php  
admin_photosInsert.php  

  
  :که محتوای همشون کد زيره

  
<h1><?php echo $contents; ?></h1> 

  
  :بسازيد که محتواش کد زيره رو admin.php فايل controllerو حاال در پوشه 

  
 
<?php 
 
Class adminController Extends baseController { 
 
public function index()  
{ 
 
 // define all links of administrator 
 $link = '<a href="admin/photos" >admin_photos</a><br><a href="admin/photosInsert" 
>photos_Insert</a>'; 
 
 
        $this->registry->template->contents = $link; 
        $this->registry->template->show('admin_index'); 
} 
 
 
public function login(){ 
 
        $this->registry->template->contents = 'This is login page'; 
 
 $this->registry->template->show('admin_login'); 
} 
 
 
public function photos(){ 
 
 
 
 
 //show all of img 
 
 $item=' 
  <table width="100%" border="1"> 
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    <tr> 
     <td>&nbsp;</td> 
   <td>&nbsp;</td> 
   <td>&nbsp;</td> 
   <td>&nbsp;</td> 
   <td>&nbsp;</td> 
    </tr> 
  '; 
 
 
  $result=db::query('SELECT * from gallery_img inner join gallery_groups on  
gallery_img.g_id= gallery_groups.g_id'); 
   
   
  while($row=mysql_fetch_assoc($result)) 
  { 
  $item.="   
 <tr> 
 <td><a href='photosRemover?id=$row[img_id]' >delet</a></td> 
 <td><a href='photosUpdate?id=$row[img_id]' >update</a></td> 
 <td><img src='../photos/$row[img_url]' alt='$row[img_alt]' height='100' width='100'  /></td> 
 <td>$row[img_title]</td> 
 <td>$row[g_name]</td> 
 </tr> 
       "; 
  } 
   
   
 $item.='</table>'; 
   
   
   
   
    
    
    
        $this->registry->template->contents = $item; 
 
 $this->registry->template->show('admin_photos'); 
  
 
} 
 
public function photosRemover(){ 
 
 
  $result=db::query(sprintf("DELETE FROM gallery_img WHERE img_id=%s",$_GET['id'])); 
  
 if($result){ 
  $item='<meta http-equiv="Refresh" content="0;URL=photos" />'; 
 }else{ 
  $item='sorry ! there was a problem in delet item from gallery'; 
 } 
 
    $this->registry->template->contents = $item; 
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 $this->registry->template->show('admin_photosRemover'); 
} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
public function photosUpdate(){ 
 
 if(isset($_POST["g_id"])){ 
  
  
   
 
   $upload_file = $_FILES["img_url"]["name"]; 
   $hast = true; 
    
  
   while($hast){ 
  
    if(file_exists('photos/'.$upload_file)) 
    $upload_file = "1" . $upload_file; 
    else 
    $hast = false; 
  
   } 
  
  
  
  
  
  
   if 
(move_uploaded_file($_FILES["img_url"]["tmp_name"],'photos/'.$upload_file)){ 
  
  
  
  
  
  $result=db::query("UPDATE gallery_img SET 
img_url='".$upload_file."',img_title='".$_POST['img_title']."',img_alt='".$_POST['img_alt']."' WHERE 
img_id=".$_GET['id']); 
      
       if($result){ 
       $item='<meta http-equiv="Refresh" 
content="0;URL=photos" />'; 
       }else{ 
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        $item='sorry ! there was a 
problem in update item from gallery'; 
       } 
   
      
     
     
     
    } 
   else{ 
    echo "sorry! upload is failed"; 
    } 
   
  
 
 
 }else{ 
 
 $item=' 
 <form id="insertimg" name="insertimg" method="post" action="" enctype="multipart/form-
data"> 
   <p align="center"> 
  <input name="g_id" type="hidden" id="g_id" value="1" /> 
   </p> 
   <table width="100%" border="0"> 
  <tr> 
    <td><input type="file" name="img_url" id="img_url" /></td> 
    <td>&#1575;&#1583;&#1585;&#1587; &#1593;&#1705;&#1587;</td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td><input type="text" name="img_title" id="img_title" /></td> 
    <td>&#1593;&#1606;&#1608;&#1575;&#1606; &#1593;&#1705;&#1587;</td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td><input type="text" name="img_alt" id="img_alt" /></td> 
    <td>alt</td> 
  </tr> 
   </table> 
   <p align="center"> 
  <label> 
  <input type="submit" name="button" id="button" 
value="&#1579;&#1576;&#1578;" /> 
  </label> 
 </p> 
 </form> 
 '; 
 
 
} 
 
 
 
         
 
        $this->registry->template->contents = $item; 
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  $this->registry->template->show('admin_photosUpdate'); 
} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
public function photosInsert(){ 
 
 
 
 if(isset($_POST["g_id"])){ 
 
  $upload_file = $_FILES["img_url"]["name"]; 
  $hast = true; 
   
 
  while($hast){ 
 
   if(file_exists('photos/'.$upload_file)) 
   $upload_file = "1" . $upload_file; 
   else 
   $hast = false; 
 
  } 
  
  
  
  
  
  
  if (move_uploaded_file($_FILES["img_url"]["tmp_name"],'photos/'.$upload_file)){ 
 
 
 
