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   )PHP( لغة 
  :  بالكثير من الخصائص التي جعلتها الخيار األمثل لمبرمجي الويب في العالم PHPتتميز لغة 

  السهولة

 من أسهل لغات البرمجة تعلما، فهي تريحك من جميع تعقيدات إدارة الذاآرة وتعقيدات PHPتعتبر لغة 
 Perlد في بينية وتصميم لغة البرمجة  من جهة، والكثير من الضعف الموجوCمعالجة النصوص الموجودة في 

  . من جهة أخرى

 Perl و Java و C بنية وقواعدا ثابته وواضحة جدا، معظم قواعد اللغة مأخوذة من آل من PHPتمتلك لغة 
لصنع لغة برمجة عالية السهولة والسالسة دون فقدان أي من القوة في اللغة، يفيدك ذلك إذا آنت تعلم 

 حيث ستجد دائما بأنك تفهم مواد Java أو C أو Visual Basicجة األخرى مثل أي شيء عن لغات البرم
 بتسهيل أصعب األمور وإذالل العقبات التي تواجه المبرمج حتى PHPالدورة بسرعة، وستكتشف آيف تقوم 

  . PHPيتفرغ تماما لإلبداع فقط، آل ما تفكر به تستطيع تنفيذه بلغة 

  السرعة

وفة بسرعتها العالية في تنفيذ البرامج، وخاصة في اإلصدارة الرابعة من المترجم،  من اللغات المعرPHPلغة 
 مصممة أصال PHP من الصفر ليعطي أداءا في منتهى الروعة، آما أن لغة PHPحيث تمت آتابة مترجم 

آنواة لمترجم، بحيث يمكن أن تضع هذه النواة في عدة قوالب أو أغلفة لتعمل مع التقنيات المختلفة، 
 IIS على مزود PHP مثال، ولكن األفضل هو إمكانية ترآيب مترجم CGI آبرنامج PHPفيمكنك تشغيل مترجم 

، وتوجد نسخة أخرى منه ترآب على مزود ISAPIفي صورة وحدة إضافية تضاف إلى المزود عن طريق دوال 
Apacheأيضا في صورة وحدة خارجية، وتوجد أيضا نسخة مخصصة للدمج مع شفرة مزود  Apache بحيث 

 نفسه، وهي الطريقة األآثر استخداما اآلن في مزودات الويب التي تعمل Apacheتصبح جزءا من برنامج 
، حيث يصبح المترجم جزءا من PHP وهي الطريقة التي تعطي أفضل أداء لمترجم UNIXعلى أنظمة 

م بترجمتها وعرضها للزوار  ليقوPHPالمزود، وبالتالي فإنه سيكون محمال في الذاآرة بانتظار صفحات 
 مع Perl مثال حيث يجب أن يتم تشغيل مترجم Perl/CGIمباشرة دون التأخير اإلضافي الذي تتطلبه برامج 

آل زيارة للصفحة لترجمة الصفحة، ثم يتم إغالق المترجم، ثم استدعاءه مجددا عند الزيارة الثانية وهكذا، 
  .  حال أفضل بكثيرPHPضغط العالي بالذات، ويكون استخدام وهذا يشكل فارقا آبيرا في المواقع ذات ال

  المزايا

 لوحده محمال بعدد هائل من الدوال الجاهزة االستخدام في جميع المجاالت، من دوال PHPيأتي مترجم 
 مثال PHP، توفر لك دوال FTPالمعالجة الرياضية والحسابية إلى دوال الوصول إلى قواعد البيانات ومزودات 

 وغيرها من مزودات قواعد البيانات، Oracle و MS SQL و PostgreSQL و MySQL إلى مزودات البيانات وصوال
، ودوال أخرى إلرسال واستقبال الملفات عن بعد XMLوهنالك أيضا مجموعة من الدوال لمعالجة ملفات 

 Flashيا وملفات ، وهنالك مجموعة من الدوال لمعالجة وإنتاج الصور ديناميكFTPباستخدام بروتوآول 
  . ديناميكيا، ناهيك عن جميع الدوال الخاصة بمعالجة النصوص والمصفوفات

  التوافقية

 التي يعمل آل منها في بيئة مختلفة، إال PHPآما قلنا سابقا، فعلى الرغم من أن هنالك الكثير من نسخ 
 لذا فإن جميع مترجمات PHPت أنها جميعا تشترك في النواة األصلية التي تقوم بالمعالجة الحقيقة لملفا

PHP تتصرف بنفس الطريقة فيما يتعلق بتنفيذ السكريبتات، فإذا آان السكريبت الذي عملته يعمل على 



، بالطبع Apache فيجب أن يعمل دون الحاجة ألية تغييرات عند نقله إلى مزود IIS مع مزود Windowsنظام 
المزودات دون غيرها، ولكن جميع البرامج التي آتبتها منذ تظل بعض األمور البسيطة جدا التي يوفرها بعض 

أن بدأت تعلمي للغة إلى اآلن تعمل على جميع المزودات دون الحاجة ألي تغييرات، إضافة إلى ذلك فإن 
التغييرات التي حدثت باللغة األساسية من اإلصدارة الثالثة إلى الرابعة قليلة جدا، وأغلب التغييرات آانت 

  .  التحتية للمترجمفي البنية

  الحماية

 الكثير من المزايا المتقدمة، ولكنه يوفر لك الطرق المناسبة لوضع الحدود على هذه المزايا، PHPيوفر 
فيمكنك التحكم بعدد اإلتصاالت المسموحة بقاعدة البيانات مثال، أو الحجم األقصى للملفات التي يمكن 

بعض الميزات أو إلغاء استخدامها، آل هذا يتم عن طريق ملف إرسالها عبر المتصفح، أو السماح باستخدام 
  .  والذي يتحكم به مدير الموقعPHPإعدادات 

  قابلية التوسع

، وحيث أن الشفرة البرمجية C بسهولة وإضافة الميزات التي تريدها إليه بلغة PHPيمكنك توسعة مترجم 
ل على النسخة التي تناسبك من المترجم، للمترجم مفتوحة فإنك تستطيع تغيير ما تريده مباشرة لتحص

ويمكنك أيضا عمل الوحدات اإلضافية التي ترآب على المترجم لزيادة ميزاته والوظائف المبيته فيه، وفي قد 
 C مسبقا بعمل هذه المهمة وتحويل آمية ضخمة من المكتبات المكتوبة بلغة PHPقام فريق تطوير مترجم 

مترجم، ومنها حصلنا على جميع الميزات التي تحدثنا عنها مثل الوصول إلى مكتبات مخصصة لتضاف إلى ال
  . XMLإلى قواعد البيانات ومعالجة ملفات 

  PHPتاريخ 

، وبعد أن تلقى Perl بلغة CGI لتسهل عمل برامج Perl آمكتبة من الدوال تضاف على لغة PHPبدأت 
Rasmus Lerdofام بعمل ذلك المترجم وطرحه على  بعض االقتراحات بتحويلها إلى مترجم بسيط، ق
 أي الصفحات الشخصية، فقد آان عبارة عن نسخة مصغرة Personal Home Pages أو PHPاإلنترنت وسماه 

، فقام PHP2/FI وسماه HTML مع بعض الميزات اإلضافية للويب، ثم أضاف إليه دعما لنماذج Perlمن 
 لتسهيل عملية APIا إليه واجهة تطبيقات برمجية  وأضافوPHPمجموعة من المبرمجين بالعمل على مترجم 

 للتقنيات بعمل مترجمها الخاص للغة Zend، بعد فترة من الزمن قامت شرآة PHP 3توسعته فأصبح لدينا 
 أيضا، وقد اتصف هذا المترجم بالسرعة العالية وقدراته المحسنة، وجمع مع مكتبات zendوالذي سمي 

PHP األخرى لتكوين نواة المترجم PHP مترجم ،PHPالمترجم :  اآلن مقسم على قسمانzend ويتم تطويره 
 وهو عبارة عن المكتبات والدوال PHP والقسم الثاني يسمى zend الموجودة في موقع CVSعلى مزودات 

عامل مع المتغيرات  بقراءة الملفات ومعالجتها والتzendاألساسية التي تأتي مع البرنامج، يقوم مترجم 
 فتحتوي اآلن على مكتبات PHP لتوسعة اللغة، أما APIوتنفيذ البرنامج وتوفير واجهة تطوير للتطبيقات 

، وبالتالي يعمل القسمان معا zend ومتوافقة مع واجهة التطبيقات التي يوفرها مترجم Cمكتوبة بلغة 
 جاهزا أو تحصل على PHP اآلن وتحصل على مترجم  الرسميPHPموقع ، وعندما تزور PHPلتكوين مترجم 

  .  معاPHP ومكتبات zendالشفرة البرمجية الخاصة بك، فإنك تحصل على آل من مترجم 

 هو أآثر وحدات PHPلى أن مترجم  إNet Craft تطورا مفاجئا في الفترة األخيرة، وتشير إحصائيا PHPتطور 
 مرآب على حوالي مليوني مزود ويب على PHP انتشارات على اإلنترنت، آما أن مترجم Apacheمزود 

  . اإلنترنت

  

  



  PHPبنية ملفات 

 بشكل عام، يتكون HTML وملفات ASP هي ملفات نصية بسيطة، تشبه في ترآيبها ملفات PHPملفات 
 عادي، HTML، الملف بالصورة الطبيعية عبارة عن ملف PHP وقسم HTML من قسمان، قسم PHPملف 

، إلخراج PHP إلى وضعية HTMLولكنك تستطيع تحديد أجزاء معينة من الملف ليخرج فيها الملف من وضعية 
  :  توجد عدة طرق PHPالملف إلى وضعية 

 : آالتالي ?>  و php<?استخدام زوح الوسوم   - 1

<?php 

 ';!P outputecho 'This is PH 

?> 

وهو يستخدم بنفس الطريقة السابقة ولكنه يكون بدون الكلمة ?> و <? استخدام زوج المختصر  - 2
php في وسم البداية، هذا النوع من الوسوم يحتاج إلى آمية أقل من الكتابة بالطبع، ولكنه يتعارض 

يمكنك ( حصل هذا التعارض ، لذا يقوم البعض بإغالق ميزة الوسوم القصيرة حتى ال يxmlمع وسوم 
  ). PHPاغالق هذه الميزة بسهولة عن طريق ملف إعدادات 

و % < وهما ASP، وهو من اسمه زوج الوسوم المستخدم في ملفات ASPاستخدام زوج الوسوم  - 3
 ال تكون فعالة بشكل قياسي ولكنك تستطيع تفعيلها عن طريق ملف إعدادات ASP، ميزة وسوم >%

  . PHPمترجم 

 : الطريقة األخيرة هي استخدام زوج الوسوم التالي  - 4

<script language="php" > 

 echo 'This is PHP output!'; 

</script> 

 وباقي PHPولكن هذه الطريقة غير مستخدمة اآلن، حيث أنها تصعب عملية التمييز بين شفرات 
تلوينا للشفرة فأغلبها ال  التي تعطي HTML، وآذلك بالنسبة لبرامج آتابة ملفات HTMLملف 

 .  االعتياديHTMLيتعرف على هذا النوع من الشفرة ويعتبره جزءا من ملف 

 هو استخدام زوج الوسوم األول بالطبع، حيث أنه األآثر PHPأفضل الطرق السابقة للتحويل إلى وضعية 
هما آانت إعداداتها،  مPHPاستخدامها، وال يحتوي على أية تعارضات آما أنه يعمل على جميع مترجمات 
  . ولهذا السبب سنستخدمها في جميع األمثلة التي ستجدها في هذه الدورة

  PHPآتابة ملفات 

 بأي برنامج PHP، يمكنك آتابة سكريبت HTML هي ملفات نصية بسيطة تماما آما هي ملفات PHPملفات 
 على النظام ويندوز، ولكن Notepad مثل Plain Textآتابة نصوص يتيح لك آتابة الملفات النصية البسيطة 

 يستخدمون أدوات أخرى تسهل عليهم عملية البرمجة عن طريق تلوين الشفرات PHPأغلبية مبرمجي 
البرمجية، وتسهل عملية البحث عن الملفات واستبدال المقاطع من عدة ملفات في نفس الوقت، مثل 

HomeSite الميزات إال أن استخدام ، على الرغم من أنك لن تحتاج إلى الكثير من هذهNotepad في عمل 
 ال تتيح فتح الملفات Notepad يعتبر أمرا صعبا جدا وخاصة في الملفات الضخمة حيث أن PHPملفات 

الكبيرة، والمشكلة األآبر هي أنها ال توفر ترقيما لألسطر، فإذا ظهرت لك رسالة الخطأ تشير إلى وجود خطأ 
 إال إذا قمت بالعد يدويا من السطر األول Notepadلسطر المطلوب في  فلن تستطيع معرفة ا53في السطر 

، يمكنك البدأ بكتابة سكريبتاتك بالبرنامج المتوفر اآلن 652حسنا ماذا لو آان الخطأ في السطر  .. 53وحتى 
إلى أن تحصل على برنامج آخر، يمكنك بالطبع فتح ملفاتك بأي محرر نصوص، فإذا آتبتها باستخدام 

Notepad فهذا ال يعني بأنك ملزم باستخدام Notepadفي جميع ملفاتك أو حتى في هذا الملف  .  



 اآلن قم بفتح محرر النصوص الذي اخترته وابدأ بكتابة الصفحة التي تريدها، وال تنسى PHPلعمل ملف 
ص بك  بالوسوم الخاصة بها، ثم احفظ الملف في أي مكان في دليل مزود الويب الخاPHPإحاطة شفرات 

 حسب إعدادات مزودك، ثم قم بزيارة الصفحة باستخدام المتصفح php3. أو php.وأعطه اإلمتداد المناسب 
  . وستجد الصفحة وقد تمت ترجمتها وعرضها عليك

تذآر بأنك يجب أن تزور الصفحة مرور بمزود الويب، وال يمكنك عرض الصفحة عن طريق فتحها آملف 
   \C:\httpd: آان الدليل الجذري لصفحات مزودك هو خارجي، على سبيل المثال، إذا 

 في ذلك الدليل، يجب أن تقوم اآلن بتشغل مزود الويب وزيارة test.phpوقمت بعمل صفحة أسميتها 
 في Fileقائمة  من الOpen، إذا قمت باستخدام األمر php.test/localhost://httpالصفحة على العنوان 
  .  فقطPHP مترجمة، وسترى شفرة PHP فلن ترى صفحة C:\httpd\test.phpالمتصفح لفتح الملف 

  تدريب

 :  التالي PHPقم بتنفيذ ملف 

This is the normal html page.<br> 

<?php 

 echo "This is inside PHP<br>"; 

 echo "Hello World!<br>"; 

?> 

 :  البرنامج السابق؟ من المفترض أن تشاهد الخرج التالي ما الذي تشاهده عند تنفيذ

This is the normal html page. 

This is inside PHP 

Hello World! 

، ال تقلق إذا لم تفهم أي شيء فيه، سنتعلم اآلن آيفية PHPها قد انتهيت من آتابة برنامجك األول بلغة 
 . PHPاستخدام المتغيرات والعبارات بلغة 

  



  :) ةفاتح شهي ( بسيطًالنكتب سكربتًا
  

>html dir = “rtl” <  
  سالم هي هل اإلأ لدي ةالتحي

 ?>  
    Echo  )”السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته“ (

 <?  
>/html <  

  
  

   echo.phpقم بحفظ الملف باسم 
  ستعرض علينا عباره مكتوب فيها 

  
   وبرآاته سالم هي السالم عليكم ورحمة اهللاهل اإلأ لدي ةالتحي

  
  ليس آذلك ؟ أشي بسيط 

  
  
   . html وقد التحتوي على نصوص html ة و عالمات ولغآود من نصوص و phpـ الآودتكون ي

   phpـمتدادات الإمتداد من إي أو بأ phpمتداد الملف إن يكون أ يجب كودعمل اليلكي 
   phtml و php3 مثًال

--   
 request تـدعي    ة مـع السـيرفر هـذه العمليـ         مباشـراً  اًالنـك تجـري اتصـ     إنترنـت ف   فـي اإل   ةعندما تطلب صفح  

 ويرسـل اليـك   ة المطلوبـ ةيقوم السيرفر بتفسير طلبك والبحث عـن الصـفح    ) ر للسيرف ةيعني طلبي  (فرللسير
فح صـ لمستعرض االنترنت لديك يقـوم بعـدها المت       ) ةاستجاب (response آجزء مما يسمي     ة المطلوب ةالصفح
 ةهـذه العمليـ     للعـرض  ة صالح ةصبح صفح يلكي  ) compile(ليه ويقوم بتجميعه    إى ارجع   ذ ال كودخذ ال ألديك ب 

دم هـو  خـا ن المتصـفح هـو العميـل وال   أبحيـث  ) client to server(دما العميـل للخـ  ةالتي حصلت تشبه نظريـ 
  .  السيرفر

 بالعبور الـى  )مستعرض االنترنت لديك ( وتوزيع البيانات بينما يقوم العميل       ة تخزين وترجم  ةدم يقوم بعملي  خاال
  السيرفر واحضار البيانات 

  
  

    :بروتوآوالت االنترنت
  

 بنقـاط   ة المربوطـ  ة هـي الشـبك    ة المهمـ  ةالنقطـ ،  لى التكلم عن تاريخ انترنـت العتيـق         إن نذهب   أالنريد هنا   
nodes                       وهـي   خـر آلـى   إ االنترنت صممت لكي تقـوم بالحفـاظ علـى المعلومـات لكـي يـتم نقلهـا مـن مكـان

   . ة لكي يتم نقل البيانات عبر الشبكTcp/Ip من البروتوآوالت مثل ةتستخدم مجموع
  

  Ip/Tcpبروتوآول 
ثنـاء  أو مكـان  أ ةذا تم خلل في نقطـ    إعاده تمهيد طريقه للبيانات     إستطاعته  إنه ب أمن مميزات هذا البروتوآول     

 االنترنـت    مـن  ةن يجلب لـه صـفح     أعندما يطلب المستخدم من المستعرض      .ة شديد ةنقلها ويتم ذلك بسرع   
 هـذا   TCPاستخدام بروتوآول يدعي بروتوآول التحكم في نقـل البيانـات            ب وامرن المستعرض يجلب هذه األ    إف

  .  رسالها ووصولها بشكل صحيحإن البيانات قد تم أالبروتوآول هو بروتوآول نقل للبيانات وهو يضمن 
   

 HTTP البيانـات يـدعي      ةل الذي يقـوم بعنونـ      يجب عنونتها والبروتوآو   ةرسال البيانات عبر الشبك   إن يتم   أقبل  
فهـو اليسـتطيع    (ين سـينقل البيانـات      أ TCP للبيانات لكي يعرف البروتوآول      ةيقوم هذا البروتوآول بوضع عنون    

 نقـل   ة عـن طريـق الويـب فـي عمليـ          HTTPيستخدم البروتوآول   ) و مكان   أذا لم يكن لها هدف      إنقل البيانات   
ن االنترنـت يسـتخدم     أ ةفانك تعلم مباشـر   :// httpـ ب ة متبوع ةدما ترى الصفح  خرعنآلى  إالبيانات من آمبيوتر    

 عـن سـاعي بريـد الـذي يقـوم           ة عبار TCPـن ال أن تاخذ صورة ب   أ يمكنك   ةحضار هذه الصفح   إل HTTPالبرتوآول  
   . HTTPـ فيها طابع بريد وعنوان وهو مانسميه بالةهذه الرسال،  ةيصال رسالإب
  



 ويقـوم السـيرفر   HTTP requestو سيرفر الويب وهو مايعرف بــ  ألى ملقم إستعرض يتم تمرير الطلب من الم
 فـي المسـتودع قـام       ةذا وجـد الصـفح    إ فـ  ة مستودع البيانات لديه لكي يحصـل علـى البيانـات المطلوبـ            ةبرؤي
 ويعنـون هـذه الحـزم    TCP التـي قامـت بالطلـب باسـتخدام بروتوآـول            ةرسالها على شكل حزم الـى الجهـ       إب

نه يرسلها على شكل حزم لكي تعـرف  أننبه دائما الى ( httpاالنترنت لديك باستخدام بروتوآول   لمستعرض  
ذا لـم يجـد السـيرفر    إولكن )  لم ترسل بشكل جيدةن هناك حزم أ ة ويب آامل  ةالسبب عند عدم ظهور صفح    

لت مـن   رسـ أ التـي    ة وهذه الصفح  404 خطا   ة تحتوي على رسال   ةرسال صفح إ فانه يقوم ب   ة المطلوب ةالصفح
   . HTTP responseملقم الويب الى المستعرض لديك تسمي 

  
  HTTP ـبروتوآول ال

نـه رغـم ذلـك      أال  إطفـال   و حكايات األ  أ ةلف ليل أخذناه من معلومات آثيرة وقصص آثيرة تشبه قصص          أ رغم ما 
 HTTP  فـي التفاصـيل عـن بروتوآـول    يفوتنا الكثير من التفاصيل في هـذا الموصـوع لـذلك دعنـا نغـوص قلـيالً                

  . بشكل خاص
  

 غيـر  http request الطلب ة ترسل مع عمليةضافيإمور أ من السيرفر هناك ة طلب لصفحةعندما تقوم بعملي
   . http request وهي ترسل آجزء من URLـال

  .  خرى تصل معه آجزء منهأمور أ هناك http responseنفس الموضوع مع ال
  

ذن إ,  واليقوم المستخدم بالتعامل معهـا مباشـرة         HTTPـ ال ةفي رسال  الكثير من هذه المعلومات تولد تلقائياً     
يضـا فـي    أخـذ   أن ت أصـل ويجـب     ها فـي األ   أنـت لـم تنشـ     أذا  إن هذه المعلومـات     أن تقلق نفسك بش   أاليحتاج  

 PHPـن سـكربت الـ   ألHTTP responseـ والـ HTTP requestـن هذه المعلومات ترسل آجـزء مـن الـ   أمعلوماتك 
  . ضافيا بهذه المعلومات إ  تحكمًاالذي نصنعه يمنحنا

  
ن نقوم بتقسيم هـذا     أنستطيع   . Responseو  أ Request سواء آانت     معيناً خذ تنسيقاً أ ت HTTPـآل رسائل ال  

  :قسام أ ةلى ثالثإالتنسيق 
1 - Request/response line  
2 - Http header  
3 - Http body  
  

 HTTP responseو أ HTTp Requestذا آانـت  إ ة الرسـال  يعتمـد علـى نـوع   ةشياء الثالثـ المحتوي من هذه األ
  . آثر ألذلك سنتكلم عنهم بتعمق 

   
Http Request  

   . HOSTـوال) سطر الطلب (request lineـقل ال على األrequestـن يحتوي الأيجب 
  :ي لى ملقم الويب تحتوي على التالإ) HTTP request (ةيرسل مستعرض االنترنت طلبي

  
1- The Request Line   

نــواع مــن أ ة الــذي يحتــوي علــى ثالثــRequest Lineهــي ) http request (ةول مــن آــل طلبيــالســطر األ
  :المعلومات 

   . method ي بـعن وهو مايHTTPمر أ -أ 
  ) المستعرض( من قبل العميل ةالمطلوب) صفحات االنترنت  (ةلى المصادر المطلوبإ المسار من السيرفر -ب 
   . HTTPـصدارة الإ -جـ 

  
  :لى السطر التالى إنظر أ Request Line ـذن آمثال على الإ

GET /testpage.htm HTTP/1.1   
  
   methodـنواع شائعه من الأ ة يخبر السيرفر آيف يتعامل مع الطلب هناك ثالثmethodـال
  
  
  
  
  
  



2- HTTP Header   
و وثائق عـن العميـل مثـل    أالذي يحتوي على تفاصيل  .HTTP Headerالبت الثاني من المعلومات هو الهيدر 

   ةعدادات العام والوقت والتاريخ واإلةالذي قام بطلب الصفح) آسبلورإو أنتسكيب (نوع المتصفح 
   : يحتوي على معلومات نستطيع تقسيمها الى ثالث فئات وهيHTTP Headerـال
   . ةمجموع وألى فرد إيرفر والتخصص و السأما عن العميل إتحتوي معلومات :  GENERAL ةعام - أ

  . رسلت بين المتصفح والسيرفر أ تحتوي على معلومات عن البيانات التي : Entityة شخصي -ب 
  .  من البيانات ة المقبولةنواع المختلفعدادات العميل واألإ تحتوي على بيانات عن : Requestة مطلوب -جـ 

  
  :وهذا 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; (.........  
  

   . ةي على قيم معين سطور آل سطر يحتوةعداد يتكون من عدإ عن ة عبارHTTP Header ـمثلما ترى ال
  

 ـنتهاء معلومـات الـ  إخبار عن  باإلHTTPـيقوم ال, ختياري إآثرها أ وHTTP header ـ سطور تشكل الةهناك عد
header ـوهذا يكون في ال( بترك سطر فارغHTTP1.1 . (   

  
3- The HTTP Body :   
 بطلـب المعلومـات التـي    HTTP ـ عنـدها يقـوم الـ   HTTP Request Lineـ فـي الـ  POSTمـر  ذا تم استخدام األإ

  .  الى السيرفر bodyـارسلت في ال
  

Http Response   
    :شياءأ ةلى المستعرض ويحتوي على ثالثإيرسل من السيرفر 

1- the Response Line   
2 - http header   
3 - Http Body   
  
1 - The Response Line  
  : يحتوي فقط على نوعين من المعلومات response line ـال
   . HTTPـصدارة الإرقم  - 1
  . م فاشل أ  ناجحًاrequestـذا آان الإ التي تقوم بتحديد http requestـو آود الأ شفره - 2
  

   :مثال 
HTTP/1.1 200 OK   

  
لى نجاح إ هذه تشكل وتشير OK ة بالكلمة متبوع200رجاع القيمه إ بresponse lineـفي هذا المثال يقوم ال

خـر هـو    آومثـال   .  والبيانـات مـن السـيرفر        ة المطلوبـ  ة يحتـوي علـى الصـفح      responseـ ويكـون الـ    request ـال
   . ويفشل السيرفر في الحصول عليهاة عندما تقوم بطلب صفح404 ةالشفر

  
2 - HTTP Header  
وتنقسـم المعلومـات التـي    .علـى   الذي ناقشناه فـي األ request hader يعتبر مشابه response header ـال

   :نواع أ ة ثالثلىإيضا أفيه 
  . لى واحد منهما إو السيرفر والتخصص أ client ـمعلومات عن ال:  GENERAL ةعام -أ 

  . يحتوي على معلومات عن البيانات التي يتم ارسالها بين السيرفر والعميل :  Entityة شخصي -ب 
 تعامله ومعاجلتـه للـرد      ةفيرسال الرد وآي  إ يحتوي معلومات عن السيرفر الذي قام ب       : Responseة  جاباإل -جـ  

)Response . (   
  



  .نتهاء الهيدر إعالم عن  ، يتكون من عده سطور ويتم وضع سطر فارغ لإلآما قلنا سابقًا
  

  :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   

  
ول ناقشناه والسطر الثـاني مفهـوم مـن غيـر شـرح ، السـطر الثالـث يقـوم بتحديـد البرنـامج تبـع                          السطر األ 

و تجديـد   أت تـم فيـه تعـديل        خر وقـ  آخير يقوم بتعريف    السيرفر ونوعه ونظام التشغيل القائم عليه والسطر األ       
   . ةالصفح

  
 وهذا يعتمد على نوع الشـي       ةو معلومات مختلف  أآثر من هذه المعلومات     أقد يحتوي الهيدر على     : مالحظة  

    .المطلوب من السيرفر
  
3 - Http Body  
 ويقـوم مسـتعرض   HTMLـ الـ آـود  يحتـوي علـى   HTTP response Bodyـن الـ إ الطلب بنجاح ، فةذا تم معالجإ
  .  التي تراها ة النهائيةلى الصفحإرنت بتفسيرها وتحويلها تناال
  
   من ذلك آله ؟ PHPـين سكربت الأ
 ة اسـتجاب  ة مـن السـيرفر وآيفيـ      ةرسال المستعرض طلب صـفح    إ ة عن طريق  ة جيد ةن لدينا مفهومي  صبح اآل أ

  .السيرفر لهذا الطلب 
  

 htmlـ ، النسـطيع وصـف الـ       html آـود  و php دآو نص و   :شياءأ ة يتكون من ثالث   phpـن سكربت ال  أتكلمنا عن   
نهـا تضـيف    ألScripting Language  سـكربتات ة لغـ phpـن الأن نقول أ بشكل جيد ونستطيع ة برمجةنها لغأب

ك لغات تسمي لغات سـكربتات      ا هن phpـ ال آود بداخل   html كود عليها مثل الجداول والفريمات ب     htmlقدرات  
 هـو  phpـن الفرق بينهـا وبـين الـ      أستثناء  إ سكربت والفجول بيسك سكربت ب      معها مثل الجافا   لفًاآقد تكون مت  

  . فح الذي يستعرضها صي السيرفر ويمكنك تخصيص المتأ تعتمد على جهة المزود ة لغphpـن الأ
ن أ فيها ضمن قواعد لـذلك لكـي نسـتطيع تشـغيلها ولكننـا الننسـي                 phpـ نضمن سكربتات ال   htmlـتجعلنا ال 

 ة الترجمـ  تبـة رسـال السـكربت الـى مك      إ بدون تغير فيه لكـي يـتم         php3و  أ phpل آما هو    ظمتداد الملفات ي  إ
)scripting engine (لى إ السكربت ةالتي تقوم بترجمhtml) و العكسأنجليزي نك تترجم من عربي إلأآ  (  
  

   : Executionـ و الparsingـمفهوم ال
  :و عمليتين ألى قسمين إ php الذي يقوم بها سيرفر ة الترجمةن نقسم عمليأممكن 

 ةئـ ان السـكربت صـحيح م     أ وهـذا اليضـمن      ةوال بفحـص قواعـد اللغـ      أن السيرفر يقـوم     أهي   :ولى   األ ةمليعال
   Parsingـ وهذا مايسمونه بالةوامر وقواعد اللغ ولكنه تدقيق في األةبالمائ

   . Execution ـ مايسمي بال وهذاhtml آودخراجه على شكل إ تنفيذ السكربت بعدها ويه:  ةالثانيالعملية 
  

  :ن السكربتات نوعين أ وهو  معروفًامرًاأن نقول أبقي 
  
  وهو ماينفذ من جهة المزود  - 1

Server –Side scripting   
  ) . صفحة انترنت( ماينفذ من جهة المستعرض - 2
  



  التعليقات 
ذن قـد تحتـاجون لتنظـيم    إا، ردتم تصميم برنامج أآثر من مبرمج وأ وآان معك ةذا آنت في شرآ   إيك  أر ما

ه آـي يسـهل فهمـه علـيهم         تـ ي آتب ذ ال كودن تقوم بعمل توضيح لفائدة ال     أالعمل وتعديله  لذا من الالزم       
 معلومـات   ةضـاف إو  أ آـواد  األ فـاده عـن شـرح     ذن التعليقـات تسـتخدم فـي اإل       إ ة ،  تعديالت مناسـب   ةضافإو

  .خر آي شي أو أال آتوضيح إالتستعمل 
  

  :يمكنك عمل تعليق من سطر واحد آالتالى 
<? 
 هذا تعليق الفائدة له له اي معني//
?> 

  :خر آمثال 
<? 
 هذه الداله تقوم بطباعه الكلمه تعليق//
Echo “تعليق”; 
?> 

  
   :ي لآثر من سطر آالتاأيضا يمكنك استخدام تعليق من أو
  

<? 
 تعليق يتكون من */
 اآثر من سطر بعالمة السالش والنجمه 
*/ 
?> 
 
 

  المتغيرات      
      ماهي المتغيرات ؟ 

 تسـتخدم لتخـزين المعلومـات ويـتم         ة من الذاآر  ةنه مساح أن نقوله عن المتغير هو      أبسط تعريف يمكن    أ
 فـي   ةدخـال قيمـ   إ ولكـي تقـوم ب     $ الـ ةم بعال أالمتغيرات تبد ،   PHPـالتحكم فيها عن طريق المبرمج في ال      

 يمكنك القيـام بـذلك      ةنشاء متغير يحتوي على قيم    إذن لكي تقوم ب   إ) =(نك تستخدم المعامل    إالمتغير ف 
   :آالتالى

  
$alfares = “How Are You Every Body?”; 
$ المتغير_اسم  ; قيمه = 

  
    :شياءأ ةن السطر السابق يتكون من خمسأالحظ 

  
  alfaresو المتغير وه / 1
  نه متغير أ PHPـ لكي يعرف مترجم ال$ وقبله عالمة الـ /2
  ) =  (المعامل / 3
   );(  ة المنقوطةالفاصل  /4
و التي اقترحناها أ في المتغير ة الموجودةوهي القيم  ?How Are You Every Body وهي  ةالقيم / 5

   ) ) phpمبرمج ال(ت نأن الذي اقترح القيمه هو أل (و التي وضعناها فيه أللمتغير 
  
  
  
  
  
  
  
  



   :مالحظات 
  اسماء المتغيرات حساسة لحالة األحرف إذا آانت آبيرة وصغيرة  -1

<? 
$Ahmed  = “salem”; 
$ahmed = “slmoon”; 
echo $ahmed; 
echo  $Ahmed; 
?> 
 

  .حرف األةعلي مختلفين بسبب حالالمتغيرين الذين باأل
 
  ) _(يمكنك استخدام المعامل  - 2

$First_name 
  ) .وفي الواقع هي غير محدده( تغيراتملف حرف في تسميه الأيمكنك استخدام  - 3

  
  عالمات التنصيص

 التـي   ةن  القيمـ   أجابـه تكـون هـي        فاإل  ؟  وهي لماذا وضـعنا عالمـات التنصـيص هـذه          ة مهم ة وهذه نقط 
  نواع للمتغيرات وعلى ذلك سنفصل ونقول أي تتكون من نصوص وهناك أ ةوضعناها حرفي

  
  :هناك انواع للبيانات وهي 

1 - strings) حروف(  
$Exa = “Just An Example”; 
$Exa2 = “2.5”; 
$Exa3 = “2”; 

2 - Integer) ارقام( 
$Exam = 5; 

3 - Double)  ارقام ذات فواصل( 
$num= 5.4 

4 - array   
  ياتي تفصيلها فيما بعد 

5 - objects   
  تفصيلها في دروس اخري

6 - Unknown.   
  .تي تفصيلها في درس اخر يا
 

تمام  إ يقوم بالتعرف عليها لكي يتم PHPـنما مترجم الإالمتغيرات  اليتم تعريف نوعها من قبل المبرمج 
  . العمليات المختلفه عليها  

  
  

  / البيانات الحرفيه 
 ة قيمـ  PHPـ يعتبرهـا الـ    ةو عالمـة تنصـيص مفـرد      أ ة تكون بين عالمتي تنصيص عاديـ      ةي قيم أ PHPـفي ال 
   ةحرفي

   :ة مثلأ
  ”هذا النص بين عالمتي تنصيص عاديه اومزدوجه“
  ’هذا النص بين عالمتي تنصيص مفرده او وحيده‘

  
 على القيمة الحرفية أو على PHPيجب أن يبدأ النص وينتهي بنفس عالمة التنصيص ، وإال فلن يتعرف الـ

  .النص 
<? 
$d=”غلط ‘ 
echo “خطا ‘  
?> 



 في وسط ة الحرفيةبوضع عالمة تنصيص من نفس النوع التي تستخدمه القيمن تقوم أ يضًاأاليمكنك 
  و النص أ ة الحرفيةالعبار

  
  

<? 
$variable = “ " في النص من نفس النوعةخطابسبب وجود عالم"هذا النص  ”; 
?> 
 

  وتصحيحه 
<? 
$variable  = “’هذا النص’ صحيح”; 
?> 

  خر آيضا مثال أو
<? 
$r = “This is”BAD”; // أخط  
$t = “This is ‘good”; // صحيح 
?> 

ليها إآما سوف نري فيما بعد حاجتنا  (ةليها في عمليات ضروريإو تحتاج أ على ذلك ذا آنت مصرًاإما أ
  . قبل عالمة التنصيص )\(فيمكنك وضع معامل )  النماذج ةفي صناع

   . ةلكي تعمل معك بكل سهول
  

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

  
  بنفسه ؟ ) \(ن نطبع المعامل أردنا أيك لو أر طيب ما

    : المقالحوبالمثال يتض، ن نتبعه بمثله أالحل هو 
 
$file = "c:\windows\system.ini"; 
echo $file;   // النتيجه c:windowssystem.ini 
 
$file = "c:\\windows\\system.ini"; 
echo $file;   // النتيجه c:\windows\system.ini 
 
 

  ) .(ـ  الةآثر قيم المتغيرات في متغير واحد عن طريقأيمكنك الجمع بين 
  

<? 
$first = “منتدي” ; 
$last = “المطور العربي”; 
$fullname = $first. $last 
Echo $fullname ; 
 ولكننا نريد وضع فراغ بين الكلمتين//
$fullname=  $first . ’ ’ . $last  ; 
Echo $fullname ; 
?> 
 

  
  
  
  



  :خر  آ متغير ةلى متغير قيمإن ضيف أيضا يمكننا أو
<? 
$f="I Love M" ; 
$k= "y Country" ; 
//   الى المتغيرةضافه القيمإ
$f = $f . $k; 
echo $f; 
?> 
 
<? 
// ة نفس العمليتقريبًا   
 $f="I Love M" ; 
$k= "y Country" ; 
$f.=$k; 
echo $f; 
?> 
 

  االرقام 
 العدد الفردي والمزدوج

واهللا حتـي اعطاءهـا هـذا        (ة العائم ةن الفرق بينهما هو الفاصل    أن هو   نا حتى اآل  أاالختالف المعروف لدي    
  )االسم يجعل الواحد يشعر باالحباط والخوف 

ها في عمليات    قد نستخدم  ةنها بيانات رقمي   أ PHPـنستخدم عالمات التنصيص وذلك ليعرف ال      ننا ال أالحظ  
  .ة ذا آانت حرفيإ عليها ة بسيطة ويمكننا تطبيق عمليات حسابية معقدةحسابي

   
 هذا عدد فردي//
$j=2 
 هذا عدد مزدوج//
$h=4.5 
 

  العمليات الحسابيه 
  : آالتالي ة وهي مرتبةهي مثل الجمع والطرح والضرب والقسم

  قواس األ /وًالأ
  .الضرب  ثم القسمه  /ثانيًا
  لطرح ثم الجمع ا / ثالثًا

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

    :خرآمثال 
<? 
Echo 5-6+9 ; 
?> 

  
  نستخدم فيها متغير حرفي ة حسابيةمثال لعملي

<? 
$W="2L"; 
$E= 2; 
$F = $W * $E; 
echo $W .' ' .$E .' ' .$F; 
?> 



   :)هاه طل زين ( خري لكنها لم تعمل وعليك استنباط السبب بنفسكأ ةمثال لعملي
<? 
$W=”L10”; 
$E= 2; 
$F = $W * $E; 
echo $W .’ ‘ .$E .’ ‘ .$F; 
?> 

  :ة  رقم واحد الى متغير بثالث طرق متنوعةضافإيمكننا 
  مثال  

$j++ 
  و أ

$j = $j+1 
  و أ

$j += 1  
   :ي لى نفسه آالتالإضافه المتغير إويمكننا على ذلك  

$j += $j 
   :ي و آالتالأ

$j = $j + $j 
 

  نظام متغيرات ال
  

  ن تستعملها ومنها أهناك متغيرات يستخدمها النظام يمكنك 
$HTTP_USER_AGENT 

  التي تظهر لديك نوع المستعرض الذي يستخدمه العميل 
  

  :مثال 
<? 
Echo $HTTP_USER_AGENT ; 
?> 
 

  الثوابت 
  

 define ة التتغير ونعرفها عن طريق الدالةنها قيم ثابتأيمكننا تعريف الثوابت بقول 
  حرف  اآلةيضا لحالة ألثوابت حساسا

<? 
Define (“author”, “alfarees”); 
Echo “author is “ . author ; 
?> 
 

  هناك ثوابت يستخدمها النظام مثل
PHP_OS  

  التي تقوم بعرض نظام التشغيل الذي يستخدمه السيرفر
  

   :مثال
<? 
Echo PHP_OS; 
?> 
 
 
 
 



  معرفه وتحويل انواع البيانات 
 gettype ةن تعرف نوع متغير ما يمكنك استخدام الدالأردت أذا إ
 

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

   :settype ةردت تحويل نوع متغير ما يمكنك ذلك باستخدام الدالأذا إ
 

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

   isset ةالدال
تتطلب غير اسم المتغيـر الـذي تريـد فحـص            ه وهي ال  ؤم لم يتم انشا   أ  مسبقاً أذا آان المتغير منش   إ ةلمعرف

  وجوده 
  .موجود  وأ أذا آان المتغير غير منشإ ةي قيمأنشاؤه والترجع ذا آان المتغير تم اإ) 1 (ةوتقوم بارجاع القيم

  
   :مثال

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

   unset ةالدال
 من اعطاء ة قبل استخدام هذه الدالآد جيدًاألذلك ت ( منه ة وتحرير الذاآرذا آان موجودًاإتقوم بحذف المتغير 

  )  الوداع للمتغير المسكين ةدمع
  

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

   emptyالداله 
والتقوم ("") و نص فارغ أ) 0(  التي فيه صفرةن القيمأو أ أذا آان المتغير غير منشإ)  1 (ة رجاع القيمإتقوم ب

  . وفيه قيم غير المذآورة أي شي اذا آان المتغير منشأرجاع إب



   داوال الوقت التاريخ
 

  ة من تلك الدوال الدالPHPـالوقت و التاريخ عن طريق دوال في الإيجاد نستطيع 
gmdate () 

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

  
ننا نستخدم نفس الحرف لكن طريقه العرض تختلف عندما يكون الحـرف            أن هناك فرق في النتائج مع       أالحظ  
  . و صغيرًاأ آبيرًا

 
 ة مثـل العمليـات الحسـابي      ة التـي تقـوم بعمليـات مختلفـ        ة بكثير من الدوال والكلمات المحجـوز      phpـتحتجز ال 
 ثـواني هـذه الـدوال    ةيقاف السكربتات لعـد إ وةرسال الرسائل البريدي  إيجاد الوقت والتاريخ و   إ والقيام ب  ةالمعقد

 عملها واسـتخدامها فـي   ةن تفهم ماهيأنما المطلوب منك    إن تحفظها آما تحفظ اسمك      أليس مطلوب منك    
  . الوقت الذي تراه مناسبًا

  
   يضا عرض اليوم والشهرأيمكنك 

 
 مثال 

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

 
  ةآثر من عامل في الدالأ عندما قمنا باستخدام ةننا استخدمنا عالمات التنصيص لكي تنجح العمليأالحظ 

  
  :ود التالي جرب استخدام الك

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



  النماذج
رسـالها لخـادم الويـب      إ عـن اسـتمارات تقـوم بتعبئتهـا ثـم عنـد              ةو صفحات االنترنت عبار   أالنماذج في الويب    

 ) .في حالتنا  ( phpو أ ASP وأ  JavaScriptجراء العمليات عليها مثل إيتلقاها برنامج يقوم ب) السيرفر(
 

  فائدة النماذج 
 ة استمارة ببياناتك ورقـم بطاقـ      ةلى تعبئ إنك في الواقع تحتاج     إت ف ردت شراء آتاب من االنترن    أ نك مثالً ألنقل  

  ) .فورم(االئتمان وغير ذلك من المعلومات  ويتم ذلك عن طريق نموذج 
  

في فراغـات   ) ربما(ختيار الكتاب الذي تريد وتكتب اسمك ورقم هاتفك وصندوق بريدك           إنت تقوم ب  أفي الواقع   
  . لخيارات   من اةشارة الى مجموعو عن طريق اإلأ

)  نـتكلم عنهـا فـي هـذا الـدرس          (nameيتم تخزين هذه القيم في المتغيرات التي يتم آتابتها في الخاصـيه             
 ة التي سوف تقوم  بمعالجةالصفح) البرنامج ( الى  )submit (- ارسال البيانات -ويتم ارسالها عند ضغط زر 

 فـي   جـراء العمليـات عليهـا مثـل تخزينهـا مـثالً           إو)  ACTION ةوالتي يتم تحديدها في الخاصـي     (هذه البيانات   
   .phpـلى البريد االلكتروني وذلك عن طريق الإو ارسالها أ البيانات ةقاعد

  
  ماذا يعمل العميل في النماذج ؟

 check(ويقـوم بوضـع عالمـة صـح فـي مربعـات االختيـار        ) textBox(نه باختصار يقوم بتعبئة مربعات نصوص إ
boxes  (حيانا لشي معين فيختار زر اختيار أصويت و يقوم بالتأ)ازرار الراديو . (  
 ودرسنا لهذا اليوم يناقش آيفيه انشـاءها وآيفيـه التعامـل            htmlـ ال ةشياء آلها  يتم انشاءها بواسط     هذه األ 

 في الواقع بين وسـمين مـن        أدوات تنش ن هذه األ  أن نعرف   أ ةوالحصول على البيانات منها ، بقي علينا آبداي       
   وهي الوسمين htmlـلغه الوسوم 

<form> 
</form> 

  خصائص النماذج 
 METHOD و   ACTIONيجمع النموذج جميع خصائص المضيف لكننـا هنـا سـنتطرق الـى اثنـين منهمـا وهمـا                    

   ةالتي تستخدم بكثرة و مهمة لنا في دروسنا القادم
  ENCTYPE و   ACCEPT-CHAR عنـدما نـدخل فـي        ة خاصـ  HTMLفيلزمهـا تعمـق فـي       ) ID;ClASS;NAME(اما  

  .ن شاء اهللا  إ ة وقد نفصلها في دروس قادموستكون خارج نطاق موضوعنا  حاليًا
  

ACTION    
يا أوعنوانها أ  ليهاإ التي يقوم بارسال معلومات النموذج      ةمكان الصفح ن تخبر السيرفر      أ ة هذه الخاصي  ةوظيف

   . phpـ التي تحتوي على سكربت الةح هي الصفة الثانية في حالتنا ستكون الصفحوطبعًا, آان نوعها 
خـتص بالتعامـل مـع برنـامج     ي آـود  ولكنهـا تحتـوي علـى    html فقـد تكـون   php ةن تكـون الصـفح  أليس مهما   

  . تفاعلى لصفحات الويب مثل  الجافا 
   :ة  على هذه الخاصين نخرج عن نطاق الموضوع فدعنا نعطي مثاًالأوالنريد 

  
<FORM ACTION =”TEST.PHP”> 
….. 
</FORM> 

  
METHOD    

 الهدف وفي الواقع  هناك ة ارسال المعلومات الى الصفحةخبار النموذج طريقإ تقوم بةهذه  الخاصي
    .POST وGETطريقيتين مشهورتين ومعروفتين  الرسال المعلومات هما 

 
<FORM ACTION =”test.php” METHOD = “GET”> 

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

  
 في الواقع يوجد اآثر من هذه الطريقيتن الرسال المعلومات وهي /مالحظه 

)TRACE:DELETE:CONNECT;HEAD;OPTIONS ( وغيرها ولكن التستخدم اال بشكل نادر.  
  



