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الرحيم  اهلل الرحمنبسم    
 
 

 اآلية:

                                         :قال هللا تعالى    
انؼهى إال يٍ  أوحُخى اوي]         

[اللهُ  
 
 سوره اإلسراء

(85)اآليت                                                                                                                                         
 

 

: وقال هللا تعالى  
 
 

يا إال  نُا  لانىا سبحاَك ال ػهى] 
انؼهُى احلكُى[ أَجػهًخُا إَك   

 

 

البقرة سورة   
(32)اآليت   
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 نهشهز رحُك َُشز شذاِ بشاسغ األفاق 

  احرتاق نهشرع يىاسى حصاد ..... نهشًىع ضئ و
غانُت......ان نىاندحٍ  
انؼشَش.... نىاندٌ  

......  دربٍنزفاق   
 نطالب انؼهى ....

....... حؼهًٍُخطىاث  الخداراألجالء ويٍ صُؼىا نكم  ألساحذحٍ  
حزفا........ ٍكخابٍ املخىاضغ اىل كم يٍ ػهًٌُ و حصاد جهدرحُك  ايخُاٌبكم اهدي   

..فُها ملدة طىَهت اسخظههُا انخٍوانىارفت انظهُهت   اهدي يٍ سىَداء انفؤاد اىل انىاحت  
كهُت دراساث احلاسىب واإلحصاء .... يفو سيُالئً  سيالئٍ  

بكم آيال أٌ َُال انزضا....... وخالصت جهد ويثابزة راجٍبكخابٍ يخًثال  َمدو إهدائ   
.......... 

و انخمدَز  االػخشاسجلًُؼهى احنُاءة إجالل و ملكاَخهى و أمسائهى اجلهُهت  أمسً ػباراث 
................ 
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سنى    فيالحانية تحتضن يدى الصغيرة    أميال زلت اذكرها كانت يد    الذيالبعيد    باألمس
  زمهرير شتاء........  أوال يثنيها عن عزمها غيظ صيف  الق لم  كيف أمسك ب  لتعلمناالطفولية االولى  

عطف وحنان الطفولة ......  ليزلت اذكر يد ابى وهى تمد    اال  
النور , بعدما شقت طريقها وسط    إلىامى بالعناية   و  أبىتعهدها    التيوتمر االعوام لتخرج البذرة  

مات بها اهتديت وال  و على هذا الطريق وقف الكثير عالارض من صخر و تراب و طين و حصى , 
  كوكحرف ا,   تعليمي فيسهم  الحب و الود و االحترام والتقدير لكل من ا  آياتسوى تقديم    يسعني

من    بشيخلوا علينا  بلمدى تلك السنوات الذين ما   يالعلم و المعرفة ل تقديم  فيالذين تعاقبوا  
هذا البحث ف لهم الشكر الجزيل    اخراج  فيعلى الطريق وهم  كل ساهم    اخرىير منارا ,ز علمهم الغ

و العميق على ما قدموا لكل طالب علم من مشورة ومساعدة,وكانوا بحق نعم المعنيون على  
 الطريق .
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ن المؤلفعمعلومات    

: حامد محمد حامد ادم  االسم    
5/4/6986الميالد : تاريخ    

: السودانالبلد    
الميالد : واية شمال كردف ان ) االبيض(مكان    

التعليمية :المراحل    
االساس : اليمن ثم مدرسة ف لسطسن االساسية بنينمرحلة    
الثانوي : مدرسة االبيض الثانوية و مدرسة االسرة الخاصة  مرحلة    

الجامعية : جامعة كردق انالمرحلة    
3002 قسم الهندسة الميكانيكيةات التقنية  لية الهندسة والدراسك  

3009معلومات  دراسات الحاسوب واالحصاء قسم تق انة الكلية    
00349633439303 -00349963937386: تلفون    

االلكتروني :البريد    
hamdi541986@yahoo.com 

 

Hamdi.541986@gmail.com 
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 بالكثير مف الخصائص التي جعمتيا الخيار األمثؿ لمبرمجي الويب في العالـ :  PHPتتميز لغة 

 : السيولة -1

مف أسيؿ لغات البرمجة تعمما، فيي تريحؾ مف جميع تعقيدات إدارة الذاكرة وتعقيدات معالجة النصوص  PHPتعتبر لغة 
 مف جية أخرى.  Perlمف جية، والكثير مف الضعؼ الموجود في بينية وتصميـ لغة البرمجة  Cالموجودة في 

لصنع لغة برمجة  Perlو  Javaو  Cبنية وقواعدا ثابتو وواضحة جدا، معظـ قواعد المغة مأخوذة مف كؿ مف  PHPتمتمؾ لغة 
 Visualا كنت تعمـ أي شيء عف لغات البرمجة األخرى مثؿ عالية السيولة والسالسة دوف فقداف أي مف القوة في المغة، يفيدؾ ذلؾ إذ

Basic  أوC  أوJava  حيث ستجد دائما بأنؾ تفيـ مواد الدورة بسرعة، وستكتشؼ كيؼ تقوـPHP  ذالؿ بتسييؿ أصعب األمور وا 
 . PHPالعقبات التي تواجو المبرمج حتى يتفرغ تماما لإلبداع فقط، كؿ ما تفكر بو تستطيع تنفيذه بمغة 

 : السرعة -2

مف المغات المعروفة بسرعتيا العالية في تنفيذ البرامج، وخاصة في اإلصدارة الرابعة مف المترجـ، حيث تمت كتابة  PHPلغة 
مصممة أصال كنواة لمترجـ، بحيث يمكف أف تضع ىذه النواة  PHPمف الصفر ليعطي أداءا في منتيى الروعة، كما أف لغة  PHPمترجـ 

مثال، ولكف األفضؿ ىو إمكانية تركيب  CGIكبرنامج  PHPغمفة لتعمؿ مع التقنيات المختمفة، فيمكنؾ تشغيؿ مترجـ في عدة قوالب أو أ
، وتوجد نسخة أخرى منو تركب عمى ISAPIفي صورة وحدة إضافية تضاؼ إلى المزود عف طريؽ دواؿ  IISعمى مزود  PHPمترجـ 
بحيث تصبح جزءا مف  Apacheيضا نسخة مخصصة لمدمج مع شفرة مزود أيضا في صورة وحدة خارجية، وتوجد أ Apacheمزود 
وىي الطريقة التي تعطي  UNIXنفسو، وىي الطريقة األكثر استخداما اآلف في مزودات الويب التي تعمؿ عمى أنظمة  Apacheبرنامج 

ليقـو  PHPفي الذاكرة بانتظار صفحات ، حيث يصبح المترجـ جزءا مف المزود، وبالتالي فإنو سيكوف محمال PHPأفضؿ أداء لمترجـ 
مع  Perlمثال حيث يجب أف يتـ تشغيؿ مترجـ  Perl/CGIبترجمتيا وعرضيا لمزوار مباشرة دوف التأخير اإلضافي الذي تتطمبو برامج 

شكؿ فارقا كبيرا في المواقع كؿ زيارة لمصفحة لترجمة الصفحة، ثـ يتـ إغالؽ المترجـ، ثـ استدعاءه مجددا عند الزيارة الثانية وىكذا، وىذا ي
 حال أفضؿ بكثير.  PHPذات الضغط العالي بالذات، ويكوف استخداـ 

 : المزايا -

لوحده محمال بعدد ىائؿ مف الدواؿ الجاىزة االستخداـ في جميع المجاالت، مف دواؿ المعالجة الرياضية  PHPيأتي مترجـ 
و  MySQLمثال وصوال إلى مزودات البيانات  PHP، توفر لؾ دواؿ FTPات والحسابية إلى دواؿ الوصوؿ إلى قواعد البيانات ومزود

PostgreSQL  وMS SQL  وOracle  وغيرىا مف مزودات قواعد البيانات، وىنالؾ أيضا مجموعة مف الدواؿ لمعالجة ممفاتXML ،
نتاج الصور ديناميكيا ، وىنالؾ مجموعة مف FTPودواؿ أخرى إلرساؿ واستقباؿ الممفات عف بعد باستخداـ بروتوكوؿ  الدواؿ لمعالجة وا 

 ديناميكيا، ناىيؾ عف جميع الدواؿ الخاصة بمعالجة النصوص والمصفوفات.  Flashوممفات 
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 : التوافقية -1

التي يعمؿ كؿ منيا في بيئة مختمفة، إال أنيا جميعا تشترؾ في  PHPكما قمنا سابقا، فعمى الرغـ مف أف ىنالؾ الكثير مف نسخ 
تتصرؼ بنفس الطريقة فيما يتعمؽ بتنفيذ  PHPلذا فإف جميع مترجمات  PHPصمية التي تقـو بالمعالجة الحقيقة لممفات النواة األ

فيجب أف يعمؿ دوف الحاجة ألية تغييرات عند  IISمع مزود  Windowsالسكريبتات، فإذا كاف السكريبت الذي عممتو يعمؿ عمى نظاـ 
عض األمور البسيطة جدا التي يوفرىا بعض المزودات دوف غيرىا، ولكف جميع البرامج التي ، بالطبع تظؿ بApacheنقمو إلى مزود 

كتبتيا منذ أف بدأت تعممي لمغة إلى اآلف تعمؿ عمى جميع المزودات دوف الحاجة ألي تغييرات، إضافة إلى ذلؾ فإف التغييرات التي حدثت 
 مة جدا، وأغمب التغييرات كانت في البنية التحتية لممترجـ. بالمغة األساسية مف اإلصدارة الثالثة إلى الرابعة قمي

 : الحماية -2

الكثير مف المزايا المتقدمة، ولكنو يوفر لؾ الطرؽ المناسبة لوضع الحدود عمى ىذه المزايا، فيمكنؾ التحكـ بعدد  PHPيوفر 
إرساليا عبر المتصفح، أو السماح باستخداـ بعض اإلتصاالت المسموحة بقاعدة البيانات مثال، أو الحجـ األقصى لمممفات التي يمكف 

 والذي يتحكـ بو مدير الموقع.  PHPالميزات أو إلغاء استخداميا، كؿ ىذا يتـ عف طريؽ ممؼ إعدادات 

 : قابمية التوسع -3

ضافة الميزات التي تريدىا إليو بمغة  PHPيمكنؾ توسعة مترجـ  وحة فإنؾ ، وحيث أف الشفرة البرمجية لممترجـ مفتCبسيولة وا 
تستطيع تغيير ما تريده مباشرة لتحصؿ عمى النسخة التي تناسبؾ مف المترجـ، ويمكنؾ أيضا عمؿ الوحدات اإلضافية التي تركب عمى 

مسبقا بعمؿ ىذه الميمة وتحويؿ كمية ضخمة مف  PHPالمترجـ لزيادة ميزاتو والوظائؼ المبيتو فيو، وفي قد قاـ فريؽ تطوير مترجـ 
إلى مكتبات مخصصة لتضاؼ إلى المترجـ، ومنيا حصمنا عمى جميع الميزات التي تحدثنا عنيا مثؿ الوصوؿ  Cكتوبة بمغة المكتبات الم

 . XMLإلى قواعد البيانات ومعالجة ممفات 

 : PHPتاريخ  -

 Rasmus Lerdof، وبعد أف تمقى Perlبمغة  CGIلتسيؿ عمؿ برامج  Perlكمكتبة مف الدواؿ تضاؼ عمى لغة  PHPبدأت 
 Personal Home Pagesأو  PHPبعض االقتراحات بتحويميا إلى مترجـ بسيط، قاـ بعمؿ ذلؾ المترجـ وطرحو عمى اإلنترنت وسماه 

مع بعض الميزات اإلضافية لمويب، ثـ أضاؼ إليو دعما لنماذج  Perlأي الصفحات الشخصية، فقد كاف عبارة عف نسخة مصغرة مف 
HTML  وسماهPHP2/FIوعة مف المبرمجيف بالعمؿ عمى مترجـ ، فقاـ مجمPHP  وأضافوا إليو واجية تطبيقات برمجيةAPI  لتسييؿ

 zendلمتقنيات بعمؿ مترجميا الخاص لمغة والذي سمي  Zend، بعد فترة مف الزمف قامت شركة PHP 3عممية توسعتو فأصبح لدينا 
، مترجـ PHPاألخرى لتكويف نواة المترجـ  PHPوجمع مع مكتبات أيضا، وقد اتصؼ ىذا المترجـ بالسرعة العالية وقدراتو المحسنة، 

PHP  اآلف مقسـ عمى قسماف: المترجـzend  ويتـ تطويره عمى مزوداتCVS  الموجودة في موقعzend  والقسـ الثاني يسمىPHP 
فات ومعالجتيا والتعامؿ مع المتغيرات بقراءة المم zendوىو عبارة عف المكتبات والدواؿ األساسية التي تأتي مع البرنامج، يقـو مترجـ 

ومتوافقة مع  Cفتحتوي اآلف عمى مكتبات مكتوبة بمغة  PHPلتوسعة المغة، أما  APIوتنفيذ البرنامج وتوفير واجية تطوير لمتطبيقات 
اآلف  الرسمي PHPموقع ، وعندما تزور PHP، وبالتالي يعمؿ القسماف معا لتكويف مترجـ zendواجية التطبيقات التي يوفرىا مترجـ 

 PHPومكتبات  zendجاىزا أو تحصؿ عمى الشفرة البرمجية الخاصة بؾ، فإنؾ تحصؿ عمى كؿ مف مترجـ  PHPوتحصؿ عمى مترجـ 
 معا. 

http://www.arabbuilder.com/link.php?link=http://www.php.net/
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 Apacheىو أكثر وحدات مزود  PHPإلى أف مترجـ  Net Craftحصائيا تطورا مفاجئا في الفترة األخيرة، وتشير إ PHPتطور 
 مركب عمى حوالي مميوني مزود ويب عمى اإلنترنت.  PHPانتشارات عمى اإلنترنت، كما أف مترجـ 

 : PHPبنية ممفات  -

مف قسماف،  PHPبشكؿ عاـ، يتكوف ممؼ  HTMLوممفات  ASPىي ممفات نصية بسيطة، تشبو في تركيبيا ممفات  PHPممفات 
عادي، ولكنؾ تستطيع تحديد أجزاء معينة مف الممؼ ليخرج  HTML، الممؼ بالصورة الطبيعية عبارة عف ممؼ PHPوقسـ  HTMLقسـ 

 توجد عدة طرؽ :  PHP، إلخراج الممؼ إلى وضعية PHPإلى وضعية  HTMLفييا الممؼ مف وضعية 

 و ?< كالتالي :  phpاستخداـ زوح الوسـو >?  - 1
<?php 
 echo 'This is PHP output!'; 
?> 

في وسـ البداية، ىذا النوع  phpاستخداـ زوج المختصر >? و ?< وىو يستخدـ بنفس الطريقة السابقة ولكنو يكوف بدوف الكممة  - 2
ـ القصيرة ، لذا يقـو البعض بإغالؽ ميزة الوسو xmlمف الوسـو يحتاج إلى كمية أقؿ مف الكتابة بالطبع، ولكنو يتعارض مع وسـو 

 ).  PHPحتى ال يحصؿ ىذا التعارض ( يمكنؾ اغالؽ ىذه الميزة بسيولة عف طريؽ ممؼ إعدادات 
ال  ASPوىما >% و %<، ميزة وسـو  ASP، وىو مف اسمو زوج الوسـو المستخدـ في ممفات ASPاستخداـ زوج الوسـو  - 3

 . PHPادات مترجـ تكوف فعالة بشكؿ قياسي ولكنؾ تستطيع تفعيميا عف طريؽ ممؼ إعد
 الطريقة األخيرة ىي استخداـ زوج الوسـو التالي :  - 4

<script language="php" > 
 echo 'This is PHP output!'; 
</script> 

، وكذلؾ HTMLوباقي ممؼ  PHPولكف ىذه الطريقة غير مستخدمة اآلف، حيث أنيا تصعب عممية التمييز بيف شفرات 
التي تعطي تموينا لمشفرة فأغمبيا ال يتعرؼ عمى ىذا النوع مف الشفرة ويعتبره جزءا مف ممؼ  HTMLات بالنسبة لبرامج كتابة ممف

HTML  .االعتيادي 

ىو استخداـ زوج الوسـو األوؿ بالطبع، حيث أنو األكثر استخداميا، وال يحتوي عمى أية  PHPأفضؿ الطرؽ السابقة لمتحويؿ إلى وضعية 
ميما كانت إعداداتيا، وليذا السبب سنستخدميا في جميع األمثمة التي ستجدىا في  PHPجميع مترجمات تعارضات كما أنو يعمؿ عمى 

 ىذه الدورة. 

 : PHPكتابة ممفات  -

بأي برنامج كتابة نصوص  PHP، يمكنؾ كتابة سكريبت HTMLىي ممفات نصية بسيطة تماما كما ىي ممفات  PHPممفات 
يستخدموف أدوات  PHPعمى النظاـ ويندوز، ولكف أغمبية مبرمجي  Notepadمثؿ  Plain Textطة يتيح لؾ كتابة الممفات النصية البسي

أخرى تسيؿ عمييـ عممية البرمجة عف طريؽ تمويف الشفرات البرمجية، وتسيؿ عممية البحث عف الممفات واستبداؿ المقاطع مف عدة ممفات 
في عمؿ ممفات  Notepadج إلى الكثير مف ىذه الميزات إال أف استخداـ ، عمى الرغـ مف أنؾ لف تحتاHomeSiteفي نفس الوقت، مثؿ 



Pالشامل في لغة  H P 0341،محرم5  

 

10الصفحة من 184 

009249122429202-00249912924201تلفون::مهندسحامدمحمدحامدادمتاليف Email :hamdi.541986@gmail.com: 

PHP  يعتبر أمرا صعبا جدا وخاصة في الممفات الضخمة حيث أفNotepad  ال تتيح فتح الممفات الكبيرة، والمشكمة األكبر ىي أنيا ال
فمف تستطيع معرفة السطر المطموب في  53توفر ترقيما لألسطر، فإذا ظيرت لؾ رسالة الخطأ تشير إلى وجود خطأ في السطر 

Notepad  يمكنؾ البدأ بكتابة 652.. حسنا ماذا لو كاف الخطأ في السطر  53إال إذا قمت بالعد يدويا مف السطر األوؿ وحتى ،
تبتيا باستخداـ سكريبتاتؾ بالبرنامج المتوفر اآلف إلى أف تحصؿ عمى برنامج آخر، يمكنؾ بالطبع فتح ممفاتؾ بأي محرر نصوص، فإذا ك

Notepad  فيذا ال يعني بأنؾ ممـز باستخداـNotepad  .في جميع ممفاتؾ أو حتى في ىذا الممؼ 

 PHPاآلف قـ بفتح محرر النصوص الذي اخترتو وابدأ بكتابة الصفحة التي تريدىا، وال تنسى إحاطة شفرات  PHPلعمؿ ممؼ 
حسب  php3أو . phpدليؿ مزود الويب الخاص بؾ وأعطو اإلمتداد المناسب .بالوسـو الخاصة بيا، ثـ احفظ الممؼ في أي مكاف في 

 إعدادات مزودؾ، ثـ قـ بزيارة الصفحة باستخداـ المتصفح وستجد الصفحة وقد تمت ترجمتيا وعرضيا عميؾ. 

مى سبيؿ تذكر بأنؾ يجب أف تزور الصفحة مرور بمزود الويب، وال يمكنؾ عرض الصفحة عف طريؽ فتحيا كممؼ خارجي، ع
  \C:\httpdالمثاؿ، إذا كاف الدليؿ الجذري لصفحات مزودؾ ىو : 

في ذلؾ الدليؿ، يجب أف تقـو اآلف بتشغؿ مزود الويب وزيارة الصفحة عمى العنواف  test.phpوقمت بعمؿ صفحة أسميتيا 
http://localhost/test.phpداـ األمر ، إذا قمت باستخOpen  مف القائمةFile  في المتصفح لفتح الممؼtest.php\httpd\C:  فمف

 فقط.  PHPمترجمة، وسترى شفرة  PHPترى صفحة 

 : تدريب -

 التالي :  PHPقـ بتنفيذ ممؼ 
This is the normal html page.<br> 
<?php 
 echo "This is inside PHP<br>"; 
 echo "Hello World!<br>"; 
?> 

 الذي تشاىده عند تنفيذ البرنامج السابؽ? مف المفترض أف تشاىد الخرج التالي :  ما
This is the normal html page. 
This is inside PHP 
Hello World! 

بارات بمغة ، ال تقمؽ إذا لـ تفيـ أي شيء فيو، سنتعمـ اآلف كيفية استخداـ المتغيرات والعPHPىا قد انتييت مف كتابة برنامجؾ األوؿ بمغة 
PHP . 

 لنكتب سكربتًا بسيطًا )فاتح شيية( : -
 
<html dir = “rtl >” 

 التحية لدي أىؿ اإلسالـ ىي 

http://localhost/test.php
http://localhost/test.php


Pالشامل في لغة  H P 0341،محرم5  

 

11الصفحة من 184 

009249122429202-00249912924201تلفون::مهندسحامدمحمدحامدادمتاليف Email :hamdi.541986@gmail.com: 

 ?< 
   Echo ”) السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو(“ 

 >? 
/<html > 
 

  echo.phpقـ بحفظ الممؼ باسـ 
 ستعرض عمينا عباره مكتوب فييا 

 ميكـ ورحمة اهلل وبركاتو لسالـ عالتحية لدي أىؿ اإلسالـ ىي ا
 شي بسيط أليس كذلك ؟  -

 .  htmlوقد التحتوي عمى نصوص  htmlمف نصوص و كود و عالمات ولغة  phpيتكوف كود الػ
  phpأو بأي إمتداد مف إمتدادات الػ phpلكي يعمؿ الكود يجب أف يكوف إمتداد الممؼ 

 . phtmlو  php3مثاًل 
لمسيرفر (يعني طمبية  requestتجري اتصااًل مباشرًا مع السيرفر ىذه العممية تدعي  عندما تطمب صفحة في اإلنترنت فإنؾ

 responseلمسيرفر) يقـو السيرفر بتفسير طمبؾ والبحث عف الصفحة المطموبة ويرسؿ اليؾ الصفحة المطموبة كجزء مما يسمي 
) لكي يصبح صفحة compileلذى ارجع إليو ويقـو بتجميعو ((استجابة) لمستعرض االنترنت لديؾ يقـو بعدىا المتصفح لديؾ بأخذ الكود ا

) بحيث أف المتصفح ىو العميؿ والخادـ ىو client to serverصالحة لمعرض ىذه العممية التي حصمت تشبو نظرية العميؿ لمخادـ(
 السيرفر . 

 رنت لديؾ) بالعبور الى السيرفر واحضار البيانات الخادـ يقـو بعممية تخزيف وترجمة وتوزيع البيانات بينما يقـو العميؿ (مستعرض االنت
 بروتوكوالت االنترنت :  -

االنترنت صممت لكي  nodesالنريد ىنا أف نذىب إلى التكمـ عف تاريخ انترنت العتيؽ ، النقطة الميمة ىي الشبكة المربوطة بنقاط 
يتـ نقؿ  لكي Tcp/Ipمجموعة مف البروتوكوالت مثؿ تقـو بالحفاظ عمى المعمومات لكي يتـ نقميا مف مكاف إلى آخر وىي تستخدـ 

 البيانات عبر الشبكة . 
 : Tcp/Ipبروتوكول  -

مف مميزات ىذا البروتوكوؿ أنو بإستطاعتو إعاده تمييد طريقو لمبيانات إذا تـ خمؿ في نقطة أو مكاف أثناء نقميا ويتـ ذلؾ بسرعة 
صفحة مف االنترنت فإف المستعرض يجمب ىذه األوامر باستخداـ بروتوكوؿ شديدة.عندما يطمب المستخدـ مف المستعرض أف يجمب لو 

ىذا البروتوكوؿ ىو بروتوكوؿ نقؿ لمبيانات وىو يضمف أف البيانات قد تـ إرساليا ووصوليا  TCPيدعي بروتوكوؿ التحكـ في نقؿ البيانات 
 بشكؿ صحيح . 

يقـو ىذا البروتوكوؿ  HTTPوتوكوؿ الذي يقـو بعنونة البيانات يدعي قبؿ أف يتـ إرساؿ البيانات عبر الشبكة يجب عنونتيا والبر 
أيف سينقؿ البيانات (فيو اليستطيع نقؿ البيانات إذا لـ يكف ليا ىدؼ أو مكاف )  TCPبوضع عنونة لمبيانات لكي يعرؼ البروتوكوؿ 

:// فانؾ تعمـ httpآخرعندما ترى الصفحة متبوعة بػعف طريؽ الويب في عممية نقؿ البيانات مف كمبيوتر إلى  HTTPيستخدـ البروتوكوؿ 
عبارة عف ساعي بريد الذي يقـو  TCPإلحضار ىذه الصفحة يمكنؾ أف تاخذ صورة بأف الػ HTTPمباشرة أف االنترنت يستخدـ البرتوكوؿ 

 .  HTTPبإيصاؿ رسالة ، ىذه الرسالة فييا طابع بريد وعنواف وىو مانسميو بالػ
ويقـو السيرفر برؤية مستودع  HTTP requestالمستعرض إلى ممقـ أو سيرفر الويب وىو مايعرؼ بػ  يتـ تمرير الطمب مف

البيانات لديو لكي يحصؿ عمى البيانات المطموبة فإذا وجد الصفحة في المستودع قاـ بإرساليا عمى شكؿ حـز الى الجية التي قامت 
(ننبو دائما الى أنو يرسميا عمى  httpعرض االنترنت لديؾ باستخداـ بروتوكوؿ ويعنوف ىذه الحـز لمست TCPبالطمب باستخداـ بروتوكوؿ 
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شكؿ حـز لكي تعرؼ السبب عند عدـ ظيور صفحة ويب كاممة أف ىناؾ حزمة لـ ترسؿ بشكؿ جيد) ولكف إذا لـ يجد السيرفر الصفحة 
أرسمت مف ممقـ الويب الى المستعرض لديؾ تسمي  وىذه الصفحة التي 404المطموبة فانو يقـو بإرساؿ صفحة تحتوي عمى رسالة خطا 

HTTP response  . 
 : HTTPبروتوكول الـ  -

رغـ ما أخذناه مف معمومات كثيرة وقصص كثيرة تشبو قصص ألؼ ليمة أو حكايات األطفاؿ إال أنو رغـ ذلؾ يفوتنا الكثير مف 
 بشكؿ خاص.  HTTPتوكوؿ التفاصيؿ في ىذا الموصوع لذلؾ دعنا نغوص قمياًل في التفاصيؿ عف برو 

وىي ترسؿ  URLغير الػ http requestعندما تقـو بعممية طمب لصفحة مف السيرفر ىناؾ أمور إضافية ترسؿ مع عممية الطمب 
 .  http requestكجزء مف 

 ؾ أمور أخرى تصؿ معو كجزء منو . ىنا http responseنفس الموضوع مع اؿ
واليقـو المستخدـ بالتعامؿ معيا مباشرة ، إذف اليحتاج أف تقمؽ نفسؾ  HTTPًا في رسالة الػالكثير مف ىذه المعمومات تولد تمقائي

 HTTPبشأف ىذه المعمومات إذا أنت لـ تنشأىا في األصؿ ويجب أف تأخذ أيضا في معموماتؾ أف ىذه المعمومات ترسؿ كجزء مف الػ
request والػHTTP response ألف سكربت الػPHP حنا تحكمًا إضافيا بيذه المعمومات . الذي نصنعو يمن 
 
 

. نستطيع أن نقوم بتقسيم ىذا التنسيق إلى  Responseأو  Requestتأخذ تنسيقًا معينًا سواء كانت  HTTPكل رسائل الـ -
 ثالثة أقسام :

1 - Request/response line 
2 - Http header 
3 - Http body 

لذلؾ سنتكمـ  HTTP responseأو  HTTp Requestنوع الرسالة إذا كانت المحتوي مف ىذه األشياء الثالثة يعتمد عمى 
 عنيـ بتعمؽ أكثر . 

Http Request -1 : 
 .  HOST(سطر الطمب) والػ request lineعمى األقؿ الػ requestيجب أف يحتوي الػ

 ى ممقـ الويب تحتوي عمى التالي :) إلHTTP requestيرسؿ مستعرض االنترنت طمبية (
1- The Request Line : 

 الذي يحتوي عمى ثالثة أنواع مف المعمومات : Request Line) ىي http requestالسطر األوؿ مف كؿ طمبية (
 .  methodوىو مايعني بػ  HTTPأمر  -أ 
 المسار مف السيرفر إلى المصادر المطموبة (صفحات االنترنت ) المطموبة مف قبؿ العميؿ (المستعرض)  -ب 
 .  HTTPة الػإصدار  -جػ 

 أنظر إلى السطر التالى : Request Lineإذف كمثاؿ عمى الػ 
GET /testpage.htm HTTP/1.1  

  methodيخبر السيرفر كيؼ يتعامؿ مع الطمب ىناؾ ثالثة أنواع شائعو مف الػ methodالػ
2- HTTP Header : 

تفاصيؿ أو وثائؽ عف العميؿ مثؿ نوع المتصفح .الذي يحتوي عمى  HTTP Headerالبت الثاني مف المعمومات ىو الييدر 
 (نتسكيب أو إكسبمور) الذي قاـ بطمب الصفحة والوقت والتاريخ واإلعدادات العامة 
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 يحتوي عمى معمومات نستطيع تقسيميا الى ثالث فئات وىي : HTTP Headerالػ
 فرد أو مجموعة . : تحتوي معمومات إما عف العميؿ أو السيرفر والتخصص إلى  GENERALعامة  -أ 
 : تحتوي عمى معمومات عف البيانات التي أرسمت بيف المتصفح والسيرفر .  Entityشخصية  -ب 
 لمختمفة المقبولة مف البيانات . : تحتوي عمى بيانات عف إعدادات العميؿ واألنواع ا Requestمطموبة  -جػ 

 وىذا مثال : -
Accept * / * : 

Accept language: Arabic-KSA . 
Connection: Keep –Alive . 

Host : http://www.arabbuielder.com  
Referer: http://www.arabbuielder.com/index.php?something=132  

User –Agent :Iexploer (win98 (.........; 
 ر كؿ سطر يحتوي عمى قيـ معينة . عبارة عف إعداد يتكوف مف عدة سطو  HTTP Headerمثمما ترى الػ 
بترؾ  headerباإلخبار عف إنتياء معمومات الػ  HTTPوأكثرىا إختياري ، يقـو الػ HTTP headerناؾ عدة سطور تشكؿ الػ ى

 ) .  HTTP1.1سطر فارغ (وىذا يكوف في الػ
3- The HTTP Body  : 

الى  bodyارسمت في الػ بطمب المعمومات التي HTTPعندىا يقـو الػ  HTTP Request Lineفي الػ POSTإذا تـ استخداـ األمر 
 سيرفر . ال

Http Response -2 : 
 يرسؿ مف السيرفر إلى المستعرض ويحتوي عمى ثالثة أشياء : 

1- the Response Line  
2 - http header  
3 - Http Body  
1 - The Response Line 
 يحتوي فقط عمى نوعيف مف المعمومات : response lineالػ 
 .  HTTPرقـ إصدارة الػ - 1
 ناجحًا أـ فاشؿ .  requestالتي تقـو بتحديد إذا كاف الػ http requestشفره أو كود الػ - 2

 مثال : 
HTTP/1.1 200 OK  

 requestىذه تشكؿ وتشير إلى نجاح الػ  OKمتبوعة بالكممة  200بإرجاع القيمو  response lineفي ىذا المثاؿ يقـو الػ
عندما تقـو بطمب صفحة ويفشؿ  404فحة المطموبة والبيانات مف السيرفر . ومثاؿ آخر ىو الشفرة يحتوي عمى الص responseويكوف الػ

 السيرفر في الحصوؿ عمييا .
2 - HTTP Header : 

الذي ناقشناه في األعمى .وتنقسم المعمومات التي فيو أيضا إلى ثالثة  request haderيعتبر مشابو  response headerالـ 
 أنواع : 

 أو السيرفر والتخصص إلى واحد منيما .  client: معمومات عف الػ  GENERALامة ع -أ 
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 : يحتوي عمى معمومات عف البيانات التي يتـ ارساليا بيف السيرفر والعميؿ .  Entityشخصية  -ب 
 ) .  Responseمرد (: يحتوي معمومات عف السيرفر الذي قاـ بإرساؿ الرد وكيفية تعاممو ومعاجمتو ل Responseاإلجابة  -جػ 

 فارغ لإلعالـ عف إنتياء الييدر .كما قمنا سابقًا ، يتكوف مف عده سطور ويتـ وضع سطر 
 مثال :

HTTP/1.1 200 OK -the satus line  
Date: Mon; 1st Nov 1999, 16:12:23 GMT -general header  

Server : Apache/1.3.12 (Unix) (SUSE/Linux) PHP/4.0.2 -the response  
Last-modified: Fri, 29 Oct 1999, 12:08:03 GMT -Entity Header  

السطر األوؿ ناقشناه والسطر الثاني مفيـو مف غير شرح ، السطر الثالث يقـو بتحديد البرنامج تبع السيرفر ونوعو ونظاـ 
 الصفحة . التشغيؿ القائـ عميو والسطر األخير يقـو بتعريؼ آخر وقت تـ فيو تعديؿ أو تجديد 

 نوع الشي المطموب مف السيرفر .  قد يحتوي الييدر عمى أكثر مف ىذه المعمومات أو معمومات مختمفة وىذا يعتمد عمى مالحظة :
3 - Http Body : 

 ويقـو مستعرض االنترنت بتفسيرىا وتحويميا HTMLيحتوي عمى كود الػ HTTP response Bodyإذا تـ معالجة الطمب بنجاح ، فإف الػ
 لتي تراىا . إلى الصفحة النيائية ا

 من ذلك كمو ؟  PHPأين سكربت الـ -
 ية استجابة السيرفر ليذا الطمب .أصبح اآلف لدينا مفيومية جيدة عف طريقة إرساؿ المستعرض طمب صفحة مف السيرفر وكيف

بأنيا لغة برمجة  htmlوصؼ الػ، النسطيع  htmlوكود  phpيتكوف مف ثالثة أشياء : نص وكود  phpتكممنا عف أف سكربت الػ
عمييا مثؿ الجداوؿ والفريمات  htmlألنيا تضيؼ قدرات  Scripting Languageلغة سكربتات  phpبشكؿ جيد ونستطيع أف نقوؿ أف الػ

بإستثناء ىناؾ لغات تسمي لغات سكربتات قد تكوف متآلفًا معيا مثؿ الجافا سكربت والفجوؿ بيسؾ سكربت  phpبداخؿ كود الػ htmlبكود 
 لغة تعتمد عمى جية المزود أي السيرفر ويمكنؾ تخصيص المتصفح الذي يستعرضيا .  phpىو أف الػ phpأف الفرؽ بينيا وبيف الػ

 phpفييا ضمف قواعد لذلؾ لكي نستطيع تشغيميا ولكننا الننسي أف إمتداد الممفات يظؿ كما ىو  phpنضمف سكربتات الػ htmlتجعمنا الػ
(كأنؾ  html) التي تقـو بترجمة السكربت إلى scripting engineتغير فيو لكي يتـ إرساؿ السكربت الى مكتبة الترجمة ( بدوف php3أو 
 جـ مف عربي إلنجميزي أو العكس ) تتر 

 :  Executionو الـ parsingمفيوم الـ -
 إلى قسمين أو عمميتين : phpممكن أن نقسم عممية الترجمة الذي يقوم بيا سيرفر 

ىي أف السيرفر يقـو أوال بفحص قواعد المغة وىذا اليضمف أف السكربت صحيح مائة بالمائة ولكنو تدقيؽ في األوامر  ممية األولى :الع
  Parsingوقواعد المغة وىذا مايسمونو بالػ

خراجو عمى شكؿ كود  : العممية الثانية  .  Executionوىذا مايسمي بالػ  htmlىي تنفيذ السكربت بعدىا وا 
 قي أن نقول أمرًا معروفًا وىو أن السكربتات نوعين :ب -

 وىو ماينفذ مف جية المزود  - 1
Server –Side scripting  

 ماينفذ مف جية المستعرض (صفحة انترنت) .  - 2
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 التعميقات : -
لعمؿ وتعديمو  لذا مف ما رأيؾ إذا كنت في شركة وكاف معؾ أكثر مف مبرمج وأردتـ تصميـ برنامج ، اإذف قد تحتاجوف لتنظيـ ا

ضافة تعديالت مناسبة ، إذف التعميقات تستخدـ في  الالـز أف تقـو بعمؿ توضيح لفائدة الكود الذي كتبتو كي يسيؿ فيمو عمييـ وا 
 اإلفاده عف شرح األكواد أو إضافة معمومات التستعمؿ إال كتوضيح أو أي شي آخر .

 يمكنؾ عمؿ تعميؽ مف سطر واحد كالتالى :
<? 
 ىذا تعميؽ الفائدة لو لو اي معني//
?> 

 مثاؿ آخر :
<? 
 ىذه الدالو تقـو بطباعو الكممو تعميؽ//
Echo “تعميؽ”; 
?> 

 وأيضا يمكنؾ استخداـ تعميؽ مف أكثر مف سطر كالتالي : 
<? 
 تعميؽ يتكوف مف */
 اكثر مف سطر بعالمة السالش والنجمو 
*/ 
?> 

 المتغيرات: -
 ماىي المتغيرات ؟  -

ؼ يمكف أف نقولو عف المتغير ىو أنو مساحة مف الذاكرة تستخدـ لتخزيف المعمومات ويتـ التحكـ فييا عف طريؽ أبسط تعري
) إذف لكي تقـو بإنشاء =ولكي تقـو بإدخاؿ قيمة في المتغير فإنؾ تستخدـ المعامؿ ( $، المتغيرات تبدأ بعالمة الػ PHPالمبرمج في الػ

 ـ بذلؾ كالتالى :متغير يحتوي عمى قيمة يمكنؾ القيا
$alfares = “How Are You Every Body?”; 
 ; قيمو = اسـ_المتغير$

 الحظ أف السطر السابؽ يتكوف مف خمسة أشياء : 
 alfaresالمتغير وىو /  1
 أنو متغير  PHPلكي يعرؼ مترجـ الػ $وقبمو عالمة الػ / 2
 ) =المعامؿ ( /  3
 ) ;الفاصمة المنقوطة (  / 4
وىي القيمة الموجودة في المتغير أو التي اقترحناىا لممتغير أو التي وضعناىا   ?How Are You Every Bodyىي  القيمة و /  5

 ) )  php( ألف الذي اقترح القيمو ىو أنت (مبرمج اؿفيو 
 مالحظات : 

 اسماء المتغيرات حساسة لحالة األحرؼ إذا كانت كبيرة وصغيرة  -1
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<? 
$Ahmed  = “salem”; 
$ahmed = “slmoon”; 
echo $ahmed; 
echo  $Ahmed; 
?> 
 

 ألعمي مختمفيف بسبب حالة األحرؼ.المتغيريف الذيف با
 يمكنؾ استخداـ المعامؿ (_)  - 2

$First_name 
 يمكنؾ استخداـ ألؼ حرؼ في تسميو المتغيرات (وفي الواقع ىي غير محدده) . - 3

 : عالمات التنصيص -
المات التنصيص ىذه ? فاإلجابو تكوف ىي أف  القيمة التي وضعناىا حرفية أي تتكوف مف وىذه نقطة ميمة وىي لماذا وضعنا ع 

 نصوص وىناؾ أنواع لممتغيرات وعمى ذلؾ سنفصؿ ونقوؿ 
 ىناك انواع لمبيانات وىي : -
1 - strings (حروؼ) 

$Exa = “Just An Example”; 
$Exa2 = “2.5”; 
$Exa3 = “2”; 

2 - Integer (ارقاـ) 
$Exam = 5; 

3 - Double ( ارقاـ ذات فواصؿ) 
$num= 5.4 

4 - array  
 ياتي تفصيميا فيما بعد 

5 - objects  
 تفصيميا في دروس اخري

6 - Unknown . 
 ياتي تفصيميا في درس اخر .

 لمختمفو عمييا  . مميات ايقـو بالتعرؼ عمييا لكي يتـ إتماـ  الع PHPالمتغيرات  اليتـ تعريؼ نوعيا مف قبؿ المبرمج إنما مترجـ الػ
 البيانات الحرفيو /  -

 قيمة حرفية  PHPأي قيمة تكوف بيف عالمتي تنصيص عادية أو عالمة تنصيص مفردة يعتبرىا الػ PHPفي الػ
 أمثمة : 

 ”ىذا النص بيف عالمتي تنصيص عاديو اومزدوجو“
 ’يف عالمتي تنصيص مفرده او وحيدهىذا النص ب‘
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ال فمف يتعرؼ الػيجب أف يبدأ النص وينتيي بنفس   عمى القيمة الحرفية أو عمى النص . PHPعالمة التنصيص ، وا 
<? 
$d=”غمط ‘ 
echo “خطا ‘  
?> 

 في وسط العبارة الحرفية أو النص اليمكنؾ أيضًا أف تقـو بوضع عالمة تنصيص مف نفس النوع التي تستخدمو القيمة الحرفية 
<? 
$variable = “ "في النص مف نفس النوع خطابسبب وجود عالمة"ىذا النص  ”; 
?> 

 وتصحيحو 
<? 
$variable  = “’ صحيح   ;”ىذا النص’
?> 

 وأيضا مثال آخر 
<? 
$r = “This is”BAD”; // خطأ 
$t = “This is ‘good”; // صحيح 
?> 

) النماذج أما إذا كنت مصرًا عمى ذلؾ أو تحتاج إلييا في عمميات ضرورية (كما سوؼ نري فيما بعد حاجتنا إلييا في صناعة 
 قبؿ عالمة التنصيص . )\(فيمكنؾ وضع معامؿ 

 لكي تعمؿ معؾ بكؿ سيولة . 
 مثال :

<? 
$u = “This Only An \” Example\” To Make You Understand Nothing”; 
?> 

 ) بنفسو ? \طيب ما رأيؾ لو أردنا أف نطبع المعامؿ (
 الحؿ ىو أف نتبعو بمثمو ، وبالمثاؿ يتضح المقاؿ : 

 
$file = "c:\windows\system.ini"; 
echo $file;   // النتيجو c:windowssystem.ini 
 
$ile = "c:\\windows\\system.ini"; 
echo $file;   // النتيجو c:\windows\system.ini 

 ( .يمكنك الجمع بين أكثر قيم المتغيرات في متغير واحد عن طريقة  الـ)
<? 
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$first = “منتدي” ; 
$last = “المطور العربي”; 
$fullname = $first. $last 
Echo $fullname ; 
 ولكننا نريد وضع فراغ بيف الكممتيف//
$fullname=  $first . ’ ’ . $last  ; 
Echo $fullname ; 
?> 

 وأيضا يمكننا أن ضيف إلى متغير قيمة متغير آخر  :
<? 
$f="I Love M" ; 
$k= "y Country" ; 
// المتغيرإضافو القيمة الى   
$f = $f . $k; 
echo $f; 
?> 
 
<? 
  تقريبًا نفس العممية//
 $f="I Love M" ; 
$k= "y Country" ; 
$f.=$k; 
echo $f; 
?> 
 

 االرقام 
 العدد الفردي والمزدوج

واحد االختالؼ المعروؼ لدي أنا حتى اآلف ىو أف الفرؽ بينيما ىو الفاصمة العائمة (واهلل حتي اعطاءىا ىذا االسـ يجعؿ ال
 يشعر باالحباط والخوؼ )

أنيا بيانات رقمية قد نستخدميا في عمميات حسابية معقدة ويمكننا  PHPالحظ أننا ال نستخدـ عالمات التنصيص وذلؾ ليعرؼ الػ
 تطبيؽ عمميات حسابية بسيطة عمييا إذا كانت حرفية .

 ىذا عدد فردي//
$j=2 
 ىذا عدد مزدوج//
$h=4.5 
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 العمميات الحسابيو 
 مثؿ الجمع والطرح والضرب والقسمة وىي مرتبة كالتالي :ىي 

 أواًل /األقواس 
 ثانيًا /الضرب  ثـ القسمو .
 ثالثًا / الطرح ثـ الجمع 

<? 
Echo 5*2/5; 
Echo 5*(2/5) ; 
?> 

 مثال آخر : 
<? 
Echo 5-6+9 ; 
?> 

 مثال لعممية حسابية نستخدم فييا متغير حرفي  -
<? 
$W="2L"; 
$E= 2; 
$F = $W * $E; 
echo $W .' ' .$E .' ' .$F; 
?> 

 مثال لعممية أخري لكنيا لم تعمل وعميك استنباط السبب بنفسك )ىاه طل زين ( : -
<? 
$W=”L10”; 
$E= 2; 
$F = $W * $E; 
echo $W .’ ‘ .$E .’ ‘ .$F; 
?> 

 يمكننا إضافة رقم واحد الى متغير بثالث طرق متنوعة : -
 مثال  

$j++ 
 أو 

$j = $j+1 
 أو 

$j += 1  
 ويمكننا عمى ذلك إضافو المتغير إلى نفسو كالتالي :  -
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$j += $j 
 أو كالتالي : 

$j = $j + $j 
 

 متغيرات النظام 
 

 ىناؾ متغيرات يستخدميا النظاـ يمكنؾ أف تستعمميا ومنيا 
$HTTP_USER_AGENT 

 ؿ التي تظير لديؾ نوع المستعرض الذي يستخدمو العمي
 مثال :

<? 
Echo $HTTP_USER_AGENT ; 
?> 
 
 
 

 الثوابت 
 defineيمكننا تعريف الثوابت بقول أنيا قيم ثابتة التتغير ونعرفيا عن طريق الدالة  -

 الثوابت حساسة أيضا لحالة اآلحرؼ 
<? 
Define (“author”, “alfarees”); 
Echo “author is “ . author ; 
?> 

 ىناك ثوابت يستخدميا النظام مثل
PHP_OS  

 اـ التشغيؿ الذي يستخدمو السيرفرالتي تقـو بعرض نظ
 مثال :

<? 
Echo PHP_OS; 
?> 

 معرفو وتحويل انواع البيانات  -
 gettypeإذا أردت أف تعرؼ نوع متغير ما يمكنؾ استخداـ الدالة 

 مثال :
<? 
$n=5; 
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$l ="hi"; 
echo "The n Is " . gettype ($n) . "<br>"; 
echo "The l is " . gettype ($l); 
?> 

 : settypeدت تحويل نوع متغير ما يمكنك ذلك باستخدام الدالة إذا أر  -
 مثال : 

<? 
$n = 10 ; 
echo "Before is " . gettype ($n) ."<br>"; 
settype ($n,"string"); 
echo "After That is go " . gettype ($n); 
?> 

 : issetالدالة  -
 ىي ال تتطمب غير اسـ المتغير الذي تريد فحص وجوده لمعرفة إذا كاف المتغير منشأ مسبقًا أـ لـ يتـ انشاؤه و 

 كاف المتغير غير منشأ أو موجود .) إذا كاف المتغير تـ انشاؤه والترجع أي قيمة إذا 1وتقـو بارجاع القيمة (
 مثال :

<? 
$n = “n”; 
Echo isset ($n); 
?> 

 : unsetالدالة  -
نو ( لذلؾ تأكد جيدًا قبؿ استخداـ ىذه الدالة مف اعطاء دمعة الوداع لممتغير تقـو بحذؼ المتغير إذا كاف موجودًا وتحرير الذاكرة م

 المسكيف ) 
<? 
$n = “n”; 
unset ($n); 
Echo isset ($n); 
?> 

 : emptyالدالو  -
ي شي اذا ) أو نص فارغ ("") والتقـو بإرجاع أ0) إذا كاف المتغير غير منشأ أو أف القيمة التي فيو صفر ( 1تقـو بإرجاع القيمة ( 

 كاف المتغير منشأ وفيو قيـ غير المذكورة .
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 :داوال الوقت التاريخ   -
 مف تمؾ الدواؿ الدالة  PHPنستطيع إيجاد الوقت و التاريخ عف طريؽ دواؿ في الػ

gmdate () 
 مثال : 

<?  
Echo gmdate (m);  
Echo gmdate (M);  
?> 

 فس الحرؼ لكف طريقو العرض تختمؼ عندما يكوف الحرؼ كبيرًا أو صغيرًا . الحظ أف ىناؾ فرؽ في النتائج مع أننا نستخدـ ن
بكثير مف الدواؿ والكممات المحجوزة التي تقـو بعمميات مختمفة مثؿ العمميات الحسابية المعقدة والقياـ بإيجاد  phpتحتجز الػ

يقاؼ السكربتات لعدة ثواني ىذه  رساؿ الرسائؿ البريدية وا  الدواؿ ليس مطموب منؾ أف تحفظيا كما تحفظ اسمؾ إنما الوقت والتاريخ وا 
 المطموب منؾ أف تفيـ ماىية عمميا واستخداميا في الوقت الذي تراه مناسبًا . 

 يمكنؾ أيضا عرض اليـو والشير  
 مثال 

<?  
Echo gmdate ("M D");  
?> 

 اـ أكثر مف عامؿ في الدالة الحظ أننا استخدمنا عالمات التنصيص لكي تنجح العممية عندما قمنا باستخد
 جرب استخدام الكود التالي : -

<?  
Echo gmdate ("D, d M Y H:i:s")  
?> 

 : النماذج -
النماذج في الويب أو صفحات االنترنت عبارة عف استمارات تقـو بتعبئتيا ثـ عند إرساليا لخادـ الويب (السيرفر) يتمقاىا برنامج يقـو 

 (في حالتنا ) .  phpأو  ASPأو   JavaScriptبإجراء العمميات عمييا مثؿ 
 فائدة النماذج 

لنقؿ أنؾ مثاًل أردت شراء كتاب مف االنترنت فإنؾ في الواقع تحتاج إلى تعبئة استمارة ببياناتؾ ورقـ بطاقة االئتماف وغير ذلؾ 
. (  مف المعمومات  ويتـ ذلؾ عف طريؽ نموذج (فوـر

ي تريد وتكتب اسمؾ ورقـ ىاتفؾ وصندوؽ بريدؾ (ربما) في فراغات أو عف طريؽ اإلشارة في الواقع أنت تقـو بإختيار الكتاب الذ
 الى مجموعة مف الخيارات  . 

(نتكمـ عنيا في ىذا الدرس)  ويتـ ارساليا عند ضغط  nameيتـ تخزيف ىذه القيـ في المتغيرات التي يتـ كتابتيا في الخاصيو 
البرنامج ) الصفحة التي سوؼ تقـو  بمعالجة ىذه البيانات (والتي يتـ تحديدىا في الخاصية الى (  )submit( -ارساؿ البيانات  -زر 

ACTIONجراء العمميات عمييا مثؿ تخزينيا مثاًل في قاعدة البيانات أو ارساليا إلى البريد االلكتروني وذلؾ عف طريؽ الػ  . php)  وا 
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 ماذا يعمل العميل في النماذج ؟ -
)  أو يقوـ check boxes) ويقـو بوضع عالمة صح في مربعات االختيار (textBoxتعبئة مربعات نصوص (إنو باختصار يقـو ب

 بالتصويت أحيانا لشي معيف فيختار زر اختيار (ازرار الراديو) . 
عمى البيانات منيا ،  ودرسنا ليذا اليـو يناقش كيفيو انشاءىا وكيفيو التعامؿ والحصوؿ htmlىذه األشياء كميا  يتـ انشاءىا بواسطة الػ

 وىي الوسميف  htmlبقي عمينا كبداية أف نعرؼ أف ىذه األدوات تنشأ في الواقع بيف وسميف مف وسـو لغو الػ
<form> 
</form> 

 :خصائص النماذج 
يمة التي تستخدـ بكثرة و م METHODو  ACTIONيجمع النموذج جميع خصائص المضيؼ لكننا ىنا سنتطرؽ الى اثنيف منيما وىما 

 لنا في دروسنا القادمة 
وستكوف خارج   ENCTYPEو  ACCEPT-CHARخاصة عندما ندخؿ في  HTML) فيمزميا تعمؽ في ID;ClASS;NAMEاما (

 يا في دروس قادمة إف شاء اهلل  .نطاؽ موضوعنا  حاليًا وقد نفصم
ACTION   

أوعنوانيا أيا كاف نوعيا ،   معمومات النموذج إلييامكاف الصفحة التي يقـو بارساؿ وظيفة ىذه الخاصية أف تخبر السيرفر  
 .  phpوطبعًا في حالتنا ستكوف الصفحة الثانية ىي الصفحة التي تحتوي عمى سكربت الػ

ولكنيا تحتوي عمى كود يختص بالتعامؿ مع برنامج تفاعمى لصفحات الويب مثؿ   htmlفقد تكوف  phpليس ميما أف تكوف الصفحة 
 الجافا . 

 نعطي مثااًل عمى ىذه الخاصية :  د أف نخرج عف نطاؽ الموضوع فدعناوالنري
<FORM ACTION =”TEST.PHP”> 
….. 
</FORM> 

METHOD   
ىذه  الخاصية تقـو بإخبار النموذج طريقة ارساؿ المعمومات الى الصفحة اليدؼ وفي الواقع  ىناؾ طريقيتيف مشيورتيف 

 .  POSTو GETومعروفتيف  الرساؿ المعمومات ىما 
<FORM ACTION =”test.php” METHOD = “GET”> 

 أو 
<FORM ACTIN = “test.php” METHOD =”POST”> 

 مالحظو /في الواقع يوجد اكثر مف ىذه الطريقيتف الرساؿ المعمومات وىي 
)CONNECT;HEAD;OPTIONS:DELETE:TRACE. وغيرىا ولكف التستخدـ اال بشكؿ نادر ( 

 ريقتين بشكل أوسع : صل ىاتين الطدعنا اآلن نف -
GET 

تقوم ىذه الخاصية بإخبار مستعرض االنترنت لديك  بأن يقوم بإضافة المعمومات التي تمت كتابتيا في النموذج إلى متصفح 
 االنترنت لديك وتكون طريقة كتابتو كاالتالي :

 كتابو عنواف الصفحو المصدر .  -1
 اتباعيا بعالمة استفياـ . -2
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 كتابة العناويف والقيـ . -3
http://localhost/test.html?name=value 

 قد تكوف النقطيتف األخيرتيف غير مفيومتيف بشكؿ جيد بسبب أنؾ لـ تتعامؿ مع النماذج مف قبؿ .
لكف الحقيقة أف النموذج يتكوف مف عناصر (مربع عالمة ، مربع نص ، زر اختيار) ولكؿ مف ىذه العناصر عنواف خاص بيا 

)nameاصو بيا () ولكؿ منيا قيمو خvalue ( .  
) ويقـو بالتعريؼ عنيما value)واكثر مف قيمة (nameوىي مشابية لممتغيرات  ويمكف أف يحتوي عنواف الصفحة عمى أكثر مف عنواف (

 ) . &باستخداـ المعامؿ (
 مثال :

http://localhost/test.html?animal=cat&age=30 
 نتيجو االستعالـ الحرفية. )query Stringتسمى اإلضافة التي تظير بعد عالمة االستفياـ (

 ).PHP) ونعاممو كانو اسـ متغير مف المفترض تعريفو في الصفحو اليدؼ (التي سنكتبيا بالػnameالعنواف دائما يكوف بالمغو االنجميزيو (
 ،#،%)\،-عامالت مثؿ (+،قد تحتوي القيـ عمى فراغات او م

 . URL ENCODINGيقـو المتصفح باستخداـ لغو تشفير الصفحات 
 غير اإلنجميزية في كتابة الحرؼ .مع األحرؼ العربية أو المغات األخري  URL ENCODINGأيضا يستخدـ الػ

URL Encoding  
يقية بؿ يستخدـ لغة التشفير في التعريؼ عنيا  ىناؾ بعض  األحرؼ اليستطيع المتصفح إضافتيا لعنواف الصفحة  بصيغتيا الحق

 وىذه جداوؿ بالرموز الذي يستخدـ المتصفح  كود بدال مف عرضيا بصيغتيا الحقيقية 
 شفرتو الحرف شفرتو الحرف شفرتو الحرف

Tab %09 ( %28 ; %3B 
Space %20 ) %29 < %3C 

! %21 + %2B > %3E 
“ %22 ، %2C = %3D 
# %23 . %2E ? %3F 

@ %40 / %2F % %25 
\ %5C : %3A & %26 

 التقمؽ فميس عميؾ أف تحفظ كؿ ىذه العالمات وتشفيراتيا بؿ سيقـو المتصفح بالعمميو كميا بدال عنؾ .
POST 

 bodyولكنيا الترسؿ المعمومات في عنواف صفحة االنترنت بؿ تقـو وضعيا في الػ getفي الواقع وظيفتيا ىي نفس وظيفة الػ
 . http responseلػالتابع 

 . GETباإلضافو إلى أنو يستطيع ارساؿ البيانات بكمية أكبر مف الػ
 ؟ POSTأم   GETأييما تستخدم 

عدـ سرية المعمومات التي تقـو بكاتبتيا ومف الممكف أف تظير لمشخص الذي يجمس الى   GETقد يكوف العيب في الخاصية 
 معموماتؾ .  جوارؾ ... خاصة عندما تريد الحفاظ عمى سرية

 أضؼ إلى ذلؾ أنيا غير مفيدة في النصوص الكبيرة الحجـ . 

http://localhost/test.html?animal=cat&age=30
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ولكنيا مفيدة في أشياء كثيرة  فمثاًل محركات البحث يجب أف تستخدـ ىذه الخاصية لكي يستطيع المستخدـ أف يستخدـ عنواف 
 البحث ويحتفظ بو لوقت آخر وال يقـو مف جديد بكتابة الكممة التي يبحث عنيا .