 
 
     $result=db::query("INSERT INTO `gallery`.`gallery_img` 
( 
     `img_id` , 
     `img_url` , 
     `img_title` , 
     `img_alt` , 
     `g_id` 
     ) 
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     VALUES ( 
     NULL , '".$upload_file."', '".$_POST["img_title"]."', 
'".$_POST["img_alt"]."',   '1')"); 
      
     if($result){ 
      $item='<meta http-equiv="Refresh" 
content="0;URL=photos" />'; 
     }else{ 
      $item='sorry ! there was a problem in insert item 
from gallery'; 
     } 
 
    
   
   
   
  } 
 else{ 
  echo "sorry! upload is failed"; 
  } 
   
  
 
 
}else{ 
 
 $item=' 
 <form id="insertimg" name="insertimg" method="post" action="" enctype="multipart/form-
data"> 
   <p align="center"> 
  <input name="g_id" type="hidden" id="g_id" value="1" /> 
   </p> 
   <table width="100%" border="0"> 
  <tr> 
    <td><input type="file" name="img_url" id="img_url" /></td> 
    <td>&#1575;&#1583;&#1585;&#1587; &#1593;&#1705;&#1587;</td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td><input type="text" name="img_title" id="img_title" /></td> 
    <td>&#1593;&#1606;&#1608;&#1575;&#1606; &#1593;&#1705;&#1587;</td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td><input type="text" name="img_alt" id="img_alt" /></td> 
    <td>alt</td> 
  </tr> 
   </table> 
   <p align="center"> 
  <label> 
  <input type="submit" name="button" id="button" 
value="&#1579;&#1576;&#1578;" /> 
  </label> 
 </p> 
 </form> 
 '; 
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} 
 
        $this->registry->template->contents =$item; 
 
  $this->registry->template->show('admin_photosInsert'); 
 
} 
 
 
 
 
 
} 
?> 

  
  
  

ببينيد من تونستم يه گروه !  برای چی بکار ميره _ حاال ميدونيم خوب اميدوارم به کدهای باال دقت کرده باشيد ، اولين نکته اينه که
  که فايل اصلی گروه ماست يا admin_index.php مثل مشخص ميشه_  که اعضای اون با عالمت adminتعريف کنم به نام 

admin_photos.php هم ساخته و حاال که پوسته ها ساخته شده بايد بخش کنترل اين فايلها که مديريت گالری ما رو به عهده داره 
   !بشه

   رو ساختم که يه نکته اصلی داره و اونم admin.phpفايل  پس اومدم 
Class adminController Extends baseController  

  
  

 ارث ببره و baseController اين کالسمون هم بايد از کالس تو اين کالسمون باشن که که حتما بايد همه ی اعضای گروهمون 
  .نام گروه   ، باشه + Controlleاسمش هم بايد 

  :يه فانکشن تعريف کنيد مثل بايد برای تک تک اعضای گروهتون  ،وقتی اين کالسو تو فايل پوشه کنترلتون ايجاد کردين
  

public function index() 
  

  ! پی اچ پی معموليه و فرض بر اينه که شما ميدونيد ،  فانکشن ها یخوب ديگه بقيه کد ها
  :د با زدن ادرس زير به صفحه ی اول کنترل پنلتون بريدمثال شما ميتوني

admin/gallery-mvc/localhost://http  
  : و از اونجا بازدن لينک مديريت عکس ها به بخش مديريت گالری بريد

http://localhost/mvc-gallery/admin
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  !ش مديريتم هست که با ديتابيس تعامل دارهکه دارای بخ يه گالری دايناميک!!! کار ما به اخر رسيد 
ال بايد يه ثچيز ميز کم داره و کلی چيز ميز ديگش بايد اصالح بشه مالبته در نظر داشته باشيد که اين يه پروژه اموزشيه و کلی 

کس در پيش اون عبايد يه عکس کوچيک از عکس ساخته شه تا قسمت لوگين برای مديريت اصافه شه يا مثال هنگام اپلود عکس 
  ...با محدوديت سايز چون باعث کند شدن سرعت ميشه و نمايش گالری نمايش داده شه نه همون عکسای بزرگ 

  
  

و ميدونم که به خاطر بی سواد بودنم نميشه زياد به متنی که نوشتم و کد هايی که زدم اعتماد کرد ، ولی سعی کردم اون چيزيو که 
  .دونستم با بقيه به اشتراک بزارم

 ، سعی کردم مثل هميشه باشم و حتی اميدوارم پر حرفيهای من سرتونو نبرده باشه و تونسته باشم به اندازه ی توانم مفيد بوده باشم
  . کردن حالم بهم ميخورهه که فقط  ، اومدن هر کلمه رو ترجمرسمی ننوشتم برای اين بود که خودم از متنای  و رسمیکتابیاگه 

  :ژه رو همراه با فايل پايگاه دادش از ادرس زير دريافت کنيدشما ميتونيد کل اين پرو
  

http://blog.pitm.net/downloads/mvc-gallery.zip 
  

ن به بقيه بوده و دوس دارم اينو در اخر با اينکه کار خاصی نکردم ولی اعتراف ميکنم يکی از بزرگترين تالشای من برای ياد داد
تقديم به تمام کسايی که دوستشون دارم بکنم و تقديم به کسی که ای کاش اونقدر بزرگ بودم که ميتونستم دوسش داشته باشم ، کسی 

