
 

 : PHPمقدمة عن لغة ال 

هً من أكثر لغات برمجة المواقع االكترونٌة استخداما على االنترنت و هً لغة برمجة متخصصة بتصمٌم المواقع ال ٌمكن   PHPلغة ال 

أي ٌمكن للشركات أن تستخدم هذه اللغة بشكل مجانً  open sourceمفتوحة المصدر   PHPاستخدامها فً برمجة البرامج تعتبر لغة ال 

كما أنها لغة نصٌة تبرمج من طرف المخدم أي ال ٌمكن للمستخدم رؤٌة الكود البرمجً و تتمٌز أنها تتعامل مع جمٌع أنظمة التشغٌل 

و هً لغة  MYSQLصة قاعدة بٌانات الوٌندوز و اللٌنكس )الٌونكس( و الماكنتوش بكفاءة عالٌة و كما تتعامل مع قواعد البٌانات و خا

 غرضٌة التوجه أي أنها تعتمد على األغراض فً البرمجة كما فً لغات البرمجة المتقدمة مثل لغة الجافا و السً .

توكول نقل الصفحات وهو برو  httpمن قبل المتصفح عن طرٌق البروتوكل  HTTP-requestما  ٌقوم المستخدم بإعطاء أمر طلب صفحة

حٌث  HTTP-responseهذه الصفحة المطلوبة فً السٌرفر ٌرسل  السٌرفر و عندما ٌجد hyper-text transfer protocol التشعبٌة

 و ٌرسلها وال ٌعرف المستخدم ماهٌة الكود البرمجً المكتوب . HTMLٌشكل صفحة 

( ٌمكن استعمال برنامج ما مثل سٌرفر)ما نحتاجه للبرمجة بهذه اللغة هو متصفح انترنت و محرر نصوص ٌفضل استخدام الدرٌم وٌفر و مخدم  -

 . PHPٌحول جهاز الكومبٌوتر الى سٌرفر و هو الذي ٌعالج أكواد ال  الذي appservبرنامج 

 تنصٌب األباتشً :

 لكن بالتعدٌل كما فً الصورتٌن : المرفق نقوم بتنصٌبه كما فً أي برنامج  appservبعد فتح ملف  

 

  



 

فً  و اذا أعطانا إشارة خطأ فهذا ٌعنً أنه هناك خطأ ما http://localhostللتأكد من أنه تم التنصٌب بنجاح نقوم بفتح المتصفح و نطبع الرابط التالً 

 . التنصٌب

التً هً لغة توصٌف أكثر من كونها لغة برمجة بحد ذاتها أي أنها مسؤولة عن مظهر  HTMLأخذ و لو فكرة بسٌطة عن لغة  PHPٌجب قبل تعلم لغة ال 

تتكون بشكل عام من و التً  stagو هً مؤلفة من وسوم  HTML( وضع المواصفات المعٌارٌة لل www.W3.org)  W3الصفحة و تتولى منظة 

 الشكل التالً :

<html> 

<head><title></title></head> 

<body> 

<?php 

 PHP هنا نضع كود  //

?> 

</body> 

</html> 

 HTML basicsاطلع على  HTMLلمزٌد من المعلومات عن ال 

 PHPبداٌتك للبرمجة فً لغة ال 

و ٌتم عرضه عبر المتصفح فاذا كان اسم الملف مثال  C:/appserv/wwwفٌه ٌكون على المسار  PHPالمجلد الواجب وضع ملفات ال 

example.php  مسار على المتصفح الفإنhttp://localhost/example.php 

مثال و ضعه  test.phpو احفظ الملف باسم  PHPأو أي محرر  dreamweaver أو  notepadاكتبه باستخدام  PHPمثال لبرنامج صغٌر فً لغة ال 

إلعادة تحمٌل الصفحة فً المتصفح ألن  ctrl+F5و اعرضه فً المتصفح و انظر النتٌجة و عند التعدٌل على البرنامج ٌمكنك استخدام  wwwفً المجلد 

 المتصفح قد ٌخزن الصفحة ضمن الكاش

<html> 

<head><title>my first pro</title></head> 

<body> 

<?php 

echo "hani";   

?> 

</body></html> 

  PHPو هً الطرٌقة األكثر شٌوعا لتعرٌف بدء و نهاٌة كود ال  <?و ننتهً ب  php?>نبدأ عادة ب  PHPعند كتابة أي كود 

 فً النهاٌة ;وننسى وضع  ""لطباعة عبارة ما أو حساب عملٌة حسابٌة و هً تحتاج الى زواج من عبارات االقتباس  echoتستخدم 

 الى الكود التالً و انظر النتٌجة  echoعدل كود 

Echo "the result is ",5+4; 

 

 

 

 

 

http://localhost/
http://www.w3.org/
http://localhost/example.php


 

و  phpو سٌقوم السٌرفر بتفسٌر كود ال  php.نحفظ البرنامج باسم ما بامتداد  ( HTMLداخل كود ال  PHP)تضمٌن أكواد ال  مثال برنامج صغٌر آخر

 htmlعرضه ككود 

<html> 

<head> 

<meta name=keywords content="computer,books,technology,learning" /> 

<title>books</title> 

</head> 

<body> 

<font color="#FF0000"> 

<h1>books</h1></font> 

<ul> 

<li><a href="link1.html">book 1</a></li> 

<li>book 2</li> 

<li>book 3</li> 

</ul> 

<?php 

Echo "this is PHP code in HTML webpage" ; 

?> 

</body> 

</html> 

 و تكون النتٌجة كالتالً

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 و ذلك كما فً المثال التالً : PHPداخل كود ال  HTMLتقرٌبا ، ٌمكن إدخال وسوم ال  echoٌعمل نفس األمر  printاألمر 

<html> 

<head><title>my first pro</title></head> 

<body> 

<?php 

print ('<a href=test.html>PHP</a>');   

?> 

</body></html> 

  HTMLحٌث كنا نضع فً ال  HTMLالتً نضعها مع الروابط التشعبٌة فً ال  ""انتبه أنه ال حاجة الى إشارتٌن التنصٌص 

<a href="test.html">PHP</a> 

 ()phpinfoهً  PHPالتعلٌمة التً تعطٌنا معلومات واسعة عن بٌبة ال 

 طبق المثال و انظر النتابج

<html> 

<body> 

<?php 

phpinfo();   

?> 

</body></html> 

 االستدعاء

 طرق لالستدعاء و هً و هً عملٌة استدعاء أو تضمٌن كود موجود فً ملف معٌن لٌصبح فً ملف آخر هناك أربع

Include ('path1');  

 اذا كان هناك أي خطأ فً الكود أو المسار خطأ ٌعطً تحذٌر و ٌتابع العمل

Require();  

 اذا كان هناك أي خطأ ٌتوقف معه كود ال بً اتش بً

 

Include_once(); 

Require_once(); 

)نتعرف علٌها  functionتقوم بعملٌة االستدعاء لمرة واحدة فقط و هو مفٌد فً حال االستدعاء لملفات حاوٌة على لكنها  requireو  includeنفس 

 أكثر من مرة الداالت تصرٌح حٌث ال ٌجب تكرار الحقا(

 

 

 

 

 



 

 مثال لالستدعاء

 مثال new.phpباسم  wwwاكتب الكود التالً فً صفحة جدٌدة و احفظها فً فً المجلد 

<html> 

<body> 

<?php 

echo "hello world" ;   

?> 

</body></html> 

 و خزنها فً نفس المسار و اكتب الكود التالً example.phpافتح صفحة جدٌدة باسم ما و لٌكن 

<html> 

<body> 

<?php 

echo "this is php code"; 

echo '<br>' ; 

include('new.php');   

?> 

</body></html> 

 PHPالتعلٌقات فً لغة ال 

 أو إلبطال عملٌة برمجٌة معٌنة نستخدم التعلٌقات لتوضٌح بعض أسطر الكود ألجل الصٌانة أو ألجل مستخدمٌن معٌنٌن

اله و قبل السطر البرمجً إلبط #قبل العملٌة الحسابٌة و إلبطال هذه العملٌة و تصبح عبارة عن تعلٌق كما ٌمكن استخدام رمز  //ٌمكن وضع إشارة 

 فً نهاٌة الكتلة البرمجٌة المراد إبطالها أو تحوٌلها لتعلٌق . /*فً بداٌة الكتلة البرمجٌة و  */نضع ٌمكن أٌضا أن 

<html> 

<body> 

<?php 

echo "this is php code"; //this is comment 

echo '<br>' ; # this is another comment 

/* this is  

Another comment */ 

?> 

</body></html> 

 

 

 PHPالمتحوالت فً لغة ال 



 

لمتحوالت قٌمها عن طرٌق اذ و ٌجب أن تبدأ بإشارة $ تأخ –هً أي سلسلة حرفٌة ال تحوي على فراغ و ال تحتوي أي رمز خاص ك ؟ أو + أو 

 المساواة

 مثال صغٌر عن المتحوالت

<html> 

<body> 

<?php 

$number1=10; 

echo "number 1 is ", $number1; 

$number2= 30; 

$number3=$number1*$number2; 

echo '<br>',"number 3 is ",$number3; 

 

?> 

</body></html> 

 PHPفً لغة  )البٌانات( أنواع المعطٌات

 تكون على أربعة أنواع 

1- Integer ٌشمل األرقام الموجبة و السالبة و الصفر 

2- Bolean  ٌتضمن قٌمتٌن فقطtrue  أوfalse 

3- String  أي رموز تكتب ما بٌن إشارتً اإلقتباس"" 

4- Float األرقام الحاوٌة على فواصل عشرٌة 

5- Null ٌشٌر الى ال شًء و ٌستخدم لتهٌبة المتحوالت 

 األنواع الرقمٌة )األنظمة العددٌة المستخدمة للتعامل مع البٌانات(:

1- Decimal  أي تحوي على عشرة أرقام 9حتى  0النظام العشري من 

2- Octal  065قبل القٌمة الثمانٌة مثال  0و ٌتم تمٌٌزها عن النظام العشري بوضع  7حتى  0النظام الثمانً  ٌحتوي على ثمانٌة أرقام من 

3- Hexa-decimal  أحرف من  6و  9حتى  0قٌمة من  16ٌتضمنa  حتىf  0و ٌتم تمٌٌزها بوضع عالمة  15حتى  10تمثل األرقام منX  قبل

  0X9CFمثال  الصٌغة الست عشرٌة

 نقوم كما فً المثال التالًللتحوٌل من القٌمة الثمانٌة أو الست عشرٌة الى العشرٌة 

065 = 5*(8^0)+6*(8^1) = 53  

 و هكذا 1هو  6و ترتٌب ال  0ألن ترتٌب الخمسة  0ألنها فً النظام الثمانً نرٌد تحوٌلها للنظام العشرٌة و رقم  8حٌث وضعنا رقم 

0X9CF=F*(16^0)+C(16^1)+9*(16^2) 

 12هً  cو قٌمة  15هً  fحٌث قٌمة 

 

 

 

 

 أخرى على أنواع معطٌات PHPتحتوي لغة ال 



 

array أو المصفوفة و هً عبارة عن سلسلة من األرقام أو سالسل حرفٌة توضع بٌن قوسٌن و تفصل بٌنهما فواصل 

Objects  و هً عبارة عن أنواع معطٌات مركبة تستخدم فٌها البرمجة غرضٌة التوجه مثل الclass نتكلم عنه فً فصل خاص 

null الٌها أو الحرفٌة سناد القٌم الرقمٌةمتحوالت قبل إأو اال شًء حٌث ٌستخدم لتهٌبة ال 

Resource  و هً كلمة محجوزة فً لغةPHP ذا ٌعنً أنه ٌمثل متحوال للملف و المتحول اذا كان من هذا النواع فهfile handle  أو أنه ٌمثل قٌمة ثنابٌة

 مثل صورة أو وسابط متعددة كالصوت والفٌدٌو

Exponential  و هو نوع المعطٌات األسٌة نكتب رقم األساس بعد ذلك نكتبe  2ثم رقم األس مثالe10 

 والت المتحوالت :حمت

نقوم بإشابها سابقا بتكرار  إشارة الدوالر قبل اسم المتحول و بذلك نشٌر الى متحول جدٌد باستخدام محتوى نستطٌع إنشاء متحوالت من المتحوالت التً 

 متحول سابق

ٌأخذ القٌمة  admin$فإنه ٌتشكل لدٌنا متحول جدٌد  "user_name="khaled$$فعندما نضع  "user_name="admin$أي اذا كان لدٌنا متحول 

khaled  النتٌجةطبق المثال و انظر 

<html> 

<body> 

<?php 

$user_name="admin"; 

$$user_name="khaled"; 

echo $admin; 

?> 

</body></html> 

 : phpالتعابٌر فً لغة 

األقواس و ذلك أثناء االسنادات تعطى (  و األقواس + -) * /  و األقواس عملٌات الجمع و الطرح و الضرب و القسمة تجمٌع للمعامالت مع بها و نقصد

             لثالثة الجمع و الطرح ترتب العملٌات من الٌسار الى الٌمٌن عند التكرار لنفس األولوٌة األولوٌة األولى ٌأتً بعدها الضرب و القسمة و فً المرتبة ا

 8.5 = 9-5/4*(6+8)لدٌنا مثال 

<html> 

<body> 

<?php 

$number=($five=5)+($ten=10); 

echo $number; 

?> 

</body></html> 

 

 

 

 

 الثوابت :



 

على قواعد تسمٌة  ٌلتزم بالقٌمة التً نسندها الٌه فً المرة األولى و ما ٌمٌز التمحول عن الثابت هو أن المتحول دابما ٌسبق بإشارة $ دابما و ما ٌنطبق

  define(constant_name,constant_value)المتحوالت ٌنطبق على قواعد تسمٌة الثوابت ٌتم التصرٌح عن الثوابت باألمر 

<html> 

<body> 

<?php 

define (pi,3.14); 

$a=5; 

echo "circle surface= ", pi*$a*$a; 

?> 

</body></html> 

 معمالت حسابٌة أخرى

نطبق المثال  %بإشارة  معامل المودٌول أي اذا تمت قسمة رقم على رقم و كان هناك باقً أو فابض فإنه ٌعرض قٌمة هذا الفابض و ٌرمز له -1

 التالً

<html> 

<body> 

<?php 

$number=($num1=21)%($num2=10); 

echo $number; 

?> 

</body></html> 

 1و الفابض هو  2.1ألن ناتج القسمة هو  1ستكون النتٌجة فً هذا المثال هً 

 أي Saلقٌمة  1رح قٌمة أو ٌط 1معامل تكرار الزابد أو تكرار الناقص قبل المتحول ٌزٌد قٌمة  -2

<?php 

$a=5; 

++$a; //try --$a and try $a++  

echo $a; 

?> 

مساوٌة  a$مساوٌة للواحد و لكن بعد االنتهاء من التفسٌر ستصبح قٌمة  a$عند وضع إشارتً الزابد بعد المتحول ٌؤدي تنفٌذ هذه العملٌة الى إبقاء قٌمة 

 1الى زٌادة بقٌمة 

 

 

 

 

 تطبٌقها على السالسل الحرفٌةالعملٌات الممكن 

 اقتطاع جزء من السلسلة الحرفٌة أي االستخالصو الدمج بٌن السالسل الحرفٌة



 

<html> 

<body> 

<?php 

$str1="hello"; 

$str2="php"; 

$str3=$str1.$str2; // الحرفٌة السالسل دمج  

echo $str3; 

print '<br>'; 

$str4=substr($str3,2,4); // بعده أرقام 4 أخذنا و 2 رقم الحرف من بدأ هنا حٌث الحرفٌة  السلسلة من جزء استخالص  

echo $str4; 

?> 

</body></html> 

Hello  ًحٌث تأخذ ال  01234لها ترتٌب األرقام التالH  و ال 0قٌمة  O  4قٌمة 

 العملٌات المنطقٌة :

 و لدٌنا العملٌات المنطقٌة التالٌة falseو  trueأو  0و  1لدٌنا قٌمتٌن منطقٌتٌن هما 

1- Not  تعكس القٌمة المنطقٌة ~و تمثلها إشارة 

2- And  خرجها صفرا اذا كان أحد معامال صفر وال ٌكون خرجها واحد إال اذا كان المعامالن واحد &و تمثلها إشارة 

3- Or  ن واحد وال تكون صفر إال اذا كان المعامالن صفرعكس الواحد تكون قٌمة الخرج فٌها واحد اذا كان أحد المعاملٌ |و تمثلها إشارة 

4- Xor ^ و تعرف أٌضا بعملٌة الخالف أي اذا كان هناك خالف بٌن المعاملٌن تكون النتٌجة واحد أما اذا كانا متماثلٌن فٌكون  و تمثلها إشارة

 الخرج هو القٌمة صفر
5- Bitwise left  حٌث تقوم بإزاحة القٌمة المنطقٌة الى الٌسار مما ٌؤدي الى استخدامنا الى تقوم بضرب القٌمة بمقدار اثنٌن كل مرة  >>و تمثلها

 القٌم الثنابٌة و تطبق على القٌم الثنابٌة و لٌس على المنطقٌة لكنها تعتبر من العملٌات المنطقٌة

6- Bitwise right  تقوم بعملٌة القسمة على اثنٌن و بذلك تحول القٌم الثناٌبة الى قٌم مقسومة على اثنٌن عن طرٌق اإلزاحة على  <<و تمثلها

 الٌمٌن أٌضا هً تطبق على القٌم الثنابٌة و لٌس على المنطقٌة لكنها تعتبر من العملٌات المنطقٌة

<?php 

$b1=true; 

$b2=false; 

$b3=$b1^$b2; 

echo $b3; 

?> 

 b2$و  b1$ألنه هناك خالف بٌن  1السابق ستكون النتٌجة هً فً المثال 

<?php 

$b1=1; 

$b2=$b1<<4; //=1*2*2*2*2 =16 

echo $b2; 

?> 

 16و النتٌجة هً 



 

<?php 

$b1=5; 

$b2=$b1<<1; //=5/2 =2.5 

echo $b2; 

?> 

 حٌث أنه ال ٌضع فواصل 2و النتٌجة هً 

 مفهوم اإلسناد السرٌع :

 a+=4$فٌمكن ذلك عن طرٌق كتابة  a=$a+4$و ترٌد تعدٌل قٌمته وفق  a=5$لٌكن لدٌنا 

فٌمكن عمل ذلك عن  "a=$a+"quick assignement$و نرٌد تعدٌل قٌمة المتحول وفق  " a="this is$   أو لٌكن متحول ٌحوي قٌمة نصٌة