حتواء كميات كبيرة مف البيانات ولكف اليمكف االحتفاظ بعنواف الصفحة .... مع  POSTالػأيضا  مفيدة في إخفاء المعمومات وا 
ذلؾ فإنيا أيضا ليست جيدة في الحماية بحيث أف أي ىاكر خبير يمكنو الحصوؿ عمى المعمومات إذا لـ يكف ليا تشفير معيف في نقميا 

 SCUREاو مايسمونو (ا محمية فيجب عميؾ استخداـ اتصاؿ محمي الى سيرفر محمي .... ..لكف اذا اردت فعاًل اف تجعمي
CONNECTION TO SCURE SERVER . ( 

 أدوات التحكم في النماذج :  -
في الواقع أف أدوات التحكـ عبارة عف  مربعات النصوص العاديو (التي يدخؿ فييا المستخدـ اسمو وعنوانو ) وازرار الراديو ( والتي 

قـو المستخدـ فييا باختيا شي معيف (مثؿ الوجبو المفضمة لديو او المشروب المفضؿ اليو ) ومربعات االختيار (التي تتيح لممستخدـ أف ي
 يختار مايشتيي ويحب مف الخيارات المعروضة ) 

 وأيضا القوائـ التي تساعدؾ عمى اختيار أكثر مف  شي أو شي واحد . 
 عماؿ الوسـفي أغمب ىذه االشياء يتـ است

<INPUT> 
 وتمخيص تفصيمو كالتالي :

 <INPUT TYPE= type NAME= name VALUE= value other attribute> 
 الشرح : -

1 - TYPE= type : 
 نحدد نوع  الكائف إذا كاف زر راديو أو مربع نص عادي أو  مربعات االختيار . 

2 -  NAME= name: 
 قيمة فيو  . تقـو فييا بإعطاء اسـ لمتغير يتـ حفظ ال

3 - VALUE= value : 
 سيتضح وظيفتو أكثر عندما ندرج عميو أمثمو إذ أف عممو يختمؼ مف أداة إلى أخرى . 

 :تطبيقات عمميو  -
يقـو بتكويف النموذج   HTMLسنقـو في ىذه التطبيقات بصنع  برامج  بسيطة تتكوف مف ممفيف ، الممؼ االوؿ  يحتوي عمى كود 

 بإستقباؿ النتائج وطباعتيا  . والممؼ الثاني يقـو 
 :   (TEXT Boxمربعات النصوص ) -

 نقوم بعمل ذلك كالتالى :
 قـ بتشغيؿ محرر النصوص لديؾ . - 1
 اكتب الكود التالي : - 2

<html dir =”rtl”> 
<FORM METHOD  = “GET” ACTION = “textbox.php”> 
 ماىي وجبتؾ المفضمة في الصباح ?
<br> 
<INPUT TYPE =”text” NAME = “food” value=”جبنة ومربي”> 
<br> 
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<INPUT TYPE= submit  VALUE=”إرساؿ”> 
<INPUT TYPE= reset  VALUE=”مسح”> 
</form> 
</html> 

 . )textbox.html. وقـ بتسميتو ( HTMLقـ بحفظ الممؼ  كصفحة  - 3
 افتح محرر النصوص إذا كنت أغمقتو . - 4
 اكتب الكود التالي  :  - 5

<?  
Echo “وجبتؾ المفضمو والى تموت في حبيا ىي” . “ “ . $food ;   
?> 

 .  textbox.php. وقـ بتسميتو  phpقـ بحفظ الممؼ كػ  - 6
 اآلف قـ بأخذ الممفيف وضعيما في مجمد السيرفر لديؾ . - 7
 قـ بتشغيؿ السيرفر واكتب في مستعرض االنترنت لديؾ -8

http://localhost/textbox.html 
 قـ بكتابة وجبتؾ المفضمة واضغط زر إرساؿ . - 9
 ستظير النتيجة .  -10

 الحظ كيف ظير العنوان :
9+%E6%E3%D1%C8%EDhttp://localhost/textbox.php?food=%CC%C8%E4%C 

 :الشرح  -
 لقد قمنا في البداية بعمؿ صفحة تتكوف مف نص و مربع نص وزر  يقـو بعممية إرساؿ البيانات 

 وقمنا بتحديد المكاف الذي سيتـ ارساؿ البيانات إليو بواسطة <FORM>قمنا بصناعة بداية النموذج بواسطة الوسـ 
 ACTION=”textbox.php” 

 واخترنا الػ INPUTص بواسطو الوسـ وقمنا بصنع مربع الن
 TYPE=”text” 

 كما قمنا بوضع القيمة اإلفتراضية فيو بواسطة القيمة 
Value= “جبنو ومربي” 

 . foodوقمنا بوضع الناتج الذي يضعو المستخدـ في مربع النص في المتغير 
 ). htmlفي صفحو المتغير في كود الػ واننا لـ نقـ بوضع $ PHP(الحظ اف تسميو المتغيرات حساسو لحالو االحرؼ  في 

 وأيضا لقد قمنا بإضافو زر بواسطة 
 
TYPE=SUBMIT  

 وقمنا بوضع كممة عمى الزر وىي كممة (إرساؿ)  
VALUE = “إرساؿ” 

 أيضا قمنا بصنع زر آخر 
Type =reset 

http://localhost/textbox.html
http://localhost/textbox.html
http://localhost/textbox.php?food=%CC%C8%E4%C9+%E6%E3%D1%C8%ED
http://localhost/textbox.php?food=%CC%C8%E4%C9+%E6%E3%D1%C8%ED
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 وقمنا بجعؿ العبارة التي عميو (مسح) 
Value=”مسح” 

    RESETو SUBMITىناؾ نوعيف  مف االزرار  ىي  
 يقـو بإرساؿ المعمومات . submitالػ -1
 لنموذج إلعاده إدخاليا مف جديد .يقـو بمسح البيانات في جميع األدوات في ا resetالػ -2

  ACTIONبعد ماقمنا بادخاؿ البيانات وضغط زر االرساؿ قاـ النموذج بارساؿ البيانات إلى الصفحة المحددة في الخاصية 
 .  foodالمحددة بإستقباؿ النتائج الموجودة في النموذج وىي نتيجة واحدة في مربع نصوص تـ حفظ قيمتو في المتغير وقامت الصفحة 

 .   echoوقامت بطباعتيا بواسطة الدالة 
ت والتي تـ ) وايضا المعمومات المسجمو في المتغيرا?فقد تـ اعطاءنا عنواف الصفحو باالضافو الى ( GETنظرا الننا استخدمنا االسموب 

 فييا النيا تستخدـ حروؼ عربيو . URL ENCODINGاستخداـ اؿ
 ( طمبات اكبر لمطعام الشيي ! text areaمربعات النصوص الكبيره ) -

إذا كنت تريد أف تكتب رسالة متعددة األسطر فإنؾ تحتاج إلى أداة تحكـ تختمؼ تمامًا عف مربع النص العادي وىي مربعات النصوص 
 يمكنؾ فييا مف إدخاؿ نصوص كبيرة الحجـ  ومتعددة االسطر .الكبيرة التي 

 تستخدـ ىذه األداة وسـ فتح ووسـ إغالؽ
<TEXTAREA> 
</TEXTAREA> 

 . colsواألعمدة بالخاصية  rowsويمكنؾ تحديد حجميا بواسطو  تحديد الصفوؼ بالخاصية 
 :تمريف عممي  -
 قـ بفتح محرر النصوص لديؾ  -1
 : قـ بكتابة الكود التالي  -2

<html dir=”rtl” >  
<FORM ACTION = “TAREA.PHP”  METHOD=”POST”> 
 ما ىي وجبتؾ المفضمة ?
<br> 
<TEXTAREA NAME = “food” ROWS=”10” COLS =”50” > 
 جبنة 
 مربي
 مكرونة 
 بيؼ برغر
 سمبوسة 
 معصوب
 مطبؽ
 ماشادونا
 ماخمص لو قعدت اكتب ىاىا
</TEXTAREA> 
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<br> 
<INPUT TYPE = SUBMIT VALUE =”قـ بإرساؿ الطمبات إلى الجرسوف”> 
</FORM> 
</html> 

 . TAREA.htmlقـ بحفظ الممؼ باسـ  -3
 اآلف قـ بفتح ممؼ جديد في محرر النصوص .  -4
 قـ بكتابة الكود التالي :  -5

<html dir=”rtl”> 
 وجبتؾ المفضمة ىي :
<br> 
<? 
Echo $food;  
?> 
</html>  

 tarea.phpقـ بحفظ الممؼ باسـ  -6
 بوضعيما في مجمد السيرفر لديؾ . قـ  -7
 قـ بتشغيؿ البرنامج .  -8

http://localhost/tarea.html 
 قـ بضغط الزر الرساؿ البيانات . -9
 شاىد النتيجو. -10
 :الشرح 

ة بكتابة نصوص بيف وسومات النضيؼ شيئًا عمى قولنا ىنا سوى أننا نريدؾ أف تالحظ كيؼ جيزنا القيمة اإلفتراضي
 في ارساؿ البيانات مما جعميا التظير في شريط العنواف .  POSTوأيضا أننا استخدمنا األسموب  textareaالػ

 .  PHPوليس  HTMLتحدد اسـ المتغير التي ستذىب إليو القيمة واسـ المتغير في الكود اليحتوى عمى $ ألنو كود  NAMEوأف الػ
 ( اكثر من خيار في وقت واحد !Check Boxمربعات االختيار ) -

في الواقع قد نرى مربعات االختيار في صفحات الويب عندما نريد االشتراؾ في موقع معيف لرؤيو محتوياتو أو عندما نريد تسجيؿ 
 بريد إلكتروني أو حجز مساحة عند موقع . 

ف يشترؾ فييا مثاًل أو إتاحو فرصة لو لقبوؿ إتفاقية أو غير ذلؾ أو وفائدتيا ىي إتاحو فرصة لممستخدـ لتحديد أنواع األشياء التي يريد أ
 رفض الجميع أو قبوؿ الجميع .

 INPUTيمكننا صنع مربع العالمة بواسطو الوسـ 
<INPUT TYPE = ”CHECKBOX” NAME = “swalif” value= ”سوالؼ” checked> 

 نقـو بتحديد نوع األداة بأنيا مربع عالمة في ىذا الجزء 
TYPE = ”CHECKBOX” 

 نقـو بتحديد اسـ المتغير  في ىذا الجزء
NAME = “swalif” 

http://localhost/tarea.html
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 ونقـو بتحديد  القيمو التي يتـ وضعيا في المتغير اذا قاـ المستخدـ باختيار مربع العالمو في ىذا الجزء : 
value= ”سوالؼ”  

ار المستخدـ مربع العالمو وستكوف فراغ اذا لـ يقـ المستخدـ عند اختي onفستكوف القيمو االفتراضيو ىي  valueاذا  لـ تقـ بوضع الخيار 
 باختيار المربع.

فإذا تـ وضع ىذه الكممة يكوف مربع العالمة مختار تمقائيًا أما إذا لـ نتكبيا  checkedونقـو بوضع القيمو اإلفتراضية بإضافو الكممة 
 فسيكوف بدوف عالمة االختيار .

Checked 
 ( :1تطبيق عممي ) -
 فتح المفكرة وقـ بكتابة الكود التالي :قـ ب -1

<html dir=”rtl”> 
<FORM ACTION=”CHECK.PHP” METHOD = “POST”> 
 مالذي تريد أف تفعمو في الحياة ? (يمكنؾ اختيار أكثر مف إجابو ) 
<br> 
<INPUT TYPE=”CHECKBOX” NAME = “WIFE” CHECKED> 

مص وافتؾ مف الزىؽ.الذي أريد أف أفعمو في الحياة ىو أني أتزوج وأخ  
<br> 
<input type= submit value = “إرساؿ”> 
</FORM> 
</html> 

 . check.htmlقـ بحفظ الممؼ باسـ  -2
 قـ بفتح ممؼ جديد في المفكرة وقـ بكتابة التالى : -3

<? 
Echo $WIFE ; 
?> 

 . check.phpقـ  بحفظ الممؼ باسـ  -4
 قـ بنقؿ الممفيف الى مجمد السيرفر .  -5
 صفح اكتب في المت -6

http://localhost/check.html 
 النتيجو  -7
 ( : 2تطبيق عممي ) -
 check2.htmlافتح المفكرة واكتب الكود التالي وقـ بحفظو في ممؼ جديد باسـ  -1

<html dir=”rtl”> 
<FORM ACTION=”CHECK2.PHP” METHOD = “POST”> 

ي الحياة ? (يمكنؾ إختيار أكثر مف إجابة ) مالذي تريد أف تفعمو ف  
<br> 

http://localhost/check.html
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<INPUT TYPE=”CHECKBOX” NAME = “WIFE” value= “زوجة” CHECKED> 
 الذي أريد أف أفعمو في الحياة ىو أني أتزوج وأخمص وافتؾ مف الزىؽ.
<br> 
<INPUT TYPE=”CHECKBOX” NAME = “jihad” value= “جياد” > 

س الكفرة والمشركيفأبغى أروح الجياد واخمع رؤو   
<br> 
<INPUT TYPE=”CHECKBOX” NAME = “qran” value= “قراف” CHECKED> 

واهلل لو ألتحؽ بتحفيظ قرآف واحفظ القراف كامؿ وأطبقو في عممي وحياتي حرتاح في حياتي كثير   
<br> 
<input type= submit value = “إرساؿ”> 
</FORM> 
</html> 

 الكود التالى فيو :قـ بفتح ممؼ جديد وقـ بوضع  -2
<html dir = “rtl”> 
<? 
Echo $WIFE . “ “ . $jihad . “ “ . $qran ;  
?>  
</html> 

  check2.phpقـ بحفظو باسـ  -3
 قـ بتشغيؿ الممؼ  . -4
 النتيجو  -5
 (3تطبيق عممي ) -
 افتح محرر النصوص واكتب الكود التالي :  -1

<html dir=”rtl”> 
<FORM ACTION=”CHECK3.PHP” METHOD = “POST”> 
 مالذي تريد أف تفعمو في الحياة ? (يمكنؾ إختيار أكثر مف إجابة ) 
<br> 
<INPUT TYPE=”CHECKBOX” NAME = “alswalif[]” value= “زوجة” CHECKED> 
 الذي أريد أف أفعمو في الحياة ىو أني أتزوج وأخمص وافتؾ مف الزىؽ.
<br> 
<INPUT TYPE=”CHECKBOX” NAME = “alswalif[]” value= “جياد” > 
 أبغى أروح الجياد واخمع رؤوس الكفرة والمشركيف
<br> 
<INPUT TYPE=”CHECKBOX” NAME = “alswalif[]” value= “قراف” CHECKED> 

واهلل لو ألتحؽ بتحفيظ قرآف واحفظ القراف كامؿ وأطبقو في عممي وحياتي حرتاح في حياتي كثير   
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<br> 
<input type= submit value = “ ؿإرسا ”> 
</FORM> 
</html> 

 وافتح  محرر النصوص مف جديد واكتب الكود التالي : check3.htmlقـ بحفظو باسـ  -2
<html dir=”rtl”> 
<? 
Echo  “$alswalif[0] <br>” ; 
Echo  “$alswalif[1] <br>” ; 
Echo  “$alswalif[2] <br>” ; 
?> 
</html> 

 سيرفر .وقـ بنقميما الى ممؼ ال check3.phpقـ بحفظو باسـ  -3
 قـ بتشغيؿ البرنامج  -4

http://localhost/check.html  
 قـ بضغط زر ارساؿ وانظر لمنتيجو  -5
 :الشرح  -

لممتغير وتـ إعطاء  valueستخداـ قمنا بعدـ ا  أردنا لفت النظر إلى أننا التمريف االوؿفي الواقع لقد قمنا بتطبيؽ ثالث تماريف 
ولكف  CHECKEDعند اختيار المستخدـ مربع العالمة باإلضافة أف مربع العالمة كاف مختارًا بسبب وضعنا الخاصية  onالقيمة 

عند وضعنا ألكثر مف مربع اختيار لذلؾ فقد قمنا باضافو قيـ يتـ وضعيا  VALUEالتمريف غير عممي وغير جيد بدوف وضع قيـ 
وأردنا لفت النظر في التمريف الى شي يسمي بالمصفوفات فإذا أردنا   التمريف الثانيالمتغيرات عند اختيار المستخدـ ليا كما في  في

ولكف مثال أف نجعؿ اسـ المتغير متشابيا واجراء عمميات تكوف أسرع عميو نستخدـ المصفوفات ولف نتطرؽ إلى المصفوفات حاليًا 
أردنا لفت نظرؾ فقط وسنقـو بالتكمـ عف المصفوفات بالتفصيؿ في الدروس القادمو باذف اهلل ىي والتكرارات  بعد التكمـ عف العبارات 

 .  PHPالشرطية في الػ
 ( )اختر المشروب المفضل !( RADIO BUTTONSازرار الراديو) -

 خيار واحد !! ماىو اختيارؾ المفضؿ ? عمما بانو اليمكنؾ اختيار اكثر مف
في الواقع  إف زر الراديو يتيح لؾ أف تختار شي واحد مف بيف عدة اختيارات ونراه كثيرًا عند اتفاقيات البرامج حيث يعطيؾ فرصو إما 

 بقبوؿ اإلتفاقية أو رفضيا ويكوف واحد مف االختياريف محددا (وىو خيار الرفض!) . 
 كالتالى :  <INPUT> يتـ استخداـ ازرار الراديو باستخداـ العبارة

<INPUT TYPE = ”radio” NAME = “name” value= ”value” checked> 
 نقـو بتحديد نوع الكائف بانو زر راديو في ىذا الجزء :

TYPE = ”radio” 
 نقـو بتحديد اسـ المتغير في ىذا الجزء : 

NAME = “name”  
 نقـو بتحديد القيمة التي ستكوف في المتغير ىنا :

http://localhost/check.html


Pالشامل في لغة  H P 0341،محرم5  

 

32الصفحة من 184 

009249122429202-00249912924201تلفون::مهندسحامدمحمدحامدادمتاليف Email :hamdi.541986@gmail.com: 

value= ”value” 
 valueىو نفسو والقيـ مختمفة  nameفي الواقع مع ازار الراديو نقـو بجعؿ اسـ المتغير 

ذا لـ نقـ بوضع قيمة فسيقـو   لممتغير . onبوضع القيمة  PHPلكؿ سؤاؿ . وا 
 تطبيق عممي :  -
 . radio.htmlقـ بتشغيؿ محرر النصوص لديؾ واكتب الكود التالي وقـ بحفظو في ممؼ اسمو  -1

<html dir=”rtl”> 
<form action = radio.php method = “post”> 
 ماىو مشروبؾ المفضؿ ?
<br>  
<br> 
<INPUT TYPE = ”radio” NAME = “mshroob” value= ”شاي” checked> 
 شاي
<br> 
<INPUT TYPE = ”radio” NAME = “mshroob” value= ”قيوة” > 
 قيوة 
<br> 
<INPUT TYPE = submit  value= ” ساؿإر  ” > 
</form> 
</html> 

  radio.phpقـ بفتح محرر النصوص واكتب الكود التالي وقـ بخفظو باسـ  -2
<html dir = "rtl"> 
<? 
echo "مشروبؾ المفضؿ ىو :" . " " . $mshroob; 
?> 
</html> 

 ار المشروب المفضؿ واختر إرساؿ .قـ باختي - 3 
 الشرح :  -

لقد قمنا بوضع قيمة لكؿ زر تكوف تابعة لمعباره التي بجوار الزر  . ولقد قمنا بوضع عبارة في الواقع لقد قمنا بصنع أزرار راديو و 
checked  لكي ترى كيؼ أف األداة التي تحتوي عمى العبارة تكوف محددة تمقائيا والحظ أف العبارة التي تكوف بجانب الزر تكوف موجودة

 أسفؿ كود الزر مثؿ : 
<INPUT TYPE = ”radio” NAME = “mshroob” value= ”شاي” checked> 
 شاي

 العبارة ىي الممونة بالموف األحمر  . 
 قيمتيا تعود إلى ىذا المتغير  . وأيضا الحظ أننا استخدمنا متغيرًا واحدًا فقط لجميع اإلختيارات بحيث أف جميع األزرار 
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 يا : ( اختر مواصفات زوجتك لممستقبل واسمLists Or drop down menusالقوائم ) -
 وىما : htmlبشكؿ مختمؼ قمياًل عف األداوت السابقة إذ أننا نستخدـ وسميف مف وسـو لغة   htmlتستخدـ القوائـ في الػ

<select>  لنقـو بإنشاء القائمة و<OPTION>  ونستخدـ الخاصيةMULTIPLE  إذا كنا نريد إتاحو الفرصو لممستخدـ أف يختار
أو في مصفوفة متغيرات (وسيتضح  NAMEالتي يختارىا المستخدـ في متغير بواسطو الخاصية أكثر مف قيمة ونقـو بوضع القيمة 

 دا في درس المصفوفات باذف اهلل .مفيـو المصفوفات لديؾ جي
 تطبيق عممي  : -
 :  lists.htmlقـ بفتح محرر النصوص لديؾ واكتب الكود التالي واحفظو في ممؼ باسـ  -1

<html dir=”rtl”> 
<form action = “lists.php” method = “post”> 
 ماذا تريد اف يكوف اسـ زوجة المستقبؿ(لغير المتزوجيف ) ?
<br> 
<select name = “wife” > 
<option> ىناء </option> 
<option>جمانة </option> 
<option>رزاف </option> 
<option>سحػػػر </option> 
<option>سارة </option> 
<option>سمية </option> 
<option>رواف </option> 
<option>دالؿ </option> 
<option>اسـ اخر </option> 
</select> 
<BR> 
 ماذا تريد أف تكوف مواصفاتيا ?
<Br> 
<select name=”dis[]” multiple> 
<option>جميمة</option> 
<option>متدينة</option> 
<option>شقراء </option> 
<option>جعداء الشعر</option> 
<option>سوداء </option> 
<option>سمراء </option> 
<option>بيضاء </option> 
</select> 
<br> 
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<INPUT TYPE=SUBMIT VALUE=”إرسػػاؿ”> 
</html> 

 : lists.phpقـ بفتح ممؼ جديد واكتب فيو الكود التالي وقـ بحفظو باسـ  -2
<html dir=”rtl”> 
<? 
Echo “لقد أردت أف يكوف اسـ زوجتؾ ” . “ “ . $wife ; 
Echo “<br><br>”; 
Echo “ولقد أردت أف تكوف مواصفاتيا “; 
Echo “<br><br>”; 
Echo “$dis[0] <br>”; 
Echo “$dis[1] <br>”; 
Echo “$dis[2] <br>”; 
Echo “$dis[3] <br>”; 
Echo “$dis[4] <br>” ;   
Echo “$dis[5] <br>”; 
Echo “$dis[6] <br>”; 
?> 
</html> 

 رنامج قـ بتشغيؿ الب
http://localhost/lists.html 

 واختر ماتريد ثـ اضغط زر ارساؿ
 الشرح  : -

وصنعنا قائمة ثانيو تسمح  بإختيار  wifeلقد قمنا بصناعة قائمة تسمح بإختيار قيمة واحدة منيا ثـ تذىب ىذه القيمة الى المتغير 
 وقمنا بوضع ىذه القيـ في مصفوفو متغيرات (سيتضح معني المصفوفات في دروس قادمو اف شاء اهلل ) . أكثر مف عنصر واحد 

 (hidden controlاالداة الخفيو )والمعمومات السريو!( ) -
ىناؾ بعض األوقات تحتاج فييا إلى إرساؿ بعض المعمومات مف صفحة ويب الى صفحة ويب اخرى عف طريؽ النماذج وفي نفس 

 أنت التريد المستخدـ أف يقـو برؤية ىذه المعمومات .الوقت 
 hiddenفي الواقع ىناؾ أداة تساعدؾ عمى اخفاء ىذه المعمومات عمى المستخدـ يسمونيا  بحقؿ النموذج المخفي أو األداة الخفية (

form field or hidden control. ( 
ىي اخفاء المعمومات التي تـ ادخاليا كما  شرحنا في السابؽ وىي مفيدة جدا ىذه األداة تمعب دورًا مختمفًا ومتميزًا عف بقية األدوات و 

 . PHPإذ أنيا تسمح لنا أيضا باف تكوف المعمومات المخفيو ىي متغيرات  PHPمع النماذج المصنوع بواسطة الػ
 يتـ صنع ىذه الحقوؿ المخفية  كالتالى :  -

<INPUT TYPE=HIDDEN NAME =hidden1 VALUE=” السريةالرسالة  ”>  
لكي يعرؼ المتصفح أف ىذه المعمومات خفية (التظير لممستخدـ) ونضع اسما لممتغير الذي يقـو باالحتفاظ  HIDDENنقـو بوضع 

 . VALUEونقـو بوضع المعمومات التي نريد اخفاءىا في الػ NAMEبالمعمومات والذي يتخزف اسمو في الػ

http://localhost/lists.html
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كما في  PHPفي الػ ()echoبواسطة األمر  HTMLوذلؾ عف طريؽ كتابة كود الػ phpنستطيع االستفاده أيضا منيا عف طريؽ الػ
 المثاؿ التالى : 

<? 
$msg1= “ىذه العبارة لف تظير ”;  
Echo “<form>” ; 
Echo “<input type=hidden name =secret value= ‘$msg1’>”; 
Echo “<input type=submit>”; 
Echo “</form>”; 
?> 

 phpولقد استطعنا تخزيف قيمة متغير  ()echoعف طريؽ االمر  PHPتـ كتابتو بالػ HTMLاه عبارة عف كود ىذا الكود الذي تر 
)$msg في متغير (html )secret. ( 

 تطبيق عممي : -
 : hid.phpافتح محرر النصوص واكتب الكود التالي واحفظو باسـ   - 1

<html dir=”rtl”> 
<head></head> 
<body> 
<? 
$car1= “لكزس”; 
$car2= “ماكسيما”; 
$car3=”الندكرزور”; 
Echo “<form method =get action=’hid2.php’>”; 
Echo “? ماىي السيارة التي تتمنى أف تشترييا أو تحظي بيا”; 
Echo “ 
<select name= ‘favcar’> 
<option>$car1</option> 
<option>$car2</option> 
<option>$car3</option> 
</select><br><br> 
<input type =hidden name = hid1 value=’$car1’> 
<input type =hidden name = hid2 value=’$car2’> 
<input type =hidden name = hid3 value=’$car3’> 
<input type = submit  value=’إرساؿ’> 
</form>”; 
?> 
</body> 
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</html> 
  hid2.phpـ افتح محرر النصوص واكتب الكود التالي واحفظو باس -3

<html dir=”rtl”> 
<head></head> 
<body> 
<? 
Echo “: لقد قمنا بعرض السيارات التالية عميؾ<br>”; 
Echo “$hid1<br>”; 
Echo “$hid2<br>”; 
Echo “$hid3<br>”; 
Echo “<br>:ولقد قمت باختيار<br>”; 
Echo $favcar; 
?> 
</body> 
</html> 

 يرفر ثـ قـ بتشغيؿ السكربت :قمت بنقؿ الممفيف الى مجمد الس -3
http://localhost/hid.php 

 الشرح :  -
وذلؾ الننا قمنا سابؽ أف القيـ  htmlكما كنا نعمؿ في الػ (“) بداًل مف ‘) الحظ أننا استخدمنا الػ( phpلقد قمنا بعمؿ نموذج بسكربت الػ

مما يوفر عمينا الكثير مف إعاده الكتابة  htmlفي كود الػ phpرس المتغيرات) ولقد قمنا بإدراج قيـ متغيرات الػالحرفية   ....... (راجع د
 (في حاؿ كاف النص المستخدـ طوياًل ) .

 يتضح لؾ المقاؿ أكثر باذف اهلل .اقرا المثاؿ أكثر مف مر وس
 : (Password fieldsاستخدام  حقل كممات السر ) -

ومات أكثر حماية مف التعرض إلى السرقة أو غير ذلؾ يمكنؾ استخداـ حقوؿ كممات السر الذي ىو عبارة عف مربع لكي تجعؿ المعم
نص بسيط يقـو بإظيار النص عمى شكؿ نجـو **** في حاؿ كاف الجياز يستخدـ عمى يد أكثر مف شخص فاف ىذه الطريقة جيدة 

 قمياًل في أف اليري شخص معمومات اآلخر السرية .
إال إذا كنت   getالواقع مع ذلؾ فإنؾ التكوف قد اديت حماية إذا كاف االسموب المستخدـ في ارساؿ بيانات المستخدـ ىو االسموب  في

 SSLوايضا لف يكوف محميًا مف الياكر إذا لـ تكف تستخدـ  postتستخدـ تشفير البيانات ويكوف أكثر جودة اذا استخدمت االسموب 
)Secure Socket Layer( تقـو بتنشيط تشفير البيانات .  لكي 

 : تطبيق عممي -
  pass.phpقـ بفتح محرر النصوص لديؾ واكتب الكود التالي واحفظو باسـ 

<html dir=”rtl”> 
<body> 
<form method=post action=”pass1.php”> 
 اسـ المستخدـ

http://localhost/hid.php
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<br> 
<input type="text" name ="user"> 
<br> 
 كممة المرور
<input type="password" name ="pass"> 
<br> 
<input type = submit  value=’إرساؿ’> 
</form> 
<body> 
</html> 

  pass1.phpقـ بفتح محرر النصوص لديؾ واكتب الكود التالي واحفظو باسـ 
<? 
Echo “ : اسـ المستخدـ ىو”; 
Echo “<br>$user<br>”; 
Echo “: وكممو المرور ىي”; 
Echo “<br><br>$pass” 
<? 

 قـ بنقؿ الممفيف الى مجمد السيرفر لديؾ 
 تشغيؿ البرنامج والحظ النتيجو . قـ ب

 :  phpارسال البريد االلكتروني بواسطو الـ -
البريد اإللكتروني ىو الحياة التي تنبض بيا  السكربتات فمثاًل ىناؾ سكربتات ارساؿ بريد الى صاحب الموقع تخبره بشي معيف أو 

 يمكف استخداميا في أكثر مف مجاؿ . ممحوظة أو غير ذلؾ و 
 ()mailوالدالة التي تستخدـ في ذلؾ ىي الدالة 

mail("$to", "$sub", "$msg”,”From:$you”); 
وبريدؾ  msg$والرسالة في الخانة  sub$وموضوع الرسالة في الخانة  to$وتقـو بوضع بريد الذي ستصمو الرسالة في الخانة 

 . you$ة أنت أو بريد المرسؿ في الخان
 :تطبيق عممي  -

 mail.htmlقـ بكتابة الكود التالي واحفظو في ممؼ باسـ  
<html dir=rtl> 
<head> 
   <title>برنامج إرساؿ بريد</title> 
</head> 
<body> 
<form action="mail.php" method="post"> 
 عنواف المرسؿ
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<br> 
<input type="text" name = "you"> 
<br> 
ؿعنواف المستقب  

<br> 
<input type="text" name = "to"> 
<br> 
 موضوع الرسالة
<input type="text" name = "sub"> 
<br> 
 الرسالو
<textarea rows=10 cols=20 name = "msg" > 
</textarea> 
<input type="submit" value = "إرساؿ البريد االلكتروني"> 
</form> 
</body> 
</html> 

 . mail.phpوقـ بكتابة الكود التالي وقـ بإعطاءه االسـ قـ بانشاء ممؼ اخر  
<? 
mail("$to", "$sub", "$msg”,”From:$you”); 
?> 

 ي اف الرسالو تـ ارساليا بنجاح .قـ بوضع الممفيف في مجمد السيرفر وقـ  بتشغيؿ البرنامج وامال البيانات واضغط زر االرساؿ وستر 

 :برامج عمميو  -
 بطاقات بسيط  برنامج او سكربت ارساؿ

 ني ىو الذي يقـو بعممية اإلرساؿ يحتوي مف ممفيف الممؼ األوؿ بو البطاقات وعنواف البريد اإللكتروني والممؼ الثا
 وكوده كالتالى : chcard.phpالممف األول ىو  -

<html dir=”rtl”> 
<form action =card.php method = “post”> 
 اختر البطاقة التي تريد ارساليا
<br>  
<br> 
<INPUT TYPE = ”radio” NAME = “card” value= ” http://www.khalaad.f2s.com/MADINA9_small.JPG” 
checked> 
 البطاقو االولى
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<br> 
<br> 
<img src="http://www.khalaad.f2s.com/MADINA9_small.JPG" width="100" height="100" alt="" border=0> 
<br> 
<br> 
<INPUT TYPE = ”radio” NAME = “card” value= ” http://www.khalaad.f2s.com/Haram3.jpg” > 
 البطاقو الثانيو
<br> 
<img src="http://www.khalaad.f2s.com/Haram3.jpg" width="100" height="100" alt="" border=0> 
<br> 
 اسمؾ
<br> 
<input type="text" name = "myname"> 
<br> 
 بريدؾ االلكتروني
<br> 
<input type="text" name = "you"> 
<br> 
 بريد صديقؾ
<br> 
<input type="text" name = "to"> 
<br> 
 موضوع التينئو
<input type="text" name = "sub"> 
<br> 
 الرسالو
<br><br> 
<textarea rows=10 cols=20 name = "msg" > 
</textarea> 
<br> 
<INPUT TYPE = submit  value= ” البطاقة إرساؿ ” > 
</form> 
</html> 
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  card.phpالممف الثاني يقوم بعممية ارسال البطاقة وتقوم بكتابة الكود التالي واحفظو في  ممف باسم 
<? 
$message = “ لقد قاـ$myname بارساؿ بطاقو اليؾ   ” . “\n”. “ وىو يقوؿ في نص رسالتو لؾ:\n$msg”.” وتجدىا عمى الرابط
 ;”n”. “$card” .”\n\”. ”التالى
mail("$to", "$sub", "$message”,”From:$you”); 
echo “<center> مبارؾ ،،،لقد تـ ارساؿ الرسالو بنجاح</center>”; 
?> 

 مالحظة : 
 في نص الرسالة  <br>تقـو فقط ببدا سطر جديد الننا النستطيع استخداـ  n\الدالة 
 : األوامر الشرطية -

رة عف المتغيرات وكيفية تعامؿ البيانات مع النماذج ...في ىذا الدرس سنتعمـ كيفية التحكـ بالكود لقد أخذنا في الدروس السابقة فك
بمعني تنفيذ سطر معيف مف الكود عند حصوؿ شرط معيف وعند عدـ حصولو نتجاىؿ السطر ونتجو الى السطر الذي يميو ..ىذا يمنحنا 

 .  PHPأشياء ممتازة وبرامج رائعة بالػتحكمًا أكبر بالكود ويجعمنا نستخدـ قرارات  وتنفيذ 
 دعنا نعطيك فكرة من حياتنا اليومية ....

 تقوم في الصباح وتريد أن تحضر فطورك الذي يتكون من التالي :
 عسؿ 
 جبنة 
 خبز 
 شاي

لمذىاب إلى المركز ستقـو بالذىاب إلى الثالجة ثـ تقـو بالبحث عف األشياء التي يتكوف منيا فطورؾ ، فإذا لـ تجد ما تريد تستعد 
 التجاري لشرائو حاجتؾ ، تذىب إلى المطبخ وتتأكد مره أخرى وتبحث عف المؤونة التي يحتاجيا البيت بشكؿ عاـ .

ذا لـ تجدىا تنتقؿ إلى الخطوة  -1  . 3تبحث عف جبنة وا 
 . 5الخطوة  ،  واذا لـ تجده تنتقؿ الى 4إذا وجدت جبنة فإنؾ تبحث عف العسؿ فإذا وجدتو تنتقؿ الى الخطوة  -2
 تقـو بكتابتيا في ورقة جانبية وتقـو بالبحث عف العسؿ . -3
 تتجيز لمذىاب إلى المركز التجاري . -4
 تكتبو في ورقو جانبيو ثـ تتجيز لمذىاب إلى المركز التجاري . -5

ذا لـ تج trueىؿ الحظت انؾ كنت تقـو بالبحث عف أشياء معينة فاذا وجدتيا ( ) false( دىا) قمت بالبحث عف التي تمييا وا 
 تقـو  بتسجيميا في قائمة المشتريات لديؾ .

 : القيم المنطقية والدوال الشرطية -
في الواقع لقد تكممنا عف المتغيرات سابقًا وذكرنا بأف ىناؾ متغيرات منطقية (قيمتيا إما صحيح إـ خطأ ) ولـ نقـ بشرحيا ، وىذا 

عطاء أمثمة عمى كيفية التعامؿ  معيا . الدرس سيتولي شرحيا  وا 
  IFالعبارة 

IF condition is true ( إذا كاف الشرط صحيحًا ) 
{ 
excute this code (قـ بتنفيذ ىذا الكود) 
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} 
معروفة تقريبًا في جميع لغات البرمجة  ...حيث أنيا تقـو بعممية التحقؽ مف شي معيف وتنفيذ بعض األشياء إذا  IFإف الدالة 

 تنفيذ أشياء أخرى أذا لـ يكف صحيحا ....) والقياـ بtrueكاف الشرط صحيحا (
 فقط اذا كاف الشرط صحيحًا . {و  } التي بيف بتنفيذ الكود PHPسيقـو الػ

 الكود الذي يميو .  أما إذا لـ يكف صحيحًا فسيقـو بتجاوزه وتنفيذ
 ويمكنؾ أيضا أف تقـو بجعميا بسطر واحد وال تستخدـ األقواس بؿ تكتب األمر مباشرة :

IF condition is true excute function; 
 سطر واحد فال داعي الستخداميا . إذا كاف الكود يتكوف مف عدة أسطر أما إذا كاف يتكوف مف  {و   }الحظ أنو البد مف استخداـ 

 فالمثاليف التالييف كميما صحيحيف 
 (1مثال)

<? 
$S=10 
IF ($S=10) echo 11; 
?> 

 ( 2مثال ) 
<? 
$S=10 
IF ($S=10){ 
 echo 11; 
} 
?> 

  umbrellaونقـو بإعطاء المظمة اسـ متغير  آخر ونسميو  rainلنتخيؿ مثاًل أف الجو ممطر وسنقـو بإعطاء المطر متغيرًا ونسميو 
 حسنًا اآلف الكود الذي نريد أف نقـو بكتابتو ىو : go outيسمي  phpوسنقـو بإفتراض أف ىناؾ أمر في الػ

 
If $rain = true  
{ 
$umberrlla = true 
} 
go out(); 

ذا لـ يكف )rain=true$(معو إذا كاف الجو ممطرًا  )umberrlla=true$(بحمؿ المظمة  PHPفائدة ىذا الكود ىو أف تأمر الػ وا 
 ممطرًا ولـ يتحقؽ الشرط فإنو سيخرج إلى النزىو بدوف أي مظمة .

 تخدـ ىيكمية عمؿ الدالة بشكؿ عاـ .طبعا ليس ىناؾ دالة تقـو بذلؾ إنما قمنا بذلؾ مف أجؿ التوضيح لممس
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 : (Boolean Valuesمقدمو الى القيم المنطقيو  ) -
ما خطأ ، وىي نوع جديد مف القيـ غير التي  القيـ المنطقية ترمز إلى األشياء التي التحتمؿ أكثر مف احتماليف وىما إما صح وا 

 كنت نعرفيا سابقا (مثؿ الرقميو والنصيو) .
 :مثاؿ  -

<? 
$variable=true; 
echo “$variable”; 
?> 
لو قمت برؤيو النتييجة ستجد أنو يطبع الرقـ واحد وىو قيمة المتغير إذا كاف صحيحًا ، أما أذا كاف خطأ أو غير صحيح فقيمتو 

 ) . 0ستكوف( 
 : المعامالت المنطقية -

شيئًا جديدًا مف المعامالت وىي المعامالت ،/،*) واالف سنأخذ -لقد أخذنا المعامالت الرياضية فيما سبؽ بشيء مف التفصيؿ (+،
 المنطقية التي تساعدنا في صناعة الشروط والتقييدات عمى شي معيف وتعطينا تحكما أكبر في الكود .

 المعامالت : > و < -
ىذا  مف المفترض أف تكوف متآلفًا مع عالمتي األكبر مف واألصغر مف في الرياضيات التي تتعمميا في المدرسة مما يجعؿ فيـ

 األمثمو بسيطًا .
<? 
If (6>5)  
{ 
echo “ الرقـ ستة أكبر مف الرقـ خمسة”; 
} 
Echo “end”; 
?> 

) ثـ الرقـ ستو اكبر مف الرقـ خمسو) سيقـو بطباعة السطر (true) فإذا كاف صحيحًا (5<6في مثالنا ىذا بفحص الشرط ( PHPسيقـو الػ
ذا لـ يكف صحيحًا فسيقـو  endيقـو بطباعة  يمكننا أيضا استعماليا في المقارنة بيف متغير ورقـ    ) فقط .endبتجاىؿ الكود وطباعة (، وا 

 ) أو العكس أو المقارنة بيف متغيريف .constantأو بيف متغير وثابت (
 )1مثاؿ ( -

<html dir =”rtl”> 
<? 
$LuckeyNumber = 5; 
If ($LuckeyNumber<6)  
{ 
echo (“  ;(” رقـ الحظ أصغر مف الرقـ ستة
} 
?> 
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 ) 2مثاؿ ( -
<html dir=”rtl”> 
<? 
$f=5; 
$r=10; 
If ($f >$r) 
{ 
echo “ المتغير$f أكبر مف المتغير $  r”; 
}  
?> 

 تطبيق عممي :  -
  thegame.phpقـ بتشغيؿ محرر النصوص واكتب الكود التالي واحفظو باسـ 

 
<html dir = “rtl”> 
<body> 
<form method =get action=”game.php”> 

? 10و 1و الرقـ الذي أفكر بو اآلف والذي ىو بيف ماى  
<input type=”text” name=”number”> 
<br> 
<br> 
<input type =submit> 
</form> 
</body> 
</html> 

 game.phpقـ بفتح محرر النصوص لديؾ مف جديد واكتب الكود التالي واحفظو باسـ 
<html dir=”rtl”> 
<body> 
<? 
$num = rand (1,10); 
if ($number>$num)  
{  
echo “لقد اخترت رقـ أكبر مف الذي أفكر فيو” ;  
Echo “ الرقـ الذي أفكر فيو ىو “; 
Echo $num; 
Echo “<br>”.“ يؤسفنا فعاًل أنؾ لـ تنجح ، نتمنى أف نقوؿ لؾ في المرات القادمة“ ; 
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} 
if ($number<$num)   
{  
echo “ ولقد اخترت رقـ أصغر مف الذي أفكر في ” ;  
Echo “ الرقـ الذي كاف في مخيمتي ىو$num”; 
Echo “<br>”. “ يؤسفنا فعاًل أنؾ لـ تنجح ، نتمنى أف نقوؿ لؾ في المرات القادمة“; 
} 
?> 
 لقد نجحت 
</body> 
</html> 

 شرح التطبيق : -
  randالدالو 

 
 )y) ىو األصغر والرقـ الثاني ىو األكبر(xاالوؿ( تقـو ىذه الدالة باختيار رقـ عشوائي مف بيف رقميف يتـ اعطاءىا إياىا الرقـ

Rand (x,y); 
 يمكنؾ حفظ القيمة التي تقـو بإخراجيا ىذه الدالة في متغير  مباشرة 

 مثاؿ 
$Num = rand (5.57); 

 وىذا يوضح ماقمنا بو في الكود 
$num=rand(1,10); 

لتي تـ إدخاليا مف قبؿ المستخدـ فإذا كانت القيمة التي أدخميا لقد قمنا باختيار قيمة عشوائية ثـ قمنا بمقارنتيا مع القيمة ا
المستخدـ أكبر مف قيمة العدد العشوائي أخبرناه بأف الرقـ الذي أدخمو أكبر مف الرقـ الصحيح ... وىذا ماتجده جميا في األسطر 

 التالية :
if ($number>$num)  
{  
echo “لقد اخترت رقـ أكبر مف الذي أفكر فيو” ;  
Echo “ الرقـ الذي أفكر فيو ىو “; 
Echo $num; 
Echo “<br>”.“ يؤسفنا فعاًل أنؾ لـ تنجح ، نتمنى أف نقوؿ لؾ في المرات القادمة“ ; 
} 

فإذا لـ ينطبؽ الشرط وكاف الرقـ الذي اختاره المستخدـ أصغر مف الرقـ العشوائي فإنو يترؾ الشرط األوؿ ويتجو الى الشرط الثاني 
 مر التي فيو والتي تقـو باخباره بأف الرقـ الذي قاـ باختياره أصغر  مف الرقـ المطموب ، وىذا ماتجده جميا في األسطر التالية : ويطبؽ األوا

if ($number<$num)   
{  
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echo “لقد اخترت رقـ أصغر مف الذي أفكر فيو” ;  
Echo “ الرقـ الذي كاف في مخيمتي ىو$num”; 
Echo “<br>”. “  ;“ أنؾ لـ تنجح ، نتمنى أف نقوؿ لؾ في المرات القادمة يؤسفنا فعالً 
} 

فإذا لـ يتطبؽ الشرطيف فإنو يتركيما ويكتب الكممة (لقد نجحت ) بدوف أي كممات آخرى مثمما كنا نكتب الكممو (يؤسفنا فعاًل أنؾ لـ 
قد فيمت جيدًا ما أقوؿ .... وتظير ىذه العبارة  تنجح ، نتمنى أف نقوؿ لؾ  في المرات القادمة ) قبؿ كممة (لقد نجحت ) ، أتمني أنؾ

 جمية في األسطر التالية : 
?> 
 لقد نجحت 
</body> 
</html> 

 عمى ىذا نكوف قد صنعنا لعبة كاممة تقـو بإخبار المستخدـ عند نجاحو او خسارتو . 
 معامالت المساواة : == و ===

تخزيف قيمة في متغير وىانحف نأخذ نوعًا مف عالمات المساواة وىو عالمة الساواة  لقد قمنا باستخداـ عالمة المساواة الفردية سابقًا في
 ) . ===) وعالمة المساواة المضاعفة (==المزدوجة (

 لقد كنا نستخدـ عالمة المساواة الفردية او العادية في تخزيف القيـ في المتغيرات .
 مثال :

<? 
$m=12; 
?> 

 ف تستخدـ في تحديد  إذا ماكانت قيمة معينة تساوي قيمة اخري . ولكف العالمات التي نتكمـ عنيا اآل
 مثال :

<? 
$m=”11”; 
$u=11; 
If ($m==$u) 
{ 
Echo “ القيـ متساوية”; 
} 
?> 

 متغير رقمي . u$متغير حرفي واف  m$الحظ أف 
ذا أردنا اختبار =إذا كنا نريد ارجاع قيمة إلى متغير نستخدـ عالمة المساواة العادية ( متغيريف أو قيمة معينة مف أنيا متساوية نقـو ) وا 

 ) .==باختبار القيـ بواسطة عالمة المساواة المزدوجو (
وأنواع  كانت أنواع القيـ متساويةإال إذا   )trueتـ إصدار عالمة مساواة جديدة تقـو باختبار القيـ والتعطي القيمو ( php4.01في الػ
 في المتغيرات ايضا متساوية .  البيانات
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 ) : 1مثاؿ (
<? 
$m=”11”; 
$u=11; 
If ($m==$u) 
{ 
Echo “ القيـ  متساوية”; 
} 
?> 

 ) : 2مثاؿ (
<? 
$m=”11”; 
$u=11; 
If ($m===$u) 
{ 
Echo “ القيـ  متساوية”; 
} 
?> 

 التوضيح
متغيريف فتـ طباعة أف القيـ الحظ أننا في المثاؿ األوؿ استخدمنا عالمة المساواة المزدوجة الختبار القيـ وكانت القيـ متساوية في ال

متساوية (مع أف نوع البيانات مختمؼ )  ولكف في المثاؿ الثاني عندما استخدمنا عالمة المساواة المضاعفة لـ يتـ طباعة أي شي 
 رقمي . u$حرفي بينما المتغير  m$وذلؾ الف القيـ  متساوية ولكف نوع البيانات مختمؼ فالمتغير 

 المعامالت :  =! و ><
 ) =!عكس عالمة المساواة ىي عالمة عدـ المساواة ( إف

 مثال :
<? 
If (5!=99) echo “القيـ غير متساوية”;  
?> 
 

 ) لذلؾ قاـ بطباعة أف القيـ غير متساوية .trueلذلؾ فإف  الشرط صحيح ( 99التساوي  5الحظ أف 
 

) إذا كانت القيمتيف مختمفتيف عف بعضيما trueقيمة () وىو يقـو بارجاع <>إف الضد مف عالمة أكبر مف وأصغر مف ىو عالمة الػ(
 تقريبًا . =!أي أنو مثؿ عالمة 
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 مثاؿ :
<? 
If (5<>99) echo “القيـ غير متساوية”;  
?> 

 تطبيق عممي عمى عالمات المساواة وعدم المساواة
 قـ بفتح محرر النصوص لديؾ واكتب الكود التالي :

<html> 
<head></head> 
<body>  
<Form method =get ACTION= “quiz.php”> 
 ماىو اسـ الرجؿ الذي يسمي بالفاروؽ ?
<br><br> 
<input type =”radio” name = “man” value=”عمر”> 
 عمر بف الخطاب رضي  اهلل عنو
<br> 
<input type =”radio” name = “man” value=”أبوبكر”> 
 أبو بكر الصديؽ رضي  اهلل عنو
<br> 
<input type =”radio” name = “man” value=”عثماف”> 
 عثماف بف عفاف رضي اهلل عنو
<br> 
<input type = submit> 
</form> 
</body> 
</html> 

 ... quiz.htmlاحفظيا باسـ 
 قـ بفتح محرر النصوص لديؾ واكتب الكود التالي :

<html dir=”rtl”> 
<head></head> 
<body> 
<? 
If ($q==” عمر”) echo “ صحيحة اإلجابة ”; 
If ($q!=”عمر”) echo “اإلجابة خاطئة”; 
?> 
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 وضعيما في مجمد السيرفر  quiz.phpقـ بحفظو باسـ 
  quiz.htmlقـ بتشغيؿ الممؼ 

 (AND,OR,NOTالمعامالت المنطقيو )
أكثر مف شرط : إف ىذه المعامالت المنطقية تتيح لؾ بتنفيذ الكود بعد التحقؽ مف مجموعة شروط وأيضا تنفيذ الكود إذا تحقؽ 

)AND( 
 )ORأو تحقؽ شي معيف مف بيف عده أشياء : (

 )NOTويمكنؾ مثاًل التحقؽ مف عدـ صحة شي لكي تقـو بتنفيذ شي آخر : ( 
 فيمكنؾ مثاًل أف تقوؿ : إذا كاف الجو ممطرًا والعاصفة شديده فمف أخرج مف البيت .

 فسأقـو بالخروج الى المنتزه .  ويمكنؾ أف تقوؿ : إذا كاف الجو ىادئًا أو اليوجد أمطار
 ويمكنؾ أيضا أف تقوؿ : إذا لـ يكف الجو ممطرًا سأقـو بالخروج إلى نزىة .

 ولكف عند استخدامؾ ليذه الدواؿ عميؾ مراعاة أف تقـو بجعؿ ىذه الشروط بيف قوسيف .
 ( ونظيره) && (ANDالمعامل )

 مف صحة عدة شروط لتنفيذ شي معيف ) لمتحقؽ &&) والمعامؿ (ANDيمكننا استعماؿ المعامؿ (
 ) 1مثاؿ(

<? 
$w=10; 
$g=12; 
IF ($w=10 and $g=12) echo (“لقد تحققت جميع الشروط”); 
?>  

 )2مثاؿ (
<? 
$w=10; 
$g=12; 
IF ($w=10 && $g=15) echo (“لقد تحققت جميع الشروط”); 
?>  

) فعندما تحققت جميع الشروط تـ تنفيذ  andو  &&خداـ المعامميف (في المثاليف السابقيف قمنا بعممية التحقؽ مف أكثر مف شرط باست
 األمر .... وعندما لـ  تكف جميع الشروط صحيحة تـ تجاىؿ األمر . 