  : وسع أن بشكل ين الطريقتين نفصل هاتدعنا اآل
  

GET 
معلومـات التـي تمـت آتابتهـا فـي           ال ةضـاف إن يقـوم ب   أخبار مستعرض االنترنت لـديك  بـ       إ ب ةتقوم هذه الخاصي  

 :ي  آتابته آاالتالةلى متصفح االنترنت لديك وتكون طريقإالنموذج 
  . آتابه عنوان الصفحه المصدر  -1
 .اتباعها بعالمة استفهام  -2
 .آتابة العناوين والقيم  -3
  

http://localhost/test.html?name=value 
  .نك لم تتعامل مع النماذج من قبل أبسبب  غير مفهومتين بشكل جيد تينخيرقد تكون النقطيتن األ

ولكل من هذه العناصر عنوان     ) زر اختيار  ,مربع نص     ,ةمربع عالم (ن النموذج يتكون من عناصر      أ ةلكن الحقيق 
   . ) value(ولكل منها قيمه خاصه بها ) name( خاص بها

 ةواآثـر مـن قيمـ   )name (آثـر مـن عنـوان   أ علـى  ةن يحتوي عنوان الصفحأ للمتغيرات  ويمكن     ةوهي مشابه 
)value ( ويقوم بالتعريف عنهما باستخدام المعامل)& . (  
  

  :مثال 
http://localhost/test.html?animal=cat&age=30 

  
  .ةستعالم الحرفينتيجه اال )query String( التي تظهر بعد عالمة االستفهام ةضاف اإلىتسم

ونعامله آانه اسـم متغيـر مـن المفتـرض تعريفـه فـي الصـفحه                ) name(العنوان دائما يكون باللغه االنجليزيه      
  ).PHPـالتي سنكتبها بال(الهدف 

  
  %)،#،\،-،(+قد تحتوي القيم على فراغات او معامالت مثل 
   .URL ENCODINGيقوم المتصفح باستخدام لغه تشفير الصفحات 

  . الحرف ة في آتابةنجليزيخري غير اإلو اللغات األأ ةحرف العربي مع األURL ENCODINGـيستخدم اليضا أ
  

URL Encoding   
 ة بـل يسـتخدم لغـ      ة  بصـيغتها الحقيقيـ     ةضـافتها لعنـوان الصـفح     إحـرف اليسـتطيع المتصـفح       هناك بعـض  األ    

  آـود بـدال مـن عرضـها بصـيغتها            التشفير في التعريف عنها  وهذه جداول بالرموز الـذي يسـتخدم المتصـفح             
   ةالحقيقي

  
 شفرته الحرف شفرته الحرف شفرته الحرف

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

! %21 + %2B >  %3E  
“ %22 ،  %2C =  %3D  

# %23 . %2E ?  %3F  
@ %40  /  %2F  %  %25  
\ %5C : %3A &  %26  
  

  . وتشفيراتها بل سيقوم المتصفح بالعمليه آلها بدال عنك ن تحفظ آل هذه العالماتأالتقلق فليس عليك 
  

POST 
 االنترنـت بـل تقـوم       ة ولكنها الترسل المعلومات في عنوان صفح      getـ ال ةفي الواقع وظيفتها هي نفس وظيف     

   .http responseـ التابع لbodyـوضعها في ال
   .GETـآبر من الأ ةنه يستطيع ارسال البيانات بكميألى إضافه باإل

  
  
  
  



  ؟ POST أم  GETيهما تستخدم أ
ن تظهــر أ المعلومــات التــي تقــوم بكاتبتهــا ومــن الممكــن ة  عــدم ســريGET ةقــد يكــون العيــب فــي الخاصــي

  .  معلوماتك ة عندما تريد الحفاظ على سريةخاص ...للشخص الذي يجلس الى جوارك 
   . الحجم ة في النصوص الكبيرةنها غير مفيدألى ذلك إضف أ

 لكـي يسـتطيع     ةن تسـتخدم هـذه الخاصـي      أ محرآـات البحـث يجـب        شـياء آثيـرة  فمـثالً      أ فـي    ةفيدولكنها م 
 التـي يبحـث     ة الكلمـ  ةيقوم مـن جديـد بكتابـ       خر وال آن يستخدم عنوان البحث ويحتفظ به لوقت        أالمستخدم  

  .عنها 
  
كـن االحتفـاظ بعنـوان       من البيانـات ولكـن اليم      ةحتواء آميات آبير  إخفاء المعلومات و  إ في   ة مفيد POSTـيضا ال أ

ي هـاآر خبيـر يمكنـه الحصـول علـى       أن  أ بحيـث    ة فـي الحمايـ    ةيضا ليسـت جيـد    أنها  إمع ذلك ف    ....ةالصفح
 فيجـب عليـك   ة ان تجعلهـا محميـ  لكـن اذا اردت فعـالً   ..ذا لم يكـن لهـا تشـفير معـين فـي نقلهـا               إالمعلومات  

E CONNECTION TO SCURE SCUR(او مايســمونه .... اســتخدام اتصــال محمــي الــى ســيرفر محمــي 
SERVER . (  

  
  : دوات التحكم في النماذج أ

التي يدخل فيها المستخدم اسمه وعنوانه      (دوات التحكم عبارة عن  مربعات النصوص العاديه         أن  أفي الواقع   
 لديـه او المشـروب      ةمثـل الوجبـه المفضـل     (والتي يقوم المستخدم فيها باختيا شـي معـين          ( وازرار الراديو   ) 

  ) ن يختار مايشتهي ويحب من الخيارات المعروضة أالتي تتيح للمستخدم (ومربعات االختيار ) ضل اليه المف
  . شي واحد  وأآثر من  شي أيضا القوائم التي تساعدك على اختيار أو
  

  غلب هذه االشياء يتم استعمال الوسمأفي 
<INPUT> 

  :وتلخيص تفصيله آالتالي 
 <INPUT TYPE= type NAME= name VALUE= value other attribute> 

  
  :الشرح 

  
1 - TYPE= type  

  . و  مربعات االختيار أو مربع نص عادي أذا آان زر راديو إنحدد نوع  الكائن 
  
2 - NAME= name  

  .  فيه  ةعطاء اسم لمتغير يتم حفظ القيمإتقوم فيها ب
 
3 - VALUE= value 

  . خرى ألى إداة أن عمله يختلف من أ ذإمثله أآثر عندما ندرج عليه أسيتضح وظيفته 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  تطبيقات عمليه 
 HTML آودالملف االول  يحتوي على   تتكون من ملفين ،ةسنقوم في هذه التطبيقات بصنع  برامج  بسيط

  . ستقبال النتائج وطباعتها  إقوم بتكوين النموذج  والملف الثاني يقوم بي
  

   :  )TEXT Box(مربعات النصوص 
  :نقوم بعمل ذلك آالتالى 

  .قم بتشغيل محرر النصوص لديك  - 1
  : التالي كوداآتب ال - 2

<html dir =”rtl”> 
<FORM METHOD  = “GET” ACTION = “textbox.php”> 

  في الصباح ؟ةماهي وجبتك المفضل
 
<br> 
<INPUT TYPE =”text” NAME = “food” value=”  <” ومربيةجبن
<br> 
<INPUT TYPE= submit  VALUE=” رسالإ ”> 
<INPUT TYPE= reset  VALUE=”مسح”> 
</form> 
</html> 

  . )textbox.html(وقم بتسميته  . HTML ةقم بحفظ الملف  آصفح - 3
  .غلقته أذا آنت إافتح محرر النصوص  - 4
  :  التالي  كود اآتب ال- 5

<?  
Echo “وجبتك المفضله والى تموت في حبها هي” . “ “ . $food ;   
?> 

    .textbox.phpوقم بتسميته  . php قم بحفظ الملف آـ - 6
  .خذ الملفين وضعهما في مجلد السيرفر لديك أن قم باآل - 7
  قم بتشغيل السيرفر واآتب في مستعرض االنترنت لديك -8

html.textbox/localhost://http 
  .رسال إ واضغط زر ة وجبتك المفضلة قم بكتاب- 9

   .ستظهر النتيجة  -10
  

  :الحظ آيف ظهر العنوان 
ED%8C%1D%3E%6E+%9C%4E%8C%CC=%php?food.textbox/localhost://http 

  
  الشرح 

  رسال البيانات إ ة تتكون من نص و مربع نص وزر  يقوم بعمليةح بعمل صفةلقد قمنا في البداي
ليه إ وقمنا بتحديد المكان الذي سيتم ارسال البيانات <FORM> الوسم ة النموذج بواسطة بدايةقمنا بصناع

 ةبواسط
 ACTION=”textbox.php” 

  واخترنا الـINPUTوقمنا بصنع مربع النص بواسطه الوسم 
 TYPE=”text” 

  ة القيمة فيه بواسطةفتراضي اإلة بوضع القيمآما قمنا
Value= “جبنه ومربي” 

   .foodوقمنا بوضع الناتج الذي يضعه المستخدم في مربع النص في المتغير 
  
في صفحه المتغير في $  واننا لم نقم بوضع PHPالحظ ان تسميه المتغيرات حساسه لحاله االحرف  في (

   ).htmlـ الآود
  
  
  



   ةضافه زر بواسطإبيضا لقد قمنا وأ
 
TYPE=SUBMIT  

  ) رسالإ (ة على الزر وهي آلمةوقمنا بوضع آلم 
VALUE = “ رسالإ ” 

  خر آيضا قمنا بصنع زر أ
Type =reset 

  ) مسح( التي عليه ةوقمنا بجعل العبار
Value=”مسح” 

 
     RESET وSUBMIT هناك نوعين  من االزرار  هي 

  .رسال المعلومات إ يقوم بsubmitـ ال-1
  .دخالها من جديد إعاده دوات في النموذج إل يقوم بمسح البيانات في جميع األresetـ ال-2
  

 فـي   ة المحـدد  ةلـى الصـفح   إبعد ماقمنا بادخـال البيانـات وضـغط زر االرسـال قـام النمـوذج بارسـال البيانـات                    
 في  ة واحد ة نتيج  في النموذج وهي   ةستقبال النتائج الموجود  إ ب ة المحدد ة  وقامت الصفح   ACTION ةالخاصي

   . foodمربع نصوص تم حفظ قيمته في المتغير 
    .echo ة الدالةوقامت بطباعتها بواسط

   
وايضا المعلومات ) ?( فقد تم اعطاءنا عنوان الصفحه باالضافه الى GETنظرا الننا استخدمنا االسلوب 

  .تخدم حروف عربيه  فيها النها تسURL ENCODINGالمسجله في المتغيرات والتي تم استخدام ال
  

  ! طلبات اآبر للطعام الشهي ) text area(مربعات النصوص الكبيره 
 عـن مربـع الـنص    داة تحكـم تختلـف تمامـاً   ألـى  إنـك تحتـاج   إسـطر ف  متعـددة األ ةن تكتب رسال أذا آنت تريد    إ

  .االسطر  ة الحجم  ومتعددةدخال نصوص آبيرإ التي يمكنك فيها من ةالعادي وهي مربعات النصوص الكبير
  

  غالقإداة وسم فتح ووسم تستخدم هذه األ
<TEXTAREA> 
</TEXTAREA> 

   .cols ة بالخاصيةعمد واألrows ةويمكنك تحديد حجمها بواسطه  تحديد الصفوف بالخاصي
  تمرين عملي 

  قم بفتح محرر النصوص لديك  -1
   : التاليكود الةقم بكتاب -2

<html dir=”rtl” >  
<FORM ACTION = “TAREA.PHP”  METHOD=”POST”> 
 ما هي وجبتك المفضلة ؟
<br> 
<TEXTAREA NAME = “food” ROWS=”10” COLS =”50” > 
  ةجبن

 مربي
  ةمكرون

 بيف برغر
  ةسمبوس

 معصوب
 مطبق
 ماشادونا
 ماخلص لو قعدت اآتب هاها
</TEXTAREA> 
<br> 
<INPUT TYPE = SUBMIT VALUE =” لى الجرسونإرسال الطلبات إقم ب ”> 
</FORM> 
</html> 



 
  

   .TAREA.htmlقم بحفظ الملف باسم  -3
 . ن قم بفتح ملف جديد في محرر النصوص اآل -4
   : التاليكود الةقم بكتاب -5

<html dir=”rtl”> 
:وجبتك المفضلة هي   

<br> 
<? 
Echo $food;  
?> 
</html>  

  tarea.phpقم بحفظ الملف باسم  -6
 . قم بوضعهما في مجلد السيرفر لديك  -7
 . برنامج قم بتشغيل ال -8

  
http://localhost/tarea.html 

 .قم بضغط الزر الرسال البيانات  -9
  .شاهد النتيجه -10
 

  الشرح 
 نصـوص بـين   ة بكتابـ ةفتراضـي  اإلةن تالحظ آيـف جهزنـا القيمـ   أننا نريدك أ على قولنا هنا سوى      النضيف شيئاً 

 في ارسال البيانات مما جعلها التظهر في شـريط          POSTسلوب  ننا استخدمنا األ  أيضا  أ و textareaـوسومات ال 
  . العنوان 

نـه  أل$  اليحتـوى علـى      الكـود  واسم المتغير في     ةليه القيم إ تحدد اسم المتغير التي ستذهب       NAMEـن ال أو
   . PHP وليس HTML آود

  
  !اآثر من خيار في وقت واحد ) Check Box(مربعات االختيار 

في الواقع قد نرى مربعات االختيار في صفحات الويب عندما نريد االشتراك في موقع معـين لرؤيـه محتوياتـه                    
  .  عند موقع ةو حجز مساحألكتروني إو عندما نريد تسجيل بريد أ

 لـه   ةتاحه فرص إو  أ ن يشترك فيها مثالً   أشياء التي يريد    نواع األ أ للمستخدم لتحديد    ةتاحه فرص إوفائدتها هي   
  .و قبول الجميع أو رفض الجميع أو غير ذلك أ ةتفاقيإقبول ل
  

 INPUT بواسطه الوسم ةيمكننا صنع مربع العالم
<INPUT TYPE = ”CHECKBOX” NAME = “swalif” value= ”سوالف” checked> 

  
   في هذا الجزء ةنها مربع عالمأداة بنقوم بتحديد نوع األ

TYPE = ”CHECKBOX” 
  تغير  في هذا الجزءنقوم بتحديد اسم الم

NAME = “swalif” 
  : ونقوم بتحديد  القيمه التي يتم وضعها في المتغير اذا قام المستخدم باختيار مربع العالمه في هذا الجزء 

value= ”سوالف”  
 عند اختيار المستخدم مربع العالمه on فستكون القيمه االفتراضيه هي valueاذا  لم تقم بوضع الخيار 

  .غ اذا لم يقم المستخدم باختيار المربعوستكون فرا
  

 مختار ة يكون مربع العالمةذا تم وضع هذه الكلمإ فchecked ةضافه الكلمإ بةفتراضيونقوم بوضع القيمه اإل
  . االختيار ةذا لم نتكبها فسيكون بدون عالمإما أ تلقائيًا

  
Checked 

  
  
  



  ) :1(تطبيق عملي 
   :لتالي اكود الة وقم بكتابةقم بفتح المفكر -1

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

) جابه إآثر من أيمكنك اختيار (ن تفعله في الحياة ؟ أمالذي تريد   
<br> 
<INPUT TYPE=”CHECKBOX” NAME = “WIFE” CHECKED> 

.خلص وافتك من الزهقأتزوج وأني أ هو ةفعله في الحياأن أريد أالذي   
<br> 
<input type= submit value = “ رسالإ ”> 
</FORM> 
</html> 

   .check.htmlقم بحفظ الملف باسم  -2
 : التالى ة وقم بكتابةقم بفتح ملف جديد في المفكر -3

<? 
Echo $WIFE ; 
?> 
 

   .check.phpقم  بحفظ الملف باسم  -4
 . قم بنقل الملفين الى مجلد السيرفر  -5
 اآتب في المتصفح  -6

http://localhost/check.html 
  النتيجه  -7
 
 

  ) : 2(تطبيق عملي 
 check2.html التالي وقم بحفظه في ملف جديد باسم كود واآتب الةافتح المفكر -1

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

  ) ةجابإآثر من أختيار إيمكنك (ن تفعله في الحياة ؟ أمالذي تريد 
<br> 
<INPUT TYPE=”CHECKBOX” NAME = “WIFE” value= “ ةزوج ” CHECKED> 

.خلص وافتك من الزهقأتزوج وأني أ هو ةفعله في الحياأن أريد أالذي   
<br> 
<INPUT TYPE=”CHECKBOX” NAME = “jihad” value= “جهاد” > 

  والمشرآينةروح الجهاد واخمع رؤوس الكفرأ ىبغأ
<br> 
<INPUT TYPE=”CHECKBOX” NAME = “qran” value= “قران” CHECKED> 

طبقه في عملي وحياتي حرتاح في حياتي آثيرأن واحفظ القران آامل وآلتحق بتحفيظ قرأ واهللا لو   
<br> 
<input type= submit value = “ رسالإ ”> 
</FORM> 
</html> 

  :قم بفتح ملف جديد وقم بوضع الكود التالى فيه  -2
<html dir = “rtl”> 
<? 
Echo $WIFE . “ “ . $jihad . “ “ . $qran ;  
?>  
</html> 

  check2.phpقم بحفظه باسم  -3
 .قم بتشغيل الملف   -4
 النتيجه  -5



 
 
  

  )3(تطبيق عملي 
  :  التالي كودافتح محرر النصوص واآتب ال -1

<html dir=”rtl”> 
<FORM ACTION=”CHECK3.PHP” METHOD = “POST”> 

  ) ةجابإآثر من أختيار إيمكنك (فعله في الحياة ؟ ن تأمالذي تريد 
<br> 
<INPUT TYPE=”CHECKBOX” NAME = “alswalif[]” value= “ ةزوج ” CHECKED> 

.خلص وافتك من الزهقأتزوج وأني أ هو ةفعله في الحياأن أريد أالذي   
<br> 
<INPUT TYPE=”CHECKBOX” NAME = “alswalif[]” value= “جهاد” > 

  والمشرآينة الجهاد واخمع رؤوس الكفرروحأ ىبغأ
<br> 
<INPUT TYPE=”CHECKBOX” NAME = “alswalif[]” value= “قران” CHECKED> 

طبقه في عملي وحياتي حرتاح في حياتي آثيرأن واحفظ القران آامل وآلتحق بتحفيظ قرأ واهللا لو   
<br> 
<input type= submit value = “ رسالإ ”> 
</FORM> 
</html> 

  : التالي كود وافتح  محرر النصوص من جديد واآتب الcheck3.htmlبحفظه باسم قم  -2
<html dir=”rtl”> 
<? 
Echo  “$alswalif[0] <br>” ; 
Echo  “$alswalif[1] <br>” ; 
Echo  “$alswalif[2] <br>” ; 
?> 
</html> 

  . وقم بنقلهما الى ملف السيرفر check3.phpقم بحفظه باسم  -3
 امج قم بتشغيل البرن -4

http://localhost/check.html  
 قم بضغط زر ارسال وانظر للنتيجه  -5
 

  الشرح 
 قمنـا بعـدم اسـتخدام     ننـا أ  إلـى ردنا لفت النظـر أ التمرين االولفي الواقع لقد قمنا بتطبيق ثالث تمارين 

value ةعطاء القيمإ وتم  للمتغير onآـان  ةن مربـع العالمـ  أ ةضـاف  باإلة عند اختيار المستخدم مربع العالم 
 VALUE ولكن التمرين غير عملـي وغيـر جيـد بـدون وضـع قـيم                 CHECKED ة بسبب وضعنا الخاصي   مختارًا

ر آثر من مربع اختيـار لـذلك فقـد قمنـا باضـافه قـيم يـتم وضـعها فـي المتغيـرات عنـد اختيـا                          عند وضعنا أل  
ردنا لفت النظر في التمـرين الـى شـي يسـمي بالمصـفوفات              أ  و  التمرين الثاني المستخدم لها آما في     

سـرع عليـه نسـتخدم المصـفوفات        أن نجعل اسم المتغير متشابها واجراء عمليـات تكـون           أردنا مثال   أذا  إف
ك فقط وسنقوم بالتكلم عن المصفوفات بالتفصـيل        ردنا لفت نظر  أ ولكن   لى المصفوفات حالياً  إولن نتطرق   

   . PHPـ في الةفي الدروس القادمه باذن اهللا هي والتكرارات  بعد التكلم عن العبارات الشرطي
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  !) اختر المشروب المفضل ) (RADIO BUTTONS(ازرار الراديو
  !!د ماهو اختيارك المفضل ؟ علما بانه اليمكنك اختيار اآثر من خيار واح

  
 عنـد اتفاقيـات   ن تختار شي واحد مـن بـين عـدة اختيـارات ونـراه آثيـراً        أن زر الراديو يتيح لك      إفي الواقع     

وهـو خيـار    (و رفضها ويكـون واحـد مـن االختيـارين محـددا             أ ةتفاقيما بقبول اإل  إالبرامج حيث يعطيك فرصه     
  !) . الرفض

  
  :  آالتالى <INPUT>يتم استخدام ازرار الراديو باستخدام العبارة 

  
<INPUT TYPE = ”radio” NAME = “name” value= ”value” checked> 

  
  :نقوم بتحديد نوع الكائن بانه زر راديو في هذا الجزء 

TYPE = ”radio” 
  : نقوم بتحديد اسم المتغير في هذا الجزء 

  
NAME = “name”  

  : التي ستكون في المتغير هنا ةنقوم بتحديد القيم
value= ”value” 

  
  value ة هو نفسه والقيم مختلفnameفي الواقع مع ازار الراديو نقوم بجعل اسم المتغير 

  . للمتغير on ة بوضع القيمPHP فسيقوم ةذا لم نقم بوضع قيمإو. لكل سؤال 
  

  : تطبيق عملي 
   .radio.html التالي وقم بحفظه في ملف اسمه كودقم بتشغيل محرر النصوص لديك واآتب ال -1

<html dir=”rtl”> 
<form action = radio.php method = “post”> 

  ؟مشروبك المفضلماهو 
<br>  
<br> 
<INPUT TYPE = ”radio” NAME = “mshroob” value= ”شاي” checked> 
 شاي
<br> 
<INPUT TYPE = ”radio” NAME = “mshroob” value= ”قهوة” > 
 قهوة 
<br> 
<INPUT TYPE = submit  value= ” لرساإ ” > 
 
</form> 
</html> 

  radio.php التالي وقم بخفظه باسم كودقم بفتح محرر النصوص واآتب ال -2
<html dir = "rtl"> 
<? 
echo "مشروبك المفضل هو :" . " " . $mshroob; 
?> 
</html> 

  .رسال إقم باختيار المشروب المفضل واختر  - 3 
  
 
 
 
 
 



  : الشرح 
.  للعبـاره التـي بجـوار الـزر            ةاديو ولقد قمنا بوضع قيمة لكل زر تكون تابع        زرار ر أفي الواقع لقد قمنا بصنع      

داة التي تحتوي على العبارة تكـون محـددة تلقائيـا           ن األ أ لكي ترى آيف     checkedولقد قمنا بوضع عبارة     
  :  الزر مثل آودسفل أن العبارة التي تكون بجانب الزر تكون موجودة أوالحظ 

<INPUT TYPE = ”radio” NAME = “mshroob” value= ”شاي” checked> 
 شاي

 
  . حمر   باللون األةالعبارة هي الملون

لى إزرار قيمتها تعود ن جميع األأختيارات بحيث  فقط لجميع اإلًا واحدننا استخدمنا متغيرًاأيضا الحظ أو
  . هذا المتغير  

  
  : بل واسمها اختر مواصفات زوجتك للمستق) Lists Or drop down menus(القوائم 

ننـا نسـتخدم وسـمين مـن     أذ إ ةداوت السـابق  عـن األ  بشكل مختلف قليًال htmlـتستخدم القوائم في ال
  : وهما html ةوسوم لغ

<select>و ةنشــاء القائمــإ لنقــوم ب <OPTION>ة ونســتخدم الخاصــي MULTIPLE ــد إ ــا نري تاحــه إذا آن
 التـي يختارهـا المسـتخدم فـي متغيـر           ةالقيمـ  ونقـوم بوضـع      ةآثر من قيم  أن يختار   أالفرصه للمستخدم   

وسيتضح مفهـوم المصـفوفات لـديك جيـدا فـي درس            ( متغيرات   ةو في مصفوف  أ NAME ةبواسطه الخاصي 
  .المصفوفات باذن اهللا 

  
  :تطبيق عملي  

   : lists.html التالي واحفظه في ملف باسم كودقم بفتح محرر النصوص لديك واآتب ال -1
<html dir=”rtl”> 
<form action = “lists.php” method = “post”> 

؟) لغير المتزوجين (ماذا تريد ان يكون اسم زوجة المستقبل  
<br> 
<select name = “wife” > 
<option> هناء </option> 
<option> ةجمان  </option> 
<option>رزان </option> 
<option>سحـــر </option> 
<option>سارة </option> 
<option> ةسمي  </option> 
<option>روان </option> 
<option>دالل </option> 
<option>اسم اخر </option> 
</select> 
<BR> 

ن تكون مواصفاتها ؟أماذا تريد   
<Br> 
<select name=”dis[]” multiple> 
<option> ةجميل </option> 
<option> ةمتدين </option> 
<option>شقراء </option> 
<option>جعداء الشعر</option> 
<option>سوداء </option> 
<option>سمراء </option> 
<option>بيضاء </option> 
</select> 
<br> 
<INPUT TYPE=SUBMIT VALUE=” رســالإ ”> 
</html> 

  



   :lists.php التالي وقم بحفظه باسم كودقم بفتح ملف جديد واآتب فيه ال -2
<html dir=”rtl”> 
<? 
Echo “ كن يكون اسم زوجتأردت ألقد   ” . “ “ . $wife ; 
Echo “<br><br>”; 
Echo “ ن تكون مواصفاتهاأردت أولقد   “; 
 
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> 

   
  م بتشغيل البرنامج ق

http://localhost/lists.html 
  واختر ماتريد ثم اضغط زر ارسال

  
  :الشرح  

 وصـنعنا   wife الى المتغير    ة منها ثم تذهب هذه القيم     ة واحد ةختيار قيم إ قائمة تسمح ب   ةلقد قمنا بصناع  
سيتضـح  ( من عنصر واحد وقمنا بوضع هذه القيم في مصـفوفه متغيـرات              آثرأختيار  إقائمة ثانيه تسمح  ب    

  ) . معني المصفوفات في دروس قادمه ان شاء اهللا 
  
  

  )hidden control!) (والمعلومات السريه(االداة الخفيه 
 ويب اخـرى عـن      ة ويب الى صفح   ةرسال بعض المعلومات من صفح    إلى  إوقات تحتاج فيها    هناك بعض األ  
  . هذه المعلومات ةن يقوم برؤيأنت التريد المستخدم أج وفي نفس الوقت طريق النماذ

  
 تساعدك على اخفاء هذه المعلومات على المسـتخدم يسـمونها  بحقـل النمـوذج                ةداأفي الواقع هناك    

  ) .hidden form field or hidden control (ةداة الخفيو األأالمخفي 
  

دوات وهـي اخفـاء المعلومـات التـي تـم ادخالهـا آمـا           األ ة عـن بقيـ     ومتميزاً  مختلفاً داة تلعب دوراً  هذه األ 
يضـا بـان   أنهـا تسـمح لنـا      أذ  إ PHPـ ال ة جدا مع النماذج المصنوع بواسط     ةشرحنا في السابق وهي مفيد    

   .PHPتكون المعلومات المخفيه هي متغيرات 
  

  :   آالتالى ةيتم صنع هذه الحقول المخفي
  

<INPUT TYPE=HIDDEN NAME =hidden1 VALUE=” ة السريةالرسال ”>  
 

ونضـع اسـما    ) التظهـر للمسـتخدم    (ةن هـذه المعلومـات خفيـ      أ لكـي يعـرف المتصـفح        HIDDENنقوم بوضـع    
 ونقـوم بوضـع المعلومـات التـي         NAMEـللمتغير الذي يقوم باالحتفاظ بالمعلومات والذي يتخزن اسمه فـي الـ           

   .VALUEـنريد اخفاءها في ال
  
  
  
  
  



 ()echoمر  األة بواسطHTMLـ الآود ة وذلك عن طريق آتابphpـيضا منها عن طريق الأ نستطيع االستفاده
   : آما في المثال التالى PHPـفي ال

<? 
$msg1= “   ;”  لن تظهرةهذه العبار
Echo “<form>” ; 
Echo “<input type=hidden name =secret value= ‘$msg1’>”; 
Echo “<input type=submit>”; 
Echo “</form>”; 
?> 

 ولقد استطعنا تخزين ()echo عن طريق االمر PHPـ تم آتابته بالHTML آود عن ةي تراه عبارذ الكود الاهذ
  ) .secret (htmlفي متغير ) php) $msg متغير ةقيم

  
  :تطبيق عملي 

   :hid.php التالي واحفظه باسم  كودافتح محرر النصوص واآتب ال - 1
<html dir=”rtl”> 
<head></head> 
<body> 
<? 
$car1= “لكزس”; 
$car2= “ماآسيما”; 
$car3=”الندآرزور”; 
Echo “<form method =get action=’hid2.php’>”; 
Echo “ و تحظي بها ؟أن تشتريها أماهي السيارة التي تتمنى  ”; 
Echo “ 
<select name= ‘favcar’> 
<option>$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=’ رسالإ ’> 
</form>”; 
?> 
</body> 
</html> 

   hid2.php التالي واحفظه باسم لكودآتب اافتح محرر النصوص وا -3
<html dir=”rtl”> 
<head></head> 
<body> 
<? 
Echo “ : عليك ةلقد قمنا بعرض السيارات التالي <br>”; 
Echo “$hid1<br>”; 
Echo “$hid2<br>”; 
Echo “$hid3<br>”; 
Echo “<br> :ولقد قمت باختيار <br>”; 
Echo $favcar; 
?> 
</body> 
</html> 

   



  
  : قمت بنقل الملفين الى مجلد السيرفر ثم قم بتشغيل السكربت -3

http://localhost/hid.php 
 

  : الشرح 
 html ـآمـا آنـا نعمـل فـي الـ         ) “( مـن    بـدالً ) ‘(ـننا استخدمنا ال  أ الحظ   phpـلقد قمنا بعمل نموذج بسكربت ال     

 phpـدراج قيم متغيرات الـ    إولقد قمنا ب  ) اتراجع درس المتغير  (    .......ةن القيم الحرفي  أوذلك الننا قلنا سابق     
   ) .في حال آان النص المستخدم طويًال (ةعاده الكتابإ مما يوفر علينا الكثير من htmlـ الآودفي 

  .آثر باذن اهللا أآثر من مر وسيتضح لك المقال أاقرا المثال 
  

  )Password fields(استخدام  حقل آلمات السر 
و غير ذلك يمكنك استخدام حقول آلمات السـر         أ ةلى السرق إ من التعرض    ةمايآثر ح ألكي تجعل المعلومات    

فـي حـال آـان الجهـاز        **** ظهـار الـنص علـى شـكل نجـوم           إ عن مربـع نـص بسـيط يقـوم ب          ةالذي هو عبار  
خـر  ن اليـري شـخص معلومـات اآل   أ فـي   قلـيالً ة جيـد  ةآثر مـن شـخص فـان هـذه الطريقـ          أيستخدم على يد    

   .ةالسري
ذا آان االسلوب المستخدم في ارسـال بيانـات المسـتخدم           إ ةنك التكون قد اديت حماي    إذلك ف في الواقع مع    
 وايضـا  postآثر جودة اذا استخدمت االسلوب أذا آنت تستخدم تشفير البيانات ويكون إال  إ  getهو االسلوب   

تنشـيط تشـفير   لكـي تقـوم ب  ) SSL) Secure Socket Layerذا لم تكـن تسـتخدم   إ من الهاآر لن يكون محميًا
  . البيانات 

  
  تطبيق عملي

   pass.php التالي واحفظه باسم كودقم بفتح محرر النصوص لديك واآتب ال
<html dir=”rtl”> 
<body> 
<form method=post action=”pass1.php”> 
 اسم المستخدم
<br> 
<input type="text" name ="user"> 
<br> 

  المرورةآلم
<input type="password" name ="pass"> 
<br> 
<input type = submit  value=’إرسال’> 
</form> 
<body> 
</html> 

   pass1.php التالي واحفظه باسم كودقم بفتح محرر النصوص لديك واآتب ال
<? 
Echo “ : اسم المستخدم هو  ”; 
Echo “<br>$user<br>”; 
Echo “ :وآلمه المرور هي  ”; 
Echo “<br><br>$pass” 
<? 

  لملفين الى مجلد السيرفر لديك قم بنقل ا
  . قم بتشغيل البرنامج والحظ النتيجه 

  
  
  
  
  
  
  



  
   : phpـارسال البريد االلكتروني بواسطه ال

 هنـاك سـكربتات ارسـال بريـد الـى صـاحب             ني هو الحياة التي تنـبض بهـا  السـكربتات فمـثالً            رولكتالبريد اإل 
  . آثر من مجال أ استخدامها في و غير ذلك ويمكنأ ةو ملحوظأالموقع تخبره بشي معين 

 ()mail ة التي تستخدم في ذلك هي الدالةوالدال
 

mail("$to", "$sub", "$msg”,”From:$you”); 
  

 في ة والرسالsub$ ة في الخانة وموضوع الرسالto$ ة في الخانةوتقوم بوضع بريد الذي ستصله الرسال
   .you$ ةو بريد المرسل في الخانأنت أ وبريدك msg$ ةالخان

  
  تطبيق عملي 

  mail.html التالي واحفظه في ملف باسم  كود الةقم بكتاب
<html dir=rtl> 
<head> 
   <title> رسال بريدإبرنامج  </title> 
</head> 
<body> 
<form action="mail.php" method="post"> 
 عنوان المرسل
<br> 
<input type="text" name = "you"> 
<br> 
 عنوان المستقبل
<br> 
<input type="text" name = "to"> 
<br> 
ةموضوع الرسال  

<input type="text" name = "sub"> 
<br> 
 الرساله
<textarea rows=10 cols=20 name = "msg" > 
</textarea> 
<input type="submit" value = " رسال البريد االلكترونيإ "> 
</form> 
</body> 
</html> 

   .mail.phpعطاءه االسم إ التالي وقم بكود الةم بكتابقم بانشاء ملف اخر وق 
  

<? 
mail("$to", "$sub", "$msg”,”From:$you”); 
?> 

قم بوضع الملفين في مجلد السيرفر وقم  بتشغيل البرنامج وامال البيانات واضغط زر االرسال وستري ان 
  .الرساله تم ارسالها بنجاح 

  
  
  
  
  
  



  برامج عمليه 
  رسال بطاقات بسيط برنامج او سكربت ا

 ةلكتروني والملف الثاني هو الذي يقوم بعمليول به البطاقات وعنوان البريد اإليحتوي من ملفين الملف األ
  رسال اإل
  

  :ه آالتالى آودو chcard.phpول هو الملف األ
<html dir=”rtl”> 
<form action =card.php method = “post”> 

  التي تريد ارسالهاةاختر البطاق
<br>  
<br> 
<INPUT TYPE = ”radio” NAME = “card” value= ” 
http://www.khalaad.f2s.com/MADINA9_small.JPG” checked> 
 البطاقه االولى
<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” > 
 البطاقه الثانيه
<br> 
<img src="http://www.khalaad.f2s.com/Haram3.jpg" width="100" height="100" alt="" 
border=0> 
<br> 
 اسمك
<br> 
<input type="text" name = "myname"> 
<br> 
نيبريدك االلكترو  

<br> 
<input type="text" name = "you"> 
<br> 
 بريد صديقك
<br> 
<input type="text" name = "to"> 
<br> 
 موضوع التهنئه
<input type="text" name = "sub"> 
<br> 
 الرساله
<br><br> 
<textarea rows=10 cols=20 name = "msg" > 
</textarea> 
<br> 
<INPUT TYPE = submit  value= ” ةرسال البطاقإ ” > 
</form> 
</html> 

  
  



   card.phpحفظه في  ملف باسم ا التالي وكود الة وتقوم بكتابة ارسال البطاقةالملف الثاني يقوم بعملي
<? 
$message = “ لقد قام$myname بارسال بطاقه اليك ” . “\n”. “ وهو يقول في نص رسالته لك
:\n$msg”.”وتجدها على الرابط التالى” .”\n”. “$card” .”\n”; 
mail("$to", "$sub", "$message”,”From:$you”); 
echo “<center> مبارك ،،،لقد تم ارسال الرساله بنجاح</center>”; 
?> 

   :ة مالحظ
   ة في نص الرسال<br> تقوم فقط ببدا سطر جديد الننا النستطيع استخدام n\ ةالدال

 



  األوامر الشرطية
فـي هـذا    ... تعامـل البيانـات مـع النمـاذج          ة عن المتغيـرات وآيفيـ     ة فكر ةخذنا في الدروس السابق   ألقد  

 عند حصول شرط معين وعند كود بمعني تنفيذ سطر معين من الكود التحكم بالةالدرس سنتعلم آيفي  
 ويجعلنـا   كودآبـر بـال   أ مـاً هـذا يمنحنـا تحك    ..عدم حصوله نتجاهل السطر ونتجه الى السطر الذي يليـه           

   . PHPـ بالة وبرامج رائعةشياء ممتازأنستخدم قرارات  وتنفيذ 
  

   ....ة من حياتنا اليوميةدعنا نعطيك فكر
  :ن تحضر فطورك الذي يتكون من التالي أتقوم في الصباح وتريد 

  
  عسل 
   ةجبن

  خبز 
  شاي

  
مـا   فـإذا لـم تجـد     ك ، لتي يتكون منها فطور    ثم تقوم بالبحث عن األشياء ا      الثالجةستقوم بالذهاب إلى    

 أخـرى تـذهب إلـى المطـبخ وتتأآـد مـره           تريد تستعد للذهاب إلى المرآـز التجـاري لشـرائه حاجتـك ،              
  .ة التي يحتاجها البيت بشكل عام وتبحث عن المؤون

  
   .3 وإذا لم تجدها تنتقل إلى الخطوة ةتبحث عن جبن -1
ذا لم تجده تنتقـل الـى        وا  ،   4 ةوجدته تنتقل الى الخطو   نك تبحث عن العسل فإذا      إ ف ةإذا وجدت جبن   -2

  .5الخطوة 
 .ة وتقوم بالبحث عن العسل  جانبيةتقوم بكتابتها في ورق -3
 .إلى المرآز التجاري تتجهز للذهاب  -4
  .تتجهز للذهاب إلى المرآز التجاري تكتبه في ورقه جانبيه ثم  -5
  

قمت بالبحـث عـن التـي تليهـا          ) true( وجدتها    فاذا ةشياء معين أهل الحظت انك آنت تقوم بالبحث عن        
 .يات لديك  المشترةتقوم  بتسجيلها في قائم) false( ذا لم تجدهاإو
  

 ة والدوال الشرطيةالقيم المنطقي
 أم خطإما صحيح إقيمتها  (ةن هناك متغيرات منطقيأ بذآرنا وفي الواقع لقد تكلمنا عن المتغيرات سابقًا

  . التعامل معها ة على آيفيةمثلأعطاء إالدرس سيتولي شرحها  و وهذا  ،ولم نقم بشرحها) 
  
  

   IFالعبارة 
 
IF condition is true ) إذا آان الشرط صحيحًا (  
{ 
excute this code )كود الاقم بتنفيذ هذ(  
} 

 التحقـق مـن شـي معـين         ةنها تقوم بعملي  أحيث    ...ة في جميع لغات البرمج     تقريباً ة معروف IF ةن الدال إ
  ....ذا لم يكن صحيحا أخرى أشياء أوالقيام بتنفيذ ) true(ذا آان الشرط صحيحا إشياء نفيذ بعض األوت

  . فقط اذا آان الشرط صحيحًا { و }  التي بينكودبتنفيذ ال PHPـسيقوم ال
  .ليه ي ذي الكود ال  فسيقوم بتجاوزه وتنفيذ لم يكن صحيحًااذإما أ

  : ةمر مباشرقواس بل تكتب األتستخدم األ احد والن تقوم بجعلها بسطر وأيضا أويمكنك 
  

IF condition is true excute function; 
 

تكـون مـن سـطر    يذا آـان  إمـا  أسـطر  أ ةتكون مـن عـد  ي كودذا آان الإ  { و  }نه البد من استخدام أالحظ 
  . داعي الستخدامها واحد فال

  



  فالمثالين التاليين آلهما صحيحين 
  )1(مثال

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

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

  
 اسم متغيـر   ةعطاء المظلإ ونقوم بrain ونسميه عطاء المطر متغيرًاإن الجو ممطر وسنقوم بأ لنتخيل مثالً 

 كـود ن ال اآل حسـناً go out يسـمي  phpـمـر فـي الـ   أن هنـاك  أفتراض إ  وسنقوم بumbrellaخر ونسميه آ
  :كتابته هو ن نقوم بأي نريد ذال
  

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

ــأ و هــكــود الافائــدة هــذ ــPHPالـــمر أن ت  ذا آــان الجــو ممطــرًاإ معــه )umberrlla=true$(ة  بحمــل المظل
)$rain=true(ة ي مظلألى النزهه بدون إنه سيخرج إ ولم يتحقق الشرط فذا لم يكن ممطرًاإو.  
  

 ة عمـل الدالـ  ةجـل التوضـيح للمسـتخدم هيكليـ     أنمـا قمنـا بـذلك مـن         إ تقوم بـذلك     ة ليس هناك دال   طبعا
   .بشكل عام

  
  

  )Boolean Values(مقدمه الى القيم المنطقيه  
وهـي نـوع    ،   أمـا خطـ   إما صح و  إآثر من احتمالين وهما     أشياء التي التحتمل    لى األ إ ترمز   ةالقيم المنطقي 

  .) مثل الرقميه والنصيه(ت نعرفها سابقا جديد من القيم غير التي آن
  

  مثال 
  

<? 
$variable=true; 
echo “$variable”; 
?> 

  
  

و أ أخطآان ذا أما أ  ،ذا آان صحيحًاإ المتغير ة الرقم واحد وهو قيميطبعنه أ ستجد ةلو قمت برؤيه النتييج
   . )0( غير صحيح فقيمته ستكون

  
  
  
  
  
  



  المعامالت المنطقية
 مـن    جديـداً  خذ شـيئاً  أواالن سن *) ،/،-،(+ من التفصيل    ء فيما سبق بشي   ةعامالت الرياضي خذنا الم ألقد  

 الشـروط والتقييـدات علـى شـي معـين      ة التي تساعدنا في صناع    ةالمعامالت وهي المعامالت المنطقي   
  .الكود آبر في أوتعطينا تحكما 

  
  >و < : المعامالت 

صـغر مـن فـي الرياضـيات التـي تتعلمهـا فـي               مـن واأل   آبـر  مـع عالمتـي األ     ن تكون متآلفـاً   أمن المفترض   
   .مثله بسيطًا مما يجعل فهم هذا األةالمدرس

  
<? 
If (6>5)  
{ 
echo “  ;” ةآبر من الرقم خمسأ ةالرقم ست
} 
Echo “end”; 
?> 

 
 السـطر  ةسـيقوم بطباعـ   )true (ًاذا آـان صـحيح  إفـ ) 5<6(فحص الشـرط    ب في مثالنا هذا     PHPـسيقوم ال 

 كـود سيقوم بتجاهـل ال   ف  صحيحاً كنيذا لم   إو،   end ةثم يقوم بطباع   )آبر من الرقم خمسه   الرقم سته ا  (
  . فقط )end (ةوطباع

  
و أو العكـس  أ) constant(و بـين متغيـر وثابـت    أ بـين متغيـر ورقـم         ةيضا استعمالها فـي المقارنـ     أ يمكننا   

  . بين متغيرين ةالمقارن
  

  )1(مثال 
<html dir =”rtl”> 
<? 
$LuckeyNumber = 5; 
If ($LuckeyNumber<6)  
{ 
echo (“  ;(” ةصغر من الرقم ستأرقم الحظ 
} 
?> 

  
 ) 2(مثال 

<html dir=”rtl”> 
<? 
$f=5; 
$r=10; 
If ($f >$r) 
{ 
echo “ المتغير$f $ أآبر من المتغير  r”; 
}  
?> 

 
  
  
  
  
  



  : تطبيق عملي 
  thegame.php التالي واحفظه باسم كودقم بتشغيل محرر النصوص واآتب ال

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

  ؟10 و1ن والذي هو بين فكر به اآلأماهو الرقم الذي 
<input type=”text” name=”number”> 
<br> 
<br> 
<input type =submit> 
</form> 
</body> 
</html> 
 
 

 game.php التالي واحفظه باسم ودكقم بفتح محرر النصوص لديك من جديد واآتب ال
<html dir=”rtl”> 
<body> 
<? 
$num = rand (1,10); 
if ($number>$num)  
{  
echo “ فكر فيهأآبر من الذي ألقد اخترت رقم  ” ;  
Echo “ فكر فيه هو أالرقم الذي   “; 
Echo $num; 
Echo “<br>”.“  ; “ ة القادمن نقول لك في المراتأ ى نتمن ،نك لم تنجحأ يؤسفنا فعًال
} 
if ($number<$num)   
{  
echo “ فكر فيهأصغر من الذي ألقد اخترت رقم  ” ;  
Echo “ الرقم الذي آان في مخيلتي هو$num”; 
Echo “<br>”. “  ;“ ةن نقول لك في المرات القادمأ ىنتمن، نك لم تنجح أ يؤسفنا فعًال
} 
?> 
 لقد نجحت 
</body> 
</html> 

  
  :شرح التطبيق 

  
   randه الدال

  
صـغر  هـو األ  ) x(ياهـا الـرقم االول    إ باختيار رقم عشـوائي مـن بـين رقمـين يـتم اعطاءهـا                ةتقوم هذه الدال  

  )y(آبروالرقم الثاني هو األ
Rand (x,y); 

   ة في متغير  مباشرةخراجها هذه الدالإ التي تقوم بةيمكنك حفظ القيم
  

  مثال 
 
$Num = rand (5.57); 



  لكود وهذا يوضح ماقمنا به في ا
 
$num=rand(1,10); 
 

ذا إدخالها من قبـل المسـتخدم فـ       إ التي تم    ة ثم قمنا بمقارنتها مع القيم     ة عشوائي ةلقد قمنا باختيار قيم   
آبـر  أدخلـه  أن الرقم الذي أخبرناه بأ العدد العشوائي ةآبر من قيم أدخلها المستخدم   أ التي   ةآانت القيم 

  :ة سطر التاليألوهذا ماتجده جليا في ا ...من الرقم الصحيح 
   

if ($number>$num)  
{  
echo “ فكر فيهأآبر من الذي ألقد اخترت رقم  ” ;  
Echo “ فكر فيه هو أالرقم الذي   “; 
Echo $num; 
Echo “<br>”.“  ; “ ةن نقول لك في المرات القادمأ ىنتمن، نك لم تنجح أ يؤسفنا فعًال
} 

  
نـه يتـرك الشـرط      إصغر من الرقم العشوائي ف    ألمستخدم  ذا لم ينطبق الشرط وآان الرقم الذي اختاره ا        إف
ن الرقم الذي قام باختيـاره      بأوامر التي فيه والتي تقوم باخباره       ول ويتجه الى الشرط الثاني ويطبق األ      األ
  : ة سطر التالي وهذا ماتجده جليا في األ،صغر  من الرقم المطلوب أ
  

if ($number<$num)   
{  
echo “ فكر فيهأر من الذي صغألقد اخترت رقم  ” ;  
Echo “ الرقم الذي آان في مخيلتي هو$num”; 
Echo “<br>”. “  ;“ ةن نقول لك في المرات القادمأ ى نتمن ،نك لم تنجحأ يؤسفنا فعًال
} 

  
خـرى مثلمـا آنـا      آبـدون أي آلمـات      ) لقـد نجحـت      (ةنه يترآهما ويكتب الكلم   إذا لم يتطبق الشرطين ف    إف

لقـد   (ةقبـل آلمـ    ) ةن نقول لـك  فـي المـرات القادمـ          أ ىنتمن،  نك لم تنجح    أ عًاليؤسفنا ف (نكتب الكلمه   
   :ة سطر التالي في األة جليةوتظهر هذه العبار ....قول  أ مانك قد فهمت جيدًاأتمني  ، أ)نجحت 

 
?> 
 لقد نجحت 
</body> 
</html> 
   

    .ه او خسارتهخبار المستخدم عند نجاحإ تقوم بة آاملةعلى هذا نكون قد صنعنا لعب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ===و : == معامالت المساواة 
 مـن   خـذ نوعـاً   أ في متغير وهـانحن ن     ة في تخزين قيم    سابقاً ةلقد قمنا باستخدام عالمة المساواة الفردي     

  . ) === (ةوعالمة المساواة المضاعف) == (ةعالمات المساواة وهو عالمة الساواة المزدوج
  

  . في تخزين القيم في المتغيرات ة او العاديةمساواة الفردي الةلقد آنا نستخدم عالم
  

  :مثال 
  

<? 
$m=12; 
?> 

  
    . اخرية تساوي قيمة معينةذا ماآانت قيمإن تستخدم في تحديد  ولكن العالمات التي نتكلم عنها اآل

  
  :مثال 

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

 
   . متغير رقميu$غير حرفي وان  متm$ن أالحظ 

و أردنـا اختبـار متغيـرين       أذا  إو) =(ة   المسـاواة العاديـ    ةلى متغير نسـتخدم عالمـ     إ ةآنا نريد ارجاع قيم    ذاإ
  .) ==(  عالمة المساواة المزدوجهةنها متساوية نقوم باختبار القيم بواسطأ من ة معينةقيم

آانـت  ذا إال إ  )true( باختبار القيم والتعطي القيمه  تقومة مساواة جديدةصدار عالمإ تم php4.01ـفي ال
  .ة  في المتغيرات ايضا متساوينواع البياناتأو نواع القيم متساويةأ

 
  ) : 1(مثال 

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

  ) : 2(مثال 
<? 
$m=”11”; 
$u=11; 
If ($m===$u) 
{ 
Echo “  ;” ةالقيم  متساوي
} 
?> 

  
  
  



  التوضيح
 في  ة الختبار القيم وآانت القيم متساوي     ة المساواة المزدوج  ةول استخدمنا عالم  ننا في المثال األ   أالحظ  

ولكن فـي المثـال الثـاني عنـدما         )  ن نوع البيانات مختلف     أمع  (ة  ن القيم متساوي  أ ةالمتغيرين فتم طباع  
 ولكـن نـوع     ة أي شـي وذلـك الن القـيم  متسـاوي           ة لـم يـتم طباعـ      ة المساواة المضاعف  ةاستخدمنا عالم 

  . رقمي u$ حرفي بينما المتغير m$البيانات مختلف فالمتغير 
  

  <>و :  =! المعامالت 
  ) =!( عدم المساواة ةعكس عالمة المساواة هي عالم نإ
  

  :مثال 
  

<? 
If (5!=99) echo “ ةالقيم غير متساوي ”;  
?> 
 

  .ة ن القيم غير متساويأ ةلذلك قام بطباع) true(شرط صحيح ن  الإ لذلك ف99 التساوي 5ن أالحظ 
  
 تذا آانـ  إ) true (ةوهـو يقـوم بارجـاع قيمـ       ) <>(ـصـغر مـن هـو عالمـة الـ         أآبـر مـن و    أ ةن الضد من عالم   إ

   . تقريبًا=! ةنه مثل عالمأين عن بعضهما أي تختلفمالقيمتين 
 

  :مثال 
<? 
If (5<>99) echo “ ةالقيم غير متساوي ”;  
?> 

  
  

  تطبيق عملي على عالمات المساواة وعدم المساواة
  

   : التاليكودقم بفتح محرر النصوص لديك واآتب ال
  

<html> 
<head></head> 
<body>  
<Form method =get ACTION= “quiz.php”> 
 ماهو اسم الرجل الذي يسمي بالفاروق ؟
<br><br> 
<input type =”radio” name = “man” value=”عمر”> 

بن الخطاب رضي  اهللا عنهعمر   
<br> 
<input type =”radio” name = “man” value=” بوبكرأ ”> 

رضي  اهللا عنهأبو بكر الصديق   
<br> 
<input type =”radio” name = “man” value=”عثمان”> 
 عثمان بن عفان رضي اهللا عنه
<br> 
<input type = submit> 
</form> 
</body> 
</html> 
 
 



   ...quiz.htmlاحفظها باسم 
  

   : التاليكودقم بفتح محرر النصوص لديك واآتب ال
<html dir=”rtl”> 
<head></head> 
<body> 
<? 
If ($q==” عمر”) echo “ ة صحيحةجاباإل ”; 
If ($q!=”عمر”) echo “ ة خاطئةجاباإل ”; 
?> 

  
   وضعهما في مجلد السيرفر quiz.phpقم بحفظه باسم 

  
   quiz.htmlقم بتشغيل الملف 

  
  

  )AND,OR,NOT(المعامالت المنطقيه 
ذا إ كـود يضا تنفيذ ال  أ شروط و  ة بعد التحقق من مجموع    الكود تتيح لك بتنفيذ     ةن هذه المعامالت المنطقي   إ

  )AND(: رط آثر من شأتحقق 
  )OR( : شياءأو تحقق شي معين من بين عده أ

  )NOT( : خرآ شي لكي تقوم بتنفيذ شي ة التحقق من عدم صح ويمكنك مثًال
  

  .خرج من البيت أ شديده فلن ة والعاصفذا آان الجو ممطرًاإ  :ن تقولأ فيمكنك مثًال
   .هقوم بالخروج الى المنتزأمطار  فسأو اليوجد أ ذا آان الجو هادئًاإ  :ن تقولأويمكنك 
   .ةلى نزهإقوم بالخروج أ سذا لم يكن الجو ممطرًاإ  :ن تقولأيضا أويمكنك 

  
 .ن تقوم بجعل هذه الشروط بين قوسين أ ةه الدوال عليك مراعا استخدامك لهذن عندولك

  
  )&& ( ونظيره) AND(المعامل 

   شروط لتنفيذ شي معين ة عدةللتحقق من صح )&&(والمعامل ) AND(يمكننا استعمال المعامل 
  

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

  
  )2 (مثال

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

 ) and  و &&(آثـر مـن شـرط باسـتخدام المعـاملين           أ التحقـق مـن      ةفي المثالين السـابقين قمنـا بعمليـ       
 تـم تجاهـل     ةوعندما لـم  تكـن جميـع الشـروط صـحيح            ....مر  فعندما تحققت جميع الشروط تم تنفيذ األ      

   . مراأل
  : بشكل صحيح كودعمل اليلكي () ننا قمنا بجعل الشروط بين قوسين أالحظ 

 
($w=10 && $g=15) 
($w=10 and $g=12) 



  )|| ( ونظيره ) OR(المعامل 
) ||( ونظيـره    كودنه يقوم بتنفيذ ال   إذا تحقق أي واحد منها ف     إ شروط و  ة يقوم بالتحقق من عد    ORالمعامل  

  .الذي يقوم بنفس العمليه 
  
  )1(ال مث

<? 
$E=100; 
$T=8;  
IF ($E=14 OR $E=55 OR $E = 10 OR $T=8 ) echo (“ حد هذه الشروطألقد تحقق  ”); 
?> 

  
  ) 2(مثال 

<? 
$E=100; 
$T=458;  
IF ($E=14 || $E=55 || $E = 10 || $T=8 ) echo (“ حد هذه الشروطألقد تحقق  ”); 
?> 

 
   .)حد هذه الشروط ألقد تحقق (سطر  الةذن عندما تحقق واحد من هذه الشروط تم طباعإ
  

لها األسبقية واألفضلية على || و && ملحوظة قد التكون بتلك األهمية لكن يجب أن تعرف أن الرموز 
   .OR  و ANDاستخدام 

  
  ( ! ) ونظيره NOTالمعامل 

ام  لكـن يمكنـك اسـتخد      PHP ة في لغـ   ة موجود صًالأنها ليست   بدا أل أ NOTفي الواقع اليمكنك استخدام     
ة  غيـر صـحيح    ةن هنـاك قيمـ    أآد مـن    أ آبديل لها فهو يؤدي نفس وظيفتها وهي القيام بالت         ( ! )المعامل  

)FALSE ( لكي يتم تنفيذ شي معين.  
  