 "a.="quick assignement$طرٌق كتابة 

 لوقتو هذا هو مفهوم اإلسناد السرٌع الذي ٌوفر ا

 معامالت المقارنة :

 نفٌذناتستخدم فً البنى الشرطٌة و الحلقات المستخدمة فً اللغات البرمجٌة و ٌؤدي الشرطالى قٌامنا بعمل ما و تنفٌذنا لكتلة برمجٌة أو عدم ت

 هً لالسنادات =انتبه أنه  ==المساواة و رمزه 

القٌمة  a$فإذا سألنا هل تساوي  integerو هً كما تعلمنا أنها من نوع  a=3$تطابق القٌمة و نوع المعطٌات اذا كان لدٌنا  ===المساواة المطابقة 

 floatألنها مساوٌة لها بالقٌمة لكنها تحوي فاصلة أي أنها   falseفإن القٌمة ستكون  3.0

 عكس المساوة =!عدم المساواة 

 ==!عدم المساواة المنطقٌة 

 =<و إشارة أكبر أو ٌساوي  <لدٌنا أٌضا إشارة األكبر المعروفة 

 =<و إشارة األصغر أو تساوي   <إشارة األصغر 

  falseأو  trueمالحظة خرج العملٌة الخاصة بالمقارنة ٌكون خرجا منطقٌا أي إما 

<?php 

$t=5; 

echo $t==5; 

?> 

 أو ال شًء nullو إال فتكون النتٌجة هً  1نتٌجة المثال السابق هً 

 

 

<?php 

$a="c"; 

$a1="d"; 

$b=(int)($a<$a1); 

echo $b; 

?> 



 

 intو ذلك بعد الصٌغة النصٌة الى رقمٌة عن طرٌق  dهً بالفعل أقل من شفرة ال  Cألن شفرة ال  1النتٌجة هً 

 : Ifعبارة الشرط 

 ifالصٌغة العامة لعبارة الشرط 

If(expression1) {code1 here;} 

Elseif(expression2) {code2 here;} 

Else {code3 here;} 

 و انظر النتابج a$طبق المثال التالً و غٌر فً قٌمة 

<?php 

$a=2; 

if($a>3) { 

echo "$a is greater than 3";} 

elseif($a<3) { 

echo "$a is less than 3"; } 

else { 

echo "$a equals 3"; } 

?> 

 : switchعبارة الشرط 

التفرٌع أو التحوٌل و نستعملها فً حال استعمال شرط واحد و مقارنته مع عدة قٌم و اذا لم ٌساوي إحدى هذه القٌم فإنه ٌعرض القٌمة  تعنً

 االفتراضٌة و الشكل العام لهذه العبارة

Switch(expression) { 

Case value1 : {code1;break;} 

Case value2: {code2;break;} 

. 

. 

Default {codex; } } 

 و انظر النتابج day$و غٌر قٌمة  طبق المثال

<?php 

$day=5; 

switch($day){ 

case 1: {echo 'monday';break;} 

case 2: {echo 'tuseday';break;} 

case 3: {echo 'wednesday';break;} 

case 4: {echo 'thursday';break;} 

case 5: {echo 'friday';break;} 



 

case 6: {echo 'saturday';break;} 

case 7: {echo 'sunday';break;} 

default: {echo 'wrong number';} 

 } 

 ?> 

 : whileبنٌة التكرار 

 doو من دون  doو هً عملٌة تكرار لعملٌة ما طالما أن الشرط محقق و لها شكلٌن ربٌسٌن مع 

While(condition) {code} الشكل األول 

Do {code} while(condition) ًالشكل الثان 

ال تنفذ الكود إال اذا كان الشرط  doمن دون  whileتنفذ الكود مرة واحدة على األقل حتى و إن لم ٌكن الشرط محققا أما  whileو الفرق بٌنهما هو أن 

 انظر المثال التالً محققا

<?php 

$x=0; 

while($x<=10) { 

$x=$x+1; 

echo '<br>'; 

echo $x; 

} 

 ?> 

( طالما أن  x$و طباعة فراغ و طباعة قٌمة  x$نالحظ أننا اذا وضعنا الصٌغة الثانٌة ستكون لنا نفس النتٌجة أي افعل مجموعة األوامر )زٌادة قٌمة 

 10أصغر أو تساوي القٌمة  x$الشرط محقق و هو أن 

 : forبنٌة التكرار 

 تحقق شرط معٌن و الشكل العام له تستخدم ألجل عدد معروف من المرات بناء على

For(start_with_value;stopping_loop_condition;increasing_value) 

{code} 

 مثال على ذلك

<?php 

$x=0; 

for($i=0;$i<=10;$i++) { 

$x=$x+1; 

echo $x," "; 

} 

 ?> 

 السٌرفراتالالنهابٌة تستخدم من أجل البرمجٌات التً تعمل بشكل ال نهابً مثل الحلقات 



 

While(true) {code} 

For(;;) {code} 

 بنى المتابعة و التوقف :

 ifو تستخدم دابما مع الشروط أي مع العبارة  whileأو  forتستخدم مع الحلقات سواء من أجل 

 هو كسر الحلقة عند توفر شرط معٌن breakالهدف من استخدام 

 لمتابعة استخدام بعض تكرارات الحلقة فً حال توفر شرط معٌن و فً حال عدم التحقق فإننا نتجاهل تلك التكرارات continueو نستخدم 

<?php 

$x=0; 

for($i=0;$i<=10;$i++) { 

$x=$x+1; 

echo " "; 

if($x%2!=0) 

continue; 

echo $x; } 

 ?> 

ال ٌساوي الصفر أي هل هو عد فردي اذا كان عدد فردي فتخطى هذا الرقم و تابع الحلقة أي أنه سوف  2فً المثال السابق سألنا هل باقً القسمة على 

 فإنه سوف ٌكسر الحلقة وال ٌعود لها نهابٌا continueبدل  breakأما اذا وضعنا  10 , 8 , 6 , 4 , 2ٌطبع األرقام 

 

 

 

 

$i=0; 

while(true) { 

$i=$i+1; 

echo " "; 

if($i==10) 

break; 

echo $i; 

} 

 ?> 

 سٌتم كسر الحلقة و لن ٌعود لها نهابٌا 10ألنه عند القٌمة  9الى  1هذا المثال سٌطبع القٌم من 

 هً حلقة التكرار الالنهابٌة {} while(true)تذكر أنه 

<?php 

 



 

for($i=0;$i<10;$i++){ 

if($i>4 && $i<7)  // $$ نً أنه ٌجب أن ٌتحقق كال الشرطٌنتع  

continue; 

echo $i; 

} 

 ?> 

 forالموجود داخل حلقة ال  i$و هنا استخدمنا المتحول  01234789ستكون النتٌجة بالتأكٌد هً 

 :functions التوابع 

قد تبدأ من تعلمٌة و حتى آالف  األكوادمن أهم العناصر الربٌسٌة فً لغة البرمجة و ٌتوجب على المبرمج إتقان استعمالها و هو عبارة عن كتلة من 

من حجم  تعلٌمات و تستدعى فً مناطق معٌنة من النص الربٌسً للبرمجة و فً كل مرة نسند إلٌها متحوالت مختلفة للدخل تساعد التوابع على اإلقاللال

لدٌنا على سبٌل المثال تابع الجذر التربٌع  PHPوظة و مبٌتة بشكل افتراضً فً لغة ال هناك توابع محف الكتلة البرمجٌة للبرنامج الربٌسً

sqrt(number)  ولدٌنا أٌضاstrlen("string")  و هو ٌحسب طول السلسلة الحرفٌة و غٌرها من التوابع ذات العدد الكبٌر جدا و تتٌح لغة الPHP 

  إمكانٌة برمجة التابع الخاص بك

 التصرٌح عن التوابع :

 ٌتم عبر الصٌغة التالٌة

Function_name() {} 

 مثال على ذلك

<?php 

function hello() { 

echo "hello "; 

echo "I'm working here"; 

} 

hello()  //calling function hello 

?> 

 نطاق المتحوالت الموجودة داخل التابع :

 قٌمة المتغٌرات اذا استخدم نفس اسم المتغٌربشكل عام فإن التابع ال ٌستطٌع أن ٌرى المتغٌرات الموجودة خارج التابع و ال ٌستطٌع أن ٌعدل فً 

<?php 

function hello() { 

$a="inside function "; 

echo $a; } 

hello() ; 

$a="outside of the function"; 

echo $a; 

?> 

 لدٌنا أٌضا النطاق العام و هو الذي ٌسمح للتابع أن ٌرى خارجه ٌتم إخذ قٌمة متغٌر ما كما فً المثال



 

<?php 

$a="this variable is outside of the function"; 

function hello() { 

echo $GLOBALS['a']; } 

hello(); 

?> 

 بتحدٌد عدد معامالت الدخل و استخراج قٌمتها بأسلوب دٌنامٌكً و هًلدٌنا عدد من التوابع المبٌتة التً تقوم 

Func_num_args() ٌقوم بإعادة عدد المدخالت الموجودة فً التابع 

Func_get_arg()  مدخل و اذا ٌعٌد أول  0ٌقوم باإلستعانة بالرقم الذي سندخله فً هذا التابع كمعامل للدخل إلعادة المدخل حسب موقعه فمثال اذا أدخلنا

 ٌعٌد المدخل األول و هكذا 1أدخلنا 

Func_get_args() دخالت الموجودةٌعٌد مصفوفة بكامل الم 

 

<?php 

function hello() { 

if(func_get_args()>0) { 

$arg=func_get_arg(0); 

echo "hello $arg"; } } 

hello(ahmed); 

?> 

 

 

 لدٌنا هنا برمجة تابع ٌحصً عدد محارف المدخالت مهما كان عددها

<?php 

function countall() { 

if(func_num_args()==0) { 

die ("you need to specify at least one argument"); } 

else { 

$args =func_get_args(); 

$count=0; 

foreach ($args as $arg) { 

$count = $count + strlen($arg); }} 

return $count; } 

echo countall("php","SQL"); 

?> 



 

المسؤول عن إنهاء عمل السكربت و طباعة رسالة خطأ و اذا كان لدٌنا مدخل واحد على  dieأي اذا كان عدد المعامالت صفر سنقوم باستخدام األمر 

تأخذ كل عنصر من عناصر المصفوفة )مصفوفة معامالت الدخل( و نقوم بحساب طول  foreachاألقل سنأخد جمٌع المدخالت على شكل مصفوفة و 

 . count$كل عنصر من هذه العناصر و ٌتم جمعها باستخدام 

 . و انظر ماذا سوف ٌعطٌك البرنامج countall("php","SQL")بدل  ()countallوضع  جرب

 تمرٌر المعامالت عن طرٌق المراجع :

 ٌمكن جعل التوابع تؤثر على المتحوالت التً هً خارج التابع بالطرٌقة التالٌة كما فً المثال

<?php 

function countall(&$count) { 

if(func_num_args()==0) { 

die ("you need to specify at least one argument"); } 

else { 

$args =func_get_args(); 

array_shift($args); 

foreach ($args as $arg) { 

$count = $count + strlen($arg); }} } 

$countA=0; 

echo countall($countA,"php","SQL"); 

echo $countA; 

?> 

لإلشارة أنه ٌمكن لهذا التابع أن ٌوثر على المتحوالت الخارجٌة تكمن طرٌقة استدعاء التابع للتأثٌر على متحول ما و لٌكن  count$قبل  &وضعنا إشارة 

$X  و ذلك حسب كود التابع أو الfunction  بوضعfunction_name($X,argument1,argument2,…)  لكن ٌجب حذف العنصر األول من هذه

 . array_shift($variable_of_arguments)ابع و ذلك باألمر المصفوفة عن كتابة كود الت

 االستدعاء الذاتً :

 هو قٌام الكود باستدعاء نفسه من خالل كود التابع نفسه و تهدف الى تبدٌل المدخالت فً كل مرة و مع استخدام نفس الكود

<?php 

function countdown($num_arg) { 

if($num_arg>0) { 

echo 'counting down from ',$num_arg,'<br>'; 

countdown($num_arg-1);} } 

countdown(10); 

?> 

رى و لكن بإنقاص الحظ فً هذا المثال الذي ٌقوم بالعد التنازلً حسب الرقم المدخل حٌث أنه ٌقوم بالبداٌة بطباعة الرقم المدخل ثم طبقنا التابع مرة أخ

 دخل ٌساوي الصفر .الى أن ٌتحقق الشرط و ٌصبح الرقم الم 1قٌمة 

 بناء المصفوفات :

 ٌتم أسناد مصفوفة الٌها كما ٌلً fruits$طرٌقة االسناد المباشر لدي مثال متحول  -



 

$fruits=array('apple','banana','orange'); 

 طرٌقة االسناد عن طرٌق ذكر دلٌل المصفوفة كما ٌلً -

$fruits[0]='apple'; 

$fruits[1]='banana'; 

$fruits[2]='orange'; 

 1 –و حتى عدد العناصر  0و هكذا نسند كل عنصر من العناصر حٌث أن الدلٌل ٌبدأ من القٌمة 

أوال سٌكون فً  الطرٌقة الثالثة تتم بنفس الطرٌقة الثانٌة مع حذف الدلٌل أي نكتفً بكتابة األقواس المربعة دون ذكر الدلٌل و العنصر الذي تم إدخاله -

 و هكذا . 1الذي تم إدخاله ثانٌا سٌكون فً الموقع و  0الموقع 

 وهو عبارة عن تابع  rangeاذا أردنا بناء مصفوفة عددٌة على شكل سلسلة من األرقام المتعاقبة ٌتم باألمر 

<?php 

$a=array(1,2,3,4,5); 

$a=range(1,5,1); //range(low value,high value,step) 

Print_r ($a);  //type the array 

?> 

 . ألنه ٌأخذ هذه القٌمة بشكل افتراضً 1و ٌمكن عدم كتابة الخطوة اذا كانت 

 طرٌقة طباعة أنواع المعطٌات المركبة كامصفوفات :

 print_rالطرٌقة األولى هً طرٌقة  -

 و هً تزٌد عن سابقتها بتحدٌد نوع المعطٌات var_dumpالطرٌقة الثانٌة هً طرٌقة  -

 var_dump($a,$b)تستطٌع طباعة أكثر من مصفوفة مثال  var_dumpو 

 

 

 

 المصفوفة متعددة األبعاد :

 اذا كان أحد عناصر مصفوفة أحادٌة البعد هو عبارة عن مصفوفة أخرى عند ذلك تتحول المصفوفة الى مصفوفة متعددة األبعاد

<?php 

$fruits[0]=array('apple','banana'); 

$fruits[1]=array('orange','pear'); 

echo $fruits[0][1]; 

?> 

من العناصر المتفرعة من ذلك العنصر و ذلك العنصر هو  1قمنا فً المثال السابق بطباعة العنصر ذو الدلٌل صفر من العنصر الربٌسً و ذو الدلٌل رقم 

 . bananaبالتأكٌد 

 : كل عنصر من عناصر المصفوفة الى متحولو إسناد فك المصفوفة الى مجموعة من المتحوالت 

لفك المصفوفة و إسنادها الى مجموعة مع خرج التوابع عندما ٌكون الخرج عبارة عن مصفوفة فً العادة  listو تستخدم  listو ٌقوم بهذه العملٌة التابع  

 من المتحوالت

<?php 



 

function clac($n1,$n2) { 

$x1=$n1+$n2; 

$x2=$n1-$n2; 

$x3=$n1*$n2; 

$x4=$n1/$n2; 

$a=array($x1,$x2,$x3,$x4); 

return $a; } 

list($a,$b,$c,$d)=clac(4,5) ; 

echo $a, '<br>' , $b ,'<br>', $c,'<br>' , $d ; 

?> 

 كمصفوفة . a$ألنه ما نرٌده من التابع هو إٌجاد قٌمة  a$ال تنسى إرجاع قٌمة المتحول 

 

 

 مقارنة المصفوفات :

حتى لو كانت العناصر مختلفة فً  المساواة == و المطابقة === اذا كانت المصفوتان لهما نفس عدد العناصر فهما متساوٌتانهناك عملٌتٌن ربٌسٌتٌن 

  أما اذا كانت المصفوفتان لهما نفس العدد من العناصر و تحتوي على نفس القٌم و نقس المقاتٌح فهما متطابقتان الترتٌب

<?php 

$a=array(1,2,3); 

$b=array(0=>1,1=>2,2=>3); 

$c=array(0=>1,1=>2,2=>3); 

$d=array(a=>1,b=>2,C=>3); 

if ($a==$b) {echo '$a==$b ';} 

else {echo '$a !==$b ';}  

if ($a==$d) {echo '$a==$d ';} 

else {echo '$a !==$d ';} 

if ($b===$c) {echo '$b===$c ';} 

else {echo '$b !===$c ';} 

?> 

 a==$b $a !==$d $b===$c$ستكون النتٌجة فً المتصفح هً 

 : countالتعلٌمة أو التابع 

إلحصاء عدد عناصر المصفوفة طالما أن عملٌة إدخال و حذف العناصر فً المصفوفات هً عملٌة دٌنامٌكٌة و  phpفً لغة ال  countتستخدم التعلٌمة 

 كما فً المثاللٌست ستاتٌكٌة أي أن العناصر تتغٌر بشكل مستمر لذلك فإننا بحاجة لمعرفة عدد عناصر المصفوفة فً كل مرة 

<?php 

$a=array(1,2,4);  



 

$b=array(); 

$c=10; 

echo count($a),'<br>'; //viewing in the browser gives 3  

echo count($b),'<br>'; //viewing in the browser gives 0  

echo count($c); ////viewing in the browser gives 1 

?> 

 : issetالتعلٌمة 

و دخل هذه العملٌة هً المصفوفة الترابطٌة أو المتحول المعبر عن تلك  issetمن العملٌات التً ٌمكن تطبٌقها على المصفوفات الترابطٌة فقط هً ال 

و هل ٌمتلك قٌمة ما فً تلك حٌث سأقوم بالسؤال عن ذلك المفتاح هل هو موجود فعال فً المصفوفة الترابطٌة  المصفوفة الترابطٌة مع مفتاح معٌن