 الحظ أننا قمنا بجعؿ الشروط بيف قوسيف () لكي يعمؿ الكود بشكؿ صحيح :
 ($w=10 && $g=15) 
($w=10 and $g=12) 

 ( ونظيره ) || (ORالمعامل )
ذا تحقؽ أي واحد منيا فإنو يقـو بتنفيذ الكود ونظيره ( ORعامؿ الم  ) الذي يقـو بنفس العمميو .||يقـو بالتحقؽ مف عدة شروط وا 
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 )1مثاؿ (
<? 
$E=100; 
$T=8;  
IF ($E=14 OR $E=55 OR $E = 10 OR $T=8 ) echo (“لقد تحقؽ أحد ىذه الشروط”); 
?> 

 ) 2مثاؿ (
<? 
$E=100; 
$T=458;  
IF ($E=14 || $E=55 || $E = 10 || $T=8 ) echo (“لقد تحقؽ أحد ىذه الشروط”); 
?> 

 إذف عندما تحقؽ واحد مف ىذه الشروط تـ طباعة السطر (لقد تحقؽ أحد ىذه الشروط ) .
 . ORو   ANDممحوظة قد التكوف بتمؾ األىمية لكف يجب أف تعرؼ أف الرموز && و || ليا األسبقية واألفضمية عمى استخداـ 

 ونظيره ) ! ( NOTالمعامل 
لكف يمكنؾ استخداـ المعامؿ ( ! ) كبديؿ ليا  PHPأبدا ألنيا ليست أصاًل موجودة في لغة  NOTفي الواقع اليمكنؾ استخداـ 

 ) لكي يتـ تنفيذ شي معيف .FALSEفيو يؤدي نفس وظيفتيا وىي القياـ بالتأكد مف أف ىناؾ قيمة غير صحيحة (
<? 
$F=”الفارس”; 
IF !($F==”نعماف”) echo ("أىاًل بؾ"); 
?> 

)  !اليحتوي عمى القيمة الحرفية (نعماف) ويتـ ذلؾ باستخداـ المعامؿ (  F$بالتأكد  مف أف المتغير  PHPفي المثاؿ السابؽ يقـو الػ
 وعندما يتـ التأكد مف ذلؾ يقـو بطباعة السطر (أىاًل بؾ)

إذا وجد المتغير فارغًا أو لـ يتـ انشاؤه يعطيو القيمة  PHPر بواسطة المعامؿ ( ! ) فإف الػونشير إلى أننا عندما نقـو باختبار متغي
 . FALSEصفر وىي 

 مثال 
IF (!($R)) echo (10); 

 استخدام المعامالت >= و <=
وىي تستخدـ   =<أو أكبر مف أو يساوي    =>مف المعامالت المعروفة والمشيورة في الرياضيات ىي عالمتي أصغر مف أو يساوي 

وىي معرفة إذا ماكانت قيمة أصغر أو أكبر مف أو تساوي قيمة آخري ، وىذه األمثمة تعطيؾ مدخاًل أشمؿ  phpبنفس وظيفتيا بالػ
 لفيـ ىذه الدواؿ :

<? 
$t = 15; 
If ($t >= 10 ) echo (“ممتاز” . “<br>”);  
$t = 5; 
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If ($t <= 9 ) echo (“جيد جدا”); 
?> 

 ت تجميع المعامال -
يمكننا في الشرط أف نتحقؽ مف  مجموعة مف القيـ باستخداـ مجموعة مف المعامالت ، ونقـو بتجميع ىذه المجموعات داخؿ أقواس 

 ،/ ،*) باستخداـ األقواس . -() مثمما كنا نستخدـ سابقًا أكثر مف معامؿ (+ ، 
 وسيبدو ذلؾ واضحًا وجميًا في مثالنا التالى :

<? 
$a=10; 
$y=5; 
$t =29; 
If (($a == 10) or ($a==54) and ($y !=25) and ($t >= 11)) echo "تحققت جميع الشروط";  
?> 

 ألنو قيمة تجميع التعبير السابؽ تكوف صحيحة ولو قمنا بشرح المثاؿ فسنقـو برؤية القسـ األوؿ وىو :  18سيتـ طباعة 
($a == 10) or ($a==54) 

 وف ىذا الجزء صحيحًا .فسيك 10وطبعًا المتغير يحمؿ القيمة 
 ثـ نقـو برؤية الجزء :

($y !=25) and ($t >= 11) 
 وطبعًا تـ التحقؽ مف جميع الشروط وتـ طباعة الكممة (تحققت جميع الشروط ) .

 ( elseو  else ifتعدد الشروط ) 
 فيناؾ مثاًل الييكمية التالية : ifيمكننا استخداـ أكثر مف ىيكمية لمعباره 

If condtion is true  
{ 
Excute code 
} 
Else  
{ 
Excute other code  
 } 

ذا لـ تجده صحيحًا ستقـو بتنفيذ الكود اآلخر .   وىي تقـو بالتحقؽ مف الشرط فإذا وجدتو صحيحًا قامت بتنفيذ الكود األوؿ وا 
 مثاؿ 

<?  
$age=10;  
If ($age>18) 
 { 
echo "مرحبا بؾ في أكبر موقع تجاري إلكتروني"; 
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} 
else 
{ 
echo “ممنوع دخوؿ األطفاؿ الموقع ألنيـ اليممكوف الماؿ”; 
} 
?> 

 ويمكننا أيضا استخداـ الييكمية التالية :
If condtion is true  
{ 
Excute code 
} 
Elseif   
{ 
Excute other code  
 } 
Else  
{ 
Excute other code  
 } 

 . مثاؿ : elseلشروط صحيحًا سيتـ تنفيذ الكود الذي يقع بعد كممو وىي تقـو بتطبيؽ أكثر مف شرط فإذا لـ يكف أي شرط مف ا
<? 
$age=10; 
 If ($age<=18) 
 { 
echo "مرحبا بؾ في أكبر موقع تجاري إلكتروني"; 
} 
elseif ($y >= 44); 
{ 
echo “ مافي مشكمة برضو إذا كنت كبير”; 
} 
else  
{ 
echo “ممنوع البقية”; 
} 
?> 
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 )الحمقات المتداخمة( تعشيش العبارات الشرطية
يمكنؾ تعشيش العبارات الشرطية ، ونعني بتعشيش العبارات الشرطية ىي أف تقـو بعممية تعشيش الشروط فمثاًل إذا كاف شرط ما 

 صحيحًا فإنو يجب أف يكوف شرط آخر صحيحًا لكي يتـ حصوؿ شي معيف وغير ذلؾ .
 مثاؿ :

<? 
$h=”ahmed”;  
$f=45;  
If  ($h = = “ahmed” )  
{  If ( $f= = 45) 

  { 
  echo “االسـ والرقـ صحيحاف”; 

    } 
     else  
    { 
    echo (“الرقـ غير صحيح “ ); 

   } } 
else  { 
echo “اسـ تسجيؿ الدخوؿ غير صحيح “ ;  
} 

?>  
قـو عند تجاوزه ذلؾ االختبار ىذا مجرد مثاؿ بسيط جدًا لتعشيش الدواؿ الشرطية حيث يقـو بإجراء اختبار عمى قيمة معينة ثـ ي

ذا لـ يتـ االجتياز يتـ طباعة عبارة الف شؿ في بنجاح بإجراء اختبار ثاني فإذا تـ تجاوز االختبار الثاني يتـ طباعة االسـ والرقـ صحيحاف وا 
 االجتياز .

 تطبيق عممي
 سنقـو في ىذا التطبيؽ بصناعة مسابقة بسيطة نستخدـ فييا ماتكممنا عنو سابقًا 

 . Msabqa.htmlـ بانشاء  ممؼ ق -1
 قـ بكتابو الكود التالي فيو :  -2

<html>   
<body> 
<form method="POST" action="msabqa.php" dir="rtl"> 
<br> مف ىو أوؿ الخمفاء الراشديف    
<p><br><input type="radio" value="abubaker" name="s">أبوبكر الصديؽ<br><input type="radio" value="3mar" 
name="s">عمر 
<br><input type="radio" value="3thman" checked name="s">عثماف<br><br><br> 
</p> 
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  <p><input type="submit" value="ارساؿ">    <input type="reset" value="حػػػػػػػػػػذؼ"></p> 
</form> 
</body> 
<html/> 

  msabqa.phpقـ بفتح ممؼ وقـ بتسميتو 
<? 
<html dir = “rtl”> 
If $s == “3mar”{ 
 اإلجابو صحيحة 
} 
else  
{ 
echo “اإلجابو خاطئة”;  
} 
?> 

 Switchالعبارة 
 
Switch (VARIABLE) { 

CASE THING1 : 
  Excute code ; 
              break; 
 CASE THING2 : 
  Excute code ; 
  break; 
 Default;  
  Excute code ; 
  } 

جراء أكثر مف اختبار عميو . ifنفس عممية العبارة تقـو العبارة ب  ولكف بييكمية أسيؿ ومحببة أكثر وتتيح لؾ اختبار قيمة متغير وا 
 break;  

 والذىاب الى األوامر والعبارات التي بعدىا . ifو  switchتقـو بالخروج مف عباره معينو مثؿ 
 EXIT;  

تخرج مف العبارة فقط  ;breakي أوامر بعدىا ، وفي األمثمو التوضيحية التالية ستجد أف تقـو بعممية الخروج مف الكود نيائيًا والتطبؽ أ
)Statementبينما الػ (exit; ) تقـو بالخروج مف كامؿ الكودcode .( 
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 مثال :
<? 
$s=10; 
if ($s=10) { 
echo “number=10”; 
exit; 
} 
elseif ($s<11) { 
  echo “number is less than 11” 
{  
echo “hello”; 
?> 

 مثال :
<? 
$s=10; 
if ($s=10) { 
echo “number=10”; 
break; 
} 
elseif ($s<11) { 
  echo “number is less than 11” 
{ 
echo “Hello”; 
?> 

 
Defualt; 

 elseنفس عمؿ ) فسيتـ تنفيذ األوامر التي تقع بعد ىذه الكممة وىي تؤدي Switch) في العبارة (Casesإذا لـ تصمح جميع الحاالت (
  . ifتقريبًا في العباره 

 ( 1مثال ) 
<? 
$g= “ahmed”; 
Switch ($g) { 
 Case “ahmed”: 
  Echo “مسموح “;  
  Break ;  
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  Case “khaled “ :   
  Echo “ممنوع “ ; 
  Break ;  
  Case “salem“ :   
  Echo “ممنوع “ ; 
  Break ;  
   Case “Mohmed “ :   
  Echo “مسموح “ ; 
  Break ;  
Default ; 
 Echo “لقد ادخمت اسـ غير صالح”; 
}  
?> 

 (2مثال )
Switch ($g) { 
 Case $g>50: 
  Echo “كبير “;  
  Break ;  
  Case  40 : 
  Echo “الباس “ ; 
  Break ;  
  Case ($g<15) :   
  Echo “أطفاؿ ممنوع “ ; 
  Break ;  
   Case 30 :   
  Echo “مسموح “ ; 
  Break ;  
}  

 االرقاـ فاننا النحتاج الي ذلؾ .الحظ أننا عند اختبارنا لنصوص نحتاج الى عالمتي تنصيص مزدوجة وعند 
 تطبيق عممي

 age.htmlقـ بفتح محرر النصوص لديؾ واكتب الكود التالي واحفظو باسـ 
 

<html> 
<form method=post action=”age.php”> 
 كـ عمرؾ ? 
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<br> 
<input type=”text” name = “g”> 
<input type=submit value=”ارساؿ”> 
</form> 
</html> 

 age.phpقـ بفتح محرر النصوص لديؾ واكتب الكود التالي واحفظو باسـ 
<? 
 Switch ($g) { 
 Case $g>50: 
  Echo “كبير “;  
  Break ;  
  Case  40 : 
  Echo “الباس “ ; 
  Break ;  
  Case ($g<15) :   
  Echo “أطفاؿ ممنوع “ ; 
  Break ;  
   Case 30 :   
  Echo “مسموح “ ; 
  Break ;  
}  
?> 

 الشرح
لكي تقـو  ;breakباختبار قيمة متغير ما ويمكنؾ إجراء أكثر مف افتراض عميو ويجب عميؾ كتابة الكممة   Switchتقـو العبارة 
 الكود التالي  :فمثاًل لو قمت بكتابة  switchبإيقاؼ تنفيذ  العبارة 

<? 
$g=40 
Switch ($g) { 
 Case $g<50: 
  Echo “1 “;    
  Case  40 : 
  Echo “2“ ; 
 } 
?> 
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وطبقت جميع  فسيتـ طباعة الرقميف واحد واثنيف كالىما وذلؾ ألنؾ لـ تقـ بإيقاؼ العبارة فاكممت التحقؽ 40فاذا ادخؿ المستخدـ الرقـ 
 العمميات المطموبة .

 htmlوم الـ التخمص من وس
 إذا قمت بوضع مربع نص وأردت مف المستخدـ كتابة شي فيو فإنو يستطيع ادخاؿ أي شي ولنفترض أنو كتب في مربع النص كالتالى :

I am <b>ahmed</b> … 
 فسيقـو المتصفح بعرضيا بعد معالجتيا كالتالى :

I am ahmed …. 
 ولنقـ بتطبيؽ عممي عمى ذلؾ 
  htmlch.htmlتب الكود التالي واحفظو باسـ قـ بفتح محرر النصوص واك

<html dir="rtl"> 
<form method=post action="html.php"> 
  أدخؿ اسمؾ الكريـ
<br> 
<input type="text" name = "fname"> 
<input type=submit value="ارساؿ"> 
</form> 
</html> 

 html.phpقـ بفتح محرر النصوص واكتب الكود التالي واحفظو باسـ 
<? 
Echo “ ىذا ىو الشكؿ الطبيعي لمعبارة عند طباعتيا”; 
Echo “<br>” . $fname;  
 ?> 

  htmlواكتب في مربع النص أي شي وضعو بيف وسـو  htmlch.htmlقـ بوضع الممفات في مجمد السيرفر ثـ قـ بتشغيؿ الممؼ 
 مثاؿ :

I am <b><i>alfareees</b></i>  
 

 وليس كنص عادي ولكي تعرضيا كنص عادي فإنؾ تقـو باستخداـ الدالة  htmlع الوسـو كػ ستجد أنو قدتـ التعامؿ م
HtmlSpecialChars();  

 كنص عادي وطبيعي تمامًا . htmlحيث أنيا ستقـو بمعاممة كود الػ
 ليصبح كالتالى : html.phpإذًا نقـو بتعديؿ ممؼ الػ

<? 
$fname = HtmlSpecialChars($fname);  
Echo “ ا ىو الشكؿ بعد استخداـ الدالة ىذ ”; 
Echo “<br>” . $fname;  
 ?> 
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 التكرارت والمصفوفات
لقد اخذنا في الدرس السابؽ شيئًا مف أساسيات البرمجة وىو الدواؿ الشرطية وصناعة القرارات واآلف نحف نتجو إلى شي يحب 

 جياز الكمبيوتر عممو وىو التكرارت والمصفوفات .
لديؾ يوميًا شي تفعمو بشكؿ مستمر مثؿ اإلفطار في الصباح الباكر والنـو مساء ، انؾ تستمر عمى ىذا في الواقع قد يكوف 

 الروتيف دائمًا .... نحف نسمي ىذا الشي في لغة البرمجو التكرار .
منيا يحتوي ىناؾ شي آخر يسمي المصفوفات ... في الواقع قد يحتوي درج مكتبؾ الخاصة بالكتب عمى عدة أدراج الدرج االوؿ 

عمى الكتب اإلسالمية والدرج الثاني منيا يحتوي عمى الكتب الرياضية والدرج الثالث يحتوي عمى كتب الرياضيات ... أو لنفرض أنؾ 
مدرس في إحدي المدارس ولديؾ جدوؿ لمحصص ففي الحصة األولى لديؾ مثاًل تدريس مادة الرياضيات .... والحصة الثانية لديؾ تدريس 

مـو والثالثة لديؾ تدريس مادة الكيمياء .... إف حصصؾ مرتبة بشكؿ معيف مع أنيا كميا تسمي حصص إال أف كؿ حصة تختمؼ مادة الع
 عف األخري في المادة ! وىي مرتبو بشكؿ تصاعدي (الحصة االولى ، الثانية ،الثالثة .....) .

و ثابت وليا اكثر مف قيمة وكؿ قيمة ليا رقـ معيف ولكي نسمي ىذه التقنية بالمصفوفات .... المصفوفات عبارة عف متغير اسم
تحصؿ عمى القيمة فانؾ تكتب المتغير ثـ رقـ القيمة التي فيو، اليشترط أف تكوف ىذه القيـ متسمسمة فقد يكوف ىناؾ  قيمتيف ولكؿ قيمة 

 تمامًا ويبتعد كؿ البعد عف االخر . كالىما مختمؼ  258و  1رقـ يختمؼ تمامًا ويبعد كؿ البعد عف القيمو الثانية مثاؿ رقـ 
يبة في أقؿ عدد ممكف مف إف دمج ميزة التكرارات مع المصفوفات يساعدؾ عمى توفير عدد األسطر لمكود ويساعدؾ عمى صنع أشياء عج

 األسطر .
 التكرارات 

ية أو العبارات الشرطية باألصح التكرارات عبارة عف  تكرار أمر معيف بعدد معيف مف المرات ولقد اخذنا سابقًا الدواؿ الشرط
 فوجدنا أف الكود الذي نكتبو في العبارات الشرطية ال تتنفذ إال عندما يكوف الشرط صحيحًا 

أيضا التكرارت فيي تختبر الشرط فإذا كانت قيمتو صحيحة فإنيا تقـو بعمؿ الكود المطموب ثـ تقـو بإعادة اختبار القيمة فإذا 
ادة تنفيذ الكود وىكذا ، أما عندما ال يكوف الشرط صحيحًا فإنيا تتوقؼ عف تنفيذ الكود ويتـ اكماؿ البرنامج كاف صحيحًا فإنيا تقـو بإع

 بشكؿ عادي ... ىناؾ ثالثة أنواع مف التكرارات .
 whileإف أوؿ دالة نقـو بأخذىا في البداية ىي الدالة 

   while التكرار 
 ًا وصيغو ىذا التكرار ىي  :ألنو بسيط جد whileلقد قمنا بأخذ التكرار 

While (condition  شرط   )    
{  
code 
} 

 مثال : 
<? 
$d =10 ; 
while ($d<15)  
{ 
echo “$d <br>”; 
$d++; 
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}  
?> 

فإذا كاف الشرط صحيحًا (وىو أف المتغير  whileثـ يقـو بعد ببدء التكرار  10القيمة  d$أوال بإعطاء المتغير  PHPسيقـو الػ
) فإنو يقـو بتنفيذ الكود الذي بيف األقواس وعمؿ ىذا الكود أف يقـو بطباعة المتغير ثـ  يقـو بإضافة واحد عمى القيمة 15قـ أصغر مف الر 

ثـ بعد ذلؾ سيتـ اختبار الشرط مرة ثانية فإذا كاف صحيحًا فسيتـ نفس العممية حتي يكوف الشرط غير صحيح  d$الموجودة في المتغير 
 ر ويتـ إكماؿ الكود التي تقع بعد االقواس .فيتوقؼ عندىا التكرا

 إذا لـ تقـ بوضع حد لمتكرار فمف يتوقؼ التكرار وقد يكوف النيائي ....
 مثال : 

<? 
$d =10 ; 
while ($d<15)  
{ 
echo “$d <br>”; 
}  
?> 

لكود السابؽ استطعنا إيقاؼ ولف يتوقؼ التكرار ألف الشرط صحيح دائمًا وليس ىناؾ مايوقفو بينما في ا 10سيتـ طباعة الرقـ 
الكود بسبب أننا كنا نضيؼ واحد عمى القيمة الموجودة في المتغير وكمما يتـ اعادة اختبار الكود كؿ ما تتغير القيمة حتي يصبح الشرط 

 . 15أكبر مف  d$غير صحيح بسبب أف 
    while -do التكرار 

 يوجد بعض االختالفات البسيطة  وصيغتو كالتالى :ىذا التكرار يعمؿ بنفس طريقو التكرار األوؿ إال أنو  
do  
code 
while (condition شرط); 

 مثال : 
<? 
$f=15 ; 
do  
{ 
echo “$f”;  
$f ++ 
} 
while () ;  
 سيقـو التكرار بتنفيذ السطر الموجود بيف القوسيف أوال ثـ يقـو بتنفيذ بإختبار الشرط فإذا كاف الشرط صحيحًا قاـ بإعادة العممية

وىكذا حتي يكوف الشرط غير صحيح فيتـ التوقؼ  .. الحظ أننا في التكرار  f$الموجودة بيف القوسيف وىي إضافة واحد عمى المتغير 
 األوؿ قمنا باختبار الشرط قبؿ صناعة أي عمؿ بينما في التكرار الثاني قمنا بتنفيذ الكود أوال ثـ قمنا بإجراء االختبار .
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  FORالتكرار 
 تكرار األوامر عند حصوؿ شي معيف التكرار عف سابقيو لكف وظيفتو ىي نفس وظيفتيما وىي يختمؼ ىذا
 الصيغة : 

For (counter عداد ; test value  اختبار القيمة ; set counter اداء عمميو عمى العداد )  
{  
code  شفرة 
}  

 مثاؿ :
<? 
For ($u = 18 ; $u>10 ; $u--) 
{ 
echo $u; 
} 
 ?>  

ىذا التكرار مف ثالثة أقساـ .... القسـ األوؿ نضع فيو متغير يحتوي عمى قيمة حيث سيبدأ التكرار العمؿ مف عند ىذه يتكوف 
ـ القيمة  والقسـ الثاني نكتب فيو الشرط الذي سيقـو التكرار بفحصو (والذي ىو كالمعتاد اختبار لقيمة المتغير في القسـ االوؿ  ) والقس

 الذي سيجري عمى المتغير عند كؿ تكرار ثـ نقـو بكتابة كود التي سيقـو بتنفيذىا التكرار بيف القوسيف .الثالث نضع فيو العمؿ 
وقبؿ اف يقـو بتنفيذ الكود عميو أف يقـو بتحميؿ  18القيمة  u$بشكؿ عامي أف يقـو في البداية بإعطاء المتغير  phpكأننا نقوؿ لمػ

 PHPفيقـو الػ  9قيمتو  u$ويتـ تنفيذ الكود حتي يصبح المتغير u$بإنقاص واحد مف المتغير الشرط فإذا كاف الشرط صحيحًا فإنو يقـو 
 آنذاؾ بالخروج مف التكرار والذىاب الي الكود الذي يمى القوسيف  .

 المصفوفات 
بارة عف متغير لقد قمنا بتعريؼ المصفوفات سابقًا بشكؿ بسيط وحاف الوقت اآلف لنعرفيا ونعرؼ كيفية عمميا . المصفوفات ع

)  تبدأ ىذه الفيرسة مف الصفر إذا لـ تقـ Index) وكؿ عنصر لو فيرسة (elementوىذا المتغير يحتوي عمى أكثر مف قيمة أو عنصر (
 بتحديدىا 

 مثال :
<?  
$A[ ] = “alfareees”; 
$A[ ] = 13;  
?> 

 رقـ فتصبح المتغير فيرستو كالتالى :بإعطاء الفيرسة تمقائيًا فسيقـو بوضع ال  PHPفي ىذا المثاؿ سيقـو الػ
$A[0] = “alfareees”; 
$A[1] = 13;  

 قاـ بوضعيا مع أنو يمكننا أف ندخميا بشكؿ عادي فمثاًل لو كتبنا : PHPإننا لـ نقـ بإدخاؿ ىذه األرقاـ مف تمقاء أنفسنا ولكف الػ
<?  
$A[0]= “alfareees”; 
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$A[1] = 13;  
?> 

 نعتمد عمى الترتيب في االرقاـ  .المعتمدة ولف يضع أي فيرسة أخري يمكننا أيضا أف نكتب أي فيرسة وال بأخذ الفيرسة PHPسيقـو الػ
 مثال :

<?  
$A[10 ] = “alfareees”; 
$A[ 25] = 13;  
?> 

قيمة حرفية بتعريفيا تمقائيًا بداًل منا فمرة استخدمنا  PHPىؿ الحظت أيضا أننا لـ نقـ بتعريؼ نوع متغيرات المصفوفة وقاـ الػ
يقـو بتحديد عدد  عناصر المصفوفة تمقائيًا  PHPبعمؿ أي اعتراض إضافة إلى ذلؾ فإف الػ PHPومرة استخدمنا رقمُا ورغـ ذلؾ فمـ يقـ الػ

 فيو يعرؼ مثاًل مف المثاؿ السابؽ أف عدد عناصر المصفوفة الكمي ىو عنصريف .
 اًل يمكننا استخداـ حروؼ عادية .في الفيرسة فمثميزة أخري وىي عدـ التقيد باألرقاـ  PHPيمنحنا الػ

 مثال :
<?  
$A[“a” ] = “alfareees”; 
$A[“b” ] = 13;  
?> 

 مف عناصر المصفوفة بكؿ بساطة . بتاتًا ويمكننا طباعة  أي عنصر PHPJالحظ أننا استخدمنا القيـ الحرفية ولـ يعترض اؿ

<?  
$r [“aa”] = “ahmed ali”;  
$r [1] = 13273; 
$r [20] = 13273; 
echo $r[aa]; 
echo $r[20]; 
echo $r["aa"]; 
?>  

 PHP) بيف عالمتي تنصيص عند الطباعو وعند كتابتو بدوف عالمات تنصيص ... سيقـو الػaaال فرؽ بيف أف نكتب النص الحرفي (
 بمعرفة ذلؾ تمقائيًا . 

 يمكننا تعريؼ المصفوفات أيضا بطريقة أخري 
$variable = array (elements) ;  

 مثال :
<? 
$t =array (“ahmed”, “ali”, “salem”, “alfarsi”);  
echo $t [0];  
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?>  
 بإعطاء كؿ عنصر مف عناصر المصفوفة رقـ فيرسة فتصبح كالتالى :  PHPيقـو الػ

 

Ahmed 0 
Ali 1 
Salem 2 
alfarsi 3 

قاـ بإعطاء رقـ الفيرسة وقاـ بالبدء مف الصفر ولكف  PHP، الحظ أف الػ ahmedفي النيايو ىي  PHPبعيا الػإذف القيمة التي سيط
 يبدأ الفيرسة مف الرقـ واحد كالتالي :  PHPيمكننا جعؿ الػ

<? 
$r = array (1=>”ahmed”, “ali”,”salem”, “alfarsi”); 
?>  

 بإعطاء أرقاـ فيرسة بشكؿ تسمسمي ،  PHPالػعند تعريفؾ لرقـ الفيرسة لمقيمة األولى سيقـو 
 عندئذ ستصبح الفيرسة كالتالى :

ahmed 1 
Ali 2 
salem 3 
alfarsi 4 

 ىناؾ طريقة لتكوف أيضا الفيرسة ىي عبارة عف حروؼ : 
<? 
$r = array (“ss”=>”ahmed”, “sf”=> “ali”, “da”=>”salem”, “bv”=> “alfarsi”); 
?>  

 عندئذ ستصبح الفيرسة كالتالى  :

Ahmed Ss 
Ali Sf 
Salem Da 
Alfarsi Bv 

 عندما نريد تغيير أي عنصر في المصفوفة فيمكننا عمؿ ذلؾ ببساطو .
 مثال :

$r [ss]= “لمياء”;  
 ..طريقة بسيطة أليس كذلؾ  : ) ) الى (لمياء) ..ahmedالحظ أننا قمنا بتغيير القيمة مف (
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 قراءه المصفوفات واستخراج القيـ
  Forتكممنا سابقا عف التكرار 

 ت يمكننا استخراج عناصر مصفوفة وطباعتيا في بساطة وتوفير وقت عف طريؽ التكرارا
 لنفرض أف لديؾ ىذه المصفوفة : 

<? 
$people =array (“ahmed”, “ali”, “salem”, “alfarsi”);  
?>  

 واردت أف تطبع أسماء جميع االشخاص المتواجديف فييا 
يقـو ببداية فيرستيا مف الصفر وعمى ذلؾ فاف رقـ العنصر  PHPأواًل نحف نعرؼ أف المصفوفة إذا لـ نقـ بتعريؼ رقـ فيرسة ليا فإف الػ

 يقـو بطباعة المصفوفة كالتالى : ... عمى ذلؾ يمكننا بكؿ بساطو كتابة الكود التالي الذي 3ورقـ العنصر الرابع  0األوؿ 
<? 
$people =array (“ahmed”, “ali”, “salem”, “alfarsi”);  
echo “$people[0]. <br>”; 
echo “$people[1]. <br>”; 
echo “$people[2]. <br>”; 
echo “$people[3]. <br>”; 
?>  

 لطريقة متعبة قميال !!! لنفرض أف لديؾ ثالثيف أو ثالثة آالؼ اسـ في مصفوفة ألف تبدو ىذه ا
 ىناؾ طريقة أخري وىي عف طريؽ التكرارات .

 لنفرض أننا أردنا  كتابة تكرار يقـو بطباعة االرقاـ مف واحد الى عشرة فإننا نستطيع كتابة التكرار بالشكؿ التالى :
<? 
For ($I=1;$I<11;$I++)  
{ 
Echo "$I <br>"; 
}  
?> 

 عة عناصر في المصفوفة كؿ ماعمينا ىو إجراء عممية بسيطة عمى الكود لكي يتـ ذلؾ :واآلف لنقؿ أننا نريد طباعة األرب
<? 
$people =array ("ahmed", "ali", "salem", "alfarsi");  
 
For ($I=0;$I<4;$I++)  
{ 
Echo "$people[$I] <br>"; 
}  
?> 
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ثـ قمنا بجعمو يزداد  3آخر عنصر في المصفوفة رقـ فيرستو  ألف 4الحظ أننا بدأنا العداد بالقيمة صفر ثـ اشترطنا أف يكوف أقؿ مف 
ألننا نريد طباعة جميع عناصر المصفوفة وقمنا بوضع رقـ العداد في خانة الفيرسة وعمى ذلؾ سيتـ في كؿ تكرار طباع عنصر  1بقيمة 

 الذي فيرستو تساوي رقـ العداد . المصفوفة
 القيـ مف قائمة عمى شكؿ مصفوفة .لقد تكممنا سابقًا في درس النماذج عف إخراج 

 مثال :
<form action = “array.php” method = post> 
 ما ىو مشروبؾ المفضؿ ?
<br> 
<select name = “a[]” multiple> 
<option>شاي</option> 
<option>قيوة</option> 
<option>كابتشينو</option> 
<option>توت</option> 
<option>برتقاؿ</option> 
</select> 
<br> 
<input type=submit value = “لذيذ” > 
</form> 

 اكتب : array.phpفي ممؼ الػ
<html> 
 لقد قمت باختيار التالى : 
<? 
For ($I=0;$I<4;$I++)  
{ 
Echo "$a[$I] <br>"; 
}  
?>  
</html> 

عمى أنو  htmlلكي يتعرؼ الػ  [ ]يف لقد عرضنا في القائمة خمسة عناصر ... الحظ أننا وضعنا في اسـ المتغير لمقائمة قوس
بفيرسة العناصر التي تـ إرساليا مف قبؿ العميؿ سواء كانت ثالثة أو أربعة ولكنيا بالطبع  PHPسيتـ تخزيف البيانات تمقائيًا بعد ذلؾ قاـ الػ

 . 4لف تزيد عمى خمسة  .... عمى ذلؾ سيكوف آخر رقـ تنتيي بو المصفوفة ىو 
 تحب المصفوفات  .... يمكننا صناعة القائمة عف طريؽ المصفوفة أيضًا ....أتوقع أنؾ اآلف بدأت 
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 مثال :
<form action = “list.php” method = post> 
 ما ىو مشروبؾ المفضؿ ?
<br> 
<select name = “s” > 
<?  
$shrab =array(“برتقاؿ”,”توت”,”كابتشينو”,”قيوة”,”شاي”); 
For ($k=0;$k<4;$k++)  
{ 
echo “<option>”.$shrab[$k].”</option>”; 
} 
?> 
</select> 
</form> 

يمكنؾ مراجعة درس النماذج لكي تفعؿ ذلؾ ، ىذا المثاؿ يقـو   s$عند اختيار المستخدـ لمقيمة سيتـ وضعيا في المتغير 
كاف لديؾ مثال حوالى مئة دولة فيمكنؾ  بصناعة مصفوفة لممشروبات ثـ يقـو بإخراجيا في قائمة مما يوفر عمينا الوقت في كتابة الكود فمو

ات مثال وضعيا في مصفوفة وبعد ذلؾ بناء القائمة التي سوؼ تقـو ببناء القائمة التي ستحتوي عمى ىذه الدوؿ عف طريؽ المصفوف
 والتكرارات .

 في درس النماذج  . وماتؾ السابقةاعتمادا عمى معم list.phpوقـ بكتابة الممؼ  phpقـ بحفظ التغييرات في ممؼ إمتداده 
 دوال المصفوفات 

  key الدالة 
 لنفرض أف لدينا مصفوفة مكونة مف عنصريف : 

 مثال :
$s= array (“محمد”,”عمى”); 

 اآلف لنضؼ إلييا ىذه السطور 
<? 
$s= array (“محمد”,”عمى”); 
$t=key ($s); 
echo $t; 
?> 

شط حاليًا .... وىو الرقـ صفر حيث أننا لـ نضع فيرسة وىذه ىي ) العنصر النindexبإيجاد رقـ الفيرسو ( keyيقـو األمر 
جوؿ بيف عناصر تمقائيًا عندما لـ نضع فيرسة ... قد تحيرؾ كممة النشط لكف ستعرؼ أننا  نستطيع الت PHPالفيرسة التي وضعيا الػ

 المصفوفة الحقًا .
 قد يكوف رقـ الفيرسة حروؼ أو كممات 
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 مثال :
<? 
$s= array (“محمد”<=”ـ”,”عمى“<=”ع”); 
$t=key ($s); 
echo $t; 
?> 

  ()currentالدالة 
 )  .index valueبإيجاد القيمة  لعنصر المصفوفة الحالى ( currentتقـو الدالة 

 مثال :
<? 
$s= array (“محمد”<=”ـ”,”عمى“<=”ع”); 
$p=current ($s); 
echo $p; 
?> 

 currentرقـ الفيرسة بينما أوجدنا باألمر  keyلمعنصر النشط .... الحظ أننا أوجدنا باألمر  في المثاؿ السابؽ قمنا بإيجاد القيمة الحالية
 القيمة لمعنصر المفيرس .

 كيؼ يمكننا تنشيط العناصر االخري لممصفوفو ?!
ينا مصفوفة تتكوف مف المتاف تقوماف بالتجوؿ بيف عناصر المصفوفة ..... لنفرض أف لد prevو   ()nextيمكننا ذلؾ عف طريؽ الدالتيف 

 ثالثة عناصر 
 مثال :

<? 
$s= array (“احمد”<=”ا”,”محمد”<=”ـ”,”عمى“<=”ع”); 
echo key($s).”<br>”; 
echo current($s) .”<br>”; 
?> 
) لقد قمنا في ىذا المثاؿ بطباعة قيمة رقـ الفيرسة لمعنصر الحالى وقيمتو ( اقصد برقـ الفيرسة الحرؼ(ع) واقصد بالقيمة (عمى

 .... لنقـ اآلف بالتجوؿ بيف عناصر المصفوفة ولنر نتيجة الطباعة .
 مثال  :

<? 
$s= array (“احمد”<=”ا”,”محمد”<=”ـ”,”عمى“<=”ع”); 
next($s); 
echo key($s).”<br>”; 
echo current($s) .”<br>”; 
?> 
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<? 
$s= array (“احمد”<=”ا”,”محمد”<=”ـ”,”عمى“<=”ع”); 
next($s); 
next($s); 
echo key($s).”<br>”; 
echo current($s) .”<br>”; 
?> 

قبؿ أف نقـو باإلنتقاؿ لكي يتـ تنشيط العنصر الثاني في أوؿ مثاؿ ولتنشيط العنصر الثالث في  ()nextالحظ أننا كتبنا الدالة 
 مرتيف )  . ()nextثالث مثاؿ (والحظ أننا كتبنا 

 فمثاًل يمكننا تعديؿ المثاؿ التالى : ()prevالة يمكننا الرجوع لتنشيط العنصر السابؽ بوضع الد
<? 
$s= array (“احمد”<=”ا”,”محمد”<=”ـ”,”عمى“<=”ع”); 
next($s); 
next($s); 
prev($s); 
echo key($s).”<br>”; 
echo current($s) .”<br>”; 
?> 

  ()prevوه عف طريؽ في ىذه الحالو طباعة العنصر الثاني وليس الثالث ألنو تـ التراجع خط PHPفسيقـو الػ
 ماذا سيحصؿ إذا قمنا بإضافة عنصر عمى مصفوفة غير محدودة الفيرسة ?!
 لنفرض أف لدينا مصفوفة وأضفنا إلييا عنصر غير محدد الفيرسة . مثؿ :

<? 
$s= array (12=>“احمد”<=44,”محمد”<=5,”عمى”); 
$s[ ]= “ىشاـ”; 
Next($s); 
Next($s); 
Next($s); 
Echo key ($s).”<br>”; 
Echo current( $s ).”<br>”; 
?> 

ببساطة بالبحث عف أكبر رقـ فيرسة وبعد ذلؾ يبدأ بإعطاء الفيرسة تسمساًل بعده فإذا كانت أرقاـ الفيرسة حروفًا  PHPسيقـو الػ
وعمى  44لمصفوفة ىو ألف أكبر عنصر في ا 45بدأ مف الصفر في اعطاء الرقـ .. والحظ في ىذا المثاؿ بأنو قاـ بإعطاء العنصر الرقـ 

 ذلؾ قاـ بإعطاء األرقاـ تسمساًل بعد ىذا الرقـ . 
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  Eachو  Listالدالة 
 لنفرض أنؾ قد قمت بصنع مصفوفة غير مفيرسة بالترتيب 

 مثال : 
<? 
$s= array (12=>“احمد”<=44,”محمد”<=5,”عمى”); 
?>  

 أسيؿ مع حياتؾ مع نفسؾ ! PHPع عمى ذلؾ دعنا نخبرؾ بخبر سار وىو أنؾ تستطيع أف تجعؿ حياتؾ م
While (list( ارقاـ الفيرسة Index,Element value قيمة العنصر )=each (array)  

 استخراج جميع العناصر الموجودة في المصفوفة   whileتستطيع بواسطة ىذه الدالتيف وعف طريؽ التكرار 
While (list($e,$r) = each ($s)) 
{ 
echo “<br> $e<br> $r”; 
} 

) ويمكننا تسميتيما بأي اسـ وفي حالة ما إذا r$) والثاني لمعنصر (e$أواًل أنت تقـو بتسمية متغيريف واحد منيما لرقـ الفيرسة (
 ) ولكننا النحذؼ الفاصمة e$أردنا عرض العنصر فقط أو معرفة العنصر فقط فيمكننا حذؼ (

While (list(,$r) = each ($s)) 
{ 
echo “<br> $e<br> $r”; 
} 
 e$لنعد الى المثاؿ الذي فيو رقـ الفيرسة والعنصر ... سيقـو التكرار بوضع رقـ الفيرسة (الذي قد يكوف نصيًا) في المتغير 

 ثـ سيقـو بطباعة العناصر حتي ينتيي منيا جميعيا ...  r$في المتغير   e$وسيضع قيمة العنصر الذي رقـ الفيرسة لو ىو 
 عريؼ فيرسة لممصفوفة (حروؼ أو أرقاـ أيا كاف) فسيتـ استخداـ العناصر عندما يطمب التكرار الفيارس . إذا لـ تقـ بت مالحظة ميمة :

 مثال :
<? 
$e=array("fsda","terhfgfd","tewr"); 
While (list ($I,$V)=each($e)) 
{ 
echo "<br>$e[$I]"; 
} 
?> 

 ) بداًل مف الفيرسة elementsعناصر() إال أنو تـ أخذ الindexننا طمبنا طباعة الفيرسة (Hالحظ مع 
يمكننا بواسطة ىذه الدالة صناعة أشياء مفيده وكمثاؿ لذلؾ لنفرض أف لدينا مصفوفة أرقاـ ىواتؼ ونريد أف نخرج ىذه المصفوفة 

 فسنستطيع صناعة ىذا الجدوؿ عف طريؽ التكرار السابؽ بكؿ سيولة .   htmlعمى جدوؿ 
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 مثال :
<table align='center' dir = "rtl" border="1" width="100%" cellspacing="0" bordercolorlight="#000000" 
bordercolordark="#000000" bordercolor="#000000"> 
<tr> 
    <td align='center'>االسـ</td> 
    <td align='center'>رقـ التمفوف</td> 
  </tr> 
<? 
$s = array (658=>" 465873لـ" ، =<"سا456546عادؿ" ، ); 
While (list($e,$r) = each ($s)) 
{ 
echo "<tr><td align='center'>". $r . "</td><td align='center'>" .$e . "</td></tr>"; 
} 
?> 
</table> 

ت عمى ذلؾ أرايت كيؼ استخرجنا جميع أرقاـ التمفونات في جدوؿ بواسطو تكرار بسيط ، يمكنؾ صناعة األكثر واختصار الكثير مف الوق
وتكتب البيانات وتتعب  htmlإذا كانت المصفوفة تحتوي عمى المئات  مف األرقاـ بواسطة ىذا الكود بداًل مف أف تكتب الكود عمى شكؿ 

 نفسؾ .
 يمكنؾ أيضا معرفة عدد العناصر في مصفوفة معينة إذا كنت تريد معرفة عددىا وذلؾ بالطريقة التالية : 

<? 
$s= array (12=>“احمد”<=44,”محمد”<=5,”عمى”); 
$S=0; 
While (list($E,$r) = each ($s)) 
{ 
$S++; 
} 
ECHO “ عدد عناصر المصفوفو” . $S++;  
?> 

 فرز المصفوفات 
 الخمسة دواؿ األكثر استخدامًا : لفرز المصفوفات . نحف سنأخذ نظرة عف PHPىناؾ العديد مف الدواؿ التي يوفرىا لنا الػ

 ()Sortالدالة 
لدالة مف أساسيات فرز المصفوفات وىي جدًا أساسية وىي تقـو بأخذ محتويات المصفوفة ومف ثـ تقـو بفرزىا ىجائيًا اعتمادًا عمى ىذه ا

 األحرؼ الكبيرة أوال ثـ الصغيرة .. تتطمب ىذه الدالة اسـ المصفوفة التي سيتـ عمييا الفرز 
Sort (ArrayName); 
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 الى :إذا قمنا بإنشاء مصفوفة بالشكؿ الت
$NaNo=array (“ali”,“salem”,“hythem”,“Khaled”,“Ammar”,“Hesham”); 

 فإننا نقـو باستخداميا كالتالى : ()sortفإذا أردنا فرزىا عف طريؽ الدالة 
<? 
$NaNo=array (“ali”,“salem”,“hythem”,“Khaled”,“Ammar”,“Hesham”); 
sort($NaNo);  
While (list($e,$r) = each ($NaNo)) 
{ 
echo “<br> $e<br> $r”; 
} 
?> 

ا اعتمادًا عمى األحرؼ قاـ بالفرز اعتمادًا عمى األحرؼ الكبيرة أواًل ثـ قاـ بالفرز بعدى PHPالحظ أنو عند تنفيذؾ لممثاؿ ستجد أف الػ
 الصغيرة .

 ()Arsortالدالة 
 كتبنا المصفوفو كالتالى :ولكف ىناؾ اختالؼ بسيط فمثاًل لو  ()sortىذه الدالة تعمؿ نفس عممية الدالة 

$NaNo=array ( “ad”=>”ahmed”, “kh”=> “khaled”);  
 وأردنا فرزىا وطباعة الفيارس والقيـ كما في المثاؿ التالى :

<? 
$NaNo=array ( “ad”=>”ahmed”, “kh”=> “khaled”);  
sort($NaNo);  
While (list($e,$r) = each ($NaNo)) 
{ 
echo “<br> $e<br> $r”; 
} 
?> 

 قارف ناتج المثاؿ السابؽ مع ىذا المثاؿ : 
<? 
$NaNo=array ( “ad”=>”ahmed”, “kh”=> “khaled”);  
asort($NaNo);  
While (list($e,$r) = each ($NaNo)) 
{ 
echo “<br> $e<br> $r”; 
} 
?> 
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قاـ في الفيرسة أما في المثاؿ الثاني فقد تـ وضع باستبداؿ الحروؼ بأر    sortاعتقد انؾ قد عرفت الفرؽ ففي المثاؿ االوؿ قامت الدالة 
 في الفرز . sortالحروؼ كما ىي وتـ فرزىا كما تفعؿ الدالة 

 تستبدؿ فيرسة  الحروؼ بأرقاـ . sortإال في أف الدالة  asortو  sortباختصار اليوجد فرؽ بيف 
 arsortو  ()Rsortالدالة 

 جرب األمثمة التالية : ولكف بشكؿ عكسي asortو  sortتقـو بنفس عمؿ 
 مثال :

<? 
$NaNo=array ( “ad”=>”ahmed”, “kh”=> “khaled”);  
rsort($NaNo);  
While (list($e,$r) = each ($NaNo)) 
{ 
echo “<br> $e<br> $r”; 
} 
?> 

 مثال :
<? 
$NaNo=array ( “ad”=>”ahmed”, “kh”=> “khaled”);  
arsort($NaNo);  
While (list($e,$r) = each ($NaNo)) 
{ 
echo “<br> $e<br> $r”; 
} 
?> 

 ولكف بشكؿ عكسي  sortتقـو بنفس عممية الدالة  rsortستجد أف الدالة 
 ولكف بشكؿ عكسي . asortتقـو بنفس عممية  arsortأيضًا الدالة 

 بية ) يمكنؾ استعماؿ كؿ ىذه الدواؿ في الفرز مع الحروؼ العربية ( إذا كاف السيرفر يدعـ المغة العر 
 قـ بتطبيؽ المثاؿ التالى :

RSORT() 
<? 
$NaNo=array ( "ad"=>"سالـ", "kh"=> "احمد");  
rsort($NaNo);  
While (list($e,$r) = each ($NaNo)) 
{ 
echo "<br> $e<br> $r"; 
} 
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?> 
<br>--------<br> 
ARSORT() 
<? 
$NaNo=array ( "ad"=>"احمد", "kh"=> "أحمد");  
arsort($NaNo);  
While (list($e,$r) = each ($NaNo)) 
{ 
echo "<br> $e<br> $r"; 
} 
?> 
<br>--------<br> 
ASORT() 
<? 
$NaNo=array ( "ad"=>"ىاشـ", "kh"=> "جماؿ");  
asort($NaNo);  
While (list($e,$r) = each ($NaNo)) 
{ 
echo "<br> $e<br> $r"; 
} 
?> 
<br>--------<br> 
SORT() 
<? 
$NaNo=array ( "ad"=>"ىاشـ", "kh"=> "جماؿ");  
sort($NaNo);  
While (list($e,$r) = each ($NaNo)) 
{ 
echo "<br> $e<br> $r"; 
} 
?> 

  ksortالدالة 
) ولكف ىذه الدالة elementتكممنا سابقًا عف طريقة فرز المصفوفات ولكف نريد أف نمفت نظرؾ أننا كنا نعتمد عمى العنصر في الفرز (

 index (sortباالعتماد عمى رقـ الفيرسو في الفرز (تقـو 
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   :مثال 
<br>--------<br> 
asort() 
<? 
$NaNo=array ( "ad"=>"ىاشـ", "kh"=> "جماؿ");  
asort($NaNo);  
While (list($e,$r) = each ($NaNo)) 
{ 
echo "<br> $e<br> $r"; 
} 
?> 
<br>--------<br> 
ksort() 
<? 
$NaNo=array ( "ad"=>"ىاشـ", "kh"=> "جماؿ");  
ksort($NaNo);  
While (list($e,$r) = each ($NaNo)) 
{ 
echo "<br> $e<br> $r"; 
} 
?> 

 في الفرز .  elementولـ يعتمد عمى الػ indexعمى  phpلقد اعتمد الػ
 دوال المصفوفات اإلضافيو 

لمصفوفات والتي اليكفي الوقت لذكرىا اآلف سنقـو بشرح أىـ دالتيف  لمتعامؿ مع ا PHPىناؾ الكثير مف الدواؿ التي يمنحنا إياىا الػ
  ()array_popو  ()array_pushوالمستخدمة بكثره وىي 

 لنفرض أننا قمنا بإنشاء مصفوفة بالشكؿ التالى :
<? 
$saher[ 5]=”salem”; 
$saher[ 85]=”khaled”; 
$saher[ 35]=”mohmed”; 
$saher[ 19]=”hajeer”; 
?> 

 أف نضيؼ عنصر جديد ليا فقمنا بالتالى : وأردنا
<? 
$saher[ 5]=”salem”; 
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$saher[ 85]=”khaled”; 
$saher[ 35]=”mohmed”; 
$saher[ 19]=”hajeer”; 
$saher[ ]=”Alfarees”;  
?>  

 . 86) وسيكوف رقـ فيرستو ىو indexرقـ الفيرسة (  PHPانظر إلى العنصر األخير الذي سيعطيو الػ
 كالتالى : ()array_pushوىي عف طريؽ الدالة  نظرؾ بأننا نستطيع عمؿ إضافة لعنصر عمى المصفوفة بطريقة أخري نريد أف نمفت

array_push (ArrayNameاسـ المصفوفو,Elemnt1, Elemnt2, Elemnt3,…..) 
عنصر واحد أو أكثر وىي التي سيتـ  نضع في القسـ األوؿ مف الدالة اسـ المصفوفة التي نريد إضافة العنصر ليا ونضع في القسـ الثاني

 إضافتيا لممصفوفة .
 مثال : 

<? 
$saher[ 5]=”salem”; 
$saher[ 85]=”khaled”; 
$saher[ 35]=”mohmed”; 
$saher[ 19]=”hajeer”; 
array_push ($saher,Alfarees) 
?> 

 مثال : 
<? 
$saher[ 5]=”salem”; 
$saher[ 85]=”khaled”; 
$saher[ 35]=”mohmed”; 
$saher[ 19]=”hajeer”; 
array_push ($saher,Alfarees,salem,sameer,thamer) 
?> 

التي تقـو بحذؼ  array_popولو أردنا حذؼ مثاًل عنصر مف المصفوفة فإننا نقـو بتعريؼ المصفوفة مف جديد أو يمكننا استخداـ الدالة 
 آخر عنصر مف المصفوفة والتي تتطمب فقط اسـ المصفوفة 

Array_pop(ArrayName اسـ المصفوفو) 
 مثال :

<? 
$saher[ 5]=”salem”; 
$saher[ 85]=”khaled”; 
$saher[ 35]=”mohmed”; 
$saher[ 19]=”hajeer”; 
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array_pop($saher) 
?> 

 وف في المصفوفة غير ثالث عناصر .مف المصفوفة ولف يك hajeerسيتـ حذؼ العنصر 
Implode   و Explode 

 يمة معينة عمى مصفوفة أو نصوص . تصاص قيمة معينة مف مصفوفة أو نصوص وتقـو بإضافة قتقـو ىذه الدالتيف باق
 Implodeالدالة 

 عمى بيف عناصر المصفوفة .  تقـو بإضافة قيمة 
 مثال :

<? 
$stng =array ("ahmed", "salem", "ali", "alfarsi");  
$r =implode ("H",$stng); 
echo $r; 
?> 

 explodeالدالة 
 اليعني حذؼ عناصر مف  المصفوفة .ـ بحذؼ قيمة مف مصفوفة  وذلؾ تقو 

 مثال :
<? 
$stng =array ("ahmed", "salem", "ali", "alfarsi");  
$r =implode ("-",$stng); 
echo $r; 
$r= explode ("-",$stng); 
echo $r; 
?> 

HTTP_GET_VARS  وHTTP_POST_VARS 
 ـ ىذه مصفوفات ولكف في ماذا نستخدميا ولماذا ?ىذه ليست متغيرات بؿ مصفوفات ، نع

في الواقع تحدثنا في الدرس السابؽ عف طريقة التعامؿ مع النماذج والحصوؿ عمى البيانات مف المستخدـ وتكممنا عف أسموبيف لنقؿ 
  POSTو  GETالبيانات وىما 

يفيا تمقائيًا ويمكنؾ طباعة المتغيرات وقيميا مباشرة مف غير فإنو يقـو بتعر  PHPعندما تصؿ البيانات محفوظة في متغيرات إلى صفحة الػ
   register_globalsوذلؾ بإغالؽ ميزة  PHP.INIيمكف إلغاؤىا عف طريؽ الممؼ  PHPتعريؼ .... ولكف ىذه الميزة في الػ

 onبدال مف  offوذلؾ بوضع 
ند مزود خدمة ويب وسيط فيقـو بإغالؽ ىذه الميزة مف باب ولكف تستطيع إغالقيا وقد تكوف مستاجرًا ع onالوضع االفتراضي ليا ىو 

لمصفوفتيف الحماية ليس إال .... التقمؽ يمكنؾ الحصوؿ عمى البيانات فيي ما زالت موجودة ولكف يجب عميؾ أف تقـو بإستخداـ ىذه ا
 لكي تستخرج البيانات .
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) حسنًا لنفرض أنؾ قد صنعت نموذجًا يستخدـ مربع نص register_globalsلنفرض أنؾ اشتركت عند مزود ويب وكاف قد أغمؽ ميزة (
إذًا سيكوف جزء مف الكود في  GETثـ بعد ذلؾ يقـو بإرساؿ ىذه القيمة باستخداـ األسموب  Dorrahويحفظ قيمتو في متغير اسمو 

 الصفحة األولى والتي تحتوي عمى النموذج كالتالى 
<form method =get action = “try.php”> 

اسـ الطفؿ الذي استيقظ بو العالـ االسالمي مف غفمتو قبؿ عده شيور !! ماىو  
<br> 
<input type=text name = “Dorrah”> 
<br> 

 ) سنقـو بكتابة الجزء الذي سيقـو بطباعة القيمة كالتالى try.phpفي الممؼ الثاني(
<? 
Echo HTTP_GET_VARS[“Dorrah”]; 
?> 

 أردنا اإلحتفاظ بقيمة المتغير في متغير آخر فيمكننا ذلؾ بشكؿ عادي كالتالى : ولكف إذا  $الحظ أننا لـ نستخدـ 
<? 
$Dorrah= HTTP_GET_VARS[“Dorrah”]; 
?> 
طريقو بسيطة .... أليس كذلؾ   ولكف .... لنفترض أف مزود خدمة الويب لديؾ حريص جدًا  ولذلؾ فقد ألغي أيضا ميزة استقباؿ ىذه 

الذي يقـو بمنع السيرفر مف استخداـ ىذه  track_varsفي اعدادات الػ php.iniيمكنو ذلؾ في ممؼ الػ المصفوفات ....القيـ في 
مف )  .... عمى ذلؾ انصحؾ بإرساؿ رساؿ تذمر وشكوي إلى مزود الخدمة لديؾ .. تع php4المصفوفات (ىذه الميزة يمكف إلغاؤىا في 

 فييا أف األمر اصبح اليحتمؿ .
 عاد مصفوفو متعدده االب

يمكنؾ صناعة مصفوفات بداخؿ مصفوفات عمى حسب ماتحتاجو في معموماتؾ الرياضية فقد تحتاج مثاًل إلى إنشاء أشياء معقدة (ومقمقة 
نفسيًا) نريد أف نخبرؾ عمى أية حاؿ أنو يمكنؾ صناعة المصفوفات المتعددة األبعاد ويمكنؾ استخداـ حتي مائة مصفوفة متداخمة ولكف 

حجـ الذاكرة المستخدمة في السيرفر لديؾ (وعمى كؿ حاؿ إف استطعت أف تقـو بالتركيز في صناعة عشر مصفوفات  يجب أف تراعي
 فسي أو .... فأنت تستحؽ جائزة) .متداخمة بدوف أي مشاكؿ أو مرض ن

 يمكننا كتابة مصفوفة متداخمة كالتالى :
<?  
$mon= array (1=>array ("sharkeh al-jafali",154786) ,2 => array ("salem almazen",1257) );  
while (list($personnum) =each ($mon)) 
{ 
echo ("<br>$personnum<br>");  
 
while (list(,$phone)=each ($mon[$personnum])) 
    { 
     echo ("$phone");  
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     } 
} 
?> 

 الشرح 
 جيدًا وتعرؼ صيغة  التكرار الذي يستخدميما . list..eachافترض أنؾ تعمـ عف ىذا المثاؿ قد يكوف غامضًا جدًا لكف فكرتو بسيطة أواًل 

اآلف لدينا مصفوفة تتكوف مف رقميف لمفيرسة  ىذيف الرقميف كؿ واحد منيما عنصره عبارة عف مصفوفة ىذه المصفوفة تحتوي عمى 
 echo ىاتفو .ة  )  وىما اسـ شخص ورقـ عنصريف ( ولنتناسي أنيما يحتوياف عمى أرقاـ فيرس

 في أوؿ خطوة :
while (list($personnum) =each ($mon)) 
{ 
echo (“<br>$personnum”); 
قمنا بإخراج رقـ الفيرسة األساسي لممصفوفة والذي يعتبر ىو الرقـ التسمسمي لالشخاص أصحاب اليواتؼ ومف بعد ذلؾ يقـو بطباعة ىذا 

 قـ التسمسمي ويبدأ مف سطر جديد .الر 

 ة الثانية :في الخطو 
while (list(,$phone)=each ($mon[$personnum])) 
    { 
     echo ("$phone");  
     } 

أنيا تشير إلى عناصر  (phone$,)بطباعة العناصر الذي تحتوييا المصفوفة التى تـ طباعة رقـ فيرستيا ، والحظ  PHPنقـو بإخبار الػ
 مصفوفة الداخمية . مصفوفة وليس فيارسيا ألننا تجاىمنا فيارس ال

جمؾ ... أتمني أف تكوف قد التقمؽ األمر سيؿ ولكنو يحتاج الى تدرب فقط ، وعميؾ أف تتدرب وصدقني أنني حاولت اف أبسط المثاؿ مف أ
 فيمت .