<? 
$F=”الفارس”; 
IF !($F==”نعمان”) echo ( " بكهًالأ" ); 
?> 

ويتم ) نعمان (ةالحرفي ة اليحتوي على القيمF$ن المتغير أآد  من أ بالتPHPـفي المثال السابق يقوم ال
  ) بكهًالأ( السطر ةآد من ذلك يقوم بطباعأوعندما يتم الت ) ! ( ذلك باستخدام المعامل

  
و لم أ ذا وجد المتغير فارغًاإ PHPـن الإ ف( ! ) المعامل ةننا عندما نقوم باختبار متغير بواسطأ إلىونشير 

  . FALSE صفر وهي ةيتم انشاؤه يعطيه القيم
  

  مثال 
IF (!($R)) echo (10); 

  
  =>و = <استخدام المعامالت 
و أآبر مـن    أو  أ  =>و يساوي   أصغر من   أ والمشهورة في الرياضيات هي عالمتي       ةمن المعامالت المعروف  

و أآبـر مـن     أ  أو صـغر أ ةنت قيم اذا ماآ إ ة وهي معرف  phpـ  وهي تستخدم بنفس وظيفتها بال      =<يساوي    
  :شمل لفهم هذه الدوال أ يك مدخًال تعطةمثلوهذه األ، خري آ ةتساوي قيم

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



  
  تجميع المعامالت 

  
ونقـوم  ،   مـن المعـامالت      ة مـن القـيم باسـتخدام مجموعـ        ةن نتحقـق مـن  مجموعـ       أيمكننا في الشـرط     

*) ،/  ، -،  (+ آثـر مـن معامـل       أ مثلمـا آنـا نسـتخدم سـابقاً       () قـواس   أ بتجميع هـذه المجموعـات داخـل      
  .قواس باستخدام األ

  
  : في مثالنا التالى  وجليًاوسيبدو ذلك واضحًا

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

  
 ةسنقوم برؤيف المثال شرح ولو قمنا بة تجميع التعبير السابق تكون صحيحةه قيمن أل18 ةسيتم طباع
    :ول وهوالقسم األ

($a == 10) or ($a==54) 
   . فسيكون هذا الجزء صحيحًا10 ة المتغير يحمل القيموطبعًا

  
  : الجزء ةثم نقوم برؤي

 
($y !=25) and ($t >= 11) 

  ) .تحققت جميع الشروط  (ة الكلمةطباع تم التحقق من جميع الشروط وتم وطبعًا
  

   )else و else if( تعدد الشروط 
  : ة التالية الهيكلي فهناك مثًالif للعباره ةآثر من هيكليأيمكننا استخدام 

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

 
 ذا لـم تجـده صـحيحاً      إ و الكـود األول   بتنفيـذ     قامـت  ذا وجدتـه صـحيحاً    إوهي تقوم بالتحقق من الشرط ف     

   .كود اآلخر ستقوم بتنفيذ ال
  مثال 

<?  
$age=10;  
If ($age>18) 
 { 
echo " لكترونيإآبر موقع تجاري أمرحبا بك في" ; 
} 
else 
{ 
echo “ المالنهم اليملكون طفال الموقع ألممنوع دخول األ ”; 
} 
?> 



 :ة  التاليةيضا استخدام الهيكليأويمكننا 
If condtion is true  
{ 
Excute code 
} 
Elseif   
{ 
Excute other code  
 } 
Else  
{ 
Excute other code  
 } 

 سيتم تنفيذ الكود الذي ذا لم يكن أي شرط من الشروط صحيحًاإآثر من شرط فأوهي تقوم بتطبيق 
 :مثال  . elseيقع بعد آلمه 

<? 
$age=10; 
 If ($age<=18) 
 { 
echo "لكترونيإآبر موقع تجاري أ بك في مرحبا" ; 
} 
elseif ($y >= 44); 
{ 
echo “ ذا آنت آبير إ برضه ةمافي مشكل ”; 
} 
else  
{ 
echo “ ةممنوع البقي ”; 
} 
?> 

  

  تعشيش العبارات الشرطية
 ةن تقوم بعمليأ هي ة ونعني بتعشيش العبارات الشرطية ،يمكنك تعشيش العبارات الشرطي

 لكي يتم حصول خر صحيحًاآن يكون شرط أنه يجب إ فا آان شرط ما صحيحًاذإ تعشيش الشروط فمثًال
  .شي معين وغير ذلك 

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

  { 
  echo “االسم والرقم صحيحان”; 

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

   } } 
else  { 
echo “اسم تسجيل الدخول غير صحيح “ ;  
} 
?>  



 ثـم  ة معينـ ةجراء اختبار علـى قيمـ  إ حيث يقوم ب   طية لتعشيش الدوال الشر   هذا مجرد مثال بسيط جداً    
 االسـم  ة االختبار الثاني يتم طباعتجاوزذا تم إجراء اختبار ثاني فإ ذلك االختبار بنجاح بجاوزهيقوم عند ت 

  . الفشل في االجتياز ة عبارةتم االجتياز يتم طباعذا لم يإوالرقم صحيحان و
  

  تطبيق عملي
    نستخدم فيها ماتكلمنا عنه سابقًاة بسيطة مسابقةسنقوم في هذا التطبيق بصناع

   .Msabqa.htmlقم بانشاء  ملف  -1
   : التالي فيهكودقم بكتابه ال -2

<html>   
<body> 
 
<form method="POST" action="msabqa.php" dir="rtl"> 
<br> ول اخللفاء الراشدينأ من هو    
<p><br><input type="radio" value="abubaker" name="s"> بوبكر الصديقأ <br><input 
type="radio" value="3mar" name="s">عمر 
<br><input type="radio" value="3thman" checked name="s">عثمان<br><br><br> 
 
</p> 
 
  <p><input type="submit" value="ارسال">    <input type="reset" 
value="حــــــــــذف"></p> 
</form> 
 
</body><html> 
 

   msabqa.phpقم بفتح ملف وقم بتسميته 
<? 
<html dir = “rtl”> 
If $s == “3mar”{ 

  ةجابه صحيحاإل
} 
else  
{ 
echo “ ةجابه خاطئاإل ”;  
} 
?> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Switchالعبارة 
 
Switch (VARIABLE) { 

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

 
 متغيـر  ةآثـر وتتـيح لـك اختبـار قيمـ      أ ةسهل ومحببـ  أ ة ولكن بهيكلي  if ة العبار ة بنفس عملي  ةتقوم العبار 

  .ار عليهآثر من اختبأجراء إو
  
 break;   

  .وامر والعبارات التي بعدها  والذهاب الى األif و switchتقوم بالخروج من عباره معينه مثل 
 EXIT;   

 سـتجد  ة التاليـ ةمثله التوضـيحي  وفي األ ،وامر بعدها   أ والتطبق أي     نهائياً كود الخروج من ال   ةتقوم بعملي 
   ).code (كود تقوم بالخروج من آامل ال;exitـما البين) Statement( فقط ة تخرج من العبار;breakن أ
  

   :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; 
وامـر التـي تقـع بعـد هـذه          فسـيتم تنفيـذ األ    ) Switch (ةفي العبـار  ) Cases(ذا لم تصلح جميع الحاالت      إ

   .if في العباره  تقريبًاelse وهي تؤدي نفس عمل ةالكلم
   

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

 
 )2(مثال 

Switch ($g) { 
 Case $g>50: 
  Echo “آبير “;  
  Break ;  
  Case  40 : 
  Echo “الباس “ ; 
  Break ;  
  Case ($g<15) :   
  Echo “ طفال ممنوعأ  “ ; 
  Break ;  
   Case 30 :   
  Echo “مسموح “ ; 
  Break ;  
}  

  .نا النحتاج الي ذلك  وعند االرقام فانةننا عند اختبارنا لنصوص نحتاج الى عالمتي تنصيص مزدوجأالحظ 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  تطبيق عملي
 age.html التالي واحفظه باسم كودقم بفتح محرر النصوص لديك واآتب ال

  
<html> 
<form method=post action=”age.php”> 
 آم عمرك ؟ 
<br> 
<input type=”text” name = “g”> 
<input type=submit value=”ارسال”> 
</form> 
</html> 

  age.php التالي واحفظه باسم كودتح محرر النصوص لديك واآتب القم بف
 

<? 
 Switch ($g) { 
 Case $g>50: 
  Echo “آبير “;  
  Break ;  
  Case  40 : 
  Echo “الباس “ ; 
  Break ;  
  Case ($g<15) :   
  Echo “أطفال ممنوع “ ; 
  Break ;  
   Case 30 :   
  Echo “مسموح “ ; 
  Break ;  
}  
?> 

  
 

  الشرح
  ة الكلمـ  ةآثر من افتـراض عليـه ويجـب عليـك آتابـ           أجراء  إ متغير ما ويمكنك     ة باختبار قيم  Switch ةتقوم العبار 

break;ةيقاف تنفيذ  العبارإ لكي تقوم ب switchالكود التالي ة لو قمت بكتاب فمثًال :   
<? 
$g=40 
Switch ($g) { 
 Case $g<50: 
  Echo “1 “;  
    
  Case  40 : 
  Echo “2“ ; 
 } 
?> 

  
 ةيقاف العبار إنك لم تقم ب    الرقمين واحد واثنين آالهما وذلك أل      ة فسيتم طباع  40فاذا ادخل المستخدم الرقم     

  .ة فاآملت التحقق وطبقت جميع العمليات المطلوب
  
  
   

  
  



  htmlـ التخلص من وسوم ال
نـه  أنه يستطيع ادخال أي شـي ولنفتـرض         إ شي فيه ف   ةردت من المستخدم آتاب   أذا قمت بوضع مربع نص و     إ

  :آتب في مربع النص آالتالى 
I am <b>ahmed</b> … 

  :فسيقوم المتصفح بعرضها بعد معالجتها آالتالى 
I am ahmed …. 

  ولنقم بتطبيق عملي على ذلك 
   htmlch.html واحفظه باسم الكود التاليقم بفتح محرر النصوص واآتب 

<html dir="rtl"> 
<form method=post action="html.php"> 

دخل اسمك الكريمأ   
<br> 
<input type="text" name = "fname"> 
<input type=submit value="ارسال"> 
</form> 
</html> 

 html.php التالي واحفظه باسم كودقم بفتح محرر النصوص واآتب ال
<? 
Echo “  ;” عند طباعتها ةهذا هو الشكل الطبيعي للعبار
Echo “<br>” . $fname;  
 ?> 

 واآتـب فـي مربـع الـنص أي شـي      htmlch.htmlقم بوضع الملفات في مجلد السيرفر ثم قم بتشغيل الملف    
  htmlوضعه بين وسوم 

 
   :مثال

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

نـك تقـوم    إ ولـيس آـنص عـادي ولكـي تعرضـها آـنص عـادي ف               htmlنه قدتم التعامل مع الوسـوم آــ         أستجد  
   ةستخدام الدالبا

HtmlSpecialChars();  
   . آنص عادي وطبيعي تمامًاhtmlـ الآود ةنها ستقوم بمعاملأحيث 

  : ليصبح آالتالى html.phpـ نقوم بتعديل ملف الذًاإ
 
<? 
$fname = HtmlSpecialChars($fname);  
Echo “  ;” ةهذا هو الشكل بعد استخدام الدال
Echo “<br>” . $fname;  
 ?> 

  



  التكرارت والمصفوفات
ن  القـرارات واآل   ة وصـناع  ة وهـو الـدوال الشـرطي      ةساسـيات البرمجـ   أ من   لقد اخذنا في الدرس السابق شيئاً     

  .لى شي يحب جهاز الكمبيوتر عمله وهو التكرارت والمصفوفات إنحن نتجه 
  

انـك  ،  ر والنوم مساء    فطار في الصباح الباآ    شي تفعله بشكل مستمر مثل اإل      في الواقع قد يكون لديك يومياً     
  .نحن نسمي هذا الشي في لغة البرمجه التكرار   ....تستمر على هذا الروتين دائمًا

  
دراج أ ة بالكتـب علـى عـد   ةفي الواقع قـد يحتـوي درج مكتبـك الخاصـ    ...  خر يسمي المصفوفات  آهناك شي   

 والـدرج   ةى الكتـب الرياضـي     والـدرج الثـاني منهـا يحتـوي علـ          ةسـالمي الدرج االول منها يحتوي على الكتب اإل      
حـدي المـدارس ولـديك جـدول للحصـص          إنـك مـدرس فـي       أو لنفرض    أ ...الثالث يحتوي على آتب الرياضيات      

 لديك تدريس مـادة العلـوم والثالثـة         ة الثاني ةوالحص .... تدريس مادة الرياضيات     ولى لديك مثالً   األ ةففي الحص 
ن آـل حصـة    أال  إنها آلها تسمي حصـص      أشكل معين مع     ب ةن حصصك مرتب   إ ....لديك تدريس مادة الكيمياء     

  .....) .الحصة االولى ، الثانية ،الثالثة (وهي مرتبه بشكل تصاعدي ! خري في المادة تختلف عن األ
  

 وآل قيمـة    ة عن متغير اسمه ثابت ولها اآثر من قيم        ةالمصفوفات عبار  .... بالمصفوفات   ةنسمي هذه التقني  
ن تكـون   أ فانك تكتب المتغير ثـم رقـم القيمـة التـي فيـه، اليشـترط                 ة القيم ىعللها رقم معين ولكي تحصل      

 ويبعـد آـل البعـد عـن القيمـه            رقم يختلـف تمامـاً     ة فقد يكون هناك  قيمتين ولكل قيم       ةهذه القيم متسلسل  
   .  ويبتعد آل البعد عن االخر آالهما مختلف تمامًا258 و 1 مثال رقم ةالثاني

شـياء  أ ويساعدك علـى صـنع   كودسطر للمع المصفوفات يساعدك على توفير عدد األ  التكرارات   ةن دمج ميز  إ
  .سطر قل عدد ممكن من األأ في ةعجيب

  
  التكرارات 
و العبـارات   أ ة الـدوال الشـرطي    مر معين بعدد معين من المرات ولقـد اخـذنا سـابقاً           أ عن  تكرار     ةالتكرارات عبار 

   ال عندما يكون الشرط صحيحًاإتتنفذ   الة في العبارات الشرطيي نكتبهذ الكودن الأصح فوجدنا  باألةالشرطي
 ةعـاد إ المطلوب ثـم تقـوم ب      كودنها تقوم بعمل ال   إ ف ةذا آانت قيمته صحيح   إيضا التكرارت فهي تختبر الشرط ف     أ

نهـا  إ ف يكون الشرط صحيحاً   ما عندما ال  ، أ  وهكذا   كود تنفيذ ال  ادةعإنها تقوم ب  إ ف ذا آان صحيحاً  إ ف ةاختبار القيم 
  .نواع من التكرارات أ ةهناك ثالث ... ويتم اآمال البرنامج بشكل عادي كود التنفيذتتوقف عن 

 while ة هي الدالةخذها في البدايأ نقوم بةول دالأن إ
 

    while التكرار 
  : وصيغه هذا التكرار هي  نه بسيط جدًا ألwhileخذ التكرار ألقد قمنا ب

While (condition  شرط  )    
{  
code 
} 

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

 ذا آـان الشـرط صـحيحاً   إ فـ while ثم يقوم بعـد ببـدء التكـرار     10 القيمة   d$عطاء المتغير   إوال ب أ PHPـسيقوم ال 
قـوم  ين  أ كـود  ال اقـواس وعمـل هـذ     ي بـين األ   ذ الـ  كودنه يقوم بتنفيذ ال   إف) 15صغر من الرقم    أن المتغير   أوهو  (

 ثـم بعـد ذلـك سـيتم اختبـار      d$ واحد علـى القيمـة الموجـودة فـي المتغيـر         ةضافإقوم ب ي المتغير ثم      ةبطباع
 حتي يكون الشرط غير صحيح فيتوقف عندها التكرار ة فسيتم نفس العمليذا آان صحيحًاإ ف ة ثاني ةالشرط مر 

  . التي تقع بعد االقواس كودآمال الإويتم 
  



  ....وضع حد للتكرار فلن يتوقف التكرار وقد يكون النهائي ذا لم تقم بإ
   :مثال 

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

 كـود  ولـيس هنـاك مايوقفـه بينمـا فـي ال           ن الشرط صـحيح دائمـاً      ولن يتوقف التكرار أل    10 الرقم   ةسيتم طباع 
د على القيمة الموجودة في المتغير وآلما يتم اعادة ننا آنا نضيف واحأ بسبب   كوديقاف ال إالسابق استطعنا   

   .15آبر من أ d$ن أ حتي يصبح الشرط غير صحيح بسبب ةتتغير القيم  آل ماكوداختبار ال
  

   while - do التكرار 
  :نه يوجد بعض االختالفات البسيطة  وصيغته آالتالى أال إول  هذا التكرار يعمل بنفس طريقه التكرار األ

do  
code 
while (condition شرط); 

  : مثال 
<? 
$f=15 ; 
do  
{ 
echo “$f”;  
$f ++ 
} 
while () ;  
 

ذا آـان الشـرط     إختبـار الشـرط فـ     إوال ثـم يقـوم بتنفيـذ ب       أسيقوم التكرار بتنفيذ السطر الموجود بين القوسين        
وهكـذا حتـي يكـون     f$ واحـد علـى المتغيـر    ةضـاف إ بين القوسين وهي   ة الموجود ة العملي ةعادإ قام ب  صحيحًا

 أي عمل بينما    ةول قمنا باختبار الشرط قبل صناع     ننا في التكرار األ   أالحظ   ..الشرط غير صحيح فيتم التوقف        
  .جراء االختبار إوال ثم قمنا بأ كودفي التكرار الثاني قمنا بتنفيذ ال

  
   FORالتكرار 

  وامر عند حصول شي معينكرار األيختلف هذا التكرار عن سابقيه لكن وظيفته هي نفس وظيفتهما وهي ت
  

  :ة الصيغ
For (counter عداد ; test value  اختبار القيمة ; set counter اداء عمليه على العداد )  
{  
code  شفرة 
}  

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

  
 
 



 التكـرار   أ حيـث سـيبد    ة فيه متغير يحتوي على قيم     ول نضع القسم األ  ....قسام  أ ةيتكون هذا التكرار من ثالث    
والـذي هـو    (  والقسم الثاني نكتـب فيـه الشـرط الـذي سـيقوم التكـرار بفحصـه                   ةالعمل من عند هذه القيم    

والقسـم الثالـث نضـع فيـه العمـل الـذي سـيجري علـى                )  المتغير في القسـم االول         ةآالمعتاد اختبار لقيم  
  . التي سيقوم بتنفيذها التكرار بين القوسين آود ةابالمتغير عند آل تكرار ثم نقوم بكت

  
 كود وقبل ان يقوم بتنفيذ ال     18 القيمة   u$عطاء المتغير   إ ب ةبدايفي ال ن يقوم   أ بشكل عامي    phpـننا نقول لل  أآ

 ويـتم تنفيـذ     u$نقـاص واحـد مـن المتغيـر         إنه يقـوم ب   إ ف ذا آان الشرط صحيحاً   إن يقوم بتحليل الشرط ف    أعليه  
لـى  يي  ذ الـ  كود آنذاك بالخروج من التكرار والذهاب الي ال       PHPـ  فيقوم ال   9 قيمته   u$ يصبح المتغير   حتي كودال

  .القوسين  
 

  المصفوفات 
ــا بتعريــف المصــفوفات ســابقاً    .ن لنعرفهــا ونعــرف آيفيــة عملهــا   بشــكل بســيط وحــان الوقــت اآل لقــد قمن

وآـل عنصـر لـه    ) element(و عنصـر  أقيمـة  آثـر مـن   أ عن متغير وهذا المتغير يحتوي علـى    ةالمصفوفات عبار 
  ذا لم تقم بتحديدها إ من الصفر ة هذه الفهرسأتبد)  Index(فهرسة 

  
 :مثال 

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

 فسيقوم بوضع الرقم فتصبح المتغير فهرسته  تلقائيًاةعطاء الفهرسإ  بPHPـفي هذا المثال سيقوم ال
 :آالتالى 

$A[0] = “alfareees”; 
$A[1] = 13;  

ن ندخلها بشكل أنه يمكننا أام بوضعها مع ق PHPـنفسنا ولكن الأرقام من تلقاء دخال هذه األإننا لم نقم بإ
  : لو آتبنا عادي فمثًال

<?  
$A[0]= “alfareees”; 
$A[1] = 13;  
?> 

 ةن نكتـب أي فهرسـ     أيضـا   أخـري يمكننـا     أ ة ولـن يضـع أي فهرسـ       ة المعتمـد  ةخـذ الفهرسـ   أ ب PHPـسيقوم الـ  
  .والنعتمد على الترتيب في االرقام  

  
  :مثال 

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

 ة منـا فمـر     بـدالً   بتعريفهـا تلقائيـاً    PHPـ وقـام الـ    ةننا لم نقم بتعريف نـوع متغيـرات المصـفوف         أيضا  أهل الحظت   
لـى ذلـك    إ ةضـاف إ بعمل أي اعتـراض      PHPـ يقم ال   ورغم ذلك فلم    استخدمنا رقماُ  ةاستخدمنا قيمة حرفية ومر   

ن عـدد عناصـر    أ مـن المثـال السـابق         فهو يعـرف مـثالً      تلقائياً ة يقوم بتحديد عدد  عناصر المصفوف      PHPـن ال إف
  . الكلي هو عنصرين ةالمصفوف
   .ة يمكننا استخدام حروف عادي فمثًالةرقام في الفهرسخري وهي عدم التقيد باألأ ة ميزPHPـيمنحنا ال

  
 :مثال 

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

 



 ة  أي عنصر من عناصر المصفوفة ويمكننا طباع بتاتًاPHPJ ولم يعترض الةننا استخدمنا القيم الحرفيأالحظ 
   .ةبكل بساط

  
 :مثال 

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

 
بـين عالمتـي تنصـيص عنـد الطباعـه وعنـد آتابتـه بـدون عالمـات                  ) aa(ن نكتب الـنص الحرفـي       أفرق بين    ال

   .  بمعرفة ذلك تلقائيًاPHPـسيقوم ال... تنصيص 
  

 خري أ ةيضا بطريقأيمكننا تعريف المصفوفات 
  

$variable = array (elements) ;  
 

  :مثال 
<? 
$t =array (“ahmed”, “ali”, “salem”, “alfarsi”);  
echo $t [0];  
?>  

  :  فتصبح آالتالى ة رقم فهرسةعطاء آل عنصر من عناصر المصفوفإ بPHPـيقوم ال
  

Element العنصر Index الفهرسه 
Ahmed 0 

Ali 1 
Salem 2 
alfarsi 3 

 
 وقام ةم الفهرسقعطاء رإ قام بPHPـن الأحظ  ، الahmed في النهايه هي PHPـ التي سيطبعها الةذن القيمإ

  :ي  من الرقم واحد آالتالة الفهرسأ يبدPHPـ من الصفر ولكن يمكننا جعل الءبالبد
<? 
$r = array (1=>”ahmed”, “ali”,”salem”, “alfarsi”); 
?>  
 

  ، سلي رقام فهرسة بشكل تسلأعطاء إ بPHPـولى سيقوم ال األة للقيمةعند تعريفك لرقم الفهرس
  : آالتالى ةعندئذ ستصبح الفهرس

 
Element العنصر Index الفهرسه 

ahmed 1 
Ali 2 

salem 3 
alfarsi 4 

 
  
  
  



    : عن حروفة هي عبارةيضا الفهرسأ لتكون ةهناك طريق
<? 
$r = array (“ss”=>”ahmed”, “sf”=> “ali”, “da”=>”salem”, “bv”=> “alfarsi”); 
?>  

  : آالتالى  ةرسعندئذ ستصبح الفه
  

Element العنصر Index الفهرسه 
Ahmed Ss 

Ali Sf 
Salem Da 
Alfarsi Bv 

  
  .ة فيمكننا عمل ذلك ببساطه عندما نريد تغيير أي عنصر في المصفوف

  
  :مثال 

$r [ss]= “لمياء”;  
   ) :ليس آذلك  أ ة بسيطةطريق) ....لمياء(الى ) ahmed( من ةننا قمنا بتغيير القيمأالحظ 

  
  اءه المصفوفات واستخراج القيمقر

   Forتكلمنا سابقا عن التكرار 
  توفير وقت عن طريق التكرارات  وة وطباعتها في بساطةيمكننا استخراج عناصر مصفوف

  
   :ة ن لديك هذه المصفوفألنفرض 

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

 
 يع االشخاص المتواجدين فيها سماء جمأن تطبع أواردت 

 فهرستها من الصـفر     ة يقوم ببداي  PHPـن ال إ لها ف  ةذا لم نقم بتعريف رقم فهرس     إ ةن المصفوف أ نحن نعرف    وًالأ
 التالي  كود ال ةعلى ذلك يمكننا بكل بساطه آتاب       ...3 ورقم العنصر الرابع     0ول  وعلى ذلك فان رقم العنصر األ     

 :لتالى  آاة المصفوفةقوم بطباعيي ذال
<? 
$people =array (“ahmed”, “ali”, “salem”, “alfarsi”);  
echo “$people[0]. <br>”; 
echo “$people[1]. <br>”; 
echo “$people[2]. <br>”; 
echo “$people[3]. <br>”; 
?>  

 
  !!!  قليال ةلن تبدو هذه الطريقة متعبأ ةالف اسم في مصفوفآ ةو ثالثأن لديك ثالثين ألنفرض 

  .خري وهي عن طريق التكرارات أ ةهناك طريق
 التكـرار بالشـكل     ةننا نستطيع آتابـ   إ ف ة االرقام من واحد الى عشر     ة تكرار يقوم بطباع   ةردنا  آتاب  أننا  ألنفرض  
  :التالى 

<? 
For ($I=1;$I<11;$I++)  
{ 
Echo "$I <br>"; 
}  
?> 

  
  
 



 كود على الة بسيطةجراء عمليإ آل ماعلينا هو ة عناصر في المصفوفةربع األةننا نريد طباعأن لنقل واآل
 :لكي يتم ذلك 

<? 
$people =array ("ahmed", "ali", "salem", "alfarsi");  
 
For ($I=0;$I<4;$I++)  
{ 
Echo "$people[$I] <br>"; 
}  
?> 

 
 رقـم   ةفخـر عنصـر فـي المصـفو       آن   أل 4قـل مـن     أن يكـون    أ نا صـفر ثـم اشـترط      ةنا العـداد بالقيمـ    أننا بد أالحظ  

 وقمنا بوضع رقم العداد في ة جميع عناصر المصفوفةننا نريد طباع  أل 1 ة ثم قمنا بجعله يزداد بقيم     3فهرسته  
  . الذي فهرسته تساوي رقم العداد ة وعلى ذلك سيتم في آل تكرار طباع عنصر المصفوفة الفهرسةخان

  
   .ة شكل مصفوف علىةخراج القيم من قائمإ في درس النماذج عن لقد تكلمنا سابقًا

  
  :مثال 

<form action = “array.php” method = post> 
 ما هو مشروبك المفضل ؟
<br> 
<select name = “a[]” multiple> 
<option>شاي</option> 
<option>قهوة</option> 
<option>آابتشينو</option> 
<option>توت</option> 
<option>برتقال</option> 
</select> 
<br> 
<input type=submit value = “لذيذ” > 
</form> 

 : اآتب array.phpـفي ملف ال
<html> 

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

 
ف   لكي يتعر[ ]ننا وضعنا في اسم المتغير للقائمة قوسين أالحظ  ... عناصر ة خمسةلقد عرضنا في القائم

رسـالها مـن    إ بفهرسـة العناصـر التـي تـم          PHPـ بعد ذلك قام ال    نه سيتم تخزين البيانات تلقائياً    أ على   htmlـال
خـر رقـم    آعلى ذلـك سـيكون         ....ة ولكنها بالطبع لن تزيد على خمس      ةربعأو  أ ةقبل العميل سواء آانت ثالث    

  .4 هو ةتنتهي به المصفوف
 
  
  
  
  
 



   ....يضًاأ ة عن طريق المصفوفة القائمةيمكننا صناع ....فات  ت تحب المصفوأن بدنك اآلأتوقع أ
  

 :مثال 
<form action = “list.php” method = post> 
 ما هو مشروبك المفضل ؟
<br> 
<select name = “s” > 
<?  
$shrab =array(“برتقال”,”توت”,”آابتشينو”,”قهوة”,”شاي”); 
For ($k=0;$k<4;$k++)  
{ 
echo “<option>”.$shrab[$k].”</option>”; 
} 
?> 
</select> 
</form> 

 
 ،   درس النماذج لكي تفعل ذلـك      ة  يمكنك مراجع   s$ سيتم وضعها في المتغير      ةعند اختيار المستخدم للقيم   

 ة مما يوفر علينا الوقـت فـي آتابـ         ةخراجها في قائم  إ مصفوفة للمشروبات ثم يقوم ب     ةهذا المثال يقوم بصناع   
 وبعـد ذلـك بنـاء القائمـة التـي      ةثال حوالى مئة دولة فيمكنك مـثال وضـعها فـي مصـفوف       فلو آان لديك م    كودال

  .سوف تقوم ببناء القائمة التي ستحتوي على هذه الدول عن طريق المصفوفات والتكرارات 
  

 فـي   ة اعتمادا على معلوماتـك السـابق      list.php الملف   ة وقم بكتاب  phpمتداده  إقم بحفظ التغييرات في ملف      
  .نماذج  درس ال

  
  دوال المصفوفات 

  
   key  ةالدال

    : من عنصرينة مكونةن لدينا مصفوفألنفرض 
  :مثال 

$s= array (“محمد”,”على”); 
   السطور هليها هذإن لنضف اآل

<? 
$s= array (“محمد”,”على”); 
$t=key ($s); 
echo $t; 
?> 

ننـا لـم نضـع      أوهـو الـرقم صـفر حيـث           ....العنصر النشـط حاليـاً    ) index(يجاد رقم الفهرسه    إ ب keyمر  يقوم األ 
 النشـط   ةقـد تحيـرك آلمـ       ...ة عندما لم نضع فهرس     تلقائياً PHPـ التي وضعها ال   ة وهذه هي الفهرس   ةفهرس

  .  الحقًاةننا  نستطيع التجول بين عناصر المصفوفألكن ستعرف 
  

  و آلمات أ حروف ةقد يكون رقم الفهرس
  

 :مثال 
<? 
$s= array (“محمد”<=”م”,”على“<=”ع”); 
$t=key ($s); 
echo $t; 
?> 
 
 



   current() ةالدال
  )  .index value( الحالى ة  لعنصر المصفوفةيجاد القيمإ بcurrent ةتقوم الدال

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

 ة رقم الفهرسkeyمر وجدنا باألأننا أالحظ  ....صر النشط  للعنة الحاليةيجاد القيمإفي المثال السابق قمنا ب
  . للعنصر المفهرس ة القيمcurrentمر وجدنا باألأبينما 

  
  !آيف يمكننا تنشيط العناصر االخري للمصفوفه ؟

ن ألنفرض   .....ةتان تقومان بالتجول بين عناصر المصفوفل الprev و  ()nextيمكننا ذلك عن طريق الدالتين 
   عناصر ة تتكون من ثالثةمصفوفلدينا 
  :مثال 

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

 ةاقصــد بــرقم الفهرســ ( للعنصــر الحــالى وقيمتــه ة قيمــة رقــم الفهرســةلقــد قمنــا فــي هــذا المثــال بطباعــ
   .ة الطباعة ولنر نتيجةن بالتجول بين عناصر المصفوفلنقم اآل .... )على(واقصد بالقيمة ) ع(الحرف

  
 :مثال  

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

ول مثال ولتنشيط أنتقال لكي يتم تنشيط العنصر الثاني في ن نقوم باإلأ قبل ()next ةننا آتبنا الدالأالحظ 
  )  . مرتين ()nextننا آتبنا أوالحظ ( العنصر الثالث في ثالث مثال

  
 : يمكننا تعديل المثال التالى  فمثًال()prev ةيمكننا الرجوع لتنشيط العنصر السابق بوضع الدال

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

   ()prev عن طريق نه تم التراجع خطوه العنصر الثاني وليس الثالث ألة في هذه الحاله طباعPHPـفسيقوم ال
  



  ! ؟ة الفهرسة غير محدودة عنصر على مصفوفةضافإذا قمنا بإماذا سيحصل 
  :مثل . ة ليها عنصر غير محدد الفهرسإضفنا أ وةن لدينا مصفوفألنفرض 

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

 
ذا إ بعـده فـ     تسلسـالً  ةعطـاء الفهرسـ   إ ب أ وبعد ذلك يبـد    ةآبر رقم فهرس  ألبحث عن   ا ب ة ببساط PHPـسيقوم ال 

عطـاء العنصـر    إنه قـام ب   أوالحظ في هذا المثال ب     .. من الصفر في اعطاء الرقم       أ بد  حروفاً ةرقام الفهرس أآانت  
   . بعد هذا الرقم رقام تسلسًالعطاء األإ وعلى ذلك قام ب44 هو ةلمصفوفآبر عنصر في اأن  أل45الرقم 

  
   Each و List ةالدال

   بالترتيب ة غير مفهرسةنك قد قمت بصنع مصفوفألنفرض 
   :مثال

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

 !سهل مع حياتك مع نفسك أ PHP ن تجعل حياتك معأنك تستطيع أعلى ذلك دعنا نخبرك بخبر سار وهو 
While (list( ارقام الفهرسة Index,Element value قيمة العنصر )=each (array)  

  استخراج جميع العناصر الموجودة في المصفوفة  while هذه الدالتين وعن طريق التكرار ةتستطيع بواسط
While (list($e,$r) = each ($s)) 
{ 
echo “<br> $e<br> $r”; 
} 

ويمكننـا تسـميتهما    ) r$( والثـاني للعنصـر   ) e$(ة   متغيرين واحد منهما لـرقم الفهرسـ       ةنت تقوم بتسمي  أ وًالأ
ولكننـا النحـذف    ) e$( العنصر فقط فيمكننا حـذف       ةو معرف أردنا عرض العنصر فقط     أذا   إ  ما ةي اسم وفي حال   أب

  ةالفاصل
While (list(,$r) = each ($s)) 
{ 
echo “<br> $e<br> $r”; 
} 

الـذي قـد يكـون       (ةسـيقوم التكـرار بوضـع رقـم الفهرسـ          ... والعنصر   ةلنعد الى المثال الذي فيه رقم الفهرس      
  ثـم سـيقوم   r$  فـي المتغيـر   e$ لـه هـو   ة وسيضع قيمـة العنصـر الـذي رقـم الفهرسـ          e$في المتغير   ) نصيًا
  ... العناصر حتي ينتهي منها جميعها ةبطباع
فسـيتم اسـتخدام العناصـر      ) يـا آـان   أرقام  أو  أحروف   (ة للمصفوف ةريف فهرس ذا لم تقم بتع   إ  :ة مهم ةمالحظ

   .عندما يطلب التكرار الفهارس 
 :مثال 

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

 
  ة من الفهرسبدًال) elements(عناصرخذ الأنه تم أال إ) index (ة الفهرسةننا طلبنا طباعHالحظ مع 

 



ن أرقام هواتف ونريـد  أ ةن لدينا مصفوفأشياء مفيده وآمثال لذلك لنفرض أ ة صناعة هذه الدال ةيمكننا بواسط 
 هـذا الجـدول عـن طريـق التكـرار السـابق بكـل        ةستطيع صناعن فس html على جدول ةنخرج هذه المصفوف

   .ة سهول
  :مثال

<table align='center' dir = "rtl" border="1" width="100%" cellspacing="0" 
bordercolorlight="#000000" bordercolordark="#000000" bordercolor="#000000"> 
<tr> 
    <td align='center'>االسم</td> 
    <td align='center'>رقم التلفون</td> 
  </tr> 
<? 
$s = array (658=>" 465873, " مسال">=456546," عادل ); 
While (list($e,$r) = each ($s)) 
{ 
echo "<tr><td align='center'>". $r . "</td><td align='center'>" .$e . "</td></tr>"; 
} 
?> 
</table> 

آثـر واختصـار     األ ة يمكنك صناع  ،رقام التلفونات في جدول بواسطه تكرار بسيط        أرايت آيف استخرجنا جميع     أ
 مـن   بـدالً  كود ال ا هذ ةرقام بواسط  تحتوي على المئات  من األ      ةذا آانت المصفوف  إ على ذلك    الكثير من الوقت  

  . وتكتب البيانات وتتعب نفسك html على شكل كودن تكتب الأ
  

   :ة  التالية عددها وذلك بالطريقةذا آنت تريد معرفإ ة معينة عدد العناصر في مصفوفةيضا معرفأيمكنك 
<? 
$s= array (12=>“احمد”<=44,”محمد”<=5,”على”); 
$S=0; 
While (list($E,$r) = each ($s)) 
{ 
$S++; 
} 
ECHO “ عدد عناصر المصفوفه” . $S++;  
?> 
 

  فرز المصفوفات 
 دوال  ة عـن الخمسـ    ةخذ نظـر  أنحـن سـن   .  لفـرز المصـفوفات      PHPـا الـ  نـ هناك العديد من الدوال التي يوفرها ل      

  : آثر استخدامًااأل
  

  Sort()الدالة 
خذ محتويات المصفوفة ومـن ثـم       أ وهي تقوم ب   ةساسيأ ات فرز المصفوفات وهي جداً    سيساأ من   ة الدال هذه

 التـي   ة اسم المصفوف  ةتتطلب هذه الدال   .. ةوال ثم الصغير  أحرف الكبيرة    على األ   اعتماداً تقوم بفرزها هجائياً  
 سيتم عليها الفرز 

 
Sort (ArrayName);  

  
  
  
  
  
  
  
 
  



  : بالشكل التالى ةفنشاء مصفوإذا قمنا بإ
$NaNo=array (“ali”,“salem”,“hythem”,“Khaled”,“Ammar”,“Hesham”); 

  :ننا نقوم باستخدامها آالتالى إ ف()sort ةردنا فرزها عن طريق الدالأذا إف
<? 
$NaNo=array (“ali”,“salem”,“hythem”,“Khaled”,“Ammar”,“Hesham”); 
sort($NaNo);  
While (list($e,$r) = each ($NaNo)) 
{ 
echo “<br> $e<br> $r”; 
} 
?> 

 
 ثم قام بالفرز وًالأحرف الكبيرة  على األ قام بالفرز اعتمادًاPHPـن الأنه عند تنفيذك للمثال ستجد أالحظ 

  .حرف الصغيرة  على األبعدها اعتمادًا
  

 Arsort()الدالة 
  : لو آتبنا المصفوفه آالتالى بسيط فمثًال ولكن هناك اختالف ()sort ة الدالة تعمل نفس عمليةهذه الدال

$NaNo=array ( “ad”=>”ahmed”, “kh”=> “khaled”);  
 : الفهارس والقيم آما في المثال التالى ةردنا فرزها وطباعأو

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

 :قارن ناتج المثال السابق مع هذا المثال  
<? 
$NaNo=array ( “ad”=>”ahmed”, “kh”=> “khaled”);  
asort($NaNo);  
While (list($e,$r) = each ($NaNo)) 
{ 
echo “<br> $e<br> $r”; 
} 
?> 

مـا  أ ةرقام في الفهرسـ أبدال الحروف ب  باست sort ةاعتقد انك قد عرفت الفرق ففي المثال االول قامت الدال
  . في الفرز sort ةفي المثال الثاني فقد تم وضع الحروف آما هي وتم فرزها آما تفعل الدال

  .رقام أ  الحروف بة تستبدل فهرسsort ةن الدالأال في إ asort و sortباختصار اليوجد فرق بين 
  

  arsort و Rsort()الدالة 
  : ة التاليةمثل ولكن بشكل عكسي جرب األasort و sortتقوم بنفس عمل 

  :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”; 
} 
?> 

   ولكن بشكل عكسي sort ة الدالة تقوم بنفس عمليrsort ةن الدالأستجد 
  .  ولكن بشكل عكسيasort ة تقوم بنفس عمليarsort ة الداليضًاأ

   ) ة العربيةر يدعم اللغذا آان السيرفإ ( ةيمكنك استعمال آل هذه الدوال في الفرز مع الحروف العربي
  :قم بتطبيق المثال التالى 

RSORT() 
<? 
$NaNo=array ( "ad"=>"سالم", "kh"=> "احمد");  
rsort($NaNo);  
While (list($e,$r) = each ($NaNo)) 
{ 
echo "<br> $e<br> $r"; 
} 
?> 
<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() 
<? 
$NaNo=array ( "ad"=>"هاشم", "kh"=> "جمال");  
asort($NaNo);  
While (list($e,$r) = each ($NaNo)) 
{ 
echo "<br> $e<br> $r"; 
} 
?> 
<br>--------<br> 
SORT() 
<? 
$NaNo=array ( "ad"=>"هاشم", "kh"=> "جمال");  
sort($NaNo);  
While (list($e,$r) = each ($NaNo)) 
{ 
echo "<br> $e<br> $r"; 
} 
?> 



   ksortالدالة 
ننـا آنـا نعتمـد علـى العنصـر فـي الفـرز              أن نلفت نظـرك     أ فرز المصفوفات ولكن نريد      ة عن طريق  تكلمنا سابقاً 

)element (تقوم باالعتماد على رقم الفهرسه في الفرز ة هذه الدالولكن )index (  
  sort :مثال 

<br>--------<br> 
asort() 
<? 
$NaNo=array ( "ad"=>"هاشم", "kh"=> "جمال");  
asort($NaNo);  
While (list($e,$r) = each ($NaNo)) 
{ 
echo "<br> $e<br> $r"; 
} 
?> 
<br>--------<br> 
ksort() 
<? 
$NaNo=array ( "ad"=>"هاشم", "kh"=> "جمال");  
ksort($NaNo);  
While (list($e,$r) = each ($NaNo)) 
{ 
echo "<br> $e<br> $r"; 
} 
?> 

   . في الفرز elementـ ولم يعتمد على الindex على phpـلقد اعتمد ال
  

  ضافيه دوال المصفوفات اإل
ن  للتعامل مع المصفوفات والتي اليكفي الوقت لذآرها اآلPHPـياها الإهناك الكثير من الدوال التي يمنحنا 

   array_pop()  وarray_push() بكثره وهي ةهم دالتين  والمستخدمأسنقوم بشرح 
  

 : بالشكل التالى ةنشاء مصفوفإننا قمنا بألنفرض 
<? 
$saher[ 5]=”salem”; 
$saher[ 85]=”khaled”; 
$saher[ 35]=”mohmed”; 
$saher[ 19]=”hajeer”; 
?> 

 :ن نضيف عنصر جديد لها فقمنا بالتالى أردنا أو
<? 
$saher[ 5]=”salem”; 
$saher[ 85]=”khaled”; 
$saher[ 35]=”mohmed”; 
$saher[ 19]=”hajeer”; 
$saher[ ]=”Alfarees”;  
?>  
  

   .86هو وسيكون رقم فهرسته ) index (ة  رقم الفهرسPHPـخير الذي سيعطيه اللى العنصر األإانظر 
 ةوهي عن طريق الدال خريأ ة بطريقة لعنصر على المصفوفةضافإننا نستطيع عمل أن نلفت نظرك بأنريد 

array_push() آالتالى :  
 
array_push (ArrayNameاسم المصفوفه,Elemnt1, Elemnt2, Elemnt3,…..) 