و ذلك ٌعنً أن المصفوفة الترابطٌة تمتلك ذلك المفتاح  1أو  trueو القٌمة  false أو trueو النتٌجة ستكون نتٌجة منطقٌة إما المصفوفة الترابطٌة 

فذلك ٌعنً أن ذلك المفتاح ال وجود له فً تلك المصفوفة الترابطٌة تفٌد تلك العملٌة ألننً أبحث دابما فً  falseالمفتاح له قٌمة ما اذا كانت القٌمة 

و إال سأحصل على خطأ و ٌتم تعطٌل وال أستطٌع أن أقوم بعملٌة البحث إال اذا كان ذلك المفتاح موجودا للمفتاح المصفوفات الترابطٌة عن القٌمة المقابلة 

 phpالبرنامج فً لغة ال 

<?php 

$a=array('a'=>1,'b'=>2); 

echo isset($a['a']); 

echo isset($a['c']); 

?> 

 أو ال شًء . nullفإنه ٌعنً  phpوبما أنه ال وجود للصفر فً لغة ال  0و فً الحالة الثانٌة  1و النتٌجة فً الحالة األولى هً 

 : in_arrayاالنتماء 

 trueعملٌة االنتماء أي سنقوم بالسؤال عن قٌمة ما هل تنتمً الى المصفوفة عند ذلك سنحصل على 

<?php 

$a=array(a=>1,c=>2,d=>3); 

echo in_array($a, 2); //true 

echo in_array($a, 4); //false 

?> 

 :unsetالحذف من المصفوفة 

 نقوم بحذف عنصر معٌن من المصفوفة و ذلك بذكر إما المفتاح اذا كانت ترابطٌة أو الدلٌل اذا كانت تسلسلٌة

<?php 

$a=array("a"=>1,"c"=>2,"d"=>3); 

$b=array(3,0,7); 

unset($a["a"]); 

unset($b[2]); 

var_dump($a); 

var_dump($b); 



 

?> 

 : in_arrayتعلٌمة مشابهة لل 

  falseأو  trueو هً تسأل عن المفاتٌح فقط و النتٌجة منطقٌة إما  array_key_existsو تستخدم فً المصفوفات الترابطٌة فقط هذه التعلٌمة هً 

<?php 

$tel=array('ahmed'=>548251,'nour'=>548215); 

if(array_key_exists('ahmed',$tel) ) { 

echo 'phone number of Ahmed is ',$tel['ahmed'];} 

else {echo "Ahmed number is not exist"; } 

?> 

 عملٌة القلب reversingو عكس المصفوفة  flippingعند التعامل مع المصفوفات الترابطٌة ٌقع المبرمجون عادة فً خطأ ما بٌن عملٌة قلب المصفوفة 

حٌث أن المفتاح ٌصبح هو القٌمة و القٌمة تصبح هً المفتاح أما عملٌة عكس المصفوفة فهً تجعل آخر عنصر فً  تتم بالعكس ما بٌن القٌمة و المفتاح

 انظر المثال . المصفوفة ٌصبح أول عنصر و أول عنصر ٌصبح آخر عنصر

<?php 

$tel=array('ahmed'=>548251,'nour'=>548215); 

$a=array_flip($tel); 

$b=array_reverse($tel); 

var_dump($a); 

var_dump($b); 

?> 

 المؤشرات فً المصفوفات :

أو لٌشٌر للعنصر الحالً و هناك  المؤشرات هً ما ٌشٌر الى دلٌل المصفوفة ٌتحرك المؤشر بصورة دٌنامٌكٌة لٌتحرك للعنصر التالً أو السابق

 ٌنا بشكل عام خمس مؤشراتمؤشرات تعدٌنا الى بداٌة المصفوفة و مؤشرات تعٌدنا الى نهاٌة المصفوفة و لد

 . ٌعٌدنا دوما الى بداٌة المصفوفة resetالمؤشر  -

 ٌأخذنا الى نهاٌة المصفوفة . endالمؤشر  -

 . previousو  nextٌدل على العنصر الحالً و عن ذلك نستطٌع استخدام  currentالمؤشر  -

 ٌدل على العنصر التالً من دلٌل العنصر الحالً . nextالمؤشر  -

 ٌدل على العنصر السابق من دلٌل العنصر الحالً . previousالمؤشر  -

<?php 

$tel=array('ahmed'=>548251,'nour'=>548215,'ali'=>541200); 

function displayarray($array) { 

reset ($array); 

while(key($array) !== null) { 

echo key($array)." : ".current($array),'<br>'; 

next($array); } } 

displayarray($tel); 

?> 



 

و طباعة عناصرها حٌث قمنا فً البداٌة بجعل المؤشر فً بداٌة  tel$ببرمجة تابع ٌقوم بطباعة مفاتٌح متغٌر مصفوفة ما  قمنا فً المثال السابق

إننا اذا فً المصفوفة و نطبع المفتاح األول للعنصر أي ال شًء ف nullو وضعنا شرط طالما أن مفتاح المصفوفة ال ٌساوي  resetالمصفوفة عن طرٌق 

 األول و نطبع العنصر األول ثم ننتقل للعنصر الثانً و ٌتم طباعته و هكذا .

 ٌمكن كذلك البدء من العنصر األخٌر و نرجع للخلف

$tel=array('ahmed'=>548251,'nour'=>548215,'ali'=>541200); 

end($tel); 

while (key($tel)!==null) { 

echo key($tel).' : '.current($tel),'<br>'; 

prev ($tel); } 

?> 

 فرز المصفوفات :

لمصفوفات الترابطٌة و التسلسلٌة حٌث ترتب األرقام ترتٌب تصاعدي و بالنسبة للمصفوفات الترابطٌة فإنها تلغً من العملٌات الشهٌرة التً تطبق على ا

هناك التعلٌمة  sortو للتخلص من مشكلة القضاء على المفاتٌح التً تقوم بها  1 –مرتبة من الصفر و حتى عدد العناصر  مكانها أدلةقٌم المفاتٌح و تضع 

asort . التً ترتب ترتٌبا أبجدٌا بالنسبة لعناصر المصفوفات و ترتٌبا تصاعدٌا اذا كانت هذه العناصر األرقام مع اإلبقاءعلى المفاتٌح 

<?php 

$tel=array('ahmed'=>548251,'nour'=>548215,'ali'=>541200); 

sort($tel); 

var_dump($tel); 

$numbers=array(10,30,20,50,40); 

sort($numbers); 

var_dump($numbers); 

?> 

 

 

 

 

 التً تبحث عن القٌم الرقمٌة و ترتبها ترتٌبا تصاعدٌا natsortلفرز مصفوفة تحوي على أرقام و حروف نقوم بعملٌة الفرز الطبٌعً عن طرٌق التعلٌمة 

<?php 

$tel=array('20a','30b','5c'); 

natsort($tel); 

var_dump($tel); 

?> 

التً ترتب ترتٌبا أبجدٌا اذا كانت المفاتٌح عبارة عن أحرف و ترتٌب تصاعدي اذا كانت عبارة  ksortللقٌام بالفرز بناء على قٌم المفاتٌح هناك التعلٌمة 

 عن أرقام

 krsortو هناك أٌضا عملٌة الفرز العكسً للمفاتٌح عن طرٌق التعلٌمة 

<?php 



 

$tel=array('ahmed'=>548251,'nour'=>548215,'ali'=>541200); 

ksort($tel); 

var_dump($tel); 

?> 

 البعثرة لعناصر المصفوفة :

جدٌد لعملٌة و هً عملٌة معاكسة لعملٌة الفرز تهدف لخلق حالة عشوابٌة للترتٌب األساسً للمصفوفة و عند كل مرة نستخدم فٌها هذا التابع ٌؤدي الى ت

 shuffleالبعثرة و نحصل على ترتٌب عشوابً جدٌد فً كل مرة و التابع المسؤول عن عملٌة البعثرة هو 

<?php 

$numbers=array(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10); 

shuffle($numbers); 

var_dump($numbers); 

?> 

 

 التحوٌل من المصفوفة الى المكدس :

و  stacks دلٌل ٌمٌز موقع العنصر فً المصفوفة الى المدساتبالتحوٌل من بنٌة المصفوفة كبنٌة بٌانات معقدة حٌث أنها تضم مجموعة من العناصر و 

و بالنسبة للمكدس  last in first outو ٌتم التخزٌن باعتبار أن آخر ما ٌدخله و هو أول ما ٌخرجه  أٌضا لكن لٌس هناك دلٌل هو بنٌة معطٌات مركبة

و أخرجنا  stack1الحظ المثال و انظر كٌف عرفنا المكدس  popو عملٌة إخراج العناصر  pushفإن هناك عملٌتٌن ربٌسٌتٌن عملٌة إدخال العناصر 

 . var_dumpو عرضناه عن طرٌق  thirdو هو العنصر  array_popآخر عنصر تم إدخاله عبر 

<?php 

$stack1=array(); 

array_push($stack1,'first','second','third'); 

var_dump($stack1); 

echo '<br>'; 

$last_element_in=array_pop($stack1); 

var_dump($last_element_in); 

?> 

 

 األرتال :

 first in fist outتعنً أن أول ما ٌدخل الى الرتل هو أول ما ٌخرج منه أي 

جدٌد فإنه  و عندما أدخلنا عنصر array_shiftهو أول من خرج عندما حذفنا عنصر عن طرٌق  firstالحظ المثال التالً أن أول من دخل و هو 

 مكان العنصر الذي حذف سٌدخل فً مقدمة الرتل

<?php 

$queue=array('first','second','third'); 

$first_element=array_shift($queue); 

var_dump($queue); 



 

echo '<br>'; 

array_unshift($queue,'new'); 

var_dump($queue); 

?> 

 : فً المصفوفات تابع االختالف

مختلفة فقط بٌن عناصر المصفوفتٌن و الذي ٌخرجه هذا التابع هً العناصر الدخل هذا التابع هو مصفوفتان و عملٌة المقارنة التً تتم هً عملٌة مطابقة 

 25و  15من المصفوفة األولى أي أن المصفوفة األولى هً التً ٌقارن بها القٌم التً ستخرج فً المثال التالً هً 

<?php 

$a=array(10,15,20,25); 

$b=array(10,14,20,23); 

var_dump(array_diff($a,$b)); 

?> 

 

 

 التوابع التً تتعامل مع السالسل الحرفٌة :

 strtrالتابع 

ل أخرى عند من أشهر التوابع و تعنً عملٌة التحوٌل أو الترجمة فً السالسل الحرفٌة ما تقوم به هو عملٌة استبدال مقاطع من السالسل الحرفٌة بسالس

 .وجود خطأ مطبعً و نرٌد استبداله بسلسلة حرفٌة اخرى أو غٌر ذلك من استبدال بعض المقاطع بمقاطع أكثر فابدة أو أكثر تعبٌرا 

<?php 

echo strtr("hillo php","hi","he"); 

echo '<br>'; 

$subst=array('1'=>'one ','2'=>'two ','3'=>'three '); 

echo strtr( '123',$subst); 

?> 

 . heبالمتغٌرٌن  hiفً المثال األول استبدلنا أول متغٌرٌن هما 

عند ذلك ٌستبدل كل قٌمة مفتاحٌة  العنصر الموافق لهجمة و وضعنا لكل مفتاح و فً المثال الثانً كتبنا مصفوفة ندعوها مصفوفة التحوٌل أو التر

  . one two threeبقٌم عناصر المصفوفات و هً  123موجودة فً النص المكتوب و هو فً حالتنا 

 

 

 السالسل الحرفٌة كمصفوفات :

 سل الحرفٌة هً عبارة عن مصفوفاتالسال

<?php 

$str1="abcdefg"; 

$str2=array('a','b','c','d','e','f','g'); 

echo $str1[2]." = ".$str2[2]; 



 

echo '<br>'; 

$s='france'; 

for($i=0;$i<strlen($s);$i++) { 

if($s[$i] >'c') { 

echo 'letter '.$s[$i].' found','<br>'; } } 

?> 

مثال و وضعنا حلقة بعدد دورات  franceو أسندنا له قٌمة  s$و فً المثال الثانً عرفنا متحول  st2$ٌكافا  str1$الحظ فً المثال األول المتحول 

 bو الحرف  bأصغر من الحرف  aالحرف حٌث أن أكبر  cٌساوي عدد حروف المتحول و وضعنا شرط لطباعة الحروف التً هً أكبر من الحرف 

 و هكذا . cأصغر من الحرف 

 مقارنة السالسل الحرفٌة :

تتم المقارنة عن طرٌق  65ٌقابله رقم  aو هً عبارة عن رقم ٌعبر عن الحرف أو الرقم أو اإلشارة مثال حرف  ASCIتتم المقارنة بناء على شفرة ال 

آخر اذا قام  الذي ٌعطً صفر اذا تمت المطابقة بنجاح و ذلك بمطابقة كل حرف من السلسلة األولى مع حرف من السلسلة المقابلة بمعنى strcmpالتابع 

 . 1اذا كان هناك أي اختالف سٌعطً التابع القٌمة  ASCIهذا التابع بعملٌة الطرح للقٌمتٌن المعبرتٌن عن شفرة ال 

<?php 

$str="HELLO PHP"; 

if(strcmp($str,"hello php") ===0) { 

echo 'comparing ok'; } 

else { echo 'comparing not ok'; } 

?> 

 ألن الحروف الصغٌرة تأخذ قٌما مختلفة عن الحروف الكبٌرة . comparing not okو ستكون نتٌجة المثال السابق 

 عملٌة البحث فً السالسل الحرفٌة :

و هو ٌقارن بٌن سلسلتٌن حرفٌتٌن األولى كبٌرة و الثانٌة صغٌرة جزبٌة من الكبٌرة حتى تكون النتٌجة هً إخراجنا للموقع  strposتتم عن طرٌق التابع 

و هو عملٌة استخراج سلسلة جزبٌة من السلسلة الكلٌة ٌقوم  strstrالموجود فٌه هذه السلسلة الجزبٌة الصغٌرة فً السلسلة الكبٌرة و التابع الثانً هو 

 الكلٌة ابتداء من موقع إٌجاد السلسلة الجزبٌة .ج ما تبقى من السلسلة بإخرا

<?php 

$str1="I'm searching in PHP"; 

$str2='in'; 

if(strpos($str1,$str2) !==false) { 

echo 'found ',strpos($str1,$str2),'<br>',strstr($str1,$str2);} 

else { echo "sorry not found"; } 

?> 

فً  strposو وضعنا شرط اذا كانت نتٌجة بحث التابع  str2$و جزبٌة صغٌرة  str1$قمنا فً المثال السابق بوضع سلسلتٌن حرفٌتٌن كلٌة كبٌرة 

فً السلسلة  iعند الحرف  10هو  inأي هناك نتٌجة للبحث فاطبع لنا موقع تلك السلسة الجزبٌة فً السلسلة الكلٌة و موقع  0السلسلة الكلٌة ال تساوي 

و إال فاطبع لنا أنه لم ٌتم العثور على  strstrعن طرٌق التابع  ing in PHP و اطبع أٌضا ما تبقى من السلسة الكلٌة searching  الكلٌة فً الكلمة 

 نتٌجة للبحث .

 : strspnعملٌة البحث عن طرٌق التابع 

<?php 



 

$string='521 is a good number'; 

$mask='0123456789'; 

echo strspn($string,$mask); 

?> 

متحولٌن األول هو السلسة الحرفٌة و الثانً ٌتكون من أرقام فقط و تتم عملٌة البحث و تكون النتٌجة هً عدد  strspnفً المثال السابق ٌدخل التابع 

 . 3والنتٌجة هً  str$األرقام الموجودة فً السلسة 

 عملٌة استبدال أجزاء حرفٌة بأخرى :

 و الفرق بٌنهما أن التابع األول ٌهتم بحالة الحروف كبٌرة صغٌرة أما الثانً فال ٌهتم str_ireplaceو  str_replaceٌتم عن طرٌق التابع 

<?php 

echo str_replace("php","world","hello php"),'<br>'; 

echo str_ireplace("PHP","world","hello php"); 

?> 

 helloو نص النص الكلً و هو فً حالتنا  woldو العبارة المراد االستبدال بها و هً هنا  phpندخل فً التابع العبارة المراد البحث عنها و هً هنا 

php . 