  .که با اومدنش تمام دنيا بهشت ميشه و ادما طعم واقيه عدالتو ميچشن
At last, he will come … 

  
  

  موفقو پيروز باشيد
  ٢٣/١١/١٣٨٧فريد احمديان                

  
  
  
  
  
  

http://blog.pitm.net/downloads/mvc-gallery.zip
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 : ١بخش 
htaccess چيست ؟ 

 
 . يك فايل بسيار ساده با محيط تكست

 چگونه ميتوان آنرا توليد آرد ؟
 notepad مثل. براي ساختن اين فايل تنها آافيست يك محيط تكست اديتور داشته باشيد 

 اين فايل در آجا هست ؟
 . ري اصلي وبسايت شما قرار دارد و هر دايرآتوري ديگري آه بخواهيداين فايل در دايرآتو

 وظيفه اين فايل چيست ؟
هاي خطا را مديريت آند و  تقريبا تمامي محدوديت هاي اعمالي بر آن دايرآتوري را بر عهده دارد و ميتواند پيغام

 . ت شما بار گذاري نشودآنيد شايد ساي چندين وظيفه ديگر آه اگر آمي در تنظيمات آن قصور و غفلت
 تمامي هاست ها از اين نوع گونه فايل حمايت ميكنند ؟

ميخواهيد مطمئن شويد ميتوانيد از  اما اگر هم. اين بستگي به ميزبان شما دارد اصوال از اين فايل حمايت ميكنند 
 . وبمستر سرور خود بپرسيد

دارد بگيريد بعضي وبسرور  ون در دايرآتوري شما قرارقبل از شروع آار حتما يك نسخه بك آپ از فايلي آه هم اآن
 . به پشتيبان گيري نيست ها اين فايل را دارند اما داخلش هيچي نيست آه ديگر نيازي

داراي سايت  قبل از شروع آموزش بگويم آه اين آموزش مختص صاحبان وب سايت ها هست و آاربراني آه
براي اطالعات عمومي بد نيست به  از اين مطلب بكنند اما خوباختصاصي نيستند نميتوانند استفاده چنداني 

اين فايل را ديده باشند و بدون هيچ شكي در مورد ان از آنار ان  صاحبان وب% ٩٠فكر آنم تقريبا . ادامه ان بپردازيد 
  همينهمين هم احتمال ميدهم يكي از موضوعاتي آه در موردش آمتر مقاله اي پيدا ميكنيد گذشته باشند براي

 آيلوبايتي توضيحاتي بدهم به هر حال تصميم گرفته ام آمي در مورد اين فايل بظاهر بي ارزش صفر. مطلب باشد 
. 

 اينكه صفحه را بدون استفاده از با استفاده از اين فايل ميتوانيد پيغام هاي خطايي آه ظاهر ميشود را تغيير دهيد يا
redirector آنترل پنل redirect ليست گرفتن از دايرآتوري خاصي از وبسايتتون رو محدود آنيد ينكه اجازهآنيد يا ا . 

اگر نه خودتان آنرا  را غير فعال آرده است word wrap قبل از شروع آار مطمئن شويد آه اديتور شما خاصيت
 . غيرفعال آنيد

ستوراتي آه در اين فايل قرار د در دايرآتوري اصلي وبسايت شما يا سابدايرآتوري شما قرار دارد htaccess. فايل
. ميدهد بلكه آليه زيردايرآتوري هاي خود را نيز در بر ميگيرد  ميگيرد نه تنها دايرآتوري جاري را تحت تاثير خود قرار

 در ضمن. فايل برروي دايرآتوري اصلي خودتان استفاده آنيد تمامي سايت را در برميگيرد  بنابراين اگر از اين
 اگر با. در دست خودتان باشد  ل را در هر دايرآتوري آه خواستيد نيز ايجاد آنيد تا محدوده آنترلميتوانيد اين فاي

CSS مشابه همان است و براي افرادي آه با ان اشنايي دارند  آار آرده باشيد آار آردن با اين فايل هم تقريبا
خود مرتبط  htaccess به نزديكترين فايلآه در دايرآتوري ويژه اي قرار دارد  اسانتر است به هر حال هر فايلي

 . ان فايل را آنترل ميكند htaccess ان ميشود و
يا هر پردازنده متني  notepad يك براي ساختن اين فايل هيچ نيازي به نرم افزار يا سخت افزار ويژه اي نداريد تنها به

 . ديگري نيازمنديد
 ”htaccess.“ شده است ف براي نوع فرمت ان در نظر گرفتهبراي ساختن اين فايل آه نامي ندارد و فقط هشت حر

 htaccess.txt. . ذخيره ميشود وقتي ميخواهيد اين فايل را در پردازنده متني خود ذخيره آنيد نام فايل به اين صورت
را  all files گزينه file type را انتخاب آنيد در …save as گزينه file براي اينكه چنين اتفاقي نيفتد آافيست از منوي