 ونضع في القسم الثاني عنصر  العنصر لهاةضافإ التي نريد ة اسم المصفوفةول من الدالنضع في القسم األ
   .ةضافتها للمصفوفإآثر وهي التي سيتم أو أواحد 
 : 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) 
?> 

 
 ةو يمكننا استخدام الدالأ من جديد ةننا نقوم بتعريف المصفوفإ فة عنصر من المصفوفردنا حذف مثًالأولو 

array_pop ةسم المصفوف والتي تتطلب فقط اةخر عنصر من المصفوفآ التي تقوم بحذف  
  

Array_pop(ArrayName اسم المصفوفه) 
 

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

  .ة غير ثالث عناصر  ولن يكون في المصفوفة من المصفوفhajeerسيتم حذف العنصر 
  

Implode  و  Explode 
و أ ة على مصفوفة معينة قيمةضافإو نصوص وتقوم بأ ة من مصفوفة معينةتقوم هذه الدالتين باقتصاص قيم

  . نصوص 
  

  Implodeالدالة 
    .ة  على بين عناصر المصفوفة قيمةضافإتقوم ب

  
   :مثال

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



 explodeالدالة 
  .ة   وذلك اليعني حذف عناصر من  المصفوفة من مصفوفةتقوم بحذف قيم

  
 :مثال 

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

  
HTTP_GET_VARS و HTTP_POST_VARS  

   نعم هذه مصفوفات ولكن في ماذا نستخدمها ولماذا ؟ ،هذه ليست متغيرات بل مصفوفات
  التعامل مع النماذج والحصول على البيانات من المستخدم        ة عن طريق  بقفي الواقع تحدثنا في الدرس السا     

   POST و GETسلوبين لنقل البيانات وهما أوتكلمنا عن 
 ة ويمكنـك طباعـ    نـه يقـوم بتعريفهـا تلقائيـاً       إ ف PHPـ الـ  ةلى صـفح  إرات   في متغي  ةعندما تصل البيانات محفوظ   

لغاؤهـا عـن طريـق الملـف     إ يمكن PHPـ في الةولكن هذه الميز .... من غير تعريف ةالمتغيرات وقيمها مباشر  
PHP.INIةغالق ميزإ وذلك ب register_globals   

 on بدال من offوذلك بوضع 
  

 ويـب وسـيط فيقـوم       ة عند مزود خدم   غالقها وقد تكون مستاجراً   إ تستطيع    ولكن onالوضع االفتراضي لها هو     
 ةزالت موجود  ي ما هالتقلق يمكنك الحصول على البيانات ف      ....ال  إ ليس   ة من باب الحماي   ةغالق هذه الميز  إب

  .ستخدام هذه المصفوفتين لكي تستخرج البيانات إن تقوم بأولكن يجب عليك 
  

نـك قـد صـنعت      أ لنفـرض    حسنًا) register_globals (ةغلق ميز أويب وآان قد    نك اشترآت عند مزود     ألنفرض  
 ةرسـال هـذه القيمـ     إ ثم بعد ذلـك يقـوم ب       Dorrah يستخدم مربع نص ويحفظ قيمته في متغير اسمه          نموذجًا

  ولى والتي تحتوي على النموذج آالتالى  األة في الصفحكود سيكون جزء من الذًاإ GETسلوب باستخدام األ
<form method =get action = “try.php”> 

!!ماهو اسم الطفل الذي استيقظ به العالم االسالمي من غفلته قبل عده شهور   
<br> 
<input type=text name = “Dorrah”> 
<br> 

  آالتالى ة القيمة الجزء الذي سيقوم بطباعةسنقوم بكتاب) try.php(في الملف الثاني
<? 
Echo HTTP_GET_VARS[“Dorrah”]; 
?> 

خـر فيمكننـا ذلـك بشـكل عـادي          آ المتغير فـي متغيـر       ةحتفاظ بقيم ردنا اإل أذا  إ ولكن   $ننا لم نستخدم    أالحظ  
   :آالتالى 

<? 
$Dorrah= HTTP_GET_VARS[“Dorrah”]; 
?> 

 
لغي أ ولذلك فقد       الويب لديك حريص جداً    ةن مزود خدم  ألنفترض   .... ليس آذلك   ولكن     أ  ....ةطريقه بسيط 

ــزأ ــك فــي ملــف الــ   ....المصــفوفات  اســتقبال هــذه القــيم فــي  ةيضــا مي ــه ذل  فــي اعــدادات  php.iniـيمكن
 php4لغاؤها في   إ يمكن   ةهذه الميز (  الذي يقوم بمنع السيرفر من استخدام هذه المصفوفات        track_varsالـ

مـر اصـبح    ن األ أتعلـن فيهـا      ..  لـديك  ةلى مزود الخدمـ   إرسال رسال تذمر وشكوي     إعلى ذلك انصحك ب    )  ....
   .اليحتمل

  
  
  
  



 مصفوفه متعدده االبعاد 
  فقـد تحتـاج مـثالً      ة مصفوفات بداخل مصفوفات على حسب ماتحتاجه فـي معلوماتـك الرياضـي            ةيمكنك صناع 

 المصـفوفات   ةنـه يمكنـك صـناع     أ حـال    ةيـ أن نخبـرك علـى      أنريـد   ) ًا نفسـي  ةومقلقـ  (ةشياء معقد أنشاء  إلى  إ
 ةن تراعــي حجــم الــذاآرأ ولكــن يجــب ة متداخلــة مصــفوفةئــاحتــي مبعــاد ويمكنــك اســتخدام  األةالمتعــدد

 عشـر مصـفوفات     ةن تقوم بالترآيز في صـناع     أن استطعت   إوعلى آل حال    ( في السيرفر لديك     ةالمستخدم
  .) نت تستحق جائزةأف ....و أو مرض نفسي أ بدون أي مشاآل ةمتداخل

  
 : آالتالى ة متداخلة مصفوفةيمكننا آتاب

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

 
  الشرح 

  ة وتعـرف صـيغ     جيـداً  list..eachنك تعلم عـن     أ افترض   وًالأ ة لكن فكرته بسيط    جداً  قد يكون غامضاً   هذا المثال 
  .التكرار الذي يستخدمهما 

 ة عـن مصـفوف    ة  هذين الرقمين آل واحد منهمـا عنصـره عبـار           ة تتكون من رقمين للفهرس    ةن لدينا مصفوف  اآل
وهما اسـم شـخص       )  ةرقام فهرس أويان على   نهما يحت أولنتناسي   ( تحتوي على عنصرين     ةهذه المصفوف 
  .ورقم هاتفه 

 echo
 : ةول خطوأفي 

while (list($personnum) =each ($mon)) 
{ 
echo (“<br>$personnum”); 

صـحاب  أ والـذي يعتبـر هـو الـرقم التسلسـلي لالشـخاص            ةساسـي للمصـفوف    األ ةخراج رقم الفهرسـ   إقمنا ب 
  . من سطر جديد أ الرقم التسلسلي ويبد هذاةالهواتف ومن بعد ذلك يقوم بطباع

  
 : ة الثانيةفي الخطو

while (list(,$phone)=each ($mon[$personnum])) 
    { 
     echo ("$phone");  
     } 

 والحــظ ،  رقــم فهرســتهاة التــى تــم طباعــة العناصــر الــذي تحتويهــا المصــفوفة بطباعــPHPـخبــار الــإنقــوم ب
(,$phone) ة الداخليةننا تجاهلنا فهارس المصفوف وليس فهارسها ألةصر مصفوفلى عناإنها تشير أ.    
بسـط المثـال    أننـي حاولـت ان      أن تتدرب وصـدقني     أوعليك  ،  مر سهل ولكنه يحتاج الى تدرب فقط        التقلق األ 

  .ن تكون قد فهمت أتمني  أ...جلك أمن 
  
  
  
  
  
  
  
  



  تطبيق عملي 
   : التاليكودافتح محرر النصوص لديك واآتب ال

<? 
Echo "<form method =post action = 'exam2.php' " ;  
$boy=array ("حسن","سعد" ,"خالد" , "أحمد"); 
while (list(,$Name) = each ($boy)) 
{ 
echo " ـ  لة الدراسيةماهي السن $Name ؟"; 
Echo "<select name = 'school[]'> 
<option>اول ثانوي</option> 
<option>ثاني ثانوي</option> 
<option>ثالث ثانوي</option> 
</select>"; 
echo "<br><br>"; 
echo "<input type =hidden name =boy[] value ='$Name'>"; 
} 
echo "<input type =submit ></form>"; 
?> 

   exam.php باسم كوداحفظ ال
  exam2.php التالي واحفظه في ملف باسم كودافتح محرر النصوص واآتب ال

<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]; 
} 
?> 

  قم بتشغيله بعد نقله لمجلد السيرفر 
  

  الشرح 
ن نعرف مرحلهم أونريد ) boy$( شخاصأنشاء مصفوفة لعده إننا قمنا بأي قمنا به في المثال السابق هو  الذ

 قوائم منسدلة   ةبصناع) list-each( التكرار   ة بواسط ةنا لكل طالب قائمة منسدل    أنشأ ف ة في الثانوي  ةالدراسي
) boy$  (ةي المصـفوف  فـ ) شـخاص سـماء األ  أالتـي تحتـوي علـى       ( يـتم تخـزين قـيم الحقـول          ةوحقول مخفي 

جابـات التـي تناسـبه      ن يختـار المسـتخدم اإل     أوبعـد   ) school$(ة  وسيتم تخزين نتائج آل القوائم في مصفوف      
واســتقبال ) school$ (ة التــي فيهــا نتــائج القــوائم المنســدل ةوارســال البيانــات ســيتم اســتقبال المصــفوف 

  []friendschool$  باسـم  ة جديـد  ةاء مصـفوف  نشإومن ثم يتم    ) boy$(شخاص  سماء األ أ التي فيها    ةالمصفوف
 boy$ عناصر المصـفوفتين  ةخر طباعآويؤخذ منها معلومات المصفوفتين ويتم دمجها فيها ومن ثم يتم  بتكرار     

   .school$و
  

   foreachتكرار  
 ةو طباعأ ة معينة عناصر مصفوفة وهو يساعدك على معرفphp4ـ في الةشياء الجديدهذا التكرار هو من األ

  .محتوياتها 
Foreach ($ArrayName As $ArrayItem) 
{ 
         code شفره 
}  



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

  
  count ةالدال

  ة في المصفوفةتقوم بحساب عدد العناصر الموجود
  
  :ل مثا

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



  البرمجيالكودترتيب 
 ة  واعطينا مثال عن الروتين في الحياة اليومي        ةساسيات البرمج أساسيات من   أ ةتعلمنا في الدروس السابق   

و شـرب القهـوة وغيـر ذلـك ،          أ مثـل شـرب الشـاي        ة في الحياة اليومي   ةآثر من مر  أن تقوم بعمل شي     أوهو  
نت في حياتك تكرر بعـض  أفس فكره الروتين اليومي ف عن ن ويتكلم تقريبًاالكوددرسنا اليوم يتكلم عن ترتيب  

  عمال بشكل روتيني األ
 عنـد اسـتخدامك     فمـثالً  ...حضرت شي يساعدك على التخفيف من هذا الـروتين          أوتين ف الروقد تكون مللت    

 ماآرو ةنت عند ذلك تقوم بصناعأ فة معينة نصوص بطريقة  قد تكون مللت من تنسيق عدMS Wordلبرنامج 
  !!  واحد فقط ة خطوات بخطوةعل العمل الذي آنت تفعله في عديقوم بف

  
لهـي عليـك غسـيل       إ يـا (ن تقوم بعمل تنظيـف شـامل        أ وقررت   ةجازإ وفي يوم    ةنك في حياتك اليومي   أولنقل  

عنـد ذلـك    ) الخ  ... و  ...  النوم و    ة وترتيب غرف  ةرضيه وترتيب المكتب  ثاث وتنظيف األ  طباق الصحون وتنظيف األ   أ
 ةسـرع وقـت فتقـوم بتقسـيم هـذه المهمـ           أ فـي    ة لكي يتم انجاز هذه المهمـ      ة عملي ة طريق ث عن تبحنك  إف

ثـم تقـوم باسـتدعاء أطفالـك وفلـذات اآبـادك            .....) التنظيف ،الترتيـب ، الغسـيل ،      (قسام  أ على عده    ةالكبير
 ةرمجـ هذا التقسيم يسمي في عـالم الب      ..  يستطيع القيام بها     ة بسيط ةوتقسم على آل واخد منهم مهم     

   ) ةو وظيفأ ةدال (functionـبال
  

Function   
 البرنامج يتم تعريفه عن طريق المبـرمج ليـتم تنفيـذ شـي معـين بواسـطتها ، تقـوم        آود هي جزء من   ةالدال
ثم تقـوم بعمـل بعـض التعـديالت علـى هـذه              آمدخالت ،، )  معطيات   arguments(خذ قيم وتسمي    أ ب ةالدال

خـري  أخـذ القـيم ووضـعها فـي متغيـرات           أ ب ةحيان تقوم الدالـ   آثر األ أري في   خأ ةخراج قيم إالمدخالت وتقوم ب  
 ة وهذه المتغيرات التعمـل خـارج الدالـ   ةلكي يتم اجراء العمليات عليها داخل الدال)  parameters(ـتسمي بال 

 فـي دروسـنا السـابقه قمنـا باسـتخدام دوال عديـده مثـل دوال فـرز        ! ... فقـط   ةنها متغيرات خاصه بالدال   أأي  
 بنـا ،،  ومـن صـنعنا نقـوم           ة سـنقوم ببنـاء دوالنـا الخاصـ        ةالمصفوفات ودوال ايجاد نوع البيانات ،،،، هذه المـر        

  ...وم باجراء العمليات عليها ومن ثم اخراج الحلول  قباعطاءها المعلومات والبيانات  وهي ت
  

  تعريف واستدعاء الدوال 
 والتـي  ة والبـارمترات االزمـ  ة باسـم الدالـ  ة متبوعـ function ة الكلمـ  ةنك تقوم بكتابـ   إ ف ةلكي تقوم بتعريف دال   

   { و } الكود االزم وسط ةسيتم اجراء العمليات عليها بين قوسين ومن ثم تقوم بكتاب
  

     :الصيغه
Function functionname (parameters)  
{ 
function code   
} 

  ومـن  parametersو المتغيرات أف المتحوالت  ثم تقوم بتعريfunctionname من  بدًالةتقوم بكتابه اسم الدال 
   function code من ثم تقوم بكتابه الكود الذي سوف يقوم بالمطلوب بين القوسين بدًال

  
 ة الجمـع علـى متغيـرين وسـنقوم بتسـمي          ةنشاءنا والتي تقوم بـاجراء عمليـ      إ من   ة دال ةن نقوم بكتاب  دعنا اآل 
 ةن تقـوم بتمسـي    أ ويمكـن    ة وهـدف الدالـ    ة ويدل علـى وظيفـ     ليفناأ وهو اسم من ت    sumnoraml باسم   ةالدال
   بكتابه اسم معين  باي اسم تريده ولست مجيرًاةالدال

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

    . التي يتم تمريرهاةو القيمأ على المتغير 100 ةضافإ ةجراء عمليإ بةنقوم في هذه الدال
  



Return 
عالم الداله ان وظيفتها انتهـت وايضـا        إ لكي نقوم ب   ة ، نستخدم هذه الكلم    ة آل دال  ةن نضعها في نهاي   أيجب  

 التـي سـيتم اعتمادهـا       ة مـاهي القيمـ    PHPـخبـار الـ   إن نقـوم ب   أ ونريد   ةآثر من قيم  أذا آان لدينا    إنستخدمها  
نـه لـو لـم نضـع        أ مـع    ة النهائيـ  ة هـو القيمـ     بانـه  a$خذ المتغير   أن يقوم ب  أ  ب  PHPـخبار ال إردنا  أففي مثالنا هذا    

  المتغير فسيتم اعتباره هو الناتج النهائي النه اليوجد متغير اخر تم عليه أي عمليات 
  

  :  بالشكل التالى كودننا لو آتبنا الأالذي اقصده 
<? 
Function sumnormal($a) 
{ 
$a = $a + 100 ; 
return ; 
} 
?>    
 

نـه لـدينا   أ غيرها ولكـن لـو افترضـنا    ة لن يتم اعتماد قيمة واحدةال قيمإوجد لدينا ي نه النه الضرر من ذلك أل إف
  : آما في المثال التالى ةآثر من قيمأ

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

  .ة  النهائيه للدالةهنا يجب تحديد أي المتغيرين  سيكون هو القيم
 

  )sumnormal(اله شرح الد
  100نها تقوم بزياده العدد الذي يتم تمريره إخذ قيمتين ومن ثم فأ التي صنعناها بةتقوم الدال

  
   .printو أ echoمرين حد األأ نسطيع ذلك باجراء ةننا ببساطإ فة الدالةخراج نتيجإي نقوم بلكو

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

   من الرقم يضا تمرير متغير بدًالأ من المتغير ويمكننا لقد قمنا بتمرير رقم بدًال
    :مثال

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



ولـيس  )  بهـا  ة متغيـرات خاصـ    ةن للدالـ  أعلـى    األ مما يثبت آالمنا فـي     (ةننا استخدمنا متغير في الدال    أالحظ  
 نفس اسم   ة آتاب  فيمكننا مثالً  ةننا النستطيع استخدام متغيرات بنفس االسم المذآور في الدال        أمعني ذلك   

  :المتغير بدون حصول أي مشاآل آالتالى 
<? 
Function sumnormal($a) 
{ 
$a = $a + 100 ; 
return ; 
} 
$a=100; 
echo sumnormal($a); 
?> 

   ةذا آانت هي تقوم بالطباعإ بشكل عادي ةيضا استدعاء دالأيمكننا 
  :مثال 

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

 
print 
صـل   وهـي األ   ة قديم echo ةن الدال أ واليوجد بينهما اختالف سوى      echo ة بنفس عمل الدال   printمر  يقوم األ 

  .  واليوجد أي فرق بينهما اطالقا php4نشاؤها في إ فقد تم print ةما الدالأ
  :مثال 

<?  
Print “احمد”; 
?> 

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

  
  
  
  
  
  



   ؟ اين يتم وضع الداله 
  :نه الفرق بين أخرها أي آو في أ كودول الأ في ةيمكنك وضع الدال

<? 
 الحظ اننا قمنا بتعريف الداله اوال ثم استدعاءها//
Function fares($d) 
{ 
print “alfareees@hotmail.com”;  
} 
 
fares($d) ; 
?>  

  :وبين 
<? 
 الحظ اننا قمنا باستدعاء الداله اوال ثم تعريفها  //
fares($d) ; 
 
Function fares($d) 
{ 
print “alfareees@hotmail.com”;  
} 
?>  

  : آالتالى ةيضا عدم وضع متغيرات في الدالأيمكنك 
Html_header ()  
{ 
 Print “<html><head><title>alfareees</title></head>”;  
Return ;  
}  

ل او ننـا لـم نقـم بوضـع أي متغيـرات او عوامـ      أ الحـظ   html ةول مـن صـفح   الطـور األ ة تقـوم بكتابـ  ةهذه الدال
  ) .سمها آما شئت (متحوالت 

  
   ةتمرير القيم الى الدال

  هناك نوعين من تمرير القيم 
  
  )  passing by value(تمرير القيمه مباشره الى الداله  - 1

  . دراجها في متغيرات إ بدون ة مباشرةن نضع القيمأوذلك 
  :مثال 

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

  .  من غير وضعها في متغيرات ة للدالة مباشرةدراج القيمإننا قمنا بأالحظ 
  
  
  
  
  
  
  



  ) passing by reference(تمرير القيمه عن طريق المرجع  - 2
 لكي يتم اجراء العمليات ةالوال ثم نضع هذا المتغير في الدأ في متغير ةننا نقوم بوضع القميأنقصد بهذا 

  : مثال  عليه
<? 
Function alfars ($f)  
{ 
$f=$f+$f;  
return ; 
} 
$r =1000;  
echo alfars($r);   
 ?>  

  
   ة افتراضيه للدالةاعداد قيم

  ليه إ عند عدم تمرير متغيرات ةفتراضيإ ةدراج قيمإ يقوم بPHP4ـن تجعل الأتستطيع 
    :مثال

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

   .ة مباشر40 هي ةن القيمأنها ستفترض إ فة للدالةعطاء قيمإذا لم يتم إ
   ةفتراضي اإلة من القيم التي تم تمريرها بدًالةنه سيتم العمل بالقيمإو متغير فأ ةذا تم تمرير قيمإما أ

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

  
  ) variable scope(مدي المتغيرات 
 التي تكون في داخل ة، نقصد بالمتغيرات المحلي) global (ةومتغيرات عام )local (ةهناك متغيرات محلي

   بشكل عام PHPـ الآود التي تكون في ة ونقصد بالعامةالدال
  مثال 

<?  
 هذا متغير عام //
$r= “salem”;  
function ala($s) 
{ 
 هذا متغير محلى//
$s = “progrramer”;  
}  
echo $r ; 
ala($s); 
echo $s; 
?>  



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

اليـتم تنفيـذه اال     (نـه محلـى      أل s$ المتغيـر    ة ولم نسـطتع طباعـ     r$ المتغير   ةطباعول استطعنا   في المثال األ  
ننـا النسـتطيع    أأي  ( لكـي نحصـل عليـه        ةن نطبـع نـاتج الدالـ      أننـا يجـب     إوعندما نريد طباعته ف    ) ةداخل الدال 

 ) طباعته بشكل مباشر 
  :مثال 

<?  
 هذا متغير عام //
$r = “salem”;  
function ala($s) 
{ 
// متغير محلىهذا   
$s = “programmer”;  
}  
 استطعنا طباعته بشكل مباشر//
echo $r ; 
ala($s); 
 يجب استخدام الداله لكي يتم طباعته //
echo ala($s); 
?>  

ن لكـل متغيـر عالمـه        فالنـاتج يكـون مختلـف أل       ة المتغير من نفس الدال    ة طباع ةننا حتي لو قمنا بعملي    أالحظ  
  الخاص به 

   :تين حدي الطريقيتن التاليإ فيمكننا ذلك ب عامًا متغيرًاةالمتغير الذي بداخل الداللكي نقوم بجعل 
  :الطريقة األولى 

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

ن المتغيـر متغيـر عـام وبعـدما قمنـا           أ لكـي يـتم تعريـف        ة فـي داخـل الدالـ      globalننا عندما استخدمنا    أالحظ  
وهـذا  ) s$(  المتغير المراد طباعته ومن ثم بعد ذلك قامت بتعريف متغير جديد           ة قامت بطباع  ةباستخدام الدال 

 . فاستطعنا طباعته بكل سهوله global ةننا وضعنا قبله الكلمالمتغير متغير عام أل
  
 



 ة لتعريف المتغيرات العامPHP التي تستخدم في GLOBALS$ ةالمصفوفن نستخدم أ هي  : الثانيهةالطريق
  يضا أ

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

  
  )static variable(المتغيرات المستقره 
  ة ي التي تكون قيمتها ثابت هةاقصد بالمتغيرات المستقر

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

   . ة فانه يحتفظ بقيمته حتي لو انتهت الدالstaticنه أالحظ عندما عرفنا المتغير ب
  
  
  
  
  
  
  



   ةدوال متداخل
  يمكننا عمل تعشيش للدوال مثلما آنا نفعل 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); 
?> 

    goadd هي ة الثانية والدالsumولى هي  األةفي مثالنا هذا لدينا دالتين الدال
  

 ة داخليـ  ةتقـوم بتطبيـق دالـ     ليها واحـد ثـم      إنقاص من العدد الذي يمرر      ن تقوم باإل  أولى هي    األ ة الدال ةوظيف
نهـا هـي االسـاس      أل(ولـى    األ ةومن ثم قمنـا بنـداء الدالـ       ..  تقوم بزيادة العدد على نفسه         goaddفيها هي   

  . قيمتها ةوطباع ) ةالتي يوجد به الدوال الداخلي
  

    (include files)اشتمال الملفات 
درج نص آبير إو تريد أ ة معينأ خطةالو رسأ ةآثر من صفحأقد يكون لديك في برنامجك متغير متكرر في 

   ةالحجم في صفحات متعدد
و أ html آودو أهذه الملفات قد تحتوي على نصوص   .PHPـهنا يمكنك اشتمال ملفات في داخل ملفات ال

   .PHP آود
  
  : التي تستخدمها الشتمال الملفات هي  ةن الصيغإ

Include (filename); 
  

  :مثال 
  

 a.txt فيه ماتشاء ثم احفظه باسم قم بفتح ملف نصي واآتب
 b.php واآتب فيه ومن ثم احفظه باسم phpقم بانشاء ملف 

<? 
Include (“a.txt”); 
?> 

   .ة وانظر النتيجb.php ـشغل ملف ال.. انقلهما الى مجلد السيرفر 
تك الستخدام رادإ لبرنامجك وعند ة المطلوبfunctionـ وتحتفظ فيه بجميع الPHPنشاء ملف إن تقوم بأيمكنك 
  . تقوم فقط باشتمال الملف ومن ثم استدعاءها منها ةأي واحد

  
  داله تلوين الكود 

  وال أمر بسيط آل ماعليك األ .... ؟zendهل رايت مواقع تقوم بتلوين الكود بشكل مذهل مثل موقع 
 ةلوبعد ذلك قم باستخدام الدا ) file.txtمثال (سم اقم بوضع الكود في ملف نصي وسمه باي 

 Show_source 
   :مثال

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

 



  تتبع وتصيد ومنع االخطاء
) avoiding and handling errors(  

 هو من المصطلحات الشائعة والشيقة في عالم البرمجة ، هذا المصطلح يشـير إلـى                debbugإن مصطلح الـ  
آيفية إصالح أخطاء البرنامج وتوقعها قبل حدوثها ، هناك أنـواع مـن األخطـاء تحـدث بسـبب المبـرمج وهنـاك                       

 تحصل بسبب المستخدم ، فـي العـادة يجـب أن يكـون المبـرمج متآلفـًا مـع مصـطلح تتبـع                   أنواع من األخطاء  
  . األخطاء وإصالحها 

  
قد يكون من أهداف تتبع األخطاء الحماية  بقدر أهميـه البرنـامج الجـاري العمـل عليـه أو الموقـع فكلمـا آـان                

  .الموقع مهمًا آان وجوب حمايته أآبر 
  

ب تـدميرًا للمواقـع هـو أن صـاحب الموقـع يغطـي آـل صـغيرة وآبيـرة عـن               قد يكون من األسباب التـي تسـب       
برنامجه الذي يرآبه في موقعه وقد يكون برنامجه هذا غير محمي بسبب آاف أو يكون مسـير بعـدة ملفـات                     
فيقوم شخص بحذف ملف من الملفات األساسية بسبب عدم دقة في التراخيص المعطـاة ممـا يـؤدي إلـى                    

  .دمار الموقع نهائيًا 
  

وقد يكون صاحب الموقع مهمًال في الحد ذاته فال يحتفظ بالمعلومات السـرية لموقعـه ممـا يسـبب مشـاآل                     
  .أآبر من التدمير مثل احتالل الموقع بشكل آامل 

  
 لها طريقتها وتقنيتها الخاصة التي تسير عليها فهـي ليسـت مثـل الجافـا وليسـت                  PHPرسائل الخطا في الـ   

   cgiمثل 
  .وم بإرسال الخطأ إلى السيرفر بل تقوم بكتابة رسالة خطأ  في مكان الخطأ  ال تقPHPفالـ 

   
ــ         PHPقد يكون هناك أخطاء يصعب تتبعها أو معرفة مكانها في األصل ، وقد يكون هذا بسبب أنك تسـتخدم ال

 في صناعة موقع ديناميكي وتشرك معها الجافا سكربت وتضع عالمات التعليـق الخاصـة التـي تقـوم بإخفـاء                   
  األخطاء في الجافا مما قد يجعلك تشعر بالحيره وتجن أين مكان الخطأ 

<!- - 
 رساله الخطا 
- - >  

 
  خطاء  نواع األأ

  ومنها المنطقية ومنها أخطاء تحدث في وقت التنفيذ )  Syntax Error(هناك أنواع من األخطاء منها اإلمالئية 
  

  : ومثال  األخطاء اإلمالئية 
<?  
Eco “1”; 
:ن المفترض أن تكت التالي م //  
Echo “1”; 
?>  

   Parse error أهذا سيعطيك رسالة خط
  

   :ة  الدالةفي نهاي)  semi-colon (ة المنقوطةان الفاصلي نسةمالئيخطاء اإلومن األ
<?  
Echo “hello” 
:من المفترض أن تكت التالي  //  
Echo “hello”; 
?> 

 تشـير   أ الخطـ  ةياها بشكل صـحيح فرسـال     إنه لن يعطيك    أيب   لكن العج  أ خط ة رسال PHPـهنا سوف يعطيك ال   
  . هو في السطر الثاني أ بينما الخطأتوي على الخطح يرابعن السطر الألى إ
  



    :) وهي االقواس  (braceـنسيان السبب خر يحصل بآ أوهناك خط
<? Php  
for ($loop = 0 ; $loop < 5 ; $loop ++ )  
{ 
Echo “”;  
?>  

شـبه  أنها إ اليمكن حصرها ، ةمالئيخطاء اإلاألو ، ةخطاء الشائعغالق القوس فهذا من األإيت اذا آنت قد نس   
  PHPـ في برامج الة الشائعةمالئيخطاء اإلآثر األأ ، لكن ةبقواعد اللغ

  
 :مثال  .  نسيان األقواس– 1

<? 
for ($loop = 0 ; $loop < 5 ; $loop ++ )  
{ 
for ($loop1 = 0 ; $loop1 < 10 ; $loop1 ++ )  
{ 
for ($loop = 0 ; $loop < 5 ; $loop ++ )  
{ 
code …. 
} 
} 

   ){( خير غالق التكرار األإفي المثال السابق ينقصنا قوس 
  
  :مثال . ة  المنقوطةنسيان الفاصل - 2

<? 
Echo 10  
<?  
 

  :مثال .  functionمالئي في اسم إ أخط - 3
<?  
Htmlspecialchar($I); 
?> 

  : أ خطةسالسيعطيك ر
Fatal error : call to Undefined function : htmlspecialchar().  

   :ن تكون أوتصحيحها  
<?  
Htmlspecialchars($I); 
?> 

  
  :مثال .  غالق النصإنسيان  - 4

<? 
Echo “arabbuilder; 
?>  

   Parse errorوسيعطيك .  ة الكلمةفي نهاي(")نسي الـ
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  )Logical Errors( ةخطاء المنطقياأل
 ة في التتتبع فقـد تجـد برنامجـك يعمـل بشـكل صـحيح وبكـل سـالم        ةآثر صعوب هي األةخطاء المنطقين األ إ

نـك  أ ، لنفـرض   منطقـي بسـيط جـداً   أ على خطنت ، لنضرب مثالً أ ما اليتم تنفيذها آما تريد       ةولكنه عند نقط  
ذا آـان  إ آبيـر  ة آلمةن يتم آتابأنت تريد أ فقمت بعمل نموذج مكون من مربع نص وزر ، عند ضغطك لهذا الزر     

  :ول  للمثال األكود الة لنقم بكتاب30صغر من أ رقمذا آان الإ صغير ة وآلم30آبر من أالرقم 
<? 
echo "ادخل عمرك :" ; 
echo '<br> 
<form method = "post" action = "age.php"> 
<input type= "text" name = "age"> 
<br> 
<input type= submit value = " ؟ م صغيرأنا آبير أهل  " > 
</form>' ; 
?> 

  
   :اآتب الكود التالي  age.phpفي ملف 

<?  
If ($age<30) echo “انت صغير”;  
If ($age>30) echo “انت آبير”;  
?>  

التـي بـاللون    ( ولكـن ربمـا تخطـأ أنـت فـي آتابـة العالمـات المنطقيـة                 .. سيعمل السيكريبت بشكل صحيح     
  .فتأتي النتائج بشكا خاطئ ) مر األح

  
يقاف إوالتي تكون قد تقوم ب) Run times error(خطاء التي تقع في وقت التشغيل  األةخطاء المطنقيومن األ

  برنامجك بشكل آامل 
  :مثال 

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

   ة التاليةوعندها سينتج لك الرسال
Warning : Division by zero in (path) on line (line number )  
 

خراج إ بـل يقـوم بـ      يقـاف البرنـامج نهائيـاً     إيقـوم ب   وهـو ال  ) unexpected(ة  خطاء المنطقيـ  خر من األ  آهناك نوع   
يقـوم   قـد ال   وأخراج البيانـات بشـكل غيـر صـحيح          إو قد يقوم بتنفيذ البرنامج و     أ أ في مكان الخط   أ الخط ةرسال

  خراج بيانات إب
  ) .تقييم العمر(ذآرناه سابقا ي وهو المثال االول الذ

  
  اخطاء التكرارات 

    : مثل هذا التكراريقوم بالتوقف نهائيًا  والأيضا تكرار فيه خطأقد يكون لديك 
$c=1; 
$t=true; 
while ($t=true) 
{  
$c++; 
} 
 

يه رقم يقافه عند تعدإثم يقوم ب) $c( المتغير ةن تضع شرط يختبر قيمألم نقم بعمل شي يوقف التكرار مثل 
  .ن التكرار سيستمر بشكل غير متوقف ولن يعمل البرنامج إمعين وعلى ذلك ف

  
  



  functionعدم ارجاع قيمه من 
  :مثال 

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

 وننسي ةآثر من قيمأ تحتوي على ةو قد تكون الدالأ ة لكي ننهي الدالreturnـالخطا هنا اننا لم نستخدم ال
   ة للدالة النهائيةديد القيمن نقوم بتحأ
  

   ة والمنطقية المعامالت الحسابيالخلط في
   :مثال

If ($y=10) echo 12 ;  
  :ن تكون أوالمفترض 

If ($y= =10) echo 12 ; 
  
  خطاء  لتفادي األةفكار جيدأ

  التعليقات 
 ة دالةت لوصف وظيف  هو وضع تعليقاأماآن التي تبحث فيها عن الخط للتقليل من األةفكار الجيدن من األإ

   :مثال . ة معين
<?  
// حمد أ ة آلمةقوم بطباعي كودهذه ال  
Echo “ حمدأ ” ;  
?>  

  
  الدوال 

  : ة وظيفتها المعينةن لكل دالأن تقوم بتقسيم وظائف البرنامج على دوال بحيث أ ةفكار الجيديضا من األأو
<?  
/*  
 +- --------------------------------------------------------------+ 
2هذه الداله تقوم بقسمه العدد علي  |      |  
 +- --------------------------------------------------------------+ 
* /  
function ($U) 
{ 
$U=$U/2;  
return $U ; 
}  
?>  
 

Regular Expressions  
 بريـد   ةن يقوم مسـتخدم مـا بكتابـ       أ مثل   خطاء في صفحتك عند حدوثه     تساعدك على تفادي األ    ةهذه التقني 

 مثـل   أن تقوم بمنـع حصـول أي خطـ        أجل  هذا البريد غير صحيح وأل    ) a@y@.k.d : مثال(الكتروني غير صحيح    
نـك  إ) RE) Regular Expressions/سـتخدام ال إنـك تقـوم ب  إذلك وتقييد العبـارات التـي يـدخلها المسـتخدم ف    

و حـروف   أرقام  أ تجعل المستخدم اليدخل سوي      المستخدم فمثالً صح تجعل قواعد للكلمات التي يدخلها       باأل
  .ن يقوم بادخالها أنشاء نمط للكلمه التي تريد المستخدم إ بوًالأو شكل معين من الكلمات ، تقوم أفقط 

  
  
  
  
  
  



  ) pattren(النمط 
آـد مـن    أتتن  أ آلمـات وتريـد      ة في مربع نص تحتوي على عد      ةذا آتب المستخدم جمل   إيك  أماهو النمط ؟ مار   

 اخـذناه مـن معلومـات علـى المصـفوفات سـابقاً             ، علـى حسـب مـا       ة وسـط هـذه الجملـ      ة معينـ  ةوجود آلم 
  :نستطيع فعل ذلك آالتالى 

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

ردنـا فحصـه قمنـا باستخالصـه        أ تتكون من عده آلمـات وعنـدما         ة يحتوي على جمل   words$لقد آان المتغير    
ن هذا إ ، ومع ذلك الذي فعلناه ف foreach باستخدام التكرار ة ثم بعد ذلك قمنا بفحص المصفوفةفي مصفوف

 ـ الـ ةن آيـف نسـتخرجه بواسـط    الحـظ اآل Regular Expressions وهنا تبـرز قـوه   ًااالستخدام غير عملي بتات
Regular Expressions :   

<? 
$words=”one, two, three, four, five,”; 
if (ereg(“one”,$words)) echo “ لقد وجدت العدد ‘ one’ “ ;  
?>  

آد أن نت أالذي نريد   ) pattern( ولى النمط ووضعنا في خانتها األ   ) ereg (ةفي هذا المثال قمنا باستخدام الدال     
 المتغيـر الـذي سـيتم البحـث فيـه عـن             ة الثانيـ  ةووضعنا في الخانـ   )  المراد البحث عنها   ةوالكلمأ(  وجوده    من

  .و النمط أ ةالكلم
  .ة ذا تم العثور على الكلمإ true ةعطاء القيمإ بereg ةتقوم الدال

  .نماط  لألةآثر فعاليأفي الواقع هناك استخدامات 
  : آالتالى ة خاصةودها في مصفوفذا تم وجإ ة تخزين الكلميمكننا مثًال

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

نـه يوجـد آلمتـين فـي        أالحـظ مـع       ..ة الثالث ة التي نريد تخزين البيانات في الخان      ةنقوم بوضع اسم المصفوف   
 فقـط  ةآد من وجود النمط في الجملـ أن يتأن وظيفته أذ إ فقط ة واحدةعطانا آلمأنه ال اإ توافق النمط   ةالجمل

  . واعتبر الموضوع قد انتهي  ى استكفة واحدةآد من وجودها مرأذا تإف
  

  :ننا نفعل التالى إعند ذلك ف  آلمات ،ةآد من عدأردنا من التأماذا لو 
<?  
$words=”one, two, one, four, five,”; 
if (ereg(“one”,$words,$rok))  echo $rok[0]; 
if (ereg(“two”,$words,$rok))  echo $rok[0]; 
?>  

   من جديد عند آل استعمال له فخذ حذرك من هذه النقطةنشاء المصفوفإ يقوم بeregـن الأنبهك أن أواريد 
  :حرف الحظ هذا المثال  األةحساس لحال eregـن الإيضا فأ

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

  .  مختلف Oـن حرف الخراج أي شي فقط ألإلن يقوم ب
  
  
  



  : آالتالى  يسبقها فراغ مثًالةيضا يمكنك البحث عن آلمأ
<? 
$words="one, two, vcxone, four, five,"; 
if (ereg("one",$words,$rok))  echo $rok[0]; 
?> 

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

 oned  وvcxone آجزء مـن  ةنما موجودإ بمفردها ة غير موجودone ةن آلمأنه مع أالحظ في هذين المثالين 
  :تالى خذ اعتبارا لذلك بينما لو آتبنا آالأ لم تةن الدالإورغم ذلك ف

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

  . أي شي ة آذلك فلن يقوم بكتابة عن أي حرف ولن يجد آلمة مفصولةنه سيبحث عن الكلمإف
  

  : في متغير آالتالى ة موجودةن نفحص قيمأيمكننا 
<? 
$reu = "one"; 
$words="one, two, vcxone, four, five,"; 
if (ereg($reu,$words,$rok))  echo $rok[0]; 
?> 

ضـافي  إولم يتطلب منا ذلك أي شـي          word$ مع   ereg ة بواسط rue$ المتغير   ةننا فحصنا قيم  أهل الحظت   
  .غير اسم المتغير المراد البحث عن قيمته في الجمله 

  
 ةحرف بشكل خاص التي لها اسـتعمالها الخـاص بواسـط    األ استعمال بعضRegular Expression ـيمكننا بال

  Regular Expressions ـال
  
  : هي آالتالى Regular Expression ـ في الةحرف الخاصاأل

. * ? + [ ] ( ) { } ^ $ | \ 
   Regular Expression ـحرف لها معناها الخاص في الهذه األ

  
  : من نفس النوع آالتالى ةم عالمتي تنصيص متداخلن نستخدأيمكننا  نه الأ آنا نقول  مثًالفقديمًا

<? 
$r=”u\””; 
?>  

  . التنصيص ةقبل عالم) \(ننا نقوم بوضع إ هذا المعني فPHPـولكي يتجاهل ال
  )\(ـننا نستخدم الإقداستها ولكي يتم تجاهلها ف(.) ـن للإ فereg ـايضا مع ال

  
  :ثال التالى  الحظ المو فراغ فمثًالأخذ مكان حرف أب(.) تقوم الـ

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

  هل الحظت الناتج ؟؟ 
  
  
  
  
  



    :مثال. قبلها )  \( نقوم بوضع Regular Expressions ـفي ال(.) ـ الةولكي يتم تجاهل قداس
<? 
$P="I love yamen"; 
if (ereg ("love\.\.\.\.",$P,$R)) echo $R[0]; 
?> 

 أفقدت قداستها وبد) .(ـن الأل) ....love(نه اليوجد أي آلمة تطابق في هذا المثال لن يتم طباعة أي شي أل
   . حرفًا حرفًاةالتدقيق في الكلم

  
   [xyz] حروف ةصناعة فئ

 ةن يكون في هذا النطاق أي حروف من الفئأ من الممكن ةنني احدد نطاق معين من الكلمأقصد بذلك أ
  .قوم بتحديدها أو الحروف التي أ بتحديدها قومأالتي 
  :مثال 

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

 مثال eو أ oحد الحرفين أ ومن ثم يتبعها h بالحرف أ تبدة بالبحث عن أي آلمregular expressionـهنا قام ال
  :هذه الكلمات 

Hey – He – Hew - Homer 
  :ها التطابق ولكن

Hty – Hnt - Hlay 
  ليه إرمي  أن تكون فهمت ماأتمني أ
  

 وذلك ةيقوم باختيار آلمات تحتوي على حروف معين ن الأ بregular expressionـخبار الإن نقوم بأيضا أيمكننا 
   ^ةضافإفقط ب

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

نه يقوم إ فeو أ o والتحتوي على hـ بة تبدأذا وجد أي آلمإ فةن يقوم بفحص الجملأ بreـخبار الإنقوم هنا ب 
    falseذا لم يجد يقوم باعطاء إ وtrueعطاء إب

   :ة وهذا الكالم يطابق الكلمات التالي
Hay - Hana - Hkg  

  : هذه الكلمات  واليوافق
Home – Hore - Here 

  
   التحتوي على أي رقم آنا سنكتب آالتالى ةذا آنا نريد آلمإ مور فمثًاللبعض األيمكننا استعمال اختصارات 

[^123456789]   
  :ن نستعمل اختصار لهذا الموضوع آالتالى أيمكننا 
[^0-9]  
   ^ـآد من وجود رقم من واحد الى تسعه فقط علينا مسح الأن يتأردنا أذا إوحتي 
[0-9]   

 z الى a من ةيضا الحروف الصغيرأو
[a-z]   

  آد من عدم وجودها أذا نريد التإو
[^a-z]  

  .فس القصة مع الحروف الكبيرة ن
  
  
  
  
  



  :هناك اختصارات اخري لهذا الموضوع آالتالى 
  

 معناه ووظيفته  المطابق له االختصار
\d [0-9]  9 الى 0أي رقم من 
\D [^0-9]9 الى 0رقام من ممنوع األ  
\w [0-9A-Za-z_]  حروفوأ 9-1 من رقمأي  

A-Zاو احرف صغيره او _  
\W [^0-9A-Za-z_] عكس السابق 
\s [\t\n\r]  سطر جديد   وأ ةيقبل مساف

  )tab(ة  جدولةعالم وأ
\S [^\t\n\r] عكس السابق 
 

   ةتحديد مكان الكلم
 ةهايـ و ن أ ةذا آانت في بداي   إ ةنه يمكنك تحديد مكان الكلم    أاقصد بذلك     ، ةن نقوم بتحديد مكان الكلم    أيمكننا  

  . الجمل ةلنهاي) $( و ة الجملةلتحديد المكان لبداي)^(مر العالمتين النص ونستخد لهذا األ
  :مثال 

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

 true تساوي eregـ الة آانت قيمh تبدا بحرف ةذا وجد الجملإ فة بالبحث عن في الحملphpـهنا سيقوم ال
   false تساوي eregـ الةلم يجد آانت قيمذا إو

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

      g بحرفأ التبدةن العبار ألأ خطeregـ الةفي هذا المثال ستكون قيم
ذا آان الحرف المراد فحصه إفهي تفحص ) ^(التي عملها عكس ) $( العالمه ةيمكننا فعل العكس بواسط

   ة الجملةي نهايموجود ف
  :مثال 

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

  
  )|  ( ةبواسط العالم آان واحد من نمطين صحيحًا ذا ماإيضا اختيار أيمكننا 

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

   .true عند ذلك eregـ الةالنمطين آانت قيمحد أذا وافقت إ فة بفحص الجملPHPـفي هذا المثال سيقوم ال
  

 ثالثحد هذه ال  أ باستخدام   ةو مره واحد  أ بعدد من المرات     ة متكرر ةو جمل أآان حرف    ذا ما إيضا تحديد   أيمكننا  
    )  ?، + ، ( * رموز 

   و غير موجود بتاتًاأآثر أو أ ةن الحرف الذي يسبقها مكرر مرأتقوم عالمه الضرب بالتحقق من 
  :مثال 

Bea*t   
    :وتوافق

Bet 
Beat 
Beaat  



 :آثر   أوأ ةآد  من وجود عنصر مرأبالت(+)   الجمعةتقوم عالم
Bea+t  

  :توافق و
Beat 
Beaat 
Beaaaaat  

    :و عدم وجوده بتاتًاأ واحده ةآد من وجود عنصر مرأ االستفهام فتقوم بالتةما عالمأ
Bea?t 

  :وتوافق 
Bet 
Beat  

  .الثالث عالمات مسبوقه بحرف ن هذه أ آد دائمًاأوت
  
  و ثالث بشكل تحديدي يمكنك استخدام القوسين أآد من سبق حرفين أ الترادتك مثًالإد نوع

  :مثال 
(wo)?man 

  :ويوافق 
man  
woman  
 

صـغر مـن عـدد       أ وأآبر مـن عـدد معـين مـن المـرات            أو  أآد من تكرر حرف بشكل معين من المرات         أيمكننا الت 
  {x,y}ستخدام القوسين معين من المرات با

  :ربع مرات ألى إمكرر مرتين ) d( ن حرفأآد من أن نتأردنا أ لو فمثًال
d{2,4} 

   :لى عدد غير محدود من المراتإآثر من مرتين أنه مكرر أآد من أن نتأردنا أذا إما أ 
d{2,} 

    :آثر مرات على األ4ن يتكرر أردناه أذا إما أ
d{,4} 

  :عدد محدود من المرات ن يتكرر بأذا اردناه إو أ 
d{8} 

  
  w\الحروف التي بين   (الذي معناه أي شي ولكن ليس حرفًا) b\(لى االختصار إن نلفت النظر أ نريد خيرًاأ

   ) تقريبًاW\وبين  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :خذناه من القواعد تجدونه في الجدول التالى  أ ملخص ما
  

 المعني القاعده
[abc]  أي حرف آانa او b او c 

[^abc]  أي حرف غيرa و b  و c 
[a-z]  آل الحروف منa الى z 
\d\D \d لالرقام  و \D لغير االرقام   

\w\W   \wللحروف جميعها و \W لغير الحروف   
\s\S  \s للفراغ )space (و\S لغير الفراغ )no 

space(  
\b    الحروف التي بين\wو \W   

 أي حرف .
(abc)  تقوم باعتبارabc آمجموعه ..  

 حروف مكرره مره اوغير ةحرف او مجموع ؟
 مكرره نهائيا

  حروف تتكرر مره او اآثرةحرف او مجموع +
 حروف تتكرر مره او اآثر ةحرف او مجموع *

 او قد التتكرر نهائيا 
{x,y}  تكرير بعدد معين من المرات.. 
{,y}  تكرير بحد اقصي من المرات.. 
{x,}  من المرات تكرير بحد ادني... 
{x} تكرير بعدد معين من المرات 

 في بدايه النص ^
 في نهايه النص $
 

  تعبير للتاآد من ايميل

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

  شرح التعبير 

 الشرح الرمز 
 يجب ان يبدا النص ^

[_A-Za-z0-9-] أي حرف منa-z او _او صغيرا او  آبيرا آان
  ارقام

 وقد يكون هذا الحرف متكررا اآثر من مره +
(\.[_A-Za-z0-9-]+) باالضافه الى انه قد يتبع النقطه وحروف

 وارقام
 وقد اليتبعه اوقد يتبعه ويتكرر اآثر من مره *

 @وبعد ذلك يكون لديه حرف ال @
[a-zA-Z0-9-]+(\.[a-zA-Z0-9-]+)*$ي النهايه وايضا نفس القواعد ف 

  

  

  

  

  



  :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); 
?> 

 
eregi() 

 أنه غير حساسة لحالة األحرف آبيرة أو صغيرة أي أنه يمكننا آتابة eregالفرق بين هذه الدالة والدالة 
 :المثال السابق آالتالى 

<? 
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()  
  وغير ذلك أ ة في جملة وقد تكون متكررةحرف معينأ ما من ةردت تحرير عبارأماذا لو 
   :ة  التاليةدينا العبارن لألنفرض 

Mohmed love his game ……. 
   ة العبارةن نتخلص من النقاط التي في نهايأونريد 

  : هذا المسار و لدينا مثًالأ
C:\windows\desktop 

  ) /(بـ ) \(ة ن نستبدل العالمأونريد 
  
  



   خذناها سابقًاأ التي  rgular expressionـ  وقواعد الereg_replace ة الدالةآل ذلك ممكن بواسط
  : آالتالى ةالتي نستخدمها للدالة البني

Ereg_replace(reg,string,var); 
 varـ من ال الحرف الجديد ونضع بدًالstringـ ونضع مكان الregular expression ـ للة القاعدregنضع في مكان 

   .المتغير الذي نريد استخالص الحروف منه 
  :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; 
?> 
 

  خطاء خري لتتبع األأساليب أ
   echoاستخدام عباره 

نـت لـديك نمـوذج يقـوم        أ  في فحص بعض متغيـرات نمـوذج فمـثالً          مثالً قدم االساليب وآان يستخدم   أهو من   
   كود التي يستصعب متابعتها في الةخطاء المنطقيلى النموذج وقد تستخدم في اختبار األإرسال معلومات إب

  :مثال 
<?  
Echo “this is : $name”; 
Echo “<br>”; 
Echo “this is : $Email”;  
// المتغيرين معلومات ة بمعالجآود يقوم  
//   النتائجة ورؤية المعالجة المتغيرين بعد اداء عمليةطباع
Echo “this is after : $name”; 
Echo “<br>”; 
Echo “this is after: $Email”; 
?> 

 
   htmlـ الآودفحص 

 htmlـ الآودخطاء وسط عالمات التعليقات فعليك حينئذ فحص خفاء األإ جافا سكربت ويتم آودقد تستخدم 
   .ة أم الخطاء المخفين آان هناك بعض األإ ةيلرؤ
  

  خطاء تجاهل األ
ن تقوم أماعليك  خطاء فكل خطاء ولكنك تريد تجاهل هذه األأ  التي صنعتها بها ةن الدالأنك تعلم ألنفترض 

  . عند حدوثه أ لكي يتم تجاهل الخطةمام الدالأ @بوضع 
 تقوم ةنت صنعت دالأ وPHPـ في الةغير مقبولشياء ال على الصفر من األةن القسمأ نحن نعلم مثًال

 نأعليك   بتجاهلها فكل ماPHPن يقوم أ ولكنك تريد أصل خطنها باأل على صفر ولن يتم تنفيذها ألةبالقسم
   .ة مام الدالأ @وضع تفعله هو 

  :مثال 
<? 
function amail ($y) 
{ 
$y=$y/0; 
return $y; 
} 
$s= @amail(44); 
echo $s; 
?> 



 التعامل مع العميل
 لبنـاء مواقـع الويـب ،        htmlـ يوفر رقم عظيم من المميزات عـن الـ         PHPـن ال إ ، ف  ةينا في الدروس السابق   أآما ر 

وهو بـالمعني الصـحيح     ) و االستقرار   أ (ةن هي الموثوقي  ساسيه التي لم نتكلم عنها حتي اآل      شياء األ من األ 
  : والصريح 

  
  ...و مختلفيتن في المستعرض أ بين صفحتين منفردتين  على االحتفاظ بالمعلوماتةالقابيل

  
 تـتم بـين   ة لمعالجـ ة اليـوفر أي ميكانيكيـه للحفـاظ علـى البيانـات وجعلهـا مسـتقر             HTTPضافات ،   إبدون أي   

 عندما تتطلب   مثًال ...خر  آي طلب   أ ب ةليس له أي عالق   ) request( في االنترنت    ةصفحتين ، آل طلب لصفح    
  ...من ثم منتدي المطور العربي  فان آل الطلبين ليس لهما عالقه ببعضهما موقع المطور العربي و

  
 ةمر طلب الصفح  أن  أنها التعرف أي    أأي  ) stateless( لحالتها   ة  فاقد  HTTPـن ال أن نقول   أخر يمكننا   آبمصطلح  

عـرف   من السـيرفر الـى المسـتخدم فهـي ت          ةفهي عندما تقوم بنقل بيانات صفح      ينتهي عند انتهاء الطلب ،    
تخدم الذي يطلب البيانات وعلى أي نافذه سيتم نقل البيانات وعند انتهـاء ذلـك فـان آـل هـذا                     مسمن هو ال  

  ! ال  وأ  المستخدم ن آان هو نفسإنها التعرف إخري فأ ةذا عاد المستخدم فطلب صفحإالموضوع ينتهي و
  
  
  . فقط PHPـ على الة مقتصرة او قوةميزو أ ةوسيل على الحفاظ على وجود البيانات ليست ةن القدرإ
  

 بـدون خسـران أي معلومـات وذلـك عـن            ةلـى صـفح   إ ةيت آيف استطعنا ارسال معلومات مـن صـفح        أفلقد ر 
 عند استقبالها للبيانات فان ذلك      ةغالق الصفح إن المستخدم عندما يقوم ب    إوبالرغم من ذلك ف    htmlـطريق ال 

 ةن يقـوم بارجـاع البيانـات بطريقـ        أ اخبـار السـيرفر بـ       يمكننـا  PHPـ، عن طريق استخدام ال    بد  يعني فقدانها لأل  
  ....هناك ثالث طرق لعمل ذلك  ، مثلما سنري في هذا الدرس ،تمكننا من الحفاظ عليها 

  
فـي    PHPـ فـي آيفيـه اسـتعمال الـ    ة جيـد ةيتطلـب منـا مفهوميـ   ،  PHPـلـ ل الفهم  قوة   في   ي الحقيق تميز  ال

  . httpـ لكي نتغلب على نقاط الضعف التي في المه التفاعل مع المستخدم والمتصفح الذي يستخد
  

  : هذا هو موضوعنا لهذا اليوم والذي سنتكلم فيه عن 
  
  . التغلب علي القصور فيهم PHPـ، وآيف يستطيع ال قدراتهم ة ومحدوديhtml ـ والHTTPـال - 1
  .ن نستخدمها بين طلب لصفحتين مختلفيتن أبالمعلومات التي نريد فاظ االحت - 2
  .نات ا الحفاظ على البيةمكنك - 3
  . استخدامها ة وآيفي )cookies(الكعكات  - 4
5 - PHP4ـ وال native session –البيانات ة للحفاظ على وجودية الداخلية المكنك  .  
  