 عملٌة استبدال سلسة جزئٌة بسلسلة أخرى أو فراغ :

<?php 

$user="hani@way2paradise.com"; 

$name=substr_replace($user," ",strpos($user,'@')); 

echo 'hello '.$name ; 

?> 

أدخلنا فً التابع أوال العبارة التً سوف ٌتم استبدال جزء من النص فٌها و هً فً هو من قام بعملٌة االستبدال و كما نرى  substr_replaceالتابع 

 و أدخلنا العبارة التً نرٌد االستبدال بها و هً فراغ و أخٌرا أدخلنا موقع الجزء الموجود فٌه االشارة @ و التً سٌتم حذفها و حذف ما user$مثالنا 

 @بعدها من السلسلة النصٌة و ٌمكن إدخال كم عدد المحارف التً نرٌد الحذف بعد هذه إشارة 

$name=substr_replace($user," ",strpos($user,'@'),4); 

 فً الحالة السابقة . @سٌتم حذف أربع خانات اعتبارا من اإلشارة 

 سكربت البحث و االستبدال :

 text$قمنا بالبحث فً النص المدخل  whileبداٌة قمنا بإنشاء النوذج اإلدخال و و تأكدنا من أن القٌم تم إدخالها و أنها لٌست فارغة و باستخدام الحلقة 

بمقدار موقع  offset$التً تساوي الصفر و بالدورة التالٌة قمنا بزٌادة المتحول  offset$و بدأنا بالبحث اعتبارا من القٌمة  search$وقع الكلمة عن م

 strpos$و حصلنا بالتالً على جمٌع مواقع بداٌة الكلمة المراد البحث عنها  search_length$باإلضافة الى طول هذه الكلمة  search$كلمة البحث 

الذي ٌأخذ البارامترات  substr_replace$لٌتم تعدٌل قٌمة النص فٌه باستخدام التابع  text$عندها قمنا بتغٌٌر قٌمة المتحول  offset$و نهاٌتها 

$text  و هو النص األصلً و$replace  و  و كلمة االستبدال$strpos  موقع بداٌة الكملة أو السلسلة التً نرٌد حذفها و موقع نهاٌتها

$search_length . ولٌس بالضرورة أن تكون كلمة االستبدال مطابقة لعدد محارف الكلمة المحذوفة 

<?php 

$offset = 0; 

if (isset($_POST['text']) && isset($_POST['searchfor']) && isset($_POST['replacewith'])) { 

$text = $_POST['text']; 

$search = $_POST['searchfor'] ; 



 

$replace = $_POST['replacewith']; 

$search_length = strlen($search); 

if(!empty($text) && !empty($search) && !empty($replace) ) { 

while($strpos = strpos($text,$search,$offset)) { 

$offset =  $strpos + $search_length; 

$text = substr_replace($text, $replace, $strpos, $search_length); 

 } 

echo $text; 

} else { 

echo 'pleas fill in all fields'; } 

} 

 

?> 

<form action="str.php" method="post"> 

<textarea name="text" rows="6" cols="30"> </textarea><br /><br /> 

search for:<br /> 

<input type="text" name="searchfor" /><br /><br /> 

Replace with: <br /><br /> 

<input type="text" name="replacewith" /><br /><br /> 

<input type="submit" value="submit and replace" /> 

</form> 

 

 تنسٌق األرقام فً السالسل الحرفٌة :

$number=1234.56; 

$a=number_format($number); 

echo $a,'<br>'; 

 1,235تكون النتٌجة 

 

 : فرنسًنظام 

$b=number_format($number,2,',',' '); 

echo $b,'<br>'; 

فصل بٌن األلوف و ٌ أو فاصل كفاصلة عشرٌة أو ٌمكن اختٌار نقطة . و أخٌرا ٌمكن وضع فراغ ,أي نأخذ فاصلتٌن بعد الرقم و و نأخذ شكل  2الرقم 

 . المالٌٌن و الملٌارات أو ٌمكن عدم وضعها

 : انجلٌزينظام 



 

$c=number_format($number,3,'.',''); 

echo $c; 

 : PHPالنماذج أو األنماط فً لغة ال 

من  هً أسلوب للتعبٌر عن السالسل الحرفٌة أو هً أسلوب لمطابقة السالسل الحرفٌة للحصول على سالسل حرفٌة مناسبة لإلدخال فمثال اذا طلبنا

 ط المستخدم إدخال برٌده االكترونً و ال نرٌد أن ٌحتوي على أرقام أو إشارات معٌنة هناك مجموعة من الرموز المستخدمة للتعبٌر عن األنما

 النقطة . لوصل المحارف

 ^ تمثل بداٌة السلسلة الحرفٌة

 $ تعبر عن النهاٌة

\s )تعبر عن مساحة فارغة )الفراغ الموجود بٌن الكلمات 

\d تعنً المطابقة مع أي رقم مهما كان عدد األرقام و مهما كانت حالة الرقم 

\w ربة من بعضها من دون أٌة فراغات(تعنً المطابقة مع أي كلمة )أي مجموعة من األحرف و األرقام متقا 

 تعنً أن هذا الحرف ٌمكن أن ٌظهر عدة مرات أو ال ٌظهر أبدا*  

 + ٌعنً أنه قد ٌظهر مرة واحدة أو أكثر و من الواجب أن ٌظهر هذا الحرف أي ال نقبل عدم وجود هذا الحرف

 ؟ قد ٌظهر هذا الحرف مرة واحدة فقط أو ال ٌظهر 

 رة واحدة على األقل أو خمس مرات على أكثر أي هو تحدٌد لألكبر و األصغرأي قد ٌظهر مرة م {1,5}

<?php 

$name="hani lakmoush"; 

$regex="/[a-zA-Z\s]/"; 

if (preg_match($regex,$name)) { 

echo $name,' is a valid name<br>'; } 

else {echo $name,' is a invalid name<br>'; } 

$regex='/^(\w+)\s(\w+)/'; 

$matches=array(); 

if (preg_match($regex,$name,$matches)) { 

var_dump($matches); } 

?> 

و فً المثال وضعنا أن  regex$و القاعدة  name$الذي ٌطابق ما بٌن السلسلة الحرفٌة التً ٌمثلها  preg_matchفً المثال السابق لدٌنا التابع 

 اذا تحققت المطابقة و نضع عبارة أنه ذلك االسم صالح لالستعمال . trueو حروف كبٌرة و صغٌرة و فراغات و التابع ٌعطً قٌمة المسموح لدٌنا ه

 wبداٌة السلسة الحرفٌة و إشارة + تعبر عن وجود حرف واحد على األقل و  ^حٌث تمثل  '/s(\w+)\(+w\)^/'و فً المثال الثانً كانت القاعدة هً 

ه لمة و وضعنا بٌن الكلمتٌن فراغ و أضفنا أٌضا فً هذا المثال الثانً مصفوفة فارغة لتخزٌن النتابج ضمن هذه المصفوفة و قمنا بطباعة هذتعنً أي ك

 . var_dumpالمصفوفة عن طرٌق 

<?php 

$string="aa1c3 bb1 d2"; 

$regex="#([abc])\d#"; 

$matches=array(); 



 

if (preg_match_all($regex,$string,$matches)) { 

var_dump($matches); } 

?> 

أحد  و الثانٌة هً وجود cأو  bأو  aو هً تختار السلسلة النصٌة بناء على قاعدتٌن األولى هً وجود أحد األحرف  ;"#d\([abc])#"لدٌنا هنا القاعدة 

تعنً بغض النظر عن بداٌة و نهاٌة السلسة الحرفٌة و تكون النتٌجة هً  #و اإلشارة  تعنً وجوب وجود رقم d\مع رقم ألن  cأو  bأو  a األحرف

 . b1و  c3و  a1و الثانٌة تحوي على  bو  cو  aعبارة عن مصفوفتٌن األولى تحوي على األحرف 

 

 

 : (  phpالسٌرفر هو المسؤول عن تفسٌر كود الأي )ف السٌرفرل مع صفحات الوٌب المبرمجة من طرالتعام

  postو  getهناك طرٌقتان لنقل المعطٌات 

و هً تقوم بنقل المعطٌات نستخدمها عند الضغط على أي لنك أو عند إرسال بٌانات عن طرٌق صنادٌق البحث و هً أسرع من الطرٌقة  getالطرٌقة 

post . 

 كونها تسلك طرٌقٌن  postتنقل المعطٌات بطرٌقة سرٌة مشفرة تستخدم عادة مع مستطٌالت إدخال كلمات السر و هً أبطأ من الطرٌقة  postالطرٌقة 

 فً نقل البٌانات .

 و نكتب الكود php.ٌمكن حفظها بامتداد  example.html، نفتح صفحة جدٌدة نسمٌها مثال  getلدٌنا المثال التالً عن الطرٌقة 

<html> 

<body> 

which animal do you like ? 

<a href="new.php?a=dogs">dogs</a> 

<a href="new.php?a=cats">cats</a> 

</body></html> 

 . getو إشارة اإلستفهام تدل على استخدامنا للطرٌقة  dogsقٌمة  aمثال فإننا نسند للمتحول  dogsحٌث أننا عند الضغط على الرابط 

 و نكتب الكود new.phpٌدة نسمها نفتح صفحة جد

<html> 

<body> 

you said you like <?= $HTTP_GET_VARS['a'] ?> 

</body></html> 

 من الصفحة السابفة aحٌث أننا أخذنا قٌمة المتحول  getهً المسؤولة عن استقبال البٌنات بالطرٌقة  HTTP_GET_VARS$المصفوفة 

 postمثال على الطرٌقة 

<html> 

<body> 

<form action="new.php" method="post"> 

username: <input type="text" name="username"><br> 

password: <input type="password" name="password"><br> 

<input type="submit" value="login"> 



 

</form> 

</body></html> 

الى القٌمة التً سوف ٌدخلها المستخدم و أسندنا  usernameٌم المتحول الذي سمٌناه أسندنا ق PHPعادٌة و ٌمكن تخزٌنها بصٌغة  HTMLو هً صفحة 

سٌقوم النموذج بعمل  submitالذي وضعناه على أنه  logingالى القٌمة التً سوف ٌدخلها المستخدم أٌضا و ما إن نضغط على الزر  passwordالقٌمة 

action  التً سوف تنقلنا الى الصفحةnew.php فٌها الكودو الت ً 

<html> 

<body> 

the username entered is :<br /> 

 <?= $HTTP_POST_VARS['username'] ?><br /> 

and the password is :<br /> 

 <?= $HTTP_POST_VARS['password'] ?> 

</body></html> 

حٌث وضعنا قٌمة المتحول من الصفحة  postهو المسؤول عن نقل البٌانات بالطرٌقة  <? php <?= $HTTP_POST_VARS['variable']كود ال 

 السابقة .

 طرٌقة االختٌار و اإلرسال :

 HTMLكود صفحة ال 

<html> 

<body> 

what's your favourite major : 

<form action="new.php" method="get"> 

<input type="radio" name="major" value="english">english<br> 

<input type="radio" name="major" value="math">math<br> 

<input type="radio" name="major" value="engineering">engineering<br> 

<input type="submit" value="submit"> 

</form> 

</body></html> 

 التً كودها phpحسب اختٌار المستخدم و فً الصفحة  valueأسندنا الٌه القٌم  majorو المتحول هنا هو 

<html> 

<body> 

you favourite major is :<br> 

 <?= $HTTP_GET_VARS['major'] ?> 

</body></html> 

 

 أسلوب رفع الملفات من جهاز المستخدم الى مخدم الوٌب :



 

األساسٌة و من أشهرها تحدبد مساحة كل ملف باإلضافة الى تحدٌد نوع الملف الذي ٌمكن هً عملٌة دقٌقة جدا و ٌجب على المبرمج تحدٌد البارامترات 

 للمستخدم رفعه الفورم الخاص برفع الملفات ٌأخذ الكود التالً :

<html> 

<body> 

<form enctype="multipart/form-data" action="new.php" method="post"> 

<input type="hidden" name="max_file_size" value="100000"> 

choose a file to upload <input name="uploaded_file" type="file"><br> 

<input type="submit" value="upload file"> 

</form> 

</body></html> 

و ٌتم إضافة عنصر مخفً ال  و الطرٌقة تكون غالبا هً بوست multipart/form-dataعند رفع الملفات صٌغة  enctypeنختار نوع التشفٌرعادة 

 ٌظهر فً النموذج و له وظٌفة تحدٌد الحجم األعظمً للملف .

  new.phpالذي سوف نخزنه فً صفحة أخرى نسمٌها  phpأما كود ال 

<?php 

$target_path="uploads/"; 

$target_path = $target_path . basename($_FILES['uploaded_file']['name']); 

if(move_uploaded_file($_FILES['uploaded_file']['tmp_name'],$target_path)) { 

echo "the file ". basename($_FILES['uploaded_file']['name'])." has been uploaded"; } 

else { echo "Ooops there is something went wrong"; } 

?> 

المراد تجربتها نعدل  phpالذي نضع فٌه ملفات ال  wwwاسم مجلد نضعة فً المجلد  هً قٌمة نصٌة و نسند له Starget_pathنضع متحول سمٌناه 

)و هً قٌمة اسم الملف الذي أدخلناه فً النموذج و امتداده (عن طرٌق  basename($_FILES['uploaded_file']['name'])قٌمته لنضٌف الٌه القٌمة 

هً تشكٌل اسم  basenameوظٌفة التابع  upload/test.jpgهو  test.jpgبح المسار اذا كان اسم الصورة لٌص النقطة التً تدمج بٌن القٌم النصٌة

و وضعنا شرط اذا تم نقل الملف ذو  هو نقل الملفات حٌث نذكر الملف و المسار المراد نقل الملف الٌه move_uploaded_fileالملف و وظٌفة التابع 

فأعطٌنا رسالة بأنه تم نقل الملف بنجاح و إال فاطبع رسالة أنه هناك  target_path$فٌه بشكل مؤقت الى المسار  االسم المؤقت الذي ٌتم وضع الملف

 خطأ ما .

و كذلك تحدٌد نوع الملفات  PHPال آخر لرفع ملف ما الى السٌرفر مع تحدٌد حجم للملف األعظمً لٌس عن طرٌق الفورم و إنما عن طرٌق كود ال مث

و ٌمكن حتى عدم  jpgتصبح  jepgٌقوم بتصغٌر االمتداد مثال  strtolowerالتً ٌمكن رفعها لكً ال تمكن للمستخدم رفع ملفات ضارة ، لدٌنا التابع 

 استعماله هنا فً مثالنا .

<?php 

$name = $_FILES['file']['name'];  

$extension = strtolower(substr($name,strpos($name, '.')+1)); 

$size = $_FILES['file']['size']; 

$type = $_FILES['file']['type']; 

$tmp_name = $_FILES['file']['tmp_name']; 

$max_size = 2097152; //2MB 

if(isset($name)) { 



 

if (!empty($name)) { 

if (($extension=='jpg'||$extension=='jpeg') && $type=='image/jpeg' &&  $size<=$max_size) { 

$location='uploads/'; 

if(move_uploaded_file($tmp_name ,$location.$name)) { 

echo 'uploaded'; } 

else { echo 'error uploading'; } 

} else {echo 'the file should be jpg or jpeg and size less than 2 MB';} 

 } else { echo 'pleas choose a file'; } 

} 

?> 

<form action="file.php" method="post" enctype="multipart/form-data" > 

<input type="file" name="file" /><br /><br /> 

<input type="submit" value="submit" /> 

</form> 

 إعادة التوجٌه :

 . headerهً عملٌة التحوٌل من صفحة الى صفحة عن طرٌق إدخال بارامٌترات معٌنة و ٌتم ذلك عن طرٌق التابع 

<?php 

header('location:  http://www.google.com ');  

?> 

و لحل هذه المشكلة إما أن  HTMLخطأ ألننا قد سبقنا إعادة التوجٌه بمخرجات ٌجب أن ال ٌسبق هذا التابع أي مخرجات المثال التالً سٌعطٌنا رسالة 

 فً بداٌة الصفحة ob_startنستعمل التابع  PHPقبل كود ال  HTMLو اذا ما اضررنا ألن ٌكون كود ال  PHPتحت كود ال  HTMLنضع كود ال 

<h1>my page</h1> 

This is my page 

<?php 

$redirect_page='http://www.google.com'; 

header('location: '.$redirect_page);  

?> 

 و ٌكون الكود السابق مصححا من األخطاء

<?php 

ob_start(); ?> 

<h1>my page</h1> 

This is my page 

<?php 

$redirect_page='http://www.google.com'; 

http://www.google.com/


 

header('location: '.$redirect_page);  

ob_end_flush(); 

?>  

 الكاش أو التخزٌن المؤقت :

ون مستحبة تقوم المتصفحات عادة بعملٌة الكاش للصفحات التً تمت زٌارتها بهدف تسرٌع تصفحها فً حال زٌارتها مرة ثانٌة لكن هذه العملٌة قد ال تك

ع الكاش ألجل من headerمن قبل بعض المواقع بالنسبة للمبرمجٌن و خاصة فً حال كون الموقع ذو تحدٌث دابم و مستمر نقوم كذلك أٌضا عن طرٌق 

 بشكل دابم ٌكون الكود

header("cashe-control: no-cache ,must-revalidate"); //no caching at all 

 أما منع الكاش لتارٌخ معٌن

header("expires: wed, 25 May 2015 00:00:00 GMT"); 

 أما إلعادة التحدٌث بمدة زمٌنة معٌنة اعتبار من الزمن الحالً فإن الكود

$date=gmdate("D, j M Y H:i:s",time()+2592000); 

header("expires: ".$date."UTC"); 

header("cache-control:puplic"); 

header("pragma:public") 

 هو عدد الثوانً لشهر و ٌمكن تغٌٌر هذا الرقم حسب ما ٌرٌد المبرمج . 2592000حٌث ٌمثل الرقم 

 الكوكٌز أو الكعكات :

إدخال بٌاناته تلجأ بعض المواقع الى تسجٌل بٌانات المستخدم فً جهاز المستخدم و هً ملفات صغٌرة ال تؤذي أبدا و مهمتها تسهٌل العمل للمستخدم لعدم 

هذه الكعكات ً صالحٌة و عندما تنته setcookieفً كل مرة ٌدخل فٌها من جهازه و ٌجب تحدٌد فترة صالحٌة للكوكٌز و ٌتم ذلك عن طرٌق التابع 

 زمنها المبرمج فإنها تحذف تلقابٌا . التً ٌحدد

<?php 

setcookie('membername','khaled',time()+(60*60*24),"/","www.site.com",1); 

$membername=$_COOKIE['membername']; 

echo "hello ".$membername; 

?> 

ثم نضع الزمن و لٌكن  khaledو نكتب اسم المستخدم الذي سٌخزن فً الكوكٌز و لٌكن  membernameتقوم أوال بكتابة اسم للكعكعة و هً فً مثالنا 

مجلد  ٌوم واحد بالثوانً ابتداءا من الزمن الحالً و نضع المسار و هناك مسار افتراضً فً الوٌندوز للكعكات نكتفً بوضع إشارة / أو ٌمكن وضع

 . secureو هً آمنة  postأي أن طرٌقة التخزٌن هً  1ت اذا كانت بٌانات مهمة مثل باسورد نضع داخل هذا المجلد للتخزٌن فٌه و نحدد أهمٌة البٌانا

 مثال . khaledنقوم بعد ذلك باستدعاء ذلك الكوكً و نطبع أهال أهال بك 

 . -/ نضع إشارة  time() + (60*60*24)و لحذف ذلك الكوكً نتبع نفس الكود السابق و لكن بدل إشارة ال + فً / 

 . setcookieاذا كنت تعمل على سٌرفر محلً فال داعً لذكر آخر حدٌن من الفانشكن 

 : sessionجلسة العمل أو ال 

عدٌم الحالة أي أن العمٌل اذا أرسل طلب سٌقوم السٌرفر بإرسال استجابة واحدة أما اذا أرسل مبة الطلب فإنه على السٌرفر إعادة مبة  HTTPالبروتوكول 

 الى انشغال السٌرفر بعمٌل وحٌد قد ٌقوم بإرسال مبات الطلبات بنفس اللحظة حٌث قد ٌكون هاكر أواستجابة و هذا األمر غٌر مستحب ألنه قد ٌؤدي 