 دات اچ تي اآسس را درون دو آوتيشن بگذاريد اگر ”htaccess.“ تايپ آنيد file name در انتخاب آنيد و سپس
در مورد . نام فايل را عوض آنيد  خود ftp نتوانستيد اين آار را بكنيد بعدا ميتوانيد از طريق آنترل پنل يا نرم افزار

ميدانيد اينگونه نرم افزار ها براي اسودگي اتصال به وبسرورتان  م آه همانطور آهبگوي ftp استفاده از نرم افزار هاي
اپلود  ftp وقتي اين فايل را با Auto , binary, ASCII ميكند آه سه گزينه upload در سه نوع ميباشد آه فايل ها را

 . باشد ASCII ميكنيد يادتان باشد نرم افزار شما در حالت
براي اين فايل  ميباشد را Change MODe آه مخفف CHMOD  هم در اين مورد آه بايددر ضمن يك مطلب ديگر

 —RW-R—R  باشد يا٦٤٤عوض آنيد پرميشن اين فايل بايد 
اما شايد بعدا بيشتر در  آه اين عمل هم براي افزايش امنيت ميباشد آه خوشبختانه همگي اشنايي با ان را داريد

 . ها توضيح دادم permission مورد
صفحه ديگر منتقل آنيد  اين فايل به شما اجازه ميدهد آه شما آاربران و ويزيتور هاي خودتان را از صفحه اي به

 weblog.parsx.com به parsx.com خود من شما از حتما شده است آه بخواهيد اين آاررا انجام دهيد مثال در مورد
يل ديگري نيز ميتواند عامل شود آه شما از اين ريدايرآت نكرده ام اما دال ميرويد البته من از اين روش استفاده

لينكي در  آنيد شايد آاربر شما اشتباها ادرس صفحه اي از وبسايت شما را وارد آند يا اينكه شايد استفاده
شده باشد به جاي اينكه آاربر  وبسايت شما بنا به دليلي شكسته شده باشد و از بين رفته باشد و ان صفحه پاك

 . بسته به سليقه خودتان منتقلش آنيد هيچ چيزي نبيند ميتوانيد انرا به صفحه اصلي سايتشما 
منتقل آنيد بايد به اين  براي مثال فرض آنيد آاربري با يك پيغام خطا مواجه شد براي آنكه او را به صفحه ديگري

 : صورت در فايل بنويسيد
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ErrorDocument errornumber /filename.html 

 را ٤٠٤ زياد اتفاق ميفتد بنابراين ميتوانيد شماره ٤٠٤مينويسيد اصوال خطاي  شماره خطا را errornumber به جاي
 . بنويسيد

 : اگر خواستيد تمامي طيغام خطاها را به فولدر خاصي ببريد به اينصورت عمل آنيد

ErrorDocument ٤٠٤ /errorpages/notfound.html 

 : بگويم آميدر مورد شماره پيغام خطاها هم 
 اين پيغام اصوال زماني ظاهر ميشود آه آاربر ادرس اشتباهي رفته باشد٤٠٠
 وقتي آاربر به دايرآتوري و يا جايي ميرود آه اجازه ورود به انرا ندارد٤٠١
 وقتي فايل طوري تنظيم شده است آه آاربر اجازه دسترسي به ان را ندارد٤٠٣

٤٠٤ not found 
 

٥٠٠internal server error اشكال عموما از اسكريپت هاي داخليست . 
 . باز هم پيغام خطا داريم آه زياد به درد نميخورد

تنظيمات پيام هاي  آاربرد ديگر اين فايل استفاده از رمز عبور است آه البته پيكر بندي ان آمي سخت تر از
 . خطاست

دارد اين فايل حاوي نام  htaccess. اتي چون فايلاين فايل هم خصوصي htpasswd. ابتدا فايلي به اين نام ايجاد آنيد
 را تعيين ميكنيد در اين فايل آه بصورت زير انها. هاي آاربري و آلمه هاي عبور 

Username:password 
Username:password 
Username:password 

در ضمن . ارد نكنيد در اخر خط ها و space باشند و همچنين اشتباها فضاي حواستان باشد آه هر آدام در يك خط
افزارهايي  آاربري آه مشكلي پيش نمي ايد اما براي آلمه هاي عبور براي افزايش امنيت بايد از نرم براي نام هاي

 . خواهم داد آه بعدا آمي در اين مورد توضيح. آه انها را تبديل ميكنند استفاده آنيد 
 . main در فولدر بگذاريد يعني public_html اي www يادتان باشد آه اين فايل را در فولدر هاي بااليي

بايد به اين صورت عمل  حال براي انكه مشخص آنيد آدام بخش از سايت يا آدام دايرآتوري شامل رمز عبور بشوند
 خطوط زير را اضافه آنيد htaccess آنيد در فايل

AuthUserFile /home/pathto/.htpasswd 
AuthType Basic 

AuthName "Secret Place" 
 

<LIMIT GET POST> 
require valid-user 

</LIMIT> 

نادرستي و عدم تطابق آلمه عبور با انچه آه در فايل مربوطه ثبت شده  دستورات فوق باعث ميشوند آه در صورت
ميشد يك  بنابراين اگر آاربري خواست وارد دايرآتوري شود آه بدينوسيله محافظت. جلوگيري آند  از ورود آاربر