 الحجـم   ة آبيـر  – ة متوسـط   متفاعلـة  هذا الدرس مفيد بشـكل ظـاهري لمـن هـو جديـد علـى انشـاء مواقـع                  
   ..PHPـ الةبواسط

   .التي تفيدك مثله  يحتوي على الكثير من بعض األنهإ
  

آثـر بـين   أو أ متغيـر    الحفاظ على معلومات المسـتخدم عبـر       ةن تتعرف على آيفي   أالهدف من هذا الدرس هو      
آـد  ؤممـا ي  ... ليهـا إ يقـوم بـالولوج      ةن تجعل اسـم المسـتخدم ظـاهر فـي آـل صـفح             أ ، مثل    ةآثر من صفح  أ

  . وجود البيانات ةاستمراري
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ن هـذا الموقـع يقـدم    أو أ ة على االنترنت هذا الموقع يهـتم ببيـع وتسـويق مـواد غذائيـ     ن لدينا موقعًاألنفرض  
و عندما يختار الـدخول فـي       أ ة معين ة عندما يقوم المستخدم بطلب شراء سلع      ة، في العاد   ةمسابقات ثقافي 

  لتتابع  باةآثر من صفحأنه يقوم بدخول إ فة من المسابقات الثقافيةمسابق
  
 ة والصـفح  ة الثانيـ  ة فـي الصـفح    ة معلومـات السـلع    ةولى وبعد ذلـك يقـوم برؤيـ        األ ةفي الصفح  ةختار السلع ي

وبعـد ذلـك تنـتج لـه         المعلومات   ةن ينتهي من آاف   ألى  إو غير ذلك    أ معلوماته للشراء    ةبتعبئ يقوم فيها    ةالثالث
  !! وفاتورة شراء  التي قام باختيارهاةفيها معلوماته والسلع ة صفحةفي النهاي

  
سـئله  أ ة بالحصـول علـى عـد      ولـى وبعـد ذلـك يقـوم        األ ة فـي الصـفح    ة الثقافيـ  ةالمسابقنوع  و يقوم باختيار    أ

 ةسـئل  مجمـوع الـدرجات لأل  ة فتخرج له فـي النهايـ    ةن ينتهي من المسابق   ألي  إحات   صف ة على عد  ةمقسم
  !! م خاسرأومعلوماته وهل هو فائز 

  
قصـد بـذلك دخـول المسـتخدم     أو) maintain session ( ةلجلسـ  على اةمحافظفي الواقع هذا مايسمونه بال

لكـي    علـى معلوماتـه وغيـر ذلـك مـن البيانـات ،             ة مـع المحافظـ    ةلى صـفح  إ ةوانتقاله من صفح   ةلى صفح إ
  . ول أ بوًالأنستطيع متابعته 

  
 ما هو نفسه عنـدما  ةآان الشخص عندما يطلب صفح ذا ماإ ة النستطيع معرف  httpـ وال htmlـفي بروتوآول ال  

ن السـيرفر  إمـن السـيرفر فـ   ) request( مـا  ةن المستخدم عندما يطلب صـفح أذ إ ة الثانيةلى الصفحإيذهب  
 التـي  ةليـه باعطـاءه الصـفح   إ من أي مكان بالعالم يتكلم هذا الشخص ويقوم بارسال اسـتجابه    ةيقوم بمعرف 
ذا آـان هـذا الشـخص هـو نفسـه الـذي يقـوم               إ يعرف ن السيرفر ال  إولكن بعد ذلك ف   ) response(آان يطلبها   

  . في السيرفر ةو الثالثأ ةبطلب الصفحه الثاني
  

بقــاء تفاعــل مســتمر بــين إ ة ميكانيكيــة االنترنــت لصــناعة مــن لغــات برمجــ وغيــرهPHPـ الــةتي ميــزأهنــا تــ
عـن ذلـك    نعقـد الموضـوع دعونـا نـتكلم           ولكـي ال   ،  cookieـ و الـ   sessionـ عن طريق الـ    المستخدم والسيرفر 

  . منها ةفائد  التي الةمن الثرثرفضل لفهم الموضوع أ فذلك عمليًا
  

  استخدام الحقول المخفيه 
 ة الثانيةتخدم ادخال اسمه ، والصفحمس من التطلبولى  األةصفحنشاء ثالث صفحات  ، الإن بسنقوم اآل

   .ةنتيج ال تقوم باعطاءهة الثالثة ، والصفحةسئلأ ةتقوم بالترحيب به واعطاءه ثالث
  

    : التاليالكودافتح محرر نصوص لديك واآتب 
<p dir="rtl" align="center">ادخل امسك الكرمي </p> 
<form method="POST" action="quiz2.php"> 
<hr> 
<input type="text" name="name" size="20"><br> 
<input type="submit" value=" رسالإ " ></p> 
</form> 

 quiz.phpاحفظها باسم 
 

    : التاليكودقم بفتح محرر النصوص واآتب ال
<html dir ="rtl"> 
<? 
If  (isset($name)) { 
Echo "مرحبا بك يا" . $name ; 
 Echo ' 
<br> 
<form method="POST" action="quiz3.php" dir="rtl"> 
<input type="hidden" name = "thename" value = "’.$name.’">" 
خللفاء الراشدين ؟ول اأمن هو     </p> 
  <p dir="rtl"><input type="radio" value=" بوبكر الصديقأ " 
name="khlifa"> بوبكرأ  
 <p/>. الصديق  



  <p dir="rtl"><input type="radio" value="عمر بن اخلطاب" checked 
name="khlifa">عمر 
 <p/>بن اخلطاب  
  <p dir="rtl">من هو الفاروق ؟</p> 
  <p dir="rtl"><input type="radio" name="faroq" value=" عمر بن

عمر بن>"اخلطاب  
 <p/>اخلطاب  
  <p dir="rtl"><input type="radio" name="faroq" value="سامل" 
checked>سامل بن 
 <p/>عامر  
<input type ="submit" value = " رسالإ " dir="rtl"> 
</form>' ; 
} 
else 
{ 
echo " ةلك بدخول هذه الصفحغري مصرح  " ; 
} 
?> 

   quiz2.phpاحفظها باسم 
  

   : التاليكود واآتب الةقم بفتح المفكر
<? 
If  ((isset($thename)) && (isset($khlifa)) && (isset($faroq))) 
{ 
echo 'لقد انتهت املسابقه يا '. $thename ; 
$range=0; 
$co = 0; 
        if ($khlifa ==" بوبكر الصديقأ ") { 
        $range=$range+10; 
        $co = $co +1; 
        } 
    if ($faroq =="عمر بن اخلطاب") 
             { 
             $range=$range+10; 
             $co=$co+1; 
             } 
          if ( $range < 10) 
          { 
          echo " ةيح صحةجابإليس هناك أي  "; 
          } 
          else 
          { 
          echo "<br>"." جبت عليهاأ اليت ةعدد االسئل  =" . $co ; 
          echo "<br>" . "  ; range$ . "  اليت حصلت عليهاةالدرج
          } 
} 
?> 

  قم بوضع الملفات الثالثه السابقه في مجلد السيرفر ثم قم بتشغيلها 
  

  الشرح 
قـوم باالختفـاظ بالبيانـات    أن أحاول أنني أ تواصل للبيانات ، بمعني  ة صنع مكنك  ةقمت في هذا المثال بمحاول    

 باختبـار المتغيـرات قبـل       quiz3  و quiz2ننـي آنـت اختبـر فـي         أعبر الثالث صفحات بشـكل متواصـل ، الحـظ           
 ثم يقوم باآمال ةا في المفضل ليهإ التي وصل    ة باالحتفاظ بالصفح   أي شي فقد يقوم المستخدم مثالً      ةطباع

ذا إ هـذا الكـالم سيحصـل       طبعـاً  (جعل وقتهـا محـدوداً    أريد ان   أاريد ذلك بل     خر ولكني ال  آ في وقت    ةالمسابق



ن آانت جميع   إ اقوم باختبار    ةلى صفح إ ةنني في آل عند االنتقال من صفح      إلذلك ف ) ة طويل ةآانت المسابق 
 ة فـي حقـول مخفيـ      ةفـي متغيـرات جديـد       بقيم المتغيـرات   دومًانني آنت اجتفظ    أ والحظ   ةهذه القيم موجود  

يضا مشـاآلها   أ ةن لهذه الطريق  إآثر ،   أ ةآبر في آل مره آان عدد الحقول المخفي       أوآلما آان عدد المعلومات     
 في وقت   كود وقد يصنع هو ال    ة مالحقته عبر المسابق   ة ويقوم بتفحص آيفي   htmlآود الـ فقد يفتح المستخدم    

تقـوم بـذلك وتقـوم بجعـل      ن الألـذلك يفضـل    ... ة المـاآر ةبهذه الخدع ةطيع اآمال المسابقالحق لكي يست  
ومـن ثـم    تلغـيم البيانـات بواسـطته    ة بمحاولregular expressionـ باستخدام ال اآثر تعقيدًاة السابقةلأالمس

   . فك هذا التلغيم في الصفحات التي تصل اليها البيانات 
  

    query strings ةارسال بيانات بواسط
علـى   فـي األ   ةضافتها الـى اسـم الصـفح      إتعالمات التي نقوم ب    االس ة بواسط ةنستطيع ارسال بيانات بسيط   

 & ةآثر من متغير يتم الربط بينهم بعالمـ أذا آان هناك إ استفهام ثم اسم متغير وقيمته و  ةعالم )؟( بـ ةمتبوع
  .وراجع درس النماذج لمزيد من المعلومات 

  
  : الكود التالى فيها ة وقم بكتابask.phpسمها  وةقم بعمل صفح

  
<? 
If (isset($ask)) { 
 If ($ask == login) { 
  Echo " ةىل الصفحإمت تسجيل الدخول  "; 
 } 
} 
if (!isset($ask)) { 
echo " ةىل الصفحإمل يتم تسجيل الدخول  " . “<br>”; 
Echo "<A HREF=$PHP_SELF?ask=login> لكاضغط هنا ليتم تسجيل دخو  </a><br>"; 
} 
?> 

ذا لـم  يعمـل بشـكل جيـد علـى            إ على نظام تشغيل لينوآس      PHP هذا المثال على موقع يدعم       ةقم بتجرب 
  الوندوز 

  
 أي اسـتعالمات وعنـد الضـغط علـى الـرابط قـام الـرابط               م لـم نسـتخد    ةول الولوج الـى الصـفح     أننا في   أالحظ  

بواسـطه الـرابط الـذي تـم        (ا وجد انـه قـد تـم ارسـالها           فاذ باختبارها   PHPبارسال قيمه المتغير الذي يقوم ال     
) لـم يـتم تسـجيل الـدخول          (ةواذا لـم يجـدها قـام بطباعـ        ) تـم تسـجيل الـدخول      (ةقام بطباعـ  ) الضغط عليه 

   الرابط الذي يحتوي على المتغير في طياته ةلى طباعإ ةضافباإل
  

 cookies)(و الكعكعات أالكوآيز 
يـتم االحتفـاظ بهـا       من البيانات    ةو القطع الصغير  أ عن بعض المعلومات     ة عبار  ماهي الكوآيز ، الكوآيز هي     ذًاإ

تقوم باالحتفاظ   نت ال أ،  ) العميل( للمستخدم   ةفي جهاز العميل لكي يتم االحتفاظ بها عند الزيارات المختلف         
  :خري مثل أشياء أ لكنك تستفيد منها في ةفيها بقيم ضخم

  
عـدادات  إ ن تجعـل للمسـتخدم  مـثالً       أأي  (  التي يري فيهـا صـفحتك        ةلوان الخاص جعل لكل مستخدم األ    - 1
  .)  موقعك ة لرؤيةلوان الخاصاأل
 عنـد زياراتـه لموقعـك فـي مـرات      ةجعل مفتاح للمستخدم لكي يستطيع به الـتحكم فـي بياناتـه الخاصـ              - 2

  .اخري
  

خدم بشـكل سـئ ، مثـل        ن يسـت   ، لكنـه اآل    ة  والغيـر خطيـر     ةشياء البسـيط  الكوآيز مفيد لالستخدام في األ    
 مـن  البيانـات      ةو تخـزين آميـات آبيـر      أ،   معلومات عن المستخدم بدون علم منه        ة في معرف  استخدامه مثالً 
  .ن يتم حفظها في ملف على السيرفر أجدر فيه والتي من األ

 ةمثــل طلبــ(ن جميــع زوار موقعــك تســمح متصــفحاتهم بــالكوآيز  أويكــون اســتخدامه مفيــدا عنــدما تضــمن  
  ) . و شبكات انترانت أس المدار

  . الضرر منها عند عدم السماح بالكوآيز بجهاز العميل ةشياء بسيطعندما يكون فقط أل
  
  



  بدايتك مع الكيوآيز 
  ساسيات عن الكيوآيز  بعض األة علينا معرفأن نبدأقبل 

لومـات حـول     من البيانات التي تستخدم لتخزين اسـم متغيـر وقيمتـه مـع مع              ة صغير ة عن قطع  ةالكوآيز عبار 
  .تت منه وتاريخ انتهاءها أالموقع التي 

  
  تتخزن في ملفات في جهاز العميل) client-side storage( العميل ة للتخزين من جهةالكوآيز عباره عن تقني

  
   .لى هذه الكوآيز ومسحها من المكان التي ارسلت منه إيتم العبور 

  
ن السـيرفر يقـوم باخبـار       إ تقوم بتتخزين آوآيز فـ     ة من السيرفر وهذه الصفح    ةعندما يطلب المستعرض صفح   

  .نه سيقوم بوضع آوآيز لالستعمال الحقا أالمستعرض ب
  

 عنـد  نشـاؤها سـابقاً  إ تـم    يخري يقوم المسـتعرض بارسـال البيانـات التـ         آ ة في مر  ةعندما يتم طلب الصفح   
  . طلب الصفحه

 عنـد اغـالق     ل السـيرفر ويـتم مسـحها فوريـاً        نتهاء وقت صالحيتها االمحـدد مـن قبـ        إيتم انتهاء مده  الكوآيز ب     
  . من الثواني ذا آان وقت صالحيتها صفرًاإ ةالصفح

  
قـد  (نه يقول لك هذا شي اتذآرك به في وقـت الحـق             إز للمستعرض ف  يختصار عندما يعطي السيرفر الكوآ    إب

  . )آثر أو أسبوع أ حتي بعد رتهاى زت الةخر في الصفحآيكون هذا الوقت من ضغط رابط 
  
   htmlـرساله قبل أي مخرج من مخرجات الإ الذي يتم HTTP Headersرسال الكوآيز عبر الـإقوم السيرفر بي

 مـن  علىعرف تن المستعرض يألى إضافه   باإلHTTP Headerـرسال الكوآيز عبر الإيضا يقوم بأوالمستعرض 
رسالها  إنه لن يقوم بإ فnet.php.www من قبل الموقع ة مرسلرسال الكوآيز فلو آانت الكوآيز مثًالإسيقوم ب 

   . com.phpbuilder.wwwلى موقع إ
  

لـى الكـوآيز   إ العبـور  ةنشاء الكوآيز تحديد مسار يتم ارسال الكوآيز  لكي يتم اقتصار عملي إباستطاعتك عند   
  .ة ماآن معينألى إ

  : قراءتها ةز وآيفيآي تخزين الكوةن بتعريف آيفي بسيط سنقوم اآلآودن نقوم بوضع أقبل 
 ()setcookie ة الدالـ  ةتي بـدعم آامـل للكـوآيز بواسـط        أنهـا تـ   إ حديثه لعمل سكربتات ويب ف     ة لغ PHPـآون ال 

   .html أي مخرجات ةاستعمالها يجب استعمالها قبل طباع نك عندأباستثناء 
   

    : وهي بالترتيب استخدامًالمثهم واألولى هي األ األة ثالث معامالت ، الثالث()setcookie ةلدالاتاخذ 
  

   يتم تخزينها آاسم للمتغير ة حرفيةقيم 
   لذلك المتغير ة يتم تخزينها آقيمة حرفيةقيم 
 Unix timestampنتهاء الكوآيز إلى تاريخ إ ةشار الذي يقوم باإل 

Unix timestampيقـوم بحسـاب الثـواني مـن     ةيحتـوي علـى فواصـل عشـري     صـحيح ال  عن رقـم  ة  عبار 
ننـا نقـوم   إ من تخزينه فةمسح الكوآيز بعد ساعبن نقوم أ ذا آنا نريد مثًالإو .  01/01/1970 ةمنتصف ليل

 ثم نضيف عليه الوقت الذي نريده وفي حالتنا         timestampـ التي تقوم بحساب ال    ()time ةباستعمال الدال 
 لكـي يـتم مسـح    3600 علـى  time ة نـاتج الدالـ  ةضـاف إ وعلى ذلك سنقوم ب    ة ثاني 3600الساعه تساوي   
   ! ة واحدةالكوآيز بعد ساع

  
يضـا فـي الكـوآيز ولكنهـا نـادرة االسـتخدام ولـن نناقشـها فـي          أخري التي يتم ستخدامها    الثالث العوامل األ  

  :موضوعنا هذا هي 
 مـن نفـس الموقـع ولكـن مـن مسـار       ة الصفحنفسفتح ليه فلو تم إز آيرسال الكوإالمسار الذي يتم     

 فــان المســتعرض لــن يقــوم page\url\twoلــى إ وتــم تغييــره pag\url\one المســار آــان مــثًال( اخــر 
    )نه تم تحديد المسار الذي سيتم ارسال الكوآيز اليه ألةلي الصفحإبارسال البيانات 

آثـر مـن دومـين تريـد        أذا آان هناك     إ  ما ةليه وهو مفيد في حال    إرسال البيانات   إالدومين الذي سيتم     
  ارسال الكوآيز اليه

   SSL استخدام عمليات تشفير بالـ ة يتم في حالsecure ـليه بإ ةشار يتم اإلintegerمتغير من نوع  
  



وعندئذ ) global (ة فالمتغير الذي يتم ارساله يتم تخزينه ضمن المتغيرات العام       العبور الى الكوآيز بسيط جداً    
    !!ahmed$ في متغير اسمه ةن قيمته توضع مباشرإ فahmedن لدينا آوآيز اسمه نه لو آاإف
  

ن المسـتخدم يسـتطيع مسـح الكـوآيز وتغييـر محتوياتهـا             إ ، بـالطبع فـ     ةآثر من طريق  أيمكننا مسح الكوآيز ب   
  ين الطريقتاتينحدي هإننا نستخدم إن نجعل السيرفر يقوم بمسحها فأردنا أذا  إ ماةبنفسه ولكن في حال

  
  :خبار السيرفر بوقت قديم إن نقوم بأما إ

<? 
Set cookie (“ahmed” , “0”, time()-999); 
?>  

  
   : اسمه فقط ةالقيام بمسح الكوآيز بكتابوإما 

<?  
Setcookie (“ahmed”); 
?> 

  
    آوآيز ةمثال لتخزين وقراء

   : كود التالي واآتب الةقم بفتح المفكر
<? 
If  ($thename)  setcookie ("rname", $thename, time()+3600); 
Echo '<form method="post"> 
<input type ="text" name="thename"> 
<input type="submit" value="تسجيل"> 
</form>'; 
echo "قيمه املتغري الذي لديك". " ". $thename ."<br><br>"; 
echo "قيمة الكوآيز =" . $rname ; 
?> 
 

  الشرح 
   الصفحه الول مره عند تشغيل

 عليه فسيتم ذا تم الحصولإ فthename$ذا آان هناك متغير باالسم  إ سيتم اختبار ماةعند تشغيلك للصفح
ننا لم نقم بارسال أي  ألةول مرأوطبعا لن يتم الحصول عليه في ) (rname(وضع قيمته في آوآيز باسم 

  .رسال المعلومات  إل نموذج من مربع نص واحد وزرةطباع وبعد ذلك )ات بعدابين
 الكوآيز ة ويتم فحص قيمthename$ذا آان هناك أي متغير تم ارساله باسم إ المتغير ة قيمةويتم طباع
$rnameن أي آوآيز يوجد حتي اآل  وطباعتها وبالطبع ال.  
   ة الثانيةالمرحل

يتم ارسال البيانات ثم قم بضغط زر االرسال س) اآتب اسمك مثًال( أي شي في مربع النص ةن قم بكتاباآل
) rname( المتغير الذي يحمل البيانات في الكوآيز ة سيتم تسجيل قيمة ولكن هذه المرةالى نفس الصفح

 ة ولكن لن يتم طباعthename$ المتغير ة قيمةوسيتم طباع النموذج بشكل عادي ةوبعد ذلك سيتم طباع
نه يتم أننا نعرف أل(ة له عند طلب الصفحننا فقط قمنا بتسجيله ولم يتم ارسا ألrname$ المتغير ةقيم

صل فلم  باأل لم يكن الكوآيز موجودًاة عندما طلبنا الصفحة وهذه المرةارسال الكوآيز عند طلب الصفح
   . ) ة القادمة للمرحليرسله السيرفر وقمنا نحن بتسجيله استعدادًا

   ة الثالثةالمرحل
 ةاله ومن ثم طباعارس متغير ويتم ةله على هيئ فسيتم ارساًا سيكون الكوآيز موجودةفي هذه المر

  !  الكوآيز الذي يوجد بجهازك ة  وقيمthename$النموذج وقيمه المتغير 



  sessionبدايتك الى الـ
 ة ولـم تكـن موجـود      PHP4ـ ضـمن الـ    ة للترابط مـع المسـتخدم وهـي موجـود         ة عن تقني  ة هي عبار  sessionالـ  

 ،  ة لكـي تسـتطيع اسـتخدام هـذه التقنيـ          ةن تقـوم بترآيـب مكتبـ      أصدارات التي قبله بل آان يجـب        اإلضمن  
 ولقـد تكلمنـا عـن الكـوآيز بشـكل جيـد فـي                استعمالها ةوآيفي على فهمنا للكوآيز     sessionـيعتمد فهمنا لل  

ن أسـيرفر ، فلقـد قلنـا         بـين المسـتخدم وال      تواصـل  ةانيكيـ ك لعمـل مي   sessionـالدرس السابق ، يستخدم الـ     
ن السـيرفر يقـوم     إ مـن السـيرفر فـ      ةذا طلـب المسـتخدم صـفح      إ ف  لعمل تواصل ،   ةيوفر لنا ميكانيكي    ال httpـال
جل ذلك تـم انشـاء      أل ...و ليس هو    أن آان هو نفس المستخدم      إيعرف   راد وينتهي عند ذلك فال     أ عطائه ما إب

ن تقوم بتحديـد عـدد   أ ستطاعتك مثًالإ، فبلموقع  تواصل بين المستخدم وا    ةجل عمل تقني   أل session الـ ةتقني
و يمكنـك عمـل متجـر       أ....  مـن الوقـت      ة معينـ  ةو لمد أسبوع  و أل أزيارات مستخدم معين لصفحتك ليوم واحد       

ويكون على تواصل بينه وبين      من الموقع    ة واحد ةشياء دفع أ ةي بسيط يستطيع المستخدم شراء عد     لكترونإ
  .و حذف مشترياتأ التسوق ةلي سلإ مشترى ةضافإالموقع عندما يقوم ب

  
 ةآيفيـ قوم بـالتكلم عـن   أ ، سـ ة البسـيط ةمثلـ عطاء بعـض األ إ وSessionـ استخدام الةتكلم عن آيفيأن  أقبل  

   .PHPـ مع الsessionـعداد الإ
   

   PHP في الـsessionاعدادات الـ
عدادات التي في ملف ن تتعرف على بعض اإلأ بشكل جيد يجب عليك  sessionـلكي تستطيع التعامل مع ال

   php.iniـال
ليها آلها بل   إعداد ولكن لن نتطرق     إ 19 هناك حوالى    sessionـ فيه بال   خاصاً عندما تفتح الملف ستجد قسماً    

   . عملهة وآيفيsessionـ لنا للتعرف على الة منها فقط  آبداية والمهمةساسي األسنتكلم عن
  

   التخزين  ةطريقاعداد 
session.save_handler (files | mm | user) 
 

  : في الملف آالتالى بشكل افتراضي ة مكتوبةستجد هذه العبار
session.save_handler = files 

  : وهناك ثالث حاالت للتخزين sessionـالتخزين لل ةعداد يقوم بتحديد طريقوهذا اإل
  
   : على السيرفرة التخزين في ملفات عادي - 1

session.save_handler = files 
  : السيرفر ة التخزين على ذاآر - 2

session.save_handler = mm 
 انات وهذا ما من قبل المستخدم مثل التخزين في قواعد البية ومعينةخري معرفأ ةالتخزين بطريق  - 3

  :سوف نقوم بالتفصيل عنه بعد الكالم عن قواعد البيانات 
session.save_handler = user  

ول عـداد األ  عنـد اسـتخدامك لأل     بتخزينهـا    sessionـخذ في اعتبارك عدد الملفات التـي سـيقوم الـ          أن ت أيجب  
   .الفو اآلأ عندما يكون عدد الزوار بالمئات ةفتراضي خاصواإل

  
   .ةببساطمنها نه من السهل مسح البيانات أ ةسرع ولكن المشكلأ ةتعمال الذاآرقد يكون اس

  
 لتخزين البيانـات    ة ، وهي تعطيك مرون     جداً ة وصعب ة ، ولكنها معقد   ةطرق مرون الآثر  أ قد تكون    ة الثالث ةالطريق

   .oracle و mysqlنات ا مثل قواعد بيPHPـ من قبل الةفي أي وسائط مدعوم
  

   filesلى إ ة هذه الخاصيةنك قمت بوضع قيمأن الذي افترضه اآل
  
  
  
  
  
  
  



  عداد مكان التخزين إ
session.save_path (path/to/directory) 

   filesلى إعداد السابق ذا آنت قد ضبط اإلإ ة مفيدةهذه الخاصي
  بعيـداً ن تقـوم بتحديـد مكـان التخـزين    أفضل ومن األ  بتحديد مكان التخزين على السيرفر ةتقوم هذه الخاصي 

  .عن مجلد السيرفر لكي تمنع تصفح هذه الملفات 
  
   sessionـنشاء التلقائي للاإل

session.auto_start (0 | 1) 
 مـن   ةي صفح و أل أ للموقع   ة عند آل زيار   نشاؤه تلقائياً إ سيتم   sessionـآان ال  ذا ما إعداد يقوم بتحديد    هذا اإل 

ردت أذا  إ) 1(لـى   إ ةنك تقوم بوضع القيمـ    إوعلى ذلك ف  ..  .ة في آل صفح   sessionـدراج آود ال  إصفحاته بدون   
  .ذلك 

  ومـن غيـر طلـب    تلقائيـاً ة لكـل صـفح  session  يقوم بعمـل PHPـ تجعل ال نألى إتحتاج  نك الأفتراض إوعلى 
  )0(عداد الى  هذا اإلةفستقوم بوضع قيم

  
 
   SIDالـ

ذا الزائر وعـدد المـرات التـي قـام فيـه الزائـر               يستطيع تتبع ه   sessionـن ال إ صفحتك ف  ةعندما يقوم الزائر بزيار   
و رقم معرف تلقائي بشكل افتراضي أ) SID)  session identefier بعمل PHPـبالدخول لليوم الواحد ، يقوم ال

ن رقـم المعـرف الـذي       إ ،   خـر تمامـاً   ، وآل رقم معرف يختلف عـن اآل        بالزائر   sessionنشاء  إعندما تقوم بطلب    
  :شكل التالى  شبيه للPHPـينشئه ال

  
fc94ad8b1ee49ef79c713ee98ac1fcc4 

  : للمستخدم SIDـ الة متابعPHPهناك طريقتين يستطيع بها الـ
  . والتخزين بتسلسل في الكوآيز ةعن طريق المتابع - 1
  . في االنترنت ةاتباع رقم المعرف بعنوان الصفحعن طريق  - 2
  

  : عن آال الطريقتين ةمثلأخذ أسن
  
   لكوآيزاستخدام ا - 1

سـهل ، ولكـن       للحصول على  ترابط بين المسـتخدم والموقـع وهـي األ             آثر الطرق شيوعاً  أبالطبع هذه هي    
قـد يكـون     وأ الكـوآيز فـي المتصـفح        ةمنع  ميز   وأي  غلأن المستخدم قد يكون قد      أن تضع في اعتبارك     أيجب  

  .يدعم الكوآيز  متصفحه ال
  . آيلوبايت 5ن يزيد حجم الكوآيز عن أبتسمح  ن بعض المتصفحات الأخذ في اعتبارك 

   
 باسـتخدام  ء معلومـات عنهـا قبـل البـد    ةمعرفـ  التـي يجـب     php.ini في ملف    ةعدادات البسيط هناك بعض اإل  

  : مع الكوآيز sessionـال
session.use_cookies (0 | 1)  

فهذا يمنعـك  ) 0 (ةع القيمد وضنو ال وع  أ sessionـ تحدد ماذا آان يمكنك استخدام الكوآيز مع ال        ةهذه الخاصي 
  sessionـفهذا يسمح باستخدام الكوآيز مع ال )1(ما اذا آانت قيمته أو )session(ـمن استخدام الكوآيز مع ال

 
session.name (Default: PHPSESSID) 

 عــداد االفتراضــي هــوواإل) SID(عــداد يقــوم بتحديــد اســم الكــوآيز الــذي ســيحتفظ بــرقم المعــرف هــذا اإل
PHPSESSID طرحه بعد قليل أعداد لكي تستطيع فهم المثال الذي س ولن اقوم بتغيير هذا اإل  

  
session.cookie_lifetime (Default: 0) 

ــ  ة التي سيبقي فيها الكوآيز الذي يحتفظ بقيم       ةعداد بتحديد المد  يقوم هذا اإل   عـداد االفتراضـي    واإل) SID( ال
   ةمباشر المتصفح ة بعد اغالق المستخدم لنافذنه سيتم مسح الكوآيز تلقائيًاأهو صفر ، أي 

  
session.cookie_path (Default: /)  

  تقم بتغيير قيمته ودعه آما هو   ال ..مسار دومين يتم تخزين الكوآيز له عداد بتحديد يقوم هذا اإل
  

 
 
 
session.cookie_domain (Default: null) 



تقـم    ، ال  null هـي    ة االفتراضـي  ةوالقيمـ  .. الكوآيز لصـالحه     عداد بتعريف اسم دومين يتم تخزين     يقوم هذا اإل  
  بتغييرها

  
 ةداعي الستدعاء الدال  تساوي واحد فان ال)session.use_cookies(ضع في اعتبارك انه اذا آانت قيمه االعداد 

set_cookie()ـ الة بواسطاعدادها تلقائيًاعداد الكوآيز بل سيتم  إلPHP   
  
   ةلى عنوان الصفحإ ةوالكتابأ ةفضااإل - 2
 في ة ومفيدةن طريقته سهلأ رغم  جدًاةشياء البشع يعتبر من األةلى عنوان الصفح  إ SIDـ عنوان ال  ةضافإن  إ

  ذا آان الكوآيز غير مدعوم في المتصفح بشكل جيد إ ما ةحال
  :مثال 

>a href="configure.php?<?=SID?>">Go to the configuration page</a<  
  .عطاء رقم  معرف للمستخدم إالذي سيقوم ب SID المتغير المرجعي ةضافإ نقوم بةبهذه الطريق

 
  session الـةمتابع
ن فـي    اآل أبدأ بدون خوف ، سـ     sessionن معلومات تجعلنا ندخل عالم البرامج المسيره بالـ       خذنا حتي اآل  ألقد  

شرح في هـذا  أس  ...sessionـساسيه في ال التي تثبت لديك بعض المفاهيم األة البسيطةمثلطرح بعض األ 
ننا نريـد مـن المسـتخدم       أ ة السيناريو للصفح  ةوخالص ،    وتخزينه الستعماله الحقاً   SIDـنشاء ال إ ةالمثال آيفي 

 ةقوم بتخزين قيمـ أس ...ن يشاهد به صفحات موقعنا أ الذي يريد ةنه يستطيع نخصيص لون الخلفي  أن يفهم   أ
  :تصفح يدعم الكوآيز ن المأ نا افترض طبعًاأ،  ةالصفح في المتغير الذي يقوم بتحديد لون ةمبدئي

   sessionسكربت يقوم بانشاء وتسجيل متغير 
 

<? 
session_start(); 
session_register("zx"); 
session_register("co"); 
$zx=10; 
$co++; 
echo ' يها الزائر الكريمأمرحبا بك في موقعنا   '."<br>"; 
 
echo " ةفحعدد زياراتك لهذه الص =".  $co ; 
echo "<br>"; 
echo '<a href="php2.php"> ة الثانيةالصفح </a>'; 
?> 

  .خذه آمصطلح أ ولكن فقط نة غير صحيحةن آانت الترجمإو) session( هي الـةاقصد بالجلس
  . و سمه ما شئتأ sessionـو متغير الأ) session-variable(ـ هو الةمتغير الجلس

 
  الشرح 

) 10 (ةعطـاء القيمـ  إوقمنـا ب ) co(ومتغيـر اسـمه   ) zx(نشـاء متغيـر اسـمه    إ بةي البدايـ يقوم هذا السكربت ف   
بواحد وآتبنا مرحبا بك ايها الزائـر الكـريم   )  co(في ) وهي الصفر (ة   الموجود ة القيم ةوقمنا بزياد ) zx(للمتغير  

 ةطينـاه رابـط للصـفح     ثـم اع   ) co(  المتغيـر  ة هـي قيمـ    ةن عدد زياراتك لهذه الصـفح     إثم قلنا له     في موقعنا ،  
   .ةالثاني

 مـن   ن هذه المتغيرات وقيمها يتم االحتفاظ بها في آوآيز لـه اسـم خـاص قمنـا بتحديـده سـابقاً                    إفي الواقع   
   .sessionللـ SIDـ الة ، وهذا الكوآيز يحتفظ بقيمPHP.iniملف 

  
  : الـةنا بكلمأننا بد المتغيرات ألةين سيحتفظ بقيمأ PHPـخبار الإنقوم ب نحن ال

session_start(); 

   .session في الكوآيز الخاص بالـةنه سيقوم بتخزين القيمأ سيفهم PHPن الـإ فهذاوعلى 
 فعند عمل تحديث ة آعداد بسيط لعدد المرات التي سوف نقوم بها يزيارة الصفحcoقمنا بجعل المتغير 

   العداد بمقدار واحدة سيتم زيادةللصفح
$c++;  

ومن ثم   ...نشاءه تلقائيًاإ للمتغير عند ة السابقةنه يتم حساب القيمإ واحد فةاد بقيم قبل زيادة العدوطبعًا
   .ة القيمة وبعد ذلك طباعةيتم الزياد



  SID رقم الـةآتاب
 php2.php التالي واحفظه باسم كودن الاآتب اآل

<? 
session_start(); 
echo $PHPSESSID ."<br>"; 
echo $zx; 
?> 

الـذي هـو اسـم      (PHPSESSID$ قيمـه المتغيـر    ة وذلـك بطباعـ    SIDـ الـ  ة قيمـ  ةبطباع نقوم   ةفي هذه الصفح  
  .  )sessionـ بالةالكوآيز الخاص

زال يحـتفظ بهـا ولـم        ن الكـوآيز مـا    ألفـت نظـرك بـ     أ لكي   zx$   المتغير  ة قيم ة بطباع ةفي النهاي نا  ذلك قم بعد  
 ثـم بعـد تلـك       ة أي لمده ساع   3600 ـآيز ال  الخاص بوقت الكو   php.iniعداد في ملف    ننا قد حددنا اإل   يفقدها أل 
  : أي متغير ةم مسح الكوآيز ولن يمكنك استرجاع قيم سيتةالساع

session.cookie_lifetime = 3600 

  مر ضافه األإال عن طريق إ sessionـ بالةز الخاصي القيم للكوآةيمكنك قراء نه الألى معلوماتك إواضف 
session_start(); 

   . sessionـ قيم المتغيرات التي يحتفظ بها الكوآيز الخاص بالةردت قراءأذا إ مر دائمًاألهذا اب أن تبدأيجب 
  

   sessionمسح متغير من الـ
  :ة عليك فعله هو استخدام هذه الدال آل ما

session_unregister(variable name); 

  ) variable name(ـتقوم بوضع اسم المتغير في مكان ال
   :مثال

session_unregister(“brn”); 
 

  ) session( بالـةكوآيز الخاصمن الـ) brn(مر بمسح المتغير سيقوم هذا األ
  

   sessionـ بالة قيم المتغيرات في الـكوآيز الخاصةقراء
   : ة هو استخدام الدالفعله عليك  آل ما

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"; 
?> 

  
ن أ ولكي نستطيع ةد مقدمهذه مجر.  session للـة بسيطةنهينا درسنا عن مقدمأبهذا السكربت نكون قد 

  . عن قواعد البيانات ن نتعلم شيئًاأ فيجب علينا sessionنتعمق بالـ



     بسم اهللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على اشرف االنبياء والمرسلين ، سيتم التطرق في هذا 
  : الدرس بمشيئة اهللا الى ما يلي 

  
   . if عبـاراة الـ -
   . else عبـاراة الـ -
   . elseif عبـاراة الـ -
   . switch عبـاراة الـ -
   . while حلقة التكرار -
   . for حلقة التكرار -
   . do while حلقة التكرار -
  
   : if عبـاراة الـ -

 تتبع نفس PHP في آتابة السكربات شي أساسي ، وآما في لغات البرمجة األخرى فإن الـ ifاستخدام الـ 
 ) true(  وبالتالي اذا آان الشرط صحيحًا if ، فيمكن تحديد شرط معين مقترن بالـ ifاالسلوب في آتابة الـ 

، ووضع االسطر المطلوب ( ) يذ االسطر المحددة ، وبتفصيل أآثر يجب وضع الشرط بين قوسين فسيتم تنف
في حال وجود سطر واحد فقط { } ، مع مالحظة أنه يمكن التخلي عن العالمات { } تنفيذها بين العالمـات 

 .  
  

 ، ونرغب في معرفة ما ، يحتوي على اإلسم والبريد والرسالة ) Mail Fourm( فلنفترض وجود نموذج بريدي 
اذا آان المرسل قد مأل جميع الحقول وبالتالي إرسـال الرسـالة ، او انه لم بفعل ذلك وبالتالي عرض رسـالة 

، لعمل ذلك نحتاج معرفة أسمـاء المتغيرات في النموذج ، ولذلك ) فضًال قم بتعبئة البيـانات آاملة ( 
  : فلنفترض أن المتغيرات آالتالي 

اذا آان اإلسم لم ُيدخل ( ، ولعمل الشرط األول ) $ laterالرسـالة ( ، ) $ emailالبريد ( ، ) $ nameاإلسم ( 
  ) :فلن يتم ارسـال الرسـالة 

<?  
 if ( $name == "" )   

 echo "فضًال قم بتعبئة البيـانات آاملة ";  
 ?>  

فسيتم تنفيذ السطر التالي ) فراغ أي ( ال يحتوي على أي قيمة $ nameوالمعنى أنه إذا آان المتغير 
، بل في { } وطبـاعة الجملة ، مع مالحظة أن المطلوب تنفيذه هم سطر واحد فقط ولذلك لم نستخدم 

  :حالة وجود أآثر من سطر يجب استخدامها آالتالي 
<?  
if ( $name == "" )  {  

echo "فضًال قم بتعبئة البيـانات آاملة<br> ";  
echo "خـال اإلسملم تقم بإد ";  

}  
?>  

  
   : else عبـاراة الـ -

هذه العبـارة تتيح امكانية وجود اجراء ثاني لعدم تحقق الشرط ، ففي مثالنا السابق آان االجراء طباعة 
الجملة اذا تحقق الشرط ، ولكن في حالة عدم تحقق الشرط فلن يكون هناك اجراء لتنفيذه ، بل ان االجراء 

 الشرط ومن ثم سيتم اآمال بقية االسطر ، وفي حالة مثل هذه الحالة يتم سيتم تنفيذه اذا تحقق
  : لوضع اجراء آخر في حالة عدم تحقق الشرط ، وبالمثال يتضح المقال elseاستخدام الـ 

<?  
if ( $name == "" )  {  

echo "فضًال قم بتعبئة البيـانات آاملة";  
}  
else   
{  

echo "، كرا لكش تم ارسـال الرسـالة";  
}  
?>  



$ nameاذا تحقق الشرط أن المتغير ) فضًال قم بتعبئة البيـانات آاملة (في هذا المثال سيتم طباعة الجملة 
في حالة عدم تحقق ) تم ارسـال الرسـالة ، شكرا لك (ال يحتوي على أي قيمة ، وسيتم طباعة الجملة 

 مالحظة أن هذا المثال يحتوي على شرطين ، مع$ nameالشرط ، أي في حالة وجود قيمة في المتغير 
 تعتبر شرطًا بحد ذاتها ولو elseولكن العبـارة ) $ name( "" == وليس شرط واحد ، فالظاهر هو شرط واحد 

فقم بطباعة الجملة ) إذا آان غير ذلك ( لم يكن هذا الشرط مكتوبًا ، وآما هو واضح فمعنى هذا الشرط هو 
 .  
  

  .ير واضح تمامًا ، ولكن أهمية فهم الطريقة ستتضح في األسطر القليلة القادمة يمكن أن يكون الشرح غ
  
   : elseif عبـاراة الـ -

في العبارة السابقة ذآرنا أنه يوجد شرطين واجرائين ، أحد هذين الشرطين غير مكتوب بل هو مفهوم من 
ئين التمام بعض السكربات المعقدة ،  ، وفي حاالت آثيرة ال يكفينا مجرد شرطين واجراelseادراج العبـارة 

 لعمل مثل هذه السكربات ، فلو افترضنا أن لدينا عداد لزوار if مع الـ elseifفلذلك يمكن نستخدم العبـارة 
فسيتم  ) 1( الموقع ونريد اظاهر العداد بحيث يتم قراءته بشكل جيد ، اي بمعني اخر اذا آان عدد الزوار 

) ... زائرين : عدد الزوار ( فسيتم طباعة الجملة  ) 2( واذا آان ) زائر واحد فقط  : عدد الزوار( طباعة الجملة 
( فسيتم عرض الجملة األولى فقط وعندما يكون عدد الزوار  ) 1( وقس على ذلك ، فعندما يكون عدد الزوار 

  . فسيتم عرض الجملة الثانية فقط ، وهكذا لبقية الشروط  ) 2
  

  :هو عداد الزوار ، فالمثال التالي يبين ما تم شرحه سابقًا ) $ counter( بافتراض أن المتغير 
<?  
if ( $counter == 1 )  {  

echo "  زائر واحد فقط: عدد الزوار ";  
}  
elseif ( $counter == 2 )  {  

echo "  زائرين: عدد الزوار ";  
}  
elseif ( $counter >= 3 && $counter <= 10 )  {  

echo "الزوار دعد : $counter زوار";  
}  
else {  

echo "الزوار عدد : $counter زائر";  
}  
?>  

  : آما هو واضح في المثـال السابق سيتم ما يلي 
  

   1العداد يساوي : الشرط 
  ) زائر واحد فقط : عدد الزوار ( طبـاعة : اإلجراء 
   2العداد يساوي : الشرط 
  ) زائرين : عدد الزوار ( طبـاعة : اإلجراء 
   10 و اصغر أو يسـاوي 3العداد أآبر أو يساوي : الشرط 
  ) زوار ) العداد : ( عدد الزوار ( طبـاعة : اإلجراء 
  العداد ال يحقق أي من الشروط : الشرط 
  ) زائر ) العداد : ( عدد الزوار ( طبـاعة : اإلجراء 

  
 ، وهي من عالمات الجمع بين جملتين ، )و ( التي تعني && مالحظة بسيطة فقط ، وهي على العالمة 

  .فيجب أن تكون الجملتين صحيحتين لتحقق الشرط 
  
   : switch عبـاراة الـ -

 ، ولكن يمكن استخدام اآثر من شرطرين باسلوب أخر ، غير انه يجب ifهذه العبـارة قريبة جدًا من العبـارة 
 يتم تنفيذ االجراء المحدد لذلك الشرط أو الـ  وهي هنا بمثابة الشرط ، لكيcaseاسناد قيمة معينة للـ 

case وفي النهاية األمر يعود الى المصمم وايهما يفضل ، وآما في المثال السابق يمكن آتابة مثال بالـ ، 
switch بنفس الطريقة ، والمشكلة الوحيدة هي آما قلنا أنه يجب اسناد قيمة معينة لكل case وبالتالي 



، وهذه العميلة مجهدة النه  ) 10 الى 3( المثال السابق يجب تفريقه لكل قيمة من فإن الشرط الثالث من 
  : يجب آتابة سطر لكل قيمة آما يلي 

  
   3: القيمة 

   case : 3الـ 
  ) زوار ) العداد : ( عدد الزوار ( طبـاعة : االجراء 
   4: القيمة 

   case : 4الـ 
  )  زوار )العداد : ( عدد الزوار ( طبـاعة : االجراء 
   5: القيمة 

   case : 5الـ 
  ) زوار ) العداد : ( عدد الزوار ( طبـاعة : االجراء 
  ... الخ ......... 

  
وفي المثال التالي ساتغاضى عن الشرط الثالث بكامله ، واذآر بقية الشروط والحاالت لمجرد فهم طريقة 

  :عمل هذه العبـارة 
<?  
switch ($counter)  
{  
case "1";  

echo "  زائر واحد فقط: عدد الزوار ";  
break;  
case "2";  

echo "  زائرين: عدد الزوار ";  
break;  
default;  

echo "الزوار عدد : $counter زائر";  
break;  
}  
?>  

  : استخدمنا في هذه المثال بعض الجمل وتعني ما يلي 
Switchيتم عمل الشروط عليه  وتكتب في البداية مع ادراج اسم المتغير الذي س .  

Case ويكتب بجانبها الشرط ( .... )  أي في حالة .  
Break وتعني ايقاف العملية والخروج من الشرط بعد تنفيذ أحد اإلجراءات  .  