جلسة أخرى مخرب ٌعمد الى انشغال السٌرفر لذلك ننشأ جلسة العمل حتى ال ٌحق للعمٌل سوى جلسة واحدة و بانقضاء هذه الجلسة ٌستطٌع العمٌل افتتاح 

 .و بشكل عام فإن بٌانات الجلسة ٌتم عن طرٌق بٌانات الكوكٌز 

<?php 



 

session_start(); 

?> 

<html> 

<head><title>greetings</title></head> 

<body> 

<h2> welcome to our site </h2> 

<?php 

if (!isset($_SESSION['visit_count'])) { 

echo "you have just arrived welcome <br>"; 

$_SESSION['visit_count']=1; } 

else { $visit_count=$_SESSION['visit_count']+1; 

echo "you visited us ",$visit_count,"times until now <br>"; 

$_SESSION['visit_count']=$visit_count; } 

$href = $_SERVER['PHP_SELF']; 

echo '<br> <a href='.$href.'>visit us again</a> dont forget '; 

?> 

قٌمة  و أهمٌة جلسة العمل هذه تكمن فً أننا نستطٌع استخدام متحوالت جلسات العمل فً أي صفحة نرٌدها مثال لٌكن لدٌنا صفحة أخرى و نرٌد أخذ

 فما علٌنا إال البدء بجلسة عمل جدٌدة فً هذه الصفحة و استدعاء هذا المتحول . session['visit_count']_$المتحول الذي عرفناه 

 خر :مثال آ

<? 

session_start(); 

session_register("zx"); 

session_register("co"); 

$zx=10; 

$co++; 

echo 'hello visitor'."<br>"; 

echo "your visit number". $co ; 

?> 

و ذلك لحذف جمٌع  ()session_destroyو ذلك لحذف متحول جلسة معٌنة أو ٌمكن استخدام  ()unsetو إلنهاء جلسة عمل ٌمكن استخدام الفانكشن 

 ٌمكن ذلك  SESSION['visit_count']_$ف متحول جلسة العمل اذا أردنا حذ األولالمتحوالت الموجودة فً جلسة العمل ، مثال فً المثال 

<?php 

session_start(); 

unset($_SESSION['visit_count']); 

?> 



 

 حوالت جلسة العمللحذف جمٌع مت ()session_destroyو ٌمكن على أي استخدام 

<?php 

session_start(); 

session_destroy(); 

?> 

 التعامل مع الملفات :

<?php 

$handle = fopen('names.txt','w'); 

fwrite($handle, 'hani'."\n"); 

fwrite($handle,'lakmoush'); 

fclose($handle); 

echo 'written'; 

?> 

و هً خاصٌة  wو نختار الخاصٌة  names.txtغٌر موجود على السٌرفر نسمه و الذي ٌقوم بفتح ملف جدٌد  fopenالمثال السابق استعلمنا أوال التابع 

قوم بإزالة ما تم فً نفس السكربت فإنه ال ٌ wمع الخٌار  fwriteالكتابة من جدٌد و محً السابق مع كل عملٌة دخول للسكربت و لكن اذا تم تكرار التابع 

 و نقوم بعدها بإغالق الملف . lakmoushو بعدها طباعة  n\و من ثم سطر جدٌد عبر  haniطباعته فً السابق كما فً مثالنا هذا سٌم طباعة 

 و هً خاصٌة اإلضافة فوق الملف . aو هً خاصٌة القراءة و الخاصٌة  rلدٌنا أٌضا الخاصٌة 

 مع كل إضافة my_file.txtالمثال عبارة عن نموذج ٌقوم بإدخال قٌمة جدٌدة للمستند النصً  appendاختصار و التً هً  aنأخذ مثاال للخاصٌة 

<?php 

if(isset($_POST['name'])) { 

$name = $_POST['name']; 

if(!empty($name)) { 

$handle = fopen('my_file.txt','a'); 

fwrite($handle, $name."\n"); 

fclose($handle); 

echo 'added'; } 

else { 

echo 'pleas type a name'; } } 

?> 

<form action="file.php" method="post" > 

Name:<br /> 

<input type="text" name="name" /><br /><br /> 

<input type="submit" value="submite" /> 

</form> 



 

 

 الحظ كٌف تخلصنا من إشارة الفاصلة بعد آخر عنصر . نأخذ اآلن مثاال لعملٌة قراة هذا الملف و طباعة ما فٌه

<?php 

if(isset($_POST['name'])) { 

$name = $_POST['name']; 

if(!empty($name)) { 

$handle = fopen('my_file.txt','a'); 

fwrite($handle, $name."\n"); 

fclose($handle); 

$readin = file('my_file.txt'); //we use file function to read 

$reading_count=count($readin); //count the number of elements in the array 

echo 'current names in the file : '; 

$count=1; 

foreach($readin as $fname) { 

echo trim($fname);  // remove all the spaces 

if($count<$reading_count) { echo ' , '; } 

$count++ ;} } 

else { 

echo 'pleas type a name'; } } 

?> 

<form action="file.php" method="post" > 

Name:<br /> 

<input type="text" name="name" /><br /><br /> 

<input type="submit" value="submite" /> 

</form> 

 حذف الملفات :

 مسار الملف المراد حذفه filename$نأخذ المثال التالً نضع قٌمة المتحول  unlinkنستعمل لذلك التابع 

<?php 

$filename='back.png'; 

if(unlink($filename)) { 

echo 'The file<strong> '.$filename.'</strong> has been deleted'; } else  { 

echo 'File cannot be deleted'; } 

?> 

 



 

 

 إعادة تسمٌة الملفات :

 و ترٌد تغٌٌر اسمه الى رقم عشوابً filetorename.txtلٌكن لدٌنا الملف  renameٌمكن إعادة التسمٌة باستخدام التابع 

<?php 

$filename='filetorename.txt'; 

$rand=rand(10000,99999); 

if (rename($filename,$rand.'.txt')) { 

echo 'File '.$filename.' has been renamed to <strong>'.$rand.'.txt</strong>'; } 

else { echo 'Error renaming'; } 

?> 

 التأكد من وجود ملف ما :

 فً حال عدم وجوده . falseأو  0فً حال وجوده و  1أو  trueو ٌعطً  file_existsٌتم ذلك عن طرٌق التابع 

 : explodeالتابع 

تعتبر كعنصر وحٌد فً مصفوفة و نرٌد  hani , ahmed , khaledلٌكن لدٌنا السلسلة ٌقوم هذا األمر بتفجٌر سلسلة و تحوٌلها الى عناصر فً مصفوفة 

و قد استدمنا طرٌقة ثانٌة فً قراءة الملف حٌث  explode(','  , 'filename.txt')تحوٌلها الى ثالث عناصر كل اسم على حدا فإننا نقوم باستخدام األمر 

فإنه ٌقوم  freadمثال فً التابع  5ٌقوم بقراءة عدد الباٌتات أي عدد الحروف فإذا تم إدخال القٌمة  filesizeكما رأٌنا سابقا و  fileٌمكن استخدام التابع 

 بقراءة أول خمس حروف .

<?php 

$filename='names.txt'; 

$handle= fopen($filename,'r'); 

$datain= fread($handle,filesize($filename)); 

$names_array=explode(',',$datain); 

foreach($names_array as $name) { 

echo $name ,'<br>'; } 

echo $names_array[0]; 

?> 

 عرض مجموعة ملفات :

لقراءة الملقات ضمن المجلد و  whileنرٌد عرضها ، نقوم بداٌة بفتح المجلد و نعمل حلقة  و filesلٌكن لدٌنا مجموعة من الملفات الموجودة فً المجلد 

و  ifللمجلد السابق و هكذا الحظ كٌف تخلصنا منها عن طرٌق الشرط  ..للداللة على المجلد الحالً و  .و و ٌتم طباعة  file$تخزٌن كل ملف فً متحول 

 ٌمكن وضع رابط تشعبً لكل ملف من هذه الملفات .

<?php 

$directory= 'files'; 

if ($handle= opendir($directory.'/')) { 

 echo 'looking inside \''.$directory.'\':<br>'; 

 while($file=readdir($handle)) { 



 

 if($file!='.' && $file!='..') { 

 echo '<a href="'.$directory.'/'.$file.'">'.$file.'</a><br>';  } } } 

?> 

 : implodeالتابع 

 fopenو وضعها فً مستند نصً كما تعلمنا عن طرٌق  stringٌقوم بتحوٌل مجموعة عناصر من مصفوفة و ٌحولها الى 

<?php 

$names_array=array('Alex','Billy','Dale'); 

$string_from_previous_array=implode(' - ',$names_array); 

echo $string_from_previous_array; 

?> 

 

 

 

 : counterالعدادات أو 

تعنً أخذ المؤشر الى بداٌة النص و السماح بالحذف و  +aمثال و  counter.txtإلنشاء مستند نصً نسمٌة  fopenفً المثال التالً استعملنا التابع 

و إال تأكد هذا الملف النصً ٌكن موجود أنهً عمل السكربت و أطبع عبارة ما  لمموجود اذا  counter.txt، ثم سألنا هل الملف فً هذا الملف التعدٌل 

و اطبع فٌه القٌمة صفر عن طرٌق التابع  fgetsعند ذلك صفر قٌمة العداد و احصل على الملف عن طرٌق التابع  حجمه صفر أي لٌس به أي حرف

ftruncate  ا الملف النصً قٌمة و اكتب فً هذ 1ثم أضف قٌمة$counter  عن طرٌق التابعfwrite . 

 

<?php 

$file=fopen("counter.txt",'a+');   

if ($file == false ) { 

die ("unable to open/create file") ;} 

if (filesize("counter.txt") ==0) { 

$counter=0; } 

else { 

$counter = (int) fgets($file) ;} 

ftruncate($file,0); 

$counter++ ; 

fwrite($file,$counter); 

echo "there has been $counter to this site"; 

?> 

 :الزائر  ipالعدادات باستخدام قواعد البٌانات و باالعتماد على 

التً تم دخول من  ipنخزن فً األول عدد ال  hit_countو  hits_ipفٌها جدولٌن  a_databaseنستخدم من أجل برمجة هذا السركبت قاعدة بٌانات 

قمنا بإنشاء ثالث توابع أو فانكشنز األول ٌقوم بالتحقق من االي بً الذي تم تسجٌل الدخول خاص به ipخاللها الى الموقع حٌث أن هناك لكل زابر للموقع 



 

غٌر موجود و ٌتم إضافته عن طرٌق الفنكشن الثانً  ipعنً أن هذا ال فهذا ٌ falseاذا أعطا قٌمة  hits_ipبه غٌر موجود فً قاعدة البٌانات فً الجدول 

 جدٌد . ipلكل زٌارة جدٌدة من  1و أخٌرا لدٌنا الفانكشن األخٌر الذي ٌزٌد قٌمة 

<?php 

mysql_connect('localhost','root','hanilak100') or die('error'); 

mysql_select_db('a_database')or die('error'); 

$user_ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; //getting the ip of the visitor 

 

function ip_exist($ip) { 

global $user_ip; //making $user_ip we created to be available in this function 

$query = "SELECT ip FROM hits_ip WHERE ip='$user_ip'"; 

 $query_run = mysql_query($query); 

 if (mysql_num_rows($query_run) ==0) { 

 return false; } 

 else if (mysql_num_rows($query_run) >=1) { 

 return true; 

 }  

} 

function ip_add($ip) { 

$query = "INSERT INTO hits_ip VALUES ('$ip')"; 

@$query_run = mysql_query($query); 

} 

function update_count() { 

 $query="SELECT count FROM hit_count"; 

 if (@$query_run = mysql_query($query)) { 

  $count = mysql_result($query_run, 0 , 'count'); //getting data from the row number 0 in the count 

column 

  $count_inc = $count +1; 

  $query_update = "UPDATE hit_count SET count='$count_inc'"; 

  @$query_update_run = mysql_query($query_update); 

 } 

} 

if (!ip_exist($user_ip)) { 

update_count(); 

ip_add($user_ip); 



 

 } 

  $query="SELECT count FROM hit_count"; 

 if (@$query_run = mysql_query($query)) { 

  $count = mysql_result($query_run, 0 , 'count'); 

 echo $count.' hits'; } 

?> 

 

 

 

 

 

 

 mysql : قواعد البٌانات 

و كٌفٌة دمج قواعد البٌانات مع صفحات الوٌب و التفاعل معها بقوة و فعالٌة مشروع ال  mysqlسنتعلم كٌفٌة التعمل مع قواعد البٌانات من نوع 

appserv وي على مخدم ال الذي قمنا بتنصٌبه ٌحتapatche  الذي ٌقوم بترجمة و تفسٌر كود الPHP  و تحوٌله لكودHTML  باإلضافة الى أنه ٌحتوي

باإلضافة الى التعامل  mysqlأو مخدم قواعد البٌانات من نوع  server  mysqlو التً هً عبارة عن دمج ما بٌن phpmyadminقواعد البٌانات 

حٌث ننتقل  http://localhostعن طرٌق الدخول الى الرابط  php database managerات الوٌب ندخل الى كواجه PHPالمباشر مع صفحات ال 

 الى صفحة البداٌة 

هً قواعد بٌانات عالبقٌة أي أنها تحتوي على الجداول و هً  mysqlبالترمٌز العربً إن قواعد البٌانات  mydbننشأ قاعدة بٌانات جدٌدة و لٌكن اسمها 

جدٌد العناصر األساسٌة فً تخزٌن البٌانات و ال بد أن تحتوي قواعد البٌنات على جدول واحد على األقل ألنه العنصر الربٌسً فٌها نسمً جدول 

mytable  فً الحقلcreate new table in database ستخدمة فٌه و الحقول هً األعمدة فً الجداول نحدد عدد من و نحدد عدد من الحقول الم

، نسمً الحقول بأسماء مناسبة و ٌجب أن ال نبتدئ برقم و ٌجب أن ال تحتوي على فراغات و اذا احتجت  goالحقول و لٌكن ثالثة حقول و نضفط على 

نحدد بعد ذلك نوع البٌانات المستخدمة فً قواعد  ageو الحقل الثالث  nameو الحقل الثانً  idنمسً الحقل األول مثال  _الى فواصل ٌمكن استخدام ال 

مستخدمة فً األحرف و تحجز مساحة فً الحقل متناسبة مع طول البٌانات الموجودة فً الحقل نستخدمها مع األسماء و  VARCHARالبٌانات لدٌنا 

هً أٌضا مستخدمة فً األحرف لكنها تحجز مساحة ستاتٌكٌة و هذا ما ٌؤدي الى  CHARالعناوٌن و لكافة السالسل الحرفٌة التً نرٌد تخزٌنها و لدٌنا 

هناك أٌضا  ageو ال  idو تعنً الرقم الصحٌح ٌمكن استخدامها مع المعرف  INTاستهالك البٌانات فً قاعدة البٌانات و أخذ مساحة كبٌرة و ٌوجد أٌضا 

http://localhost/


 

ال تتجاوز الخانتٌن ثم نحدد أسلوب  ageال ٌتجاوز عشر خانات و ال  nameث خانات و ال ال تتجاوز ثال idطول للبٌانات نحدد مثال أن طول ال 

و تحدٌدها قد ٌكون مهما فً بعض الحقول و قد ٌكون غٌر مهم فً حقول أخرى و ذلك  attributesالترمٌز نستعمل الترمٌز العربً ثم إن لدٌنا ال 

ٌعنً أنه ٌمكن أن  nullو اختٌارنا ل  ageو  idهذا ٌعنً أن الرقم دابما موجب نستخدمه مع ال  unsignedبحسب استخدامنا للحقول اذا كان الخٌار 

تعنً وجوب قٌمة واحدة على األقل أٌضا و ٌمكن وضع قٌمة افتراضٌة ابتدابٌة تتكرر كثٌرا لدٌنا أٌضا  not nullٌحتوي الحقل على قٌم فارغة و 

وهو  primary keyحٌث أنها مفٌدة لها ، و لدٌنا أٌضا ال  idالتزاٌد التلقابً نستخدمها مع ال و تعنً  auto_incrementخصابص إضافٌة مثل 

أو الفهرس الذي ٌستخدم لتسرٌع البحث و لدٌنا أٌضا  indexأي أنه وحٌد و لدٌنا أٌضا ال  uniqueو  not nullالمفتاح الربٌسً و خصابصة أنه 

unique  ال داعً لل و اذا وضعت المفتاح الربٌسً فإنهunique  أخٌرا نتجه الى تحدٌد نوع الجدول و أشهرها هوMyISAM  و اختٌار الترمٌز و

و نستطٌع بعد أن ننتهً بتعببة  mysqlدون تعلمنا للغة  phpmyadminالذي ٌقوم به  sqlو هو استعالم ال  sql querryنضغط حفظ لٌعرض لنا 

 . Insertنحدد الحقول و نضغط على  الجدول بالبٌانات المناسبة و لتعببة البٌانات

 

 و هو ٌمثل سطر فً الجدول . recordعند كل عملٌة تعببة نشكل 

 االتصال بقاعدة البٌانات :

إلنشاء الهدف من قاعدة البٌانات هً إضافة المحتوى الدٌنامٌكً لصفحات الوٌب و بذلك نستطٌع تخزٌن و عرض كمٌة كبٌرة من البٌانات دون الحاجة 

 كبٌر من الصفحات سنتصل بقاعدة البٌانات التً قمنا بإنشابها فً الفقرة السابقة عن طرٌق الكود .عدد 

<?php 

define('MYSQL_HOST','localhost'); 

define('MYSQL_USER','root'); 

define('MTSQL_PASS','hanilak100'); 

define('MYSQL_DB','mydb'); 

if(! mysql_connect(MYSQL_HOST,MYSQL_USER,MTSQL_PASS) ) { 



 

die ("failed to connect to the host ".MYSQL_HOST ); } 

else { 

echo 'connected to MYSQL server '.MYSQL_HOST.' as user '.MYSQL_USER. '<br>' ; } 

mysql_select_db(MYSQL_DB); 

?> 

و هو ٌحتاج الى  mysql_connectكما تعلمنا فً فقرة الثوابت و التابع المسؤول عن االتصال هو التابع define نحدد مجموعة من الثوابت عن طرٌق 

نكتب أنه تم بارامترات اسم الهوست و ٌوزر قاعدة البٌانات و باسورد قاعدة البٌانات ذا لم ٌتم االتصال ننهً عمل السكربت و نطبع عبارة ما و إال ف

 . mysql_select_dbر قاعدة البٌنات التً قمنا بإنشابها فً الفقرة السابقة عن طرٌق التابع االتصال بنجاح و نختا

 طرٌقة اإلدخال الى قاعدة البٌانات :

 الذي ٌقوم بإضافة سجل الى الجدول حٌث أنه سٌضٌف بٌانات الى حقول ذلك الجدول و صٌغة هذا االستعالم هو  insertسنقوم اآلن بتنفٌذ االستعالم 

INSERT INTO MYTABLE  فً قاعدة البٌاناتmydb  التً قمنا بإنشابها ثم نضعset  ًو نكتب كل حقل و نسند له قٌمة ما ٌدخلها المستخدم قمنا ف

 عند الضغط signupو القٌمة  submitعند عدم الضغط على الزر  nullله قٌمة  action$الفورم بكتابة كود مخفً ال ٌظهر للمستخدم ٌعطً متغٌر 

الذي برمجناه و ٌحتوي على صنادٌق المدخالت و الذي ٌستدعً  displayformعلى ذلك الزر فإذا لم ٌتم الضغط نطلب من الكود أن تعرض لً التابع 

اقرأ الكود بتمعن و كرر قراءته إن لزم األمر  PHPخارج وسوم ال  HTMLو نكتب كود الفورم الذي هو عبارة عن كود  PHP_SELF$نفس الصفحة 

  حتى تفهمه بشكل جٌد . 