 . ي پاپ آپ ظاهر ميشود آه نام آاربري و رمز عبور را ميطلبدمنو
برروي يك فايل انجام شود  اگر خواستيد در يك فولدر تنها از يك فايل محافظت آنيد و عمليات پسورد گذاري تنها

 . دستورات زير را در فايل وارد آنيد

<files "filename.cgi"> 
AuthUserFile /home/pathto/.htpasswd 

AuthType Basic 
AuthName "Secret Place" 

require valid-user 
</files> 

 : نيز ميتوانيد خط زير را وارد آنيد htaccess. براي محافظت از خود فايل
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<files ".htaccess"> 
order allow,deny 

deny from all 
</files> 

 SSI كند آافيست خطوط زير را وارد آنيد تا ازپشتيباني نمي SSI ميكند اما از اگر هاست شما از اين فايل پشتيباني
 . پشتيباني شود هم

AddType text/html .shtml 
AddHandler server-parsed .shtml 

Options Indexed FollowSymLinks Includes 

وم اضافه ميكند خط س handler دارا صحت هستند خط دوم يك shtml با پسوند اول بيان ميكند آه آليه فايل ها خط
 . سرور اين فايل ها را اجرا آند باعث ميشود

 . را فعال آنيد SSI بنابراين شما خودتان بدون نياز به درخواست از ادمين سرور توانستيد
 : خطوط زير را اضافه آنيد نباشند ميتوانيد html بصورت جداگانه از فايل هاي SSI اگر هم دوست داريد فايل هاي

AddType text/html .shtml .html . htm 
AddHandler server-prased .shtml .html .htm 

Options Indexes FollowSymLinks Includes 

نيز به سرور براي اجرا شدن منتقل شوند تا اگر آدي آه  html ها با پسوند اين خطوط باعث ميشوند آه آليه فايل
 . گذاري آندباشد داشته باشد را اجرا آند و سپس صفحه شروع به بار SSI براي

 IP قطع دسترسي از طريق
نتواند  IP آنيد تا ان فرد صاحب خاصي از فرد خاصي را اضافه IP يا IP با اين روش شما ميتوانيد بازه خاصي از آدرس

پنل ها اصوال اين گزينه به صورت گرافيكي هست اما توجه  البته در آنترل. وارد صفحه خاص يا آل وبسايت شود 
 آار اقدام آنيد فرد مورد نظر از آل سايت محروم خواهد شد اما با استفاده از اين عمل انجا به اينآنيد آه اگر در 

بگذاريم تا نتواند وارد صفحه  مثال فرض آنيد ادرس گوگل بت رو. خاصي را از صفحه خاصي محروم آنيد  IP ميتوانيد
 . خاصي شود

 : بنابراين خطوط زير را اضافه آنيد

Order allow,deny 
Deny from ipaddress 

Allow from all 

 ١٧٢٫١٦٫٢٠٤٫١٠٠: ايپي را بنويسيد مثل  ميتوانيد ادرس ipaddress به جاي
البته . ممنوع آند  خط اول ميگويد آه شما ميخواهيد چكار آنيد و خط دوم ميگويد آه ادرس مشخص شده را

تلفني بعد از هر بار اتصال ادرس ايپي انها  س هايميدانيد آه هر فرد با هر قطع ارتباط از اينترنت مخصوصا سروي
 .  ادرس را ممنوع آنيد آافيست ارقام اخري را ننويسيد٢٥٦آل   رقم اخر آه براي اينكه٣عوض ميشود يعني 

دامنه را نيز ممنوع آنيد به  در ضمن شما ميتوانيد نام. خط اخر هم به ديگران اجازه ميدهد آه وارد سايت شوند 
 parsx.com. : ه به جاي ادرس اي پي بنويسيداين صورت آ

اگر ميخواهيد . ميبيند   را٤٠٣وقتي آاربر سعي در ورود به صقحه ويژه آه ممنوع شده است را دارد پيغام خطاي 
اسكريپت ها و ديگر اجزايي آه به فايل نياز دارند بتوانند  مثال دايرآتوري خاصي را از دسترسي همه ممنوع آنيد اما

 . را اضافه آنيد deny from all آافيست خط سترسي پيدا آنندبه ان د
 عوض آردن ايندآس فولدري خاص

قرار ميدهند  index دارد با نام اآثر ميزبانهاي وب فايلي آه وظيفه لود شدن در هنگام باز آردن دايرآتوري خاصي را
 : يل اضافه آنيدخط زير را به فا . ميتوانيد انرا عوض آنيد htaccess آه با استفاده از

DirectoryIndex filename.html 

 را اجرا ميكند روش به index.php در دايرآتوري نبود سرور فايل ديگري مثال index.html حتما ديده ايد آه اگر فايل
بنابراين . وارد ميكنيد  با يك فضاي خالي نام هاي ديگر را filename.html اينصورت است آه در دستور فوق بعد از

. دنبال فايل دومي و به همين ترتيب جستجو ميكند  سرور در دايرآتوري ويژه ابتدا به دنبال فايل اولي و سپي به
 .  ظاهر ميشود٤٠٤پيغام خطاي  اگر هم هيچ يك از فايل ها پيدا نشد