 تطبيق عممي 
 افتح محرر النصوص لديؾ واكتب الكود التالي : 

<? 
Echo "<form method =post action = 'exam2.php' " ;  
$boy=array ("حسف","سعد" ,"خالد" , "أحمد"); 
while (list(,$Name) = each ($boy)) 
{ 
echo " ماىي السنة الدراسية لػ$Name ?"; 
Echo "<select name = 'school[]'> 
<option>اوؿ ثانوي</option> 
<option>ثاني ثانوي</option> 
<option>ثالث ثانوي</option> 
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</select>"; 
echo "<br><br>"; 
echo "<input type =hidden name =boy[] value ='$Name'>"; 
} 
echo "<input type =submit ></form>"; 
?> 

  exam.phpاحفظ الكود باسـ 
  exam2.phpافتح محرر النصوص واكتب الكود التالي واحفظو في ممؼ باسـ 

<html dir = "rtl"> 
<? 
While (list($I,$V)=each($school)) 
{ 
     $friendschool[] = $school[$I].$boy[$I]; 
} 
asort ($friendschool); 
While (list ($I,$V)=each($friendschool)) 
{ 
echo "<br>$boy[$I]"."  ".$school[$I]; 
} 
?> 

 بتشغيمو بعد نقمو لمجمد السيرفر قـ 
 الشرح 

) ونريد أف نعرؼ مرحميـ الدراسية في الثانوية فأنشأنا boy$لعده أشخاص (الذي قمنا بو في المثاؿ السابؽ ىو أننا قمنا بإنشاء مصفوفة 
) بصناعة قوائـ منسدلة وحقوؿ مخفية يتـ تخزيف قيـ الحقوؿ (التي تحتوي عمى list-eachلكؿ طالب قائمة منسدلة بواسطة التكرار (

) وبعد أف يختار المستخدـ اإلجابات school$وفة () وسيتـ تخزيف نتائج كؿ القوائـ في مصفboy$أسماء األشخاص) في المصفوفة  (
) واستقباؿ المصفوفة التي فييا أسماء school$التي تناسبو وارساؿ البيانات سيتـ استقباؿ المصفوفة التي فييا نتائج القوائـ المنسدلة (

ات المصفوفتيف ويتـ دمجيا فييا ومف ويؤخذ منيا معموم  []friendschool$) ومف ثـ يتـ إنشاء مصفوفة جديدة باسـ boy$األشخاص (
 . school$و boy$ثـ يتـ  بتكرار آخر طباعة عناصر المصفوفتيف 

  foreachتكرار  
 وىو يساعدؾ عمى معرفة عناصر مصفوفة معينة أو طباعة محتوياتيا . php4ىذا التكرار ىو مف األشياء الجديدة في الػ

Foreach ($ArrayName As $ArrayItem) 
{ 
         code شفره 
}  
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 مثال :
<? 
 $T= array (a=>”ahmed “ , b => “basem”, c=>”car”) 
 
Foreach ($T As $A => $r) 
{ 
      echo $A .”-----”. $r; 
}  
?> 

 countالدالة 
 دد العناصر الموجودة في المصفوفةتقـو بحساب ع

 مثال :
<? 
$c=array("a","b","c"); 
$v=count($c); 
echo $v; 
?> 

 ترتيب الكود البرمجي
تعممنا في الدروس السابقة أساسيات مف أساسيات البرمجة  واعطينا مثاؿ عف الروتيف في الحياة اليومية وىو أف تقـو بعمؿ شي أكثر مف 

فس فكره الروتيف مرة في الحياة اليومية مثؿ شرب الشاي أو شرب القيوة وغير ذلؾ ، درسنا اليـو يتكمـ عف ترتيب الكود ويتكمـ تقريبًا عف ن
 اليومي فأنت في حياتؾ تكرر بعض األعماؿ بشكؿ روتيني 

قد تكوف   MS Wordوقد تكوف مممت الروتيف فأحضرت شي يساعدؾ عمى التخفيؼ مف ىذا الروتيف ... فمثاًل عند استخدامؾ لبرنامج 
في عدة خطوات عؿ العمؿ الذي كنت تفعمو مممت مف تنسيؽ عدة نصوص بطريقة معينة فأنت عند ذلؾ تقـو بصناعة ماكرو يقـو بف

 بخطوة واحد فقط !! 
ولنقؿ أنؾ في حياتؾ اليومية وفي يـو إجازة وقررت أف تقـو بعمؿ تنظيؼ شامؿ (يا إليي عميؾ غسيؿ أطباؽ الصحوف وتنظيؼ األثاث 

عف طريقة عممية لكي يتـ انجاز ىذه الميمة  وتنظيؼ األرضيو وترتيب المكتبة وترتيب غرفة النـو و ... و ... الخ ) عند ذلؾ فإنؾ تبحث
في أسرع وقت فتقـو بتقسيـ ىذه الميمة الكبيرة عمى عده أقساـ (التنظيؼ ،الترتيب ، الغسيؿ ،.....) ثـ تقـو باستدعاء أطفالؾ وفمذات 

 (دالة أو وظيفة )  functionمجة بالػاكبادؾ وتقسـ عمى كؿ واخد منيـ ميمة بسيطة يستطيع القياـ بيا .. ىذا التقسيـ يسمي في عالـ البر 
 

Function  
الدالة ىي جزء مف كود البرنامج يتـ تعريفو عف طريؽ المبرمج ليتـ تنفيذ شي معيف بواسطتيا ، تقـو الدالة بأخذ قيـ وتسمي 

)arguments  ي في أكثر األحياف معطيات ) كمدخالت ،، ثـ تقـو بعمؿ بعض التعديالت عمى ىذه المدخالت وتقـو بإخراج قيمة أخر
)  لكي يتـ اجراء العمميات عمييا داخؿ الدالة وىذه المتغيرات parametersتقـو الدالة بأخذ القيـ ووضعيا في متغيرات أخري تسمي بالػ(

المصفوفات التعمؿ خارج الدالة أي أنيا متغيرات خاصو بالدالة فقط ! ...في دروسنا السابقو قمنا باستخداـ دواؿ عديده مثؿ دواؿ فرز 
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ـو ودواؿ ايجاد نوع البيانات ،،،، ىذه المرة سنقـو ببناء دوالنا الخاصة بنا ،،  ومف صنعنا نقـو باعطاءىا المعمومات والبيانات  وىي تق
 عمييا ومف ثـ اخراج الحموؿ  ... باجراء العمميات

 تعريف واستدعاء الدوال 
متبوعة باسـ الدالة والبارمترات االزمة والتي سيتـ اجراء العمميات عمييا بيف  functionلكي تقـو بتعريؼ دالة فإنؾ تقـو بكتابة الكممة 

  {و  }قوسيف ومف ثـ تقـو بكتابة الكود االـز وسط 
 الصيغو :  

Function functionname (parameters)  
{ 
function code   
} 

ومف ثـ تقـو بكتابو الكود الذي   parametersلمتحوالت أو المتغيرات ثـ تقـو بتعريؼ ا functionnameتقـو بكتابو اسـ الدالة بداًل مف 
  function codeسوؼ يقـو بالمطموب بيف القوسيف بداًل مف 

وىو اسـ  sumnoramlدعنا اآلف نقـو بكتابة دالة مف إنشاءنا والتي تقـو باجراء عممية الجمع عمى متغيريف وسنقـو بتسمية الدالة باسـ 
 بكتابو اسـ معيف ؿ عمى وظيفة وىدؼ الدالة ويمكف أف تقـو بتمسية الدالة باي اسـ تريده ولست مجيرًا مف تأليفنا ويد

<? 
Function sumnormal($a) 
{ 
$a = $a + 100 ; 
return $a; 
} 
?>    

 ر أو القيمة التي يتـ تمريرىا . عمى المتغي 100نقـو في ىذه الدالة بإجراء عممية إضافة 
Return 
نضعيا في نياية كؿ دالة ، نستخدـ ىذه الكممة لكي نقـو بإعالـ الدالو اف وظيفتيا انتيت وايضا نستخدميا إذا كاف لدينا أكثر يجب أف 

 a$بأف يقـو بأخذ المتغير   PHPماىي القيمة التي سيتـ اعتمادىا ففي مثالنا ىذا أردنا إخبار الػ PHPمف قيمة ونريد أف نقـو بإخبار الػ
 جد متغير اخر تـ عميو أي عمميات مة النيائية مع أنو لو لـ نضع المتغير فسيتـ اعتباره ىو الناتج النيائي النو اليو بانو ىو القي

 الذي اقصده أننا لو كتبنا الكود بالشكؿ التالى : 
<? 
Function sumnormal($a) 
{ 
$a = $a + 100 ; 
return ; 
} 
?>    
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إال قيمة واحدة لف يتـ اعتماد قيمة غيرىا ولكف لو افترضنا أنو لدينا أكثر مف قيمة كما في المثاؿ  فإنو الضرر مف ذلؾ ألنو ال يوجد لدينا
 التالى :

<? 
Function sul($a,$b) 
{ 
$a = $a + 100 ; 
$b= $b*100;  
return $a ; 
} 
?>    

 كوف ىو القيمة النيائيو لمدالة .ىنا يجب تحديد أي المتغيريف  سي
 (sumnormalشرح الدالو )

 100د الذي يتـ تمريره تقـو الدالة التي صنعناىا بأخذ قيمتيف ومف ثـ فإنيا تقـو بزياده العد
 . printأو  echoولكي نقـو بإخراج نتيجة الدالة فإننا ببساطة نسطيع ذلؾ باجراء أحد األمريف 

 مثال :
 <? 
Function sumnormal($a) 
{ 
$a = $a + 100 ; 
return ; 
} 
echo sumnormal(500); 
?>    

 لقد قمنا بتمرير رقـ بداًل مف المتغير ويمكننا أيضا تمرير متغير بداًل مف الرقـ 
 مثال : 

<? 
Function sumnormal($a) 
{ 
$a = $a + 100 ; 
return ; 
} 
$f=100; 
echo sumnormal($f); 
?>    
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لمدالة متغيرات خاصة بيا) وليس معني ذلؾ أننا النستطيع استخداـ الحظ أننا استخدمنا متغير في الدالة (مما يثبت كالمنا في األعمى أف 
 متغيرات بنفس االسـ المذكور في الدالة فيمكننا مثاًل كتابة نفس اسـ المتغير بدوف حصوؿ أي مشاكؿ كالتالى :

<? 
Function sumnormal($a) 
{ 
$a = $a + 100 ; 
return ; 
} 
$a=100; 
echo sumnormal($a); 
?> 

 أيضا استدعاء دالة بشكؿ عادي إذا كانت ىي تقـو بالطباعة يمكننا 
 مثال :

<? 
Function sumnormal($a) 
{ 
$a = $a + 100 ; 
print $a; 
return ; 
} 
 
$a=100; 
sumnormal($a); 
?> 

print 
فقد تـ  printما الدالة قديمة وىي األصؿ أ echoواليوجد بينيما اختالؼ سوى أف الدالة  echoبنفس عمؿ الدالة  printيقـو األمر 
 واليوجد أي فرؽ بينيما اطالقا .  php4إنشاؤىا في 

 مثال :
<?  
Print “احمد”; 
?> 

 ويمكننا بيا إخراج نتيجة دالة 
<? 
Function sumnormal($a) 
{ 
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$a = $a + 100 ; 
return ; 
} 
$a=100; 
 
print  sumnormal($a); 
?> 

 اين يتم وضع الدالو ؟  
 ة في أوؿ الكود أو في آخرىا أي أنو الفرؽ بيف :يمكنؾ وضع الدال

<? 
 الحظ اننا قمنا بتعريؼ الدالو اوال ثـ استدعاءىا//
Function fares($d) 
{ 
print “alfareees@hotmail.com”;  
} 
 
fares($d) ; 
?>  

 وبيف :
<? 
 الحظ اننا قمنا باستدعاء الدالو اوال ثـ تعريفيا  //
fares($d) ; 
 
Function fares($d) 
{ 
print “alfareees@hotmail.com”;  
} 
?>  

 يمكنؾ أيضا عدـ وضع متغيرات في الدالة كالتالى :
Html_header ()  
{ 
 Print “<html><head><title>alfareees</title></head>”;  
Return ;  
}  

 غيرات او عوامؿ او متحوالت (سميا كما شئت ) .الحظ أننا لـ نقـ بوضع أي مت  htmlىذه الدالة تقـو بكتابة الطور األوؿ مف صفحة 
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 تمرير القيم الى الدالة 
 ىناؾ نوعيف مف تمرير القيـ 

 )  passing by valueتمرير القيمو مباشره الى الدالو ( - 1
 وذلؾ أف نضع القيمة مباشرة بدوف إدراجيا في متغيرات . 

 مثال :
<? 
Function alfars ($f)  
{ 
$f=$f+$f;  
return ; 
} 
echo alfars(100);   
 ?>  

 دالة مف غير وضعيا في متغيرات . الحظ أننا قمنا بإدراج القيمة مباشرة لم
 ) passing by referenceتمرير القيمو عف طريؽ المرجع ( - 2

 و مثاؿ : نقصد بيذا أننا نقـو بوضع القمية في متغير أوال ثـ نضع ىذا المتغير في الدالة لكي يتـ اجراء العمميات عمي
<? 
Function alfars ($f)  
{ 
$f=$f+$f;  
return ; 
} 
$r =1000;  
echo alfars($r);   
 ?>  

 اعداد قيمة افتراضيو لمدالة 
 يقـو بإدراج قيمة إفتراضية عند عدـ تمرير متغيرات إليو  PHP4تستطيع أف تجعؿ الػ

 مثال : 
<? 
Function alfars ($f=40)  
{ 
$f=$f+$f;  
return ; 
} 
echo alfars(); 
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?>  
 مباشرة . 40إذا لـ يتـ إعطاء قيمة لمدالة فإنيا ستفترض أف القيمة ىي 

 أما إذا تـ تمرير قيمة أو متغير فإنو سيتـ العمؿ بالقيمة التي تـ تمريرىا بداًل مف القيمة اإلفتراضية 
 مثال :

<? 
Function alfars ($f=40)  
{ 
$f=$f+$f;  
return ; 
} 
echo alfars(100); 
?> 

 ( variable scopeمدي المتغيرات )
) ، نقصد بالمتغيرات المحمية التي تكوف في داخؿ الدالة ونقصد بالعامة التي globalومتغيرات عامة ( )localىناؾ متغيرات محمية (

 بشكؿ عاـ  PHPتكوف في كود الػ
 مثال 

<?  
 ىذا متغير عاـ //
$r= “salem”;  
function ala($s) 
{ 
// ذا متغير محمىى  
$s = “progrramer”;  
}  
echo $r ; 
ala($s); 
echo $s; 
?>  

 مثال :
<?  
 ىذا متغير عاـ //
$r= “salem”;  
function ala($s) 
{ 
 ىذا متغير محمى//
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$s = “progrramer”;  
}  
echo $r ; 
$s=10; 
echo $s; 
?>  

ألنو محمى (اليتـ تنفيذه اال داخؿ الدالة ) وعندما نريد طباعتو  s$المتغير  ولـ نسطتع طباعة r$في المثاؿ األوؿ استطعنا طباعة المتغير 
 فإننا يجب أف نطبع ناتج الدالة لكي نحصؿ عميو (أي أننا النستطيع طباعتو بشكؿ مباشر ) 

 مثال :
<?  
 ىذا متغير عاـ //
$r = “salem”;  
function ala($s) 
{ 
 ىذا متغير محمى//
$s = “programmer”;  
}  
 استطعنا طباعتو بشكؿ مباشر//
echo $r ; 
ala($s); 
 يجب استخداـ الدالو لكي يتـ طباعتو //
echo ala($s); 
?>  

 الحظ أننا حتي لو قمنا بعممية طباعة المتغير مف نفس الدالة فالناتج يكوف مختمؼ ألف لكؿ متغير عالمو الخاص بو 
 عامًا فيمكننا ذلؾ بإحدي الطريقيتف التاليتيف :  لكي نقـو بجعؿ المتغير الذي بداخؿ الدالة متغيراً 

 الطريقة األولى :
<? 
function ala($y) 
{ 
echo $y. “<br>”;  
global $s; 
$s = "programmer"; 
return ; 
} 
$f =10;   
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ala($f); 
echo $s; 
?> 

عاـ وبعدما قمنا باستخداـ الدالة قامت بطباعة في داخؿ الدالة لكي يتـ تعريؼ أف المتغير متغير  globalالحظ أننا عندما استخدمنا 
 global) وىذا المتغير متغير عاـ ألننا وضعنا قبمو الكممة s$المتغير المراد طباعتو ومف ثـ بعد ذلؾ قامت بتعريؼ متغير جديد (

 فاستطعنا طباعتو بكؿ سيولو .
 لتعريؼ المتغيرات العامة أيضا  PHPالتي تستخدـ في  GLOBALS$: ىي أف نستخدـ المصفوفة  الطريقة الثانيو

 مثال :
<? 
function ala($y) 
{  
echo $y. “<br>”;  
$GLOBALS[“s”] ; 
$s = "programmer"; 
return ; 
} 
$f =10;   
ala($f); 
echo $s; 
?> 

 (static variableالمتغيرات المستقره )
 اقصد بالمتغيرات المستقرة ىي التي تكوف قيمتيا ثابتة 

 مثال :
<? 
Function  addfares($y) 
{ 
$y; 
$y=$y+1 ; 
return $y; 
} 
echo addfares($y); 
echo addfares($y); 
echo addfares($y); 
echo addfares($y); 
?> 



Pالشامل في لغة  H P 0341،محرم5  

 

88الصفحة من 184 

009249122429202-00249912924201تلفون::مهندسحامدمحمدحامدادمتاليف Email :hamdi.541986@gmail.com: 

<? 
Function  addfares($y) 
{ 
static $y; 
$y=$y+1 ; 
return $y; 
} 
echo addfares($y); 
echo addfares($y); 
echo addfares($y); 
echo addfares($y); 
?> 

 ظ بقيمتو حتي لو انتيت الدالة . فانو يحتف staticالحظ عندما عرفنا المتغير بأنو 
 دوال متداخمة 

 يمكننا عمؿ تعشيش لمدواؿ مثمما كنا نفعؿ مع بناء القرارات والتكرارات 
 مثال :

<? 
Function sum($sa) 
{ 
    $sa=$sa-1; 
function goadd ($r) 
{ 
 $r = $r+$r; 
return $r; 
} 
$sa= goadd ($sa); 
return $sa; 
} 
echo sum (15); 
?> 

   goaddوالدالة الثانية ىي  sumفي مثالنا ىذا لدينا دالتيف الدالة األولى ىي 
تقـو بزيادة العدد  goaddوظيفة الدالة األولى ىي أف تقـو باإلنقاص مف العدد الذي يمرر إلييا واحد ثـ تقـو بتطبيؽ دالة داخمية فييا ىي 

 فسو  .. ومف ثـ قمنا بنداء الدالة األولى (ألنيا ىي االساس التي يوجد بو الدواؿ الداخمية ) وطباعة قيمتيا .عمى ن
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   (include files)اشتمال الممفات 
 قد يكوف لديؾ في برنامجؾ متغير متكرر في أكثر مف صفحة أو رسالة خطأ معينة أو تريد إدرج نص كبير الحجـ في صفحات متعددة 

 . PHPأو كود  html. ىذه الممفات قد تحتوي عمى نصوص أو كود  PHPا يمكنؾ اشتماؿ ممفات في داخؿ ممفات الػىن
 إف الصيغة التي تستخدميا الشتماؿ الممفات ىي  :

Include (filename); 
 مثال :

 a.txtقـ بفتح ممؼ نصي واكتب فيو ماتشاء ثـ احفظو باسـ 
 b.phpثـ احفظو باسـ  واكتب فيو ومف phpقـ بانشاء ممؼ 

<? 
Include (“a.txt”); 
?> 

 وانظر النتيجة . b.php انقميما الى مجمد السيرفر .. شغؿ ممؼ الػ
المطموبة لبرنامجؾ وعند إرادتؾ الستخداـ أي واحدة منيا تقـو فقط  functionوتحتفظ فيو بجميع الػ PHPيمكنؾ أف تقـو بإنشاء ممؼ 

 ىا .اشتماؿ الممؼ ومف ثـ استدعاءب
 دالو تموين الكود 

 ?.... األمر بسيط كؿ ماعميؾ أوال  zendىؿ رايت مواقع تقـو بتمويف الكود بشكؿ مذىؿ مثؿ موقع 
 ) وبعد ذلؾ قـ باستخداـ الدالة file.txtقـ بوضع الكود في ممؼ نصي وسمو باي اسـ (مثال 

 Show_source 
 مثال :

<? 
show_source ("file.txt"); 
?> 

 د ومنع االخطاءتتبع وتصي
 (avoiding and handling errors) 

ىو مف المصطمحات الشائعة والشيقة في عالـ البرمجة ، ىذا المصطمح يشير إلى كيفية إصالح أخطاء البرنامج  debbugإف مصطمح الػ
ب المستخدـ ، في العادة يجب وتوقعيا قبؿ حدوثيا ، ىناؾ أنواع مف األخطاء تحدث بسبب المبرمج وىناؾ أنواع مف األخطاء تحصؿ بسب

صالحيا .  أف يكوف المبرمج متآلفًا مع  مصطمح تتبع األخطاء وا 
قع ميمًا كاف وجوب حمايتو قد يكوف مف أىداؼ تتبع األخطاء الحماية  بقدر أىميو البرنامج الجاري العمؿ عميو أو الموقع فكمما كاف المو 

 أكبر .
ممواقع ىو أف صاحب الموقع يغطي كؿ صغيرة وكبيرة عف برنامجو الذي يركبو في موقعو وقد قد يكوف مف األسباب التي تسبب تدميرًا ل

يكوف برنامجو ىذا غير محمي بسبب كاؼ أو يكوف مسير بعدة ممفات فيقـو شخص بحذؼ ممؼ مف الممفات األساسية بسبب عدـ دقة في 
 يؤدي إلى دمار الموقع نيائيًا . التراخيص المعطاة مما

صاحب الموقع ميماًل في الحد ذاتو فال يحتفظ بالمعمومات السرية لموقعو مما يسبب مشاكؿ أكبر مف التدمير مثؿ احتالؿ وقد يكوف 
 الموقع بشكؿ كامؿ .
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  cgiليا طريقتيا وتقنيتيا الخاصة التي تسير عمييا فيي ليست مثؿ الجافا وليست مثؿ  PHPرسائؿ الخطا في الػ
  تابة رسالة خطأ  في مكاف الخطأ .خطأ إلى السيرفر بؿ تقـو بكال تقـو بإرساؿ ال PHPفالػ 

في صناعة موقع ديناميكي  PHPقد يكوف ىناؾ أخطاء يصعب تتبعيا أو معرفة مكانيا في األصؿ ، وقد يكوف ىذا بسبب أنؾ تستخدـ الػ
لجافا مما قد يجعمؾ تشعر بالحيره وتجف أيف وتشرؾ معيا الجافا سكربت وتضع عالمات التعميؽ الخاصة التي تقـو بإخفاء األخطاء في ا

 مكاف الخطأ 
<!- - 
 رسالو الخطا 
- - >  

 أنواع األخطاء  
 منيا أخطاء تحدث في وقت التنفيذ )  ومنيا المنطقية و Syntax Errorىناؾ أنواع مف األخطاء منيا اإلمالئية (

 : ومثال  األخطاء اإلمالئية 
<?  
Eco “1”; 
ت التالي :مف المفترض أف تك //  
Echo “1”; 
?>  

  Parse errorىذا سيعطيؾ رسالة خطأ 
 )  في نياية الدالة : semi-colonومف األخطاء اإلمالئية نسياف الفاصمة المنقوطة (

<?  
Echo “hello” 
 مف المفترض أف تكت التالي : //
Echo “hello”; 
?> 

إياىا بشكؿ صحيح فرسالة الخطأ تشير إلى أف السطر الرابع يحتوي رسالة خطأ لكف العجيب أنو لف يعطيؾ  PHPىنا سوؼ يعطيؾ الػ
 ينما الخطأ ىو في السطر الثاني .عمى الخطأ ب

 ( وىي االقواس ) :  braceوىناؾ خطأ آخر يحصؿ بسبب نسياف الػ
<? Php  
for ($loop = 0 ; $loop < 5 ; $loop ++ )  
{ 
Echo “”;  
?>  

ذا مف األخطاء الشائعة ، واألخطاء اإلمالئية اليمكف حصرىا ، إنيا أشبو بقواعد المغة ، لكف أكثر اذا كنت قد نسيت إغالؽ القوس في
 PHPاألخطاء اإلمالئية الشائعة في برامج الػ
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 . مثاؿ : نسياف األقواس – 1
<? 
for ($loop = 0 ; $loop < 5 ; $loop ++ )  
{ 
for ($loop1 = 0 ; $loop1 < 10 ; $loop1 ++ )  
{ 
for ($loop = 0 ; $loop < 5 ; $loop ++ )  
{ 
code …. 
} 
} 

 ) {في المثاؿ السابؽ ينقصنا قوس إغالؽ التكرار األخير ( 
 . مثاؿ :نسياف الفاصمة المنقوطة  - 2

<? 
Echo 10  
<?  

 . مثاؿ : functionخطأ إمالئي في اسـ  - 3
<?  
Htmlspecialchar($I); 
?> 

 سيعطيؾ رسالة خطأ :
Fatal error : call to Undefined function : htmlspecialchar().  

 وتصحيحيا  أف تكوف  :
<?  
Htmlspecialchars($I); 
?> 

 . مثاؿ : نسياف إغالؽ النص - 4
<? 
Echo “arabbuilder; 
?>  

  Parse errorنسي الػ(")في نياية الكممة . وسيعطيؾ 
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 (Logical Errorsخطاء المنطقية )الا
طاء المنطقية ىي األكثر صعوبة في التتتبع فقد تجد برنامجؾ يعمؿ بشكؿ صحيح وبكؿ سالمة ولكنو عند نقطة ما اليتـ تنفيذىا إف األخ

كما تريد أنت ، لنضرب مثاًل عمى خطأ منطقي بسيط جدًا ، لنفرض أنؾ قمت بعمؿ نموذج مكوف مف مربع نص وزر ، عند ضغطؾ ليذا 
لنقـ بكتابة الكود لممثاؿ  30وكممة صغير إذا كاف الرقـ أصغر مف  30كممة كبير إذا كاف الرقـ أكبر مف الزر فأنت تريد أف يتـ كتابة 

 األوؿ :
<? 
echo "ادخؿ عمرؾ :" ; 
echo '<br> 
<form method = "post" action = "age.php"> 
<input type= "text" name = "age"> 
<br> 
<input type= submit value = " كبير أـ صغير ?ىؿ أنا  " > 
</form>' ; 
?> 

 اكتب الكود التالي :  age.phpفي ممؼ 
<?  
If ($age<30) echo “انت صغير”;  
If ($age>30) echo “انت كبير”;  
?>  

 اطئسيعمؿ السيكريبت بشكؿ صحيح .. ولكف ربما تخطأ أنت في كتابة العالمات المنطقية ( التي بالموف األحمر ) فتأتي النتائج بشكا خ
. 

 ) والتي تكوف قد تقـو بإيقاؼ برنامجؾ بشكؿ كامؿ Run times errorومف األخطاء المطنقية األخطاء التي تقع في وقت التشغيؿ (
 مثال :

<? 
$t=0; 
$r=1;  
$f=$r/$t;  
?>  

 وعندىا سينتج لؾ الرسالة التالية 
Warning : Division by zero in (path) on line (line number )  
 

) وىو ال يقـو بإيقاؼ البرنامج نيائيًا بؿ يقـو بإخراج رسالة الخطأ في مكاف الخطأ unexpectedناؾ نوع آخر مف األخطاء المنطقية (ى
خراج البيانات بشكؿ غير صحيح أو قد ال يقـو بإخراج بيانات   أو قد يقـو بتنفيذ البرنامج وا 

 . وىو المثاؿ االوؿ الذي ذكرناه سابقا (تقييـ العمر)
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 اخطاء التكرارات 
 قد يكوف لديؾ أيضا تكرار فيو خطأ وال يقـو بالتوقؼ نيائيًا مثؿ ىذا التكرار : 

$c=1; 
$t=true; 
while ($t=true) 
{  
$c++; 
} 

تكرار $) ثـ يقـو بإيقافو عند تعديو رقـ معيف وعمى ذلؾ فإف الcلـ نقـ بعمؿ شي يوقؼ التكرار مثؿ أف تضع شرط يختبر قيمة المتغير (
 ؿ غير متوقؼ ولف يعمؿ البرنامج .سيستمر بشك

  functionعدـ ارجاع قيمو مف 
 مثال :

<?  
Function ($d) 
{  
$d =$d+$d; 
}  

بتحديد القيمة النيائية  لكي ننيي الدالة أو قد تكوف الدالة تحتوي عمى أكثر مف قيمة وننسي أف نقـو returnالخطا ىنا اننا لـ نستخدـ الػ
 لمدالة 

 لخمط في المعامالت الحسابية والمنطقية ا
 مثال :

If ($y=10) echo 12 ;  
 والمفترض أف تكوف :

If ($y= =10) echo 12 ; 
 أفكار جيدة لتفادي األخطاء 

 التعميقات 
 : إف مف األفكار الجيدة لمتقميؿ مف األماكف التي تبحث فييا عف الخطأ  ىو وضع تعميقات لوصؼ وظيفة دالة معينة . مثاؿ 

<?  
 ىذه الكود يقـو بطباعة كممة أحمد //
Echo “أحمد” ;  
?>  

 الدواؿ 
 وأيضا مف األفكار الجيدة أف تقـو بتقسيـ وظائؼ البرنامج عمى دواؿ بحيث أف لكؿ دالة وظيفتيا المعينة :

<?  
/*  



Pالشامل في لغة  H P 0341،محرم5  

 

94الصفحة من 184 

009249122429202-00249912924201تلفون::مهندسحامدمحمدحامدادمتاليف Email :hamdi.541986@gmail.com: 

 +- --------------------------------------------------------------+ 
2تقـو بقسمو العدد عمي  ىذه الدالو |      |  
 +- --------------------------------------------------------------+ 
* /  
function ($U) 
{ 
$U=$U/2;  
return $U ; 
}  
?>  

Regular Expressions 
د الكتروني غير صحيح (مثاؿ : ىذه التقنية تساعدؾ عمى تفادي األخطاء في صفحتؾ عند حدوثو مثؿ أف يقـو مستخدـ ما بكتابة بري

a@y@.k.d ىذا البريد غير صحيح وألجؿ أف تقـو بمنع حصوؿ أي خطأ مثؿ ذلؾ وتقييد العبارات التي يدخميا المستخدـ فإنؾ تقوـ (
دخؿ ) إنؾ باألصح تجعؿ قواعد لمكممات التي يدخميا المستخدـ فمثاًل تجعؿ المستخدـ اليRE )Regular Expressionsبإستخداـ اؿ/

 ريد المستخدـ أف يقـو بادخاليا .سوي أرقاـ أو حروؼ فقط أو شكؿ معيف مف الكممات ، تقـو أواًل بإنشاء نمط لمكممو التي ت
 ) pattrenالنمط (

ماىو النمط ? مارأيؾ إذا كتب المستخدـ جممة في مربع نص تحتوي عمى عدة كممات وتريد أف تتأكد مف وجود كممة معينة وسط ىذه 
 ، عمى حسب ما اخذناه مف معمومات عمى المصفوفات سابقًا نستطيع فعؿ ذلؾ كالتالى : الجممة

<? 
$words=”one, two, three, four, five,”; 
$ty =explode (“”,$ty); 
foreach ($ty as $w) {  
 if ($w = =  “six”) echo “found string ‘two’”; 
}  
?>  

ة تتكوف مف عده كممات وعندما أردنا فحصو قمنا باستخالصو في مصفوفة ثـ بعد ذلؾ قمنا يحتوي عمى جمم words$لقد كاف المتغير 
 Regular، ومع ذلؾ الذي فعمناه فإف ىذا االستخداـ غير عممي بتاتًا وىنا تبرز قوه   foreachبفحص المصفوفة باستخداـ التكرار 

Expressions الحظ اآلف كيؼ نستخرجو بواسطة الػ Regular Expressions  : 
<? 
$words=”one, two, three, four, five,”; 
if (ereg(“one”,$words)) echo “ لقد وجدت العدد ‘ one’ “ ;  
?>  

) الذي نريد أف نتأكد مف  وجوده (أوالكممة المراد pattern) ووضعنا في خانتيا األولى النمط (eregفي ىذا المثاؿ قمنا باستخداـ الدالة (
 ضعنا في الخانة الثانية المتغير الذي سيتـ البحث فيو عف الكممة أو النمط .البحث عنيا) وو 

 إذا تـ العثور عمى الكممة . trueبإعطاء القيمة  eregتقـو الدالة 
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 في الواقع ىناؾ استخدامات أكثر فعالية لألنماط .
 يمكننا مثاًل تخزيف الكممة إذا تـ وجودىا في مصفوفة خاصة كالتالى :

<? 
$words=”one, two, one, four, five,”; 
if (ereg(“one”,$words,$rok))  ; 
echo $rok[0]; 
echo $rok[1];   
?>  

طانا نقـو بوضع اسـ المصفوفة التي نريد تخزيف البيانات في الخانة الثالثة .. الحظ مع أنو يوجد كممتيف في الجممة توافؽ النمط إال انو أع
تكفى واعتبر الموضوع قد انتيي  ف يتأكد مف وجود النمط في الجممة فقط فإذا تأكد مف وجودىا مرة واحدة اسكممة واحدة فقط إذ أف وظيفتو أ

. 
 ماذا لو أردنا مف التأكد مف عدة كممات ، عند ذلؾ فإننا نفعؿ التالى :

<?  
$words=”one, two, one, four, five,”; 
if (ereg(“one”,$words,$rok))  echo $rok[0]; 
if (ereg(“two”,$words,$rok))  echo $rok[0]; 
?>  

 يقـو بإنشاء المصفوفة مف جديد عند كؿ استعماؿ لو فخذ حذرؾ مف ىذه النقط eregواريد أف أنبيؾ أف الػ
 حساس لحالة األحرؼ الحظ ىذا المثاؿ : eregأيضا فإف الػ

<? 
$words="one, two, vcx, four, five,"; 
if (ereg("One",$words,$rok))  echo $rok[0]; 
?> 

 مختمؼ .  Oلف يقـو بإخراج أي شي فقط ألف حرؼ الػ
 أيضا يمكنؾ البحث عف كممة يسبقيا فراغ مثاًل كالتالى :

<? 
$words="one, two, vcxone, four, five,"; 
if (ereg("one",$words,$rok))  echo $rok[0]; 
?> 

 مثاؿ آخر :
<? 
$words="oned, two, vcxone, four, five,"; 
if (ereg("one",$words,$rok))  echo $rok[0]; 
?> 
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ورغـ ذلؾ فإف الدالة لـ  oned و vcxoneغير موجودة بمفردىا إنما موجودة كجزء مف  oneالحظ في ىذيف المثاليف أنو مع أف كممة 
 تأخذ اعتبارا لذلؾ بينما لو كتبنا كالتالى :

<? 
$words="oned, two, vcxone, four, five,"; 
if (ereg(" one",$words,$rok))  echo $rok[0]; 
?> 

 مة كذلؾ فمف يقـو بكتابة أي شي .فإنو سيبحث عف الكممة مفصولة عف أي حرؼ ولف يجد كم
 يمكننا أف نفحص قيمة موجودة في متغير كالتالى :

<? 
$reu = "one"; 
$words="one, two, vcxone, four, five,"; 
if (ereg($reu,$words,$rok))  echo $rok[0]; 
?> 

مراد ولـ يتطمب منا ذلؾ أي شي إضافي غير اسـ المتغير ال  word$مع  eregبواسطة  rue$ىؿ الحظت أننا فحصنا قيمة المتغير 
 البحث عف قيمتو في الجممو .

 Regularطة الػ استعماؿ بعض األحرؼ بشكؿ خاص التي ليا استعماليا الخاص بواس Regular Expressionيمكننا بالػ 
Expressions 

 ىي كالتالى : Regular Expressionاألحرؼ الخاصة في الػ 
. * ? + [ ] ( ) { } ^ $ | \ 

  Regular Expressionىذه األحرؼ ليا معناىا الخاص في الػ 
 فقديمًا مثاًل كنا نقوؿ أنو ال يمكننا أف نستخدـ عالمتي تنصيص متداخمة مف نفس النوع كالتالى :

<? 
$r=”u\””; 
?>  

 ) قبؿ عالمة التنصيص .\ىذا المعني فإننا نقـو بوضع ( PHPولكي يتجاىؿ الػ
 )\يتـ تجاىميا فإننا نستخدـ الػ(فإف لمػ(.) قداستيا ولكي  eregايضا مع الػ 

 تقـو الػ(.) بأخذ مكاف حرؼ أو فراغ فمثاًل الحظ المثاؿ التالى :
<? 
$P="I love yamen"; 
if (ereg ("love....",$P,$R)) echo $R[0]; 
?> 

 ىؿ الحظت الناتج ?? 
 )  قبميا . مثاؿ : \نقـو بوضع ( Regular Expressions ولكي يتـ تجاىؿ قداسة الػ(.) في الػ

<? 
$P="I love yamen"; 
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if (ereg ("love\.\.\.\.",$P,$R)) echo $R[0]; 
?> 

 التدقيؽ في الكممة حرفًا حرفًا ) فقدت قداستيا وبدأ .) ألف الػ(....loveمة تطابؽ (في ىذا المثاؿ لف يتـ طباعة أي شي ألنو اليوجد أي كم
  [xyz]صناعة فئة حروؼ 

أقصد بذلؾ أنني احدد نطاؽ معيف مف الكممة مف الممكف أف يكوف في ىذا النطاؽ أي حروؼ مف الفئة التي أقـو بتحديدىا أو الحروؼ 
 التي أقـو بتحديدىا .

 مثال :
<?  
$y=”how are you ? “ ;  
if (ereg(“h[oe]” , $y)) echo “true”; 
?> 

 مثاؿ ىذه الكممات : eأو  oومف ثـ يتبعيا أحد الحرفيف  hبالبحث عف أي كممة تبدأ بالحرؼ  regular expressionىنا قاـ الػ
Hey – He – Hew - Homer 

 ولكنيا التطابؽ :
Hty – Hnt - Hlay 

 إليو  تمني أف تكوف فيمت ما أرميأ
 بأف ال يقـو باختيار كممات تحتوي عمى حروؼ معينة وذلؾ فقط بإضافة ^ regular expressionيمكننا أيضا أف نقـو بإخبار الػ

<? 
$y=”how are you ? “ ;  
if (ereg(“h[^oe]” , $y)) echo “true”; 
?> 

ذا لـ يجد يقـو  trueفإنو يقـو بإعطاء  eأو  oوالتحتوي عمى  hبأف يقـو بفحص الجممة فإذا وجد أي كممة تبدأ بػ reنقـو ىنا بإخبار الػ  وا 
   falseباعطاء 

 وىذا الكالـ يطابؽ الكممات التالية : 
Hay - Hana - Hkg  

 واليوافؽ  ىذه الكممات :
Home – Hore - Here 

 ا سنكتب كالتالى يمكننا استعماؿ اختصارات لبعض األمور فمثاًل إذا كنا نريد كممة التحتوي عمى أي رقـ كن
[^123456789]  

 يمكننا أف نستعمؿ اختصار ليذا الموضوع كالتالى :
[^0-9] 

  ^وحتي إذا أردنا أف يتأكد مف وجود رقـ مف واحد الى تسعو فقط عمينا مسح الػ
[0-9]  

 zالى  aوأيضا الحروؼ الصغيرة مف 
[a-z]  
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ذا نريد التأكد مف عدـ وجودىا   وا 
[^a-z] 

 الحروؼ الكبيرة .نفس القصة مع 
 رات اخري ليذا الموضوع كالتالى :ىناؾ اختصا

\d [0-9]  9الى  0أي رقـ مف 
\D [^0-9]  9الى  0ممنوع األرقاـ مف  
\w [0-9A-Za-z_]  أو حروؼ  9-1أي رقـ مفA-Z 

 او احرؼ صغيره او_
\W [^0-9A-Za-z_] عكس السابؽ 
\s [\t\n\r]  يقبؿ مسافة أو سطر جديد أو

 )tabعالمة جدولة (
\S [^\t\n\r] عكس السابؽ 

  تحديد مكاف الكممة
يمكننا أف نقـو بتحديد مكاف الكممة ، اقصد بذلؾ أنو يمكنؾ تحديد مكاف الكممة إذا كانت في بداية أو نياية النص ونستخد ليذا األمر 

 مة و ($) لنياية الجمؿ .العالمتيف (^)لتحديد المكاف لبداية الجم
 مثال :

<? 
$y="how are you ? " ; 
if (ereg("^h",$y)) echo "true"; 
?> 

ذا لـ يجد كانت قيمة الػ trueتساوي  eregكانت قيمة الػ hبالبحث عف في الحممة فإذا وجد الجممة تبدا بحرؼ  phpىنا سيقـو الػ  eregوا 
  falseتساوي 

<? 
$y="how gone?" ; 
if (ereg("^g",$y)) echo "true"; 
?> 

     gخطأ ألف العبارة التبدأ بحرؼ eregفي ىذا المثاؿ ستكوف قيمة الػ
 ) فيي تفحص إذا كاف الحرؼ المراد فحصو موجود في نياية الجممة ^يمكننا فعؿ العكس بواسطة العالمو ($) التي عمميا عكس (

 مثاؿ :
<? 
$y="how g" ; 
if (ereg("g$",$y)) echo "true"; 
?> 
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 يمكننا أيضا اختيار إذا ما كاف واحد مف نمطيف صحيحًا بواسط العالمة ( | )
<? 
$y="how g" ; 
if (ereg("^y | g$",$y)) echo "true"; 
?> 

 . trueعند ذلؾ  eregبفحص الجممة فإذا وافقت أحد النمطيف كانت قيمة الػ PHPفي ىذا المثاؿ سيقـو الػ
 )    ?كاف حرؼ أو جممة متكررة بعدد مف المرات أو مره واحدة باستخداـ أحد ىذه الثالث رموز ( * ، + ، يمكننا أيضا تحديد إذا ما 

 تقـو عالمو الضرب بالتحقؽ مف أف الحرؼ الذي يسبقيا مكرر مرة أو أكثر أو غير موجود بتاتًا 
 مثاؿ :

Bea*t   
 وتوافؽ : 

Bet 
Beat 
Beaat  

 ف وجود عنصر مرة أو أكثر  :تقـو عالمة الجمع (+) بالتأكد  م
Bea+t  

 وتوافؽ :
Beat 
Beaat 
Beaaaaat  

 أما عالمة االستفياـ فتقـو بالتأكد مف وجود عنصر مرة واحده أو عدـ وجوده بتاتًا : 
Bea?t 

 وتوافؽ :
Bet 
Beat  

 وتأكد دائمًا أف ىذه الثالث عالمات مسبوقو بحرؼ .
 

 أو ثالث بشكؿ تحديدي يمكنؾ استخداـ القوسيف وعند إرادتؾ مثاًل التأكد مف سبؽ حرفيف 
 مثاؿ :

(wo)?man 
 ويوافؽ :

man  
woman  
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يمكننا التأكد مف تكرر حرؼ بشكؿ معيف مف المرات أو أكبر مف عدد معيف مف المرات أو أصغر مف عدد معيف مف المرات باستخداـ 
 {x,y}القوسيف 

 تيف إلى أربع مرات :) مكرر مر dفمثاًل لو أردنا أف نتأكد مف أف حرؼ (
d{2,4} 

 أما إذا أردنا أف نتأكد مف أنو مكرر أكثر مف مرتيف إلى عدد غير محدود مف المرات : 
d{2,} 

 مرات عمى األكثر :  4أما إذا أردناه أف يتكرر 
d{,4} 

 أو إذا اردناه أف يتكرر بعدد محدود مف المرات : 
d{8} 

 تقريبًا ) W\وبيف    w\) الذي معناه أي شي ولكف ليس حرفًا (الحروؼ التي بيف  b\أخيرًا نريد أف نمفت النظر إلى االختصار (
 قواعد تجدونو في الجدوؿ التالى :ممخص ما أخذناه مف ال 

[abc]  أي حرؼ كافa  اوb  اوc 
[^abc]  أي حرؼ غيرa  وb   وc 
[a-z]  كؿ الحروؼ مفa  الىz 
\d\D \d  لالرقاـ  و\D  لغير االرقاـ 

\w\W  \w لمحروؼ جميعيا و\W  لغير الحروؼ 
\s\S \s ) لمفراغspaceو (\S ) لغير الفراغno space( 

\b   الحروؼ التي بيف\w و\W  
 أي حرؼ .

(abc)  تقـو باعتبارabc .. كمجموعو 
حرؼ او مجموعة حروؼ مكرره مره اوغير مكرره  ?

 نيائيا
 رر مره او اكثرحرؼ او مجموعة حروؼ تتك +
حرؼ او مجموعة حروؼ تتكرر مره او اكثر او قد  *

 التتكرر نيائيا 
{x,y} .. تكرير بعدد معيف مف المرات 
{,y} .. تكرير بحد اقصي مف المرات 
{x,} ... تكرير بحد ادني مف المرات 
{x} تكرير بعدد معيف مف المرات 
 في بدايو النص ^
 في نيايو النص $
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 لمتاكد من ايميلتعبير 

^[_a-zA-Z0-9-]+(\.[_A-Za-z0-9-]+)*@[a-zA-Z0-9-]+(\.[a-zA-Z0-9-]+)*$ 

 شرح التعبير 

 يجب اف يبدا النص ^
[_A-Za-z0-9-]  أي حرؼ مفa-z كبيرا كاف او صغيرا او _او ارقاـ 

 وقد يكوف ىذا الحرؼ متكررا اكثر مف مره +
(\.[_A-Za-z0-9-]+) افو الى انو قد يتبع النقطو وحروؼ وارقاـباالض 

 وقد اليتبعو اوقد يتبعو ويتكرر اكثر مف مره *
 @وبعد ذلؾ يكوف لديو حرؼ اؿ @

[a-zA-Z0-9-]+(\.[a-zA-Z0-9-]+)*$  وايضا نفس القواعد في النيايو 
 مثال :

<? 
Function mailcheck($mail,$t) 
{ 
$T="^[_a-zA-Z0-9-]+(\.[_A-Za-z0-9-]+)*@[a-zA-Z0-9-]+(\.[a-zA-Z0-9-]+)*$"; 
If (EREG($T,$mail)) 
{ 
$r="the mail is true"; 
echo $r; 
} 
else 
{ 
$r="the mail is not true"; 
echo $r; 
} 
return ; 
} 
mailcheck("alfareees@hotmail.com",$t); 
?> 
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eregi() 
 ة األحرؼ كبيرة أو صغيرة أي أنو يمكننا كتابة المثاؿ السابؽ كالتالى :أنو غير حساسة لحال eregالفرؽ بيف ىذه الدالة والدالة 

<? 
Function mailcheck($mail,$t) 
{ 
$T="^[_a-z0-9-]+(\.[_a-z0-9-]+)*@[a-z0-9-]+(\.[a-z0-9-]+)*$"; 
If (EREG($T,$mail)) 
{ 
$r="the mail is true"; 
echo $r; 
} 
else 
{ 
$r="the mail is not true"; 
echo $r; 
} 
return ; 
} 
mailcheck("alfareees@hotmail.com",$t); 
?> 

ereg_replace() 
 ماذا لو أردت تحرير عبارة ما مف أحرؼ معينة وقد تكوف متكررة في جممة أوغير ذلؾ 

 لنفرض أف لدينا العبارة التالية : 
Mohmed love his game ……. 

 ارة ونريد أف نتخمص مف النقاط التي في نياية العب
 أو لدينا مثاًل ىذا المسار :

C:\windows\desktop 
 ) /) بػ (\ونريد أف نستبدؿ العالمة (

 التي أخذناىا سابقًا   rgular expressionوقواعد الػ  ereg_replaceكؿ ذلؾ ممكف بواسطة الدالة 
 البنية التي نستخدميا لمدالة كالتالى :

Ereg_replace(reg,string,var); 
المتغير الذي نريد  varالحرؼ الجديد ونضع بداًل مف الػ stringونضع مكاف الػ regular expressionالقاعدة لمػ  regف نضع في مكا

 استخالص الحروؼ منو . 
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 مثال :
<? 
$path =" C:\windows\desktop"; 
$tell= "Mohmed love his game ....."; 
$newpath= Ereg_replace("[\.]","/",$path); 
$newtell= Ereg_replace("\.","",$tell); 
echo $newpath; 
echo "<br><br>"; 
echo $newtell; 
?> 

 أساليب أخري لتتبع األخطاء 
  echoاستخداـ عباره 

ىو مف أقدـ االساليب وكاف يستخدـ مثاًل في فحص بعض متغيرات نموذج فمثاًل أنت لديؾ نموذج يقـو بإرساؿ معمومات إلى النموذج وقد 
 خدـ في اختبار األخطاء المنطقية التي يستصعب متابعتيا في الكود تست

 مثاؿ :
<?  
Echo “this is : $name”; 
Echo “<br>”; 
Echo “this is : $Email”;  
 كود يقـو بمعالجة معمومات المتغيريف//
 طباعة المتغيريف بعد اداء عممية المعالجة ورؤية النتائج//
Echo “this is after : $name”; 
Echo “<br>”; 
Echo “this is after: $Email”; 
?> 

  htmlفحص كود الـ
لرؤية إف كاف ىناؾ بعض  htmlقد تستخدـ كود جافا سكربت ويتـ إخفاء األخطاء وسط عالمات التعميقات فعميؾ حينئذ فحص كود الػ

  .األخطاء المخفية أـ ال
 تجاىل األخطاء 

أماـ الدالة لكي  @ماعميؾ أف تقـو بوضع  يا بيا أخطاء ولكنؾ تريد تجاىؿ ىذه األخطاء فكؿ لنفترض أنؾ تعمـ أف الدالة  التي صنعت
 يتـ تجاىؿ الخطأ عند حدوثو .

وأنت صنعت دالة تقـو بالقسمة عمى صفر ولف يتـ تنفيذىا  PHPمثاًل نحف نعمـ أف القسمة عمى الصفر مف األشياء الغير مقبولة في الػ
 أماـ الدالة .  @بتجاىميا فكؿ ما عميؾ أف تفعمو ىو وضع  PHPتريد أف يقـو  ألنيا باألصؿ خطأ ولكنؾ
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 مثاؿ :
<? 
function amail ($y) 
{ 
$y=$y/0; 
return $y; 
} 
$s= @amail(44); 
echo $s; 
?> 

 التعامل مع العميل
مواقع الويب ، مف األشياء األساسيو التي لـ  لبناء htmlيوفر رقـ عظيـ مف المميزات عف الػ PHPكما رأينا في الدروس السابقة ، فإف الػ

 ) وىو بالمعني الصحيح والصريح : نتكمـ عنيا حتي اآلف ىي الموثوقية (أو االستقرار 
 ..القابيمة عمى االحتفاظ بالمعمومات بيف صفحتيف منفردتيف أو مختمفيتف في المستعرض .

البيانات وجعميا مستقرة لمعالجة تتـ بيف صفحتيف ، كؿ طمب لصفحة في اليوفر أي ميكانيكيو لمحفاظ عمى  HTTPبدوف أي إضافات ، 
) ليس لو أي عالقة بأي طمب آخر ... مثاًل عندما تتطمب موقع المطور العربي ومف ثـ منتدي المطور العربي  فاف requestاالنترنت (

 ليما عالقو ببعضيما ...كؿ الطمبيف ليس 
) أي أنيا التعرؼ أي أف أمر طمب الصفحة ينتيي عند انتياء statelessفاقدة لحالتيا (  HTTPبمصطمح آخر يمكننا أف نقوؿ أف الػ

الطمب ، فيي عندما تقـو بنقؿ بيانات صفحة مف السيرفر الى المستخدـ فيي تعرؼ مف ىو المستخدـ الذي يطمب البيانات وعمى أي نافذه 
ذا عاد المستخدـ فطمب صفحة أخري فإنيا التعرؼ إ سيتـ نقؿ البيانات وعند انتياء ذلؾ فاف كؿ ىذا الموضوع ف كاف ىو نفس ينتيي وا 

 المستخدـ  أو  ال !
 فقط . PHPإف القدرة عمى الحفاظ عمى وجود البيانات ليست وسيمة أو ميزة او قوة مقتصرة عمى الػ

وبالرغـ مف ذلؾ فإف  htmlف طريؽ الػفمقد رأيت كيؼ استطعنا ارساؿ معمومات مف صفحة إلى صفحة بدوف خسراف أي معمومات وذلؾ ع
يمكننا اخبار  PHPالمستخدـ عندما يقـو بإغالؽ الصفحة عند استقباليا لمبيانات فاف ذلؾ يعني فقدانيا لألبد ، عف طريؽ استخداـ الػ

 طرؽ لعمؿ ذلؾ .... س ، ىناؾ ثالثالسيرفر بأف يقـو بارجاع البيانات بطريقة تمكننا مف الحفاظ عمييا ، مثمما سنري في ىذا الدر 
في التفاعؿ مع المستخدـ والمتصفح الذي   PHP، يتطمب منا مفيومية جيدة في كيفيو استعماؿ الػ PHPالتميز  الحقيقي في قوة الفيـ  لمػ

 . httpيستخدمو  لكي نتغمب عمى نقاط الضعؼ التي في الػ
 ذا اليوم والذي سنتكمم فيو عن : ىذا ىو موضوعنا لي

 التغمب عمي القصور فييـ . PHPومحدودية قدراتيـ ، وكيؼ يستطيع الػ htmlوالػ  HTTPالػ - 1
 االحتفاظ بالمعمومات التي نريد أف نستخدميا بيف طمب لصفحتيف مختمفيتف . - 2
 مكنكة الحفاظ عمى البيانات . - 3
 )  وكيفية استخداميا .cookiesالكعكات ( - 4
5 - PHP4  والػnative session – ة لمحفاظ عمى وجودية البيانات . كة الداخميالمكن 

 .. PHPكبيرة الحجـ بواسطة الػ –ىذا الدرس مفيد بشكؿ ظاىري لمف ىو جديد عمى انشاء مواقع متفاعمة متوسطة 
 إنو يحتوي عمى الكثير مف بعض األمثمو التي تفيدؾ . 
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تخدـ عبر متغير أو أكثر بيف أكثر مف صفحة ، مثؿ أف اليدؼ مف ىذا الدرس ىو أف تتعرؼ عمى كيفية الحفاظ عمى معمومات المس
 يؤكد استمرارية وجود البيانات . تجعؿ اسـ المستخدـ ظاىر في كؿ صفحة يقـو بالولوج إلييا ... مما

ي العادة عندما لنفرض أف لدينا موقعًا عمى االنترنت ىذا الموقع ييتـ ببيع وتسويؽ مواد غذائية أو أف ىذا الموقع يقدـ مسابقات ثقافية ، ف
ـو بدخوؿ أكثر مف صفحة يقـو المستخدـ بطمب شراء سمعة معينة أو عندما يختار الدخوؿ في مسابقة مف المسابقات الثقافية فإنو يق

 بالتتابع 
ئة معموماتو يختار السمعة في الصفحة األولى وبعد ذلؾ يقـو برؤية معمومات السمعة في الصفحة الثانية والصفحة الثالثة يقـو فييا بتعب

ي قاـ باختيارىا لمشراء أو غير ذلؾ إلى أف ينتيي مف كافة المعمومات وبعد ذلؾ تنتج لو في النياية صفحة فييا معموماتو والسمعة الت
 وفاتورة شراء !!