<?php 

//constants declarations 

define('MYSQL_HOST','localhost'); 

define('MYSQL_USER','root'); 

define('MTSQL_PASS','hanilak100'); 

define('MYSQL_DB','mydb'); 

//main programme here 

if(! isset($action)) { 

$action=null; } 

switch($action) { 

default: {displayform(); break;} 

case 'signup': { 

signUp($HTTP_POST_VARS); 

displaysuccess(); 

break; } } 

function displayform() { 

head(); 

?> 

<form action="<?php echo $PHP_SELF ?>" method="post" > 

<input type="hidden" name="action" value="signup"> 

ID: <input type="text" name="id_"><br> 



 

name:<input type="text" name="name_"><br> 

age:<input type="text" name="age_"><br> 

<input type="submit"> 

</form> 

<?php 

foot(); 

} 

//end of displayform 

function signUp($input) { 

if(! mysql_connect(MYSQL_HOST,MYSQL_USER,MTSQL_PASS) ) { 

die ("failed to connect to the host ".MYSQL_HOST ); } 

else { 

echo 'connected to MYSQL server '.MYSQL_HOST.' as user '.MYSQL_USER. '<br>' ; } 

mysql_select_db(MYSQL_DB); 

mysql_query("INSERT INTO mytable SET id='{$input['id_']}',name='{$input['name_']}', age='{$input['age_']}' "); } 

//end of signUp function 

function displaysuccess() { 

head() ; 

?> 

your submission has been completed 

<?php 

foot(); 

} 

// end of display success 

function head() { 

echo '<html><body>' ; } 

function foot() { 

echo '</body></html>' ; } 

?> 

 

 سحب البٌانات من قاعدة البٌانات :

 select * mytableو اذا كتبنا  selectاالستعالم المسؤول عن اختٌار بٌانات من الحقول الموجودة فً جدول ما ضمن قاعدة بٌانات ما هو االستعالم 

تفصل بٌنهما  *دة فٌها أو وضع أسماء الحقول بدل من تعبر عن كامل الحقول الموجو *فهذا ٌعنً اختر كل شًء موجودة ضمن هذا الجدول أي أن 

 ( .,فواصل )



 

<?php 

define('MYSQL_HOST','localhost'); 

define('MYSQL_USER','root'); 

define('MTSQL_PASS','hanilak100'); 

define('MYSQL_DB','mydb'); 

if(! mysql_connect(MYSQL_HOST,MYSQL_USER,MTSQL_PASS) ) { 

die ("failed to connect to the host ".MYSQL_HOST ); } 

else { 

echo 'connected to MYSQL server '.MYSQL_HOST.' as user '.MYSQL_USER. '<br>' ;  

} 

mysql_select_db(MYSQL_DB); 

$result=mysql_query('SELECT * FROM mytable'); 

echo "<br>"; 

while ($row=mysql_fetch_array($result)) { 

echo "{$row['id']} "."{$row['name']} "."{$row['age']} ",'<br>'; } 

?> 

 عملٌة التحقق :

السبب تستخدم عادة عند عملٌة الدخول الى صفحة المستخدم للتحقق من هوٌة المستخدم و تتضمن التحقق من تطابق اسم المستخدم مع كلمة سره لهذا 

دول جدٌد كما المستخدمٌن من تكرار اسم المستخدم و نسمح لهم بتكرار الباسورد حٌث أننا ال نعلم ما هً كلمة السر التً نقوم بإدخالها نقوم بإنشاء جنمنع 

ستخدمٌن مثال لكل و فٌه حقلٌن واحد للٌوزر و الثانً للباس و نقوم بإدخال م usersو لٌكن اسم هذا الجدول  mydbتعلمنا سابقا فً قاعدة البٌانات 

ة التسجٌل أما اذا مستخدم كلمة سر معٌنة و عند الطباعة الخاطبة السم المستخدم أو كلمة السر فإننا سنقوم بطباعة عبارة خطأ و االنتقال تلقابٌا الى صفح

األول ٌحوي الفورم له الكود  phpبعمل ملفٌن  كانت الكلمة صحٌحة فإننا سنقوم بطباعة عبارة ما أو االنتقال الى صفحة ما أو ما نرغب بالقٌام به نقوم

 التالً :

<html><body> 

<form action="dblogin.php" method="post"> 

username : <input type="text" name="user" /> 

password :<input type="password" name="pass" /> 

<input type="submit" value="log in" /> 

</form> 

</body></html> 

 : PHPو كود ال 

<?php 

define('MYSQL_HOST','localhost'); 

define('MYSQL_USER','root'); 

define('MYSQL_PASS','hanilak100'); 



 

define('MYSQL_DB','mydb'); 

mysql_connect(MYSQL_HOST,MYSQL_USER,MYSQL_PASS); 

mysql_select_db(MYSQL_DB); 

echo 'connected to MYSQL server '.MYSQL_HOST.' as user '.MYSQL_USER. '<br>' ; 

$result=mysql_query("SELECT COUNT(*) AS numfound FROM users WHERE user='{$HTTP_POST_VARS['user']}' AND 

pass='{$HTTP_POST_VARS['pass']}'"); 

$result_ar=mysql_fetch_array($result); 

if( $result_ar['numfound']<1) { 

echo("<script>location.href = 'dbform.php?error=1';</script>"); 

} 

else {echo 'logged in successfully'; } 

?> 

 ٌصبح PHPللدواعً األمنٌة ٌمكن منع المستخدم من تكرار عملٌة تسجٌل الدخول الى حسابه و ٌتم عن طرٌق تسجٌل متحوالت جلسة العمل و كود ال  

<?php 

session_start(); 

define('MYSQL_HOST','localhost'); 

define('MYSQL_USER','root'); 

define('MYSQL_PASS','hanilak100'); 

define('MYSQL_DB','mydb'); 

if(empty($HTTP_SESSION_VARS['user'])) { 

mysql_connect(MYSQL_HOST,MYSQL_USER,MYSQL_PASS); 

mysql_select_db(MYSQL_DB); 

$result=mysql_query("SELECT COUNT(*) AS numfound FROM users WHERE user='{$HTTP_POST_VARS['user']}' AND 

pass='{$HTTP_POST_VARS['pass']}'"); 

$result_ar=mysql_fetch_array($result); 

if( $result_ar['numfound']<1) 

{header ('location: dbform.php?error=1');exit; } 

$user=$HTTP_POST_VARS['user']; 

session_register('user'); 

echo 'logged in successfully'; 

} 

else { echo "sorry ", $user," you are logged in" ; } 

?> 

 مثال آخر ٌتعامل مع قواعد البٌانات :



 

،بعد االتصال قمنا بتشكٌل  a_databaseفً قاعدة بٌانات  id , food , calories , healthy_unhealthyنشكل جدول جدٌد مكون من أربع حقول 

 http://localhost/food.php?uh=uٌكون رابط الصفحة  uحسب اختٌار المستخدم عندما تكون  uhللمتحول  hأو  uفورم جدٌد ٌقوم بإعطاء قٌمة 

و سحب البٌانات كمصفوفة بٌانات  mysql_runقمنا بكتابة االستعالم و تطبٌق هذا االستعالم  emptyد من وجود قٌمة ما و أنها لٌست ، قمنا بالتأك

 كما رأٌنا فً األمثلة السابقة . mysql_fetch_arrayعالبقٌة و ٌجوز سحبه كمصفوفة عادٌة 

<?php 

mysql_connect('localhost','root','hanilak100') or die('cannot connect'); 

mysql_select_db('a_database') or die('cannot connect to database'); 

?> 

<form action="contact.php" method="get"> 

Choose a food type: 

<select name="uh"> 

<option value="u">unhealthy</option> 

<option value="h">healthy</option> 

</select><br /><br /> 

<input type="submit" value="submit" /> 

</form> 

<?php 

if (isset($_GET['uh']) && !empty($_GET['uh'])) { 

$uh=$_GET['uh']; 

if ($uh=='u'||$uh=='h') { 

$query="SELECT food, calories FROM food WHERE healthy_unhealthy='$uh' ORDER BY id";  

$query_run=mysql_query($query); 

if($query_run=mysql_query($query)) { 

while($query_row = mysql_fetch_assoc($query_run)) { 

$food=$query_row['food']; 

$calories=$query_row['calories']; 

echo $food.' has '.$calories.' calories.<br>'; 

} 

//echo 'Query success'; 

}  } 

else {echo 'must be h or u'; } 

} 

?> 

 استعالمات من الضروري معرفتها :

 تستخدم لتغٌٌر قٌمة ما جرب تطبٌقة هذا االستعالم على المثال السابق

http://localhost/food.php?uh=u


 

UPDATE food SET food='pasta' WHERE id=1 

 لحذف سطر الجدول

DELETE FROM food WHERE id=1 

 اإلدخال الى قاعدة البٌانات

INSERT INTO food VALUES('','banana','500','h')  

و لكن اذا كان لدٌنا مثال أربع سطور و نرٌد عرض أول سطرٌن بشكل تنازلً  limit 1اختٌار بترتٌب تنازلً و اعرض أول سطر فقط حٌث وضعنا 

  limit2نضع 

SELECT `food`,`calories` FROM `food` ORDER BY `id` DESC LIMIT 1 

 بترتٌب تصاعدي و ٌعرض أٌضا أول سطر فقط تٌاراخ

SELECT `food`,`calories` FROM `food` ORDER BY `id` ASC LIMIT 1 

و لكن اذا تكرر االسم عرضه  peopleالموجودة فً الجدول  nameٌقوم االستعالم التالً باختٌار جمٌع أسماء الحقل  SELECT DISTINCTاستخدام 

 مرة . ٌتم اختٌاره سوىأكثر من مرة ضمن الحقل فلن 

SELECT DISTINCT `name` FROM `people` 

س االسم و كذلك األمر اذا كان لدٌنا أكثر من حقل مثال حقل ٌعرض االسم األول و الحقل الثانً ٌعرض االسم األخٌر و ال نرٌد عرض اسم ما تكرر بنف

 الكنٌة .

SELECT DISTINCT `name`, `surname` FROM `people` 

 الجداول فً قواعد البٌانات :دمج 

 LEFT JOIN الدمج الٌساري

أدخل مجموعة من  ٌحوي مجموعة من األسماء nameله خاصٌة التزاٌد التلقابً و الحقل الثانً  idٌحوي حقلٌن  peopleلٌكن لدٌنا الجدولٌن األول 

 البٌانات فٌه و لٌكن اسمٌن مختلفٌن .

اسم الحٌوان  petللشخص و الثالث  idٌحمل رقم ال  people_idله خاصٌة التزاٌد التقابً و الثانً  idول ٌحوي ثالث حقول األ petsالجدول الثانً 

 لإلشارة على أن هذا الحٌوان للشخص رقم  1إما  people_idاأللٌف أدخل فٌه مجموعة من البٌانات و لٌكن ثالث حٌوانات ألٌفة تحمل ندخل فً الحقل 

بعد الدخول الى قاعدة  sql، بالتأكٌد ٌتم طباعة هذا األمر فً فً تاب  2لإلشارة على أن هذا الحٌوان للشخص رقم  2  أو people فً الجدول 1 

 البٌانات الموجود فٌها هذه الحقول .

SELECT `people`.`name` , `pets`.`pet` FROM `people` LEFT JOIN `pets` ON `people`.`id`=`pets`.`people_id` 

ربطا ٌسارٌا  peopleو قمنا بالربط بٌن الجدول  petsمن الجدول  petو الحقل  peopleمن الجدول  nameقمنا بهذا االستعالم باختٌار الحقل 

و معنا ربطا  petsالموجود فً الجدول  people_idو الحقل  peopleالموجود فً الجدول  idبٌن الحقلٌن  ONحٌث تتم المطابقة  petsبالجدول 

 . petsحتى لو لم ٌكن هناك قٌم موافقة لها من الجدول  peopleرٌا أي ٌتم عرض جمٌع القٌم الموجود ٌسارا أي فً الجدول ٌسا

 RIGHT JIONالدمج الٌمٌنً 

SELECT `people`.`name` , `pets`.`pet` FROM `people` RIGHT  JOIN `pets` ON `people`.`id`=`pets`.`people_id` 

و ٌتم وضع  peopleحتى لو لم ٌكن لها اسم شخص موافق لها من الجدول  petsنفس الدمج الٌساري و لكن تبقى أسماء الحٌوانات الموجودة فً الجدول 

 . nullمكان اسم الشخص 

  JOINالدمج 

SELECT `people`.`name` , `pets`.`pet` FROM `people` RIGHT  JOIN `pets` ON `people`.`id`=`pets`.`people_id` 

 ٌقوم بعرض النتابج المتطابقة فقط و ال ٌعرض اذا لم ٌتم التطابق بٌن القٌم الموجودة فً الحقلٌن .

 

 البرمجة غرضٌة التوجة :



 

أو الصف ٌحتوي على مجموعة من المتحوالت  classو ال  classesالغاٌة من هذه البرمجة هً تقلٌل حجم الكود حٌث تعتمد على كتل من الكود تسمى 

مختلفة و هذا تسمى بالخصابص و مجموعة من التوابع تسمى طرابق لكن اذا أردنا أن نعدل كتلة معٌنة من الكود نعدل الكالس فقط لٌتم التعدٌل فً مواقع 

لوراثة هً انتقال الخصابص و التوابع حٌث أننا نقوم عادة ٌوفر الوقت و الجهد و من الخصابص الربٌسٌة فً البرمجة غرضٌة التوجه هً الوراثة و ا

بإنشاء كالس و نضعه ضمن متحول ٌسمى المثٌل الذي ٌشمل كافة الخصابص و التوابع الموجودة فً هذا الكالس باإلضافة الى ٌوجد العدٌد من 

 رمج أن ٌستغلها فً برمجٌاته .الكالسات الجاهزة مثل كالس قواعد البٌانات أو كالس رفع الملفات و التً ٌمكن للمب

 طرٌقة تعرٌف الكالس

//class definition 

class myclass { // class contents go here 

} 

 instanceإنشاء مثٌل لهذا الكالس 

// class instance creation 

$myclassintance=new myclass(); 

 إنشاء نسخة عن المثٌل السابق

//instance copy creation 

$copyinstance=$myclassinstance(); 

  ()funcو  ()testو نعرف فٌه التوابع  aلنفهم الوراثة نأخذ هذا التطبٌق الصغٌر التالً ، نعرف الكالس  الوراثة

 لٌطبع قٌمة أخرى ()testلكنه ٌعدل قٌمة التابع  ()funcإنه ٌرث كامل التابع  aالذي ٌرث من الكالس  bنكتب كالس 

  ()testو ٌرث التابع  bالذي ٌرث من الكالس  cنكتب كالس 

  bٌرث قٌمته من الكالس  ()testلكن التابع  cالذي ٌرث من الكالس  dنكتب كالس 

 لكل كالس instanceننشأ مثٌل 

 ثم ذكر التابع الذي نرٌد استدعاءه <-نقوم باستدعاء التوابع عن طر ٌق ذكر المتغٌر و وضع إشارة 

<?php 

class a { 

function test() 

{echo "a::test called ";} 

function func() { 

echo "a::func called ";} } 

class b extends a { 

function test() { 

echo "b::test called "; } } 

class c extends b { 

function test() { 

parent::test();} } 

class d extends c { 

function test() { 



 

b::test();} } 

$a= new a(); 

$b=new b(); 

$c=new c(); 

$d=new d(); 

$a->test(); 

$a->func(); 

echo '<br>'; 

$b->test(); 

$b->func(); 

echo '<br>'; 

$c->test(); 

$c->func(); 

echo '<br>'; 

$d->test(); 

$d->func(); 

?> 

 مثال آخر

<?php 

class simplemath { 

public $num=18; 

function math(){ 

$num2= 2; 

$sum = $this->num + $num2; 

echo " the sum of $this->num and $num2 is $sum "; 

} 

} 

$usepersonal= new simplemath ; 

$usepersonal->math(); 

 

class newclass extends simplemath{ 

function math(){ 

echo '<br>'; 

echo "this is extend"; 



 

} 

} 

$useextend= new newclass(); 

$useextend->math(); 

?> 

 : constructorsالمشٌدات أو 

 ( ٌتم كتابته فً الكالس ٌتم استدعاءها تلقابٌا و تنفٌذها بمجرد استخدام الكالس .functionهو أول تابع )

<?php 

class useconstructor{ 

function __construct(){ 

echo "this is the constructor function"; 

} } 

$useconstructor= new useconstructor(); 

?> 

 this is the constructor functionستكون نتٌجة المثال السابق مباشرة هً 

 : visibilityتصارٌح االستخدام 

 ٌصرح الستخدام الكالس فً أي مكان داخل أو خارج الكالس . publicالتصرٌح العام 

 ٌقتصر على استخدام الكالس من خالل الكالسات المتوارثة فقط . protectedالتصرٌح المحمً 

 ٌقتصر على استخدام الكالس نفسه فقط . privateالتصرٌح الخاص 

<?php 

class visibile{ 

public $public3='public '; 

protected $protected3='protected '; 

private $private3='private '; 

function usevisible(){ 

echo $this->public3; 

echo $this->protected3; 

echo $this->private3; 

} 

} 

$vis= new visibile(); 

echo $vis->public3; //this only works 

//echo $vis->protected3;  this won't work 



 

//echo $vis->private;  this won't work 

echo "<br>"; 

echo $vis->usevisible(); 

?> 

Scope resolution operator  أو الSRO : 

 و البد للمتغٌر أن ٌكون ثابت و لٌس متغٌر لإلشارة الٌه . functionو هً خاصٌة فً المتغٌرات تستخدم لإلشارة الى متغٌر أو تابع 

<?php 

class myname2 { 

public static $thename="M.hani lakmoush"; 

function declarescope(){ 

echo self::$thename; 

} } 

$use= new myname2; 

$use->declarescope(); 

?> 

 : constantالثابت 

<?php 

class myclass{ 

const somevar="www.way2paradise.com"; 

function useconstant(){ 

echo self::somevar; 

} 

} 

echo myclass::useconstant(); 

echo "<br>"; 

echo myclass::somevar; 

?> 

 

 ال تنسونا من صالح دعابكم . PHP advanced بعون هللا جاري العمل على القسم الثانً PHP basicsتم االنتهاء من القسم األول من الكتاب 

 

 

 

 البرٌد االكترونً :



 

و هً بروتوكوالت البرٌد  IMAPأو  POP3دعما للبرٌد االكترونً حٌث ٌمكننا الوصول الى مخدمات البرٌد االكترونً سواء مخدمات  PHPتقدم ال 

رونً و ٌتوفر فً االكترونً حٌث نمكننا هذه اللغة من قراءة الرسابل أو إرسال الرسابل و غٌر ذلك من العملٌات التً نتعامل من خاللها مع البرٌد االلكت

الخاص بالوصول الى البرٌد  ( أي أنه البروتوكولinternet message access protocol) IMAPمكتبة خاصة هً مكتبة ال  PHPلغة ال 

فانكشن متخصص فً التعامل مع البرٌد  50االكترونً و قراءة الرسابل حٌث هناك دعم قوي من قبل هذه اللغة لهذا البروتوكل بما تحتوٌه من أكثر من 

و هً مخدمات  NNTPو مخدمات  POP3حٌث أنه باستخدام هذا البروتوكول ٌمكن الوصول الى مخدمات ال  IMAPاالكترونً باستخدام البروتوكول 

 األخبار .