Redirect توسط htaccess 
اما بهترين آار همين است  گر وجود داردحتما ميدانيد آه راههاي زيادي براي ريدايرآت آردن فايلي خاص به فايل دي
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html .OldFile/OldDir/Redirect newdir/com.domainname.www://http 

 بنابراين دستور به شرح زير است

Redirect oldlocation newlocation 

 . بايد نام ادرس آامل سايت باشد newlocation منتهي يادتان باشد آه
 مخفي آردن محتويات دايرآتوري

فولدر شما نمايان ميشود آه  شايد درون فولدرتان فايلي نداشته باشيد آه لود شود بنابراين ليست تمامي فايلهاي
اشد در مطلبي آه در مورد ساخت سايت در ويندوز ب اين اصوال از لحاظ امنيتي هم مناسب نيست و اگر يادتان

اينكه اين فايلها ليست نشوند همچنين در آنترل پنل هم چنين گزينه اي داريم   دادم گزينه اي داشتيم براي٢٠٠٣
 : به هر حال ميتوانيد خط زير را وارد آنيد. ان هم به صورت آلي در سايت ظاهر ميشود  اما خوب

Options -Indexes 
 
 ط زير را وارد آنيديا خ

IndexIgnore * 

بيفتد يعني به صورت پيشفرض در سرور تنظيم شده است آه فايلها ليست  اما عكس اين عمل نيز ميتواند اتفاق
 : ميتوانيد اين گزينه را با خط زير غيزفعال آنيد نشودند اما شما

Options +Indexes 

 : از انها مثال عكس ها ليست نشوند به صورت زير عمل آنيداما گروه خاصي  اگر هم ميخواهيد فايلها ليست شوند

IndexIgnore *.gif *.jpg 

 نميشناسند با استفاده از اين فايل ميتوانيد خط زير را وارد آنيد تا انها را بشناسد بعضي سرور ها بعضي از فايلها را
 مثال براي فايل هاي فلش ميتوانيد دستور زير را وارد آنيد

AddType application/x-shockwave-flash swf 

Addtype بايد نام فايلي جديد اعالن شود به فايل اعالن ميكند آه 
 ايجاد ممانعت از لينك دادن ديگران به فايلهاي شما

سايت شما بارگذاري  در مباحث پيشين در مورد پهناي باند صحبت آرده ام و ميدانيد آه هر فايلي آه از سرور
عكسي يا موسيقي براي دانلود در سايت   شما موثر است حال فرض آنيد شما فايلي مثالميشود در پهناي باند

فرمول و محاسباتي آه در ذهن خود انجام داده ايد و نسبت به تعداد  خوب بالطبع شما با استفاده از! گذاشته ايد 
مثال   هاي ديگري از فايل شماايد آه با پهناي باندتان مطابقت داشته باشد اما آافيست سايت آاربرانتان سنجيده

همان عكسي باشد  يك عكس شما استفاده آنند و عكس شما را در سايت خود قرار دهند و ادرس عكس ادرس
گذاري عكس استفاده ميشود فلذا انروزي آه پهناي  آه در سايت شما قرار دارد بنابراين از پهناي باند شما براي بار

هزينه آنيد آه باز هم پهناي باند بخريد در صورتي آه ميتوانيد با استفاده از  يدباند شما از حد خود ميگذرد شما با
 هاست سرور شما از منتهي قبلش بايد توجه داشته باشيد آه ايا!فايل از انجام چنين آاري ممانعت آنيد  اين

mod_rewrite پشتيباني ميكند يا خير ؟! 
 . ورزيد  داشت و نميتوانيد با اين آار مبادرتاگر نميكند اين گزينه براي شما فايده اي نخواهد

ان دايرآتوري خطوط زير را  htaccess. به فولدري آه ان فايل يا مجموعه عكس هاي شما قرار دارد برويد و در فايل
 اضافه آنيد

RewriteEngine on 
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$ 

RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://(www\.)?mydomain.com/.*$ [NC] 
RewriteRule \.(gif|jpg)$ - [F] 

http://www.domainname.com/newdir
http://www.domainname.com/newdir
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 دستور فوق باعث ميشود فايلهاي با پسوند parsx.com خودتان را بنويسيد مثال نام دامنه mydomain.com به جاي
gif jpg از مثال بگذاريد ديگران نتوانند در سايت هاي ديگر نمايش داده شوند اما شما ميتوانيد آار ديگري نيز بكنيد 

را گونه اي تعويض آنيد آه  htaccess فايل عكس هاي شما استفاده آنند و سپس طي يك حرآت ناجوانمردانه
داده شوند مثال عكسي بگذاريد آه ادرس سايت خودتان را  تمامي عكس ها و فايل ها با عكس ديگري نمايش

ايش لينك دهيد نام سايت خودش اگر به عكس سايت ه. چنين آاري آرده است  freeservers مثال. بگذاريد 
 . ميشود نمايش داده

RewriteEngine on 
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$ 

RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://(www\.)?mydomain.com/.*$ [NC] 
$ )jpg|gif.(\RewriteRule gif.badimage/com.mydomain.www://http]L,R [ 

 . ادرس عكس خودتان رابه جاي ادرس فوق بگذاريد نام دامنه خودتان و mydomain به جاي
 htaccess اين بود تمامي ماجراي

 