صفحات إلي أف أو يقـو باختيار نوع المسابقة الثقافية في الصفحة األولى وبعد ذلؾ يقـو بالحصوؿ عمى عدة أسئمو مقسمة عمى عدة 
 معموماتو وىؿ ىو فائز أـ خاسر!! ينتيي مف المسابقة فتخرج لو في النياية مجموع الدرجات لألسئمة و 

) وأقصد بذلؾ دخوؿ المستخدـ إلى صفحة وانتقالو مف صفحة maintain sessionفي الواقع ىذا مايسمونو بالمحافظة عمى الجمسة  (
 كي نستطيع متابعتو أواًل بأوؿ . غير ذلؾ مف البيانات ، لإلى صفحة مع المحافظة عمى معموماتو و 

النستطيع معرفة إذا ما كاف الشخص عندما يطمب صفحة ما ىو نفسو عندما يذىب إلى الصفحة الثانية إذ  httpوالػ htmlفي بروتوكوؿ الػ
ي مكاف بالعالـ يتكمـ ىذا الشخص ويقـو ) مف السيرفر فإف السيرفر يقـو بمعرفة مف أrequestأف المستخدـ عندما يطمب صفحة ما (

) ولكف بعد ذلؾ فإف السيرفر ال يعرؼ إذا كاف ىذا الشخص ىو responseبارساؿ استجابو إليو باعطاءه الصفحة التي كاف يطمبيا (
 الثانية أو الثالثة في السيرفر .نفسو الذي يقـو بطمب الصفحو 

نترنت لصناعة ميكانيكية إبقاء تفاعؿ مستمر بيف المستخدـ والسيرفر عف طريؽ وغيره مف لغات برمجة اال PHPىنا تأتي ميزة الػ
 ة التي ال فائدة منيا ، ولكي ال نعقد الموضوع دعونا نتكمـ عف ذلؾ عمميًا فذلؾ أفضؿ لفيـ الموضوع مف الثرثر   cookieو الػ sessionالػ

 استخدام الحقول المخفيو 
صفحة األولى تطمب مف المستخدـ ادخاؿ اسمو ، والصفحة الثانية تقـو بالترحيب بو واعطاءه ثالثة سنقـو اآلف بإنشاء ثالث صفحات  ، ال

 الثالثة تقـو باعطاءه النتيجة . أسئمة ، والصفحة
 افتح محرر نصوص لديؾ واكتب الكود التالي : 

<p dir="rtl" align="center">ادخؿ اسمؾ الكريـ </p> 
<form method="POST" action="quiz2.php"> 
<hr> 
<input type="text" name="name" size="20"><br> 
<input type="submit" value="إرساؿ" ></p> 
</form> 

 quiz.phpاحفظيا باسـ 
 قـ بفتح محرر النصوص واكتب الكود التالي : 

<html dir ="rtl"> 
<? 
If  (isset($name)) { 
Echo "مرحبا بؾ يا" . $name ; 
 Echo ' 
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<br> 
<form method="POST" action="quiz3.php" dir="rtl"> 
<input type="hidden" name = "thename" value = "’.$name.’">" 
 <p/> مف ىو أوؿ الخمفاء الراشديف ?  
  <p dir="rtl"><input type="radio" value="أبوبكر الصديؽ" name="khlifa">أبوبكر 
 <p/>. الصديؽ  
  <p dir="rtl"><input type="radio" value="عمر بف الخطاب" checked name="khlifa">عمر 
 <p/>بف الخطاب  
  <p dir="rtl">? مف ىو الفاروؽ</p> 
  <p dir="rtl"><input type="radio" name="faroq" value="عمر بف الخطاب"<عمر بف 
 <p/>الخطاب  
  <p dir="rtl"><input type="radio" name="faroq" value="سالـ" checked>سالـ بف 
 <p/>عامر  
<input type ="submit" value = "إرساؿ" dir="rtl"> 
</form>' ; 
} 
else 
{ 
echo "غير مصرح لؾ بدخوؿ ىذه الصفحة" ; 
} 
?> 

  quiz2.phpاحفظيا باسـ 
 قـ بفتح المفكرة واكتب الكود التالي :

<? 
If  ((isset($thename)) && (isset($khlifa)) && (isset($faroq))) 
{ 
echo 'لقد انتيت المسابقو يا '. $thename ; 
$range=0; 
$co = 0; 
        if ($khlifa =="أبوبكر الصديؽ") { 
        $range=$range+10; 
        $co = $co +1; 
        } 
    if ($faroq =="عمر بف الخطاب") 
             { 
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             $range=$range+10; 
             $co=$co+1; 
             } 
          if ( $range < 10) 
          { 
          echo "ليس ىناؾ أي إجابة صحيحة"; 
          } 
          else 
          { 
          echo "<br>"."عدد االسئمة التي أجبت عمييا =" . $co ; 
          echo "<br>" . "الدرجة التي حصمت عمييا " . $range ; 
          } 
} 
?> 

 في مجمد السيرفر ثـ قـ بتشغيميا قـ بوضع الممفات الثالثو السابقو 
 الشرح 

قمت في ىذا المثاؿ بمحاولة صنع مكنكة تواصؿ لمبيانات ، بمعني أنني أحاوؿ أف أقـو باالختفاظ بالبيانات عبر الثالث صفحات بشكؿ 
باختبار المتغيرات قبؿ طباعة أي شي فقد يقـو المستخدـ مثاًل باالحتفاظ  quiz3و  quiz2حظ أنني كنت اختبر في متواصؿ ، ال

بالصفحة التي وصؿ إلييا في المفضمة ثـ يقـو باكماؿ المسابقة في وقت آخر ولكني ال اريد ذلؾ بؿ أريد اف أجعؿ وقتيا محدودًا (طبعًا 
االنتقاؿ مف صفحة إلى صفحة اقـو باختبار إف كانت جميع ىذه سابقة طويمة) لذلؾ فإنني في كؿ عند ىذا الكالـ سيحصؿ إذا كانت الم

القيـ موجودة والحظ أنني كنت اجتفظ دومًا بقيـ المتغيرات في متغيرات جديدة في حقوؿ مخفية وكمما كاف عدد المعمومات أكبر في كؿ مره 
ويقـو بتفحص كيفية مالحقتو عبر  htmlـ كود الػكاف عدد الحقوؿ المخفية أكثر ، إف ليذه الطريقة أيضا مشاكميا فقد يفتح المستخد

المسابقة وقد يصنع ىو الكود في وقت الحؽ لكي يستطيع اكماؿ المسابقة بيذه الخدعة الماكرة ... لذلؾ يفضؿ أف ال تقـو بذلؾ وتقـو 
سطتو ومف ثـ فؾ ىذا التمغيـ في بمحاولة تمغيـ البيانات بوا regular expressionبجعؿ المسألة السابقة اكثر تعقيدًا باستخداـ الػ

 تصؿ الييا البيانات  .  الصفحات التي
   query stringsارسال بيانات بواسطة 

نستطيع ارساؿ بيانات بسيطة بواسطة االستعالمات التي نقـو بإضافتيا الى اسـ الصفحة في األعمى متبوعة بػ(?) عالمة استفياـ ثـ اسـ 
ذا كاف ىناؾ أكثر  رس النماذج لمزيد مف المعمومات .مف متغير يتـ الربط بينيـ بعالمة & وراجع د متغير وقيمتو وا 

 وقـ بكتابة الكود التالى فييا : ask.phpقـ بعمؿ صفحة وسميا 
<? 
If (isset($ask)) { 
 If ($ask == login) { 
  Echo "تـ تسجيؿ الدخوؿ إلى الصفحة"; 
 } 
} 
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if (!isset($ask)) { 
echo " الدخوؿ إلى الصفحة لـ يتـ تسجيؿ " . “<br>”; 
Echo "<A HREF=$PHP_SELF?ask=login>اضغط ىنا ليتـ تسجيؿ دخولؾ </a><br>"; 
} 
?> 

 لـ  يعمؿ بشكؿ جيد عمى الوندوز  عمى نظاـ تشغيؿ لينوكس إذا PHPقـ بتجربة ىذا المثاؿ عمى موقع يدعـ 
مات وعند الضغط عمى الرابط قاـ الرابط بارساؿ قيمو المتغير الذي يقـو الحظ أننا في أوؿ الولوج الى الصفحة لـ نستخدـ أي استعال

باختبارىا فاذا وجد انو قد تـ ارساليا (بواسطو الرابط الذي تـ الضغط عميو) قاـ بطباعة (تـ تسجيؿ الدخوؿ) واذا لـ يجدىا قاـ  PHPاؿ
 وي عمى المتغير في طياتو لذي يحتبطباعة (لـ يتـ تسجيؿ الدخوؿ ) باإلضافة إلى طباعة الرابط ا

 cookies)الكوكيز أو الكعكعات )
إذًا ماىي الكوكيز ، الكوكيز ىي عبارة عف بعض المعمومات أو القطع الصغيرة مف البيانات يتـ االحتفاظ بيا في جياز العميؿ لكي يتـ 

 اء أخري مثؿ :ييا بقيـ ضخمة لكنؾ تستفيد منيا في أشياالحتفاظ بيا عند الزيارات المختمفة لممستخدـ (العميؿ) ، أنت ال تقـو باالحتفاظ ف
 ت األلواف الخاصة لرؤية موقعؾ ) جعؿ لكؿ مستخدـ األلواف الخاصة التي يري فييا صفحتؾ ( أي أف تجعؿ لممستخدـ  مثاًل إعدادا - 1
 مرات اخري.ند زياراتو لموقعؾ في جعؿ مفتاح لممستخدـ لكي يستطيع بو التحكـ في بياناتو الخاصة ع - 2

الكوكيز مفيد لالستخداـ في األشياء البسيطة  والغير خطيرة ، لكنو اآلف يستخدـ بشكؿ سئ ، مثؿ استخدامو مثاًل في معرفة معمومات عف 
 المستخدـ بدوف عمـ منو ، أو تخزيف كميات كبيرة مف  البيانات فيو والتي مف األجدر أف يتـ حفظيا في ممؼ عمى السيرفر .

 خدامو مفيدا عندما تضمف أف جميع زوار موقعؾ تسمح متصفحاتيـ بالكوكيز (مثؿ طمبة المدارس أو شبكات انترانت ) . ويكوف است
 عندما يكوف فقط ألشياء بسيطة الضرر منيا عند عدـ السماح بالكوكيز بجياز العميؿ .

 بدايتك مع الكيوكيز 
 قبؿ أف نبدأ عمينا معرفة بعض األساسيات عف الكيوكيز 

التي أتت منو وتاريخ  لكوكيز عبارة عف قطعة صغيرة مف البيانات التي تستخدـ لتخزيف اسـ متغير وقيمتو مع معمومات حوؿ الموقعا
 انتياءىا .

 ) تتخزف في ممفات في جياز العميؿclient-side storageالكوكيز عباره عف تقنية لمتخزيف مف جية العميؿ (
 يا مف المكاف التي ارسمت منو . يتـ العبور إلى ىذه الكوكيز ومسح

ـو بوضع عندما يطمب المستعرض صفحة مف السيرفر وىذه الصفحة تقـو بتتخزيف كوكيز فإف السيرفر يقـو باخبار المستعرض بأنو سيق
 كوكيز لالستعماؿ الحقا .

 عند طمب الصفحو . عندما يتـ طمب الصفحة في مرة آخري يقـو المستعرض بارساؿ البيانات التي تـ إنشاؤىا سابقاً 
وقت صالحيتيا يتـ انتياء مده  الكوكيز بإنتياء وقت صالحيتيا االمحدد مف قبؿ السيرفر ويتـ مسحيا فوريًا عند اغالؽ الصفحة إذا كاف 

 صفرًا مف الثواني .
ىذا الوقت مف ضغط رابط بإختصار عندما يعطي السيرفر الكوكيز لممستعرض فإنو يقوؿ لؾ ىذا شي اتذكرؾ بو في وقت الحؽ (قد يكوف 

 زرتيا حتي بعد أسبوع أو أكثر ) .آخر في الصفحة التى 
  htmlالذي يتـ إرسالو قبؿ أي مخرج مف مخرجات الػ HTTP Headersيقـو السيرفر بإرساؿ الكوكيز عبر الػ

ى مف سيقـو بإرساؿ الكوكيز باإلضافو إلى أف المستعرض يتعرؼ عم  HTTP Headerوالمستعرض أيضا يقـو بإرساؿ الكوكيز عبر الػ
 .  www.phpbuilder.comفإنو لف يقـو بإرساليا  إلى موقع  www.php.netفمو كانت الكوكيز مثاًل مرسمة مف قبؿ الموقع 

 رساؿ الكوكيز  لكي يتـ اقتصار عممية العبور إلى الكوكيز إلى أماكف معينة .باستطاعتؾ عند إنشاء الكوكيز تحديد مسار يتـ ا

http://www.php.net/
http://www.phpbuilder.com/
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 قبؿ أف نقـو بوضع كود بسيط سنقـو اآلف بتعريؼ كيفية تخزيف الكوكيز وكيفية قراءتيا :
نؾ عند استعماليا باستثناء أ ()setcookieلغة حديثو لعمؿ سكربتات ويب فإنيا تأتي بدعـ كامؿ لمكوكيز بواسطة الدالة  PHPكوف الػ

 . htmlيجب استعماليا قبؿ طباعة أي مخرجات 
 ألمثؿ استخدامًا وىي بالترتيب : ثالث معامالت ، الثالثة األولى ىي األىـ وا ()setcookieتاخذ الدالة 
  قيمة حرفية يتـ تخزينيا كاسـ لممتغير 
  قيمة حرفية يتـ تخزينيا كقيمة لذلؾ المتغير 
 Unix timestamp قـو باإلشارة إلى تاريخ إنتياء الكوكيز الذي ي 

Unix timestamp   01/01/1970عبارة عف رقـ صحيح ال يحتوي عمى فواصؿ عشرية يقـو بحساب الثواني مف منتصؼ ليمة   .
ذا كنا نريد مثاًل أف نقـو بمسح الكوكيز بعد ساعة مف تخزينو فإننا نقـو باستعماؿ الدالة   timestampلػالتي تقـو بحساب ا ()timeوا 

 3600عمى  timeثانية وعمى ذلؾ سنقـو بإضافة ناتج الدالة  3600ثـ نضيؼ عميو الوقت الذي نريده وفي حالتنا الساعو تساوي 
 ـ مسح الكوكيز بعد ساعة واحدة ! لكي يت

 موضوعنا ىذا ىي : الثالث العوامؿ األخري التي يتـ ستخداميا أيضا في الكوكيز ولكنيا نادرة االستخداـ ولف نناقشيا في
  المسار الذي يتـ إرساؿ الكوكيز إليو فمو تـ فتح نفس الصفحة مف نفس الموقع ولكف مف مسار اخر ( مثاًل المسار كاف

pag\url\one  وتـ تغييره إلىpage\url\two  فاف المستعرض لف يقـو بارساؿ البيانات إلي الصفحة ألنو تـ تحديد المسار الذي
 ز اليو ) سيتـ ارساؿ الكوكي

 الدوميف الذي سيتـ إرساؿ البيانات إليو وىو مفيد في حالة ما إذا كاف ىناؾ أكثر مف دوميف تريد ارساؿ الكوكيز اليو 
  متغير مف نوعinteger  يتـ اإلشارة إليو بػsecure  يتـ في حالة استخداـ عمميات تشفير بالػSSL  

) وعندئذ فإنو لو كاف لدينا كوكيز globalارسالو يتـ تخزينو ضمف المتغيرات العامة ( العبور الى الكوكيز بسيط جدًا فالمتغير الذي يتـ
 !!  ahmed$فإف قيمتو توضع مباشرة في متغير اسمو  ahmedاسمو 

أردنا يمكننا مسح الكوكيز بأكثر مف طريقة ، بالطبع فإف المستخدـ يستطيع مسح الكوكيز وتغيير محتوياتيا بنفسو ولكف في حالة ما إذا 
 ننا نستخدـ إحدي ىاتيف الطريقتيفأف نجعؿ السيرفر يقـو بمسحيا فإ

 إما أف نقـو بإخبار السيرفر بوقت قديـ :
<? 
Set cookie (“ahmed” , “0”, time()-999); 
?>  

ما القياـ بمسح الكوكيز بكتابة اسمو فقط :   وا 
<?  
Setcookie (“ahmed”); 
?> 

 مثال لتخزين وقراءة  كوكيز 
 بفتح المفكرة واكتب الكود التالي : قـ 

<? 
If  ($thename)  setcookie ("rname", $thename, time()+3600); 
Echo '<form method="post"> 
<input type ="text" name="thename"> 
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<input type="submit" value="تسجيؿ"> 
</form>'; 
echo "قيمو المتغير الذي لديؾ". " ". $thename ."<br><br>"; 
echo "قيمة الكوكيز =" . $rname ; 
?> 

 الشرح 
 عند تشغيؿ الصفحو الوؿ مره 

فإذا تـ الحصوؿ عميو فسيتـ وضع قيمتو في كوكيز باسـ  thename$عند تشغيمؾ لمصفحة سيتـ اختبار ما إذا كاف ىناؾ متغير باالسـ 
)rnameارساؿ أي بيناات بعد) وبعد ذلؾ طباعة نموذج مف مربع نص واحد ) (وطبعا لف يتـ الحصوؿ عميو في أوؿ مرة ألننا لـ نقـ ب

 وزر إلرساؿ المعمومات .
وطباعتيا وبالطبع ال  rname$ويتـ فحص قيمة الكوكيز  thename$ويتـ طباعة قيمة المتغير إذا كاف ىناؾ أي متغير تـ ارسالو باسـ 

 يوجد حتي اآلف أي كوكيز .
 المرحمة الثانية 
أي شي في مربع النص (اكتب اسمؾ مثاًل) ثـ قـ بضغط زر االرساؿ سيتـ ارساؿ البيانات الى نفس الصفحة ولكف ىذه  اآلف قـ بكتابة

) وبعد ذلؾ سيتـ طباعة النموذج بشكؿ عادي وسيتـ طباعة rnameالمرة سيتـ تسجيؿ قيمة المتغير الذي يحمؿ البيانات في الكوكيز (
ألننا فقط قمنا بتسجيمو ولـ يتـ ارسالو عند طمب الصفحة (ألننا  rname$طباعة قيمة المتغير ولكف لف يتـ  thename$قيمة المتغير 

 نعرؼ أنو يتـ ارساؿ الكوكيز عند طمب الصفحة وىذه المرة عندما طمبنا الصفحة لـ يكف الكوكيز موجودًا باألصؿ فمـ يرسمو السيرفر وقمنا
 نحف بتسجيمو استعدادًا لممرحمة القادمة ) . 

 لمرحمة الثالثة ا
  thename$في ىذه المرة سيكوف الكوكيز موجودًا فسيتـ ارسالو عمى ىيئة متغير ويتـ ارسالو ومف ثـ طباعة النموذج وقيمو المتغير 

 وقيمة الكوكيز الذي يوجد بجيازؾ ! 
 sessionبدايتك الى الـ

ولـ تكف موجودة ضمف اإلصدارات التي قبمو بؿ كاف  PHP4الػ ىي عبارة عف تقنية لمترابط مع المستخدـ وىي موجودة ضمف sessionالػ 
عمى فيمنا لمكوكيز وكيفية استعماليا ولقد تكممنا  sessionيجب أف تقـو بتركيب مكتبة لكي تستطيع استخداـ ىذه التقنية ، يعتمد فيمنا لمػ

ال  httpاصؿ بيف المستخدـ والسيرفر ، فمقد قمنا أف الػلعمؿ ميكانيكية تو  sessionعف الكوكيز بشكؿ جيد في الدرس السابؽ ، يستخدـ الػ
يوفر لنا ميكانيكية لعمؿ تواصؿ ، فإذا طمب المستخدـ صفحة مف السيرفر فإف السيرفر يقـو بإعطائو ما أراد وينتيي عند ذلؾ فال يعرؼ 

تقنية تواصؿ بيف المستخدـ والموقع ، ألجؿ عمؿ  sessionإف كاف ىو نفس المستخدـ أو ليس ىو ... ألجؿ ذلؾ تـ انشاء تقنية الػ
فبإستطاعتؾ مثاًل أف تقـو بتحديد عدد زيارات مستخدـ معيف لصفحتؾ ليـو واحد أو ألسبوع أو لمدة معينة مف الوقت .... أو يمكنؾ عمؿ 

لموقع عندما يقـو بإضافة متجر إلكتروني بسيط يستطيع المستخدـ شراء عدة أشياء دفعة واحدة مف الموقع ويكوف عمى تواصؿ بينو وبيف ا
 إلي سمة التسوؽ أو حذؼ مشتريات. مشترى

عطاء بعض األمثمة البسيطة ، سأقـو بالتكمـ عف كيفية إعداد الػ Sessionقبؿ أف أتكمـ عف كيفية استخداـ الػ  . PHPمع الػ sessionوا 
  PHPفي الـ sessionاعدادات الـ

  php.iniجب عميؾ  أف تتعرؼ عمى بعض اإلعدادات التي في ممؼ الػبشكؿ جيد ي sessionلكي تستطيع التعامؿ مع الػ
إعداد ولكف لف نتطرؽ إلييا كميا بؿ سنتكمـ عف األساسية والميمة  19ىناؾ حوالى  sessionعندما تفتح الممؼ ستجد قسمًا خاصًا فيو بالػ

 وكيفية عممو sessionمنيا فقط  كبداية لنا لمتعرؼ عمى الػ
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 زيف اعدد طريقة  التخ
session.save_handler (files | mm | user) 

 ستجد ىذه العبارة مكتوبة في الممؼ كالتالى بشكؿ افتراضي :
session.save_handler = files 

 وىناؾ ثالث حاالت لمتخزيف : sessionوىذا اإلعداد يقـو بتحديد طريقة التخزيف لمػ
 التخزيف في ممفات عادية عمى السيرفر :  - 1

session.save_handler = files 
 التخزيف عمى ذاكرة السيرفر :  - 2

session.save_handler = mm 
التخزيف بطريقة أخري معرفة ومعينة مف قبؿ المستخدـ مثؿ التخزيف في قواعد البيانات وىذا ما سوؼ نقـو بالتفصيؿ عنو بعد الكالـ   - 3

 عف قواعد البيانات :
session.save_handler = user 

 بتخزينيا عند استخدامؾ لألعداد األوؿ واإلفتراضي خاصة عندما يكوف sessionجب أف تأخذ في اعتبارؾ عدد الممفات التي سيقـو الػي
 عدد الزوار بالمئات أو اآلالؼ .

 لسيؿ مسح البيانات منيا ببساطة .قد يكوف استعماؿ الذاكرة أسرع ولكف المشكمة أنو مف ا
أكثر الطرؽ مرونة ، ولكنيا معقدة وصعبة جدًا ، وىي تعطيؾ مرونة لتخزيف البيانات في أي وسائط مدعومة مف الطريقة الثالثة قد تكوف 

 . oracleو  mysqlمثؿ قواعد بيانات  PHPقبؿ الػ
  filesالذي افترضو اآلف أنؾ قمت بوضع قيمة ىذه الخاصية إلى 

 إعداد مكاف التخزيف 
session.save_path (path/to/directory) 

  filesىذه الخاصية مفيدة إذا كنت قد ضبط اإلعداد السابؽ إلى 
رفر لكي تمنع تقـو ىذه الخاصية بتحديد مكاف التخزيف عمى السيرفر  ومف األفضؿ أف تقـو بتحديد مكاف التخزيف بعيدًا عف مجمد السي

 تصفح ىذه الممفات .
  sessionاإلنشاء التمقائي لمػ

session.auto_start (0 | 1) 
سيتـ إنشاؤه تمقائيًا عند كؿ زيارة لمموقع أو ألي صفحة مف صفحاتو بدوف إدراج كود  sessionىذا اإلعداد يقـو بتحديد إذا ما كاف الػ

 ) إذا أردت ذلؾ .1في كؿ صفحة ... وعمى ذلؾ فإنؾ تقـو بوضع القيمة إلى ( sessionالػ
ـ بوضع قيمة ىذا لكؿ صفحة تمقائيًا ومف غير طمب فستقو  sessionبعمؿ  يقـو PHPتجعؿ الػ  وعمى إفتراض أنؾ ال تحتاج إلى أف

 )0اإلعداد الى (
  SIDالـ

يستطيع تتبع ىذا الزائر وعدد المرات التي قاـ فيو الزائر بالدخوؿ لميـو الواحد ، يقوـ  sessionعندما يقـو الزائر بزيارة صفحتؾ فإف الػ
بالزائر ، وكؿ رقـ  sessionأو رقـ معرؼ تمقائي بشكؿ افتراضي عندما تقـو بطمب إنشاء ) SID  )session identefierبعمؿ  PHPالػ

 شبيو لمشكؿ التالى : PHPمعرؼ يختمؼ عف اآلخر تمامًا ، إف رقـ المعرؼ الذي ينشئو الػ
fc94ad8b1ee49ef79c713ee98ac1fcc4 

 لممستخدـ : SIDمتابعة الػ PHPىناؾ طريقتيف يستطيع بيا الػ
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 طريؽ المتابعة والتخزيف بتسمسؿ في الكوكيز . عف - 1
 عرؼ بعنواف الصفحة في االنترنت .عف طريؽ اتباع رقـ الم - 2

 سنأخذ أمثمة عف كال الطريقتيف :
  استخداـ الكوكيز - 1

اعتبارؾ أف  بالطبع ىذه ىي أكثر الطرؽ شيوعًا  لمحصوؿ عمى  ترابط بيف المستخدـ والموقع وىي األسيؿ ، ولكف يجب أف تضع في
  المستخدـ قد يكوف قد ألغي أو منع  ميزة الكوكيز في المتصفح أو قد يكوف متصفحو ال يدعـ الكوكيز .

  كيموبايت . 5زيد حجـ الكوكيز عف خذ في اعتبارؾ أف بعض المتصفحات ال تسمح بأف ي
 مع الكوكيز : sessionالبدء باستخداـ الػ التي يجب معرفة معمومات عنيا قبؿ php.iniىناؾ بعض اإلعدادات البسيطة في ممؼ 

session.use_cookies (0 | 1)  
) فيذا يمنعؾ مف استخداـ الكوكيز مع 0أو ال وعند وضع القيمة ( sessionىذه الخاصية تحدد ماذا كاف يمكنؾ استخداـ الكوكيز مع الػ

 sessionالػ ) فيذا يسمح باستخداـ الكوكيز مع1) وأما اذا كانت قيمتو (sessionالػ(
session.name (Default: PHPSESSID) 

ولف اقـو بتغيير ىذا   PHPSESSID ) واإلعداد االفتراضي ىوSIDىذا اإلعداد يقـو بتحديد اسـ الكوكيز الذي سيحتفظ برقـ المعرؼ (
 يـ المثاؿ الذي سأطرحو بعد قميؿ اإلعداد لكي تستطيع ف

session.cookie_lifetime (Default: 0) 
) واإلعداد االفتراضي ىو صفر ، أي أنو سيتـ مسح SIDـو ىذا اإلعداد بتحديد المدة التي سيبقي فييا الكوكيز الذي يحتفظ بقيمة الػ(يق

 المستخدـ لنافذة المتصفح مباشرة الكوكيز تمقائيًا بعد اغالؽ 
session.cookie_path (Default: /)  

 زيف الكوكيز لو .. ال تقـ بتغيير قيمتو ودعو كما ىو  يقـو ىذا اإلعداد بتحديد مسار دوميف يتـ تخ
session.cookie_domain (Default: null) 

 ، ال تقـ بتغييرىا nullيقـو ىذا اإلعداد بتعريؼ اسـ دوميف يتـ تخزيف الكوكيز لصالحو .. والقيمة االفتراضية ىي 
 ()set_cookie) تساوي واحد فاف ال داعي الستدعاء الدالة session.use_cookiesضع في اعتبارؾ انو اذا كانت قيمو االعداد (
  PHPإلعداد الكوكيز بؿ سيتـ اعدادىا تمقائيًا بواسطة الػ

 اإلضافة أوالكتابة إلى عنواف الصفحة  - 2
ذا كاف الكوكيز غير إلى عنواف الصفحة يعتبر مف األشياء البشعة جدًا رغـ أف طريقتو سيمة ومفيدة في حالة ما إ SIDإف إضافة عنواف الػ

 مدعـو في المتصفح بشكؿ جيد 
 مثاؿ :

<a href="configure.php?<?=SID?>">Go to the configuration page</a> 
 قـو بإعطاء رقـ  معرؼ لممستخدـ .الذي سي SIDبيذه الطريقة نقـو بإضافة المتغير المرجعي 

 sessionمتابعة الـ
بدوف خوؼ ، سأبدأ اآلف في طرح بعض األمثمة البسيطة  sessionدخؿ عالـ البرامج المسيره بالػلقد أخذنا حتي اآلف معمومات تجعمنا ن

وتخزينو الستعمالو الحقًا ،  SID... سأشرح في ىذا المثاؿ كيفية إنشاء الػ sessionالتي تثبت لديؾ بعض المفاىيـ األساسيو في الػ
يفيـ أنو يستطيع نخصيص لوف الخمفية الذي يريد أف يشاىد بو صفحات موقعنا ... وخالصة السيناريو لمصفحة أننا نريد مف المستخدـ أف 

 سأقـو بتخزيف قيمة مبدئية في المتغير الذي يقـو بتحديد لوف الصفحة ، أنا افترض طبعًا أف المتصفح يدعـ الكوكيز :
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  sessionسكربت يقـو بانشاء وتسجيؿ متغير 
<? 
session_start(); 
session_register("zx"); 
session_register("co"); 
$zx=10; 
$co++; 
echo 'مرحبا بؾ في موقعنا أييا الزائر الكريـ '."<br>"; 
echo "عدد زياراتؾ ليذه الصفحة=".  $co ; 
echo "<br>"; 
echo '<a href="php2.php">الصفحة الثانية</a>'; 
?> 

ف كانت الترجمة غير صsessionاقصد بالجمسة ىي الػ(  حيحة ولكف فقط نأخذه كمصطمح .) وا 
 أو سمو ما شئت . session) أو متغير الػsession-variableمتغير الجمسة ىو الػ(

 الشرح 
) وقمنا بزيادة القيمة zx) لممتغير (10) وقمنا بإعطاء القيمة (co) ومتغير اسمو (zxيقـو ىذا السكربت في البداية بإنشاء متغير اسمو (

)  بواحد وكتبنا مرحبا بؾ اييا الزائر الكريـ في موقعنا ، ثـ قمنا لو إف عدد زياراتؾ ليذه الصفحة ىي قيمة coفي ( الموجودة (وىي الصفر)
 ) ثـ اعطيناه رابط لمصفحة الثانية . coالمتغير( 

، وىذا الكوكيز  PHP.iniفي الواقع إف ىذه المتغيرات وقيميا يتـ االحتفاظ بيا في كوكيز لو اسـ خاص قمنا بتحديده سابقًا مف ممؼ 
 . sessionلمػ SIDيحتفظ بقيمة الػ

 أيف سيحتفظ بقيمة المتغيرات ألننا بدأنا بكممة الػ: PHPنحف ال نقـو بإخبار الػ
session_start(); 

 . sessionسيفيـ أنو سيقـو بتخزيف القيمة في الكوكيز الخاص بالػ PHPوعمى ىذا فإف الػ
يط لعدد المرات التي سوؼ نقـو بيا يزيارة الصفحة فعند عمؿ تحديث لمصفحة سيتـ زيادة العداد بمقدار كعداد بس coقمنا بجعؿ المتغير 

 واحد
$c++;  

 اعة القيمة بوطبعًا قبؿ زيادة العداد بقيمة واحد فإنو يتـ حساب القيمة السابقة لممتغير عند إنشاءه تمقائيًا ... ومف ثـ يتـ الزيادة وبعد ذلؾ ط
 SIDػكتابة رقـ ال

 php2.phpاكتب اآلف الكود التالي واحفظو باسـ 
<? 
session_start(); 
echo $PHPSESSID ."<br>"; 
echo $zx; 
?> 

  .) session(الذي ىو اسـ الكوكيز الخاصة بالػ PHPSESSID$وذلؾ بطباعة قيمو المتغير  SIDفي ىذه الصفحة نقـو بطباعة قيمة الػ
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لكي ألفت نظرؾ بأف الكوكيز ما زاؿ يحتفظ بيا ولـ يفقدىا ألننا قد حددنا اإلعداد في  zx$قيمة  المتغير بعد ذلؾ قمنا في النياية بطباعة 
أي لمده ساعة ثـ بعد تمؾ الساعة سيتـ مسح الكوكيز ولف يمكنؾ استرجاع قيمة أي  3600الخاص بوقت الكوكيز الػ  php.iniممؼ 

 متغير :
session.cookie_lifetime = 3600 

 إال عف طريؽ إضافو األمر  sessionإلى معموماتؾ أنو ال يمكنؾ قراءة القيـ لمكوكيز الخاصة بالػواضؼ 
session_start(); 

 .  sessionيجب أف تبدأ بيذا األمر دائمًا إذا أردت قراءة قيـ المتغيرات التي يحتفظ بيا الكوكيز الخاص بالػ
  sessionمسح متغير من الـ

 تخداـ ىذه الدالة :كؿ ما عميؾ فعمو ىو اس
session_unregister(variable name); 

 ) variable nameتقـو بوضع اسـ المتغير في مكاف الػ(
 مثاؿ :

session_unregister(“brn”); 
 ) session) مف الػكوكيز الخاصة بالػ(brnسيقـو ىذا األمر بمسح المتغير (

  sessionقراءة قيم المتغيرات في الـكوكيز الخاصة بالـ
 كؿ ما عميؾ فعمو ىو استخداـ الدالة :  

session_encode(); 
  مثال :

<? 
session_start(); 
session_register("bgcolor"); 
session_register("name"); 
session_register("email"); 
$bgcolor = "#8080ff"; 
$name = "alfareees almolthem"; 
$email = "php@php.com"; 
$e = session_encode(); 
print "The encoded string is: $e"; 
?> 

فيجب عمينا  session. ىذه مجرد مقدمة ولكي نستطيع أف نتعمؽ بالػ sessionبيذا السكربت نكوف قد أنيينا درسنا عف مقدمة بسيطة لمػ
 أف نتعمـ شيئًا عف قواعد البيانات .

 ى اشرؼ االنبياء والمرسميف ، سيتـ التطرؽ في ىذا الدرس بمشيئة اهلل الى ما يمي : بسـ اهلل الرحمف الرحيـ والصالة والسالـ عم 111    
 .  ifعبػاراة الػ  -
 .  elseعبػاراة الػ  -
 .  elseifعبػاراة الػ  -
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 .  switchعبػاراة الػ  -
 .  whileحمقة التكرار  -
 .  forحمقة التكرار  -
 .  do whileحمقة التكرار  -
 :  ifعبـاراة الـ  -

، فيمكف  ifتتبع نفس االسموب في كتابة الػ  PHPفي كتابة السكربات شي أساسي ، وكما في لغات البرمجة األخرى فإف الػ  ifاستخداـ الػ 
) فسيتـ تنفيذ االسطر المحددة ، وبتفصيؿ أكثر يجب وضع الشرط  trueوبالتالي اذا كاف الشرط صحيحًا (  ifتحديد شرط معيف مقترف بالػ 

} { في حاؿ وجود يف قوسيف ( ) ، ووضع االسطر المطموب تنفيذىا بيف العالمػات } { ، مع مالحظة أنو يمكف التخمي عف العالمات ب
 سطر واحد فقط . 

) ، يحتوي عمى اإلسـ والبريد والرسالة ، ونرغب في معرفة ما اذا كاف المرسؿ قد مأل  Mail Fourmفمنفترض وجود نموذج بريدي ( 
لحقوؿ وبالتالي إرسػاؿ الرسػالة ، او انو لـ بفعؿ ذلؾ وبالتالي عرض رسػالة ( فضاًل قـ بتعبئة البيػانات كاممة ) ، لعمؿ ذلؾ نحتاج جميع ا

 معرفة أسمػاء المتغيرات في النموذج ، ولذلؾ فمنفترض أف المتغيرات كالتالي : 
، ولعمؿ الشرط األوؿ ( اذا كاف اإلسـ لـ ُيدخؿ فمف يتـ ارسػاؿ الرسػالة )  $ )later$ ) ، ( الرسػالة email$ ) ، ( البريد name( اإلسـ 

: 
<?  
 if ( $name == "" )   
 echo "فضاًل قـ بتعبئة البيػانات كاممة ";  
 ?> 

مع مالحظة أف $ ال يحتوي عمى أي قيمة ( أي فراغ ) فسيتـ تنفيذ السطر التالي وطبػاعة الجممة ، nameوالمعنى أنو إذا كاف المتغير 
 المطموب تنفيذه ىـ سطر واحد فقط ولذلؾ لـ نستخدـ } { ، بؿ في حالة وجود أكثر مف سطر يجب استخداميا كالتالي :

<?  
if ( $name == "" )  {  
echo "فضاًل قـ بتعبئة البيػانات كاممة<br> ";  
echo "لـ تقـ بإدخػاؿ اإلسـ ";  
}  
?> 

 :  elseعبـاراة الـ  -
عبػارة تتيح امكانية وجود اجراء ثاني لعدـ تحقؽ الشرط ، ففي مثالنا السابؽ كاف االجراء طباعة الجممة اذا تحقؽ الشرط ، ولكف في ىذه ال

ي حالة عدـ تحقؽ الشرط فمف يكوف ىناؾ اجراء لتنفيذه ، بؿ اف االجراء سيتـ تنفيذه اذا تحقؽ الشرط ومف ثـ سيتـ اكماؿ بقية االسطر ، وف
 لوضع اجراء آخر في حالة عدـ تحقؽ الشرط ، وبالمثاؿ يتضح المقاؿ : elseؿ ىذه الحالة يتـ استخداـ الػ حالة مث

<?  
if ( $name == "" )  {  
echo "فضاًل قـ بتعبئة البيػانات كاممة";  
}  
else   
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{  
echo "، شكرا لؾ تـ ارسػاؿ الرسػالة";  
}  
?> 

$ ال يحتوي عمى أي قيمة ، nameضاًل قـ بتعبئة البيػانات كاممة ) اذا تحقؽ الشرط أف المتغير في ىذا المثاؿ سيتـ طباعة الجممة (ف
$ ، مع nameوسيتـ طباعة الجممة (تـ ارسػاؿ الرسػالة ، شكرا لؾ ) في حالة عدـ تحقؽ الشرط ، أي في حالة وجود قيمة في المتغير 

تعتبر  else$ ) ولكف العبػارة nameد ، فالظاىر ىو شرط واحد ( "" == مالحظة أف ىذا المثاؿ يحتوي عمى شرطيف وليس شرط واح
 غير ذلؾ ) فقـ بطباعة الجممة .  شرطًا بحد ذاتيا ولو لـ يكف ىذا الشرط مكتوبًا ، وكما ىو واضح فمعنى ىذا الشرط ىو ( إذا كاف

 سطر القميمة القادمة .تضح في األيمكف أف يكوف الشرح غير واضح تمامًا ، ولكف أىمية فيـ الطريقة ست
 :  elseifعبـاراة الـ  -

، وفي حاالت  elseفي العبارة السابقة ذكرنا أنو يوجد شرطيف واجرائيف ، أحد ىذيف الشرطيف غير مكتوب بؿ ىو مفيـو مف ادراج العبػارة 
لعمؿ مثؿ ىذه  ifمع الػ  elseifالعبػارة كثيرة ال يكفينا مجرد شرطيف واجرائيف التماـ بعض السكربات المعقدة ، فمذلؾ يمكف نستخدـ 

ار السكربات ، فمو افترضنا أف لدينا عداد لزوار الموقع ونريد اظاىر العداد بحيث يتـ قراءتو بشكؿ جيد ، اي بمعني اخر اذا كاف عدد الزو 
( عدد الزوار : زائريف ) ... وقس عمى  ) فسيتـ طباعة الجممة 2) فسيتـ طباعة الجممة ( عدد الزوار : زائر واحد فقط ) واذا كاف (  1( 

نية فقط ، ) فسيتـ عرض الجممة الثا 2) فسيتـ عرض الجممة األولى فقط وعندما يكوف عدد الزوار (  1ذلؾ ، فعندما يكوف عدد الزوار ( 
 وىكذا لبقية الشروط . 
 شرحو سابقًا : $ ) ىو عداد الزوار ، فالمثاؿ التالي يبيف ما تـcounterبافتراض أف المتغير ( 

<?  
if ( $counter == 1 )  {  
echo " عدد الزوار : زائر واحد فقط ";  
}  
elseif ( $counter == 2 )  {  
echo " عدد الزوار : زائريف ";  
}  
elseif ( $counter >= 3 && $counter <= 10 )  {  
echo " الزوار عدد  : $counter زوار";  
}  
else {  
echo " ارالزو  عدد  : $counter زائر";  
}  
?> 

 كما ىو واضح في المثػاؿ السابؽ سيتـ ما يمي : 
  1الشرط : العداد يساوي 

 اإلجراء : طبػاعة ( عدد الزوار : زائر واحد فقط ) 
  2الشرط : العداد يساوي 
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 اإلجراء : طبػاعة ( عدد الزوار : زائريف ) 
  10اوي و اصغر أو يسػ 3الشرط : العداد أكبر أو يساوي 

 اإلجراء : طبػاعة ( عدد الزوار : ( العداد ) زوار ) 
 الشرط : العداد ال يحقؽ أي مف الشروط 

 عدد الزوار : ( العداد ) زائر ) اإلجراء : طبػاعة ( 
ف الجممتي مالحظة بسيطة فقط ، وىي عمى العالمة && التي تعني ( و ) ، وىي مف عالمات الجمع بيف جممتيف ، فيجب أف تكوف

 صحيحتيف لتحقؽ الشرط .
 :  switchعبـاراة الـ  -

 case، ولكف يمكف استخداـ اكثر مف شرطريف باسموب أخر ، غير انو يجب اسناد قيمة معينة لمػ  ifىذه العبػارة قريبة جدًا مف العبػارة 
نياية األمر يعود الى المصمـ واييما يفضؿ ، ، وفي ال caseوىي ىنا بمثابة الشرط ، لكي يتـ تنفيذ االجراء المحدد لذلؾ الشرط أو الػ 

بنفس الطريقة ، والمشكمة الوحيدة ىي كما قمنا أنو يجب اسناد قيمة معينة لكؿ  switchوكما في المثاؿ السابؽ يمكف كتابة مثاؿ بالػ 
case  ) ب كتابة العميمة مجيدة النو يج) ، وىذه  10الى  3وبالتالي فإف الشرط الثالث مف المثاؿ السابؽ يجب تفريقو لكؿ قيمة مف

 سطر لكؿ قيمة كما يمي : 
  3القيمة : 

  case : 3الػ 
 االجراء : طبػاعة ( عدد الزوار : ( العداد ) زوار ) 

  4القيمة : 
  case : 4الػ 

 االجراء : طبػاعة ( عدد الزوار : ( العداد ) زوار ) 
  5القيمة : 

  case : 5الػ 
 الزوار : ( العداد ) زوار ) االجراء : طبػاعة ( عدد 

 ......... الخ ... 
 وفي المثاؿ التالي ساتغاضى عف الشرط الثالث بكاممو ، واذكر بقية الشروط والحاالت لمجرد فيـ طريقة عمؿ ىذه العبػارة :

<?  
switch ($counter)  
{  
case "1";  
echo " عدد الزوار : زائر واحد فقط ";  
break;  
case "2";  
echo " عدد الزوار : زائريف ";  
break;  
default;  
echo " الزوار عدد  : $counter زائر";  
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break;  
}  
?> 

 استخدمنا في ىذه المثاؿ بعض الجمؿ وتعني ما يمي : 
Switch  . وتكتب في البداية مع ادراج اسـ المتغير الذي سيتـ عمؿ الشروط عميو 
Case يا الشرط . أي في حالة ( .... ) ويكتب بجانب 
Break  . وتعني ايقاؼ العممية والخروج مف الشرط بعد تنفيذ أحد اإلجراءات 

Defaukt  وىي تقابؿ العبػارةelse . أي بمعنى أنيا ألي حالة لـ يتـ ذكرىا في الشروط 
 :  whileحمقة التكرار  -

تنفيذ ما بيف عالمات الشروط } { ، والفرؽ الوحيد بينيا وىي ابسط حمقات التكرار عمى األطالؽ ، بحيث تاخذ شرط واحد فقط وتبني عمى 
ىو انيا ستقـو بتنفيذ االجراءات طالما كاف الشرط صحيحًا ، وىذا يعني احتماؿ تنفيذ اإلجراء أكثر مف مرة ، وىذ الدالة مفيدة  ifوبيف الػ 

دوؿ معيف في قاعد بيانات ونريد ادراجو في صفحة في ادراج الحقوؿ مف الجدواؿ وغيرىا مف االستخدامات ، بحيث لو افترضنا وجود ج
PHP  فسيكوف مف اىـ خيارات االستخداـ ىذه الدالة ، وباذف اهلل سيتـ التطرؽ لقواعد البيانات في الدروس القادمة ، وفي الوقت الحالي ،

 ساذكر مثاؿ بسيط عمى ىذه الدالة لفيـ طريقة استخداميا :
<?  
$total = 10;  
while ( $total <= 50 )   
{  

echo " 50العدد أقؿ مف<br>";  
$total +=10;  
}  
?> 

قامت بتنفيذ االجراء طالما أف  whileمرات ، الف حمقة التكرار  5) سيتـ طباعتيا  50كير بسيط يمكف معرفة أف الجممة ( العدد أقؿ مف 
$ ) فعاًل اصغر أو يساوي الػ ( totalلشرط صحيح الف الػ ( ) وا 10$ ) يساوي ( totalالشرط صحيح ، وفي المرة األولى كاف المتغير ( 

) ومف ثـ الرجوع والمقارنة مف جديد ،  10$ ) بقيمة ( total) ، فتـ تنفيذ ما بيف عالمات الشرط ، ومف ذلؾ زيادة متغير المجموع (  50
لي الدخوؿ مرة أخرى وتنفيذ األجراء .... وىكذا ) وأيضػًا الشرط صحيح وبالتا 20$ ) يساوي ( totalوفي ىذه الحالة صار المتغير ( 

)  60$ ) تساوي ( total) وبالتالي الشرط صحيح ، ومف ثـ تصبح قيمة الػ (  50$ ) يساوي ( totalحتى يتـ الوصوؿ الى أف قيمة الػ ( 
 وفي ىذه الحالة يتـ ايقاؼ تنفيذ االجراءات ألف الشرط غير صحيح .

 :  forحمقة التكرار  -
$ ) في سطر ، totalكانت القيمة االبتدائية لممتغير (  whileطريقة أسيؿ لمتعامؿ مع المثاؿ السابؽ ، فاستخداـ حمقة التكرار يوجد 

،  forوالشرط في سطر والزيػادة عمى المتغير في سطر أخر ، وبالتالي زيارة في عدد األسطر عف ما يمكف استخدامو مع حمقة التكرار 
 بطريقة أسيؿ : whileف طريقة أخرى الستخداـ مثػاؿ الػ فالمثػاؿ التالي يبي

<?  
for ( $total = 10;  $total <=50; $total +=10 )  
{  
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echo " 50العدد أقؿ مف<br>";  
}  
?> 

 ىو عمى الشكؿ التالي : forولمتوضيح فاف تركيب الػ 
for ( القيمة األفتراضية; الشػرط; مقدار الزيػادة; )  

{  
  مطموب تنفيذهاإلجراء ال

} 
 :  do whileحمقة التكرار  -

والفرؽ الوحيد بينيما أف التأكد مف الشرط وصحتو مف عدميا يتـ بعد تنفيذ االجراء وليس قبمو كما في الػ  whileوىي نسخة أخرى مف الػ 
while : وكمثاؿ عمييا 

<?  
$total = 10;  
do   
{  
echo " 50العدد أقؿ مف  <br>";  
$total +=10;  
}  
while ( $total <= 50 );  
?> 

 وفي نياية الدرس اتمنى الفائدة لمجميع
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم عمى اشرف االنبياء والمرسمين اما بعد
صًا ، لتكوف بداية فيـ خصو  Mysqlففي ىذا الدرس بمشيئة اهلل تعالى سنتطرؽ الى مفاىيـ عامة عف قواعد البيانات عموما وعف الػ  

 لقواعد البيانات اليامة ألي لغة برمجة . 
، ونعني بذلؾ قواعد البيانات العالئقية ، والتي مف خصائصيا سيولة الوصوؿ الى  RDBMSفي البداية سنتعرؼ عمى مصطمح الػ 

يزات األخرى فاف ىذه النوع يعتبر األكثر استخدامًا البيانات المخزنة فييا ، وسرعة اتماـ عمميات االستعالـ المختمفة ، وباالضافة الى المم
 مف ىذا النوع .  Mysqlفي جميع التطبيقات سواء المستخدمة فيي االنترنت أو ذات الطابع البرمجي الخاص ، وبطبيعة الحاؿ فإف الػ 

 قة عمميا والتعامؿ معيا .. لطري ، والتي مف شأنيا تسييؿ عممية فيمؾ التاـ RDBMSومف الميـ معرفة بعض االساسيات في الػ 
 :  Tablesالجداول  -1

 دة وصفوؼ تحتوي عمى قيـ معينة . تعتبر أكبر جزء في قاعد البيانات ، وىي عبارة عف أعم
 :  Columnsاألعمدة  -2

و يصؼ لكؿ عمود في الجدوؿ أسـ خاص يختمؼ عف أسماء األعمدة األخرى في نفس الجدوؿ ، ويجب اف يكوف لكؿ عمود نوع خاص ب
، اما الحقميف اآلخريف فيي نصوص  Integerنوع البيانات التي ستخزف فيو ، وكـ يظير في الصورة ، فاف عمود الرقـ مف النوع الرقمي 

Text  . 
 :  Rowsالصفوف  -3

متكاممة عف معمومات  كؿ صؼ مف صفوؼ الجدوؿ يحتوي عمى قيـ مختمفة ويمثؿ معمومات متكاممة عف قطاع معيف ، وفي مثالنا يمثؿ
 سخص معيف . 

 :  Valuesالقيم  -4
 عميو تقاطعات الصفوؼ باالعمدة . وىي ما تحتوي 

 :  Keysالمفاتيح  -5
يحتوي عمى ارقاـ متسمسمة ال  Idوتعتبر مف اساليب تسييؿ الوصوؿ الى المعومات في قواعد البيانات ، وفي مثالنا السابؽ نرى أف العمود 

كوف بشكؿ تمقائي عند ادراج أي صؼ جديد لمجدوؿ ، وبالتالي فإنيا تعتبر المفتاح المناسب لكؿ صؼ مف صفوؼ تتكرر نيائيًا بؿ أنيا تت
 الجدوؿ لضماف عدـ االلتباس في اختيار الصفوؼ .

دروس ، فمو افترضنا أف لدينا جدوليف في قاعدة بيانات ، يحتوي الجدوؿ األوؿ عمى معمومات عف الدروس مفصمة عمى عدة حقوؿ لتمؾ ال
 عمى سبيؿ المثاؿ : 

 ) ..  Key_author) ، رقـ الكاتب (  lesson) ، الدرس (  idالرقـ ( 
 ويحتوي الجدوؿ الثاني عمى بيانات األعضػاء كما يمي : 

 ) ..  name) ، االسـ (  Key_authorالرقـ ( 
) يدؿ عمى اسـ الكاتب في جدوؿ  Key_authorوالمطموب ىو طريقة لربط الجدوليف ، بحيث أف رقـ الكاتب في جدوؿ الدروس ( 

 ) .  nameاالعضػاء ( 
في كال الجدوليف ىو مفتاح الربط بينيما ، ولذلؾ يمكف الوصوؿ  Key_authorبالتدقيؽ في المثاؿ يتضح أف الحقميف ( أو العموديف ) 
 .  وبالتالي الربط بيف الجدوليف الى اسـ الكاتب اعتمادًا عمى رقمو مف جدوؿ الدروس ،

، ولكف بيذه المقدمة البسيطة يمكف عمى االقؿ تصور بعض االساسيات حوؿ قواعد  Mysqlلف اتحدث طوياًل عف مقدمات قواعد البيانات 
،  PHPخصوصًا ، ومف وجية نظري فاالىـ ىو كيفية التعامؿ مع قواعد البيانات بما يخدـ احتاجاتنا مع الػ  Mysqlالبيانات عمومًا والػ 

طرؽ في ىذ الدرس الى نقطة ىامة جدًا وىي ادارة قواعد البيانات ، وأعني بذلؾ عممية انشاء قواعد البيانات والجداوؿ والتحكـ ولذلؾ سات
، ولعمؿ ذلؾ يوجد عدة طرؽ مف  PHPفي الحقوؿ والبيانات وغيرىا ، لتكوف االسػاس لمتعامؿ مع قواعد البيانات الحقًا عف طريؽ الػ 
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 ستخداـ أي برامج أخرى لالدارة . يدية المباشرة باالعتماد عمى نظاـ الدوس في ذلؾ وبدوف ااىميا الطريقة التقم
  ، والتعامل معيا : Mysqlاالتصال بالـ 

وبدوف استخداـ أي مكونات أخرى ، ولعمؿ ذلؾ  Mysqlكما قمنا أف الطريقة التقميدية ىي االتصاؿ بقواعد البيانات عف طريؽ سيرفر الػ 
عمى الجياز المستخدـ بعد عممية التثبيت ، كما قمنا بذلؾ في درس المقدمة ، وعادة يكوف  Mysqlرؼ مسار سيرفر الػ نحتاج أف نع

 .  Dosمف داخؿ الػ  mysql.exe) ، وبذلؾ يمكف تشغيؿ البرنامج  C:\mysql\binالمسػار كالتالي ( 
 عمومًا طريقة االتصاؿ بقاعدة البيانات ىي كالتالي :

mysql –h HostName –u UserName –p 
، أو أف  localhostباسـ السيرفر لديؾ ، سواء كاف السيرفر عمى نفس الجياز وفي ىذه الحالية تكتب  HostNameمع استبداؿ الػ 

) ، ومع استبداؿ الػ  HostNameالسيرفر الذي تود االتصاؿ بو ليس عمى نفس الجياز وبذلؾ تكتب المسار الكامؿ السـ الػسيرفر ( 
UserName  باسـ المستخدـ الخاص بالػMysql  لديؾ ، بعد ذلؾ سيتـ طمب كممة المرور الخاصة بقاعدة البيانات بعد الضغط عمى

Enter  قـ بادخاليا وسيتـ فتح االتصاؿ بالػ ،Mysql  كما يمكف كتابة ،mysql  فقط ليتـ فتح االتصاؿ بقاعدة البيانات فقط اذا كنت
 س جياز أخر . عمى نفس الجياز وليتعمؿ 

 كالتالي : Mysqlسيظير المؤشر الخاص باوامر الػ 
mysql> 

 والتحكـ بيا . Mysqlوبيذا نكوف وصمنا الى المكاف المطموب لكتابة اوامر الػ 
 األمر األوؿ الذي سنقـو بكتابتو يقـو باستعراض قواعد البيانات الموجودة عمى السيرفر واالمر ىو :

show databases; 
< ) ، سيتـ استعراض قواعد البيانات في السيرفر الذي قمنا باالتصاؿ بو ، وفي حالة عدـ mysqlبة ىذا األمر ( بعد مؤشر الػ بعد كتا

وجود أي قاعدة بيانات قمت باعدادىا مف قبؿ ، فاف مف الطبيعي أف تجد قاعدتي بيانات موجودة بشكؿ تمقائي عند تثبيت السيرفر 
Mysql وتمؾ القاعدتاف ىي ، test – mysql  . 