Defaukt وهي تقابل العبـارة else أي بمعنى أنها ألي حالة لم يتم ذآرها في الشروط .  
  
   : while حلقة التكرار -

لقات التكرار على األطالق ، بحيث تاخذ شرط واحد فقط وتبني على تنفيذ ما بين عالمات وهي ابسط ح
 هو انها ستقوم بتنفيذ االجراءات طالما آان الشرط صحيحًا ، if، والفرق الوحيد بينها وبين الـ { } الشروط 

ول من الجدوال وغيرها من وهذا يعني احتمال تنفيذ اإلجراء أآثر من مرة ، وهذ الدالة مفيدة في ادراج الحق
 ، PHPاالستخدامات ، بحيث لو افترضنا وجود جدول معين في قاعد بيانات ونريد ادراجه في صفحة 

فسيكون من اهم خيارات االستخدام هذه الدالة ، وباذن اهللا سيتم التطرق لقواعد البيانات في الدروس 
  :لدالة لفهم طريقة استخدامها القادمة ، وفي الوقت الحالي ساذآر مثال بسيط على هذه ا

<?  
$total = 10;  
while ( $total <= 50 )   
{  

echo " 50العدد أقل من<br>";  
$total +=10;  
}  
?>  



 while مرات ، الن حلقة التكرار 5سيتم طباعتها  ) 50العدد أقل من ( آير بسيط يمكن معرفة أن الجملة 
 ) 10( يساوي ) $ total( يح ، وفي المرة األولى آان المتغير قامت بتنفيذ االجراء طالما أن الشرط صح

، فتم تنفيذ ما بين عالمات الشرط ، ومن  ) 50( فعًال اصغر أو يساوي الـ ) $ total( والشرط صحيح الن الـ 
ومن ثم الرجوع والمقارنة من جديد ، وفي هذه الحالة  ) 10( بقيمة ) $ total( ذلك زيادة متغير المجموع 

.... وأيضـًا الشرط صحيح وبالتالي الدخول مرة أخرى وتنفيذ األجراء  ) 20( يساوي ) $ total( ار المتغير ص
وبالتالي الشرط صحيح ، ومن ثم تصبح  ) 50( يساوي ) $ total( وهكذا حتى يتم الوصول الى أن قيمة الـ 

  .ذ االجراءات ألن الشرط غير صحيح وفي هذه الحالة يتم ايقاف تنفي ) 60( تساوي ) $ total( قيمة الـ 
  
   : for حلقة التكرار -

 آانت القيمة االبتدائية whileيوجد طريقة أسهل للتعامل مع المثال السابق ، فاستخدام حلقة التكرار 
في سطر ، والشرط في سطر والزيـادة على المتغير في سطر أخر ، وبالتالي زيارة في ) $ total( للمتغير 

 ، فالمثـال التالي يبين طريقة أخرى الستخدام forعن ما يمكن استخدامه مع حلقة التكرار عدد األسطر 
  : بطريقة أسهل whileمثـال الـ 

<?  
for ( $total = 10;  $total <=50; $total +=10 )  
{  

echo " 50العدد أقل من<br>";  
}  
?>  

  : هو على الشكل التالي forوللتوضيح فان ترآيب الـ 
for ( مقدار الزيـادة; الشـرط; القيمة األفتراضية ; )  
{  
  اإلجراء المطلوب تنفيذه
} 
 

   : do while حلقة التكرار -
 والفرق الوحيد بينهما أن التأآد من الشرط وصحته من عدمها يتم بعد whileوهي نسخة أخرى من الـ 

  : وآمثال عليها whileتنفيذ االجراء وليس قبله آما في الـ 
<?  
$total = 10;  
do   
{  
echo " 50العدد أقل من  <br>";  
$total +=10;  
}  
while ( $total <= 50 );  
?>

  وفي نهاية الدرس اتمنى الفائدة للجميع



بسم اهللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على اشرف االنبياء والمرسلين اما بعد ، ففي هذا الدرس 
 خصوصًا ، لتكون Mysqlبمشيئة اهللا تعالى سنتطرق الى مفاهيم عامة عن قواعد البيانات عموما وعن الـ 

  . بداية فهم لقواعد البيانات الهامة ألي لغة برمجة 
  

 ، ونعني بذلك قواعد البيانات العالئقية ، والتي من خصائصها RDBMSى مصطلح الـ في البداية سنتعرف عل
سهولة الوصول الى البيانات المخزنة فيها ، وسرعة اتمام عمليات االستعالم المختلفة ، وباالضافة الى 

فيي المميزات األخرى فان هذه النوع يعتبر األآثر استخدامًا في جميع التطبيقات سواء المستخدمة 
  .  من هذا النوع Mysqlاالنترنت أو ذات الطابع البرمجي الخاص ، وبطبيعة الحال فإن الـ 

  
 ، والتي من شأنها تسهيل عملية فهمك التام لطريقة RDBMSومن المهم معرفة بعض االساسيات في الـ 

  .. عملها والتعامل معها 
  
   : Tables الجداول - 1

  . ، وهي عبارة عن أعمدة وصفوف تحتوي على قيم معينة تعتبر أآبر جزء في قاعد البيانات 
  
   : Columns األعمدة - 2

لكل عمود في الجدول أسم خاص يختلف عن أسماء األعمدة األخرى في نفس الجدول ، ويجب ان يكون 
لكل عمود نوع خاص به يصف نوع البيانات التي ستخزن فيه ، وآم يظهر في الصورة ، فان عمود الرقم من 

   . Text ، اما الحقلين اآلخرين فهي نصوص Integerع الرقمي النو

  
   : Rows الصفوف - 3

آل صف من صفوف الجدول يحتوي على قيم مختلفة ويمثل معلومات متكاملة عن قطاع معين ، وفي مثالنا 
  . تكاملة عن سخص معين يمثل معلومات م

  
   : Values القيم - 4

  . وهي ما تحتوي عليه تقاطعات الصفوف باالعمدة 
  
   : Keys المفاتيح - 5

وتعتبر من اساليب تسهيل الوصول الى المعومات في قواعد البيانات ، وفي مثالنا السابق نرى أن العمود 
Idتكون بشكل تلقائي عند ادراج أي صف جديد  يحتوي على ارقام متسلسلة ال تتكرر نهائيًا بل أنها ت

للجدول ، وبالتالي فإنها تعتبر المفتاح المناسب لكل صف من صفوف الجدول لضمان عدم االلتباس في 
  .اختيار الصفوف 

  
فلو افترضنا أن لدينا جدولين في قاعدة بيانات ، يحتوي الجدول األول على معلومات عن الدروس مفصلة 

  : الدروس ، على سبيل المثال على عدة حقول لتلك 
   ) .. Key_author( ، رقم الكاتب  ) lesson( ، الدرس  ) id( الرقم 

  : ويحتوي الجدول الثاني على بيانات األعضـاء آما يلي 
   ) .. name( ، االسم  ) Key_author( الرقم 

  
يدل على  ) Key_author (والمطلوب هو طريقة لربط الجدولين ، بحيث أن رقم الكاتب في جدول الدروس 

   ) . name( اسم الكاتب في جدول االعضـاء 
  

 في آال الجدولين هو مفتاح الربط Key_author) أو العمودين ( بالتدقيق في المثال يتضح أن الحقلين 
بينهما ، ولذلك يمكن الوصول الى اسم الكاتب اعتمادًا على رقمه من جدول الدروس ، وبالتالي الربط بين 

  . ولين الجد
  

 ، ولكن بهذه المقدمة البسيطة يمكن على االقل تصور Mysqlلن اتحدث طويًال عن مقدمات قواعد البيانات 
 خصوصًا ، ومن وجهة نظري فاالهم هو آيفية Mysqlبعض االساسيات حول قواعد البيانات عمومًا والـ 

ك ساتطرق في هذ الدرس الى نقطة هامة  ، ولذلPHPالتعامل مع قواعد البيانات بما يخدم احتاجاتنا مع الـ 
جدًا وهي ادارة قواعد البيانات ، وأعني بذلك عملية انشاء قواعد البيانات والجداول والتحكم في الحقول 

 ، ولعمل ذلك يوجد PHPوالبيانات وغيرها ، لتكون االسـاس للتعامل مع قواعد البيانات الحقًا عن طريق الـ 



التقليدية المباشرة باالعتماد على نظام الدوس في ذلك وبدون استخدام أي عدة طرق من اهمها الطريقة 
  . برامج أخرى لالدارة 

  
   : ، والتعامل معها Mysqlاالتصال بالـ 

 وبدون استخدام أي Mysqlآما قلنا أن الطريقة التقليدية هي االتصال بقواعد البيانات عن طريق سيرفر الـ 
 على الجهاز المستخدم بعد عملية Mysql أن نعرف مسار سيرفر الـ مكونات أخرى ، ولعمل ذلك نحتاج

، وبذلك يمكن  ) C:\mysql\bin( التثبيت ، آما قمنا بذلك في درس المقدمة ، وعادة يكون المسـار آالتالي 
   . Dos من داخل الـ mysql.exeتشغيل البرنامج 

  
  :عمومًا طريقة االتصال بقاعدة البيانات هي آالتالي 

mysql –h HostName –u UserName –p  
 باسم السيرفر لديك ، سواء آان السيرفر على نفس الجهاز وفي هذه الحالية HostNameمع استبدال الـ 

 ، أو أن السيرفر الذي تود االتصال به ليس على نفس الجهاز وبذلك تكتب المسار الكامل localhostتكتب 
 لديك ، Mysql باسم المستخدم الخاص بالـ UserNameل الـ ، ومع استبدا ) HostName( السم الـسيرفر 

 ، قم بادخالها وسيتم فتح Enterبعد ذلك سيتم طلب آلمة المرور الخاصة بقاعدة البيانات بعد الضغط على 
 فقط ليتم فتح االتصال بقاعدة البيانات فقط اذا آنت تعمل على mysql ، آما يمكن آتابة Mysqlاالتصال بالـ 
  . هاز وليس جهاز أخر نفس الج

  
  : آالتالي Mysqlسيظهر المؤشر الخاص باوامر الـ 

mysql>  
  . والتحكم بها Mysqlوبهذا نكون وصلنا الى المكان المطلوب لكتابة اوامر الـ 

  
  :األمر األول الذي سنقوم بكتابته يقوم باستعراض قواعد البيانات الموجودة على السيرفر واالمر هو 

show databases;  
، سيتم استعراض قواعد البيانات في السيرفر الذي قمنا ) > mysqlبعد مؤشر الـ ( بعد آتابة هذا األمر 

باالتصال به ، وفي حالة عدم وجود أي قاعدة بيانات قمت باعدادها من قبل ، فان من الطبيعي أن تجد 
   . test – mysqlاعدتان هي  ، وتلك القMysqlقاعدتي بيانات موجودة بشكل تلقائي عند تثبيت السيرفر 

  
ولمحاولة فهم الموضوع بشكل أآبر ، سنقوم بالتطرق الى مثـال يبين آيفية انشاء قاعدة بيانات ، وآيفية 

  .. الدخول لها والتعامل معها وانشاء الجداول ، ومن ثم حذفها 
  

 ، ولعمل ذلك قم PHP بعد استعراض قواعد البيانات باألمر السابق ، سنقوم بانشاء قاعدة بيانات باسم
  :بكتابة األمر التالي 

create database PHP;  
 PHP باضافة القاعدة 3سنرى أن قواعد البيانات أصبحت  ) show database( لو قمنا بكتابة األمر السابق 

  : PHP ، والستخدام اي منها نقوم بكتابة األمر التالي في مثالنا مع القاعدة mysql – testالى القاعدتين 
use PHP;  

لكتابة األوامر المتعلقة ) > mysql(  واستخدام المؤشر PHPوهذه يعني الدخول في قاعدة البيانات 
  .بالتعامل مع قاعدة بيانات بعينها 

  
أول هذه االوامر هو أمر انشاء جدول في قاعدة البيانات ، وهذه األمر يحتاج الى تفصيل دقيق لبعض 

اع البيانات فيها ، وبعض االشياء األخرى ، عمومًا قم بكتابة األمر التالي الخصائص مثل اسماء الحقول وانو
  :وساقوم بشرح آافة التفاصيل بعد المثال 

create table users (  
id Int not null auto_increment Primary Key,  
name text not null,  
counter int  
);  

  : شرح المثال 
   . usersوهذا يعني انشاء جدول باسم  ) create table users(  قمنا بكتابة -
  . يعني بداية تسمية حقول الجدول وخصائص تلك الحقول )  القوس -
يعني وصف نوع البيانات التي ستخزن في الـحقل  ) int( والرمز  ) id(  السطر األول من اسماء الحقول هو -



 )id ( ، اما الرمز ، وهي في هذه الحالة تعني نوع البيانات الرقمية  )not null (  فيعني عدم امكانية أن
يجعل الحقل يحتوي  ) auto_increment( يكون هذا الحقل فـارغًا ، بل يجب أن يحتوي على قيمة ، والـ 

 ويبدأ بالزيادة بمقدار واحد في آل مرة يتم 1على قيم متسلسلة يستحيل تكرارها ، وسيبدأ من الرقم 
يعني أن الحقل هو المفتاح  ) Primary Key( ول ، وفي النهاية الرمز ادخال صف جديد الى هذا الجد

الرئيسي لهذا الجدول أو بمعني أنه سيتم التفريق بين صفوف الجدول اعتمادًا على هذا الحقل ولهذا 
  . لضمان عدم اختالط البيانات  ) auto_increment( وضعنا 

أي نصي ، ونفس الرمز السابق  ) text( ع البيانات ونو ) name(  السطر الثاني يحتوي على اسم الحقل -
   ) . not null( الذي ذآرناه وهو 

 not null( ، والحظ أننا لم نذآر  ) int( ونوع البيانات  ) counter(  السطر الثالث يحتوي على اسم الحقل -
وبالتالي يمكن أن يكون هذا الحقل فارغًا ال يحتوي على أي قيمة ، ولن يكون هناك أي تعارض أو مشكلة ) 

  . بعكس الحقلين السابقتين 
  . ، سيكون بدون فاصلة (  في السطر قبل األخير ، أي قبل عالمة االغالق -
  . ; ) السطر األخير يحتوي على اقفال عملية انشاء الجدول بالعالمة -

  
عمومًا هذا المثال يعطي نبذة بسيطة عن آيفية اجراء مثل هذه االوامر ، وسنتطرق الى بقية األوامر في 

  .األسطر القليلة القادمة 
  

  :يمكنك استعراض الجداول الموجودة في قاعدة بيانات عن طريق األمر 
show tables;  

 التي PHP موجود في قاعدة البيانات usersولو قمت بتطبيق ذلك على المثال السابق فسترى أن الجدول 
  . قمنا بانشاءها 

  
 الذي قمنا بانشاءه في المثال السابق ، عن طريق usersيمكن آذلك استعراض خصائص الجدول السابق 

  :األمر التالي 
describe users;  

  . سترى أن حقول الجدول وخصائص آل جدول ظهرت لك بشكل واضح 
  
   :ل  التعامل مع بيانات الجداو-

 ، بل وآيفية التعامل مع تلك usersبقي أن نذآر الطرق التي يمكن من خاللها ادخال البيانات الى الجدول 
البيانات بالتعديل والحذف وغير ذلك ، وآما قلنا سابقًا أن هذه االساسيات مفيدة جدًا في البرمجة بلغة الـ 

PHP مع قواعد البيانات عن طريق البي اتش بي ،  ، بل إن فهم هذه الطرق هو المفتاح االساسي للتعامل  
  

  :عمومًا أول تلك األوامر هو اضافة صف جديد الى الجدول ، وهذا ما يبينه المثال التالي 
insert into users set  
name = “Ahmad”;  
counter = 3  
;  

(  اسم الحقل counterاألول ، ) العمود (  اسم الحقل name هو اسم الجدول ، usersمع مالحظة أن 
 ) id لم نتطرق له ، الننا في اعدادنا للجدول ذآرنا أن الحقل idالثاني ، آما تالحظ أن الحقل ) العمود 

auto_increment (  أي ستضاف اليه القيم بشكل تلقائي وبشكل منظم ، آما قلنا في آل مرة يزيد العداد
(  باستبدال ما يجب استبداله من اسم الجدول  ، و بطبعية الحال يمكنك القياس على هذا المثال1بقيمة 
users (  واسماء الحقول )name – counter (  وآذلك البيانات بما يناسب الذي تريد القيام به.  

  
هذا بالنسبة الضافة بيانات جديدة الى جدول معين ، اما بالنسبة الستعراض البيانات في الجدول فكما يلي 

:  
select * from users;  

 قد تم سردها ، واذا آنت users، ولذلك ستجد أن جميع البيانات التي في الجدول ) اختر  ( select ومعني
ملتزمًا بالمثال السابق حرفيًا فستجد أن البيانات التي اضفناها في المثال السابق ظهرت على شكل صف 

ض البيانات تجد أن بياناتك من صفوف الجدول ، وبالتالي آلما اضفت صفًا جديدًا الى الجدول وقمت باستعرا
 باي usersقد تم تخزينها ، وينطبق الكالم السابق حول االستبدال هنا ايضا ، فيمكن استبدال اسم الجدول 

اسم لجدول في قاعدة البيانات المستخدمة ، وللتاآد من اسماء الجداول قم باستخدام الطريقة السابق 
   ) . show tables( ذآرها وهي 



  
 وهو آثرت استخدامه في التعامل selectيرة التي ساتطرق لها هي ما يجب معرفته حول األمر النقطة األخ

عن طريق البي اتش بي ، وبالتالي يجب عليك فهم طريقة آتابته بشكل آامل ، باالضافة الى خيارات 
ختيار البيانات من االختيار إن صح التعبير ، وهي ما يتم آتابته بعد الجملة السابقة من خيارات تحدد طريقة ا

  . شروط وترتيب وحدود وهذا ما ساذآره في االسطر القليلة القادمة 
  

  : فلفترض أن الجدول السابق يحتوي على أآثر من صف من البيانات بالشكل التالي 
  

  : اما البيانات التي نود جلبها فهي آما يلي لكل نقطة على حدة 
   .  بيانات االعضاء الذين ليس لهم أي موضوع- 1
  .  مرتبين من االآثر الى االقل 5 بيانات االعضاء الذين لهم مواضيع أآثر من - 2
   . Ahmed بيانات العضو - 3
  .  بيانات جميع االعضاء مرتبين حسب االسم - 4
  .  بيانات العضو األآثر مواضيعًا - 5
  

  : فيمكن التعامل معها آما يلي الحالة األولىسنأخذ آل حالة على حدة ، أما 
select * from users where counter=0;  

يساوي صفر ،  ) counter( أي بحيث أن الحقل  ) where counter=0( الزيـادة التي قمنا بوضعها هي 
فيها على القيمة صفر ،  ) counter( وبالتالي سيتم اهمال أي صف من البيانات التي ال يحتوي الحقل 

  . فيها على صفر وسيتم جلب البيانات التي يحتوي هذا الحقل
  

  :الحالة الثانية 
select * from users where counter >= 5 order by counter;  

وهو واضح آما في المثال السابق ولكن تم تغيير  ) where counter<  =5( في هذا المثال اضفنا الشرط 
قم ( وتعني  ) order by counter( الشرط ال اقل وال اآثر ، اما االضافة األخرى فهي طريقة الترتيب وهي 

، وهناك طريقة أخرى للتحكم في الترتيب اما تصاعدي  ) counterبترتيب البيانات المختارة بحسب الحقل 
 ليكون الترتيب تنازليًا آما هو الحال في المثال السابق ، فسواء ذآرت ذلك ascأو تنازلي وذلك باضافة آلمة 

ي ، اما االهم فهو طريقة الترتيب التصاعدي من االقل الى االآبر ويتم أو سيتم اعتبارها تنازليًا بشكل تلقائ
  : بعد الترتيب مباشرة لتصبح آما يلي descذلك عن طريق آتابة الكلمة 

select * from users where counter >= 5 order by counter desc;  
  

  :الحالة الثالثة 
select * from users where name = “Ahmed”;  

  . ظ أن الفرق الوحيد هنا هو استخدام عالمات التنصيص ، الن نوع البيانات نصية الح
  
  

  :الحالة الرابعة 
select * from users order by name;  

وقد أوردت هذا المثال لبيان أنه يمكن استخدام أحد الخيارات لجلب البيانات وترك باقي الخيارات ، فيمكن 
، اما  ) where – limit( وعدم استخدام الخيارات الباقية  ) order( ترتيب آما في المثال استخدام خيار ال

 هي ما سيتم التطرق اليه في limit فقد تطرقنا لنا سابقًا وتعرفنا على فائدته ، والخيـار األخر whereالخيار 
  : المثال التالي الخاص بالحالة الخامسة 

  
  :الحالة الخامسة 

select * from users order by counter limit 1;  
 ستجد أن جميع limit تعني عدد الصفوف المختارة ، أي لو قمنا بكتابة المثال السابق بدون الـ limitوالـ 

 نقوم بتحديد عدد الصفوف التي سيتم اختيارها استنادًا limitالبيانات سيتم اختيارها ، ولكن باستخدام الـ 
 ) desc(  ولم نذآر counterظ قمنا بترتيب البيانات بحسب الحقل على طريقة ترتيبنا للبيانات ، فكما تالح

ولذلك فالبيانات يتم ترتيبها من االآبر الى االصغر ، وبالتالي فاختيارنا للحقل األول يقضي باختيار بيانات 
  .الشخص األآثر آتابة للمواضيع 

  



لتعديل على البيانات الموجودة في بقي أن نذآر طريقي التعديل والحذف ليكتمل الدرس ، وسنبدأ بطريقة ا
  : ، والمثال التالي يوضح الطريقة التي سيتم شرحها بعد المثال PHP من قاعدة البيانات usersالجدول 

update users set  
name = “Naser”,  
counter = 30  
where name=”Ahmad”;  

 الجدول الذي نعمل عليه ، وفي  هو اسمusers، والـ ) قم بتحديث (  تعني تحدبث أو updateالجملة 
 30 ، والسطر الذي يليه قمنا باسناد القيمة name الى الحقل Naserالسطر الثاني قمنا باسناد القيمة 

 ، ولكن لو توقفنا هنا بدون ذآر الصف الذي سيتم التعديل عليه ، سيتم تعديل آافة counterالى الحقل 
، بمعنى أن ” where name=”Ahmad آتبنا في النهاية الصفوف في الجدول مهما آان عددها ، ولذلك

 على القيمة nameالتغيرات السابقة ستحدث فقط على الصف من البيانات التي يحتوي فيها الحقل 
Ahmad .   

  
ربما يكون المثال غير واضح بشكل آافي ، ولكن مع التمرس والمحاولة ستجد أن المسألة منطقية وواضحة 

لم يبقى لدينا اال طريقة الحذف ، سواء آان لكل البيانات في الجدول ، أو لصف معين بشكل آبير ، عمومًا 
  :من البيانات وسنرى ذلك في المثالين التاليين ، وهما ما سنختم به هذا الدرس 

delete from users;  
ن أن  آما هو واضح ، ولذلك آن متأآدًا مusersاألمر السابق آفيل بالغاء جميع الصفوف في الجدول 

  .التجارب التي تقوم بها هي على بيانات غير هامة 
delete from users  
where id = 1 ;  
وهذا الحذف سيتم على الصف الذي يتحقق عليه الشرط ، وفي هذه الحالة على الصف من البيانات التي 

   .1 على القيمة idيحتوي فيها الحقل 



    ) :Function( الدوال      
آذلك توجد إمكانية إنشاء دوال تؤدي ) محددة (  العديد من الدوال التي تقوم بوظيفة معينة PHPيوجد في 

  ) آيفية إنشاء دوال ( وظيفة خاصة وحديثنا هنا عن هذا النوع من الدوال 
 بمعالجة هذه المتغيرات وتخرج ثم تقوم)  معطيات –متغيرات ( الدالة تقوم بتنفيذ شئ معين حيث تأخذ 

  . قيمة أخرى 
  
  : الترآيب – الشكل العام -

Function اسم الدالة )  البارامتر – المتغيرات –المعطيات (   
{  
 هنا يتم آتابة الكود 
Return )  البارامتر – المتغيرات –المعطيات  (   ; 
} 

  
   : تعريف الدالة -

 المتغيرات – بعدها اسم الدالة وبعد االسم نكتب المعطيات functionلكي نقوم بتعريف دالة نكتب آلمة 
  . بين قوسين 

  
  :مثال 

<?  
Function aa($s)    
?>  

  .  هو اسم الدالة ، وبالتأآيد يمكن أن يكون أي اسم aaحيث 
)s$ ( هو ) أي اسم من هذه آما تحب أن تسميه )  البارامتر – المعطى –المتغر ، .  

  . لة منقوطة بعد هذا السطر مع مالحظة عدم وضع فاص
  

 return، آما يجب أن ننهي الدالة بكلمة { } بين العالمتين ) عمل الدالة ( بعد ذلك نقوم بكتابة آود الدالة 
  .. إلعالم الدالة بأن وظيفتها قد انتهت باالضافة الى ذآر اسم المتغير المذآور في تعريف الدالة سابقا 

  
  :مثال 

<?  
Return($s) ;  
?>  

  
   : استخدامات الدالة -

 في أولها أو آخرها بمعنى انه يمكن استدعاء دالة تم phpيمكن وضع الدالة في أي مكان في شفرة 
  . تعريفها في أخر الشفرة أو العكس 

  
   ) :طباعة الدالة (  إظهار نتيجة الدالة -

  ..  وبعده طبعا اسم الدالة print أو echoنستخدم األمر الخاصة بالطباعة 
  

  :مثال 
<?  
echo aa(5);  
print aa(5);  
?>  

  :مثال آامل 
<?  

  تعريف الدالة //
function aa($a)  
{  
$a=$a*$a*$a*$a;  
return($a);  



}  
   فيها5طبـاعة ناتج الدالة عند ادخال الرقم  //

echo aa(5);  
?>  

عة بمعنى أن العدد مضروب في نفسه أربع مرات اسم الدالة هذه الدالة تقوم بحساب عدد مرفوع ألس أرب
aa وعند طباعة مخرجات الدالة لرقم ، آتبنا أمر الطباعة قبل اسم الدالة والرقم المراد حساب األس الرابع 

وهكذا إذا وضعنا أي رقم آخر سوف تقوم الدالة بحساب األس الرابع للرقم مباشر وفي ) 5(له بين قوسين 
   .625 يتم طبع الرقم مثالنا هذا

  
نقطة أخرى هي أننا قمنا بتمرير قيمة ثابتة الى الدالة ، ولذلك يمكننا أن نمرر للدالة متغير آما في المثال 

  :التالي 
<?  
function as($a)  
{  
$a=$a*$a*$a*3  ;  
return($a) ;  
}  
$z=10 ;  
echo as ($z) ;  
?>  

$ z ، ونالحظ أننا مررنا المتغير 3 في نفسه ثالث مرات ثم في الرقم في هذا المثال تقوم الدالة بضرب العدد
ولذلك تقوم الدالة في هذا  . echo وآتبناها جميعها في سطر طباعة نتيجة الدالة باألمر asالى الدالة 

 ومن ثم يتم طباعة الناتج ، 3000 يكون الناتج 3 في نفسه ثالث مرات ثم في 10المثال بضرب الرقم 
  . الحال آلما غيرنا قيمة المتغير أختلفت نتيجة الدالة وبطبيعة



   : العمليات الرياضية -     
/ ) ، قسمة *  ، ضرب -، طرح + جمع ( هي نفسها العمليات التي درستها في المرحلة االبتدائية من 

  ( % ) .. والزائد عليهم التي لم تدرسه تقريبا هو باقي القسمة 
  

   :PHPمثال شامل على آل العمليات في الـ 
<?  
$a = 6;  
$b=2;  
$c= $a +$b;  
8ف نحصل على ناتج الجمع سو //   
 
$c= $a -$b;  
4سوف نحصل على ناتج الطرح  //   
 
$c= $a * $b;  
12سوف نحصل على ناتج الضرب  //   
 
$c= $a /$b;  
3سوف نحصل على ناتج القسمة  //   
 
$a = 7;  
$b=2;  
$c= $a % $b;  
1سوف نحصل على باقي القسمة  //   
?>

  
   : Assignment عمليات -

  
 =  
  :$ a في المتغير 3ظ القيمة في المتغير ، بمعنى خزن القيمة احف

<?  
$a = 3;  
print $a;  
3يطبع  //   
?>

  
 +=  

  :إضافة قيمة إلى قيمة في نفس المتغير 
<?  
$a = 3;  
$a += 3;  
print $a;  
6يطبع  //   
?>

=-   
  a$اطرح المقدار واحد من المقدار ثالثة في المتغير 

<?  
$a = 3;  
$a -= 1;  
print $a;  
2يطبع  //   
?>



 *=  
  : ويكون الناتج مخزن في نفس المتغير 2 بالقيمة 3يضرب القيمة 

<?  
$a = 3;  
$a *= 2;  
print $a;  
6يطبع الناتج  //   
?>

 /=  
  :يقسم قيمة على قيمه أخرى 

<?  
$a = 6;  
$a /= 2;  
print $a;  
3يطبع ناتج القسمة  //       
?>

 .=  
  :حرفية دمج سلسلة 

<?  
$a = "This is ";  
$a .= "a test.";  
print $a;  
  يطبع الجملة التالية : //
// This is a test.  
?>

  
   : عوامل اإلضافة و الطرح -

 ، 2 أو طرح واحد منه بحيث يصبح 4 و أردنا إضافة واحد إليه بحيث يصبح a=3$لو افترضنا أننا لدينا المتغير 
  : ية لدينا العوامل التال

  
$a ++ ارجع قيمةa ثم اضف واحد إليها   

++$a اضف واحد إليها ثم ارجع القيمة   
$a-- ارجع القيمة ثم اطرح واحد منها   
--$a اطرح واحد ثم ارجع القيمة   
  

++value   
  :يتم إضافة واحد إلى الرقم خمسة 

<?  
$a = 5;  
print ++$a;  
6يطبع القيمة  //   
?> 

value ++  
  :نفسها وفي استخدام ثاني تزيد القيمة واحد يرجع القيمة 

<?  
$a = 5;  
print $a++;  
6طباعة الرقم  //   
print "<br>";  
print $a;  
5طباعة الرقم  //   
?> 



--value   
  :يطرح من القيمة واحد 

<?  
$a = 5;  
print --$a;  
4يطبع الرقم  //   
?> 

value--   
  :رح منها واحد يرجع القيمة نفسها وفي استخدام ثاني يط

<?  
$a = 5;  
print $a--;  
4يطبع الرقم  //   
print "<br>";  
print $a;  
5يطبع الرقم  //   
?> 

  
   : Comparasion Operators عمليات المقارنة -

  
$a == $b المتغيران متساويان  ..  
$a ===$b المتغيران متساويان و من نفس النوع  ..  
$a=! $bوي الثاني  المتغير االول ال يسا ..  
$a !==$b المتغير االول ال يساوي الثاني وليس من نفس النوع  ..  
$a$ < b أآبر من  ..  
$a$ > b أصغر من  ..  
$a< =$b أآبر من او يساوي  ..  
$a> =$bمن او يساوي  أصغر  ..  
  

   )تساوي== (
  :ي تساوي القيمة المخزنة في المتغير األول بالقيمة المخزنة في المتغير الثان

<?  
$x = 7;  
$y = "7";  

if ($x == $y) print $x . " تساوي " . $y;  
  7 تساوي 7يطبع  //

?>  
   )تساوي ومن نفس النوع === ( 

( تساوي القيمة المخزنة في المتغير األول بالقيمة المخزنة في المتغير الثاني وتكون القيم من نفس النوع 
  ) : عددية –حرفية 

<?  
$x = 7;  
$y = 7;  
if ($x === $y) print $x . " is identical to " . $y;  
7يطبع  //  is identical to 7  
?> 

  )ال تساوي != ( 
  :إذا آانت القيم المخزنة في المتغيرين غير متساويين 

<?  
$x = 8;  
$y = 4;  
if ($x != $y) print $x . " تساوي ال " . $y;  



4 ال تساوي 8يطبع  //   
?> 

   ) تساوي وال من نفس النوع  ال!== (
  :إذا آانت القيم المخزنة في المتغيرين غير متساويين وليست من نفس النوع 

<?  
$x = 8;  
$y = 9;  
if ($x !== $y) print $x . " iمن نفس نوع ليست " . $y;  
9 ليست من نفس نوع 8يطبع  //   
?> 

   )أقل من ( < 
   :مقارنة بين قيمتين واحدة أقل من االخرى

<?  
$x = 5;  
$y = 9;  
if ($x < $y) print $x . " من أقل  " . $y;  
9 أقل من 5يطبع  //   
?> 

   )أآبر من ( > 
  :مقارنة بين قيمتين واحدة أآبر من االخرى 

<?  
$x = 9 ;  
$y = 5;  
if ($x > $y) print $x . " من اآبر  " . $y;  
5 أآبر من 9   يطبع //   
?> 

   )وي أقل من ويسا= ( <
  :مقارنة بين قيمتين واحدة أقل من االخرى أو مساوية لها 

<?  
$x = 5;  
$y = 5;  
if ($x <= $y) print $x;  
5يطبع القيمة  //   
?> 

   )أآبر من ويساوي = ( >
  :مقارنة بين قيمتين واحدة أآبر من االخرى و مساوية لها 

<?  
$x = 7;  
$y = 5;  
if ($x >= $y) print $x;  
7طبع القيمة ي //   
?> 

  
    :Logical Operationsالعمليات المنطقية 

لكي تكون قيمة الشرط صحيحة فيجب أن تنطبق القواعد التالية الخاصة بكل عامل منطقي على حدة ، 
  : والعوامل هي 

 )and (  يجب تحقق االثنين$a and $b   
 )or (  يجب تحقق آالهما او احدهما$a or $b   
 )Xor ( احدهما و ليس آالهما يجب تحقق $a xor $b   

   a !$aنفي تحقق الشرط نفي لقيمة ( ! ) 
  

بالشكل  ) Xor( والـ ) | ( بالشكل التالي  ) or( والـ ) & ( بالشكل التالي  ) and( يمكن آتابة الـ : مالحظة 



  ) .. ^ ( التالي 
  

And )  و(   
 نفذ أمر الطباعة واطبع 5غير الثاني يساوي  والمت7إذا تحقق الشرطان ، بمعنى المتغير األول يساوي 

  :صحيح 
<?  
$x = 7;  
$y = 5;  
if (($x == 7) and ($y == 5)) print "صحيح";  
  يتم طباعة صحيح //
?> 

Or )  أو(   
  :إذا آان أحد الشرطين صحيح أو االثنين صحيحين نفذ أمر الطباعة 

<?  
$x = 7;  
$y = 5;  
if (($x == 7) or ($y == 8)) print "True";  
// True  يطبع  
?> 

Xor   
  :إذا تحقق أحد الشرطين وليس االثنين معا ينفذ أمر الطباعة 

<?  
$x = 7;  
$y = 5;  
if (($x == 7) xor ($y == 8)) print "True";  
// True تحقق شرط واحد فقط فيتم طباعة آلمة  
?> 

   ) النفي ! (
  :أمر الطباعة إذا آانت جملة الشرط غير صحيحة نفذ 

<?  
$y = 5;  
if (! ($y == 10)) print "True";  
صحيحة غير فيه المخزنة القيمة المتغير ألن True يطبع        
?> 

 &&  
  :لكن االختالف في ترتيب تنفيذ أولويات العمليات  ) and( له نفس وظيفة && المعامل 

<?  
$x = 7;  
$y = 5;  
if (($x == 7) && ($y == 5)) print "True";  
// True يطبع  
?> 

 ||  
  :لكن االختالف في ترتيب تنفيذ أولويات العمليات  ) or( له نفس وظيفة || المعامل 

<?  
$x = 7;  
$y = 5;  
if (($x == 7) || ($y == 5)) print "True";  
// True يطبع  
?> 



الهمية موضوع قواعد البيانات ، سوف نقوم في هذه الدورة بتغطية دوال قواعد البيانات وهي اثنتان وثالثون 
  : دالة فإلى الدرس األول 

  
   :mysql_connect الدالة - 1

integer mysql_connect(string host, string username,  
string password); 

البيانات وتعيد لك رقم يفيدك اذا آان لديك أآثر من اتصال بقواعد تقوم هذه الدالة باالتصال مع قاعدة 
البيانات ، احتفظ به الستخدامه في دوال أخرى تالية اذا آان هناك حاجة لذلك آما قلنا ، اما الوضع 

الطبيعي فال يحتاج اال الى االتصال بالطريقة السابقة فقط وبدون االحتفاظ بأي رقم ، فقط مرر للدالة اسم 
خادم واسم المستخدم وآلمة المرور ، ولكن يتوجب عليك بعد االنتهاء أن تغلق االتصال باستخدام الدالة ال

mysql_close   
  :مثال 

<?  
$link = mysql_connect("db.azzozhsn.f2s.com","mag","Pass");  
?>

  
   :mysql_pconnect الدالة - 2

integer mysql_pconnect(string host, string username,  
strin password); 

  :هذه الدالة تقوم بما تقوم به الدلة السابقة إال أنه ال يتوجب عليك إغالق االتصال ، مثال
<?  
$link = mysql_pconnect("db.azzozhsn.f2s.com","mag","Pass");  
?>

  
   :mysql_select_db الدالة - 3

boolean mysql_select_db(string database, integer link); 
  :مثال. تقوم هذه الدالة باختيار قاعد البيانات المحدد لها

<?  
mysql_select_db(string database, integer link);  
?>

  
   :mysql_db_query الدالة - 4

boolean mysql_db_query(string database, string query,  
integer link); 

  : مثالdatabaseدة البيانات المفتوحة بالمعطى  على قاعSQLتقوم هذه الدالة بتنفيذ سطر 
<?  
$link = mysql_connect("db.azzozhsn.f2s.com","mag","Pass");   
$Query = "DELETE FROM magazine";   
$result = mysql_db_query("mag", $Query, $link);  
?>

  
   :mysql_close الدالة - 5

boolean mysql_close(integer link); 
   mysql_connectقاعدة البيانات ، مرر لها رقم االتصال المعاد من الدالة ) إغالق( تقوم هذه الدالة بقطع 

  :مثال
<?  
  .. البيانات االتصال بقاعدة //
$link = mysql_connect("localhost","mag","Pass");   
  .. اغالق االتصال بقاعدة البيانات //
mysql_close($link);  
?>

  



  :mysql_queryالدالة  - 6
integer = mysql_query(string query, integer link); 

 يقتصر عملها على mysql_query تقريبًا إال أن الدالة mysql_db_queryتقوم هذه الدالة بما تقوم به الدالة 
   . mysql_select_dbقاعدة البيانات المحددة بالدالة 

  . ل الدالة على االتصال األخيرفي حالة عدم تمرير رقم االتصال فستعم
  :مثال

<?  
$link = mysql_connect("localhost","mag","Pass");   
$query = "DELETE FROM magazine";   
$result = mysql_query($query, $link);  
?>

  
   :mysql_errno الدالة - 7

integer mysql_errno(integer link); 
  .خر خطأ حدث في التعامل مع قاعدة البياناتتقوم هذه الدالة بإعادة رقم آ

  
   :mysql_error الدالة - 8

string mysql_error(integer link); 
  .تعيد هذه الدالة رسالة الخطأ الحاصل في قاعدة البيانات 

  
   :mysql_create_db الدالة - 9

boolean mysql_create_db(string databasename, integer link); 
دالة بإنشاء قاعدة بيانات جديدة مرر لها اسم قاعدة البيانات ورقم االتصال العائد من الدالة تقوم هذه ال

mysql_connect أومن الدالة mysql_pconnect ..   
  :مثال

<?  
  اإلتصـال بقاعدة بيانات اسمها az الباسورد حيث أن الفراغ هو //
$link = mysql_pconnect("localhost", "az", "");  
  انشاء قاعدة بيانات جديدة //
if (! mysql_create_db($link, "mag"))  
{  
    print("الجديدة فشل إنشاء قاعدة البيانات")  
    exit();  
}  
?>

  
   :mysql_drop_db الدالة -10

boolean mysql_drop_db(string databasename, integer link); 
   .. databasenameلمحددة بالمعطى تقوم هذه الدالة بحذف قاعدة البيانات ا

  
   :mysql_list_dbs الدالة -11

integer mysql_list_dbs(integer link); 
تقوم هذه الدالة بإعادة موشر لكل قواعد البيانات الموجودة في الخادم لغرض استعمالها مع الدالة 

mysql_fetch_row وأمثالها .  
  

   :mysql_field_seek الدالة -12
boolean mysql_field_seek(integer result, integer field); 

  :مثال . تقوم هذه الدالة بتحديد الحقل المرر إليها رقمه 
<?  
  اإلتصـال بقاعدة بيانات اسمها az الباسورد حيث أن الفراغ هو //
$dbLink = mysql_pconnect("localhost","az","");  
//  Authors أختيـار قاعدة البيانات  



mysql_select_db("Authers", $dbLink);  
// Adress اختيار جميع الحقول من الجدول  
$Query = "SELECT * FROM adress";  
$result = mysql_query($Query, $dbLink);  
  االنتقال الى الحقل الثاني اعتمادًا على عملية االختيار //
mysql_field_seek($reslut, 1);  
?>

  
   :ysql_field_namem الدالة -13

string mysql_field_name(integer result, integer feild); 
. األول ) العمود ( تعيد هذه الدالة اسم الحقل المحدد بالرقم المرر إليها والذي يبدأ بالرقم صفر للحقل 

  . مثالها سيأتي بعد قليل 
  

   :mysql_field_type الدالة -14
string mysql_field_type(integer result, integer feild); 

المثال . األول ) العمود ( تعيد هذه الدالة نوع الحقل المحدد بالرقم المرر إليها والذي يبدأ بالرقم صفر للحقل 
  ..سيأتي بعد قليل أيضًا 

  
   :mysql_field_len الدالة -15

string mysql_field_len(integer result, integer feild); 
األول ) العمود ( الة طول الحقل بالبايت المحدد بالرقم المرر إليها والذي يبدأ بالرقم صفر للحقل تعيد هذه الد

  .. المثال بعد قليل . 
  

   :mysql_field_flags الدالة -16
string mysql_field_flags(integer result, integer feild); 

  . األول ) العمود ( والذي يبدأ بالرقم صفر للحقل تعيد هذه الدالة وصف الحقل المحدد بالرقم المرر إليها 
  

  :mysql_list الدالة -17
mysql_list(string database, string table, integer link); 

  :المثال الشامل 
<?  
  اإلتصـال بقاعدة بيانات اسمها az الباسورد حيث أن الفراغ هو //
$link = mysql_pconnect("localhost", "az", "");  
  ترتيب الحقول وجلبها //
$result = mysql_list_field("mag", "table", integer link);  
  حلقة تكرار للمرور على آل حقل //
for ($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_field الدالة -18

<? 
object mysql_fetch_field(integer result, integer field); 
?> 
 

ترقم بدايًة من صفر وصف استخدم هذه الدالة لتحصل على معلومات حول حقول الجدول المراد، الحقول 
  :الحقل مشروح في الجدول التالي



  

  الوصف  الخاصة

blob   إذا آانتTRUEفالحقل عبارة عن عن حقل بيانات آبير   

maxlength  الطول األقصى للحقل  

multiple_key   تكونTRUEإذا آان الحقل مفتاحًا   

name  أسم الحقل  

not_null   تكونTRUE أن يكون فارغًا إذا آان الحقل ال يمكن  

numric   تكونTRUEإذا آان الحقل يرقم تلقائيًا   

primary_key   تكونTRUEإذا آان الحقل يمثل مفتاحًا رئيسًا   

unque_key   تكونTRUEإذا آان الحقل يمثل مفتاحًا ثانويًا   

zerofill   تكونTRUE 0 إذاآان الحقل يمأل بالقيمة  

  
  : mysql_fetch_lengths الدالة - 19

<? 
array mysql_fetch_lengths(integer result); 
?> 

  .resultاستخدم هذه الدالة لتعيد مصفوفة تحتوي على الطول األقصى لكل حقل 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_array  الدالة- 20
<? 
array mysql_fetch_array(integer result); 
?> 

  :مثال. هذه الدالة تعيد مصفوفة تحتوي على قيم سجل وتنقل المؤشر إلى السجل التالي
<? 
//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, $link); 
//Get every row 
while($row=mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC)){ 
 //Print mane and id 



    print({$row["id"]}={$row["name"]}); 
} 
?> 
 

   :mysql_fetch_object الدالة -21
<? 
object mysql_fetch_object(integer result) 
?> 

عند استدعاء الدالة ينتقل المؤشر إلى .  إال أنها تعيد آائنmysql_fetch_arrayهذه الدالة تشبه الدالة 
لى نهاية الجدول ثم استدعيت الدالة مرة أخرى فإنها تعيد القيمة السجل التالي في الجدول، وإذا ةصل إ

FALSEمثال :  
<? 
while($row=mysql_fetch_object(result)){ 
 //print id and name 
    print ("$row->id, $row->name") 
} 
?> 

  
   :mysql_fetch_row الدالة -22

الجدول وآل استدعاء يعيد قيمة الحقول في هذه الدالة تعيد مصفوفة تحتوي على قيم حقول سجل من 
  :مثال. السجل التالي في الواقع هذه الدالة تشبه الدالتين السابقتين

<? 
while($row=mysql_fetch_row(result)){ 
 //print id and name 
    print ("$row[0], $row[1]") 
} 
?> 

  
   :mysql_change_user الدالة -23

<? 
musql_change_user(string user, string password, string db, integer link); 
?> 

  . استخدم هذه الدالة لتغيير مستخدم قاعدة بيانات المتصل بها
  .  اختيارية وفي حالة فقدهما يستعاض عنهما باالتصال الحاليdb ,linkالمعطيان 

  . أو ما بعدهاMySQL 3.23.3هذه الدالة تتطلب إصدار 
 
 
 



بسم اهللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على اشرف االنبياء والمرسلين ، في هذا الدرس احببت أن 
اجيب على تسآول آثيرًا ما يطرح في المنتديات وهو عن التاريخ باللغة العربية ، واتمنى من اهللا التوفيق 

  .. في طرح الموضوع بشكل مبسط وفي متناول الجميع 
  

للموضوع أود اإلشارة اال أن الطريقة المشروحة في هذا الدرس تعتمد على التاريخ في البداية وآمقدمة 
الميالدي ، وبالتاآيد يمكن استخدامها مع التاريخ الهجري ولكن تحتاج الى تعديل وحسابات خاصة ، وباذن 

  . اهللا سيتم شرحها في المستقبل 
  

، احد ) أي قيمتين العداد مخرجات الدالة (  ، ولها معاملين Dateدالة التاريخ في البي اتش بي هي 
المعاملين اجباري والثاني اختياري ، اما االول وهو االهم تعتمد عليه مخرجات التاريخ بشكل اساسي مثل 

 UNIX( وغيرها ، اما المعامل الثاني فهو ما يسمى بـ .. ضبط السنة بخانتين أو ضبط الشهر باسم الشهر 
time stamp ( اليونكس وآيفية تخزين التاريخ فيه ، عمومًا ما يهمنا هنا هو المعامل األول وهو خاص بنظام

  :، وآمثال على ما ذآرنا  ) Format String( وهو ما يسمى بـ 
<?  
$today = date(Y-m-d);  
echo $today;  
?>

تي يمكن  ، والهمية الرموز ال13-03-2002هذا المثال سيقوم بطباعة تاريخ اليوم على الشكل التالي 
  :  ساذآر اهمها Dateاستخدامها مع الـ 

d 31 الى 01 رقم اليوم في الشهر على شكل خانتين من .   
D خانات مثل 3 اسم اليوم في االسبوع على شكل Mon أي االثنين  .  
g 12 الى 1 رقم الساعة في اليوم من .   
j بدون وضع الصفر 31 الى 1 رقم اليوم في الشهر من  .  

m12 الى 01ر في السنة على شكل خانتين من  رقم الشه .   
y 02 رقم السنة على شكل خانتين ، مثال .   
Y 2002 رقم السنة على شكل اربع خانات ، ومثالها .   
  