 ٢بخش 
 (اول قسمت(سايت خود را تحت کنترل بگيريد  قلب وب htaccess. با

مشکل جزئي و کوچک، به  کنيد، ديگر نيازي نيست براي هر استفاده ميسايت خود  سرور آپاچي براي وب اگر از وب
سايت  توانيد کنترل کامل وب ، ميhtaccess. فايل هاي مهم با يادگيري قابليت. تان تماس بگيريد مستر هوستينگ وب

 .خود را برعهده بگيريد
 
افزارهاي متني ساده  نرم  به وسيلهتوانيد آن را باشد که مي مي (ASCII) يک فايل ساده اسکي htaccess. فايل
باشد و فقط  باشيد که اين فايل داراي هيچ نامي نمي دقت داشته. به وجود آوريد SimpleText و يا Notepad نظير

توانيد فايل متني خود را که  براي درست کردن اين فايل مي. باشد مي htaccess داراي پسوند است که پسوند آن،
 .درآوريد htaccess. باشد، تغيير نام داده و آن را به صورت مي fantazio.txt صورت مثال به

 
پيغام خطايي مبني بر اينکه  ،htaccess. کنيد و هنگام تغيير نام دادن فايل به اگر از ويندوز استفاده مي: تذکر

 کرده و سپس در کنيد، فايل را بر روي سرور آپلود مي دريافت» بايست براي فايل خود نامي را اختيار کنيد مي«
 بسيار ساده AbsoluteFTP يا CuteFTP پي نظير تي افزارهاي اف کار به وسيله نرم اين. سرور آن را تغيير نام دهيد

 .باشد مي
 

 :است سزايي برخوردار ، دانستن سه نکته از اهميت بهhtaccess. در هنگام استفاده از فايل
 

-rw يا (٦٤٤آن را بر روي  آپلود کرده و مجوز دسترسي به ASCII رتبايست به صو را مي htaccess. فايل: نکته اول
r--r--) تنظيم نماييد. 

 
 root مثال اگر آن را بر روي به عنوان. هاي مختلفي اعمال نماييد توانيد به پوشه را مي htaccess. فايل: نکته دوم

آپلود نماييد،  /images اي نظير  درون پوشهو اگر آن را سايت اعمال خواهد شد آپلود نماييد، تنظيمات آن به کل وب
 .هاي آن اعمال خواهد شد زيرپوشه و images تنظيمات آن به پوشه

 
بار  بايست يک دستور، مي يعني در انتهاي هر. بايست درون يک خط تايپ نماييد را مي htaccess هر: نکته سوم

 .را فشار دهيد Enter کليد
 
 
 

 يک پوشهجلوگيري از ليست شدن محتويات 
 

. ها را تماشا کنند را ديده و آن خواهيد که افراد غريبه، محتويان اين پوشه اي از تصاوير داريد و نمي فرض کنيد پوشه
 :براي اين کار، سه راه وجود دارد

 
 و قرار دادن آن در پوشه مورد نظر index ساخت يک صفحه -١
 
 htaccess. استفاده از فايل -٢
 
 README و HEADER اياستفاده از فايله -٣
 

http://www.mydomain.com/badimage.gif


Blog.PITM.net           
  

                                                           
 

 ٣٩

IndexIgnore * 

اي   که درون پوشهحال فرض کنيد. کند پوشه مورد نظر، جلوگيري مي هاي شدن تمامي فايل اين کد از ليست
جلوگيري  خواهيد که فقط از ليست شدن تصاوير ال و تصاوير داريد و مي ام تي هاي اچ نظير فايل ها واقسام فايل انواع
 :توانيد از کد زير استفاده کنيد منظور مي بدين. شود

IndexIgnore *.gif *.jpg 

 .کند شوند، جلوگيري مي ختم مي jpg. و gif. هايي که به فايل شدن تمامي در واقع اين کد از ليست
 

خواهيد  شما مي ها جلوگيري کرده است و شدن پوشه فرض، از ليست حال فرض کنيد که سرور شما، به طور پيش
 :کنيد توانيد از دستور زير استفاده براي اين کار مي. آن را تغيير دهيد

Options +Indexes 

 سايت فرض وب عوض کردن صفحه پيش
 

آنکه صفحات وب تنها به  براي. دهند سرورها از روي قانون خاصي صفحات وب را نشان مي  تمامي وببه طور کلي،
 .هاي مختلف، براي صفحات وب وجود دارد اقسام پسوند و انواع شوند و ختم نمي htm. فرد نظير يک پسوند منحصربه

 
 هاي آن، فايل  و در صورت نبوددهد را نشان مي index.html سرور شما، ابتدا فايل حال فرض کنيد که وب

index.htm ،index.php  فايل خواهيد اين روند را تغيير داده و شما مي... و index.php بدين . را در اولويت قرار دهيد
 :استفاده نماييد DirectoryIndex بايست از دستور منظور مي

DirectoryIndex index.php index.cgi index.pl default.htm 

 فرض نمايش گشته و در صورت پيدا کردن آن، آن را به عنوان صفحه وب پيش index.php  ابتدا به دنبال فايلکد باال
باشد گشته و همين روال،  مي index.cgi پيدا نشد، سرور به دنبال فايل بعدي که index.php اگر فايل. دهد مي