نشاء ولمحاولة فيـ الموضوع بشكؿ أكبر ، سنقـو بالتطرؽ الى مثػاؿ يبيف كيفية انشاء قاعدة بيانات ، وكيفية الدخوؿ ليا والتعامؿ معيا وا
 الجداوؿ ، ومف ثـ حذفيا .. 

 ؿ ذلؾ قـ بكتابة األمر التالي :، ولعم PHPبعد استعراض قواعد البيانات باألمر السابؽ ، سنقـو بانشاء قاعدة بيانات باسـ 
create database PHP; 

 – mysqlالى القاعدتيف  PHPباضافة القاعدة  3) سنرى أف قواعد البيانات أصبحت  show databaseلو قمنا بكتابة األمر السابؽ ( 
test  والستخداـ اي منيا نقـو بكتابة األمر التالي في مثالنا مع القاعدة ،PHP : 

use PHP; 
 < ) لكتابة األوامر المتعمقة بالتعامؿ مع قاعدة بيانات بعينيا .mysqlواستخداـ المؤشر (  PHPوىذه يعني الدخوؿ في قاعدة البيانات 

أوؿ ىذه االوامر ىو أمر انشاء جدوؿ في قاعدة البيانات ، وىذه األمر يحتاج الى تفصيؿ دقيؽ لبعض الخصائص مثؿ اسماء الحقوؿ 
 فييا ، وبعض االشياء األخرى ، عمومًا قـ بكتابة األمر التالي وساقـو بشرح كافة التفاصيؿ بعد المثاؿ :وانواع البيانات 

create table users (  
id Int not null auto_increment Primary Key,  
name text not null,  
counter int  
); 
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 شرح المثاؿ : 
 .  usersا يعني انشاء جدوؿ باسـ ) وىذ create table usersقمنا بكتابة (  -
 القوس ) يعني بداية تسمية حقوؿ الجدوؿ وخصائص تمؾ الحقوؿ .  -
) ، وىي في ىذه  id) يعني وصؼ نوع البيانات التي ستخزف في الػحقؿ (  int) والرمز (  idالسطر األوؿ مف اسماء الحقوؿ ىو (  -

) فيعني عدـ امكانية أف يكوف ىذا الحقؿ فػارغًا ، بؿ يجب أف يحتوي عمى قيمة  not null الحالة تعني نوع البيانات الرقمية ، اما الرمز (
ويبدأ بالزيادة بمقدار واحد في  1) يجعؿ الحقؿ يحتوي عمى قيـ متسمسمة يستحيؿ تكرارىا ، وسيبدأ مف الرقـ  auto_increment، والػ ( 

) يعني أف الحقؿ ىو المفتاح الرئيسي ليذا الجدوؿ  Primary Keyياية الرمز ( كؿ مرة يتـ ادخاؿ صؼ جديد الى ىذا الجدوؿ ، وفي الن
) لضماف عدـ اختالط  auto_incrementأو بمعني أنو سيتـ التفريؽ بيف صفوؼ الجدوؿ اعتمادًا عمى ىذا الحقؿ وليذا وضعنا ( 

 البيانات . 
 not) أي نصي ، ونفس الرمز السابؽ الذي ذكرناه وىو (  text ) ونوع البيانات ( nameالسطر الثاني يحتوي عمى اسـ الحقؿ (  -

null  . ( 
) وبالتالي يمكف أف يكوف  not null) ، والحظ أننا لـ نذكر (  int) ونوع البيانات (  counterالسطر الثالث يحتوي عمى اسـ الحقؿ (  -

 و مشكمة بعكس الحقميف السابقتيف . ىذا الحقؿ فارغًا ال يحتوي عمى أي قيمة ، ولف يكوف ىناؾ أي تعارض أ
 في السطر قبؿ األخير ، أي قبؿ عالمة االغالؽ ( ، سيكوف بدوف فاصمة .  -
 مية انشاء الجدوؿ بالعالمة ); . السطر األخير يحتوي عمى اقفاؿ عم -

 امر في األسطر القميمة القادمة .عمومًا ىذا المثاؿ يعطي نبذة بسيطة عف كيفية اجراء مثؿ ىذه االوامر ، وسنتطرؽ الى بقية األو 
 يمكنؾ استعراض الجداوؿ الموجودة في قاعدة بيانات عف طريؽ األمر :

show tables; 
 ءىا . التي قمنا بانشا PHPموجود في قاعدة البيانات  usersولو قمت بتطبيؽ ذلؾ عمى المثاؿ السابؽ فسترى أف الجدوؿ 

 الذي قمنا بانشاءه في المثاؿ السابؽ ، عف طريؽ األمر التالي : usersيمكف كذلؾ استعراض خصائص الجدوؿ السابؽ 
describe users; 

ئص كؿ جدوؿ ظيرت لؾ بشكؿ واضح . سترى أف حقوؿ الجدوؿ وخصا  
 - التعامل مع بيانات الجداول : 

usersبقي أف نذكر الطرؽ التي يمكف مف خالليا ادخاؿ البيانات الى الجدوؿ  ؿ مع تمؾ البيانات بالتعديؿ والحذؼ ، بؿ وكيفية التعام 
PHPوغير ذلؾ ، وكما قمنا سابقًا أف ىذه االساسيات مفيدة جدًا في البرمجة بمغة الػ  ، بؿ إف فيـ ىذه الطرؽ ىو المفتاح االساسي  

البيانات عف طريؽ البي اتش بي ، لمتعامؿ مع قواعد   
وىذا ما يبينو المثاؿ التالي : عمومًا أوؿ تمؾ األوامر ىو اضافة صؼ جديد الى الجدوؿ ،  

insert into users set  
name = “Ahmad”;  
counter = 3  
; 

اسـ الحقؿ ( العمود ) الثاني ، كما تالحظ أف  counterاسـ الحقؿ ( العمود ) األوؿ ،  nameىو اسـ الجدوؿ ،  usersمع مالحظة أف 
) أي ستضاؼ اليو القيـ بشكؿ تمقائي وبشكؿ  id ( auto_incrementنا أف الحقؿ لـ نتطرؽ لو ، الننا في اعدادنا لمجدوؿ ذكر  idالحقؿ 

، و بطبعية الحاؿ يمكنؾ القياس عمى ىذا المثاؿ باستبداؿ ما يجب استبدالو مف اسـ  1منظـ ، كما قمنا في كؿ مرة يزيد العداد بقيمة 
 نات بما يناسب الذي تريد القياـ بو .) وكذلؾ البيا name – counter) واسماء الحقوؿ (  usersالجدوؿ ( 
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 ىذا بالنسبة الضافة بيانات جديدة الى جدوؿ معيف ، اما بالنسبة الستعراض البيانات في الجدوؿ فكما يمي :
select * from users; 

مًا بالمثاؿ السابؽ حرفيًا قد تـ سردىا ، واذا كنت ممتز  users( اختر ) ، ولذلؾ ستجد أف جميع البيانات التي في الجدوؿ  selectومعني 
فستجد أف البيانات التي اضفناىا في المثاؿ السابؽ ظيرت عمى شكؿ صؼ مف صفوؼ الجدوؿ ، وبالتالي كمما اضفت صفًا جديدًا الى 

ستبداؿ اسـ الجدوؿ وقمت باستعراض البيانات تجد أف بياناتؾ قد تـ تخزينيا ، وينطبؽ الكالـ السابؽ حوؿ االستبداؿ ىنا ايضا ، فيمكف ا
باي اسـ لجدوؿ في قاعدة البيانات المستخدمة ، ولمتاكد مف اسماء الجداوؿ قـ باستخداـ الطريقة السابؽ ذكرىا وىي (  usersالجدوؿ 

show tables  . ( 
اتش بي ، وىو كثرت استخدامو في التعامؿ عف طريؽ البي  selectالنقطة األخيرة التي ساتطرؽ ليا ىي ما يجب معرفتو حوؿ األمر 

وبالتالي يجب عميؾ فيـ طريقة كتابتو بشكؿ كامؿ ، باالضافة الى خيارات االختيار إف صح التعبير ، وىي ما يتـ كتابتو بعد الجممة 
 ره في االسطر القميمة القادمة . السابقة مف خيارات تحدد طريقة اختيار البيانات مف شروط وترتيب وحدود وىذا ما ساذك

 صؼ مف البيانات بالشكؿ التالي : السابؽ يحتوي عمى أكثر مف  فمفترض أف الجدوؿ
 اما البيانات التي نود جمبيا فيي كما يمي لكؿ نقطة عمى حدة : 

 بيانات االعضاء الذين ليس ليم أي موضوع .  -1
 مرتبين من االكثر الى االقل .  5بيانات االعضاء الذين ليم مواضيع أكثر من  -2
 .  Ahmedبيانات العضو  -3
 بيانات جميع االعضاء مرتبين حسب االسم .  -4
 بيانات العضو األكثر مواضيعًا .  -5

 فيمكف التعامؿ معيا كما يمي : الحالة األولىسنأخذ كؿ حالة عمى حدة ، أما 
select * from users where counter=0; 

) يساوي صفر ، وبالتالي سيتـ اىماؿ أي  counterؿ ( ) أي بحيث أف الحق where counter=0الزيػادة التي قمنا بوضعيا ىي ( 
) فييا عمى القيمة صفر ، وسيتـ جمب البيانات التي يحتوي ىذا الحقؿ فييا عمى  counterصؼ مف البيانات التي ال يحتوي الحقؿ ( 

 صفر .
 الحالة الثانية :

select * from users where counter >= 5 order by counter; 
) وىو واضح كما في المثاؿ السابؽ ولكف تـ تغيير الشرط ال اقؿ وال اكثر ، اما  where counter  =>5مثاؿ اضفنا الشرط ( في ىذا ال

) ،  counter) وتعني ( قـ بترتيب البيانات المختارة بحسب الحقؿ  order by counterاالضافة األخرى فيي طريقة الترتيب وىي ( 
ليكوف الترتيب تنازليًا كما ىو الحاؿ في المثاؿ  ascالترتيب اما تصاعدي أو تنازلي وذلؾ باضافة كممة وىناؾ طريقة أخرى لمتحكـ في 

ذلؾ  السابؽ ، فسواء ذكرت ذلؾ أو سيتـ اعتبارىا تنازليًا بشكؿ تمقائي ، اما االىـ فيو طريقة الترتيب التصاعدي مف االقؿ الى االكبر ويتـ
 الترتيب مباشرة لتصبح كما يمي :بعد  descعف طريؽ كتابة الكممة 

select * from users where counter >= 5 order by counter desc; 
 الحالة الثالثة :

select * from users where name = “Ahmed”; 
 الحظ أف الفرؽ الوحيد ىنا ىو استخداـ عالمات التنصيص ، الف نوع البيانات نصية . 

 
 



Pالشامل في لغة  H P 0341،محرم5  

 

124الصفحة من 184 

009249122429202-00249912924201تلفون::مهندسحامدمحمدحامدادمتاليف Email :hamdi.541986@gmail.com: 

 الحالة الرابعة :
select * from users order by name; 
وقد أوردت ىذا المثاؿ لبياف أنو يمكف استخداـ أحد الخيارات لجمب البيانات وترؾ باقي الخيارات ، فيمكف كما في المثاؿ استخداـ خيار 

قًا وتعرفنا عمى فائدتو ، فقد تطرقنا لنا ساب where) ، اما الخيار  where – limit) وعدـ استخداـ الخيارات الباقية (  orderالترتيب ( 
 التالي الخاص بالحالة الخامسة : ىي ما سيتـ التطرؽ اليو في المثاؿ  limitوالخيػار األخر 

 الحالة الخامسة :
select * from users order by counter limit 1; 

ستجد أف جميع البيانات سيتـ اختيارىا ، ولكف  limitتعني عدد الصفوؼ المختارة ، أي لو قمنا بكتابة المثاؿ السابؽ بدوف الػ  limitوالػ 
نقـو بتحديد عدد الصفوؼ التي سيتـ اختيارىا استنادًا عمى طريقة ترتيبنا لمبيانات ، فكما تالحظ قمنا بترتيب البيانات  limitباستخداـ الػ 
االصغر ، وبالتالي فاختيارنا لمحقؿ األوؿ يقضي ) ولذلؾ فالبيانات يتـ ترتيبيا مف االكبر الى  descولـ نذكر (  counterبحسب الحقؿ 

 باختيار بيانات الشخص األكثر كتابة لممواضيع .
مف قاعدة  usersبقي أف نذكر طريقي التعديؿ والحذؼ ليكتمؿ الدرس ، وسنبدأ بطريقة التعديؿ عمى البيانات الموجودة في الجدوؿ 

 يتـ شرحيا بعد المثاؿ :، والمثاؿ التالي يوضح الطريقة التي س PHPالبيانات 
update users set  
name = “Naser”,  
counter = 30  
where name=”Ahmad”; 

ىو اسـ الجدوؿ الذي نعمؿ عميو ، وفي السطر الثاني قمنا باسناد القيمة  usersتعني تحدبث أو ( قـ بتحديث ) ، والػ  updateالجممة 
Naser  الى الحقؿname الى الحقؿ  30نا باسناد القيمة ، والسطر الذي يميو قمcounter  ولكف لو توقفنا ىنا بدوف ذكر الصؼ الذي ،

، ” where name=”Ahmadسيتـ التعديؿ عميو ، سيتـ تعديؿ كافة الصفوؼ في الجدوؿ ميما كاف عددىا ، ولذلؾ كتبنا في النياية 
 .  Ahmadعمى القيمة  nameتوي فييا الحقؿ بمعنى أف التغيرات السابقة ستحدث فقط عمى الصؼ مف البيانات التي يح

ربما يكوف المثاؿ غير واضح بشكؿ كافي ، ولكف مع التمرس والمحاولة ستجد أف المسألة منطقية وواضحة بشكؿ كبير ، عمومًا لـ يبقى 
لمثاليف التالييف ، وىما ما لدينا اال طريقة الحذؼ ، سواء كاف لكؿ البيانات في الجدوؿ ، أو لصؼ معيف مف البيانات وسنرى ذلؾ في ا

 سنختـ بو ىذا الدرس :
delete from users; 

كما ىو واضح ، ولذلؾ كف متأكدًا مف أف التجارب التي تقـو بيا ىي عمى  usersاألمر السابؽ كفيؿ بالغاء جميع الصفوؼ في الجدوؿ 
 بيانات غير ىامة .

delete from users  
where id = 1 ; 

عمى القيمة  idى الصؼ الذي يتحقؽ عميو الشرط ، وفي ىذه الحالة عمى الصؼ مف البيانات التي يحتوي فييا الحقؿ وىذا الحذؼ سيتـ عم
1 . 
  ( : Functionالدوال )  

العديد مف الدواؿ التي تقـو بوظيفة معينة ( محددة ) كذلؾ توجد إمكانية إنشاء دواؿ تؤدي وظيفة خاصة وحديثنا ىنا عف  PHPيوجد في 
 النوع مف الدواؿ ( كيفية إنشاء دواؿ )  ىذا
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 معطيات ) ثـ تقـو بمعالجة ىذه المتغيرات وتخرج قيمة أخرى .  –الدالة تقـو بتنفيذ شئ معيف حيث تأخذ ( متغيرات 
 التركيب : –الشكل العام  -

Function البارامتر ) اسـ الدالة  –المتغيرات  –( المعطيات   
{  
 ىنا يتـ كتابة الكود 
Return البارامتر )  –المتغيرات  –( المعطيات    ; 
} 
 

 - تعريف الدالة : 
functionلكي نقـو بتعريؼ دالة نكتب كممة  المتغيرات بيف قوسيف .  –معطيات بعدىا اسـ الدالة وبعد االسـ نكتب ال   

 مثاؿ :
<?  
Function aa($s)    
?> 

 .  ىو اسـ الدالة ، وبالتأكيد يمكف أف يكوف أي اسـ aaحيث 
)s البارامتر ) ، أي اسـ مف ىذه كما تحب أف تسميو .  –المعطى  –$) ىو ( المتغر 

 ع فاصمة منقوطة بعد ىذا السطر . مع مالحظة عدـ وض
قد إلعالـ الدالة بأف وظيفتيا  returnبعد ذلؾ نقـو بكتابة كود الدالة ( عمؿ الدالة ) بيف العالمتيف } { ، كما يجب أف ننيي الدالة بكممة 

 مذكور في تعريؼ الدالة سابقا .. انتيت باالضافة الى ذكر اسـ المتغير ال
 مثاؿ :

<?  
Return($s) ;  
?> 

 - استخدامات الدالة : 
phpيمكف وضع الدالة في أي مكاف في شفرة  ريفيا في أخر الشفرة أو العكس . في أوليا أو آخرىا بمعنى انو يمكف استدعاء دالة تـ تع   

 - إظيار نتيجة الدالة ) طباعة الدالة ( : 
echoنستخدـ األمر الخاصة بالطباعة  أو   print وبعده طبعا اسـ الدالة ..    

 مثاؿ :
<?  
echo aa(5);  
print aa(5);  
?> 
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 مثاؿ كامؿ :
<?  
  تعريؼ الدالة //
function aa($a)  
{  
$a=$a*$a*$a*$a;  
return($a);  
}  
فييا 5خاؿ الرقـ طبػاعة ناتج الدالة عند اد //   
echo aa(5);  
?> 
aaىذه الدالة تقـو بحساب عدد مرفوع ألس أربعة بمعنى أف العدد مضروب في نفسو أربع مرات اسـ الدالة  وعند طباعة مخرجات الدالة  

ا أي رقـ آخر سوؼ تقـو ) وىكذا إذا وضعن5لرقـ ، كتبنا أمر الطباعة قبؿ اسـ الدالة والرقـ المراد حساب األس الرابع لو بيف قوسيف (
. 625الدالة بحساب األس الرابع لمرقـ مباشر وفي مثالنا ىذا يتـ طبع الرقـ   

 نقطة أخرى ىي أننا قمنا بتمرير قيمة ثابتة الى الدالة ، ولذلؾ يمكننا أف نمرر لمدالة متغير كما في المثاؿ التالي :
<?  
function as($a)  
{  
$a=$a*$a*$a*3  ;  
return($a) ;  
}  
$z=10 ;  
echo as ($z) ;  
?> 

، ونالحظ أننا مررنا المتغير  3في ىذا المثاؿ تقـو الدالة بضرب العدد في نفسو ثالث مرات ثـ في الرقـ  z الى الدالة $as وكتبناىا  
echoجميعيا في سطر طباعة نتيجة الدالة باألمر   3فسو ثالث مرات ثـ في في ن 10. ولذلؾ تقـو الدالة في ىذا المثاؿ بضرب الرقـ  

ومف ثـ يتـ طباعة الناتج ، وبطبيعة الحاؿ كمما غيرنا قيمة المتغير أختمفت نتيجة الدالة . 3000يكوف الناتج   
  العمميات الرياضية : -     

تقريبا التي لـ تدرسو  ، ضرب * ، قسمة / ) والزائد عمييـ -ىي نفسيا العمميات التي درستيا في المرحمة االبتدائية مف ( جمع + ، طرح 
 ىو باقي القسمة ( % ) .. 

 
 : PHPمثال شامل عمى كل العمميات في الـ 

<?  
$a = 6;  
$b=2;  
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$c= $a +$b;  
8سوؼ نحصؿ عمى ناتج الجمع  //   
 
$c= $a -$b;  
4سوؼ نحصؿ عمى ناتج الطرح  //   
 
$c= $a * $b;  
12سوؼ نحصؿ عمى ناتج الضرب  //   
 
$c= $a /$b;  
3سوؼ نحصؿ عمى ناتج القسمة  //   
 
$a = 7;  
$b=2;  
$c= $a % $b;  
1سوؼ نحصؿ عمى باقي القسمة  //   
?> 

 :  Assignmentعمميات  -
 = 

 $ :aفي المتغير  3احفظ القيمة في المتغير ، بمعنى خزف القيمة 
<?  
$a = 3;  
print $a;  
3يطبع  //   
?> 
 

 += 
ر :إضافة قيمة إلى قيمة في نفس المتغي  

<?  
$a = 3;  
$a += 3;  
print $a;  
6يطبع  //   
?> 
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=-  
 aاطرح المقدار واحد مف المقدار ثالثة في المتغير $

<?  
$a = 3;  
$a -= 1;  
print $a;  
2يطبع  //   
?> 

 *= 
 ويكوف الناتج مخزف في نفس المتغير : 2بالقيمة  3يضرب القيمة 

<?  
$a = 3;  
$a *= 2;  
print $a;  
6ع الناتج يطب //   
?> 

 /= 
 يقسـ قيمة عمى قيمو أخرى :

<?  
$a = 6;  
$a /= 2;  
print $a;  
3يطبع ناتج القسمة  //       
?> 

 .= 
 دمج سمسمة حرفية :

<?  
$a = "This is ";  
$a .= "a test.";  
print $a;  
  يطبع الجممة التالية : //
// This is a test.  
?> 
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 - عوامل اإلضافة و الطرح : 
a=3لو افترضنا أننا لدينا المتغير $ ، لدينا العوامؿ التالية :  2بح أو طرح واحد منو بحيث يص 4و أردنا إضافة واحد إليو بحيث يصبح    

$a ارجع قيمة ++a ثـ اضؼ واحد إلييا    
$++a اضؼ واحد إلييا ثـ ارجع القيمة    
$a ارجع القيمة ثـ اطرح واحد منيا  --  

--$ a رجع القيمة اطرح واحد ثـ ا   
++value  

 يتـ إضافة واحد إلى الرقـ خمسة :
<?  
$a = 5;  
print ++$a;  
6يطبع القيمة  //   
?> 

value ++ 
 يرجع القيمة نفسيا وفي استخداـ ثاني تزيد القيمة واحد :

<?  
$a = 5;  
print $a++;  
6طباعة الرقـ  //   
print "<br>";  
print $a;  
5طباعة الرقـ  //   
?> 

--value  
 يطرح مف القيمة واحد :

<?  
$a = 5;  
print --$a;  
4يطبع الرقـ  //   
?> 

value --  
 يرجع القيمة نفسيا وفي استخداـ ثاني يطرح منيا واحد :

<?  
$a = 5;  
print $a--;  
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4يطبع الرقـ  //   
print "<br>";  
print $a;  
5يطبع الرقـ  //   
?> 
 

  : Comparasion Operators- عمميات المقارنة 
$a == $b المتغيراف متساوياف ..    

$a ===$b المتغيراف متساوياف و مف نفس النوع ..    
$a  $=! b المتغير االوؿ ال يساوي الثاني ..    

$a !==$b المتغير االوؿ ال يساوي الثاني وليس مف نفس النوع ..    
$a  $ > b أكبر مف ..    

$a  $ < b أصغر مف ..    
$a  $=> b اوي .. أكبر مف او يس   

$a  $=< b أصغر مف او يساوي ..    
  == )تساوي(

 تساوي القيمة المخزنة في المتغير األوؿ بالقيمة المخزنة في المتغير الثاني :
<?  
$x = 7;  
$y = "7";  
if ($x == $y) print $x . " تساوي " . $y;  
7تساوي  7يطبع  //   
?> 

  === ) تساوي ومن نفس النوع (
عددية ) : –خزنة في المتغير األوؿ بالقيمة المخزنة في المتغير الثاني وتكوف القيـ مف نفس النوع ( حرفية تساوي القيمة الم  

<?  
$x = 7;  
$y = 7;  
if ($x === $y) print $x . " is identical to " . $y;  
7يطبع  //  is identical to 7  
?> 

 != ) ال تساوي (
ريف غير متساوييف :إذا كانت القيـ المخزنة في المتغي  

<?  
$x = 8;  
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$y = 4;  
if ($x != $y) print $x . " تساوي ال " . $y;  
4ال تساوي  8يطبع  //   
?> 

  !== ) ال تساوي وال من نفس النوع (
 إذا كانت القيـ المخزنة في المتغيريف غير متساوييف وليست مف نفس النوع :

<?  
$x = 8;  
$y = 9;  
if ($x !== $y) print $x . " iمف نفس نوع ليست " . $y;  
9ليست مف نفس نوع  8يطبع  //   
?> 

  > ) أقل من (
 مقارنة بيف قيمتيف واحدة أقؿ مف االخرى :

<?  
$x = 5;  
$y = 9;  
if ($x < $y) print $x . " مف أقؿ  " . $y;  
9أقؿ مف  5يطبع  //   
?> 

  < ) أكبر من (
االخرى : مقارنة بيف قيمتيف واحدة أكبر مف  

<?  
$x = 9 ;  
$y = 5;  
if ($x > $y) print $x . " مف اكبر  " . $y;  
5أكبر مف  9   يطبع //   
?> 

  >= ) أقل من ويساوي (
 مقارنة بيف قيمتيف واحدة أقؿ مف االخرى أو مساوية ليا :

<?  
$x = 5;  
$y = 5;  
if ($x <= $y) print $x;  
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5يطبع القيمة  //   
?> 

  من ويساوي ( <= ) أكبر
 مقارنة بيف قيمتيف واحدة أكبر مف االخرى و مساوية ليا :

<?  
$x = 7;  
$y = 5;  

if ($x >= $y) print $x;  
7يطبع القيمة  //   

?> 
  : Logical Operationsالعمميات المنطقية 

 ى حدة ، والعوامؿ ىي : لكي تكوف قيمة الشرط صحيحة فيجب أف تنطبؽ القواعد التالية الخاصة بكؿ عامؿ منطقي عم
 )and $ يجب تحقؽ االثنيف (a and $b  
 )or $ يجب تحقؽ كالىما او احدىما (a or $b  
 )Xor $ يجب تحقؽ احدىما و ليس كالىما (a xor $b  

  a !$a( ! ) نفي تحقؽ الشرط نفي لقيمة 
 ) بالشكؿ التالي ( ^ ) ..  Xorكؿ التالي ( | ) والػ ( ) بالش or) بالشكؿ التالي ( & ) والػ (  andمالحظة : يمكف كتابة الػ ( 

And ) و (  
 نفذ أمر الطباعة واطبع صحيح : 5والمتغير الثاني يساوي  7إذا تحقؽ الشرطاف ، بمعنى المتغير األوؿ يساوي 

<?  
$x = 7;  
$y = 5;  
if (($x == 7) and ($y == 5)) print "صحيح";  
  يتـ طباعة صحيح //
?> 

Or   أو ( ) 
 إذا كاف أحد الشرطيف صحيح أو االثنيف صحيحيف نفذ أمر الطباعة :

<?  
$x = 7;  
$y = 5;  
if (($x == 7) or ($y == 8)) print "True";  
// True  يطبع  
?> 
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Xor 
 إذا تحقؽ أحد الشرطيف وليس االثنيف معا ينفذ أمر الطباعة :

<?  
$x = 7;  
$y = 5;  
if (($x == 7) xor ($y == 8)) print "True";  
// True تحقؽ شرط واحد فقط فيتـ طباعة كممة  
?> 

  ! ) النفي (
 إذا كانت جممة الشرط غير صحيحة نفذ أمر الطباعة :

<?  
$y = 5;  
if (! ($y == 10)) print "True";  
صحيحة غير فيو المخزنة القيمة المتغير ألف True يطبع        
?> 

 && 
 ) لكف االختالؼ في ترتيب تنفيذ أولويات العمميات : andفس وظيفة ( المعامؿ && لو ن

<?  
$x = 7;  
$y = 5;  
if (($x == 7) && ($y == 5)) print "True";  
// True يطبع  
?> 

 || 
 ) لكف االختالؼ في ترتيب تنفيذ أولويات العمميات : orالمعامؿ || لو نفس وظيفة ( 

<?  
$x = 7;  
$y = 5;  
if (($x == 7) || ($y == 5)) print "True";  
// True يطبع  
?> 
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 ثالثوف دالة فإلى الدرس األوؿ : الىمية موضوع قواعد البيانات ، سوؼ نقـو في ىذه الدورة بتغطية دواؿ قواعد البيانات وىي اثنتاف و 
 : mysql_connectالدالة  -1

integer mysql_connect(string host, string username,  
string password); 

في  تقـو ىذه الدالة باالتصاؿ مع قاعدة البيانات وتعيد لؾ رقـ يفيدؾ اذا كاف لديؾ أكثر مف اتصاؿ بقواعد البيانات ، احتفظ بو الستخدامو
سابقة فقط وبدوف دواؿ أخرى تالية اذا كاف ىناؾ حاجة لذلؾ كما قمنا ، اما الوضع الطبيعي فال يحتاج اال الى االتصاؿ بالطريقة ال

االحتفاظ بأي رقـ ، فقط مرر لمدالة اسـ الخادـ واسـ المستخدـ وكممة المرور ، ولكف يتوجب عميؾ بعد االنتياء أف تغمؽ االتصاؿ 
  mysql_closeباستخداـ الدالة 

 مثاؿ :
<?  
$link = mysql_connect("db.azzozhsn.f2s.com","mag","Pass");  
?> 

 : onnectmysql_pcالدالة  -2
integer mysql_pconnect(string host, string username,  
strin password); 

 ىذه الدالة تقـو بما تقـو بو الدلة السابقة إال أنو ال يتوجب عميؾ إغالؽ االتصاؿ ، مثاؿ:
<?  
$link = mysql_pconnect("db.azzozhsn.f2s.com","mag","Pass");  
?> 

 : dbmysql_select_الدالة  -3
boolean mysql_select_db(string database, integer link); 

 تقـو ىذه الدالة باختيار قاعد البيانات المحدد ليا. مثاؿ:
<?  
mysql_select_db(string database, integer link);  
?> 

 : mysql_db_queryالدالة  -4
boolean mysql_db_query(string database, string query,  
integer link); 

 databaseعمى قاعدة البيانات المفتوحة بالمعطى  SQLتقـو ىذه الدالة بتنفيذ سطر 
 مثاؿ: 

<?  
$link = mysql_connect("db.azzozhsn.f2s.com","mag","Pass");   
$Query = "DELETE FROM magazine";   
$result = mysql_db_query("mag", $Query, $link);  
?> 
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 : mysql_closeالة الد -5
boolean mysql_close(integer link); 

  mysql_connectتقـو ىذه الدالة بقطع ( إغالؽ) قاعدة البيانات ، مرر ليا رقـ االتصاؿ المعاد مف الدالة 
 مثاؿ:

<?  
  .. البيانات االتصاؿ بقاعدة //
$link = mysql_connect("localhost","mag","Pass");   
تصاؿ بقاعدة البياناتاغالؽ اال //  ..  
mysql_close($link);  
?> 

 :mysql_queryالدالة  -6
integer = mysql_query(string query, integer link); 

يقتصر عمميا عمى قاعدة البيانات المحددة  mysql_queryتقريبًا إال أف الدالة  mysql_db_queryتقـو ىذه الدالة بما تقـو بو الدالة 
 .  mysql_select_dbبالدالة 

 في حالة عدـ تمرير رقـ االتصاؿ فستعمؿ الدالة عمى االتصاؿ األخير. 
 مثاؿ:

<?  
$link = mysql_connect("localhost","mag","Pass");   
$query = "DELETE FROM magazine";   
$result = mysql_query($query, $link);  
?> 

 : mysql_errnoالدالة  -7
integer mysql_errno(integer link); 

 تقـو ىذه الدالة بإعادة رقـ آخر خطأ حدث في التعامؿ مع قاعدة البيانات.
 : mysql_errorالدالة  -8

string mysql_error(integer link); 
 تعيد ىذه الدالة رسالة الخطأ الحاصؿ في قاعدة البيانات .

 : mysql_create_dbالدالة  - 9
boolean mysql_create_db(string databasename, integer link); 

أومف الدالة  mysql_connectتقـو ىذه الدالة بإنشاء قاعدة بيانات جديدة مرر ليا اسـ قاعدة البيانات ورقـ االتصاؿ العائد مف الدالة 
mysql_pconnect .. 
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 مثاؿ:
<?  
  اإلتصػاؿ بقاعدة بيانات اسميا az الباسورد حيث أف الفراغ ىو //
$link = mysql_pconnect("localhost", "az", "");  
  انشاء قاعدة بيانات جديدة //
if (! mysql_create_db($link, "mag"))  
{  
    print("الجديدة فشؿ إنشاء قاعدة البيانات")  
    exit();  
}  
?> 

 : mysql_drop_dbالدالة  -10
boolean mysql_drop_db(string databasename, integer link); 

 ..  databasenameتقـو ىذه الدالة بحذؼ قاعدة البيانات المحددة بالمعطى 
 : mysql_list_dbsالدالة  -11

integer mysql_list_dbs(integer link); 
 وأمثاليا . mysql_fetch_rowتقـو ىذه الدالة بإعادة موشر لكؿ قواعد البيانات الموجودة في الخادـ لغرض استعماليا مع الدالة 

  :12mysql_field_seek- الدالة 
boolean mysql_field_seek(integer result, integer field); 

 تقـو ىذه الدالة بتحديد الحقؿ المرر إلييا رقمو . مثاؿ :
<?  
  اإلتصػاؿ بقاعدة بيانات اسميا az الباسورد حيث أف الفراغ ىو //
$dbLink = mysql_pconnect("localhost","az","");  
//  Authors أختيػار قاعدة البيانات  
mysql_select_db("Authers", $dbLink);  
// Adress اختيار جميع الحقوؿ مف الجدوؿ  
$Query = "SELECT * FROM adress";  
$result = mysql_query($Query, $dbLink);  
  االنتقاؿ الى الحقؿ الثاني اعتمادًا عمى عممية االختيار //
mysql_field_seek($reslut, 1);  
?> 

 : mysql_field_nameالدالة  -13
string mysql_field_name(integer result, integer feild); 
 تعيد ىذه الدالة اسـ الحقؿ المحدد بالرقـ المرر إلييا والذي يبدأ بالرقـ صفر لمحقؿ ( العمود ) األوؿ . مثاليا سيأتي بعد قميؿ . 

 : mysql_field_type الدالة -14
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string mysql_field_type(integer result, integer feild); 
  ..تعيد ىذه الدالة نوع الحقؿ المحدد بالرقـ المرر إلييا والذي يبدأ بالرقـ صفر لمحقؿ ( العمود ) األوؿ . المثاؿ سيأتي بعد قميؿ أيضاً 

  :15mysql_field_len- الدالة 
string mysql_field_len(integer result, integer feild); 

 د ) األوؿ . المثاؿ بعد قميؿ .. تعيد ىذه الدالة طوؿ الحقؿ بالبايت المحدد بالرقـ المرر إلييا والذي يبدأ بالرقـ صفر لمحقؿ ( العمو 
 : mysql_field_flagsالدالة  -16

string mysql_field_flags(integer result, integer feild); 
 ـ صفر لمحقؿ ( العمود ) األوؿ . ه الدالة وصؼ الحقؿ المحدد بالرقـ المرر إلييا والذي يبدأ بالرقتعيد ىذ

 :mysql_listالدالة  -17
mysql_list(string database, string table, integer link); 

 المثاؿ الشامؿ :
<?  
  اإلتصػاؿ بقاعدة بيانات اسميا az الباسورد حيث أف الفراغ ىو //
$link = mysql_pconnect("localhost", "az", "");  
  ترتيب الحقوؿ وجمبيا //
$result = mysql_list_field("mag", "table", integer link);  
  حمقة تكرار لممرور عمى كؿ حقؿ //
for ($a = 0; $a < mysql_field_num($result); $a++)  
{  
    print(mysql_field_name($result, $i);  
    print(mysql_field_type($result, $i));  
    print(mysql_field_len($result, $i));  
    print(mysql_field_flags($result, i));  
}  
?> 

 : mysql_fetch_fieldالدالة  -18
<? 
object mysql_fetch_field(integer result, integer field); 
?> 

مى معمومات حوؿ حقوؿ الجدوؿ المراد، الحقوؿ ترقـ بدايًة مف صفر وصؼ الحقؿ مشروح في الجدوؿ استخدـ ىذه الدالة لتحصؿ ع
 التالي:

Blob  إذا كانتTRUE فالحقؿ عبارة عف عف حقؿ بيانات كبير 
Maxlength الطوؿ األقصى لمحقؿ 
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multiple_key  تكوفTRUE  ًإذا كاف الحقؿ مفتاحا 
Name أسـ الحقؿ 

not_null  تكوفTRUE  ًإذا كاف الحقؿ ال يمكف أف يكوف فارغا 
Numric  تكوفTRUE  ًإذا كاف الحقؿ يرقـ تمقائيا 

primary_key  تكوفTRUE  ًإذا كاف الحقؿ يمثؿ مفتاحًا رئيسا 
unque_key  تكوفTRUE  ًإذا كاف الحقؿ يمثؿ مفتاحًا ثانويا 

Zerofill  تكوفTRUE 0قيمة إذاكاف الحقؿ يمأل بال 
 : mysql_fetch_lengthsالدالة  - 19

<? 
array mysql_fetch_lengths(integer result); 
?> 

 .resultاستخدـ ىذه الدالة لتعيد مصفوفة تحتوي عمى الطوؿ األقصى لكؿ حقؿ محدد في المعطي
<? 
//Connect to server as azzozhsn no password 
$link = mysql_pconnect("localhost","azzozhsn",""); 
//Select th magazine database 
mysql_select_db("magazine",$link); 
//Get name and id from magazine 
$Query = 'SELECT name, id FROM magazine'; 
$result = mysql_query($Query, $link); 
$length = mysql_fetch($result); 
//Print length of the third column 
print($lengths[2]); 
?> 

 : mysql_fetch_arrayالدالة  - 20
<? 
array mysql_fetch_array(integer result); 
?> 

 ىذه الدالة تعيد مصفوفة تحتوي عمى قيـ سجؿ وتنقؿ المؤشر إلى السجؿ التالي. مثاؿ:
<? 
//Connect to server as azzozhsn no password 
$link = mysql_pconnect("localhost","azzozhsn",""); 
//Select th magazine database 
mysql_select_db("magazine",$link); 
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//Get name and id from magazine 
$Query = 'SELECT name, id FROM magazine'; 
$result = mysql_query($Query, $link); 
//Get every row 
while($row=mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC)){ 
 //Print mane and id 
    print({$row["id"]}={$row["name"]}); 
} 
?> 

 : mysql_fetch_objectالدالة  -21
<? 
object mysql_fetch_object(integer result) 
?> 

ذا إال أنيا تعيد كائف. عند استدعاء الدالة ينتقؿ المؤشر  mysql_fetch_arrayىذه الدالة تشبو الدالة  إلى السجؿ التالي في الجدوؿ، وا 
 مثاؿ: FALSEةصؿ إلى نياية الجدوؿ ثـ استدعيت الدالة مرة أخرى فإنيا تعيد القيمة 

<? 
while($row=mysql_fetch_object(result)){ 
 //print id and name 
    print ("$row->id, $row->name") 
} 
?> 

 : mysql_fetch_rowالدالة  -22
عيد مصفوفة تحتوي عمى قيـ حقوؿ سجؿ مف الجدوؿ وكؿ استدعاء يعيد قيمة الحقوؿ في السجؿ التالي في الواقع ىذه الدالة ىذه الدالة ت

 تشبو الدالتيف السابقتيف. مثاؿ:
<? 
while($row=mysql_fetch_row(result)){ 
 //print id and name 
    print ("$row[0], $row[1]") 
} 
?> 

 : hange_usermysql_cالدالة  -23
<? 
musql_change_user(string user, string password, string db, integer link); 
?> 
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 استخدـ ىذه الدالة لتغيير مستخدـ قاعدة بيانات المتصؿ بيا. 
 اختيارية وفي حالة فقدىما يستعاض عنيما باالتصاؿ الحالي.  db ،linkالمعطياف 

 أو ما بعدىا. MySQL 3.23.3ىذه الدالة تتطمب إصدار 
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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ والصالة والسالـ عمى اشرؼ االنبياء والمرسميف
في ىذا الدرس احببت أف اجيب عمى تسآوؿ كثيرًا ما يطرح في المنتديات وىو عف التاريخ بالمغة العربية ، واتمنى مف اهلل التوفيؽ في  

 ؿ مبسط وفي متناوؿ الجميع .. بشكطرح الموضوع 
في البداية وكمقدمة لمموضوع أود اإلشارة اال أف الطريقة المشروحة في ىذا الدرس تعتمد عمى التاريخ الميالدي ، وبالتاكيد يمكف 

 اهلل سيتـ شرحيا في المستقبؿ .  استخداميا مع التاريخ اليجري ولكف تحتاج الى تعديؿ وحسابات خاصة ، وباذف
، وليا معامميف ( أي قيمتيف العداد مخرجات الدالة ) ، احد المعامميف اجباري والثاني اختياري ،  Dateلتاريخ في البي اتش بي ىي دالة ا

اما االوؿ وىو االىـ تعتمد عميو مخرجات التاريخ بشكؿ اساسي مثؿ ضبط السنة بخانتيف أو ضبط الشير باسـ الشير .. وغيرىا ، اما 
) وىو خاص بنظاـ اليونكس وكيفية تخزيف التاريخ فيو ، عمومًا ما ييمنا ىنا ىو UNIX time stampيو ما يسمى بػ ( المعامؿ الثاني ف

 ) ، وكمثاؿ عمى ما ذكرنا : Format Stringالمعامؿ األوؿ وىو ما يسمى بػ ( 
<?  
$today = date(Y-m-d);  
echo $today;  
?> 

ساذكر  Date، والىمية الرموز التي يمكف استخداميا مع الػ  13-03-2002عمى الشكؿ التالي ىذا المثاؿ سيقـو بطباعة تاريخ اليـو 
 اىميا : 

d  31الى  01رقـ اليـو في الشير عمى شكؿ خانتيف مف  . 
D  خانات مثؿ  3اسـ اليـو في االسبوع عمى شكؿMon  . أي االثنيف 
g  12الى  1رقـ الساعة في اليـو مف  . 
j بدوف وضع الصفر .  31الى  1الشير مف  رقـ اليـو في 

m  12الى  01رقـ الشير في السنة عمى شكؿ خانتيف مف  . 
y  02رقـ السنة عمى شكؿ خانتيف ، مثال  . 
Y 2002كؿ اربع خانات ، ومثاليا رقـ السنة عمى ش  . 

 ىذه مف اىـ الرموز لكي تتضح الصورة فقط ، ولعمنا نتطرؽ ليا بشكؿ اوسع قريبًا .
 Run SQLحويؿ التاريخ الى المغة العربية نحتاج أف ننشئ جدواًل في قاعدة البيانات ، فمذلؾ قـ بنسخ الكود التالي والصقو في خانة لت

query  في الػPHPMyadmin . أو بأي طريقة اخرى تراىا ، االىـ انشاء الجدوؿ 
CREATE TABLE month_name (  
id tinyint(4) NOT NULL default '0',  
month text NOT NULL  
) TYPE=MyISAM;  
INSERT INTO month_name VALUES (1, 'يناير');  
INSERT INTO month_name VALUES (2, 'فبراير');  
INSERT INTO month_name VALUES (3, 'مارس');  
INSERT INTO month_name VALUES (4, 'ابريؿ');  
INSERT INTO month_name VALUES (5, ' وماي ');  
INSERT INTO month_name VALUES (6, 'يونيو');  
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INSERT INTO month_name VALUES (7, 'يوليو');  
INSERT INTO month_name VALUES (8, 'اغسطس');  
INSERT INTO month_name VALUES (9, 'سبتمبر');  
INSERT INTO month_name VALUES (10, 'اكتوبر');  
INSERT INTO month_name VALUES (11, 'نوفمبر');  
INSERT INTO month_name VALUES (12, 'ديسمبر'); 

) يحتوي  newsبعد انشاء ىذا الجدوؿ يجب أف يكوف لديؾ جدوؿ اخر يحتوي عمى التاريخ المراد تحوليو ، ولنفترض أف لديؾ الجدوؿ ( 
 ) ويحتوي عمى البيانات التالية :  title , dateعمى الحقوؿ ( 

date title  
 الخبر األوؿ  2002-04-20
 الخبر الثاني  2002-04-25
 الخبر الثالث 2002-05-01

 قـ بانشاء الجدوؿ :
CREATE TABLE news ( 
  title text NOT NULL, 
  date date NOT NULL default '0000-00-00' 
) TYPE=MyISAM; 
INSERT INTO news VALUES (' 20-04-2002الخبر األوؿ'،' '); 
INSERT INTO news VALUES (' 25-04-2002الخبر الثاني'،' '); 
INSERT INTO news VALUES (' 01-05-2002الخبر الثالث'،' '); 

مف خالؿ  Date_Format، ولعمؿ ذلؾ سنقـو باستخداـ دالة تسمى  PHPبقي أف نقـو بتحويؿ التاريخ الى العربية ، وادراجو في صفحة 
 انات ووضعيا بالصورة المطموبة . لو طريقة جمب البيطمب لقاعدة البيانات ، نحدد مف خال

) واالخر لجمب حقوؿ التاريخ (  titleبقي أف نذكر أننا سوؼ نضطر الى كتابة طمبيف لقاعدة البيانات احدىما لجمب حقوؿ العنواف ( 
date : كما يمي ( 

<?  
$result = mysql_query("select * from news");  
$sql = "SELECT CONCAT(DATE_FORMAT(date,'%d'),\"  
\",month_name.month,\" \",DATE_FORMAT(date,'%Y'))  
AS date FROM news ,month_name  
WHERE month_name.id = month(date)";  
$result2 = mysql_query("$sql");  
while ($row=mysql_fetch_array($result)   
and  $row2=mysql_fetch_array($result2))  
{  
$title = $row["title"];  
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$date = $row2["date"];  
echo "$title , $date<br>";  
}  
?> 

 عند تنفيذ السكربت ، سترى ما يمي : 
  2002ابريؿ  20الخبر األوؿ ، 
  2002ابريؿ  25الخبر الثاني ، 
 2002مايو  01الخبر الثالث ، 

بيذا الشكؿ مسببو لمكثير مف المشاكؿ ، و خاصة عند طمب ترتيب لمجدوؿ عمى حسب في حاالت كثيرة تكوف كتابة السكربت السابؽ 
حقؿ معيف ، وىذه المشاكؿ ىي في توافؽ البيانات مع بعضيا البعض ، فمو افترضنا في مثالنا السابؽ أف الخبر األوؿ الذي يحمؿ التاريخ 

 فة حقوؿ ترتيب لجمب البيانات كالتالي :كاف باسـ آخر ، مثال ( العنواف األوؿ ) ، وبعد اضا 2002-04-20
<?  
$result = mysql_query("select * from news  
order by title");  
$sql = "SELECT CONCAT(DATE_FORMAT(date,'%d'),\"  
\",month_name.month,\" \",DATE_FORMAT(date,'%Y'))  
AS date FROM news ,month_name  
WHERE month_name.id = month(date)";  
$result2 = mysql_query("$sql");  
while ($row=mysql_fetch_array($result)   
and  $row2=mysql_fetch_array($result2))  
{  
$title = $row["title"];  
$date = $row2["date"];  
echo "$title , $date<br>";  
}  
?> 

 ستجد أف النتائج ىي : 
  2002ابريؿ  20الخبر الثالث ، 
  2002ابريؿ  25الخبر الثاني ، 
 لحاؿ مشكمة في توافؽ البيانات . وىذا بطبيعة ا 2002مايو  01العنواف األوؿ ، 

) يجب أف نفعؿ ذلؾ مع الطمب  titleولحميا يجب أف نوافؽ بيف الطمبيف لقاعدة البيانات ، بمعنى أنو اذا رتبنا الطمب االوؿ حسب ( 
 بح :الثاني بتعديمو ليص

<?  
$sql = "SELECT CONCAT(DATE_FORMAT(date,'%d'),\"  
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\",month_name.month,\" \",DATE_FORMAT(date,'%Y'))  
AS date FROM news ,month_name  
WHERE month_name.id = month(date)  
order by title";  
 ?> 

 وبالتالي تصبح البيانات المخرجو كالتالي : 
  2002مايو  01الخبر الثالث ، 
  2002ابريؿ  25الخبر الثاني ، 
  2002ابريؿ  20العنواف األوؿ ، 

 وىي بالتاكيد صحيحة .
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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ والصالة والسالـ عمى اشرؼ االنبياء والمرسميف
ة البرامج بمغة البي اتش بي ، وبطبيعة الحاؿ سنبدأ مف اصغر بعد المقدمات السابقة واليامة في معرفة اساسيات المغة يمكننا بداية كتاب 

 البرامج عمومًا وىي المتغيرات . االساسيات واىميا في كتابة 
تبدأ بعالمة الدوالر ( $ ) ، والسناد قيمة لذلؾ المتغير نستخدـ عالمة المساواة ( = ) ، فرضا لدينا المتغير (  PHPالمتغيرات في لغة الػ 

Name يمة ( ) والقKhaled : فنكتب ما يمي ( 
<?  
$Name = "Khaled";  
?> 

) الذي يحمؿ  Counter) يمكف تعريؼ متغير (  Numbers) ، وفي حالة المتغيرات الرقمية (  Textىذا في حالة المتغيرات النصية ( 
 ) كالتالي : 17القيمة ( 

<?  
$Counter = 17;  
?> 

يف النصي والرقمي ىو عدـ وجود عالمات التنصيص في تعريؼ المتغيرات الرقمية بينما يجب الفرؽ الواضح في طريقة تعريؼ المتغير 
 يص في تعريؼ المتغيرات النصية . وضع عالمات التنص

  نقاط ىامة في تسمية المتغيرات :
أو ارقػاـ أو عالمات  حرؼ ( المقصود بيا الخانات سواء كانت حروؼ 255اسماء المتغيرات في كثير مف لغات البرمجة ال تتعدى  -

خانة  15ال يوجد حدود عمى عدد الخانات في تسمية المتغيرات ، ولكف في الغالب لف تحتاج الى اكثر مف  PHPاخرى ) ، و في لغة الػ 
 المتغيرات وما تحتوية مف قيـ .  لتسمية أي متغير ، الف المبالغة في تسمية المتغيرات تسبب مشاكؿ في تذكر

النيا ال تحسب ، مع تجاىؿ عالمة الػ $  Underscoreر يجب أف تبدأ بحرؼ ( يعني حرؼ ىجائي ) أو عالمة ( _ ) بداية كؿ متغي -
 مف اسـ المتغير . 

، * ، / ) أو الػ &  -يمكف أف يحتوي اسـ المتغير عمى الحروؼ أو االرقاـ أو عالمة ( _ ) فقط ، اما العالمات األخرى مثؿ ( + ،  -
 في اسـ المتغير .  يمكف كتابتيا ال
، ولذلؾ يجب التاكد مف اسـ المتغيرات بدقة لتجنب  N$ ) الختالؼ حالة حرؼ الػ name$ ) يختمؼ عف المتغير ( Nameالمتغير (  -

حدوث مشاكؿ في الوصوؿ الى متغير معيف ، وبالتاكيد لو كاف لديؾ اسموب خاص في تسمية المتغيرات لسيولة الوصوؿ الييا وتذكرىا 
 وف كتابة السكربات اسيؿ بكثير . ستك
$ ) ، counterيستحسف أف تكوف اسماء المتغيرات دالة عمى معانييا ، بمعنى أنو لمتغير مثؿ عداد الزوار يستحسف أف يكوف (  -

 $ ) .. الخ .userولمتغير مثؿ اسـ المستخدـ ( 
  التعامل مع المتغيرات :

 echoي كتابة السكربت ، وكما ذكرنا سابقًا أنو لطباعة متغير معيف نستخدـ امر الطباعة ( فائدة المتغيرات تكمف في طريقة استخداميا ف
 ) كما يمي : print) أو ( 

<?  
$name = "Naser";  
echo $name;  
?> 
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ى القيمة المسندة $ ) ، وفي السطر الثاني يتـ طباعة المتغير ، أو باالحر name) الى المتغير (  Naserفي البداية سيتـ اسناد القيمة ( 
 الى المتغير . 