  .هذه من اهم الرموز لكي تتضح الصورة فقط ، ولعلنا نتطرق لها بشكل اوسع قريبًا 
  

جدوًال في قاعدة البيانات ، فلذلك قم بنسخ الكود التالي لتحويل التاريخ الى اللغة العربية نحتاج أن ننشئ 
  . أو بأي طريقة اخرى تراها ، االهم انشاء الجدول PHPMyadmin في الـ Run SQL queryوالصقه في خانة 

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, 'ابريل');  
INSERT INTO month_name VALUES (5, 'مايو');  
INSERT INTO month_name VALUES (6, ' يويون ');  
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, 'اآتوبر');  
INSERT INTO month_name VALUES (11, 'نوفمبر');  
INSERT INTO month_name VALUES (12, 'ديسمبر'); 
بعد انشاء هذا الجدول يجب أن يكون لديك جدول اخر يحتوي على التاريخ المراد تحوليه ، ولنفترض أن لديك 

  : ويحتوي على البيانات التالية  ) title , date( يحتوي على الحقول  ) news( الجدول 
date title   

   الخبر األول 2002-04-20



  ر الثاني  الخب2002-04-25
   الخبر الثالث2002-05-01

  :قم بانشاء الجدول 
CREATE TABLE news ( 
  title text NOT NULL, 
  date date NOT NULL default '0000-00-00' 
) TYPE=MyISAM; 
 
 
INSERT INTO news VALUES (' 20-04-2002','الخبر األول '); 
INSERT INTO news VALUES (' 25-04-2002','الخبر الثاني '); 
INSERT INTO news VALUES (' 01-05-2002','الخبر الثالث '); 
 

 ، ولعمل ذلك سنقوم باستخدام دالة PHPبقي أن نقوم بتحويل التاريخ الى العربية ، وادراجه في صفحة 
 من خالل طلب لقاعدة البيانات ، نحدد من خالله طريقة جلب البيانات ووضعها Date_Formatتسمى 

  . لوبة بالصورة المط
  

واالخر  ) title( بقي أن نذآر أننا سوف نضطر الى آتابة طلبين لقاعدة البيانات احدهما لجلب حقول العنوان 
  :آما يلي  ) date( لجلب حقول التاريخ 

<?  
$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"];  
$date = $row2["date"];  
echo "$title , $date<br>";  
}  
?>

  : عند تنفيذ السكربت ، سترى ما يلي 
   2002 ابريل 20, الخبر األول 

   2002 ابريل 25, الخبر الثاني 
  2002 مايو 01, الخبر الثالث 

  
خاصة عند في حاالت آثيرة تكون آتابة السكربت السابق بهذا الشكل مسببه للكثير من المشاآل ، و 

طلب ترتيب للجدول على حسب حقل معين ، وهذه المشاآل هي في توافق البيانات مع بعضها البعض ، 
(  آان باسم آخر ، مثال 20-04-2002فلو افترضنا في مثالنا السابق أن الخبر األول الذي يحمل التاريخ 

  :، وبعد اضافة حقول ترتيب لجلب البيانات آالتالي ) العنوان األول 
<?  
$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 أن النتائج هي 
   2002 ابريل 20, الخبر الثالث 
   2002 ابريل 25, الخبر الثاني 
  .  وهذا بطبيعة الحال مشكلة في توافق البيانات 2002 مايو 01, العنوان األول 

  
يجب  ) title( ولحلها يجب أن نوافق بين الطلبين لقاعدة البيانات ، بمعنى أنه اذا رتبنا الطلب االول حسب 

  :أن نفعل ذلك مع الطلب الثاني بتعديله ليصبح 
<?  
$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)  
order by title";  
 ?>

  : وبالتالي تصبح البيانات المخرجه آالتالي 
   2002 مايو 01, الخبر الثالث 
   2002 ابريل 25, الخبر الثاني 
   2002 ابريل 20, العنوان األول 

  
  .وهي بالتاآيد صحيحة 



بسم اهللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على اشرف االنبياء والمرسلين ، بعد المقدمات السابقة والهامة 
في معرفة اساسيات اللغة يمكننا بداية آتابة البرامج بلغة البي اتش بي ، وبطبيعة الحال سنبدأ من اصغر 

  . االساسيات واهمها في آتابة البرامج عمومًا وهي المتغيرات 
  
، والسناد قيمة لذلك المتغير نستخدم عالمة المساواة ) $ (  تبدأ بعالمة الدوالر PHPمتغيرات في لغة الـ ال

  :فنكتب ما يلي  ) Khaled( والقيمة  ) Name( ، فرضا لدينا المتغير ( = ) 
<?  
$Name = "Khaled";  
?>

( يمكن تعريف متغير  ) Numbers( رقمية ، وفي حالة المتغيرات ال ) Text( هذا في حالة المتغيرات النصية 
Counter (  الذي يحمل القيمة )آالتالي  ) 17:  

<?  
$Counter = 17;  
?>

الفرق الواضح في طريقة تعريف المتغيرين النصي والرقمي هو عدم وجود عالمات التنصيص في تعريف 
  . ت النصية المتغيرات الرقمية بينما يجب وضع عالمات التنصيص في تعريف المتغيرا

  
   :نقاط هامة في تسمية المتغيرات 

المقصود بها الخانات سواء آانت حروف (  حرف 255 اسماء المتغيرات في آثير من لغات البرمجة ال تتعدى -
 ال يوجد حدود على عدد الخانات في تسمية المتغيرات ، PHP، و في لغة الـ ) أو ارقـام أو عالمات اخرى 

 خانة لتسمية أي متغير ، الن المبالغة في تسمية المتغيرات 15حتاج الى اآثر من ولكن في الغالب لن ت
  . تسبب مشاآل في تذآر المتغيرات وما تحتوية من قيم 

  
 ، مع تجاهل Underscore) _ ( أو عالمة ) يعني حرف هجائي (  بداية آل متغير يجب أن تبدأ بحرف -

   . النها ال تحسب من اسم المتغير$ عالمة الـ 
  
, ( + فقط ، اما العالمات األخرى مثل ) _ (  يمكن أن يحتوي اسم المتغير على الحروف أو االرقام أو عالمة -
  . ال يمكن آتابتها في اسم المتغير & أو الـ / ) , *  , -

  
م  ، ولذلك يجب التاآد من اسNالختالف حالة حرف الـ ) $ name( يختلف عن المتغير ) $ Name(  المتغير -

المتغيرات بدقة لتجنب حدوث مشاآل في الوصول الى متغير معين ، وبالتاآيد لو آان لديك اسلوب خاص 
  . في تسمية المتغيرات لسهولة الوصول اليها وتذآرها ستكون آتابة السكربات اسهل بكثير 

  
زوار يستحسن أن  يستحسن أن تكون اسماء المتغيرات دالة على معانيها ، بمعنى أنه لمتغير مثل عداد ال-

  .الخ ) .. $ user( ، ولمتغير مثل اسم المستخدم ) $ counter( يكون 
  

   :التعامل مع المتغيرات 
فائدة المتغيرات تكمن في طريقة استخدامها في آتابة السكربت ، وآما ذآرنا سابقًا أنه لطباعة متغير 

  :آما يلي  ) print( أو  ) echo( معين نستخدم امر الطباعة 
<?  
$name = "Naser";  
echo $name;  
?>

، وفي السطر الثاني يتم طباعة المتغير ) $ name( الى المتغير  ) Naser( في البداية سيتم اسناد القيمة 
  . ، أو باالحرى القيمة المسندة الى المتغير 

  
    ) :Data Types( انواع البيانات 

 PHPنصية الى متغيرين ، وبيًنا الفرق بينهما ، وفي لغة الـ في االمثلة السابقة قمنا باسناد قيمتين عددية و
بشكل عام يوجد أآثر من هذين النوعين من البيانات ، ساشرح بعضًا منها اآلن ، والبقية في الدروس 

  : القادمة 
   ) . String(  البيانات النصية -
   ) . Integer(  البيانات العددية الصحيحة -



   ) . Double( رية  البيانات العددية الكس-
   ) . Array(  المصفوفـات -
   ) . Object(  الكـائنات -
  ! . البيانات الغير معروفة -
  

    ) :String( البيانات النصية 
بغض النظر عن محتوهـا ، فيمكن أن تكون حروف أو اعداد " " هي البيانات التي تكون بين عالمات التنصيص 

  :ا ذآرنا سابقًا أو رموز أو غيرها ، ومثال ذلك آم
<?  
$user = "Khaled";  
$age = "13.5";  
?>

  
    ) :String( التعامل مع البيانات النصية 

الضـافة المتغيرات التي تحتوي على بيانات نصية مع متغيرات من نفس النوع نحتاج الى عملية دمج بين 
  :المتغيرات ، ولعمل ذلك نكتب 

<?  
$total = $user . $age;  
?>

  ) . $ total(  الى المتغير Khaled13.5في هذه الحالة سيتم اسناد القيمة 
ثم نقوم ) $ space( اذا اردنا وضع مسـافة بين المتغيرين نضيف متغير جديد يحتوي على المسـافة وهو 

  :بعملية الدمج آالتالي 
<?  
$space = " ";  
$total = $user . $space . $age;  
?>

، وبطبيعة الحال يمكن استخدم ) $ total(  في المتغير Khaled 13.5يتم وضع القيمة وفي هذه الحالة س
  .المتغيرات النصية داخل متغيرات نصية أخرى ، حيث سيتم تعويض المتغير بقيمتة األصلية 

  
    ) :Numeric( البيانات العددية 

،  ) Doubleاالعداد الكسرية ( و  ) Integerاالعداد الصحيحة ( وآما ذآرنا في التقسيم السابق أنها نوعين 
  :وآمثال على النوعين 

<?  
$integer1 = 233;  
$integer2 = -29  
$double1 = 5.27  
$double2 = -4.6  
?>

  
    ) :Numeric( التعامل مع البيانات العددية 
يات شائعة جدًا في عمل( % ) باالضـافة الى باقي القسمة / ) , *  , -, ( + العمليات الحسابية المشهورة 

التعامل مع المتغيرات العددية ، وبطبيعة الحال لن نحتاج الى ذآر أي مثال عن هذه العمليات ، وسنكتفي 
  . بذآر بعض النقاط االساسية التي قل ما يخلو سكربت منها 

  
زن اول النقاط هي اضافة المتغير الى نفسه ، بمعنى تعريف عملية حسابية على متغير معين بحيث تخ

 ، يمكنك 1القيمة في نفس المتغير ، مثال لو آان لديك عدد الزوار وتريد في آل مرة أن يزود عدد الزوار بـ 
  :آتابة ما يلي 

<?  
$counter = $counter + 1;  
?>

 في آل مرة يتم فيها تنفيذ السكربت ، وبطريقة أخرى يمكن 1بـ ) $ counter( بالتالي سيتم زيادة المتغير 
  :لسطر السابق آالتالي آتابة ا



<?  
$ccounter = $counter++;  
?>

 من القيمة األصلية 1 تعني طرح --على قيمة المتغير األصلية ، وآذلك الـ  ) 1( تعني زيادة قدررها ++ والـ 
 .  
  

ا على أي متغير باسلوب الطريقة الثانية يمكن آتابة م) غير الواحد ( وفي حالة الرغبة بزيادة أي عدد أخر 
  :يلي 

<?  
$counter +=4;  
?>

  . على قيمة المتغير األصلية ، وبالسالب آذلك بنفس األسلوب 4وهذا يعني زيادة مقدارها 
  

   :ترتيب انجاز العمليات الحسابية 
يوجد بعض الرموز والعمليات التي تسبق غيرها عند البدء في انجاز عملية حسابية معينة ، والترتيب 

  : ش بي آالتالي المستخدم في البي ات
- ]   
- !  ~ ++-- ) int ) ( double ) ( string ) ( array ) ( object (   
- % / *   
- + - .   
- << >>   
-<  => < = >  
- == =! === ==!   
- &   
- |   
- &&   
- ||   
- :  ?  
-<<  =>> =~ =^ =& = =+ =* =/ =. =% =  
- print   
- AND   
- XOR   
- OR   
- ,   

  
ئمة طويلة وفيها تفاصيل آثيرة ، ولكن من المهم معرفة طريقة انجاز العمليات الحسابية بالتأآيد القا

المختلفة لسهولة اآتشاف األخطـاء ومعرفة الطريقة الصحيحة لكتابة بعض العمليات المعقدة للحصول على 
  .ناتج صحيح 

  
   :بعض الدوال الهامة في التعامل مع المتغيرات 

- isset : آد من وجود متغير معين ، فمثال وهي دالة للتأ:  
<?  
echo isset($age);  
?>

، والعكس اذا آان غير موجود ) تم انشاءه مسباقًا ( موجودًا ) $ age(  اذا آان المتغير 1سيتم طباعة الرقم 
  .  ، وهذه الدالة يتم استخدامها آثيرًا في الشروط وهذا ما سنتطرق اليه الحقًا 0سيتم طباعة الرقم 

  
- unset :  هذه الدالة تعمل على مسح المتغير من الذاآرة آليأ ، فقط قم بعمل التالي:  

<?  
unset($age);  
?>



  . بشكل آامل ) $ age( وفي هذه الحالة سيتم مسح المتغير 
  
- empty :  وهذه الدالة معاآسة للدالةisset بحيث لو آتبنا ما يلي :  

<?  
echo empty($age);  
?>

، وفي ) فراغ (  أو 0أو أن قيمة المتغير تساوي ) $ age(  في حالة عدم وجود المتغير 1 الرقم سيتم طباعة
  .لن يتم طبـاعة أي شي ) $ age( حالة وجود المتغير 



بسم اهللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على اشرف االنبياء والمرسلين اما بعد ، في هذا الدرس 
 أو الجلسـات آما اصطلح Sessionبمشيئة اهللا سنتحدث عن مقدمة للتحكم في المواقع عن طريق الـ 

داماتها باالضافة  وعن التحكم فيها ، ومن ثم استخSessionعلى تسميتها ، ففي البداية سنتعرف على الـ 
 وحلول تلك األخطاء ، Sessionالى بعض االمثلة ، وفي النهاية سنتطرق الى بعض األخطاء في آتابة الـ 

 ، Sessionوفي الدرس القادم بإذن اهللا تعالى سنتطرق الى مثال آامل للوحة تحكم مبسطة تتعامل بالـ 
  .. واألمل أن يكون في هذا الشرح المبسط فائدة للجميع 

  
    :Session مقدمة عن الـ -

 ال يمكنه معرفة أن تلك الصفحات HTTPعند االنتقال من صفحة الى أخرى في موقع معين فإن بروتوآول الـ 
 تقدم تلك Session وما نحن بصدده هنا الـ cookiesقد تم تصفحها من قبل نفس الشخص ، ولكن مع الـ 

مكان على جهاز المتصفح يمكن من خالله تخزين قيمة  هي Sessionالطريقة ، ولذلك وببساطة فإن الـ 
معينة للرجوع اليها في حال قام نفس الشخص باالنتقال من صفحة الى أخرى ، ولعل هذا التعريف يصف 

  .. ببساطة معناها العام وال يعني ذلك أنه تعريف شامل لكل المعاني 
  

 أو الجلسـات ، ولكن Sessionالرئيسي للـ إذًا التعرف على الشخص الذي يقوم بتصفح الموقع هو الهدف 
   ؟ Sessionآيف يتم ذلك ، وما هي النقاط الرئيسية التي يجب معرفتها لفهم طريقة التعامل مع الـ 

  
أول تلك النقاط أن عملية تسجيل المتغير على جهاز المستخدم له مدة معينة تنتهي بانتهاء الجلسة ، 

يه الجلسة فهي مصطلح لقيامك بالتصفح من الموقع ومن ثم اغالق ومن هنا جاءت التسمية ، أما ما تعن
 جديدة ، مع مالحظة أن هناك طرق Sessionالموقع ، ببساطة آل مرة تقوم بزيارة الموقع تبدأ جلسة أو 

 ، باالضافة الى طرق اخرى عن طريق قواعد البيانات وهو حديث cookiesللتحكم بوقت االنتهاء آما في الـ 
  . نه سابق الوا

  
 SID أو اختصـارًا Session IDبالنسبة للنقطة األخرى التي يجب وضعها في الحسبان هي ما يسمى بالـ 

، وهو رقم عشوائي فريد يصعب تكراره أو فلنقل أنه مستحيل الحتوائه على ) رقم الجلسة ( ويعني ذلك 
هم في ما ذآرت ، إلنها القيمة ارقام واحرف آبيرة وصغيرة في متغير طويل نسبيًا ، وهذه القيمة هي األ

مع جهاز المستخدم ، فالـ ) متغيرات الجلسة (  أو Session Variablesالوحيدة التي تربط ما يسمى بالـ 
SID هي القيمة الوحيدة التي يتم تخزينها في جهاز المستخدم  )Client (  أما الـ متغيرات الجلسة ،

Session Variablesر  يتم تخزينها في السيرف )Server (  فعند التحقق منه وجود هذه القيمة على جهاز ،
   . Session Variableالمستخدم يمكن الدخول الى المتغير اآلخر المتربط به والمسمى بالـ 

  
 وآما قلنا أنها تخزن على SID ، أما الـ Session Variables و الـ SIDالنقطة الثالثة هي طريقة التخزين للـ 

 والتي لها سلبياتها المتعددة أو عن طريق تمريرها عبر الـ cookiesإما عن طريق الـ  ) Client( جهاز العميل 
HTTP أما بالنسبة للـ ، Session Variables فيتم تخزينها في ملفات فارغة على جهاز الـ Server وآذلك 

  .في مستويات متقدمة يمكن التحكم بها وتخزينها في قواعد بيانات 
  
    :Sessionـ  إعدادت ال-

 ، Session يمكن التحكم باعدادات الـ PHP والذي يحتوي على إعدادت الـ php.iniعن طريق ملف الـ 
 سنتطرق أهم النقاط ومعانيها ، وللوصول الى ما نحن Sessionوآاستعراض لتلك النقاط المتحكمة بالـ 

 إبحث عنه Sessionصول الى خصائص الـ  ، وللوWindows يوجد في دليل الـ php.iniبصدده تذآر أن ملف الـ 
  :وستجد السطر التالي  ) Session( آلمة 

[Session] 
  ..  ، وآما يظهر في الجدول التالي وصف ألهم الخيارات Sessionsمن هنا تستطيع التحكم بخيارات الـ 

  
    :Session.auto_start الخيار -1

   ) . Session_start يدويًا عن طريق دون الحاجة لعمل ذلك ( Sessionبداية تلقائية للـ 
  
    :Session.cache_expire الخيـار -2

  . وقت انتهاء الجلسة بالدقائق 
  
    :Session.cookie_lifetime الخيـار -3

 ستنتهي فترتها مع cookie أي أن الـ 0 المرتبطة بالجلسة ، وهي افتراضيًا ستكون cookieوقت انتهاء الـ 



  . ح للموقع اقفـال الشخص المتصف
  
    :Session_name الخيـار -4

   . PHPSESSID وافتراضيًا ستكون cookie التي ستستخدم آـ Sessionإسم الـ 
  
    :session.save_path الخيـار -5

   في جهازك باعتباره سيرفر ، وهنا Sessionهذا السطر يعني مكان تخزين ملفات الـ 
   Sessionترآه فارغًا فيعني عدم تفعيل الـ تستطيع أن تضع أي عنوان في جهازك ، أما 

   هو الدليل األمثل Windows داخل الـ Tempلديك ، بالنسبة لي أقترح أن يكون المجلد 
   c:\windows\Tempالحتوائه على ملفات مؤقتة يمكن حذفها ، اذا العنوان سيكون 

  
  هذه في نظري أهم الخيـارات التي يجب فهمها ،

  
    :nSessio بداية الـ -

 ، والطريقة هي أن Session يجب اخبار السكربت أن يبدأ جلسة Sessionقبل أن تستخدم أيًا من دوال الـ 
  :تضع في بداية السكربت وفي أول سطر فيه بعد عالمة الفتح ما يلي 

<?  
session_start();  
?> 

 األخرى ، أما اذا لم يتم آتابة هذا السطر Sessionفي هذه الحالة فقط يمكن أن تقوم باستخدام دوال الـ 
  . فلن يتم ذلك 

  
 وهي أن تتأآد من أن هذا السطر ال يسبقه عملية اخراج Sessionمالحظة مهمة حول عملية بداية الـ 

 ، وآذلك ال يسبق هذا السطر أي فراغ print أو echoمخرجات ، بمعنى أخرى أي استخدام لدوال مثل 
  : جيدًا النها آثيرة الحدوث وتعطى الخطًا التالي وتأآد من هذه النقطة 

  
  

 النك سنقوم بادراج هذه headerوأسلم طريقة من وجهة نظري أن تضع هذا السطر في بداية ملف الـ 
  .. الصفحة في آل الصفحات األخرى وبالتالي يكون السطر هو األول في آل الحاالت 

  
   : تخزين متغيرات الجلسات -

  : ، ولعمل ذلك يوجد لدينا الدالة الواردة في المثال التالي Session Variablesالـ وهي ما نسميها ب
<?  
$user = "AbdulAziz";  
session_register("user");  
?> 

  : ما قمنا بعمله هو التالي 
  .  يحتوي على قيمة حرفية user عرفنا متغيرًا هو -1
 ولكن بدون userوبنفس االسم  ) Session Variable(  قمنا بتسجيل هذا المتغير في متغير جلسة -2

   . $عالمة 
  
   : التعامل مع متغيرات الجلسة -

 في ملف الـ register_globalsبعد تسجيل المتغير ، يمكن الرجوع اليه بعدة طرق تعتمد على الخيار 
php.ini أما اذا آان ، onفي الـ  وهذا هو االختيار اإلفتراضي فإن المتغير الذي تم تسجيله Session يمكن 

 ، أما اذا آان user$الرجوع اليه آأي متغير آخر ، عن طريق اسم المتغير فقط ، وفي مثالنا الحالي سيكون 
الخيار غير مفعل وليس بالصورة التي ذآرتها فيمكن الرجوع الى المتغير عن طريق األمر 

$HTTP_SESSION_VARs["user[" .   
  

ا وهي طريقة التحقق من أن متغيرًا معينًا قد تم تسجيله أم ال ، وهذه أيضا آنقطة مهمة يجب معرفته
الطريقة مفيدة في الصفحات التي يجب أن يكون فيها المستخدم قد سجل الدخول وبالفعل تمت عملية 

  : له ، في المثال التالي تلك الطريقة Sessionتسجيل الـ 



<?  
if (session_is_registered("user")) {  
echo "أهال وسهال بكم في قرية بي اتش بي";  
}  
else {  
echo "ال يسمح لك بالدخول ..";  
}  
?> 

إذا آان عملية تسجيل الـ ) أهال وسهال بكم في قرية بي اتش بي (في هذا المثال سيتم عرض الجملة 
Session تمت للمتغير user سجيل الـ في حالة عدم ت.. ) ال يسمح لك بالدخول ( ، وسيتم عرض الجملة
Session .   

  
 لمتغير معين ، وهذه Sessionنقطة أخيرة في التعامل مع متغيرات الجلسة ، وهي عملية الغاء تسجيل الـ 

 ، أما session_destroy و session_unset و session_unregisterالطريقة تتم عن طريق الدوال 
 معينة ، أي بتمرير إسم المتغير Sessionسجيل لـ الفرق بينهم فهو أن الدالة األولى تقوم بعملية الغاء الت

  :لها آما في المثال التالي 
<?  
session_unregister("user");  
?> 

 فقط ، أما الدالة الثانية فستقوم بالغاء تسجيل user المتعلقة بالمتغير Sessionاذا سيتم الغاء تسجيل الـ 
النهاية يجب أستخدام الدالة الثالثة  التي تم تسجيلها من قبل ، وفي Sessionجميع الـ 

session_destroy اللغاء الـ SID واالنتهاء من التعامل مع الـ Session.   
   : Session مثال بسيط عن الـ -

 ، في البداية قم بوضع الكود التالي في ملف Sessionساتطرق الى مثال بسيط جدًا لتوضيح آيفية عمل الـ 
   :phpex1.phpوقم بتسميته 

<?  
$age = 12;  
session_register("age");  
echo "$age القيمة على تحتوي  age الـجلسة <br>";  
echo "<a href=phpex2.php>التــالي ..</a>";  
?> 

  : ، وضع الكود التالي فيها phpex2.phpالصفحة الثانية احفظها بإسم 
<?  
echo "أنت في الصفحة الثانية<br>";  
echo "$age القيمة على تحتوي  age الـجلسة <br>";  
session_unregister("age");  
echo "<a href=phpex3.php>التــالي ..</a>";  
?> 

   :phpex3.phpالصفحة الثالثة تحتوي على الكود التالي ، واسمها 
<?  
echo "أنت في الصفحة الثالثة<br>";  
echo "$age القيمة على تحتوي  age الـجلسة <br>";  
?> 

ابدأ من الصفحة األولى ومن ثم انتقل من صفحة الى أخرى ، حتى تصل الى الثالثة ، بافتراض أنك قمت 
 age التي تم تسجيلها وهي Sessionبتجربة المثال ، ستالحظ أن الصفحة األولى سيتم طباعة الـ 

ينة ، وفي  يحتوي على قيمة معage في الجملة الطويلة التي تبين أن المتغير 12وستظهر القيمة 
الصفحة الثانية ستالحظ نفس الجملة ونفس القيمة تمت طباعتهما ، أما في الصفحة الثالثة واألخيرة 

   لم تتم طباعتها ، لماذا ؟ Session age في متغير الـ 12فتمت طباعة الجملة ، لكن االختالف أن القيمة 
  

 وبالتالي فإن age للمتغير Sessionـ لسبب بسيط وهو أننا في الصفحة السابقة قمنا بالغاء تسجيل ال
 ، وبالتالي تم Session age وال على متغير الـ ageالصفحة الثالثة لم تتعرف على متغير مباشر له االسم 

  .طباعة الجملة بدون القيمة 



  التعامل مع الملفات والمجلدات
ن يتعامل مع الملفات والمجلدات في بعض النقاط ، برنامجك سوف يستخدم الملفات لكي أآل مبرمج يجب 

و لكي يقوم بحفظ أيقوم بتخزين البيانات لقراءتها وآتابتها ،  وأعداد للسكربت ، يقوم بتخزين معلومات اإل
 ..ليه إخر رقم تم الوصول آ يقوم بتخزين لفلي مإنامج عداد يحتاج تفه برأن إ ، وآمثال فةنات المؤقتاالبي

   
 زينيةو أي ماده تخأآثر من بايتات متسلسلة يتم تخزينها على القرص الصلب أ عن ةليس عبار: الملف 

  .خرى أ
تسمي  (خري أ ومجلدات  خريأسماء ملفات أهو عبارة عن نوع محدد من الملفات يحتفظ ب: والمجلد 
  ..تحتاجه لتتعامل مع الملفات والمجلدات هو آيف يمكنك ربط سكربتك بهم  ، آل ما) ات الفرعية بالمجلد

   
 ةلي جولة لتعلم التعامل مع الملفات والمجلدات وفي نفس الوقت يوفر لك مرجعيإخذك أهذا الدرس سي

  ...ل هسألبعض الدوال التي تساعدك في ذلك مما يجعل مهمتك 
   

   :ةطيه المواضيع التاليسيقوم هذا الدرس بتغ
   

  .غالق الملف إ فتح و     1
  .ليه إ ة القراءة من الملف والكتاب     2
  عادة تسمية الملفات إ مسح و     3
  . الملف  في استعراض وتجول     4
  .غالق المجلدات إ فتح و     5
  .عادة تسميه المجلدات إ نسح و     6

  
  :مالحظة 

نظمة اليونكس أخر ففي آلي إالتعامل مع الملفات يختلف من نظام تشغيل ن أ دعنا ننبهك أن نبدأقبل 
 مام تستخدم المسارات العالمة المائلة لأل

  مثال 
/home/usr/bin/data.txt 

  ن المسار يكون آالتالى إندوز فيبينما في الو
C:\usr\bin\perl 

 بينما ة خلفيةلي عالمإها بشكل تلقائي نه يقوم بتحويلإندوز في للوPHP في ةماميذا استخدمنا العالمة األإو
  لكي يتم التعرف عليها ةر العالمان نقوم بتكرأننا يجب إ فةماميردنا استخدام العالمة األأذا إ

C:\\windows\\PHP 
  

  التعامل مع الملفات
) file handle( للملف ض بالملفات فهناك نوع من الدوال يستخدم مقبة نوعين من الدوال المتعلقPHPلـيوفر ا

لي موضع إ ، بينما بعض الدوال يستخدم قيمه حرفيه تشير ةفي العاد) pointer(يسمونه بالمؤشر  و ماأ
 ...الملف مباشره 

   
ذا إغالقه ، إيقوم بتعريف الملف المراد فتحه حتي يتم ) integer(آثر من عدد صحيح أمقبض الملف ليس 

يتوجب عليك  نه الإلتعريفي الخاص به ، وبالطبع فآثر من ملف مفتوح فان لكل ملف مقبضه اأآان هناك 
  ....معرفه هذا الرقم 

   
ليه وهي تستخدم مقبض لكي تقوم إ بيانات ة تقوم بفتح الملف لكتاب()fwrite ةن الدالإعلى سبيل المثال ف

  ..لي الملف وفتحه إبالتعرف 
Fwrite ($fp,’Hello World’);  

لى مكان إشارة  تقوم باإلة نصيةراءة من الملف تقوم باستخدام قيمالتي تستخدم للق ()file ةبينما الدال
 .. مباشر لكي يتم التعامل معه  الملف بشكل

    
تنفس الصعداء وجهز لنفسك  .. عليك نه قد يكون غامضًاأعلم أنا أتصب بالرعب والخوف من هذا الكالم ف ال

  ....ن  في الجد اآلأننا سنبد من الشاي ألآأسًا
   



ذا تمت بنجاح  إ True ةرجاع القيمإو آلها تقريبا تقوم بأو معظمها أن اغلب الدوال أ ستجد  :ةمالحظ
  ..ذا فشلت في الحصول على هدفها  إ False ةوالقيم
  ..للعمل مع الملفات   ةن مع سكربتات مبسط اآلألنبد

  
 فتح واغالق الملفات

   
Fopen  

 ىلإ ةباالضاف .....) ةللكتاب للقراءة ، (والوضع له ) path( ثالث عوامل هي مسار الملف ةتستخدم هذه الدال
  ...رجاع مقبض للملف إ بة فيه وتقوم هذه الدالIncludeـمسار ال

   
نه يمكننا إ ولذلك ف نملك صالحيات عليه ننا الأ  وأقد تواجهنا مشاآل أحيانا فقد يكون الملف غير منشأ 

رجاع مقبض إ فشلت في ةن الدالأصفر فهذا معناه ة ت القيمذا آانإ فة التي ترجعها هذه الدالةاختبار القيم
   قد نجحت في فتح الملف ةن الدالأذا آانت القيمة هي واحد فهذا معناه إما أو نوعه ، أالملف 

   
  مثال 

$fp=fopen (“./data.txt”, “r”); 
if (!$fp) die (“ آد من التراخيص ومن مسار الملفأفشل في قراءه الملف ت ”); 

  :ي يضا بالشكل التالأ المثال ةآتابيمكننا 
If  (!($fp=fopen (“./data.txt”, “r”))) die (“ يمكن القراءة من الملف ال ”); 

  
   

 ةن هناك دوال تستخدم للتعامل مع الملفات تستخدم مقبض وهذا المقبض هو عبارأ ننا قلنا سابقًاأالحظ 
ذا آان  إ الذي يخزن فيه مكان الملف وماfp$متغير عن رقم ، في مثالنا هذا يتحدد رقم المقبض الذي هو ال

 وهو  هي رقم مثلما قلنا سابقًاfp$ التي تتخزن في المتغير ةيعمل ، والنتيج و الأو يعمل  أ ال أو للفتح قابًال
  ..ذا تم فتح الملف بنجاح إو واحد أيعمل  ذا آان الملف الإصفر 

   
  ..عطائنا رقم المقبض إتقوم ب الذي fopen ةا نناقش معامالت الدالدعنن اآل
   
  ول معامل هو مسار الملف على القرص الصلبأ
   

سميته أ و htdocs في مجلد السكربتات الرئيسي لديك الذي يسمى بإنشائهن لديك مجلدا قمت ألنفرض 
data  

   
  : ن سكربتك يستخدم ملفين أولنفرض 

  .  data.txt يسمي ة ملف للقراءة والكتاب-1
   .script.txtليها اسمه إ ةضافعرض المدخالت واإلوملف يقوم ب -2
   

  سكربت لن ثالث حاالت لحسنا لدينا اآل
   

  : ولى  األةالحال
وعند ذلك يمكنك فتح الملف الذي تريد فتحه بذآر اسمه فقط ) data(ن يكون الملفين في نفس المجلد أ

  ضافات إمن غير 
$fp=fopen (“data.txt”, “r”); 

   
  :ة الثانيةالحال

 وفيه ملف  gbن هذا االسم هو أخر ولنقل آ باسم dataـن يكون هناك مجلد في نفس مجلد الأ 
data.txt ي ننا نكتب المسار المطلق لهذا المجلد آالتالإعلى ذلك ف:   

$fp=fopen (“./gb/data.txt”, “r”); 
  

 : الثالثة ةالحال
  dataينما السكربت موجود في المجلد  بhtdocsن يكون الملف الذي تريد قراءته موجود في المجلد أ 

   على ذلك نكتب المسار النسبي آالتالي htdocsالموجود داخل 



$fp=fopen (“../data.txt”, “r”); 
 ..مامية جيدا األةالحظ النقطه التي تسبق العالم

  ..هو المقصود بالمسار المطلق والمسار النسبي  ن تكون فهمت من هذا الكالم ماأتمني أ 
   عليه بل قراءته فقط ةخر ولكننا لن نستطيع الكتابآ في موقع ةيضا وضع رابط صفحأا يمكنن 
   

   :مثال
  
If  (!($fp=fopen (“http://www.swalif.net/softs/index.php”, “r”))) die (“ يمكن القراءة من الملف ال ”); 

  
   use_include_pathن نتكلم عنها وهي عند تحديد العامل أينقصنا نقطه يجب 

   
  العامل الثاني الذي نستخدمه للملفات هو حاله الملف

  
و أ فقط ةو للكتابأ فقط ةذا آان للقراءإ الملف حال فتحه ةيحدد وضعي) ليهإ ةضاف ، لإلة ، للكتابةللقراء (

  ..رتبها هنا في جدول بسيط أ ، وةضافو لإلأ لالثنين معًا
   

 ةالقيم الوصف
المؤشر في بداية الملفتفتح الملف للقراءة فقط ويكون   r

 +r  الملف ة ويضع المؤشر في بدايةوالكتابة يفتح الملف للقراء
ذا لم يكن إ سيتم مسحها ، ةيفتح الملف للقراءة فقط ، أي بيانات موجود

 نشاؤهإ PHPالملف موجودا سيحاول 
w

 ذا لم يكنإ سيتم مسحها ، ة ، أي بيانات موجود يفتح الملف للقراءة والكتابة
 نشاؤهإ PHPالملف موجودا سيحاول 

w+ 

نشاؤه إ PHPذا لم يكن الملف موجودا سيحاول إ   فقط ، ةضافيفتح الملف لإل
 ، سيكون المؤشر في نهاية الملف

a

 PHPذا لم يكن الملف موجودا سيحاول إ   ، ةضاف لإل  وةيفتح الملف للقراء
  نشاؤه ، سيكون المؤشر في نهاية الملفإ

a+ 

ما  أ..ندوز فقط يو سيرفرات الوأ لفتح وقراءه ملفات الصور على نظام يستخدم
 ..الينوآس فالعوامل السابقه تتعامل مع ملفات الصور بشكل عادي 

b

  
و من أي مكان أ من وسطه ىو حتأ الملف ةو بدايأ ةآنت ستكتب من نهاي ذا ماإهناك مؤشر للملفات يحدد 

 .لمؤشر بعد قليل ا التحكم بهذا ةبالملف ، ستعرف آيفي
  

  use_include_pathالعامل الثالث هو تحديد 
  
 عن الملف في نفس PHPـ فسيبحث الة اسم الملف مباشرةوقمت بكتاب) 1 ( ليإذا قمت بتحديد قيمته إف

 ثم سيقوم بالبحث عن الملف في المجلدات التي تم تحديدها في المتغير  المجلد الموجود به السكربت
use_include_path في ملف php.ini  

   
   

  
   

  :مثال 
$fp=fopen (“./data.txt”, “r”,1); 



  
fclose  

حباط إذا تم إغالقه لكي يتم حفظ التعديالت عليه ، إلى إ ، تحتاج  عندما تنتهي من التعامل مع الملف
    غالق جميع الملفات تلقائياإ يقوم بPHPـن الإف ن السكربت انتهي عمله أو أ سبب يأل سكربتك 
لي معامل واحد فقط وهو مقبض الملف إغالقه وهي تحتاج إغالق الملف عندما تريد إ ب()fclose ةتقوم الدال

  غالقه إالذي تريد 
   :مثال

Fclose ($fp) ; 
  

  قراءه وآتابه الملفات
   

   آتابة البيانات من الملف ،   قراءة وةن بالتعرف علي آيفيغالق الملف ، لنقم اآلإ فتح وةفين آيلقد تعرفنا اآل
   

Fread  
خذ معاملين أووضعها بمتغير وهي ت  في الملفات ة واستخراج البيانات الموجودة بقراءةتقوم هذه الدال
  ..ها ول هو مقبض الملف والعدد الثاني هو عدد الحروف المراد قراءتالمعامل األ

  :مثال  
$fp=fopen("data.txt","r"); 
$data=fread($fp,10); 

 : وخذ باعتبارك نقطتين وهما 
 fread ةت عشر حروف من الملف وآان في الملف عشرين حرف وقمت بطلب الدالأ قرذا مثًالإ     -1

   ..ةحرف الثانيأخري فسيتم قراءة العشر أمره 
  .حرف فسيتم قراءة الموجود أقل من عشر أذا آان في الملف إ     -2

    
Fwrite  

لى إ المراد آتابتها ةلى عاملين وهي مقبض الملف والقيمإلى الملف وتحتاج إ ة بالكتابةتقوم هذه الدال
 ةلى الملف بالطريقإ PHP ةننا نكتب الكلمإ فfp$نك قد فتحت الملف والمقبض هو أ افتراض ىالملف ، فعل

   :ة التالي
   

Fwrite ($fp, "PHP"); 
 في المعامل ة الموجودة الحرفية يحدد آم حرفا سنقوم بكتابته من القيمةوهناك معامل ثالث لهذه الدال 
 الثاني فلو مثال آتبنا 
Fwrite ($fp, "PHP",1); 

 ...ول حرف فقط أفسوف يتم آتابه 
   
   

  قراءة وآتابة الحروف في الملفات
   

Fgetc  
 وهو مقبض  واحدًا ، وهي تستخدم معامًالةالملف في آل مر حرف واحد من   لقراءةةتستخدم هذه الدال

  الملف 
  ..لى نهاية الملف إعند الوصول ) False(و ألف مرجاع حرف واحد من الإوتقوم ب

   
Feof  

 الملف ةلى نهايإآنا قد وصلنا  ذا ماإ ة بخدمتنا في هدف بسيط وشي ممتاز وهي معرفةتقوم هذه الدال 
 واحد و حصول خطأ ما ، وهي تأخذ معامًالأ الملف ةلى نهايإعند الوصول ) true ( وتقوم بإرجاع عند قراءته

  .وهو مقبض الملف 
حد الدوال التي تقوم لي نهاية الملف بعد استخدامك ألإن المؤشر لم يصل أآد أن تتأ تريد فقد تكون مثًال 

لى نهاية الملف إوصلت  ذا ماإ  لتخبركة مفيدةخر ، عند ذلك ستكون هذه الدالآلي إبنقل المؤشر من مكان 
  ...و ال أ
  
   



  : تطبيق عملي 
ي اسم وضع فيه أ وسمه بPHPنشاء ملف إآثر من سطر ثم قم بأ واآتب فيه file.txtنشاء ملف سمه إقم ب

  ن ي عمل الدالتترى ثم اختبره ، لكي ة التاليةالشفر
 <? 
$fp= fopen("file.txt","r"); 
While (!feof($fp))  
{ 
 $char=fgetc($fp); 
     echo $char;  
} ?> 

 
Fgets  

 PHPـ يتم قراءتها ، يقوم الى حت وعمرًانها ستأخذ وقتًاإ لقراءة الملفات الطويلة فfgetc ةذا استخدمنا الدالإ 
ول هو مقبض يتات وهي تأخذ معاملين ، المعامل األبا لتساعدنا في قراءة عدد محدد من الfgets ةبتوفير دال
ردت قراءة ملف يتكون من خمس أ ، فإذا مثال 1+عامل الثاني هو عدد الحروف المراد قراءتها الملف والم

  حد من ثالث حاالت أ عند حدوث ة وتتوقف الدال6 هو الرقم ةحروف فسيكون المعامل الثاني للدال
  ةات المحدد تياذا تم قراءة عدد البإهو : ول  األ     

  .سطر في الملف لى نهاية إذا تم الوصول إ: الثاني 
  .لى نهاية الملف إذا وصلت إ: الثالث 

  :مثال  
$fd = fopen ("/tmp/inputfile.txt", "r"); 
while (!feof ($fd)) { 
    $buffer = fgets($fd, 4096); 
    echo $buffer; 
} 
fclose ($fd); 

 
Fputs 

  ..خذ نفس معامالتها ونفس طريقتها أ وتfwrite الداله ةتقوم بنفس وظيف 
   

  القراءة داخل الملفات
   

File  
بداخل  لي مقبض ، وعملها هو قراءة ماإتحتاج  لى معامل واحد هو مسار الملف والإ ةتحتاج هذه الدال 

نه أخذ آل سطر في الملف آأ تقوم بةن هذه المصفوفأ حيث ة في مصفوف سطرًاالملف وتخزينه سطرًا
، هذه ) بداخلها ) n\( تحتفظ بالمعامل للسطر الجديد ةن المصفوفأأي (ظل السطور سطورا عنصر لوحده وت

غالق الملف إلى مسار الملف فقط ، وهي تقوم بفتح وقراءة وإلي مقبض للملف بل تحتاج إتحتاج   الةالدال
  ...تلقائيا 

   ..ةيج الخارنترنتنها تستطيع قراءة صفحات اإلإوآغيرها من الدوال ف
 آبير قدرنها تقوم باستخدام  ألة لقراءة الملفات الطويلةتقوم باستعمال هذه الدال ن الألك يستحسن مع ذ

  ...وقد تستخدمها آلها   PHP للـ ةالمحجوز من الذاآرة
  :مثال 

<? 
$fcontents = file ('file.txt'); 
while (list ($line_num, $line) = each ($fcontents)) { 
    echo "<b>Line $line_num:</b>  $line  <br>\n"; 
} 
?> 

 
Fpassthru  

 ة التي توقف منها المؤشر الوهمي عند أي عملية من النقطة بقراءة محتويات الملف بدايةتقوم هذه الدال
غالق داعي إل غالق الملف من تلقاء نفسها لذلك الإ الملف وتقوم بةخرى ، وتقوم بالتوقف عند نهايأقراءه 



 بقراءة المحتويات وطباعتها بشكل ة ، وتقوم الدالة بعد استخدامك لهذه الدالfclose ةلدال اةالملف بواسط
   ...  لى معامل واحد فقط وهو مقبض الملفإقياسي ، وهي تحتاج 

  :مثال 
<? 
$fp=fopen("file.txt","r"); 
fpassthru($fp) 
?> 

  
Readfile  

لى مسار الملف فقط وتقوم بقراءة إلي مقبض بل إحتاج ت  بقراءة جميع محتويات الملف والةتقوم هذه الدال 
عند ) false(و أرجاع عدد البايتات التي تم قراءتها إآامل محتويات الملف ثم طباعتها بشكل قياسي وتقوم ب

  حدوث خطأ ما 
<? 
Readfile ("file.txt"); 
?> 

  
  لى الملفات إالوصول العشوائي 

   
لي أي مكان إك تتحكم في التحكم بالمؤشر الوهمي للملف والوصول  تجعلةن هناك طريقأخبرناآم سابقا بأ

 من الدوال ة بداللي حرف معين مثًالإ آنا عندما نصل ةو عند أي حرف تريده ، بالدوال السابقأفي الملف 
 ولكن هذه  ليهإ من عند الحرف الذي تم الوصول القراءةغالق الملف ثم نعاود فتحه آي نكمل إننا نقوم بإف

  ..... غير عمليه نهائيا ةيقالطر
   :  لي الملف بالمكان الذي نريده ومن هذه الدوالإ بعض الدوال التي تمكننا من الوصول PHPيوصل لنا الـ 
   

Fseek  
 عن رقم صحيح ة والعامل الثاني هو عبارfp$ول هو مقبض الملف لى عاملين ، العامل األإ ةتحتاج هذه الدال

 بالتحرك في الملف PHPـ ، سيقوم ال  أي المكان الذي سيتوقف فيه المؤشر)offset(يسمونه آمصطلح بالـ
ذا آان في الملف سطر واحد مكون من عشره حروف إنه أي  أ..لى المكان الذي تم تحديده إن يصل ألي إ

  ...لى نهاية الحرف الخامس إ يصل ى بالتحرك حتPHPـ ، سيقوم الة خمسoffsetـوقمنا بجعل ال
    :حدى ثالث خياراتإ وله  )  whence( ويسمونه آمصطلح بالـ ةالث اختياري لهذه الدالوهناك معامل ث 

     Seek_setـلى المكان المطلوب بالإ يصل ى ويقوم بقراءة الملف من بدايته حتoffset  
Seek_curلي المكان المطلوب بالـإ يصل ى حتي يقوم بالقراءة من المكان الحالoffset  
Seek_Endلي المكان المحدد بالإ يصل ى الملف حتةقراءة من نهاي يقوم بالoffset  

   
) 0 (ةنها تقوم بإرجاع القيمأبسبب ) ةو آما يسميها المبرمجون شاذ أ( نادرة في عملها ةتعتبر هذه الدال

  ..عند حصول خطأ ما ) 1- (ةعند نجاحها والقيم
   

    :مثال
 فيه PHP مع ملف  ثم قم بوضعه  file.txtحفظه باسم قم بفتح ملف واآتب فيه ثمان حروف متتالية ثم قم ب

   :ة ظر النتيجت وانPHP ، ثم بعد ذلك شغل ملف الـة التاليةالشفر
 <? 
$fp = fopen("file.txt"); 
fseek($fp,4,SEEK_SET); 
fpassthru($fp); 
?> 

 
Ftell 

في الملف وتحتاج ) مؤشر الوهميو ال أ(  offsetـ فهي تقوم بإرجاع مكان الة من الدوال المفيدةهذه الدال 
   ... لي معامل واحد وهو مقبض الملفإ

<? 
$fp = fopen ("file.txt"); 
$p = ftell($fp); 



echo $p; 
?> 

 
Rewind 

  ... الملف ةلي بدايإتقوم بإرجاع المؤشر 
<? 
$fp = fopen ("file.txt"); 
rewind($fp) 
?> 

   
  جلب معلومات الملف 

   
  : م ال من هذه الدوال أ ذا آان الملف موجودًا إعدنا في معرفه حجم الملف وما دوال تساPHPيوفر الـ

   
File_exists  

م ال وهي تحتاج على معامل واحد وهو مسار أ ذا آان الملف موجودًا إآد ماأ بالقيام بالتةتقوم هذه الدال 
  ملف غير موجود ذا آان الإ false و ذا آان الملف موجودًاإ) true) 1رجاع إ ، وتقوم ب الملف

<? 
$Th=File_exists("file.txt"); 
echo $Th ; 
?> 

 
Filesize 

   ...  عند حصول خطأfalseو أرجاع حجم الملف بالبايتات إ بةتقوم هذه الدال 
    
  :  بالوقت ةدوال الملفات المتعلق 
  

   مره تم قراءته وهيخرآو أ عن وقت التغيير الذي طرا على الملف ةرجاع معلومات مفيدإهذه الدوال تقوم ب
 الوقت  رجاعإدوال بالو لينوآس ستقوم أر هو يونكس يذا آان نظام السيرفإعلى حسب نظام التشغيل ف

لي عدد الثواني منذ صدور يونكس ومولده على العالم ، بينما تقوم إوهو الوقت مترجم ) timestamp(بنظام 
   ... ندوز مباشرهي التعديل على نظام الو رجاع وقتإب
   

  : بتزويدنا بدالتين لمعرفه الوقت PHPيقوم الـ
Filectimeتم فيه التغيير على الملف على شكل  خر وقتآ   وتقوم بإرجاع timestamp خر آ ويشمل هذا

  ... تراخيصه  تغيير وأليه إ ةالكتاب وأنشاء الملف إ  وقت تم فيه
Filemtimeى شكل خر وقت تم فيه التعديل على الملف علآ  رجاعإ تقوم بtimestamp ويشمل هذا 

                                                                               ...و تغيير محتوياته أنشاء الملف إ
  لي الوقت العاديإ timestamp بعمل مفيد وهو تحويل الوقت من getdate ةتقوم الدال

   
  الملكية والتراخيص 

   
 من ةو مجموعأونكس مثل يونكس ترتبط الملفات مع مستخدم خاص نظمة تشغيل اليأ  على

  .. تقوم بتوضيح من له صالحية على استخدامها  وتحتوي على عالمات وتراخيص) group(المستخدمين 
   :ي ن نخلص التراخيص آالتالأيمكننا 

في ، بشكل افتراضي ، وهو المستخدم الذي تم استخدام حسابه ) owner(ممتلك الملف  / 1 
  .استخدام الملف 

   
   التي يكون ضمنها مالك الملف ة، بشكل افتراضي ، المجموع) group(مجموعه من المستخدمين  / 2

   
  .آل شخص له حساب على النظام ) all(جميع المستخدمين  / 3

   



مثلما يتم تعريفهم عبر ) ID(نظمة اليونكس يتم تعرفهم عن طريق رقم أالمستخدمين والمجموعات في 
   : ةذا آنت تريد معرفه معلومات شخص عن طريق رقمه ، يمكنك استخدام هذه الدالإ ،  سمائهمأ
  

Posix_getpwind  
  عطائنا مصفوفة تحتوي على المعلومات التالية إ التي ستقوم ب

   
Name الذي يدخل به في حسابه   المستخدم اسم  

passwd للمستخدم ةآلمة السر المشفر  
uid لمستخدمرقم الحساب ل 
gid التي فيها المستخدم ةرقم حساب المجموع  

gecos  ضافيةإاسم المستخدم الكامل ، رقم تلفونه ومعلومات 
dir المجلد الرئيسي للمستخدم 

shell المسار الرئيسي لحساب المستخدم   
    

Posix_getgrgid  
 IDـلى معامل واحد فقط وهو رقم الإ ، وهي تحتاج ة عن معلومات المجموعةرجاع مصفوفإ بةتقوم هذه الدال

   ...ةللمجموع
  :ة وسوف تحتوي على العناصر التالي 

    
 Name ةاسم المجموع
 Gid ةرقم المجموع

 members ةعضاء المجموعأعدد 
    

  لي مسار الملفات إآثر عن الملفات وتحتاج فقط أ معلومات ةوهناك ايضا خمس دوال تساعدنا في معرف
   