براي نام فايل نيستيد و از هر اسم  index تفاده ازبه اس دقت داشته باشيد که شما حتما مجبور. کند ادامه پيدا مي
 .استفاده کنيد توانيد ديگري نيز، مي

 
Redirects 

 
متوجه شويد که آدرس  سايتي مراجعه کرده باشيد و سپس شايد تا به حال برايتان اتفاق افتاده باشد که به وب

توانيد از  کار مي براي اين. ايد شده جاع دادهار سايت به طور اتوماتيک عوض شده و در واقع شما به آدرس ديگري وب
 :استفاده نماييد Redirect دستور

html .oldfile/olddirectory/Redirect html.newfile/newdirectory/com.yoursite://http 

 :پوشه ديگر ارجاع دهيد را بهتوانيد يک پوشه  همچنين مي

olddirectory /Redirect /newdirectory/com.yoursite://http 

 
Hot Linkin 

 
نيز » مسترها داغ وب نقره«است که از آن به عنوان  برانگيز يک عبارت نفرت Hot Linkin مسترها، عبارت در جامعه وب

 اما معناي آن چيست؟. شود مي ياد
 

را در آن آپلود  هاي مختلف فرض کنيد داراي يک سايت عکاسي هستيد که روزانه تعداد زيادي عکس در زمينه
اين . کند سايت خود استفاده مي شما در وب هاي حال فرد ديگري از عکس. دهيد کنيد و در اختيار عموم قرار مي مي

خواهد کاست و در نتيجه به  (BW) داشت، بلکه از پهناي باند شما اي شما هيچ سودي نخواهدکار نه تنها بر
 .افتاد زحمت و هزينه خواهيد

http://yoursite.com/newdirectory/newfile.html
http://yoursite.com/newdirectory/newfile.html
http://yoursite.com/newdirectory/
http://yoursite.com/newdirectory/
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RewriteEngine on 
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$ 

RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://(www\.)?mydomain.com/.*$ [NC] 
RewriteRule \.(gif|jpg)$ - [F] 

توانيد کاري کنيد در صورت  همچنين مي. سايت خود تغيير دهيد آدرس وب را به mydomain.com يادتان نرود که
 A سايت مثال اگر. ها، عکس مورد نظر شما نشان داده شود هاي سايت شما، به جاي نمايش آن عکس استفاده از
توانيد  کار مي براي اين. باشد هاي سايت شما استفاده کرد، عکسي را نمايش دهيد که تبليغ سايت شما از عکس

 :از کد زير استفاده کنيد

RewriteEngine on 
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$ 

RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://(www\.)?mydomain.com/.*$ [NC] 
$ )jpg|gif.(\RewriteRule gif.nasty/com.mydomain.www://http]L,R [ 

 .دهيد ا در خط آخر کد تغييرآدرس عکس خود ر
 
مفصل آن، احتياج به يک  باشد که توضيح دردبخور آپاچي مي ناک به هاي وحشت يکي از قابليت mod_rewrite :تذکر

 .اي دارد مقاله صدصفحه
 
 
 

 صفحات خطا
 

اين . زند هم مي را به خطايي که اعصاب آدم. ايد  در اينترنت سروکار داشته٤٠٤به احتمال قوي با خطاي معروف 
اي  يعني در واقع صفحه. در دسترس نباشد ،(به هر دليل(شود که صفحه مورد نظر شما  خطا در صورتي ظاهر مي

 .بخواهيد وجود نداشته باشد و شما آن را از مرورگر
 
صفحات خطا را  هايشان هستند، اين سايت هايي که خواهان جذب مخاطب براي وب اي و آن هاي حرفه سايت وب

 تکراري، ٤٠٤يعني به جاي آن خطاي . کنند مي سفارشي) زند را مي close ها سريعا دکمه  فرد با ديدن آنکه هر(
 .دهند هايي مي گذارند و به مخاطب راهنمايي مي (سايت در فرمت وب(يک صفحه خطاي مناسب 

 
و سپس مخاطب را  هسايت و زمينه کاري آن نوشته شد معموال در اين نوع صفحات خطا، بيوگرافي کوچکي از وب

 .دهند سايت ارجاع مي به صفحه اصلي وب) به وسيله لينک و يا اتوماتيک(
 

به صفحات خطاي  ، و ارجاع مخاطبين درصورت برخورد!)که تعداد آنها کم هم نيست(براي ساخت صفحات خطا 
 :توانيد از کد زير استفاده کنيد ها، مي مختلف به آن

ErrorDocument code /directory/filename.ext 

 :ارجاع ميدهد notfound.html ، به صفحه٤٠٤صورت مواجه شدن با خطاي  به عنوان مثال کد زير، مخاطب را در

ErrorDocument ٤٠٤ /notfound.html  
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  پروردگارا 
                   به من ارمش ده 

          تا بپزيرم انچه را که نميتوانم تغيير دهم                                  
                   دليری ده

                                            تا تغير دهم انچه را که ميتوانم تغيير دهم
                  بينش ده

                                            تا تفاوت اين دو را بدانم
          مرا فهم ده        

                                            تا متوقع نباشم دنيا و مردم ان مطابق ميل من رفتار کنند
  
  
  
  
  
  