 : IMAP4فتح صندوق البرٌد االكترونً 

الذي ندخل فٌه البارمٌتر األول و هو صندوق البرٌد بالتعامل مع رقم البروتوكول و ذلك  imap_openتحتوي مكتبة توابع البرٌد االكترونً على التابع 

البارامٌتر الثانً و الثالث  143فإن هذا الرقم هو  IMAP4البروتوكول اذا كان البروتوكول هو  و نستخدم رقم Hotmail.comبتسمٌة الدومٌن و لٌكن 

 . stringهو الٌوزر و الباس و تكون على شكل 

<?php 

$mh=imap_open("{servername.com:143}INBOX",$user,$pass); 

?> 

 

 ابل البرٌد االكترونً ٌتغٌر البورت و المخدم .و هً المخدمات التً تحفظ رس POP3اذا أردنا االتصال بمخدمات ال 

<?php 

$mh=imap_open("{servername.com/pop3:110}INBOX",$user,$pass); 

?> 

 التً تحتوي على معلومات األخبار . nntpلالتصال بمخدمات األخبار 

<?php 

$nh=imap_open("{servername.com/nntp:119}comp.lang.perl.misc",$username,$password); 

?> 

 : IMAPتفقد حالة البروتوكول 

 . imap_pingالذي ٌقوم بجلب البرٌد االكترونً ٌمكن تفقد حالة هذا البروتوكول و تفقد مدى استجابته عن طرٌق التابع  IMAPأثناء عمل البروتوكول 

<?php 

$mh=imap_open("{localhost:143} INBOX",$user,$pass); 

if (imap_ping($mh)) { 

echo "stream is active"; } 

else { 

echo "stream is in-active"; } 

?> 

امن أي اذا كان مخدم البرٌد قد ٌكون نص رسالة البرٌد االكترونً مشفرا بشكل غٌر قابل للقراءة عند ذلك البد من التحوٌل من النمط السابع الى النمط الث

قوم به التابع االكترونً هو مخدم الٌونكس عند ذلك تكون األحرف مشفرة بسبع بتات وال بد من تحوٌلها الى ثمان بتات حتى نتمكن من قراءتها و هذا ما ٌ

imap_8bit . و هكذا تصبح رسالة البرٌد االكترونً مقروءة من قبل المستخدم 

<?php 

$mh=imap_open("{localhost:143} INBOX",$user,$pass) or die("cannot open IMAP stream"); 

$body=imap_8bit(imap_body($mh,$msg_num)); 



 

imap_close($mh) or die("cannot close IMAP stream"); 

?> 

 : مع الرسائل إرفاق الملفات

و هً  MIME multipart internet mail extensionsد من استخدام المعٌار عندما تكون رسالة البرٌد االكترونً مؤلفة من أكثر من قسم ال ب 

و  binaryأي أنها الصٌغة المقروءة  أو الصٌغة  textالملحقات الخاصة بالبرٌد االكترونً المؤلفة من أكثر من قسم و تستخدم هذه الملحقات بالصٌغة 

 و غٌرها من الملفات ذات الترمٌز الثنابً . exeالملفات التنفٌذٌة  هً غٌر المقروءة و تستخدم لنقل الصور و ملفات الفٌدٌو أو

 بٌن نص الرسالة الربٌسٌة و ما بٌن نص الرسالة المرفقة . boundaryٌجب أوال وضع فاصل أو   textنبدأ أوال بشرح إرفاق 

<?php 

$boundary="b".md5(uniqid(time())); //encoding the current time 

$mime="Content-type: multipart/mixed;"; //more than one part  

$mime .="boundary=$boundary\r\n\r\n"; 

$mine .="This is a MIME encoded message.\r\n\r\n"; 

//first the regular message 

$mime_message .= "--$boundary\r\n"; 

$mime .="content-type: text/plain\r\n"; 

$mime .="Content-Transfer-Encoding: base64"; 

$mime .="\r\n\r\n" . chunk_split(base64_encode($message)) . "\r\n"; 

//now the attachment 

$filename="data.txt"; 

$attach=chunk_split(base64_encode(implode("",file($filename)))); 

$mime .="--$boundary\r\n"; 

$mime .="Content-type: text/plain\r\n"; 

$mime .="Content-Transfer-Encoding: base64"; 

$mime .="\r\n\r\n$attachment_datar\n"; 

mail($to,$subject,"",$mime); 

?> 

 إرسال الرسائل :

 و ٌكون على الشكل PHP( و هو تابع مبٌت أي معرف مسبقا فً لغة ال mail) functionعبر التابع أو ال  PHPٌتم إرسال الرسابل فً لغة ال 

<?php 

if (mail($to,$subject,$message,"from: $email\r\nreply-to: $email\r\n")) { 

echo 'email has been sent'."\n\n".'thank you' ; } 

else { 'there was an error sending the email' ; } 

?> 



 

فحوى الرسالة و تعبر عن  message$أو موضوع الرسالة و  subject$و ٌعنً عنوان برٌد المرسل الٌه و البارامٌتر  to$مٌترات التالٌة ٌأخذ البارا

كترونً للمصدر أي الشخص المرسل و إمكانٌة إرسال رد بشكل مباشر ٌمكن أٌضا وضع هذا لكتابة عنوان البرٌد اال header$البارامٌتر الرابع 

 .قبل فتحها this is PHPكتابة عنوان الرسالة و ذلك ل hani.lakmoush91@gmail.com<$header ='from: this is PHP;'<ر البارمت

 طبعا ال بد من عمل فورم ألخذ قٌم هذه البارامٌترا من المستخدم و لٌكن هذا الفورم هو :

<form action="mail.php" method="post"> 

To: <input type="text" name="to"><br> 

From: <input type="text" name="mail"><br> 

subject: <input type="text" name="subject"><br> 

your message :<br> 

<textarea rows="10" cols="40" name="message"></textarea><br> 

<input type="submit" value="send"> 

</form> 

و هو البروتوكول المسؤول عن إرسال الرسابل و  SMTP simple mail transfer protocolٌقوم باالتصال بالمخدم  submitعند الضغط على زر 

 . IMAP4أو  POP3لٌس إستقبالها الذي ٌكون إما 

 : PHPنشاء باسورد عشوائٌة باستخدام إ

الذي ٌعطً قٌمة عشوابٌة نعطٌه  ()randمحرف لدنٌا التابع  36نقوم بإنشاء تابع جدٌد سمه ماشبت ثم تعرف متحول فٌه مجموعة من المتغٌرات و لتكن 

 دورة . فً كل ()randٌعطً قٌمة عشوابٌة ضمن هذا المجال و نشكل حلقة تقوم بطباعة القٌمة التً تعطٌها  rand(0,35)القٌمة الدنٌا و العظمً 

<?php 

function create_password() { 

$chars="abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789"; 

$i=0; 

$pass= ''; 

while($i <= 7) { 

$num=rand(0,35); 

$tmp=substr($chars,$num,1); 

$pass=$pass.$tmp; 

$i++; 

} 

return $pass; } 

$password = create_password(); 

echo "your reandom password is: $password",'<br>'; 

?> 

 : PHPحماٌة صفحات االنترنت بباسورد باستخدام ال 

 بباسطة هذا هو الكود أقرأه بتمعن و طبقه

<?php 

mailto:hani.lakmoush91@gmail.com


 

if (!isset($PHP_AUTH_USER)) { 

header("www-Authenticate: Basic realm=\"htaccess password.\""); 

Header("HTTP/1.0 401 Unauthorized"); 

exit; 

} 

else if(($PHP_AUTH_USER=="hani") && ($PHP_AUTH_PW=="secret")) { 

echo "you logged in"; 

//page code here or redirect to your homepage  

} 

else { 

echo '<html><body bgcolor=ffffcc>fail'; 

} 

?> 

 : md5تشفٌر 

و ال ٌمكن استعادة شكلها األصلً بعد تحدٌث الصفحة  اتجاه وحٌد أي ال تتغٌر الشفرة معتشفٌر ب خوارزمٌة نه بأنههو تشفٌر للسالسل الحرفٌة و ٌعبر ع

فإن شفرته ستكون  haniو اذا وضعنا مثال الكلمة  0cc175b9c0f1b6a831c399e269772661فإن شفرته  aتشفٌرها مثال اذا كتبنا المحرف 

76e105c3a61db1b3f13207774aeccc3c  و ٌتم التشفٌر باستخدام التابعmd5()  و من الضروري تشفٌر البٌانات المهمة جدا مثل كلمات السر

محرف مهما كان  32ٌع الحصول على كلمات سر العمالء و ٌجب مالحظة أن عدد المحارف ستكون ألنه حتى لو تم اختراق قاعدة البٌانات فإنه لن ٌستط

 عند تشكٌل الجدول . كعدد محارف لحقل كلمة السر ع السلسلة الحرفٌة التً سٌتم تشفٌرها و هذا ما ٌجب اختٌارهنو

 و قارنا الكلمة المدخلة فً الفورم بعد تحوٌلها للتشفٌر ذو االتجاه الوحٌد . hash.txtفً مستند نصً  passwordالمثال التالً قمنا بوضع شفرة الكلمة 

<?php 

if (isset($_POST['user_password']) && !empty($_POST['user_password'])) { 

$user_password=md5($_POST['user_password']);  

$filename= 'hash.txt'; 

$handle= fopen($filename, 'r'); 

$file_password = fread($handle, filesize($filename)); 

if($userpassword == $filepassword) { 

echo 'password ok'; 

} else { 

echo 'password wrong'; } 

} 

else { 

'pleas enter a password'; 

} 

?> 



 

<form action="posting.php" method="post"> 

password: <input type="text" name="user_password" /><br /><br /> 

<input type="submit" value="submit">  

 

 المستخدم : IPمعرفة 

 ٌتم ذلك عن طرٌق الكود

<?php 

$log_file="ip.txt"; 

$ip=getenv('REMOTE_ADDR'); 

$fp=fopen("$log_file","a");//open file and write 

fputs($fp,$ip); //write the ip in the file 

flock($fp,3);//lock the file 

fclose($fp); 

echo 'your IP is ...'. $ip; 

?> 

 سكربت اتصل بنا :

 : mailهو برنامج صغٌر غٌر معقد أبدا ٌعتمد بشكل ربٌسً على التابع 

<?php 

if(isset($_POST['contact_name']) && isset($_POST['contact_email']) && isset($_POST['contact_text'])) { 

 $contact_name=$_POST['contact_name']; 

 $contact_email=$_POST['contact_email']; 

 $contact_text=$_POST['contact_text']; 

 if (!empty($contact_name) && !empty($contact_email) && !empty($contact_text) ) { 

 $to ='hani.lakmoush91@gmail.com'; 

 $subject = 'contact form submitted'; 

 $body=$contact_name."\n".$contact_text; 

 $headers='from: '.$contact_email; 

 if (@mail($to,$subject,$body,$headers)) { 

 echo 'Thank you for contacting us'; } 

 else { echo 'sorry, an error occured'; }  

 } 

 else {echo 'pleas fill the form below';} 

} 

?> 



 

<form action="contact.php" method="post"> 

Name: <input type="text" name="contact_name" /><br /><br /> 

Email: <input type="text" name="contact_email" /><br /><br /> 

Message:<br /> 

<textarea name="contact_text" rows="6" cols="30"></textarea><br /><br  />  

<input type="submit" value="send" /> 

</form> 

 دفتر الزوار :

استخدام هو تطبٌق برمجً مخصص للوٌب ٌقوم فٌه زوار الموقع بإبداء آرابهم عن الموقع أو مالحظاتهم علٌه ٌتم باستخدام قواعد البٌانات أو حتى ب

 action="<?="PHP_SELFصقحة باستخدام الملفات النصٌة العادٌة وضعنا فً المثال التالً فً الفورم أنه ستم تطبٌق عمل السكربت على نفس ال

فٌه الرسالة التً ٌكتبها الزابر و نسأل بعدها اذا تم وضع قٌمة لهذا المتحول عندها ٌتم  note$سٌتشكل متحول  submitو عند النقر  على زر  "<?"

بعد أن حولنا السطر الجدٌد  note$قٌمة المتحول  تعنً أنه ٌمكن الكتابه فٌه ثم نضع فً هذا المستند النصً aو  fopenتشكٌل مستند نصً عن طرٌق 

new line الذي ٌدخله الزابر الى شطر جدٌدbreak عبر التعلٌمةnl2br  و إال فإنه لن ٌعتبر أن المستخدم قد أدخل سطر جدٌد ثم نغلق هذا المستند

 و أخٌرا ٌتم طباعة ما بداخل هذا المستند النصً فً صفحة الوٌب . fcloseالنصً عبر 

<html><head><title>my guestbook</title></head> 

<body> 

<h1>welcome to my Guestbook</h1> 

<h2>please write a little note :</h2> 

<form action="<?="$PHP_SELF#results"?>" method="post"> 

<textarea cols="40" rows="5" name="note" wrap="virtual"></textarea><br /> 

<input type="submit" value="send it" /> 

</form> 

<? 

if(isset($note)) { 

$fp=fopen("/notes.txt","a"); 

fputs($fp,nl2br($note).'<br>'); 

fclose($fp); } 

?> 

<h2>the entries are :</h2> 

<? @ReadFILE("/notes.txt") ?> 

</body></html> 

ثم ننشأ جدول  mydbنطبق المثال السابق و لكن بالتخزٌن فً قواعد البٌانات بدال من المستندات النصٌة ننشأ قاعدة بٌانات جدٌدة سمها ما شبت و لتكن 



 

 مثال بثالث حقول ونمأل البٌنات كما فً الصورة أو حسب ما ترٌد commentsجدٌد نسمه 

 

 اعدة البٌانات و ندخل البٌانات الى الجدول عن طرٌق االستعالمات و نقوم بقراءة هذه البٌانات .كما تعلمنا سابقا نتصل بالمخدم و نختار ق

<html><head><title>my guestbook</title></head> 

<body> 

<h1>welcome to my Guestbook</h1> 

<h2>please write a little note :</h2> 

<form action="<?="$PHP_SELF#results"?>" method="post"> 

<textarea cols="40" rows="5" name="note" wrap="virtual"></textarea><br /> 

<input type="submit" value="send it" /> 

</form> 

<? 

mysql_connect('localhost','root',' '); 

mysql_select_db('mydb'); 

if(isset($note)) { 

$ts=date("Y-m-d H:i:s"); 

mysql_query("insert into comments values(0,'$note','$ts')"); } 

?> 

<h2>the entries are :</h2> 

<? $result=mysql_query("select * from comments"); 

while($row=mysql_fetch_row($result)) { 

echo $row[0]." ".$row[1]." ".$row[2]."<br>\n"; }  

 

?> 

</body></html> 

 : PHPفتاءات فً لغة ال االست

<html> 

<head> 

</head> 

<body> 

 

<h2>do you think that PHP is the most powerful language? </h2> 

<form action="poll_vote.php" method="post"> 

Yes: 



 

<input type="radio" name="vote" value="0" ><br> 

No: 

<input type="radio" name="vote" value="1" ><br> 

<input type="submit"> 

</form> 

</div> 

</body></html> 

نخزن فٌها  array$و نقوم بإنشاء متغٌر  poll_resultالتً اختارها المستخدم ثم نأخذ محتوٌات المستند النصً  post_$نأخذ أوال قٌمة  PHPكود ال 

أعطتنا القٌمتٌن الموجودتٌن على طرفً هذه اإلشارة  explodeالقٌمتٌن الموجودتٌن على طرفً إشارة الفصل || فً المستند النصً هذا ما فعلته التعلٌمة 

و ندخل و  1المتحول بمقدار  و نخزن القٌمة األولى من المصفوفة فً متحول و القٌمة الثانٌة فً متحول ثانً و حسب اختٌار المستخدم نزٌد كل هذا

 ندخل المدخالت الجدٌدة الى المستند النصً بدل القدٌمة و ما تبقى ال حاجة الى شرحه .