  ( : Data Typesانواع البيانات ) 
بشكؿ عاـ يوجد أكثر مف ىذيف  PHPفي االمثمة السابقة قمنا باسناد قيمتيف عددية ونصية الى متغيريف ، وبيًنا الفرؽ بينيما ، وفي لغة الػ 

 س القادمة : النوعيف مف البيانات ، ساشرح بعضًا منيا اآلف ، والبقية في الدرو 
 ) .  Stringالبيانات النصية (  -
 ) .  Integerالبيانات العددية الصحيحة (  -
 ) .  Doubleالبيانات العددية الكسرية (  -
 ) .  Arrayالمصفوفػات (  -
 ) .  Objectالكػائنات (  -
 البيانات الغير معروفة ! . -

  ( : Stringالبيانات النصية ) 
كوف بيف عالمات التنصيص " " بغض النظر عف محتوىػا ، فيمكف أف تكوف حروؼ أو اعداد أو رموز أو غيرىا ، ىي البيانات التي ت

 ومثاؿ ذلؾ كما ذكرنا سابقًا :
<?  
$user = "Khaled";  
$age = "13.5";  
?> 

  ( : Stringالتعامل مع البيانات النصية ) 
 متغيرات مف نفس النوع نحتاج الى عممية دمج بيف المتغيرات ، ولعمؿ ذلؾ نكتب : الضػافة المتغيرات التي تحتوي عمى بيانات نصية مع

<?  
$total = $user . $age;  
?> 

 $ ) . totalالى المتغير (  Khaled13.5في ىذه الحالة سيتـ اسناد القيمة 
 $ ) ثـ نقـو بعممية الدمج كالتالي :spaceاذا اردنا وضع مسػافة بيف المتغيريف نضيؼ متغير جديد يحتوي عمى المسػافة وىو ( 

<?  
$space = " ";  
$total = $user . $space . $age;  
?> 

$ ) ، وبطبيعة الحاؿ يمكف استخدـ المتغيرات النصية داخؿ totalفي المتغير (  Khaled 13.5وفي ىذه الحالة سيتـ وضع القيمة 
 ألصمية .متغيرات نصية أخرى ، حيث سيتـ تعويض المتغير بقيمتة ا

  ( : Numericالبيانات العددية ) 
 ) ، وكمثاؿ عمى النوعيف : Double) و ( االعداد الكسرية  Integerوكما ذكرنا في التقسيـ السابؽ أنيا نوعيف ( االعداد الصحيحة 

<?  
$integer1 = 233;  
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$integer2 = -29  
$double1 = 5.27  
$double2 = -4.6  
?> 

  ( : Numericالعددية )  التعامل مع البيانات
، * ، / ) باالضػافة الى باقي القسمة ( % ) عمميات شائعة جدًا في التعامؿ مع المتغيرات العددية  -العمميات الحسابية المشيورة ( + ، 

 مو سكربت منيا . ة التي قؿ ما يخ، وبطبيعة الحاؿ لف نحتاج الى ذكر أي مثاؿ عف ىذه العمميات ، وسنكتفي بذكر بعض النقاط االساسي
اوؿ النقاط ىي اضافة المتغير الى نفسو ، بمعنى تعريؼ عممية حسابية عمى متغير معيف بحيث تخزف القيمة في نفس المتغير ، مثال لو 

 ، يمكنؾ كتابة ما يمي : 1كاف لديؾ عدد الزوار وتريد في كؿ مرة أف يزود عدد الزوار بػ 
<?  
$counter = $counter + 1;  
?> 

 في كؿ مرة يتـ فييا تنفيذ السكربت ، وبطريقة أخرى يمكف كتابة السطر السابؽ كالتالي : 1$ ) بػ counterلتالي سيتـ زيادة المتغير ( با
<?  
$ccounter = $counter++;  
?> 

 ة . مف القيمة األصمي 1تعني طرح  --) عمى قيمة المتغير األصمية ، وكذلؾ الػ  1والػ ++ تعني زيادة قدررىا ( 
 وفي حالة الرغبة بزيادة أي عدد أخر ) غير الواحد ( عمى أي متغير باسموب الطريقة الثانية يمكن كتابة ما يمي :

<?  
$counter +=4;  
?> 

 عمى قيمة المتغير األصمية ، وبالسالب كذلؾ بنفس األسموب . 4وىذا يعني زيادة مقدارىا 
  ترتيب انجاز العمميات الحسابية :

 الرموز والعمميات التي تسبؽ غيرىا عند البدء في انجاز عممية حسابية معينة ، والترتيب المستخدـ في البي اتش بي كالتالي : يوجد بعض 
-  [ 
-  ++ ~ !--  )int ) ( double ) ( string ) ( array ) ( object  ( 
-  % / * 
-  +-  . 
-  >> << 
-  < =< > => 
-  == =! === ==! 
-  & 
-  | 
- & & 
-  || 
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-  ? : 
-  = =+ =* =/ =. =% =& =^ =~ =<< =>> 
- print  
- AND  
- XOR  
- OR  
-  ، 

 بالتأكيد القائمة طويمة وفييا تفاصيؿ كثيرة ، ولكف مف الميـ معرفة طريقة انجاز العمميات الحسابية المختمفة لسيولة اكتشاؼ األخطػاء
 المعقدة لمحصوؿ عمى ناتج صحيح .ومعرفة الطريقة الصحيحة لكتابة بعض العمميات 
  بعض الدوال اليامة في التعامل مع المتغيرات :

- isset : وىي دالة لمتأكد مف وجود متغير معيف ، فمثال : 
<?  
echo isset($age);  
?> 

، وىذه  0د سيتـ طباعة الرقـ $ ) موجودًا ( تـ انشاءه مسباقًا ) ، والعكس اذا كاف غير موجو ageاذا كاف المتغير (  1سيتـ طباعة الرقـ 
 ط وىذا ما سنتطرؽ اليو الحقًا . الدالة يتـ استخداميا كثيرًا في الشرو 

- unset : ىذه الدالة تعمؿ عمى مسح المتغير مف الذاكرة كميأ ، فقط قـ بعمؿ التالي : 
<?  
unset($age);  
?> 

 $ ) بشكؿ كامؿ . ageوفي ىذه الحالة سيتـ مسح المتغير ( 
- empty  وىذه الدالة معاكسة لمدالة :isset : بحيث لو كتبنا ما يمي 

<?  
echo empty($age);  
?> 

أو ( فراغ ) ، وفي حالة وجود المتغير (  0$ ) أو أف قيمة المتغير تساوي ageفي حالة عدـ وجود المتغير (  1سيتـ طباعة الرقـ 
age. لف يتـ طبػاعة أي شي ( $ 
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 ف الرحيـ والصالة والسالـ عمى اشرؼ االنبياء والمرسميفبسـ اهلل الرحم
أو الجمسػات كما اصطمح عمى  Sessionاما بعد ، في ىذا الدرس بمشيئة اهلل سنتحدث عف مقدمة لمتحكـ في المواقع عف طريؽ الػ 

فة الى بعض االمثمة ، وفي النياية وعف التحكـ فييا ، ومف ثـ استخداماتيا باالضا Sessionتسميتيا ، ففي البداية سنتعرؼ عمى الػ 
وحموؿ تمؾ األخطاء ، وفي الدرس القادـ بإذف اهلل تعالى سنتطرؽ الى مثاؿ كامؿ  Sessionسنتطرؽ الى بعض األخطاء في كتابة الػ 

 الشرح المبسط فائدة لمجميع .. ، واألمؿ أف يكوف في ىذا  Sessionلموحة تحكـ مبسطة تتعامؿ بالػ 
  : Session مقدمة عن الـ -

ال يمكنو معرفة أف تمؾ الصفحات قد تـ تصفحيا مف قبؿ  HTTPعند االنتقاؿ مف صفحة الى أخرى في موقع معيف فإف بروتوكوؿ الػ 
ىي  Sessionتقدـ تمؾ الطريقة ، ولذلؾ وببساطة فإف الػ  Sessionوما نحف بصدده ىنا الػ  cookiesنفس الشخص ، ولكف مع الػ 

لمتصفح يمكف مف خاللو تخزيف قيمة معينة لمرجوع الييا في حاؿ قاـ نفس الشخص باالنتقاؿ مف صفحة الى أخرى ، مكاف عمى جياز ا
 أنو تعريؼ شامؿ لكؿ المعاني ..  ولعؿ ىذا التعريؼ يصؼ ببساطة معناىا العاـ وال يعني ذلؾ

أو الجمسػات ، ولكف كيؼ يتـ ذلؾ ، وما ىي النقاط  Sessionإذًا التعرؼ عمى الشخص الذي يقـو بتصفح الموقع ىو اليدؼ الرئيسي لمػ 
 ?  Sessionالرئيسية التي يجب معرفتيا لفيـ طريقة التعامؿ مع الػ 

أوؿ تمؾ النقاط أف عممية تسجيؿ المتغير عمى جياز المستخدـ لو مدة معينة تنتيي بانتياء الجمسة ، ومف ىنا جاءت التسمية ، أما ما 
مح لقيامؾ بالتصفح مف الموقع ومف ثـ اغالؽ الموقع ، ببساطة كؿ مرة تقـو بزيارة الموقع تبدأ جمسة أو تعنيو الجمسة فيي مصط

Session  جديدة ، مع مالحظة أف ىناؾ طرؽ لمتحكـ بوقت االنتياء كما في الػcookies  باالضافة الى طرؽ اخرى عف طريؽ قواعد ،
 لبيانات وىو حديث سابؽ الوانو . ا

ويعني ذلؾ ( رقـ الجمسة ) ،  SIDأو اختصػارًا  Session IDقطة األخرى التي يجب وضعيا في الحسباف ىي ما يسمى بالػ بالنسبة لمن
وىو رقـ عشوائي فريد يصعب تكراره أو فمنقؿ أنو مستحيؿ الحتوائو عمى ارقاـ واحرؼ كبيرة وصغيرة في متغير طويؿ نسبيًا ، وىذه القيمة 

أو ( متغيرات الجمسة ) مع جياز المستخدـ  Session Variablesنيا القيمة الوحيدة التي تربط ما يسمى بالػ ىي األىـ في ما ذكرت ، إل
يتـ  Session Variables) ، أما الػ متغيرات الجمسة  Clientىي القيمة الوحيدة التي يتـ تخزينيا في جياز المستخدـ (  SID، فالػ 

د التحقؽ منو وجود ىذه القيمة عمى جياز المستخدـ يمكف الدخوؿ الى المتغير اآلخر المتربط بو ) ، فعن Serverتخزينيا في السيرفر ( 
 .  Session Variableوالمسمى بالػ 

)  Clientوكما قمنا أنيا تخزف عمى جياز العميؿ (  SID، أما الػ  Session Variablesو الػ  SIDالنقطة الثالثة ىي طريقة التخزيف لمػ 
 Session Variables، أما بالنسبة لمػ  HTTPوالتي ليا سمبياتيا المتعددة أو عف طريؽ تمريرىا عبر الػ  cookiesؽ الػ إما عف طري

 وكذلؾ في مستويات متقدمة يمكف التحكـ بيا وتخزينيا في قواعد بيانات . Serverفيتـ تخزينيا في ممفات فارغة عمى جياز الػ 
  : Sessionإعدادت الـ  -

، وكاستعراض لتمؾ النقاط  Sessionيمكف التحكـ باعدادات الػ  PHPوالذي يحتوي عمى إعدادت الػ  php.iniممؼ الػ  عف طريؽ
يوجد في دليؿ الػ  php.iniسنتطرؽ أىـ النقاط ومعانييا ، ولموصوؿ الى ما نحف بصدده تذكر أف ممؼ الػ  Sessionالمتحكمة بالػ 
Windows  ولموصوؿ الى خصائص الػ ،Session  ) إبحث عنو كممةSession : وستجد السطر التالي ( 

[Session] 
 وؿ التالي وصؼ ألىـ الخيارات .. ، وكما يظير في الجد Sessionsمف ىنا تستطيع التحكـ بخيارات الػ 

  : Session.auto_startالخيار  -1
 ) .  Session_start( دوف الحاجة لعمؿ ذلؾ يدويًا عف طريؽ  Sessionبداية تمقائية لمػ 

  : Session.cache_expireالخيػار  -2
 وقت انتياء الجمسة بالدقائؽ . 



Pالشامل في لغة  H P 0341،محرم5  

 

150الصفحة من 184 

009249122429202-00249912924201تلفون::مهندسحامدمحمدحامدادمتاليف Email :hamdi.541986@gmail.com: 

  : Session.cookie_lifetimeالخيػار -3
اقفػاؿ الشخص المتصفح  ستنتيي فترتيا مع cookieأي أف الػ  0المرتبطة بالجمسة ، وىي افتراضيًا ستكوف  cookieوقت انتياء الػ 

 لمموقع . 
  : Session_nameالخيػار  -4

 .  PHPSESSIDوافتراضيًا ستكوف  cookieالتي ستستخدـ كػ  Sessionإسـ الػ 
  : session.save_pathالخيػار  -5

 في جيازؾ باعتباره سيرفر ، وىنا  Sessionىذا السطر يعني مكاف تخزيف ممفات الػ 
  Sessionؿ الػ تستطيع أف تضع أي عنواف في جيازؾ ، أما تركو فارغًا فيعني عدـ تفعي

 ىو الدليؿ األمثؿ  Windowsداخؿ الػ  Tempلديؾ ، بالنسبة لي أقترح أف يكوف المجمد 
  c:\windows\Tempالحتوائو عمى ممفات مؤقتة يمكف حذفيا ، اذا العنواف سيكوف 

 ىذه في نظري أىـ الخيػارات التي يجب فيميا ،
  : Sessionبداية الـ  -

، والطريقة ىي أف تضع في بداية السكربت وفي  Sessionيجب اخبار السكربت أف يبدأ جمسة  Sessionواؿ الػ قبؿ أف تستخدـ أيًا مف د
 أوؿ سطر فيو بعد عالمة الفتح ما يمي :

<?  
session_start();  
?> 

 فمف يتـ ذلؾ . كتابة ىذا السطر  األخرى ، أما اذا لـ يتـ Sessionفي ىذه الحالة فقط يمكف أف تقـو باستخداـ دواؿ الػ 
وىي أف تتأكد مف أف ىذا السطر ال يسبقو عممية اخراج مخرجات ، بمعنى أخرى أي  Sessionمالحظة ميمة حوؿ عممية بداية الػ 

ة الحدوث وتعطى الخطًا ، وكذلؾ ال يسبؽ ىذا السطر أي فراغ وتأكد مف ىذه النقطة جيدًا النيا كثير  printأو  echoاستخداـ لدواؿ مثؿ 
 لي : التا

النؾ سنقـو بادراج ىذه الصفحة في كؿ الصفحات األخرى  headerوأسمـ طريقة مف وجية نظري أف تضع ىذا السطر في بداية ممؼ الػ 
 لسطر ىو األوؿ في كؿ الحاالت .. وبالتالي يكوف ا

  تخزين متغيرات الجمسات : -
 الدالة الواردة في المثاؿ التالي :، ولعمؿ ذلؾ يوجد لدينا  Session Variablesوىي ما نسمييا بالػ 

<?  
$user = "AbdulAziz";  
session_register("user");  
?> 

 ما قمنا بعممو ىو التالي : 
 يحتوي عمى قيمة حرفية .  userعرفنا متغيرًا ىو  -1
 .  $المة ولكف بدوف ع user) وبنفس االسـ  Session Variableقمنا بتسجيؿ ىذا المتغير في متغير جمسة (  -2
  التعامل مع متغيرات الجمسة : -

 on، أما اذا كاف  php.iniفي ممؼ الػ  register_globalsبعد تسجيؿ المتغير ، يمكف الرجوع اليو بعدة طرؽ تعتمد عمى الخيار 
، عف طريؽ اسـ المتغير  يمكف الرجوع اليو كأي متغير آخر Sessionوىذا ىو االختيار اإلفتراضي فإف المتغير الذي تـ تسجيمو في الػ 



Pالشامل في لغة  H P 0341،محرم5  

 

151الصفحة من 184 

009249122429202-00249912924201تلفون::مهندسحامدمحمدحامدادمتاليف Email :hamdi.541986@gmail.com: 

، أما اذا كاف الخيار غير مفعؿ وليس بالصورة التي ذكرتيا فيمكف الرجوع الى المتغير عف  user$فقط ، وفي مثالنا الحالي سيكوف 
 .  "HTTP_SESSION_VARs["user]$طريؽ األمر 

سجيمو أـ ال ، وىذه الطريقة مفيدة في الصفحات التي أيضا كنقطة ميمة يجب معرفتيا وىي طريقة التحقؽ مف أف متغيرًا معينًا قد تـ ت
 لو ، في المثاؿ التالي تمؾ الطريقة : Sessionيجب أف يكوف فييا المستخدـ قد سجؿ الدخوؿ وبالفعؿ تمت عممية تسجيؿ الػ 

<?  
if (session_is_registered("user")) {  
echo "أىال وسيال بكـ في قرية بي اتش بي";  
}  
else {  
echo "ال يسمح لؾ بالدخوؿ ..";  
}  
?> 

،  userتمت لممتغير  Sessionفي ىذا المثاؿ سيتـ عرض الجممة (أىال وسيال بكـ في قرية بي اتش بي ) إذا كاف عممية تسجيؿ الػ 
 .  Sessionوسيتـ عرض الجممة (ال يسمح لؾ بالدخوؿ .. ) في حالة عدـ تسجيؿ الػ 

لمتغير معيف ، وىذه الطريقة تتـ عف طريؽ الدواؿ  Sessionغيرات الجمسة ، وىي عممية الغاء تسجيؿ الػ نقطة أخيرة في التعامؿ مع مت
session_unregister  وsession_unset  وsession_destroy  أما الفرؽ بينيـ فيو أف الدالة األولى تقـو بعممية الغاء ،

 ا كما في المثاؿ التالي :معينة ، أي بتمرير إسـ المتغير لي Sessionالتسجيؿ لػ 
<?  
session_unregister("user");  
?> 

التي تـ  Sessionفقط ، أما الدالة الثانية فستقـو بالغاء تسجيؿ جميع الػ  userالمتعمقة بالمتغير  Sessionاذا سيتـ الغاء تسجيؿ الػ 
 Sessionواالنتياء مف التعامؿ مع الػ  SIDاللغاء الػ  session_destroyتسجيميا مف قبؿ ، وفي النياية يجب أستخداـ الدالة الثالثة 

. 
 :  Sessionمثاؿ بسيط عف الػ  -

 phpex1.php، في البداية قـ بوضع الكود التالي في ممؼ وقـ بتسميتو  Sessionساتطرؽ الى مثاؿ بسيط جدًا لتوضيح كيفية عمؿ الػ 
: 

<?  
$age = 12;  
session_register("age");  
echo "$age القيمة عمى تحتوي  age الػجمسة <br>";  
echo "<a href=phpex2.php>التػػالي ..</a>";  
?> 

 ، وضع الكود التالي فييا : phpex2.phpالصفحة الثانية احفظيا بإسـ 
<?  
echo "أنت في الصفحة الثانية<br>";  
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echo "$age القيمة عمى تحتوي  age الػجمسة <br>";  
session_unregister("age");  
echo "<a href=phpex3.php>التػػالي ..</a>";  
?> 

 : phpex3.phpالصفحة الثالثة تحتوي عمى الكود التالي ، واسميا 
<?  
echo "أنت في الصفحة الثالثة<br>";  
echo "$age القيمة عمى تحتوي  age الػجمسة <br>";  
?> 

خرى ، حتى تصؿ الى الثالثة ، بافتراض أنؾ قمت بتجربة المثاؿ ، ستالحظ أف ابدأ مف الصفحة األولى ومف ثـ انتقؿ مف صفحة الى أ
 ageفي الجممة الطويمة التي تبيف أف المتغير  12وستظير القيمة  ageالتي تـ تسجيميا وىي  Sessionالصفحة األولى سيتـ طباعة الػ 

القيمة تمت طباعتيما ، أما في الصفحة الثالثة واألخيرة فتمت يحتوي عمى قيمة معينة ، وفي الصفحة الثانية ستالحظ نفس الجممة ونفس 
 ? لـ تتـ طباعتيا ، لماذا  Session ageفي متغير الػ  12طباعة الجممة ، لكف االختالؼ أف القيمة 

لـ تتعرؼ عمى  وبالتالي فإف الصفحة الثالثة ageلممتغير  Sessionلسبب بسيط وىو أننا في الصفحة السابقة قمنا بالغاء تسجيؿ الػ 
 ، وبالتالي تـ طباعة الجممة بدوف القيمة . Session ageوال عمى متغير الػ  ageمتغير مباشر لو االسـ 

 التعامل مع الممفات والمجمدات
د كؿ مبرمج يجب أف يتعامؿ مع الممفات والمجمدات في بعض النقاط ، برنامجؾ سوؼ يستخدـ الممفات لكي يقـو بتخزيف معمومات اإلعدا

لي ممؼ لمسكربت ، أو يقـو بتخزيف البيانات لقراءتيا وكتابتيا ، أو لكي يقـو بحفظ البيانات المؤقتة ، وكمثاؿ فإف أتفو برنامج عداد يحتاج إ
 يقـو بتخزيف آخر رقـ تـ الوصوؿ إليو ..

 خزينية أخرى .الممؼ : ليس عبارة عف أكثر مف بايتات متسمسمة يتـ تخزينيا عمى القرص الصمب أو أي ماده ت
ومجمدات أخري ( تسمي بالمجمدات الفرعية ) ، كؿ ما   والمجمد : ىو عبارة عف نوع محدد مف الممفات يحتفظ بأسماء ممفات أخري
 تحتاجو لتتعامؿ مع الممفات والمجمدات ىو كيؼ يمكنؾ ربط سكربتؾ بيـ ..

وفي نفس الوقت يوفر لؾ مرجعية لبعض الدواؿ التي تساعدؾ في ذلؾ  ىذا الدرس سيأخذؾ إلي جولة لتعمـ التعامؿ مع الممفات والمجمدات
 مما يجعؿ ميمتؾ أسيؿ ...

 سيقـو ىذا الدرس بتغطيو المواضيع التالية :
غالؽ الممؼ .      1  فتح وا 
 القراءة مف الممؼ والكتابة إليو .      2
عادة تسمية الممفات       3  مسح وا 
 .استعراض وتجوؿ في الممؼ       4
غالؽ المجمدات .      5  فتح وا 
عادة تسميو المجمدات .      6  نسح وا 

 مالحظة :
قبؿ أف نبدأ دعنا ننبيؾ أف التعامؿ مع الممفات يختمؼ مف نظاـ تشغيؿ إلي آخر ففي أنظمة اليونكس تستخدـ المسارات العالمة المائمة 

 لألماـ 
 مثاؿ 
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/home/usr/bin/data.txt 
 المسار يكوف كالتالى  بينما في الويندوز فإف

C:\usr\bin\perl 
ذا استخدمنا العالمة األمامية في  لمويندوز فإنو يقـو بتحويميا بشكؿ تمقائي إلي عالمة خمفية بينما إذا أردنا استخداـ العالمة  PHPوا 

 األمامية فإننا يجب أف نقـو بتكرار العالمة لكي يتـ التعرؼ عمييا 
C:\\windows\\PHP 

 الممفاتالتعامل مع 
) أو ما يسمونو بالمؤشر file handleنوعيف مف الدواؿ المتعمقة بالممفات فيناؾ نوع مف الدواؿ يستخدـ مقبض لمممؼ ( PHPيوفر الػ

)pointer... في العادة ، بينما بعض الدواؿ يستخدـ قيمو حرفيو تشير إلي موضع الممؼ مباشره ( 
يقـو بتعريؼ الممؼ المراد فتحو حتي يتـ إغالقو ، إذا كاف ىناؾ أكثر مف ممؼ  )integerمقبض الممؼ ليس أكثر مف عدد صحيح (

 مفتوح فاف لكؿ ممؼ مقبضو التعريفي الخاص بو ، وبالطبع فإنو ال يتوجب عميؾ معرفو ىذا الرقـ ....
 تقـو بالتعرؼ إلي الممؼ وفتحو .. تقـو بفتح الممؼ لكتابة بيانات إليو وىي تستخدـ مقبض لكي ()fwriteعمى سبيؿ المثاؿ فإف الدالة  

Fwrite ($fp,’Hello World’);  
مباشر لكي يتـ التعامؿ   التي تستخدـ لمقراءة مف الممؼ تقـو باستخداـ قيمة نصية تقـو باإلشارة إلى مكاف الممؼ بشكؿ ()fileبينما الدالة 

 معو ..
ف غامضًا عميؾ .. تنفس الصعداء وجيز لنفسؾ كأسًا مف الشاي ألننا ال تصب بالرعب والخوؼ مف ىذا الكالـ فأنا أعمـ أنو قد يكو   

 سنبدأ في الجد اآلف ....
إذا فشمت في   Falseإذا تمت بنجاح والقيمة   Trueمالحظة : ستجد أف اغمب الدواؿ أو معظميا أو كميا تقريبا تقـو بإرجاع القيمة 

 الحصوؿ عمى ىدفيا ..
 معمؿ مع الممفات ..ل لنبدأ اآلف مع سكربتات مبسطة 

 فتح واغالق الممفات
Fopen 

فيو وتقـو  Include) والوضع لو ( لمقراءة ، لمكتابة .....) باالضافة إلى مسار الػpathتستخدـ ىذه الدالة ثالث عوامؿ ىي مسار الممؼ (
 ىذه الدالة بإرجاع مقبض لمممؼ ...

ولذلؾ فإنو يمكننا اختبار القيمة التي ترجعيا ىذه   أننا ال نممؾ صالحيات عميوقد تواجينا مشاكؿ أحيانا فقد يكوف الممؼ غير منشأ أو   
 الدالة فإذا كانت القيمة صفر فيذا معناه أف الدالة فشمت في إرجاع مقبض الممؼ أو نوعو ، أما إذا كانت القيمة ىي واحد فيذا معناه أف

 الدالة قد نجحت في فتح الممؼ 
 مثاؿ  

$fp=fopen (“./data.txt”, “r”); 
if (!$fp) die (“فشؿ في قراءه الممؼ تأكد مف التراخيص ومف مسار الممؼ”); 

 يمكننا كتابة المثاؿ أيضا بالشكؿ التالي : 
If  (!($fp=fopen (“./data.txt”, “r”))) die (“ال يمكف القراءة مف الممؼ”); 
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ممفات تستخدـ مقبض وىذا المقبض ىو عبارة عف رقـ ، في مثالنا ىذا يتحدد رقـ الحظ أننا قمنا سابقًا أف ىناؾ دواؿ تستخدـ لمتعامؿ مع ال
الذي يخزف فيو مكاف الممؼ وما إذا كاف قاباًل لمفتح أو ال  أو يعمؿ أو ال يعمؿ ، والنتيجة التي تتخزف في  fp$المقبض الذي ىو المتغير 

  مؼ ال يعمؿ أو واحد إذا تـ فتح الممؼ بنجاح ..ىي رقـ مثمما قمنا سابقًا وىو صفر إذا كاف الم fp$المتغير 
 الذي تقـو بإعطائنا رقـ المقبض .. fopenاآلف دعنا نناقش معامالت الدالة 

 أوؿ معامؿ ىو مسار الممؼ عمى القرص الصمب
 dataوأسميتو   htdocsلنفرض أف لديؾ مجمدا قمت بإنشائو في مجمد السكربتات الرئيسي لديؾ الذي يسمى 

 ض أف سكربتؾ يستخدـ ممفيف : ولنفر  
 .  data.txtممؼ لمقراءة والكتابة يسمي  -1
 . script.txtوممؼ يقـو بعرض المدخالت واإلضافة إلييا اسمو  -2
 حسنا لدينا اآلف ثالث حاالت لمسكربت  
 الحالة األولى :  

 فتحو بذكر اسمو فقط مف غير إضافات ) وعند ذلؾ يمكنؾ فتح الممؼ الذي تريد dataأف يكوف الممفيف في نفس المجمد (
$fp=fopen (“data.txt”, “r”); 

 الحالة الثانية: 
عمى ذلؾ فإننا نكتب المسار  data.txtوفيو ممؼ   gbباسـ آخر ولنقؿ أف ىذا االسـ ىو  dataأف يكوف ىناؾ مجمد في نفس مجمد الػ 

 المطمؽ ليذا المجمد كالتالي : 
$fp=fopen (“./gb/data.txt”, “r”); 

 الحالة الثالثة :
عمى ذلؾ  htdocsالموجود داخؿ   dataبينما السكربت موجود في المجمد  htdocsأف يكوف الممؼ الذي تريد قراءتو موجود في المجمد  

 نكتب المسار النسبي كالتالي 
$fp=fopen (“../data.txt”, “r”); 

 الحظ النقطو التي تسبؽ العالمة األمامية جيدا..
 ف تكوف فيمت مف ىذا الكالـ ما ىو المقصود بالمسار المطمؽ والمسار النسبي ..أتمني أ 
 يمكننا أيضا وضع رابط صفحة في موقع آخر ولكننا لف نستطيع الكتابة عميو بؿ قراءتو فقط  
 مثاؿ : 
  

If  (!($fp=fopen (“http://www.swalif.net/softs/index.php”, “r”))) die (“ ف الممؼال يمكف القراءة م ”); 
  use_include_pathينقصنا نقطو يجب أف نتكمـ عنيا وىي عند تحديد العامؿ  
 العامؿ الثاني الذي نستخدمو لمممفات ىو حالو الممؼ 

وأرتبيا  ( لمقراءة ، لمكتابة ، لإلضافة إليو) يحدد وضعية الممؼ حاؿ فتحو إذا كاف لمقراءة فقط أو لمكتابة فقط أو لالثنيف معًا أو لإلضافة ،
 ىنا في جدوؿ بسيط ..
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 r تفتح الممؼ لمقراءة فقط ويكوف المؤشر في بداية الممؼ  
 +r يفتح الممؼ لمقراءة والكتابة ويضع المؤشر في بداية الممؼ 
يفتح الممؼ لمقراءة فقط ، أي بيانات موجودة سيتـ مسحيا ، إذا لـ يكف الممؼ موجودا سيحاوؿ 

PHP شاؤهإن 
w 

، أي بيانات موجودة سيتـ مسحيا ، إذا لـ يكف الممؼ موجودا   يفتح الممؼ لمقراءة والكتابة
 إنشاؤه PHPسيحاوؿ 

w+  

إنشاؤه ، سيكوف المؤشر  PHPإذا لـ يكف الممؼ موجودا سيحاوؿ   فقط ،  يفتح الممؼ لإلضافة
 في نياية الممؼ

a 

إنشاؤه ، سيكوف  PHPلـ يكف الممؼ موجودا سيحاوؿ إذا   ،  لإلضافة  يفتح الممؼ لمقراءة و
 المؤشر في نياية الممؼ

a+  

يستخدـ لفتح وقراءه ممفات الصور عمى نظاـ أو سيرفرات الويندوز فقط .. أما الينوكس فالعوامؿ 
 السابقو تتعامؿ مع ممفات الصور بشكؿ عادي ..

b 

أو بداية الممؼ أو حتى مف وسطو أو مف أي مكاف بالممؼ ، ستعرؼ كيفية ىناؾ مؤشر لمممفات يحدد إذا ما كنت ستكتب مف نياية 
 التحكـ بيذا المؤشر بعد قميؿ .

 use_include_pathالعامؿ الثالث ىو تحديد  
ثـ   عف الممؼ في نفس المجمد الموجود بو السكربت PHP) وقمت بكتابة اسـ الممؼ مباشرة فسيبحث الػ1(  فإذا قمت بتحديد قيمتو إلي

 php.iniفي ممؼ  use_include_pathسيقـو بالبحث عف الممؼ في المجمدات التي تـ تحديدىا في المتغير 
  
  

 
  

 مثاؿ :
$fp=fopen (“./data.txt”, “r”,1); 

fclose 
ب أو أف ألي سب ، تحتاج إلى إغالقو لكي يتـ حفظ التعديالت عميو ، إذا تـ إحباط سكربتؾ   عندما تنتيي مف التعامؿ مع الممؼ

   يقـو بإغالؽ جميع الممفات تمقائيا PHPفإف الػ السكربت انتيي عممو 
 بإغالؽ الممؼ عندما تريد إغالقو وىي تحتاج إلي معامؿ واحد فقط وىو مقبض الممؼ الذي تريد إغالقو  ()fclose تقـو الدالة

 
 



Pالشامل في لغة  H P 0341،محرم5  

 

156الصفحة من 184 

009249122429202-00249912924201تلفون::مهندسحامدمحمدحامدادمتاليف Email :hamdi.541986@gmail.com: 

 مثاؿ :
Fclose ($fp) ; 

 قراءه وكتابو الممفات
غالؽ الممؼ ، لنقـ اآلف بالتعرؼ عمي كيفية قراءة ولقد تعرفنا اآلف كيفية    كتابة البيانات مف الممؼ ،   فتح وا 
 Fread 

ووضعيا بمتغير وىي تأخذ معامميف المعامؿ األوؿ ىو مقبض الممؼ  تقـو ىذه الدالة بقراءة واستخراج البيانات الموجودة في الممفات 
 والعدد الثاني ىو عدد الحروؼ المراد قراءتيا ..

 مثاؿ : 
$fp=fopen("data.txt","r"); 

$data=fread($fp,10); 
 وخذ باعتبارؾ نقطتيف وىما : 

مره أخري فسيتـ قراءة  freadإذا مثاًل قرأت عشر حروؼ مف الممؼ وكاف في الممؼ عشريف حرؼ وقمت بطمب الدالة      -1
 العشر أحرؼ الثانية ..

 سيتـ قراءة الموجود .إذا كاف في الممؼ أقؿ مف عشر أحرؼ ف     -2
  Fwrite 

ت تقـو ىذه الدالة بالكتابة إلى الممؼ وتحتاج إلى عامميف وىي مقبض الممؼ والقيمة المراد كتابتيا إلى الممؼ ، فعمى افتراض أنؾ قد فتح
 إلى الممؼ بالطريقة التالية :  PHPفإننا نكتب الكممة  fp$الممؼ والمقبض ىو 

 Fwrite ($fp, "PHP"); 
 اؾ معامؿ ثالث ليذه الدالة يحدد كـ حرفا سنقـو بكتابتو مف القيمة الحرفية الموجودة في المعامؿ الثاني فمو مثال كتبنا وىن 

Fwrite ($fp, "PHP",1); 
 فسوؼ يتـ كتابو أوؿ حرؼ فقط ...

 قراءة وكتابة الحروف في الممفات 
 Fgetc 

 مرة ، وىي تستخدـ معاماًل واحدًا وىو مقبض الممؼ  حرؼ واحد مف الممؼ في كؿ  تستخدـ ىذه الدالة لقراءة
 ) عند الوصوؿ إلى نياية الممؼ ..Falseوتقـو بإرجاع حرؼ واحد مف الممؼ أو (

 Feof 
) trueوتقـو بإرجاع (  تقـو ىذه الدالة بخدمتنا في ىدؼ بسيط وشي ممتاز وىي معرفة إذا ما كنا قد وصمنا إلى نياية الممؼ عند قراءتو 

 الوصوؿ إلى نياية الممؼ أو حصوؿ خطأ ما ، وىي تأخذ معاماًل واحد وىو مقبض الممؼ .عند 
فقد تكوف مثاًل تريد أف تتأكد أف المؤشر لـ يصؿ إلي نياية الممؼ بعد استخدامؾ ألحد الدواؿ التي تقـو بنقؿ المؤشر مف مكاف إلي آخر  

 إلى نياية الممؼ أو ال ... وصمت ، عند ذلؾ ستكوف ىذه الدالة مفيدة لتخبرؾ إذا ما
 : تطبيؽ عممي  

وسمو بأي اسـ وضع فيو الشفرة التالية ثـ اختبره ، لكي  PHPواكتب فيو أكثر مف سطر ثـ قـ بإنشاء ممؼ  file.txtقـ بإنشاء ممؼ سمو 
 ترى عمؿ الدالتيف 
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 <? 
$fp= fopen("file.txt","r"); 
While (!feof($fp))  
{ 
 $char=fgetc($fp); 
     echo $char;  
} 
 ?> 

Fgets 
لتساعدنا في  fgetsبتوفير دالة  PHPلقراءة الممفات الطويمة فإنيا ستأخذ وقتًا وعمرًا حتى يتـ قراءتيا ، يقـو الػ fgetcإذا استخدمنا الدالة  

،  1ىو عدد الحروؼ المراد قراءتيا +قراءة عدد محدد مف البايتات وىي تأخذ معامميف ، المعامؿ األوؿ ىو مقبض الممؼ والمعامؿ الثاني 
وتتوقؼ الدالة عند حدوث أحد مف ثالث  6فإذا مثال أردت قراءة ممؼ يتكوف مف خمس حروؼ فسيكوف المعامؿ الثاني لمدالة ىو الرقـ 

 حاالت 
 األوؿ : ىو إذا تـ قراءة عدد البايتات المحدد ة      

 . الثاني : إذا تـ الوصوؿ إلى نياية سطر في الممؼ
 الثالث : إذا وصمت إلى نياية الممؼ .

 :مثاؿ  
$fd = fopen ("/tmp/inputfile.txt", "r"); 
while (!feof ($fd)) { 
    $buffer = fgets($fd, 4096); 
    echo $buffer; 
} 
fclose ($fd); 

Fputs 
 وتأخذ نفس معامالتيا ونفس طريقتيا .. fwriteتقـو بنفس وظيفة الدالو  
 ة داخل الممفاتالقراء 
 File 
تحتاج ىذه الدالة إلى معامؿ واحد ىو مسار الممؼ وال تحتاج إلي مقبض ، وعمميا ىو قراءة ما بداخؿ الممؼ وتخزينو سطرًا سطرًا في  

مصفوفة حيث أف ىذه المصفوفة تقـو بأخذ كؿ سطر في الممؼ كأنو عنصر لوحده وتظؿ السطور سطورا (أي أف المصفوفة تحتفظ 
) بداخميا ) ، ىذه الدالة ال تحتاج إلي مقبض لمممؼ بؿ تحتاج إلى مسار الممؼ فقط ، وىي تقـو بفتح وقراءة n\عامؿ لمسطر الجديد (بالم

غالؽ الممؼ تمقائيا ...  وا 
 وكغيرىا مف الدواؿ فإنيا تستطيع قراءة صفحات اإلنترنت الخارجية ..

وقد   PHPالمحجوزة لمػ  قراءة الممفات الطويمة ألنيا تقـو باستخداـ قدر كبير مف الذاكرةمع ذلؾ يستحسف أف ال تقـو باستعماؿ ىذه الدالة ل
 تستخدميا كميا ...
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 مثاؿ :
<? 
$fcontents = file ('file.txt'); 
while (list ($line_num, $line) = each ($fcontents)) { 
    echo "<b>Line $line_num:</b>  $line  <br>\n"; 
} 
?> 

Fpassthru 
 تقـو ىذه الدالة بقراءة محتويات الممؼ بداية مف النقطة التي توقؼ منيا المؤشر الوىمي عند أي عممية قراءه أخرى ، وتقـو بالتوقؼ عند

قـو بعد استخدامؾ ليذه الدالة ، وت fcloseنياية الممؼ وتقـو بإغالؽ الممؼ مف تمقاء نفسيا لذلؾ ال داعي إلغالؽ الممؼ بواسطة الدالة 
 ...   الدالة بقراءة المحتويات وطباعتيا بشكؿ قياسي ، وىي تحتاج إلى معامؿ واحد فقط وىو مقبض الممؼ

 مثاؿ :
<? 
$fp=fopen("file.txt","r"); 
fpassthru($fp) 
?> 

Readfile 
راءة كامؿ محتويات الممؼ ثـ تقـو ىذه الدالة بقراءة جميع محتويات الممؼ وال تحتاج إلي مقبض بؿ إلى مسار الممؼ فقط وتقـو بق 

 ) عند حدوث خطأ ما falseطباعتيا بشكؿ قياسي وتقـو بإرجاع عدد البايتات التي تـ قراءتيا أو (
<? 
Readfile ("file.txt"); 
?> 

 الوصوؿ العشوائي إلى الممفات  
إلي أي مكاف في الممؼ أو عند أي حرؼ  أخبرناكـ سابقا بأف ىناؾ طريقة تجعمؾ تتحكـ في التحكـ بالمؤشر الوىمي لمممؼ والوصوؿ 

ة مف تريده ، بالدواؿ السابقة كنا عندما نصؿ إلي حرؼ معيف مثاًل بدالة مف الدواؿ فإننا نقـو بإغالؽ الممؼ ثـ نعاود فتحو كي نكمؿ القراء
 ولكف ىذه الطريقة غير عمميو نيائيا .....  عند الحرؼ الذي تـ الوصوؿ إليو

 :   ض الدواؿ التي تمكننا مف الوصوؿ إلي الممؼ بالمكاف الذي نريده ومف ىذه الدواؿبع PHPيوصؿ لنا الػ 
 Fseek 

والعامؿ الثاني ىو عبارة عف رقـ صحيح يسمونو كمصطمح  fp$تحتاج ىذه الدالة إلى عامميف ، العامؿ األوؿ ىو مقبض الممؼ 
بالتحرؾ في الممؼ إلي أف يصؿ إلى المكاف الذي تـ تحديده .. أي  PHP، سيقـو الػ  ) أي المكاف الذي سيتوقؼ فيو المؤشرoffsetبالػ(

بالتحرؾ حتى يصؿ إلى نياية  PHPخمسة ، سيقـو الػ offsetأنو إذا كاف في الممؼ سطر واحد مكوف مف عشره حروؼ وقمنا بجعؿ الػ
 الحرؼ الخامس ...

 ولو إحدى ثالث خيارات :   )  whenceوىناؾ معامؿ ثالث اختياري ليذه الدالة ويسمونو كمصطمح بالػ ( 
     Seek_set ويقـو بقراءة الممؼ مف بدايتو حتى يصؿ إلى المكاف المطموب بالػoffset 

Seek_cur يقـو بالقراءة مف المكاف الحالي حتى يصؿ إلي المكاف المطموب بالػoffset 
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Seek_End  باؿيقـو بالقراءة مف نياية الممؼ حتى يصؿ إلي المكاف المحددoffset 
) عند 1-والقيمة () عند نجاحيا 0تعتبر ىذه الدالة نادرة في عمميا ( أو كما يسمييا المبرمجوف شاذة) بسبب أنيا تقـو بإرجاع القيمة (

 حصوؿ خطأ ما ..
 مثاؿ : 

فرة التالية ، ثـ بعد ذلؾ فيو الش PHPمع ممؼ   ثـ قـ بوضعو  file.txtقـ بفتح ممؼ واكتب فيو ثماف حروؼ متتالية ثـ قـ بحفظو باسـ 
 وانتظر النتيجة :  PHPشغؿ ممؼ الػ

 <? 
$fp = fopen("file.txt"); 
fseek($fp,4,SEEK_SET); 
fpassthru($fp); 
?> 

Ftell 
 ( أو المؤشر الوىمي) في الممؼ وتحتاج إلي معامؿ واحد وىو مقبض  offsetىذه الدالة مف الدواؿ المفيدة فيي تقـو بإرجاع مكاف الػ 

 ...  الممؼ
<? 
$fp = fopen ("file.txt"); 
$p = ftell($fp); 
echo $p; 
?> 

Rewind 
 تقـو بإرجاع المؤشر إلي بداية الممؼ ...

<? 
$fp = fopen ("file.txt"); 
rewind($fp) 
?> 

 جمب معمومات الممؼ 
 ف ىذه الدواؿ : موجودًا أـ ال م دواؿ تساعدنا في معرفو حجـ الممؼ وما إذا كاف الممؼ PHPيوفر الػ

File_exists 
) true )1، وتقـو بإرجاع   تقـو ىذه الدالة بالقياـ بالتأكد ما إذا كاف الممؼ موجودًا أـ ال وىي تحتاج عمى معامؿ واحد وىو مسار الممؼ 

 إذا كاف الممؼ غير موجود  falseإذا كاف الممؼ موجودًا و 
<? 
$Th=File_exists("file.txt"); 
echo $Th ; 
?> 
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Filesize 
 ...  عند حصوؿ خطأ falseتقـو ىذه الدالة بإرجاع حجـ الممؼ بالبايتات أو  
 دواؿ الممفات المتعمقة بالوقت :  

عمى حسب نظاـ التشغيؿ فإذا   ىذه الدواؿ تقـو بإرجاع معمومات مفيدة عف وقت التغيير الذي طرا عمى الممؼ أو آخر مره تـ قراءتو وىي
) وىو الوقت مترجـ إلي عدد الثواني منذ timestampالوقت بنظاـ (  ىو يونكس أو لينوكس ستقـو الدواؿ بإرجاع كاف نظاـ السيرفير

 ...  رهالتعديؿ عمى نظاـ الويندوز مباش  صدور يونكس ومولده عمى العالـ ، بينما تقـو بإرجاع وقت
 بتزويدنا بدالتيف لمعرفو الوقت : PHPيقـو الػ

Filectime  تـ فيو التغيير عمى الممؼ عمى شكؿ   آخر وقت  جاعوتقـو بإرtimestamp إنشاء الممؼ أو   ويشمؿ ىذا آخر وقت تـ فيو
 تراخيصو ...  الكتابة إليو أو تغيير

Filemtime آخر وقت تـ فيو التعديؿ عمى الممؼ عمى شكؿ   تقـو بإرجاعtimestamp  ويشمؿ ىذا إنشاء الممؼ أو تغيير
                                                                              محتوياتو ...

 إلي الوقت العادي timestampبعمؿ مفيد وىو تحويؿ الوقت مف  getdateتقـو الدالة 
 الممكية والتراخيص 

) وتحتوي عمى عالمات groupأنظمة تشغيؿ اليونكس مثؿ يونكس ترتبط الممفات مع مستخدـ خاص أو مجموعة مف المستخدميف (  عمى
 تقـو بتوضيح مف لو صالحية عمى استخداميا ..  وتراخيص

 يمكننا أف نخمص التراخيص كالتالي : 
 ـ حسابو في استخداـ الممؼ .) ، بشكؿ افتراضي ، وىو المستخدـ الذي تـ استخداowner/ ممتمؾ الممؼ ( 1 
 المجموعة التي يكوف ضمنيا مالؾ الممؼ ) ، بشكؿ افتراضي ، group/ مجموعو مف المستخدميف ( 2
 ) كؿ شخص لو حساب عمى النظاـ .all/ جميع المستخدميف ( 3     

، إذا كنت تريد معرفو   ) مثمما يتـ تعريفيـ عبر أسمائيـIDالمستخدميف والمجموعات في أنظمة اليونكس يتـ تعرفيـ عف طريؽ رقـ (
 ىذه الدالة : و ، يمكنؾ استخداـ معمومات شخص عف طريؽ رقم

Posix_getpwind 
 التي ستقـو بإعطائنا مصفوفة تحتوي عمى المعمومات التالية  
  

Name  الذي يدخؿ بو في حسابو   المستخدـ  اسـ 
passwd  كممة السر المشفرة لممستخدـ 

uid رقـ الحساب لممستخدـ 
gid  رقـ حساب المجموعة التي فييا المستخدـ 

gecos  الكامؿ ، رقـ تمفونو ومعمومات إضافيةاسـ المستخدـ 
dir المجمد الرئيسي لممستخدـ 

shell المسار الرئيسي لحساب المستخدـ   
Posix_getgrgid 

 لممجموعة ... IDتقـو ىذه الدالة بإرجاع مصفوفة عف معمومات المجموعة ، وىي تحتاج إلى معامؿ واحد فقط وىو رقـ الػ
 لية :وسوؼ تحتوي عمى العناصر التا 
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 Name اسـ المجموعة
 Gid رقـ المجموعة

 members عدد أعضاء المجموعة
   

 وىناؾ ايضا خمس دواؿ تساعدنا في معرفة معمومات أكثر عف الممفات وتحتاج فقط إلي مسار الممفات 
 Fileowner 

 ) لمالؾ الممؼ ...IDتقـو بإرجاع رقـ المعرؼ (
Filegroup 

 ) لرقـ المجموعة التي يعتبر مالؾ الممؼ ضمنيـ ..IDتقـو بإرجاع رقـ المعرؼ (
Filetype 

 ... dirو file) والذي ييمنا منيـ ىو  file  ،dir  ،char ،fifo  ،link ،blockتقـو بإرجاع رقـ نوع الممؼ وقد تعود بإحدى ىذه القيـ ( 
Is_dir 

 إذا كانت قيمو المسار ىو مجمد .. Trueوتقـو بإرجاع  
Is_file 

 إذا كانت قيمو المسار ىو ممؼ .. Trueـ بإرجاع وتقو  
 الحصوؿ عمى اسـ الممؼ مف وسط مسار الممؼ ..

 Basename() 
 مثاؿ :

<? 
$path = "/home/httpd/html/index.php3"; 
$file = basename ($path);  
echo '$file <br>'; 
$file = basename ($path,".php3");  
echo '$file <br>'; 
?> 

 لدالة مفيدة جدًا لمحصوؿ عمى الممؼ مف وسط مسار مجمد ..ىذه ا
 نسخ ، اعادة تسمية وحذف الممفات

عادة تسمية ، وحذؼ والدواؿ التي تستخدـ لتنفيذ ىذه العمميات ىي  PHPتسمح لؾ الػ  بنسخ ، وا 
 Copy () 
 إليو ...  PHPوالمصدر اليدؼ الذي سيتـ نسخ الػ   تقـو بأخذ قيمتيف حرفتيف وتشير إلي مصدر الممؼ الرئيسي الذي يوجد فيو الممؼ 

<? 
if (!copy($file, $file.'.bak')) { 
    print ("failed to copy $file...<br>\n"); 
} 
?> 
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Rename 
ي ثـ نستطيع اآلف استخداـ ىذه الدالة إلعادة تسمية الممؼ وىي تحتاج إلي قيمتيف حرفتيف وىي المصدر الممؼ أو مكانو واسمو الرئيس 

 االسـ الجديد الذي تريد إعادة التسمية بو ..
 مثاؿ : 

<? 
Rename ('file.txt','newfile.txt'); 
?> 

Unlink() 
 تحتاج إلي قيمو حرفيو واحده وىي مسار الممؼ الذي تريد حذفو  

<? 
unlink ('file.txt'); 
?> 

 العمؿ مع المجمدات 
امؿ مع المجمدات ، فيناؾ دواؿ لممجمدات تتطمب مقبض المجمد ، وىناؾ دواؿ تحتاج فقط فإننا نتع PHPمثمما تعاممنا مع الممفات في الػ 

 إلي القيمة الحرفية فقط وبداًل مف اإلطالة دعنا نقـو بالدخوؿ في الموضوع مباشرة 
 Opendir 

عطائنا مقبض المجمد   تقـو بفتح المجمد وا 
Closedir()    

 ط إلى مقبض المجمد ...المجمد المفتوح وتحتاج فق تقـو بإغالؽ 
  Readdir 
 تقـو بقراءة المدخؿ الحالي لممجمد ... 
 Rewindir 
 تقـو بإرجاع المدخؿ مف الصفر .. 
 Chdir 

 لالنتقاؿ إلي مجمد آخر ، وتتطمب المسار لممجمد الذي تريد االنتقاؿ إليو ..
 Rmdir 
 ت أو مجمدات ، وتتطمب مسار المجمد الذي تريد مسحو ..تقـو بمسح مجمد ، ولكف يجب أف يكوف المجمد خاليا مف أي ممفا 
 Mkdir 

تقـو بإنشاء مجمد جديد وتتطمب أف يكوف ىذا المجمد غير موجود مسبقًا وتحتاج إلي قيمتيف وىما اسـ المجمد الجديد مع مساره ، 
 والترخيص المطموب لو ..

 Dirname 
 وتحتاج إلي مسار الممؼ .. تقـو بإعطائنا اسـ المجمد الحالي الذي فيو الممؼ ، 
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 تطبيؽ عممي : 
واكتب الشفرة التالية  htdocsفي مجمد الػ test.phpوضع فيو ممفات ، ثـ أنشئ ممؼ اسمو   htdocsفي مجمد الػ tmpأنشئ مجمد اسمو 

 ثـ شغمو :
<?php 
if ($dir = @opendir("/tmp")) { 
  while($file = readdir($dir)) { 
    echo "$file\n"; 
  }   
  closedir($dir); 
} 
?> 

 Dir() 
عبارة عف كائف يحتوي عمى ثالث وظائؼ .. ونقـو بإعطائو مسار المجمد الذي نريده أف يتعامؿ معو ثـ بعد ذلؾ نقـو بوضع قيمتو في  

 متغير يقـو بوراثة صفاتو 
 خصائص الكائف : 

handle 
 تقـو بإعطائؾ مقبض المجمد .. 
 Path 
 ائؾ المسار لممجمد ..تقـو بإعط 
 Read 
 ..  تقـو بإعطائنا المجمدات اعتمادًا عمى المؤشر الحالي لممجمد 
 Rewind 
 .. rewinddirتقـو بإرجاع مؤشر المجمد مف الصفر ..تقريبًا نفس عمميو  
 Closedir 
 تقـو بإغالؽ المجمد .. 
 بيذا يكوف انتيي الدرس  

 لواقع لف تحتاج إلي كؿ ىذه األمور في تعاممؾ مع الممفات قد تكوف بعض النقاط غير واضحة ، في ا
 دعنا نأخذ فكرة عف طرؼ التخزيف في البداية وكيؼ كانت عمى اإلنترنت في السابؽ .... 

ت كاف مف أكثر طرؽ التخزيف انتشارا في السابؽ عمى اإلنترنت وربما ىو ال يزاؿ يستخدـ في بعض المواقع والمنتديات يعتمد عمى الممفا
....فكاف صاحب الموقع الذي لديو ىذه الطريقة في تخزيف البيانات خوؼ وتعب مف فقدانيا مثاًل وكاف الشبح الذي يكدر عميو صفوة 

نجاح موقعو ىو عمؿ نسخ احتياطية ليذه الممفات لكي يتمكف مف استرجعيا في حاؿ فقدانيا فكانت ىذه العممية تأخذ وقت وجيد  وماؿ 
) في حاؿ االستعالـ عف معمومة معينة والبحث عنيا كما serverوب تخزيف البيانات في الجداوؿ ضغط الخادـ أو (....كما كاف مف عي

أنو يستيمؾ الكثير مف ذاكرة ىذا الخادـ في عممية بحث معينة فيو يحجز مساحة ليست باليينة في عممية بحث عف أسـ مثااًل أو ما 
 شابييا . 
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 السؤاؿ وىو ....ما ىي قواعد البيانات بالضبط ? ربما يتردد عند البعض ذالؾ 
 قواعد البيانات ببساطة جمع المعطيات أو المدخالت . 

) واحد أو عدة جداوؿ ىذه الجداوؿ تحتوي عمي أعمدة وصفوؼ تييكؿ البيانات وترتبيا Tableكؿ قاعدة بيانات ربما تتكوف مف جدوؿ (
 البيانات في آخر الدرس . ،،،،،وسوؼ أجعؿ لؾ ميمة اكتشاؼ فوائد قواعد 

 لترى الجدوؿ الذي باألسفؿ كمثاؿ : 

#Table "Coustomers" 

Id  Fname  Lname  
  صالح عبدالواىب 025
  خالد  محمد 044

كما تالحظ ، الجدوؿ قسـ البيانات إلى صفوؼ ...مع كؿ إضافة عميؿ جديد سوؼ يكوف ىناؾ صؼ (سجؿ) جديد ... ربما لو تطمؽ 
عناف سوؼ تالحظ أف ىذا الجدوؿ مشابو لمدوالب والصفوؼ رفوؼ فإذا أردت أف تضيؼ كتب أو مالبس أو أي كاف سوؼ لخيالؾ ال

 تضيفيا في رؼ جديد ..كما يحصؿ في إضافة عميؿ جديد سوؼ تضيفو في صؼ (سجؿ) جديد . 
نات تحتوي عمى قيمة محددة وصفة محددة ، البيانات في كؿ صؼ قسمت إلى مدى أبعد في الخاليا ( أو الحقوؿ) ، كؿ مف ىذه البيا
 واالسـ األوؿ واالسـ األخير .  idعمى سبيؿ المثاؿ محمد خالد سوؼ ترى أف ىذا العميؿ انقسمت بياناتو في الحقؿ إلى 

و بآي معيار الصفوؼ في الجدوؿ ليس ليا ترتيب معيف .. يمكف أف يكوف الترتيب أبجديا ويمكف أف يكوف باسـ العضو أو باسمو األخير أ
أخر يمكف أف تحدده مسبقًا لترتيب الصفوؼ وليذا يكوف مف الضروري تحديد طريقة ليسيؿ عميؾ تحديد صؼ(سجؿ) معيف ....في المثاؿ 

وىو رقـ العميؿ الذي ىو عدد فريد ال يتكرر في أي صؼ(سجؿ) أخر وسبب  idالسابؽ نستطيع إخراج السجؿ مف بيف باقي السجالت بػػ 
النو ربما يكوف ىناؾ عميالف ليا نفس االسـ .... وىذا ليس شرط أف يكوف لمجدوؿ مفتاح فريد لكف  idاستخراج السجؿ عمي  استنادي في

 ىنا حددنو لكي يتـ استخراج السجالت المطموبة بسيولو وبسرعة اكبر . 