Fileowner  
  ...لمالك الملف ) ID(م بإرجاع رقم المعرف تقو

  
Filegroup  

  .. التي يعتبر مالك الملف ضمنهم ةلرقم المجموع) ID(تقوم بإرجاع رقم المعرف 
 

Filetype  
والذي يهمنا  ) file ، dir ، char، fifo ، link، block( هذه القيم ىحدإتقوم بإرجاع رقم نوع الملف وقد تعود ب 

   ...dir وfileمنهم هو 
  

Is_dir  
  ..ذا آانت قيمه المسار هو مجلد إ Trueوتقوم بإرجاع  
  

Is_file  
  ..ذا آانت قيمه المسار هو ملف إ Trueوتقوم بإرجاع  
   

  ..الحصول على اسم الملف من وسط مسار الملف 
 Basename()  

  :مثال 
<? 
$path = "/home/httpd/html/index.php3"; 
$file = basename ($path);  
echo '$file <br>'; 
$file = basename ($path,".php3");  
echo '$file <br>'; 
?> 



  .. للحصول على الملف من وسط مسار مجلد  مفيدة جدًاةهذه الدال
 

  نسخ ، اعادة تسمية وحذف الملفات
   

  عادة تسمية ، وحذف والدوال التي تستخدم لتنفيذ هذه العمليات هي إ بنسخ ، وPHPتسمح لك الـ
   

Copy ()  
 والمصدر الهدف الذي   لي مصدر الملف الرئيسي الذي يوجد فيه الملفإخذ قيمتين حرفتين وتشير أتقوم ب 

  ... إليه  PHPسيتم نسخ الـ
<? 
if (!copy($file, $file.'.bak')) { 
    print ("failed to copy $file...<br>\n"); 
} 
?> 

 
Rename 

لي قيمتين حرفتين وهي المصدر إعادة تسمية الملف وهي تحتاج  إلةن استخدام هذه الدالنستطيع اآل 
  ..عادة التسمية به إمكانه واسمه الرئيسي ثم االسم الجديد الذي تريد  وأالملف 

  :مثال  
<? 
Rename ('file.txt','newfile.txt'); 
?> 

 
Unlink() 

  لي قيمه حرفيه واحده وهي مسار الملف الذي تريد حذفه إتحتاج  
<? 
unlink ('file.txt'); 
?> 

  
 العمل مع المجلدات 

   
ننا نتعامل مع المجلدات ، فهناك دوال للمجلدات تتطلب مقبض إ فPHPـمثلما تعاملنا مع الملفات في ال

ا نقوم بالدخول في الموضوع دعن ةطال من اإل فقط وبدًالة الحرفيةلي القيمإالمجلد ، وهناك دوال تحتاج فقط 
  مباشرة 

   
Opendir  

  عطائنا مقبض المجلد إتقوم بفتح المجلد و
   

Closedir()     
  ...لى مقبض المجلد إالمجلد المفتوح وتحتاج فقط  غالقإتقوم ب 
   
 Readdir  
  ... للمجلد يتقوم بقراءة المدخل الحال 
   

Rewindir  
  ..رجاع المدخل من الصفر إتقوم ب 
   

Chdir  
  ..ليه إي تريد االنتقال ذلد الخر ، وتتطلب المسار للمجآلي مجلد إلالنتقال 

   
  
  



Rmdir  
و مجلدات ، وتتطلب مسار المجلد أن يكون المجلد خاليا من أي ملفات أتقوم بمسح مجلد ، ولكن يجب  

  ..الذي تريد مسحه 
   

Mkdir  
متين وهما اسم يلي قإ وتحتاج ن يكون هذا المجلد غير موجود مسبقًاأنشاء مجلد جديد وتتطلب إتقوم ب

  ..الجديد مع مساره ، والترخيص المطلوب له المجلد 
   

Dirname  
  ..لي مسار الملف إ الذي فيه الملف ، وتحتاج يعطائنا اسم المجلد الحالإتقوم ب 
   

  : تطبيق عملي 
 في مجلد test.phpنشئ ملف اسمه أوضع فيه ملفات ، ثم   htdocsـ في مجلد الtmpنشئ مجلد اسمه أ
  :الية ثم شغله  التة واآتب الشفرhtdocsـال

<?php 
if ($dir = @opendir("/tmp")) { 
  while($file = readdir($dir)) { 
    echo "$file\n"; 
  }   
  closedir($dir); 
} 
  
?> 
  

Dir()  
ن يتعامل معه ثم بعد أعطائه مسار المجلد الذي نريده إونقوم ب .. عن آائن يحتوي على ثالث وظائف ةعبار 

   صفاته ةيمته في متغير يقوم بوراثذلك نقوم بوضع ق
   

  : خصائص الكائن 
  

handle  
  ..عطائك مقبض المجلد إقوم بت 
   

Path  
  ..عطائك المسار للمجلد إتقوم ب 
   

Read  
   ..  للمجلدي على المؤشر الحالعطائنا المجلدات اعتمادًاإتقوم ب 
   

Rewind  
   ..rewinddirه  نفس عمليتقريبًا..رجاع مؤشر المجلد من الصفر إتقوم ب 
   

Closedir  
  ..غالق المجلد إتقوم ب 
   

  بهذا يكون انتهي الدرس 
  مور في تعاملك مع الملفات لي آل هذه األإقد تكون بعض النقاط غير واضحة ، في الواقع لن تحتاج 

  



  .... دعنا نأخذ فكرة عن طرف التخزين في البداية وآيف آانت على اإلنترنت في السابق 
آان من أآثر طرق التخزين انتشارا في السابق على اإلنترنت وربما هو ال يزال يستخدم في بعض المواقع 

لبيانات خوف حب الموقع الذي لديه هذه الطريقة في تخزين اافكان ص....والمنتديات يعتمد على الملفات 
 نجاح موقعه هو عمل نسخ احتياطية لهذه ةوتعب من فقدانها مثًال وآان الشبح الذي يكدر عليه صفو

آما آان .... ومال  سترجعها في حال فقدانها فكانت هذه العملية تأخذ وقت وجهداالملفات لكي يتمكن من 
حال االستعالم عن معلومة معينة في ) server(من عيوب تخزين البيانات في الجداول ضغط الخادم أو 

والبحث عنها آما أنه يستهلك الكثير من ذاآرة هذا الخادم في عملية بحث معينة فهو يحجز مساحة 
  . ليست بالهينة في عملية بحث عن أسم مثاًال أو ما شابهها 

  
  ما هي قواعد البيانات بالضبط ؟ ....ربما يتردد عند البعض ذالك السؤال وهو 

  
  .  جمع المعطيات أو المدخالت ةبيانات ببساطقواعد ال

واحد أو عدة جداول هذه الجداول تحتوي علي أعمدة ) Table(آل قاعدة بيانات ربما تتكون من جدول 
  . جعل لك مهمة اآتشاف فوائد قواعد البيانات في آخر الدرس أوسوف ,,,,,وصفوف تهيكل البيانات وترتبها 

  : ل لترى الجدول الذي باألسفل آمثا

 
#Table "Coustomers" 

Id   Fname   Lname   
   صالح  عبدالواهب 025
   خالد  محمد 044

  
) سجل(مع آل إضافة عميل جديد سوف يكون هناك صف ...الجدول قسم البيانات إلى صفوف , آما تالحظ 

فوف فإذا أردت ربما لو تطلق لخيالك العنان سوف تالحظ أن هذا الجدول مشابه للدوالب والصفوف ر... جديد 
آما يحصل في إضافة عميل جديد سوف ..أن تضيف آتب أو مالبس أو أي آان سوف تضيفها في رف جديد 

  . جديد ) سجل(تضيفه في صف 
  

آل من هذه البيانات تحتوي على , ) أو الحقول( البيانات في آل صف قسمت إلى مدى أبعد في الخاليا 
ال محمد خالد سوف ترى أن هذا العميل انقسمت بياناته في على سبيل المث, قيمة محددة وصفة محددة 

  .  واالسم األول واالسم األخير idالحقل إلى 
  

يمكن أن يكون الترتيب أبجديا ويمكن أن يكون باسم العضو أو .. الصفوف في الجدول ليس لها ترتيب معين 
 ولهذا يكون من الضروري تحديد باسمه األخير أو بآي معيار أخر يمكن أن تحدده مسبقًا لترتيب الصفوف

في المثال السابق نستطيع إخراج السجل من بين باقي ....معين ) سجل(طريقة ليسهل عليك تحديد صف
أخر وسبب استنادي في ) سجل( وهو رقم العميل الذي هو عدد فريد ال يتكرر في أي صفidالسجالت بــ 

وهذا ليس شرط أن يكون .... ها نفس االسم  النه ربما يكون هناك عميالن لidاستخراج السجل علي 
  . للجدول مفتاح فريد لكن هنا حددنه لكي يتم استخراج السجالت المطلوبة بسهوله وبسرعة اآبر 

  

  العالقات

 relational database management(الكثير من قواعد البيانات اليوم هي نظم إدارة قواعد بيانات عالئقية 
systems (  تختصر فيRDBMS ,  قواعد البيانات العالئقية هذه عبارة عن مجموعة من الجداول أو نموذج من

  . الجداول النموذجية المتعددة التي تحتوي على معلومات مترابطة 
وهي تسمح لك أن توحد  ) Structured Query Language( وهي اختصار لSQLربما تسمع ايضًا الكثير عن 

  . طة وبذالك تسمح لك بإنشاء وتحليل العالقات الجديدة هذه المعلومات من الجداول المتراب
  

 هولذالك لن تحتاج إلى ربط بينه وبين جدول آخر ألن, المثال السابق للعمالء آان عبارة عن جدول واحد فقط 
  . يجد  ال
  



   لكن إذا آان هناك أآثر من جدول وآانت هذه الجداول مترابطة مع بعضها البعض في البيانات سوف تالحظ
  : فلنرى هذه المثال لكي تتضح الصورة أآثر ) ....RDBMS(أنك بحاجة إلى نظم إدارة البيانات العالئقية 

 
#Table "Coustomers " 

  
Id   Fname   Lname  
   صالح  عبدالواهب 025
   خالد   محمد 044
  طارق  حمد 022

#Table "Address" 

Id Tel  Street  City  Country   
   مصر   القاهرة   هرامشارع اال  018522  044
   السعودية  الرياض  طريق الملك فهد  01225505  022

  الكويت   الكويت   طريق االربعين  0122505  025
  

#Table "Account"  

Id accountb   
044  10.0000  
025  20.0000  
022  20.000  

  

على , ) id(م البعض بلكن تالحظ أنهم مرتبطين مع بعضه.... آل من هذه الجداول الثالثة آيان مستقل 
آما يمكننا معرفة اين يسكن حمد  , idسبيل المثال بأماآننا أن نعرف رصيد العميل عبد الواهب صالح من 

يضًا آم واحد من مدينة أ 20.000ن نعرف من هو صاحب الرصيد أطارق وآم رقم التلفون وايضًا بمكننا 
  . عالقات ربما اتضح لك اهمية ال..... القاهرة والكثير الكثير 

  
بجعلها مرنه وسهلة بحث , إذًا عرفنا أن العالفات هي األساس الجوهري لنظم قاعدة البيانات العالئقية 

  . تتمكن من ربط السجالت المختلفة مع بعضها البعض في الجداول 
  

  المفتاح األجنبي 

ن ربط الجداول الذي يظهر في الجداول في الثالثة والذي جعل من الممك ) id(سوف تالحظ أن حقل 
  ) ... COUSTOMERS(في جدول ) primary key( المختلفة معًا أنة مفتاح أجنبي ألنة باألصل مفتاح فريد 

ليس ضروريًا أن يكون هناك مفتاح أجنبي في آل جدول ولكن يتم إضافة على حسب حاجتك فإذا آنت تريد 
  . ربط بيانات الجداول مع بعضها فسوف تحتاج إليها

  
  

ول يجود به المفتاح األجنبي سوف يكون له مرجعية للجدول األصل فمثًال هنا المرجعية ستكون في آل جد
بمعنى أن المفتاح األجنبي سوف يقوم بربط البيانات ما بين الجدول األصل وبين ) ....customers(جدول 

ية وهذا مفهوم من هنا يتضح لنا مفهوم االستقامة المرجع....الجدول الذي يتواجد به آمفتاح أجنبي 
سوف يكون للمفتاح األجنبي قيمة ثابتة في . أساسي ومهم عندما تصمم قاعدة بيانات بأآثر من جدول 

جميع الجداول بمعنى لو آان قيمة المفتاح األجنبي في جدوله األصل عدد صحيح فسوف يكون بنفس 



ف ال حد القيم في المفتاح ونقطة أخرى إذا حدث تحديث أو تغيير أو حذ,,,,القيمة في جميع الجداول 
  . هذا هو مفهوم االستقامة المرجعية ...األجنبي فسوف تتم في جميع الجداول 

  
آثير من قواعد البيانات اليوم يتم تعديل القيم بها تلقائيًا آمكر سوفت أآسس وبعض قواعد البيانات األخرى 

وهذا ... آل قيمة يتم التعديل عليه لكن هناك بعض قواعد البيانات التي تحتاج إلى تعديل يدوي على, 
  !! الشك انه متعب 

  

  الفهرسة 

يمكنك أن تستعلم بسرعة آبيرة عن أيمن هذه السجالت , لو آان لديك جدول به الكثير من السجالت 
هذا المفهوم تقريبًا شبيه جدًا بالفهرس الذي يوجد نهاية آل آتاب . آل السجالت " فهرسة"بواسطة 

 هذا الفهرس الموجود في الكتاب في سرعة البحث عن المواضيع التي يتضمنها الكتب آما يسهل عليك...
  :دعنا نرى مثال لتتضح الصورة ....نفس الكالم ينطبق على فهرسة السجالت في الجدول , 

  
SELECT * FROM names WHERE ID = 220; 

 بشرط أن يكون رقم السجل سوف يقوم هذا االستعالم في البحث في جميع المعلومات وإرجاع قيمتها
   022) الفهرس(

  
 آثيرًا وذالك الن السجالت مرتبه بأرقام فلي آل سجل رقم فريد يميزه عن األخر ةهنا سهلت علينا المهم

  " ....حمد طارق "وبهذه الحالة سوف يقوم هذا االستعالم السابق بجلب جميع بيانات العميل 



ًا يعتمد جدسوف نبدأ بأخذ فكرة عن البرنامج الذي سوف أشرح عنه وهو عبارة عن دليل مواقع بسيط جدًا 
 .علي قواعد البيانات

في ) Table( لي وضع أو خلق أآثر من جدولإننا سوف نضطر يوجد فيه تقسيمات والسبب أل بالطبع ال
 لي وضع عالقات بينهم  إقواعد البيانات وسوف نضطر 

وسوف اشرح إذا اتسع لدي الوقت ) one table(ن بجدول واحد  اآلفسأآتفي اليًا يعقد الموضوع  وهذا ح
 يضًا جدًاأنها مثيرة أل) Relationstips(عامة وعن العالقات ) sql(الكثير عن 

 
التي فالبيانات والمعلومات ,  في الخطوة األولى وهي قاعدة البيانات الخاصة بدليل الموقع الذي لدينا نبدأ 

 يهتم بها دليل الموقع هي عنوان الموقع واسم الموقع والبريد الخاص بالموقع  غالبًا ما
 

  نشاء قاعدة البيانات الخاصة بدليل الموقعإبهذا هو 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));

  :هنا سوف يخزن في قواعد البيانات المعلومات التالية 
id ساسي والفريد الذي يُتعرف علي الجدول بواسطته  وهي المرشح األ. 

sitename  وهي اسم الموقع وهي من نوع  char  
add_date   من نوع ضافة الموقع وهو إتاريخ date 

email  وهو من نوع اإللكتروني البريد  char   100(وطولها نفس طول اسم الموقع( 
site_url   يضًا من نوع أوهو عنوان الموقعchar  

 
نه ربما يكون جديد علي البعض وسوف اشرح عمله وليس المهم أن تفهم علمه أل  idسوف اآتفي بشرح 

 اهللا  شاء نإتفصيل في الخطوات القادمة بعد قليل نما سوف تفهمها بالإفي هذه الخطوة 
id  ساسي لهذا الجدول هو عبارة عن المرشح األ)primary key ( 
 
  :خر سطر من الجدول وجودآ في خصوتل

primary key (id)
لي في آتابتي   يه في الكمبيوتر تضر أآثر مما تنفع وهذا سبب وجًةربما ترجمة المصطلحات العلمية وخاص

 نجليزية ومن ثم تعربيها إبت مهما آان بلغة السكر
و آود أساسي أردنا مرشح أ فلو يتضحعطي مثال لكي أ سوف  idالمهم نحن اآلن نريد أن نعرف ماذا يعني 

فريد نميز به هذا الجدول فلن نستطيع أن نضع هذا الكود الفريد اسم الموقع الن ربما يكون لدي موقعًا 
ذًا اسم إ في الوصلة وربما يكون هناك موقع بعنوانين مثل سوالف وياهوو  ابينهمواالختالف  بنفس االسم

يضًا علي التاريخ أيضًا نفس الكالم ينطبق علي عنوان الموقع وأساسي وأن نضعه آود أالموقع ال يكمن 
  الساسي للجدول ربما يأتي هذا لكن منطقيًان نضع البريد هو المرشح الوحيد واألأنستطيع  وحتى البريد ال

 يجوز  
 

وهي تعني )  not null (لكن ربما يصعب عليك الذي بجانبه وهو )  int (من نوع عدد صحيح   idربما ترى 
 ن يكون بدون قيمة أبعدم السماح لهذا الحقل 

not null ربما تفكر في الصفر فهذا غير صحيح غة تعني بكل وضوح ربما يسمح بقيمة فار . 
ضافة التلقائية وهي تعني بكل وضوح اإل)  auto_increment (وهي   not nullب يضًا هذه العبارة بجانأوترى 
 )  1 (  ودائمًا ما يبدأ بالقيمة ةوماتيكيتأو األ

  ) 1 (وهي تبدأ من )  id (ضافة موقع سوف تزيد قيمة إوهذا يعني مع آل 
  

config.php   
  :علومات التاليةوهو عبارة عن ملف التوجية الذي يحتوي معلومات الموقع وهي الم

<? 
//this moudel config  



$dbname = "links"; 
$dbuname = "root"; 
$dbpws = ""; 
$dbhost = "localhost"; 
?> 

 يعتمد علي قواعد البيانات فاألآيد راح phpي برنامج أنه واضح فالذي جرب أن يرآب لي شرح ألإيحتاج  ال
 و نفسه أ له هيعدل في ملف مشاب

  :حه شرسنومع ذلك 
  : وهذا هو add.phpن نبدأ في اآل

<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="border-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> 
<br> 
<a href="show.php"><b>View</b></a>  
<br> 
</body> 
</html> 

  أآثر php لكن آود php و html أنه عبارة عن ظمن رؤيتك له تالح
 



دخال معلومات إنك فهمها وهي عبارة عن حقول تطلب من المستخدم امكإ فهي بسيطة بhtmlبالنسبة 
  phpالموقع سوف أبدأ في شرح آود 

  ?> و<? فتالحظ بدايته ونهايته بهذين الوسمين 
 

  وبعدها يأتي شرط التحقق وهو
if ($action == 'addsite') 

حقق من هذا التن أضافة جديدة علي الحقول الخاصة بعملومات الموقع وتالحظ إفهذا يعني التحقق هل من 
بين وسمين اقتباس وحيدة ربما يكون هناك بعض التساؤل قليًال عليه لكن ) 'addsite'(الشرط بهذه القيمة 

  هنا) add.php?addsite(لي إضافة المعلومات إد  وضعت االنتقال بعform في htmlلو تالحظ في آود 
<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="border-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> 

  
يته هناا في بدههذا هو آود الفورم الخاص بإدخال معلومات الموقع فإذا الحظ   

<form method="POST" action="add.php?action=addsite"> 
  ) add.php?addsite(الصفحة )  action ( بوضع قيمة توقم)  post  (لـرسال باوضعت اإل

بعد )  ؟ (م  مكتوب بعد عالمة االستفهاوه  ستكون ماsubmitفي حال ضغط ) action(ن قيمة أهذا يعني 
 ) add.php?addsite(اسم الصفحه وهي 

 نك فهمت المقصود  أتمنى أ
  وامر واألولى منهارسل سوف ينفذ األأذا تحقق الشرط ووجد من إبعد ذلك 

include("config.php"); 
  يعني استجالب هذا الملف وقيم المتغيرات الموجودة به  includeمر أو

 ضافة بعد هذا األمر طلبت االتصال بقواعد البيانات لكي يتم تجهيز الجدول لإل
  وهو هنا

mysql_pconnect($dbhost, $dbuname, $dbpw); 
        @mysql_select_db("$dbname") or die ("Unable to select database"); 

 خادم قاعدة البيانات علي أساس المعلومات الموجودة بها ب تطلب االتصال mysql_pconnectالدالة 
  config.phpوهنا نحن استعنا بعد اهللا بالمتغيرات الموجودة في ملف 

    includeآثر فائدة الدالة أوربما هذا يوضح لنا 
   في السطر الثاني بعدها هذاmysql_pconccetلدالة  في طلب االتصال في اتربما الحظ

@mysql_select_db("$dbname") or die ("Unable to select database"); 
  وهو اسم قاعدة البيانات dbname وضعنا قيمة المتغير mysql_select_dbهنا في الدالة 

 @ هذا ربما يوضح استخدام عالمة فهذه الدالة تقوم بتحديد اسم قاعدة البيانات المراد االتصال بها و
 لكي يعمل آل شيء بنفس الوقت 

  :بعد هذا نالحظ السطر التالي 
mysql_query("insert into dalal values ('','$name','','$email','$siteurl','$des')"); 

وفي ) sql(ت ختصار بتنفيذ استعالماا وهذه الدالة تقوم بmysql_queryقمنا في هذا السطر بتنفيذ الدالة 
 ) Insert( هو mysql_queryمر االستعالم المراد تنفيذه بواسطة الدالة أهذا السطر استخدمنا 

   تقوم بإضافة البيانات في قاعدة البيانات والصيغة أو القاعدة الثابتة له هيsqlو الدالة في أمر هذا األ
INSERT INTO tablename VALUES (var and values ) 

 



INSERT INTO   
  هضافة البيانات بداخلإسم الجدول الذي نريد اهذا ثابت لدينا بعده يأتي 

 (" سابقتاقواس أضافتها بإ وتفتح قوس وتيحط المتغيرات والقيم المراد var) VALUESوبعد ذلك تأتي آلمة 
 ;وتنهيه بفاصلة منقوطة ") 

تغيرات التي تحمل القيم المراد  لم أضع القيم بل وضعة المinsert و mysql_queryتالحظ حين استخدمت 
   ربما هذا يسهل علينا الكثير dalalتخزينة في جدول 

 غالق االتصال بخادم قاعدة البيانات  إ وهي تعني طلب mysql_colseتي الدالة أبعد ذلك في ت
  config.php و add.phpبهذا انتهيانا من ملف 

  
 اعدة البيانات هنا سوف نعرف آيف نستخرج البيانات الموجودة داخل ق

  ةوهي في غاية السهول
   آامًال واشرحه مثل سابقهshow.php سوف أضع آود ًةبداي

<html> 
<head> 
<style type="text/css"> 
body {font-family:verdana,verdana; font-size:10pt} 
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 $sitena
me;?></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; 
} 

 
?> 
  </body> 
</html> 

  
 

 لدينا هنا   في عملية االتصال لكن الجديدadd.phpملف ل تقريبًا شبيه باظالحتآما 
  السطر الذي يلي عملية االتصال وهو

$query="select * from dalal "; 
 وقمنا بوضع قيمة هذا المتغير عملية االستعالم عن queryفي هذا السطر قمنا بتعريف متغير يدعى 

  dalalول المعلومات الموجودة في الجد
و الجدول وهي أ فهي تقوم بتحديد الحقول بداخل الجداول selectن هذا واضح لكن دعني أشرح عمل ظأ

و الحقول في استعالمنا هذا أخراج البيانات من الجداول فتالحظ وضعنا قيمة الحقل إدائمًا تستخدم في 
 وهذا يعني من ودائمًا fromعملنا وهي تعني تحديد جميع الحقول الموجودة وبعدها است)  * (عالمة الضرب

 خله  ا بتحديد الحقول بدتو اسم الجدول الذي قمأسماء الجدول أيأتي بعده 
 select * from dalal  ببساطة واختصارًا لهذا السطر

 حدد جميع الحقول من جدول الدليل  
 

   queryير هنا سوف يحدد جميع الحقول الموجودة في جدول الدليل ويقوم بتخزينها في المتغ
 بسيطة  

  (" ") ةقواس اقتباس مزدوجأن تضعها بين أتنس  ال
  بعد ذالك يأتي هذا السطر

$result=mysql_query($query); 
 وقيمة المتغير الذي استعلمت mysql_qurey ة وقمنا بتخزين قيمة الدالresultيضًا بتعريف المتغير أقمنا هنا 
  result في المتغير mysql_queryبه الدالة 

 الموجود به مسبقًا query وانسبنا اليها قيمة المتغير mysql_queryبوضوح هنا قمنا باالستعانة بالدالة 
قيمة االستعالم مسبقًا في السطر الذي يسبق هذا السطر وقمنا بهذا لكي يتم فرز جميع القيم الموجودة 

  mysql_query بواسطة الدالة dalalفي الجدول 
 )ي قبل لهذا ابسط من ال( 

  mysql_colseبعد ذلك قمنا بإغالق قاعدة البيانات بالدالة 
ننا سوف نعرض ونطبع القيم الموجودة في الجدول في هذا أوبعد ذلك قمنا بتنويه بسيط وتعليق يوضح 

 السطر 
*/Display Results/* 

 mysql_numrows ليه باستخدام الدالةإضفنا القيمة أ وnumبعد هذا السطر قمنا بتعريف متغير يدعى 
  resultليه قيمة المتغير إمسندين 



 وتقوم بتخزينها في result تقوم باسترجاع ومعالجة نتيجتنا المخزنة في المتغير mysql_numrowsالدالة 
  علي شكل مصفوفة numالمتغير 

منا بوضع  وقwhileمر التكرار أ ووضعنا قيمته صفر لكي نستخدمه مع iبعد ذالك قمنا بتعريف عداد يدعى 
  whileمر التكرار أالشرط في 

$i < $num  
 المتوجد بداخله جميع المعلومات فاستمر num اصغر من قيمة المتغير iذا آان قيمة العداد إهذا يعني 

 بطباعة التالي 
  وهي هذه 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 $sitena
me;?></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; 
} 

ليها في إ ت فسوف يطبع جميع القيم الموجودة في الجدول آما رمزWHILEمر التكرار أا قمنا بالكثير في هن
  هذا السطر

$sitename=mysql_result($result,$i,"sitename"); 
قمنا في هذا السطر والسطور الخمسة التي تليه بتعريف العديد من المتغيرات وقمنا بتخزين قيم 

 و الحقل الذي نريد i و resultليه المتغيرات إ مسندين mysql_resultستخدام الدالة االمعلومات بداخله ب
 خراج القيمة منه إ

   sitenameواستخدمنا في هذا السطر الحقل 
 

  لكي ننسق ونرتب شكل ظهور المعلومات  htmlآما استخدمنا آود 
 تزيد بمقدار واحد مع آل iجعلنا قيمة العداد { بالقوس  whileخر سطر قبل أن ننهي عملية التكرار آوفي 
نها من مور الصغيرة ألن تنتبه لهذه األأرجو أو بمعنى طباعة قيم من قاعدة البيانات لكي يتم توقفها  ألفة 

 مشاآل البرمجة المشهورة  
 

قع فربما يخطئ  وهو الملف الخاص بتعديل الموedit.php يتبقى لنا ملف show.php من ملف ناهنا انتهي
   تعديلها حتى بعد تخزينها في قاعدة البياناتكو عنوان موقعه فهنا يمكنأدخال اسم إحدهم في أ

خر ملف سوف اشرحه اليوم من ضمن مشروع دليل المواقع وربما اشرح عملية الحذف والبحث في آهذا 
 خر آوقت 

  لي بالستر والهداية والوقت الكافي افقط ادعو
  ه آامًال آسابقيedit.php ضع آودأسوف 



<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 Si
te </b></a> | 
<a href='show.php'><b>View Edit database</b></center></a> <hr color="#000080"></tite
l> 
<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"); 
         
$query1 = "select * from dalal where id = '$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='$siteurl', description='$desc'  
            where id='$id'"; 
    mysql_db_query('links',$query2); 
    echo "<b>Your record has been updated</b></p>"; 
} 
mysql_close(); 
?> 
</body> 
</html> 

خوانه  لكن مع بعض إنه يكرر ما يفعله هل علي شرح هذا الملف أآثر من سابقيه ألهنا سوف يس
  ديد هنا جتذآر فال التجديدات التي ال
  وفي هذا السطر

$query1 = "select * from dalal where id = '$id'"; 
د الجديد ما  وقمنا بتخزين ناتج االستعالم بداخله فهذا ليس بجديquery1هنا تالحظ عرفنا متغير يدعى 

وتعني في البرمجة " بحيث"لي العربية إ ة وهي تعني بالترجمwhereيوجد في االستعالم فقد استخدمنا 
 مساوية لنفس idن تكون قيمة المتغير أ في استعالمنا اشترطناي هنا أ" بشرط "sqlوامر أ مع ًةوخاص

ذا عرفته وجعلته ا ولمidما هو آثر أوضح أ وربما هنا يسعني أن idالقيمة الموجودة في الجدول وهي 
primary key  

 فسوف يعتمد علي الرقم edit موقعه علي ةضافإ في أخطأ مواقعهم بعد أن اضافوأحد الذين أذا ضغط إهنا 
ن عرفتها في قاعدة البيانات عدد صحيح ويزداد تلقائيًا فلو آان لدينا مثًال أ وهو آما سبق وidالمخزن في 

ن آل  ألidال عن طريق إ مواقع ومعلوماتهم ةربع مواقع فلن يجري التعرف علي األةعربأفي قاعدة البيانات 
ن تحاول تشغيل السكربت لكي أرجو أنك فهمته وأرجو أ  4خير  واأل1ول منهم موقع منهم رقم بمعنى األ

 آثر أآثر وأتفهمه 
  بعد ذلك يأتي هذا السطر

$result1 = mysql_db_query('links',$query1); 
  وخزنا بداخله قيمة استعالم الدالة resultيضًا عرفنا المتغير أ هنا

mysql_db_queryليها اسم قاعدة البيانات والمتغير إسندنا أ وquery  
 

نك تستطيع أ الفرق بينهم اعد  ماmysql_query وهي مشابة في عملها مع mysql_db_queryالدالة 
 آثر أعطائنا النتائج بوضوح إم عنه واستعملتها هنا لكي يتم تحديد اسم قاعدة البيانات الذي تريد االستعال

  خرى في هذا الملفأ مرة whileمر التكرار أبعد هذا السطر يأتي 
while($row = mysql_fetch_object($result1)) 

 تعريف المتغيرات قبل استخدامها وقمنا ي ليس من الضرورphpتنسى في   والrowهنا قمنا بخلق المتغير 
ليه قيمة إ مسندين mysql_fetch_objectبالدالة )  whileوهو الشرط الخاص بأمر التكرار  (واته ابمس

 result1المتغير 
نها تقوم بانتزاع وعرض نتائج أو من ضمن الوظائف التي تقوم به أ ته وظيفmysql_fetch_objectالدالة 

 االستعالم 
   الطويل قليًال فستنفذ هذا الكودwhileمر التكرار أذا تحقق شرط إف

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='$siteurl', description='$desc'  
            where id='$id'"; 
    mysql_db_query('links',$query2); 
    echo "<b>Your record has been updated</b></p>"; 
} 
mysql_close(); 
?> 

   :خذ عملية طباعة المعلوماتأ دعنا نIFطباعة المعلومات والتحقق بواسطة شرط قمنا بهنا 
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; 

نه أتخف فالمقصود هنا   الPHPشياء من يضًا بعض األأ وبداخله HTMLهنا في أول سطر قام بطباعة آود 
   فهنا مثًالHTMLقام بتخزين جميع ما يطبعه بداخل المتغير الخاص بلغة

echo "<td align=middle>SiteNmae<br><input type=text  
name='name' value='$row->sitename'></td>"; 

لي الحقل إوقام بترمز ) TEXT(من نوع ) INPUT(دخال  وهو عبارة عن حقل اإلHTMLقام بطباعة آود 
 )html (name وتخزينة في قيمة المتغير في rowالموجود بقاعدة البيانات من المتغير 

ي الجدول وهنا  ثم يليه اسم الحقل فrow ما قمنا به في السطر السابق قمنا بوضع المتغير ًاآثر وضوحألاو
  sitenameاسم الحقل 

 آثر وهذا الذي استخدمته مع الجميع أآثر وأن مع تشغيلك للسكربت سوف تتضح أظ
   وهو هناifتي بعده شرط أ وهي عبارة عن فورم لإلدخال ويhtmlآواد أ بطباعة تبعد ذلك قم



<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='$siteurl', description='$desc'  
            where id='$id'"; 
    mysql_db_query('links',$query2); 
    echo "<b>Your record has been updated</b></p>"; 
} 
mysql_close(); 
?> 
 

ستخدمته مع ملف ا وهو شبيه بالشرط الذي م الأحد البيانات أفي الشرط نريد التأآد هل تم تعديل 
add.php ولها شرط أخر أمر واوأدخال فسيقوم بعدة إذا آان هناك إ بعدهif يتأآد هل هناك من الحقول التي 

  م ال وهي هناأجعلت فارغة 
if($name == "" || $add_date == "" || $email == "" || $siteurl == "" || $desc == "" ) { 
        die("<b>You left one or more fields blank.</b>"); 
    } 

   سوف يطبع له ةذا آان هناك حقول فارغإ
You left one or more fields blank 

 و أآثر فارغ أنك ترآت حقل أأي 
  بعد ذالك يأتي هذا

$query2 = "update dalal set sitename='$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(); 

  updateلتحديث  اSQLمر أبعد ذلك خزنا بداخله قيمة   query2ول سطر بتعريف المتغير أقمنا هنا في 
  يقوم بتحديث المعلومات في قواعد البيانات من تجديد وحذف updateمر أ

 ويكتب هكذا 
 

Update tablename Set (values 
 

يتم تغييرها والتي تبدأ بحروف سمول مثل  دأ بحروف آبيتل هي الثوابت بمعنى التبالكلمات التي 
sitename و values فهي التي يتم تغييرها  

 وضحت في الكود السابق فقد قمت بمساوات المتغيرات آما 
name,add_date,email,site_url,description  

  where ووضعت شرط dalalبما يقابلها من الحقول في الجدول 
 ن يكون المتغير أ
 

$id=id  
  mysql_db_queryستخدام الدالة ا هذا قمت بهوفي السطر الذي يلي

  query2انات والمتغير الذي خزن قيمة التحديث وهو ليه اسم قاعدة البيإمسندًا 



 لكي يتم تحديث قاعدة البيانات 
 غالق االتصال بقاعدة البيانات إ لكي يتم mysql_colse الدالة ت استعمليليهماوفي السطر الذي 

  خر سطر اليومآوهو 
 



 add.php لعرض المدخالت في سجل الزوار، والثاني view.phpالسكريبت يتكون من ثالثة ملفات، األول 
 . ويحتوي على بيانات قاعدة البياناتconfig.phpإلضافة مدخل جديد إلى سجل الزوار، والثالث هو 

لو األخرى في صورة ، يتم جلب البيانات المدخلة من قاعدة البيانات وعرضها واحدة تview.phpفي الملف 
 .، وأسفل هذا الجدول يوجد نموذج إلضافة تعليق جديد في سجل الزوارHTMLجدول 
، ثم يقوم بمراجعة view.php يقوم بأخذ البيانات المرسلة من النموذج الموجود في الملف add.phpالملف 

 .view.phpم إلى الملف هذه البيانات والتحقق منها، ثم إضافتها إلى قاعدة البيانات وإعادة المستخد
 :يجب أن نحدد اآلن البيانات التي نريد تخزينها في قاعدة البيانات

 . االسم-
 . البريد اإللكتروني-
 . الصفحة الشخصية-
 . التعليق على الموقع-
 

 قاعدة البيانات* 
ليكن اسمه من خالل المعلومات السابقة نالحظ بأننا سنحتاج إلى جدول واحد فقط في قاعدة البيانات، و

guestbookهذه هي الشفرة التي يجب تنفيذها للحصول على البنية األساسية للجدول ،:  
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), 
    message TEXT 
); 

 : يحتوي على الحقول التاليةguestbook السابقة تعرف جدوال اسمه SQLشفرة 
id -هذا الحقل يخزن رقما تسلسليا يزداد بمقدار واحد مع آل حقل جديد يضاف إلى الجدول، ومواصفاته : 

 INTEGERرقم 
 UNSIGNED) موجب دائما(بال إشارة 

 NOT NULL) يمكن أن يترك خالياال (إجباري 
 AUTO_INCREMENTيتم تحديثه تلقائيا إلى رقم أآبر من السابق بواحد 
  PRIMARY KEYوهو المفتاح األساسي للوصول إلى بيانات الجدول 

 
name -هذا الحقل يخزن اسم الشخص الموقع في سجل الزوار، ومواصفاته آالتالي : 

 CHAR ( 100 ) حرف آحد أقصى 100يخزن نصا بطول 
 

email -      ،هـذا الـرقم قياسـي تقريبـا فـي أغلـب البـرامج              ( حرفـا بحـط أقصـى        128 لتخزين البريد اإللكترونـي
 ).القائمة على الويب لتخزين عناوين البريد اإللكترونية

 
homepage - ،قيمة معقولة-- حرفا بحد أقصى 200 لتخزين عنوان الصفحة الشخصية للموقع . 

date -يخ المدخل في سجل الزوار، وهو يخزن قيما من النوع لتخزين تار: 
 DATETIMEتاريخ ووقت 

 
message - تعليقك على الموقع( لتخزين نص الرسالة(، 

  TEXTوهو حقل يسع لتخزين عدد آبير جدا من الحروف 
  
  

 config.phpالملف * 
إلى قاعدة البيانات، وسنقوم    يحتوي على الملف على شفرة برمجية تقوم بإعداد المتغيرات الالزمة للوصول            

بــالمرة بإضــافة شــفرة االتصــال بقاعــدة البيانــات إلــى هــذا الملــف بــدال مــن تكرارهــا فــي آــل مــن الملفــين 
view.php و add.php. 

  :أوال سنقوم بإعداد مجموعة من المتغيرات



/* 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 = "";

  :آما تالحظ، قمنا بتعريف أربعة متغيرات مختلفة هي
$dbhost --انات وتقوم بتخزين عنوان مزيد قاعدة البي. 
$dbuser --وتقوم بتخزين اسم المستخدم الذي سيستخدم للدخول إلى قاعدة البيانات . 
$dbpass --وتقوم بخزين آلمة المرور التي ستستخدم مع اسم المستخدم للدخول إلى قاعدة البيانات . 
$dbname -- تخزن اسم قاعدة البيانات التي ستحوي الجدول guestbook. 
 

ن تعديل معلومات هذه المتغيرة عن طريق فتح الملف في المفكرة مـثال وتعـديل القـيم           يمكن للمستخدم اآل  
 .الموجودة بين عالمات االقتباس مقابل أسماء المتغيرات

بعد تعريف المتغيرات السابقة، سنقوم آما اتفقنـا بوضـع الشـفرة الالزمـة لالتصـال بقاعـدة البيانـات، وهـي                      
  :عبارة عن استدعاء لدالتين

/* connect to the MySQL server */ 
mysql_connect($dbhost,$dbuser,$dbpass); 
/* set $dbname as the database to be used */ 
mysql_select_db($dbname);

  
  شرح الدوال* 

mysql_connect(hostname, username, password) 
، وتحـاول الـدخول إلـى       hostnameى العنـوان    تقوم الدالة السابقة باالتصال بمزود قاعدة البيانات الموجود عل        

، فـي حـال     password و آلمـة المـرور       usernameالمزود قاعدة البيانات عن طريق إرسال اسم المسـتخدم          
نستطيع استخدامه مع دوال أخرى لتنفيذ أوامر قاعدة البيانـات علـى             ) resource( نجاح العملية تعيد موردا     

 ).آثر من اتصال بأآثر من قاعدة بيانات في نفس الوقتيمكن فتح أ(هذا اإلتصال المفتوح 
 

 فإن الدالة سـتحاول إجـراء االتصـال دون       passwordجميع المتغيرات المررة إلى الدالة اختبارية، إذا لم تدخل          
 فسـتحاول الدالـة إجـراء االتصـال دون اسـم مسـتخدم، وإذا لـم                 usernameتمرير آلمة مرور، وإذا لم تـدخل        

  ).locahost(  فإن الدالة ستحاول اإلتصال بقاعدة البيانات على العنوان المحلي hostnameتحدد 
 مباشرة دون تغيير اإلعدادات فإن مزود قواعد البيانات سيسمح مباشـرة باإلتصـال              MySQLإذا آنت قد رآبت     

نك االتصـال    والذي لن تكون له آلمة مرور افتراضية، وبالتالي يمك         rootمن الجهاز المحلي باسم المستخدم      
  . المحلي عن طريق القيم الموضحة في المتغيرات التي في األعلىMySQLمباشرة إلى مزود 

mysql_select_db(database_name, link_identifier) 
تقوم هذه الدالة بتحديد قاعدة البيانات التي سيتم العمـل عليهـا، حيـث أن مـزود قاعـدة البيانـات يمكـن أن                        

 .دة بيانات واحدةيحتوي على أآثر من قاع
، أما المتغيرة الثانية فهو اإلتصال الـذي تريـد          database_nameتحدد اسم قاعدة البيانات عن طريق المتغيرة        

 فـي متغيـرة،     mysql_connectأن تحدد قاعدة البيانات له، فإذا آنت قد خزنـت القيمـة التـي أعادتهـا الدالـة                   
دامها في ذلك االتصال، فيمكنك تمرير المتغيـرة إلـى الدالـة    وأرت اآلن تعيين قاعدة البيانات الذي يجب استخ 

mysql_select_db                   في الوسيطة الثانية، ولكن هذه الوسيطة الثانيـة اختياريـة، فـإذا لـم تقـم بتمريرهـا فـإن 
الدالة ستعيد قاعدة البيانات التي يجب العمل عليهـا آلخـر اتصـال تـم فتحـه بقاعـدة البيانـات، وإذا لـم يكـن                          

ــو آنــت قــد شــغلت      هنالــك ات ــات آمــا ل صــال مفتــوح مــن قبــل ســتحاول الدالــة فــتح إتصــال بقاعــدة البيان
mysql_connect ()      بدون تحديـد الــhostname    و الــ username  والــ password     وثـم تعيـين قاعـدة البيانـات 

 .التي يجب العمل عليها لهذا االتصال الجديد
 

فــي ملفنــا المثــال قمنــا بتنفيــذ هــذه الدالــة مباشــرة بعــد فــتح اتصــال بقاعــدة البيانــات باســتخدام الدالــة    
mysql_connect ,     وبالتالي عيننا قاعدة البيانات$dbname            آقاعدة البيانات التي يجـب اسـتخدامها مـع آخـر 

 .اتصال فتح بقاعدة البيانات
 .في حالة فشلها) خطأ  ( false و في حالة تجاحها) صح  ( trueهذه الدالة تغير 



   :config.phpيمكننا اآلن النظر إلى نسخة نهائية آاملة من الملف 
<?php 
/* 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 */ 
$dbname = ""; 
/* connect to the MySQL server */ 
mysql_connect($dbhost,$dbuser,$dbpass); 
/* set $dbname as the database to be used */ 
mysql_select_db($dbname); 
?>

  
 :view.phpالملف * 
  :HTML البداية المقدمات العادية ورأس المستند بلغة في

<html dir="rtl"> 
<head> 

 <title>سجل 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>سجل الزوار</h1> 
 نأتي إلى الجزء التالي وهو جلب البيانات من قاعدة البيانات HTMLبعد أن تتم طباعة رأس المستند بلغة 

 .وعرضها للمستخدم
 يحتوي على الشفرة config.phpفي البداية نحتاج إلى اتصال بقاعدة البيانات، وآما قلنا من قبل، الملف 

البيانات، ما علينا القيوم به اآلن هو إعطاء أمر بتنفيذ البيانات الموجودة في الكاملة لتجهيز اتصال بقاعدة 
  :، آالتاليinclude، وهذا األمر هو config.phpالملف 

/* get a database connection */ 
include 'config.php';

ا لو آنا وضعنا  السابق هي نفسها النتيجة التي آنا سنحصل عليهincludeالنتيجة التي يعطيها األمر 
 مباشرة، بمعنى أننا بدال من أن ننسخ شفرة قاعدة البيانات view.phpالشفرة الموجودة في الملف 

 للحصول على وصول إلى قواعد view.php يدويا ونضعها في أعلى الملف config.phpالموجودة في الملف 
نطلب منه تنفيذ الشفرة الموجودة في  أن يقوم بالعملية آليا، حيث PHPالبيانات، فإننا نطلب من مترجم 

  ).view.php(  آما لو آانت جزءا من الملف الذي استدعى األمر config.phpالملف 
 

 :includeاألمر * 
  : آالتالي includeيستخدم األمر 

include filename; 
 .config.php وبعدها اسم الملف الذي نريد إدراجه، وفي مثالنا آان الملف هو includeأي الكلمة 

 
 طلب البيانات من قاعدة البيانات* 



 في قاعدة guestbookالمفترض اآلن بأن جميع اإلضافات التي تمت إلى سجل الزوار مخزنة في الجدول 
، نستطيع البدأ بعمل استعالم config.phpالبيانات، وأن لدينا اتصاال اآلن بقاعدة البيانات من خالل الملف 

  :ه البيانات التي نريدها، ويكون ذلك بالشفرة التاليةلقاعدة البيانات نطلب في
$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); 
، )link_identifier(إلى قاعدة البيانات عبر اإلتصال الذي يمرر إليها ) query(تعالم تقوم الدالة بإرسال اإلس

وإذا لم يكن هنالك اتصال ممرر، فإن الدالة تستخدم آخر اتصال فتح بقاعدة البيانات، وإذا لم يكن هنالك 
 mysql_connectالة اتصال قد فتح من قبل ستحاول الدالة إجراء اتصال بقاعدة البيانات عن طريق تنفيذ الد

 . فارغةpassword و username و hostnameوتمرر إليها قيم 
  

في مثالنا السابق، قمنا بتمرير قيمة واحدة فقط إلى الدالة هي االستعالم الطويل المحاط بعالمتي 
 الملف ، وستقوم الدالة باستخدام آخر اتصال فتح بقاعدة البيانات وهو االتصال الذي فتح في"و " االقتباس 

config.php الذي أدرجناه من قبل في ملفنا )view.php.( 
  

وسأقدم  . SQL آتب بلغة SELECTنأتي اآلن إلى اإلستعالم، وهو عبارة عن استعالم بسيط من النوع 
  شرحا سريعا هنا،

SELECT: 
 .يعني اختيار أو جلب

 
name,email,homepage,UNIX_TIMESTAMP(date) AS date,message 

من الجدول، وهي عبارة عن قائمة بسيطة من أسماء ) جلبناها(ي أسماء الحقول التي طلبناها هذه ه
  :الحقول، ما عدى التالي

 
UNIX_TIMESTAMP(date) AS date  

 الخاص TIMESTAMP بإعادة التاريخ المخزن في قاعدة البيانات في صورة UNIX_TIMESTAMPتقوم الدالة 
، وبالتالي 1/1/1970 للتاريخ يحسب عدد الثواني منذ منتصف الليل في ، وهو عبارة عن نظامunixبنظام 

 الوحدة القياسية لتخزين المعلومات عن التاريخ Timestampفإن هذه القيمة تتغير في آل ثانية، تعتبر الـ 
يمة ، وبالتالي فإننا طلبنا من قاعدة البيانات أن تحول لنا قUnix وأغلب لغات برمجة ونظم PHPوالوقت في 

 وعرضها بالطريقة التي PHP المقابل حتى يسهل التعامل معها في Timestampإلى الـ  ) date( التاريخ 
 ..نريدها 

 
، السبب date، هذا المقطع يعني بأن الحقل هذا يجب أن يسمى باالسم AS dateبعد ذلك أضفنا المقطع 

  :بيرات التي تتكون منها، فهذا الحقل مثالفي إضافتنا لهذا المقطع هي أن الحقول تسمى عادة بأسماء التع
UNIX_TIMESTAMP(date) 

  :سيكون اسمه هو 
UNIX_TIMESTAMP(date) 

 صعبا نوعا ما، لذا قلنا لقاعدة البيانات أن تسمى البيانات هذه باالسم PHPوهذا سيجعل التعامل معه في 
dateبدال من االسم السابق . 

 
 :المقطع التاليبعد االنتهاء من قائمة الحقول نجد 

FROM guestbook 
 
 
 
 



FROM  
 guestbookالبيانات منه، وهو ) جلب(ونحدد بعدها اسم الجدول الذي نريد طلب ) من( تعني FROMالكلمة 

 .في مثالنا السابق
 

ORDER BY date DESC 
  ..المقطع السابق يحدد الطريقة التي ترتب بها البيانات 

ORDER BY  
، أي أننا نريد dateد الحقل الذي نريد ترتيب تبعا له، وفي مثال الحقل وهي تحد) ترتيب حسب(تعني 

 وبعده اسم الحقل يعني فرز البيانات ORDER BYترتيب المدخالت حسب تاريخ إضافتها، ولكن استخدام 
من (حسب ذلك الحقل تصاعديا، أي من األقل إلى األآبر، ولكننا في الواقع نريد فرزها في برنامجنا تنازليا 

 أي descending وهو اختصار لكلمة DESCولهذا السبب أضفنا المقطع ) األحدث أو األعلى تاريخا إلى األقدم
  .تنازليا