) تختصر في  relational database management systemsالكثير مف قواعد البيانات اليـو ىي نظـ إدارة قواعد بيانات عالئقية (
RDBMS  قواعد البيانات العالئقية ىذه عبارة عف مجموعة مف الجداوؿ أو نموذج مف الجداوؿ النموذجية المتعددة التي تحتوي عمى ،

 معمومات مترابطة . 
تسمح لؾ أف توحد ىذه المعمومات مف  ) وىي Structured Query Languageوىي اختصار ؿ( SQLربما تسمع ايضًا الكثير عف 

 الجداوؿ المترابطة وبذالؾ تسمح لؾ بإنشاء وتحميؿ العالقات الجديدة . 
 المثاؿ السابؽ لمعمالء كاف عبارة عف جدوؿ واحد فقط ، ولذالؾ لف تحتاج إلى ربط بينو وبيف جدوؿ آخر ألنو ال يجد . 

 ؿ مترابطة مع بعضيا البعض في البيانات سوؼ تالحظ لكف إذا كاف ىناؾ أكثر مف جدوؿ وكانت ىذه الجداو 
 ) ....فمنرى ىذه المثاؿ لكي تتضح الصورة أكثر : RDBMSأنؾ بحاجة إلى نظـ إدارة البيانات العالئقية (
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#Table "Coustomers " 

Id  Fname  Lname  
  صالح عبدالواىب 025
  خالد  محمد 044
 طارؽ حمد 022

#Table "Address" 

Id Tel Street City Country  
  مصر  القاىرة  شارع االىراـ 018522 044
  السعودية الرياض طريؽ الممؾ فيد 01225505 022

  الكويت  طريؽ االربعيف 0122505 025
  الكويت

 

#Table "Account  "  

Id accountb  
044 10.0000 
025 20.0000 
022 20.000 

) ، عمى سبيؿ المثاؿ بأماكننا idة كياف مستقؿ .... لكف تالحظ أنيـ مرتبطيف مع بعضيـ البعض ب(كؿ مف ىذه الجداوؿ الثالث
، كما يمكننا معرفة ايف يسكف حمد طارؽ وكـ رقـ التمفوف وايضًا بمكننا أف نعرؼ مف  idأف نعرؼ رصيد العميؿ عبد الواىب صالح مف 

 قاىرة والكثير الكثير ..... ربما اتضح لؾ اىمية العالقات . أيضًا كـ واحد مف مدينة ال 20.000ىو صاحب الرصيد 
إذًا عرفنا أف العالفات ىي األساس الجوىري لنظـ قاعدة البيانات العالئقية ، بجعميا مرنو وسيمة بحث تتمكف مف ربط السجالت المختمفة 

 مع بعضيا البعض في الجداوؿ . 
 المفتاح األجنبي 

يظير في الجداوؿ في الثالثة والذي جعؿ مف الممكف ربط الجداوؿ المختمفة معًا أنة مفتاح  ) الذي idسوؼ تالحظ أف حقؿ (
 ) ... COUSTOMERS) في جدوؿ (primary keyأجنبي ألنة باألصؿ مفتاح فريد ( 

الجداوؿ مع ليس ضروريًا أف يكوف ىناؾ مفتاح أجنبي في كؿ جدوؿ ولكف يتـ إضافة عمى حسب حاجتؾ فإذا كنت تريد ربط بيانات 
 بعضيا فسوؼ تحتاج إلييا. 

) customersفي كؿ جدوؿ يجود بو المفتاح األجنبي سوؼ يكوف لو مرجعية لمجدوؿ األصؿ فمثاًل ىنا المرجعية ستكوف جدوؿ (
ي ....مف ىنا ....بمعنى أف المفتاح األجنبي سوؼ يقـو بربط البيانات ما بيف الجدوؿ األصؿ وبيف الجدوؿ الذي يتواجد بو كمفتاح أجنب



Pالشامل في لغة  H P 0341،محرم5  

 

166الصفحة من 184 

009249122429202-00249912924201تلفون::مهندسحامدمحمدحامدادمتاليف Email :hamdi.541986@gmail.com: 

يتضح لنا مفيـو االستقامة المرجعية وىذا مفيـو أساسي وميـ عندما تصمـ قاعدة بيانات بأكثر مف جدوؿ . سوؼ يكوف لممفتاح األجنبي 
قيمة ثابتة في جميع الجداوؿ بمعنى لو كاف قيمة المفتاح األجنبي في جدولو األصؿ عدد صحيح فسوؼ يكوف بنفس القيمة في جميع 

،،،،ونقطة أخرى إذا حدث تحديث أو تغيير أو حذؼ ال حد القيـ في المفتاح األجنبي فسوؼ تتـ في جميع الجداوؿ ...ىذا ىو  الجداوؿ
 مفيـو االستقامة المرجعية . 

واعد كثير مف قواعد البيانات اليـو يتـ تعديؿ القيـ بيا تمقائيًا كمكر سوفت أكسس وبعض قواعد البيانات األخرى ، لكف ىناؾ بعض ق
 البيانات التي تحتاج إلى تعديؿ يدوي عمى كؿ قيمة يتـ التعديؿ عميو ...وىذا الشؾ انو متعب !! 

 الفيرسة 

لو كاف لديؾ جدوؿ بو الكثير مف السجالت ، يمكنؾ أف تستعمـ بسرعة كبيرة عف أيمف ىذه السجالت بواسطة "فيرسة" كؿ 
س الذي يوجد نياية كؿ كتاب ...كما يسيؿ عميؾ ىذا الفيرس الموجود في الكتاب في السجالت . ىذا المفيـو تقريبًا شبيو جدًا بالفير 

سرعة البحث عف المواضيع التي يتضمنيا الكتب ، نفس الكالـ ينطبؽ عمى فيرسة السجالت في الجدوؿ ....دعنا نرى مثاؿ لتتضح 
 الصورة :

  
SELECT * FROM names WHERE ID = 220; 

رجاع قيمتيا بشرط أف يكوف رقـ السجؿ (الفيرس) سوؼ يقـو ىذا االستعال   022ـ في البحث في جميع المعمومات وا 
ىنا سيمت عمينا الميمة كثيرًا وذالؾ الف السجالت مرتبو بأرقاـ فمي كؿ سجؿ رقـ فريد يميزه عف األخر وبيذه الحالة سوؼ يقـو ىذا 

 ..االستعالـ السابؽ بجمب جميع بيانات العميؿ "حمد طارؽ " ..
 سوؼ نبدأ بأخذ فكرة عف البرنامج الذي سوؼ أشرح عنو وىو عبارة عف دليؿ مواقع بسيط جدًا جدًا يعتمد عمي قواعد البيانات.

) في قواعد البيانات وسوؼ نضطر Tableبالطبع ال يوجد فيو تقسيمات والسبب ألننا سوؼ نضطر إلي وضع أو خمؽ أكثر مف جدوؿ (
 إلي وضع عالقات بينيـ  

) عامة وعف sql) وسوؼ اشرح إذا اتسع لدي الوقت الكثير عف (one tableا حاليًا يعقد الموضوع  فسأكتفي  اآلف بجدوؿ واحد (وىذ
 ) ألنيا مثيرة أيضًا جداً Relationstipsالعالقات (

ت التي غالبًا ما ييتـ بيا دليؿ الموقع نبدأ  في الخطوة األولى وىي قاعدة البيانات الخاصة بدليؿ الموقع الذي لدينا ، فالبيانات والمعموما
 ىي عنواف الموقع واسـ الموقع والبريد الخاص بالموقع 

 بإنشاء قاعدة البيانات الخاصة بدليل الموقعىذا ىو الكود الخاص 
CREATE TABLE dalal ( 
 id int not null auto_increment, 
sitename varchar(100), 
add_date date, 
email varchar(100), 
site_url varchar(100), 
description text,  
primary key (id)); 
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 ىنا سوؼ يخزف في قواعد البيانات المعمومات التالية :
id  . وىي المرشح األساسي والفريد الذي يُتعرؼ عمي الجدوؿ بواسطتو 

sitename    وىي اسـ الموقع وىي مف نوعchar 
add_date  و مف نوع  تاريخ إضافة الموقع وىdate 

email    البريد اإللكتروني وىو مف نوعchar  ) 100وطوليا نفس طوؿ اسـ الموقع( 
site_url   وىو عنواف الموقع أيضًا مف نوعchar  

ألنو ربما يكوف جديد عمي البعض وسوؼ اشرح عممو وليس الميـ أف تفيـ عممو في ىذه الخطوة إنما سوؼ تفيميا   idسوؼ اكتفي بشرح 
 لتفصيؿ في الخطوات القادمة بعد قميؿ إف شاء اهلل با
id  ) ىو عبارة عف المرشح األساسي ليذا الجدوؿprimary key ( 

 وتمخص في آخر سطر مف الجدوؿ وجود:
primary key (id) 

بت ميما كاف بمغة ربما ترجمة المصطمحات العممية وخاصًة في الكمبيوتر تضر أكثر مما تنفع وىذا سبب وجيو  لي في كتابتي السكر 
 إنجميزية ومف ثـ تعربييا 

سوؼ أعطي مثاؿ لكي يتضح فمو أردنا مرشح أساسي أو كود فريد نميز بو ىذا   idالميـ نحف اآلف نريد أف نعرؼ ماذا يعني 
ا في الوصمة وربما الجدوؿ فمف نستطيع أف نضع ىذا الكود الفريد اسـ الموقع الف ربما يكوف لدي موقعًا بنفس االسـ واالختالؼ بينيم

يكوف ىناؾ موقع بعنوانيف مثؿ سوالؼ وياىوو  إذًا اسـ الموقع ال يكمف أف نضعو كود أساسي وأيضًا نفس الكالـ ينطبؽ عمي عنواف 
ال  الموقع وأيضًا عمي التاريخ وحتى البريد ال نستطيع أف نضع البريد ىو المرشح الوحيد واألساسي لمجدوؿ ربما يأتي ىذا لكف منطقياً 

 يجوز  
) وىي تعني بعدـ السماح ليذا الحقؿ أف  not null) لكف ربما يصعب عميؾ الذي بجانبو وىو (  intمف نوع عدد صحيح (   idربما ترى 

 يكوف بدوف قيمة 
not null  . تعني بكؿ وضوح ربما يسمح بقيمة فارغة ربما تفكر في الصفر فيذا غير صحيح 

) وىي تعني بكؿ وضوح اإلضافة التمقائية أو األتوماتيكية  ودائمًا  auto_incrementوىي (   not null وترى أيضًا ىذه العبارة بجانب
 )  1ما يبدأ بالقيمة ( 

 ) 1) وىي تبدأ مف (  idوىذا يعني مع كؿ إضافة موقع سوؼ تزيد قيمة ( 
config.php  

 ومات التالية:وىو عبارة عف ممؼ التوجية الذي يحتوي معمومات الموقع وىي المعم
<? 
//this moudel config  
$dbname = "links"; 
$dbuname = "root"; 
$dbpws = ""; 
$dbhost = "localhost"; 
?> 

يعتمد عمي قواعد البيانات فاألكيد راح يعدؿ في ممؼ مشابو لو أو  phpال يحتاج إلي شرح ألنو واضح فالذي جرب أف يركب أي برنامج 
 نفسو 
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 : ومع ذلؾ سنشرحو
 وىذا ىو : add.phpاآلن نبدأ في 

<html> 
<head> 
<style type="text/css"> 
body {font-family:verdana,verdana; font-size:10pt} 
TD {font-family:verdana,verdana; font-size:10pt} 
#header {color:white; font-weight:bold; font-family:verdana,verdana} 
A {color:navy; text-decoration:underline} 
A:hover {color:red} 
A:visit {color:navy} 
</style><title>Site Insertion</title></head> 
<? 
if ($action == 'addsite') 
{     
include("config.php"); 
    mysql_pconnect($dbhost, $dbuname, $dbpw); 
        @mysql_select_db("$dbname") or die ("Unable to select database"); 
    mysql_query("insert into dalal values ('','$name','','$email','$siteurl','$des')"); 
    mysql_close(); 
echo "Thank you for add site "; 
} 
?>      
<body bgcolor=white> 
<form method="POST" action="add.php?action=addsite"> 
  <p>SiteName <input type="text" name="name" size="40" style="border-style: double; border-
color: #000080"></p> 
  <p>Email&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <input type="text" name="email" size="40" style="bor
der-style: double; border-color: #000080"></p> 
  <p>SiteUrl&nbsp;&nbsp;&nbsp; <input type="text" name="siteurl" size="40" style="border-
style: double; border-color: #000080" value="http://"></p> 
  <p>description<textarea rows="5" name="des" cols="33" style="border-style: double; border-
color: #000080"></textarea></p> 
  <p align="center"><input type="submit" value="Submit" name="B1" style="border-style: double; border-
color: #000080"><input type="reset" value="Reset" name="B2" style="border-style: double; border-
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color: #000080"></p> 
</form> 
<br> 
<a href="show.php"><b>View</b></a>  
<br> 
</body> 
</html> 

 أكثر  phpلكف كود  phpو  htmlمف رؤيتؾ لو تالحظ أنو عبارة عف 
فيي بسيطة بإمكانؾ فيميا وىي عبارة عف حقوؿ تطمب مف المستخدـ إدخاؿ معمومات الموقع سوؼ أبدأ في شرح كود  htmlبالنسبة 

php  
 يف الوسميف >? و ?< فتالحظ بدايتو ونيايتو بيذ

 وبعدىا يأتي شرط التحقؽ وىو
if ($action == 'addsite') 
فيذا يعني التحقؽ ىؿ مف إضافة جديدة عمي الحقوؿ الخاصة بعممومات الموقع وتالحظ أف التحقؽ مف ىذا الشرط بيذه القيمة 

')addsiteو لكف لو تالحظ في كود ') بيف وسميف اقتباس وحيدة ربما يكوف ىناؾ بعض التساؤؿ قمياًل عميhtml  فيform  وضعت
 ) ىناadd.php?addsiteاالنتقاؿ بعد إضافة المعمومات إلي (

<form method="POST" action="add.php?action=addsite"> 
  <p>SiteName <input type="text" name="name" size="40" style="border-style: double; border-
color: #000080"></p> 
  <p>Email&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <input type="text" name="email" size="40" style="bor
der-style: double; border-color: #000080"></p> 
  <p>SiteUrl&nbsp;&nbsp;&nbsp; <input type="text" name="siteurl" size="40" style="border-
style: double; border-color: #000080" value="http://"></p> 
  <p>description<textarea rows="5" name="des" cols="33" style="border-style: double; border-
color: #000080"></textarea></p> 
  <p align="center"><input type="submit" value="Submit" name="B1" style="border-style: double; border-
color: #000080"><input type="reset" value="Reset" name="B2" style="border-style: double; border-
color: #000080"></p> 
</form> 

  ىذا ىو كود الفوـر الخاص بإدخاؿ معمومات الموقع فإذا الحظو في بدايتو ىنا
<form method="POST" action="add.php?action=addsite"> 

 )  add.php?addsite) الصفحة ( action) وقمت بوضع قيمة (  postوضعت اإلرساؿ بالػ ( 
ستكوف ما ىو مكتوب بعد عالمة االستفياـ ( ? ) بعد اسـ الصفحو وىي  submit) في حاؿ ضغط actionىذا يعني أف قيمة (

)add.php?addsite ( 
 أتمنى أنؾ فيمت المقصود  
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 شرط ووجد مف أرسؿ سوؼ ينفذ األوامر واألولى منيابعد ذلؾ إذا تحقؽ ال
include("config.php"); 

 يعني استجالب ىذا الممؼ وقيـ المتغيرات الموجودة بو   includeوأمر 
 بعد ىذا األمر طمبت االتصاؿ بقواعد البيانات لكي يتـ تجييز الجدوؿ لإلضافة 

 وىو ىنا
mysql_pconnect($dbhost, $dbuname, $dbpw); 
        @mysql_select_db("$dbname") or die ("Unable to select database"); 

 تطمب االتصاؿ بخادـ قاعدة البيانات عمي أساس المعمومات الموجودة بيا  mysql_pconnectالدالة 
  config.phpوىنا نحف استعنا بعد اهلل بالمتغيرات الموجودة في ممؼ 

   includeدة الدالة وربما ىذا يوضح لنا أكثر فائ
 في السطر الثاني بعدىا ىذا mysql_pconccetربما الحظت في طمب االتصاؿ في الدالة 

@mysql_select_db("$dbname") or die ("Unable to select database"); 
 وىو اسـ قاعدة البيانات  dbnameوضعنا قيمة المتغير  mysql_select_dbىنا في الدالة 
 قـو بتحديد اسـ قاعدة البيانات المراد االتصاؿ بيا وىذا ربما يوضح استخداـ عالمة @ فيذه الدالة ت

 لكي يعمؿ كؿ شيء بنفس الوقت 
 بعد ىذا نالحظ السطر التالي :

mysql_query("insert into dalal values ('','$name','','$email','$siteurl','$des')"); 
) وفي ىذا السطر استخدمنا أمر sqlوىذه الدالة تقـو باختصار بتنفيذ استعالمات ( mysql_queryقمنا في ىذا السطر بتنفيذ الدالة 

 ) Insertىو ( mysql_queryاالستعالـ المراد تنفيذه بواسطة الدالة 
 تقوـ بإضافة البيانات في قاعدة البيانات والصيغة أو القاعدة الثابتة لو ىي sqlىذا األمر أو الدالة في 

INSERT INTO tablename VALUES (var and values ) 
INSERT INTO  

 ىذا ثابت لدينا بعده يأتي اسـ الجدوؿ الذي نريد إضافة البيانات بداخمو 
 ;وتفتح قوس وتيحط المتغيرات والقيـ المراد إضافتيا بأقواس اقتباس (" ") وتنييو بفاصمة منقوطة  VALUES (varوبعد ذلؾ تأتي كممة 
  dalalلـ أضع القيـ بؿ وضعة المتغيرات التي تحمؿ القيـ المراد تخزينة في جدوؿ  insertو  mysql_queryدمت تالحظ حيف استخ

 ربما ىذا يسيؿ عمينا الكثير 
 وىي تعني طمب إغالؽ االتصاؿ بخادـ قاعدة البيانات   mysql_colseبعد ذلؾ في تأتي الدالة 
 config.phpو  add.phpبيذا انتييانا مف ممؼ 

 ىنا سوؼ نعرؼ كيؼ نستخرج البيانات الموجودة داخؿ قاعدة البيانات 
 وىي في غاية السيولة 
 كاماًل واشرحو مثل سابقو show.phpبدايًة سوف أضع كود 

<html> 
<head> 
<style type="text/css"> 
body {font-family:verdana,verdana; font-size:10pt} 
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TD {font-family:verdana,verdana; font-size:10pt} 
#header {color:black; font-weight:bold; font-family:verdana,verdana} 
A {color:navy; text-decoration:underline} 
A:hover {color:red} 
A:visit {color:navy} 
</style> 
</head><titel><center><b>view The sites</b></center><br><center><a href='add.php'>Add Your Site</
a></center> <hr color="#000080"></titel> 
<body> 
<?php 
include("config.php"); 
    mysql_pconnect($dbhost, $dbuname, $dbpw); 
        @mysql_select_db("$dbname") or die ("Unable to select database"); 
$query="select * from dalal "; 
$result=mysql_query($query); 
mysql_close(); 
/*Display Results*/ 
$num=mysql_numrows($result); 
$i=0; 
while ($i < $num) {    $sitename=mysql_result($result,$i,"sitename"); 
    $add_date=mysql_result($result,$i,"add_date"); 
    $email=mysql_result($result,$i,"email"); 
    $siteurl=mysql_result($result,$i,"site_url"); 
    $description=mysql_result($result,$i,"description"); 
    $id=mysql_result($result,$i,"id");     
?>     
   <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
  <tr> 
    <td width="100%"><b>SiteName :</b><a href='<?echo $siteurl;?>'><i><? echo $sitename;?></i></a> 
      <p><b>Date Add :</b>  <i> <?echo $add_date;?></i></p> 
      <p><b>description :</b><?echo$description;?></p> 
      <p><b>URL :</b><i><?echo$siteurl;?></i></p> 
      <p><b>Email :</b><i> <a href="mailto:<?echo$email;?>"><?echo $email;?></a></i> </p> 
      </td> 
  </tr> 
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</table> 
<a href='edit.php?id=<?echo $id;?>'><b><b>[Edit This Site]</b></b></a> 
<hr color="#000080"> 
<? 
    ++$i; 
} 
?> 
  </body> 
</html> 

 في عممية االتصاؿ لكف الجديد لدينا ىنا  add.phpكما تالحظ تقريبًا شبيو بالممؼ 
 السطر الذي يمي عممية االتصاؿ وىو

$query="select * from dalal "; 
وقمنا بوضع قيمة ىذا المتغير عممية االستعالـ عف المعمومات الموجودة في الجدوؿ  queryفي ىذا السطر قمنا بتعريؼ متغير يدعى 

dalal  
فيي تقـو بتحديد الحقوؿ بداخؿ الجداوؿ أو الجدوؿ وىي دائمًا تستخدـ في إخراج البيانات  selectمؿ أظف ىذا واضح لكف دعني أشرح ع

مف الجداوؿ فتالحظ وضعنا قيمة الحقؿ أو الحقوؿ في استعالمنا ىذا عالمة الضرب( * ) وىي تعني تحديد جميع الحقوؿ الموجودة 
 عده أسماء الجدوؿ أو اسـ الجدوؿ الذي قمت بتحديد الحقوؿ بداخمو  وىذا يعني مف ودائمًا يأتي ب fromوبعدىا استعممنا 

 select * from dalalببساطة واختصارًا ليذا السطر  
 حدد جميع الحقوؿ مف جدوؿ الدليؿ  

   queryىنا سوؼ يحدد جميع الحقوؿ الموجودة في جدوؿ الدليؿ ويقـو بتخزينيا في المتغير 
 بسيطة  

 أقواس اقتباس مزدوجة (" ") ال تنس أف تضعيا بيف 
 بعد ذالؾ يأتي ىذا السطر

$result=mysql_query($query); 
 mysql_queryوقيمة المتغير الذي استعممت بو الدالة  mysql_qureyوقمنا بتخزيف قيمة الدالة  resultقمنا ىنا أيضًا بتعريؼ المتغير 

  resultفي المتغير 
الموجود بو مسبقًا قيمة االستعالـ مسبقًا في السطر  queryوانسبنا الييا قيمة المتغير  mysql_queryبوضوح ىنا قمنا باالستعانة بالدالة 

  mysql_queryبواسطة الدالة  dalalالذي يسبؽ ىذا السطر وقمنا بيذا لكي يتـ فرز جميع القيـ الموجودة في الجدوؿ 
 ( ىذا ابسط مف المي قبؿ )

  mysql_colseنات بالدالة بعد ذلؾ قمنا بإغالؽ قاعدة البيا
 وبعد ذلؾ قمنا بتنويو بسيط وتعميؽ يوضح أننا سوؼ نعرض ونطبع القيـ الموجودة في الجدوؿ في ىذا السطر 

*/Display Results/* 
 مسنديف إليو قيمة المتغير mysql_numrowsوأضفنا القيمة إليو باستخداـ الدالة  numبعد ىذا السطر قمنا بتعريؼ متغير يدعى 

result  
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عمي شكؿ  numوتقوـ بتخزينيا في المتغير  resultتقوـ باسترجاع ومعالجة نتيجتنا المخزنة في المتغير  mysql_numrowsالدالة 
 مصفوفة 

وقمنا بوضع الشرط في أمر التكرار  whileووضعنا قيمتو صفر لكي نستخدمو مع أمر التكرار  iبعد ذالؾ قمنا بتعريؼ عداد يدعى 
while  

$i < $num 
 المتوجد بداخمو جميع المعمومات فاستمر بطباعة التالي  numاصغر مف قيمة المتغير  iىذا يعني إذا كاف قيمة العداد 

 وىي ىذه السطور
 $sitename=mysql_result($result,$i,"sitename"); 
    $add_date=mysql_result($result,$i,"add_date"); 
    $email=mysql_result($result,$i,"email"); 
    $siteurl=mysql_result($result,$i,"site_url"); 
    $description=mysql_result($result,$i,"description"); 
    $id=mysql_result($result,$i,"id");     
?>     
   <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
  <tr> 
    <td width="100%"><b>SiteName :</b><a href='<?echo $siteurl;?>'><i><? echo $sitename;?></i></a> 
      <p><b>Date Add :</b>  <i> <?echo $add_date;?></i></p> 
      <p><b>description :</b><?echo$description;?></p> 
      <p><b>URL :</b><i><?echo$siteurl;?></i></p> 
      <p><b>Email :</b><i> <a href="mailto:<?echo$email;?>"><?echo $email;?></a></i> </p> 
      </td> 
  </tr> 
</table> 
<a href='edit.php?id=<?echo $id;?>'><b><b>[Edit This Site]</b></b></a> 
<hr color="#000080"> 
<? 
    ++$i; 
} 

 ؼ يطبع جميع القيـ الموجودة في الجدوؿ كما رمزت إلييا في ىذا السطرفسو  WHILEىنا قمنا بالكثير في أمر التكرار 
$sitename=mysql_result($result,$i,"sitename"); 
قمنا في ىذا السطر والسطور الخمسة التي تميو بتعريؼ العديد مف المتغيرات وقمنا بتخزيف قيـ المعمومات بداخمو باستخداـ الدالة 

mysql_result المتغيرات  مسنديف إليوresult  وi  و الحقؿ الذي نريد إخراج القيمة منو 
   sitenameواستخدمنا في ىذا السطر الحقؿ 
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 لكي ننسؽ ونرتب شكؿ ظيور المعمومات   htmlكما استخدمنا كود 
أو بمعنى طباعة قيـ مف  تزيد بمقدار واحد مع كؿ لفة iبالقوس } جعمنا قيمة العداد  whileوفي آخر سطر قبؿ أف ننيي عممية التكرار 

 قاعدة البيانات لكي يتـ توقفيا  أرجو أف تنتبو ليذه األمور الصغيرة ألنيا مف مشاكؿ البرمجة المشيورة  
وىو الممؼ الخاص بتعديؿ الموقع فربما يخطئ أحدىـ في إدخاؿ اسـ أو  edit.phpيتبقى لنا ممؼ  show.phpىنا انتيينا مف ممؼ 
 نؾ تعديميا حتى بعد تخزينيا في قاعدة البياناتعنواف موقعو فينا يمك

 ىذا آخر ممؼ سوؼ اشرحو اليـو مف ضمف مشروع دليؿ المواقع وربما اشرح عممية الحذؼ والبحث في وقت آخر 
 فقط ادعوا لي بالستر واليداية والوقت الكافي 

 كاماًل كسابقيو edit.phpسوف أضع كود 
<html> 
<head> 
<style type="text/css"> 
body {font-family:verdana,verdana; font-size:10pt} 
TD {font-family:verdana,verdana; font-size:10pt} 
TH {font-size:10pt; color:white; font-weight:bold; font-family:verdana,verdana} 
A {color:navy; text-decoration:underline} 
A:hover {color:red} 
A:visit {color:navy} 
#mySelect {font-family:verdana,arial; font-size:9pt} 
</style> 
</head> 
<titel><center><b>Edit Site</b></center><br><center><a href='add.php'><b>Add Your Site </b></a> | 
<a href='show.php'><b>View Edit database</b></center></a> <hr color="#000080"></titel> 
<body> 
 
<table border=0 cellpadding=4 cellspacing=0 width=600> 
<? echo "<form method='post' action='$PHP_SELF'>"; ?>  
<table border="1" width="100%" bordercolor="#000080" cellspacing="1" cellpadding> 
  <tr> 
    <td width="100%"> 
      <p align="center">Edit The Info </td> 
<? 
include("config.php"); 
mysql_pconnect($dbhost, $dbuname, $dbpw); 
        @mysql_select_db("$dbname") or die ("Unable to select database"); 
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$query1 = "select * from dalal where id = '$id'"; 
$result1 = mysql_db_query('links',$query1); 
while($row = mysql_fetch_object($result1)) { 
    echo "<td align=middle>SiteNmae<br><input type=text name='name' value='$row->sitename'></td>"; 
    echo "<td align=middle>Add Date<br><input type=text name='add_date' value='$row-
>add_date'></td>"; 
    echo "<td align=middle>Email<br><input type=text name='email' value='$row->email'></td>"; 
    echo "<td align=middle>SiteUrl<br><input type=text name='siteurl' value='$row->site_url'></td></tr>"; 
    echo "<td align=middle>Description<br><input type=text name='desc' value='$row-
>description'></td></tr>"; 
$id = $row->id; 
} 
echo "</table><p>"; 
echo "<br><input type=hidden name='id' value='$id'>"; 
?> 
<input type=submit name="update" value="Edit The Info"> 
</form> 
</tr> 
</table> 
<? 
if ($update) { 
    if($name == "" || $add_date == "" || $email == "" || $siteurl == "" || $desc == "" ) { 
        die("<b>You left one or more fields blank.</b>"); 
    }     
       $query2 = "update dalal set sitename='$name', add_date='$add_date', email='$email', site_url='$sit
eurl', description='$desc'  
            where id='$id'"; 
    mysql_db_query('links',$query2); 
    echo "<b>Your record has been updated</b></p>"; 
} 
mysql_close(); 
?> 
</body> 
</html> 

 و  لكف مع بعض التجديدات التي ال تذكر فالجديد ىنا ىنا سوؼ يسيؿ عمي شرح ىذا الممؼ أكثر مف سابقيو ألنو يكرر ما يفعمو إخوان
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 وفي ىذا السطر
$query1 = "select * from dalal where id = '$id'"; 

وقمنا بتخزيف ناتج االستعالـ بداخمو فيذا ليس بجديد الجديد ما يوجد في االستعالـ فقد استخدمنا  query1ىنا تالحظ عرفنا متغير يدعى 
where لترجمة إلي العربية "بحيث" وتعني في البرمجة وخاصًة مع أوامر وىي تعني باsql  بشرط" أي ىنا اشترطنا في استعالمنا أف"

ولماذا عرفتو وجعمتو  idوربما ىنا يسعني أف أوضح أكثر ما ىو  idمساوية لنفس القيمة الموجودة في الجدوؿ وىي  idتكوف قيمة المتغير 
primary key  

وىو كما سبؽ  idفسوؼ يعتمد عمي الرقـ المخزف في  editذيف أضافوا مواقعيـ بعد أف أخطأ في إضافة موقعو عمي ىنا إذا ضغط أحد ال
ألربعة وأف عرفتيا في قاعدة البيانات عدد صحيح ويزداد تمقائيًا فمو كاف لدينا مثاًل في قاعدة البيانات أربعة مواقع فمف يجري التعرؼ عمي ا

أرجو أنؾ فيمتو وأرجو أف تحاوؿ تشغيؿ   4واألخير  1ألف كؿ موقع منيـ رقـ بمعنى األوؿ منيـ  idطريؽ  مواقع ومعموماتيـ إال عف
 السكربت لكي تفيمو أكثر وأكثر 

 بعد ذلؾ يأتي ىذا السطر
$result1 = mysql_db_query('links',$query1); 

  وخزنا بداخمو قيمة استعالـ الدالة resultىنا أيضًا عرفنا المتغير 
mysql_db_query  وأسندنا إلييا اسـ قاعدة البيانات والمتغيرquery  

ما عدا الفرؽ بينيـ أنؾ تستطيع تحديد اسـ قاعدة البيانات الذي  mysql_queryوىي مشابة في عمميا مع  mysql_db_queryالدالة 
 تريد االستعالـ عنو واستعممتيا ىنا لكي يتـ إعطائنا النتائج بوضوح أكثر 

 مرة أخرى في ىذا الممؼ whileىذا السطر يأتي أمر التكرار بعد 
while($row = mysql_fetch_object($result1)) 

ليس مف الضروري تعريؼ المتغيرات قبؿ استخداميا وقمنا بمساواتو ( وىو الشرط الخاص  phpوال تنسى في  rowىنا قمنا بخمؽ المتغير 
 result1مسنديف إليو قيمة المتغير  mysql_fetch_object) بالدالة  whileبأمر التكرار 

 وظيفتو أو مف ضمف الوظائؼ التي تقـو بو أنيا تقـو بانتزاع وعرض نتائج االستعالـ  mysql_fetch_objectالدالة 
 فستنفذ ىذا الكود الطويؿ قميالً  whileفإذا تحقؽ شرط أمر التكرار 

while($row = mysql_fetch_object($result1)) { 
    echo "<td align=middle>SiteNmae<br><input type=text name='name' value='$row->sitename'></td>"; 
    echo "<td align=middle>Add Date<br><input type=text name='add_date' value='$row-
>add_date'></td>"; 
    echo "<td align=middle>Email<br><input type=text name='email' value='$row->email'></td>"; 
    echo "<td align=middle>SiteUrl<br><input type=text name='siteurl' value='$row->site_url'></td></tr>"; 
    echo "<td align=middle>Description<br><input type=text name='desc' value='$row-
>description'></td></tr>"; 
$id = $row->id; 
} 
echo "</table><p>"; 
echo "<br><input type=hidden name='id' value='$id'>"; 
?> 
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<input type=submit name="update" value="Edit The Info"> 
</form> 
</tr> 
</table> 
<? 
if ($update) { 
    if($name == "" || $add_date == "" || $email == "" || $siteurl == "" || $desc == "" ) { 
        die("<b>You left one or more fields blank.</b>"); 
    }     
       $query2 = "update dalal set sitename='$name', add_date='$add_date', email='$email', site_url='$sit
eurl', description='$desc'  
            where id='$id'"; 
    mysql_db_query('links',$query2); 
    echo "<b>Your record has been updated</b></p>"; 
} 
mysql_close(); 
?> 

 دعنا نأخذ عممية طباعة المعمومات : IFىنا قمنا بطباعة المعمومات والتحقؽ بواسطة شرط 
echo "<td align=middle>SiteNmae<br><input type=text name='name' value='$row->sitename'></td>"; 
    echo "<td align=middle>Add Date<br><input type=text name='add_date' value='$row-
>add_date'></td>"; 
    echo "<td align=middle>Email<br><input type=text name='email' value='$row->email'></td>"; 
    echo "<td align=middle>SiteUrl<br><input type=text name='siteurl' value='$row->site_url'></td></tr>"; 
    echo "<td align=middle>Description<br><input type=text name='desc' value='$row-
>description'></td></tr>"; 
$id = $row->id; 

ال تخؼ فالمقصود ىنا أنو قاـ بتخزيف جميع ما  PHPاألشياء مف وبداخمو أيضًا بعض  HTMLىنا في أوؿ سطر قاـ بطباعة كود 
 فينا مثالً  HTMLيطبعو بداخؿ المتغير الخاص بمغة

echo "<td align=middle>SiteNmae<br><input type=text  
name='name' value='$row->sitename'></td>"; 

) وقاـ بترمز إلي الحقؿ الموجود بقاعدة البيانات مف TEXTنوع () مف INPUTوىو عبارة عف حقؿ اإلدخاؿ ( HTMLقاـ بطباعة كود 
 )html (nameوتخزينة في قيمة المتغير في  rowالمتغير 

  sitenameثـ يميو اسـ الحقؿ في الجدوؿ وىنا اسـ الحقؿ  rowواألكثر وضوحًا ما قمنا بو في السطر السابؽ قمنا بوضع المتغير 
 ح أكثر وأكثر وىذا الذي استخدمتو مع الجميع أظف مع تشغيمؾ لمسكربت سوؼ تتض

 وىو ىنا ifوىي عبارة عف فوـر لإلدخاؿ ويأتي بعده شرط  htmlبعد ذلؾ قمت بطباعة أكواد 
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<input type=submit name="update" value="Edit The Info"> 
</form> 
</tr> 
</table> 
<? 
if ($update) { 
    if($name == "" || $add_date == "" || $email == "" || $siteurl == "" || $desc == "" ) { 
        die("<b>You left one or more fields blank.</b>"); 
    }     
      $query2 = "update dalal set sitename='$name', add_date='$add_date', email='$email', site_url='$site
url', description='$desc'  
            where id='$id'"; 
    mysql_db_query('links',$query2); 
    echo "<b>Your record has been updated</b></p>"; 
} 
mysql_close(); 
?> 

خاؿ بعده إذا كاف ىناؾ إد add.phpفي الشرط نريد التأكد ىؿ تـ تعديؿ أحد البيانات أـ ال وىو شبيو بالشرط الذي استخدمتو مع ممؼ 
 يتأكد ىؿ ىناؾ مف الحقوؿ التي جعمت فارغة أـ ال وىي ىنا ifفسيقـو بعدة أوامر وأوليا شرط أخر 

if($name == "" || $add_date == "" || $email == "" || $siteurl == "" || $desc == "" ) { 
        die("<b>You left one or more fields blank.</b>"); 
    } 

 ؾ حقوؿ فارغة سوؼ يطبع لو إذا كاف ىنا
You left one or more fields blank 

 أي أنؾ تركت حقؿ أو أكثر فارغ 
 بعد ذالؾ يأتي ىذا

$query2 = "update dalal set sitename='$name', add_date='$add_date', email='$email', site_url='$siteurl', 
description='$desc'  
            where id='$id'"; 
    mysql_db_query('links',$query2); 
    echo "<b>Your record has been updated</b></p>"; 
} 
mysql_close(); 

  updateالتحديث  SQLبعد ذلؾ خزنا بداخمو قيمة أمر   query2قمنا ىنا في أوؿ سطر بتعريؼ المتغير 
 مف تجديد وحذؼ يقـو بتحديث المعمومات في قواعد البيانات  updateأمر 
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 ويكتب ىكذا 
Update tablename Set (values 

فيي التي يتـ  valuesو  sitenameالكممات التي تبدأ بحروؼ كبيتؿ ىي الثوابت بمعنى ال يتـ تغييرىا والتي تبدأ بحروؼ سموؿ مثؿ 
 تغييرىا 

 كما وضحت في الكود السابؽ فقد قمت بمساوات المتغيرات 
name,add_date,email,site_url,description  

  whereووضعت شرط  dalalبما يقابميا مف الحقوؿ في الجدوؿ 
 أف يكوف المتغير 

$id=id 
  mysql_db_queryوفي السطر الذي يميو ىذا قمت باستخداـ الدالة 

  query2مسندًا إليو اسـ قاعدة البيانات والمتغير الذي خزف قيمة التحديث وىو 
 لبيانات لكي يتـ تحديث قاعدة ا

 لكي يتـ إغالؽ االتصاؿ بقاعدة البيانات  mysql_colseوفي السطر الذي يمييما استعممت الدالة 
 وىو آخر سطر اليـو

إلضافة مدخؿ  add.phpلعرض المدخالت في سجؿ الزوار، والثاني  view.phpالسكريبت يتكوف مف ثالثة ممفات، األوؿ 
 ويحتوي عمى بيانات قاعدة البيانات. config.phpجديد إلى سجؿ الزوار، والثالث ىو 

، وأسفؿ ىذا HTML، يتـ جمب البيانات المدخمة مف قاعدة البيانات وعرضيا واحدة تمو األخرى في صورة جدوؿ view.phpفي الممؼ 
 الجدوؿ يوجد نموذج إلضافة تعميؽ جديد في سجؿ الزوار.

، ثـ يقـو بمراجعة ىذه البيانات والتحقؽ منيا، view.phpالموجود في الممؼ  يقـو بأخذ البيانات المرسمة مف النموذج add.phpالممؼ 
عادة المستخدـ إلى الممؼ   .view.phpثـ إضافتيا إلى قاعدة البيانات وا 

 يجب أف نحدد اآلف البيانات التي نريد تخزينيا في قاعدة البيانات:
 االسـ. -
 البريد اإللكتروني. -
 الصفحة الشخصية. -
 ؽ عمى الموقع.التعمي -

 * قاعدة البيانات
، ىذه ىي الشفرة guestbookمف خالؿ المعمومات السابقة نالحظ بأننا سنحتاج إلى جدوؿ واحد فقط في قاعدة البيانات، وليكف اسمو 

 التي يجب تنفيذىا لمحصوؿ عمى البنية األساسية لمجدوؿ:
CREATE TABLE guestbook ( 
    id INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, 
    name CHAR(100), 
    email CHAR(128), 
    homepage CHAR(200), 
    date DATETIME, 
    ip CHAR(15), 
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    message TEXT 
); 

 يحتوي عمى الحقوؿ التالية: guestbookالسابقة تعرؼ جدوال اسمو  SQLشفرة 
id -  داد بمقدار واحد مع كؿ حقؿ جديد يضاؼ إلى الجدوؿ، ومواصفاتو:ىذا الحقؿ يخزف رقما تسمسميا يز 

 INTEGERرقـ 
 UNSIGNEDبال إشارة (موجب دائما) 

 NOT NULLإجباري (ال يمكف أف يترؾ خاليا) 
 AUTO_INCREMENTيتـ تحديثو تمقائيا إلى رقـ أكبر مف السابؽ بواحد 

 PRIMARY KEYوىو المفتاح األساسي لموصوؿ إلى بيانات الجدوؿ 
name - :ىذا الحقؿ يخزف اسـ الشخص الموقع في سجؿ الزوار، ومواصفاتو كالتالي 

 CHAR ( 100 )حرؼ كحد أقصى  100يخزف نصا بطوؿ 
email -  ،حرفا بحط أقصى (ىذا الرقـ قياسي تقريبا في أغمب البرامج القائمة عمى الويب لتخزيف عناويف  128لتخزيف البريد اإللكتروني
 إللكترونية).البريد ا

homepage -  ،قيمة معقولة. --حرفا بحد أقصى  200لتخزيف عنواف الصفحة الشخصية لمموقع 
date - :لتخزيف تاريخ المدخؿ في سجؿ الزوار، وىو يخزف قيما مف النوع 

 DATETIMEتاريخ ووقت 
message - ،(تعميقؾ عمى الموقع) لتخزيف نص الرسالة 

 TEXTجدا مف الحروؼ  وىو حقؿ يسع لتخزيف عدد كبير
 config.php* الممف 

يحتوي عمى الممؼ عمى شفرة برمجية تقـو بإعداد المتغيرات الالزمة لموصوؿ إلى قاعدة البيانات، وسنقـو بالمرة بإضافة شفرة االتصاؿ 
 .add.phpو  view.phpبقاعدة البيانات إلى ىذا الممؼ بدال مف تكرارىا في كؿ مف الممفيف 

 بإعداد مجموعة مف المتغيرات:أوال سنقـو 
/* store the hostname of the MySQL server */ 
$dbhost = "localhost"; 
/* store the username to login to MySQL */ 
$dbuser = "root"; 
/* store the password to login to MySQL */ 
$dbpass = ""; 
/* store the name of the MySQL database */ 
$dbname = ""; 

 كما تالحظ، قمنا بتعريؼ أربعة متغيرات مختمفة ىي:
$dbhost -- .وتقـو بتخزيف عنواف مزيد قاعدة البيانات 
$dbuser -- .وتقـو بتخزيف اسـ المستخدـ الذي سيستخدـ لمدخوؿ إلى قاعدة البيانات 
$dbpass -- مدخوؿ إلى قاعدة البيانات.وتقـو بخزيف كممة المرور التي ستستخدـ مع اسـ المستخدـ ل 
$dbname --  تخزف اسـ قاعدة البيانات التي ستحوي الجدوؿguestbook. 
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يمكف لممستخدـ اآلف تعديؿ معمومات ىذه المتغيرة عف طريؽ فتح الممؼ في المفكرة مثال وتعديؿ القيـ الموجودة بيف عالمات االقتباس 
 مقابؿ أسماء المتغيرات.
 لسابقة، سنقـو كما اتفقنا بوضع الشفرة الالزمة لالتصاؿ بقاعدة البيانات، وىي عبارة عف استدعاء لدالتيف:بعد تعريؼ المتغيرات ا

/* connect to the MySQL server */ 
mysql_connect($dbhost,$dbuser,$dbpass); 
/* set $dbname as the database to be used */ 
mysql_select_db($dbname); 

 ل* شرح الدوا
mysql_connect(hostname, username, password) 

، وتحاوؿ الدخوؿ إلى المزود قاعدة البيانات عف hostnameتقـو الدالة السابقة باالتصاؿ بمزود قاعدة البيانات الموجود عمى العنواف 
) نستطيع  resource(  ، في حاؿ نجاح العممية تعيد مورداpasswordو كممة المرور  usernameطريؽ إرساؿ اسـ المستخدـ 

استخدامو مع دواؿ أخرى لتنفيذ أوامر قاعدة البيانات عمى ىذا اإلتصاؿ المفتوح (يمكف فتح أكثر مف اتصاؿ بأكثر مف قاعدة بيانات في 
 نفس الوقت).

ذا لـ  فإف الدالة ستحاوؿ إجراء االتصاؿ دوف passwordجميع المتغيرات المررة إلى الدالة اختبارية، إذا لـ تدخؿ  تمرير كممة مرور، وا 
ذا لـ تحدد  usernameتدخؿ  فإف الدالة ستحاوؿ اإلتصاؿ بقاعدة  hostnameفستحاوؿ الدالة إجراء االتصاؿ دوف اسـ مستخدـ، وا 

 ). locahostالبيانات عمى العنواف المحمي ( 
يسمح مباشرة باإلتصاؿ مف الجياز المحمي باسـ مباشرة دوف تغيير اإلعدادات فإف مزود قواعد البيانات س MySQLإذا كنت قد ركبت 

المحمي عف طريؽ القيـ  MySQLوالذي لف تكوف لو كممة مرور افتراضية، وبالتالي يمكنؾ االتصاؿ مباشرة إلى مزود  rootالمستخدـ 
 الموضحة في المتغيرات التي في األعمى.

mysql_select_db(database_name, link_identifier) 
دالة بتحديد قاعدة البيانات التي سيتـ العمؿ عمييا، حيث أف مزود قاعدة البيانات يمكف أف يحتوي عمى أكثر مف قاعدة بيانات تقـو ىذه ال

 واحدة.
، أما المتغيرة الثانية فيو اإلتصاؿ الذي تريد أف تحدد قاعدة البيانات لو، database_nameتحدد اسـ قاعدة البيانات عف طريؽ المتغيرة 

في متغيرة، وأرت اآلف تعييف قاعدة البيانات الذي يجب استخداميا في  mysql_connectت قد خزنت القيمة التي أعادتيا الدالة فإذا كن
في الوسيطة الثانية، ولكف ىذه الوسيطة الثانية اختيارية، فإذا لـ تقـ  mysql_select_dbذلؾ االتصاؿ، فيمكنؾ تمرير المتغيرة إلى الدالة 

ذا لـ يكف ىنالؾ اتصاؿ مفتوح  بتمريرىا فإف الدالة ستعيد قاعدة البيانات التي يجب العمؿ عمييا آلخر اتصاؿ تـ فتحو بقاعدة البيانات، وا 
و الػ  hostname() بدوف تحديد الػ mysql_connectمف قبؿ ستحاوؿ الدالة فتح إتصاؿ بقاعدة البيانات كما لو كنت قد شغمت 

username  والػpassword عييف قاعدة البيانات التي يجب العمؿ عمييا ليذا االتصاؿ الجديد.وثـ ت 
، وبالتالي عيننا قاعدة mysql_connectفي ممفنا المثاؿ قمنا بتنفيذ ىذه الدالة مباشرة بعد فتح اتصاؿ بقاعدة البيانات باستخداـ الدالة 

 فتح بقاعدة البيانات.كقاعدة البيانات التي يجب استخداميا مع آخر اتصاؿ  dbnameالبيانات $
 ( خطأ ) في حالة فشميا. false( صح ) في حالة تجاحيا و  trueىذه الدالة تغير 

 : config.phpيمكننا اآلف النظر إلى نسخة نيائية كاممة مف الممؼ 
<?php 
/* store the hostname of the MySQL server */ 
$dbhost = "localhost"; 
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/* store the username to login to MySQL */ 
$dbuser = "root"; 
/* store the password to login to MySQL */ 
$dbpass = ""; 
/* store the name of the MySQL database */ 
$dbname = ""; 
/* connect to the MySQL server */ 
mysql_connect($dbhost,$dbuser,$dbpass); 
/* set $dbname as the database to be used */ 
mysql_select_db($dbname); 
?> 

 :view.php* الممف 
 :HTMLفي البداية المقدمات العادية ورأس المستند بمغة 

<html dir="rtl"> 
<head> 

 <title>سجؿ الزوار</title> 
 <style> 

body,td,input,select,textarea { 
 font-family: Tahoma; 

 font-size: x-small; 
} 
h1,h2,h3,h4,h5,h6 { 

 font-family: Arial; 
} 

 </style> 
</head> 
<body> 

<h1>سجؿ الزوار</h1> 
 نأتي إلى الجزء التالي وىو جمب البيانات مف قاعدة البيانات وعرضيا لممستخدـ. HTMLبعد أف تتـ طباعة رأس المستند بمغة 

يحتوي عمى الشفرة الكاممة لتجييز اتصاؿ بقاعدة  config.phpالممؼ  في البداية نحتاج إلى اتصاؿ بقاعدة البيانات، وكما قمنا مف قبؿ،
 ، كالتالي:include، وىذا األمر ىو config.phpالبيانات، ما عمينا القيـو بو اآلف ىو إعطاء أمر بتنفيذ البيانات الموجودة في الممؼ 

/* get a database connection */ 
include 'config.php'; 

السابؽ ىي نفسيا النتيجة التي كنا سنحصؿ عمييا لو كنا وضعنا الشفرة الموجودة في الممؼ  includeعطييا األمر النتيجة التي ي
view.php  مباشرة، بمعنى أننا بدال مف أف ننسخ شفرة قاعدة البيانات الموجودة في الممؼconfig.php  يدويا ونضعيا في أعمى الممؼ
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view.php د البيانات، فإننا نطمب مف مترجـ لمحصوؿ عمى وصوؿ إلى قواعPHP  أف يقـو بالعممية آليا، حيث نطمب منو تنفيذ الشفرة
 ). view.phpكما لو كانت جزءا مف الممؼ الذي استدعى األمر (  config.phpالموجودة في الممؼ 

 :include* األمر 
 كالتالي : includeيستخدـ األمر 

include filename; 
 .config.phpوبعدىا اسـ الممؼ الذي نريد إدراجو، وفي مثالنا كاف الممؼ ىو  includeأي الكممة 

 * طمب البيانات مف قاعدة البيانات
في قاعدة البيانات، وأف لدينا اتصاال  guestbookالمفترض اآلف بأف جميع اإلضافات التي تمت إلى سجؿ الزوار مخزنة في الجدوؿ 

، نستطيع البدأ بعمؿ استعالـ لقاعدة البيانات نطمب فيو البيانات التي نريدىا، ويكوف config.phpؼ اآلف بقاعدة البيانات مف خالؿ المم
 ذلؾ بالشفرة التالية:

$res = mysql_query( "SELECT 
name,email,homepage, 
UNIX_TIMESTAMP(date) AS date, 
message 
FROM guestbook 
ORDER BY date DESC" ); 

 :mysql_queryالدالة 
mysql_query(query,link_identifier); 

ذا لـ يكف ىنالؾ اتصاؿ link_identifier) إلى قاعدة البيانات عبر اإلتصاؿ الذي يمرر إلييا (queryتقـو الدالة بإرساؿ اإلستعالـ ( )، وا 
ذا لـ يكف ىنالؾ اتصاؿ قد فتح مف  قبؿ ستحاوؿ الدالة إجراء اتصاؿ بقاعدة ممرر، فإف الدالة تستخدـ آخر اتصاؿ فتح بقاعدة البيانات، وا 

 فارغة. passwordو  usernameو  hostnameوتمرر إلييا قيـ  mysql_connectالبيانات عف طريؽ تنفيذ الدالة 
باستخداـ  في مثالنا السابؽ، قمنا بتمرير قيمة واحدة فقط إلى الدالة ىي االستعالـ الطويؿ المحاط بعالمتي االقتباس " و "، وستقـو الدالة

 ).view.phpالذي أدرجناه مف قبؿ في ممفنا ( config.phpآخر اتصاؿ فتح بقاعدة البيانات وىو االتصاؿ الذي فتح في الممؼ 
 . وسأقدـ شرحا سريعا ىنا، SQLكتب بمغة  SELECTنأتي اآلف إلى اإلستعالـ، وىو عبارة عف استعالـ بسيط مف النوع 

SELECT: 
 يعني اختيار أو جمب.

name,email,homepage,UNIX_TIMESTAMP(date) AS date,message 
 مف أسماء الحقوؿ، ما عدى التالي:ىذه ىي أسماء الحقوؿ التي طمبناىا (جمبناىا) مف الجدوؿ، وىي عبارة عف قائمة بسيطة 

UNIX_TIMESTAMP(date) AS date 
، وىو unixالخاص بنظاـ  TIMESTAMPالبيانات في صورة  بإعادة التاريخ المخزف في قاعدة UNIX_TIMESTAMPتقـو الدالة 

، وبالتالي فإف ىذه القيمة تتغير في كؿ ثانية، تعتبر الػ 1/1/1970عبارة عف نظاـ لمتاريخ يحسب عدد الثواني منذ منتصؼ الميؿ في 
Timestamp  الوحدة القياسية لتخزيف المعمومات عف التاريخ والوقت فيPHP  ونظـ وأغمب لغات برمجةUnix وبالتالي فإننا طمبنا مف ،

وعرضيا بالطريقة  PHPالمقابؿ حتى يسيؿ التعامؿ معيا في  Timestamp) إلى الػ  dateقاعدة البيانات أف تحوؿ لنا قيمة التاريخ ( 
 التي نريدىا ..
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السبب في إضافتنا ليذا المقطع ىي ، date، ىذا المقطع يعني بأف الحقؿ ىذا يجب أف يسمى باالسـ AS dateبعد ذلؾ أضفنا المقطع 
 أف الحقوؿ تسمى عادة بأسماء التعبيرات التي تتكوف منيا، فيذا الحقؿ مثال:

UNIX_TIMESTAMP(date) 
 سيكوف اسمو ىو :

UNIX_TIMESTAMP(date) 
 بدال مف االسـ السابؽ. dateـ صعبا نوعا ما، لذا قمنا لقاعدة البيانات أف تسمى البيانات ىذه باالس PHPوىذا سيجعؿ التعامؿ معو في 

 بعد االنتياء مف قائمة الحقوؿ نجد المقطع التالي:
FROM guestbook 

FROM 
 في مثالنا السابؽ. guestbookتعني (مف) ونحدد بعدىا اسـ الجدوؿ الذي نريد طمب (جمب) البيانات منو، وىو  FROMالكممة 

ORDER BY date DESC 
 يقة التي ترتب بيا البيانات ..المقطع السابؽ يحدد الطر 

ORDER BY 
، أي أننا نريد ترتيب المدخالت حسب تاريخ dateتعني (ترتيب حسب) وىي تحدد الحقؿ الذي نريد ترتيب تبعا لو، وفي مثاؿ الحقؿ 

لى األكبر، وبعده اسـ الحقؿ يعني فرز البيانات حسب ذلؾ الحقؿ تصاعديا، أي مف األقؿ إ ORDER BYإضافتيا، ولكف استخداـ 
وىو  DESCولكننا في الواقع نريد فرزىا في برنامجنا تنازليا (مف األحدث أو األعمى تاريخا إلى األقدـ) وليذا السبب أضفنا المقطع 

 أي تنازليا. descendingاختصار لكممة 
 
 
 
 

 
 