<?php 

$vote=$_POST['vote']; 

//get constant 

$filename="poll_result.txt"; 

$content=file($filename); 

//put content in array 

$array=explode("||",$content[0]); 

$yes=$array[0]; 

$no=$array[1]; 

if ($vote==0) { 

$yes=$yes+1; } 

if ($vote==1) { 

$no=$no+1; } 

//insert votes to txt file 

$insertvote=$yes."||".$no; 

$fp=fopen($filename,"w"); 

fputs($fp,$insertvote); 

fclose($fp); 

?> 

<h2>result:</h2> 

<table> 

<tr> 

<td>Yes:</td> 

<td><img src="poll.gif" width='<?php echo(100*round($yes/($no+$yes),2)); ?>' 



 

height="20" /> 

<?php echo(100*round($yes/($no+$yes),2)); ?></td></tr> 

<td>No:</td> 

<td><img src="poll.gif" width='<?php echo(100*round($no/($no+$yes),2)); ?>' 

height="20" /><?php echo(100*round($no/($no+$yes),2)); ?></td></tr> 

 : PHPفكرة عرض إعالنات أو صور بشكل عشوائً باستخدام ال 

سٌقوم البرنامج  randكثٌرا ما ٌتم عرض مجموعة من الصور على صفحة الوٌب تعرض بشكل عشوابً و ٌتم ذلك بشكل ربٌسً باستخدام التعلٌمة 

 الث ثوانً مثال .بإعادة تحمٌل الصفحة كل ث

<META http-equiv="refresh" content="3; URL=http://localhost/rands.php" /> 

<?php 

//random number between 1 and 100 

$result_random=rand(1,100); 

//if result less than or equal 70, display ad 1 (70%) 

if($result_random<=70) { 

echo "<center>display ad 1".'<br><img src="ad1.jpg"></center>'; } 

//if result less than or equal 90,dispaly ad 2 (20%) 

elseif($result_random<=90) { 

echo "<center>display ad 2".'<br><img src="ad2.jpg"></center>'; } 

//if result less than 100 or equal 100 (10%) 

elseif($result_random<=100) { 

echo "<center>display ad 3".'<br><img src="ad3.jpg"></center>'; } 

?> 

 

 

 : PHPفكرة رفع عدة ملفات للسٌرفر فً ال 

 نقوم بإنشاء الفورم

<html><center><table width="500" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="1" bgcolor="#cccccc"> 

<tr> 

<form action="mup.php" method="post" enctype="multipart/form-data" name="form1" id="form1"> 

<td> 

<table width="100%" border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" bgcolor="#ffffff"> 

<tr><td><strong>multiple files upload</strong></td></tr> 

<tr><td>select file 

<input name="ufile[]" type="file" id="ufile[]" size="50" /></td></tr> 



 

<tr><td>select file 

<input name="ufile[]" type="file" id="ufile[]" size="50" /></td></tr> 

<tr><td>select file 

<input name="ufile[]" type="file" id="ufile[]" size="50" /></td></tr> 

<tr> 

  <td align="center"><input type="submit" name="submit" value="upload" /></td> 

</tr></table></td></form><br /> 

</tr></table></center></html> 

  PHPأم كود ال 

الى المسارات التً  PHPتً ٌخزن فٌهما ال سنقوم بذكر مسارات هذه الملفات التً نرٌد رفعها على السٌرفر ثم نقوم بنسخ االسم و المكان المؤقتٌن ال

 حددنا فً البداٌة و أخٌرا نقوم بعرض اسم الملف األول و حجمه و نوعه و بنفس الطرٌقة للملف الثانً و الثالت .

<?php 

$path1="upload/".$HTTP_POST_FILES['ufile']['name'][0]; 

$path2="upload/".$HTTP_POST_FILES['ufile']['name'][1]; 

$path3="upload/".$HTTP_POST_FILES['ufile']['name'][2]; 

 

copy($HTTP_POST_FILES['ufile']['tmp_name'][0], $path1); 

copy($HTTP_POST_FILES['ufile']['tmp_name'][1], $path2); 

copy($HTTP_POST_FILES['ufile']['tmp_name'][2], $path3); 

 

echo "file name :".$HTTP_POST_FILES['ufile']['name'][0]."<br>"; 

echo "file size :".$HTTP_POST_FILES['ufile']['size'][0]."<br>"; 

echo "file type :".$HTTP_POST_FILES['ufile']['type'][0]."<br>"; 

echo "<img src=\"$path1\" with=\"150\" height=\"150\">"; 

echo "<p>"; 

 

echo "file name :".$HTTP_POST_FILES['ufile']['name'][1]."<br>"; 

echo "file size :".$HTTP_POST_FILES['ufile']['size'][1]."<br>"; 

echo "file type :".$HTTP_POST_FILES['ufile']['type'][1]."<br>"; 

echo "<img src=\"$path2\" with=\"150\" height=\"150\">"; 

echo "<p>"; 

 

echo "file name :".$HTTP_POST_FILES['ufile']['name'][2]."<br>"; 

echo "file size :".$HTTP_POST_FILES['ufile']['size'][2]."<br>"; 



 

echo "file type :".$HTTP_POST_FILES['ufile']['type'][2]."<br>"; 

echo "<img src=\"$path3\" with=\"150\" height=\"150\">"; 

?> 

 

 

 

 : PHPتطبٌق إنشاء آلة حاسبة باستخدام ال 

<?php 

if(!$_POST['act']) { 

echo ' 

<form method="post" action="'.$_SERVER['PHP_SELF'].'"> 

<input type="text" name="z1" size="5"> 

<select name="act"> 

<option value="add">[+]</option> 

<option value="sub">[-]</option> 

<option value="div">[/]</option> 

<option value="mul">[*]</option> 

<option value="pro">[%]</option> 

</select> 

<input type="text" name="z2" size="5"> 

<input type="submit" name"diot" value="calculator"></form>'; } 

else { 

if($_POST['act'] == 'add') { 

$calc=($_POST['z1']+$_POST['z2']); 

$op='+'; } 

if($_POST['act'] == 'sub') { 

$calc=($_POST['z1']-$_POST['z2']); 

$op='-'; } 

if($_POST['act'] == 'div') { 

$calc=($_POST['z1']/$_POST['z2']); 

$op='/'; } 

if($_POST['act'] == 'mul') { 

$calc=($_POST['z1']*$_POST['z2']); 

$op='*'; } 



 

if($_POST['act'] == 'pro') { 

$calc=(($_POST['z1']*$_POST['z2'])/100); 

$op='%'; } 

echo $_POST[z1].' '.$op.' '.$_POST['z2'].' = '.$calc; } 

?> 

 إنشاء صور مصغرة من صورة كاملة و كبٌرة :

زابر لالنتظار لوقت طوٌل لٌرى الصورة كما تفٌد فً عرض مجموعة كبٌرة من تفٌدنا فً توفٌر الباندوٌدث أي تبادل البٌانات و بالتالً ال ٌضطر ال

ثم عرفنا صورة باستخدام  JPGالصور كما فً معارض الصور نشرح المثال التالً وضعنا بداٌة الهٌدر و عرفنا نوع المحتوى بأنه صورة من نوع 

imagecreate  عرض هذه الصورة و ارتفاعها و بعدها وضعنا شرط اذا كانت هذه الصورة موجودة فخذwidth  وheight  و حددنا العرض الجدٌد

و بناء على هذا العرض الجدٌد سنقوم بإعطاء إرتفاع جدٌد بما ٌتناسب مع األبعاد األصلٌة ، قمنا بعدها بإنشاء صورة فارغة باألبعاد  twidthبالبكسل 

 األبعاد التً نرٌد التحوٌل الٌها  thumb$عدلنا أبعاد الصورة حٌث ٌتم تكون المدخالت  imagecopyresizedو باستخدام التابع  thumb$الجدٌدة 

$pic  األبعاد األصلٌة و أربع أصفار هً مقدار اإلزاحة الشاقولٌة و األفقٌة و ثم نحدد األبعاد الجدٌدة و األبعاد األصلٌة و نعرض الصورة$thumb 

تعنً جودة هذه الصورة و هً كلما  75و القٌمة  ImageJPEGو تعرض الصور باستخدام التابع   imagecopyresizedالتً تكون هً خرج التابع 

 قلت الدقة قلت المساحة و سرعة نقل الصورة للزابر و هذا مفضل .

<?php 

header ("Content-type: image/jpeg"); //we will create an *.jpg 

$pic = @imagecreatefromjpeg('Sunset.jpg') or die ("image not found"); 

if ($pic) { 

$width=imagesx($pic); 

$height=imagesy($pic); 

$twidth=160; //with of the thumb 160 pixel 

$theight= $twidth * $height / $width; //calculate height 

$thumb = @imagecreatetruecolor ($twidth, $theight) or die("can't create image"); 

imagecopyresized($thumb,$pic,0,0,0,0,$twidth,$theight,$width,$height); //resize image into thumb 

ImageJPEG($thumb,"",75); //thumbnail as jpeg 

} 

?> 

صورة و حجم الخط و موقعه بالبكسل و و البارامترات هً اسم ال imagestringو ذلك عبر الفانكشن  PHPٌمكن أٌضا الكتابة على الصور باستخدام ال 

 . q$و أخٌرا نضع متحول ال على التعٌٌن و لٌكن  stringنكتب ال 

<?php 

header ("Content-type: image/jpeg");  

$pic = @imagecreatefromjpeg('Water lilies.jpg') or die ("image not found"); 

imagestring($pic,7,100,100,"M.hani lakmoush",$q); 

ImageJPEG($pic); 

?> 

 طباعة شعار على صورة ما على شكل عالمة مائٌة :

 نأخذ مثال شامل على هذا بنفرض أننا نرٌد أن نطلب من الزابر رفع ملف لدمج شعار شركة ما مع هذه الصورة نشكل نموذج لرفع الصورة



 

<html> 

<body> 

<form enctype="multipart/form-data" action="do.php" method="post"> 

<input type="hidden" name="max_file_size" value="1000000"> 

choose a file to upload <input name="uploaded_file" type="file"><br> 

<input type="submit" value="upload file"> 

</form> 

</body></html> 

كما كتبناه فً فً  do.phpهذا الملف الى السٌرفر كما تعلمنا فً دروس سابقة طبعا سٌكون اس هذا الملف ٌقوم بنقل  PHPنقوم بعد ذلك بكتابة كود 

 HTMLالنموذج فً صفجة ال 

<?php 

$target_path = basename($_FILES['uploaded_file']['name']); 

if(move_uploaded_file($_FILES['uploaded_file']['tmp_name'],$target_path)) { 

$name= basename($_FILES['uploaded_file']['name']); } 

else { echo 'cannot create water mark'; } 

?> 

<img src="watermark.php?source=<? echo $name; ?>"> 

أول عرفنا أن نوع  watermark.phpأخٌرا نقوم بكتابة الكود الذي ٌقوم بدمج الصورة التً ٌرفعها المستخدم مع صورة الشعار نسمً هذه الصفحة 

هل هناك قٌمة له فعال فاذا وجدت نقوم بتعرٌف صورة عن  sourceو بعد ذلك قمنا بالسؤال عن المتحول  jpgمحتوٌات هذا الملف هو عبارة عن صورة 

الصورة التً رفعها المستخدم و  ثم أخذنا أبعاد هذه الصورة عرضها و ارتفاعها و عرفنا gifكون الصورة هً  imagecreatefromgifطرٌق التابع 

ثم للصورة المرفوعة و تخزٌنها ضمن متحول و نقوم بذكر هذا  getimagesizeللصور عن طرٌق ذكر التابع  Xالتً نقلت الى السٌرفر أخذنا البعد 

و الذي ٌأخذ البارامترات كما فً المثال  imagecopymergeأخٌرا عملٌة الدمج تتم عن طرٌق التابع  Yللبعد  [1]و  Xللبعد  [0]المتحول و وضع قٌمة 

 . imagejpgهً درجة الشفافٌة للشعار و أخٌرا نقوم بعرض الصورة المدمجة عن طرٌق  20و القٌمة 

<?php 

header ("Content-type: image/jpeg"); 

if(isset($_GET['source'])) { 

$source=$_GET['source']; 

$watermark=imagecreatefromgif('php.gif'); 

$watermark_width=imagesx($watermark); 

$watermark_height=imagesy($watermark); 

$image=imagecreatefromjpeg($source); 

$image_size=getimagesize($source); 

$x=$image_size[0]-$watermark_width-10; 

$y=$image_size[1]-$watermark_height-10; 

imagecopymerge($image, $watermark , $x, $y, 0, 0, $watermark_width, $watermark_height, 20); 

imagejpeg($image); } 



 

else { echo "no source supplied"; } 

?> 

 

 األجاكس :

هً تقنٌة جدٌدة من تقنٌات الوٌب و هً لٌست لغة و  PHPلكننا هنا بصدد الحدٌث عن ال  PHPو غٌر ال  PHPتستخدم لتحسٌن و تطوٌر صفحات ال 

المسؤول  http requestبرمجة و إنما هً تقنٌة من تقنٌات الوٌب تستخدم فٌها المعاٌٌر القدٌمة و لكن بطرق عصرٌة أكثر و تعتد بشكل ربٌسً على 

التً هً لغة برمجة من طرف العمٌل أو المتصفح  java scriptعن نقل صفحات الوٌب من المخدمات الى صفحات الوٌب باإلضافة للجافا السكربت 

عندما قامت شركة غوغل بطرٌقة  2005و أول ما ظهرت هذه التقنٌة عام  XMLو لغة الترمٌز الموسعة  PHPولٌس من طرف السٌرفر كما فً ال 

  Objectعن طرٌقPHPة الجافا سكربت مع سكربتات ال االمالء التلقابً للبٌانات التً ٌدخلها المستخدم فً محرك البحث و األجاكس ٌقوم بربط لغ

XML Http Request  أي عن طرٌق لغة الXML  و بالتالً الحصول على سرعة و فعالٌة سكربتات الجافا سكربت بتطبٌقها فً لغةPHP  مثل

 .ملل الحظ آلٌة عمل تقنٌة األجاكسا تشعر المستخدم بالالنافذات المبثقة و نماذج التحقق و غٌر ذلك دون الحاجة الى الى فتح صفحات جدٌدة لمأل بٌانات م

 

 

 Ajaxفتح الملفات باستخدام 

<html> 

<head> 

<script type="text/javascript"> 

function load(thediv, thefile) { 

if (window.XMLHttpRequest) { 

xmlhttp = new XMLHttpRequest(); 

} else { 

xmlhttp= new ActiveXObject('Microsoft.XMLHTTP'); 

} 

xmlhttp.onreadystatechange = function() { 



 

if (xmlhttp.readyState == 4 && xmlhttp.status == 200) { 

 document.getElementByI

d('adiv').innerHTML=xmlhttp.responseText;  

 } 

} 

xmlhttp.open('GET', thefile, true ); 

xmlhttp.send() ; 

} 

</script> 

</head> 

<body> 

<input type="submit" onclick="load('adiv','include.inc.php')" /> 

<div id="adiv"></div> 

</body> 

</html> 

 اإلكمال التلقابً الذي ٌستخدم تقنٌة األجاكس

  a_databaseفً قاعدة بٌانات  nameو  idفٌه حقلٌن  ajaxلٌكن لدٌنا جدول ما و لٌكن 

 ajax.phpالملف األول 

<html> 

<head> 

<script type="text/javascript"> 

function findmatch() { 

if (window.XMLHttpRequest) { 

xmlhttp = new XMLHttpRequest(); 

} else { 

xmlhttp= new ActiveXObject('Microsoft.XMLHTTP'); 

} 

xmlhttp.onreadystatechange = function() { 

if (xmlhttp.readyState == 4 && xmlhttp.status == 200) { 

 document.getElementById('results').innerHTML=xmlhttp.responseText;  

 } 

} 

xmlhttp.open('GET', 'search.inc.php?search_text='+document.search.search_text.value, true ); 

xmlhttp.send() ; 



 

} 

</script> 

</head> 

<body> 

<form id="search" name="search"> 

type a name:<br /> 

<input type="text" name="search_text" onkeyup="findmatch();" /> 

</form> 

<div id="results"></div> 

</body> 

</html> 

 search.inc.phpالملف الثانً 

<?php 

if (isset($_GET['search_text'])) { 

$search_text = $_GET['search_text']; 

} 

if (!empty($search_text)) { 

@mysql_connect('localhost','root','hanilak100') or die('cannot connect'); 

@mysql_select_db('a_database') or die('cannot connect to database'); 

$query = "SELECT name FROM ajax WHERE name LIKE '".mysql_real_escape_string($search_text)."%'"; 

$query_run=mysql_query($query); 

while($query_row=mysql_fetch_assoc($query_run)) { 

echo $name = '<a href="anotherpage.php?search_text='.$query_row['name'].'">' .$query_row['name'].'</a><br>'; 

} } 

?> 

 : AJAXو تخزٌنها فً قاعدة البٌانات باستخدام  postانات بطرٌقة إرسال البٌ

 posting.phpالملف األول 

<html> 

<head> 

<script type="text/javascript"> 

function insert() { 

if (window.XMLHttpRequest) { 

xmlhttp = new XMLHttpRequest(); 

} else { 



 

xmlhttp= new ActiveXObject('Microsoft.XMLHTTP'); 

} 

xmlhttp.onreadystatechange = function() { 

if (xmlhttp.readyState == 4 && xmlhttp.status == 200) { 

 document.getElementById('message').innerHTML=xmlhttp.responseText;  

  } 

 } 

parameters = 'text='+document.getElementById('text').value; 

xmlhttp.open('POST', 'update.inc.php', true ); 

xmlhttp.setRequestHeader('Content-type','application/x-www-form-urlencoded'); 

xmlhttp.send(parameters) ; 

 

} 

</script> 

</head> 

<body> 

Insert: <input type="text" id="text" /> <input type="button" value="submit" onclick="insert();" /> 

<div id="message"></div> 

</body> 

</html> 

 update.inc.phpالملف الثانً 

<?php 

mysql_connect('localhost','root','hanilak100') or die ('error'); 

mysql_select_db('a_database') or die('error'); 

if( isset($_POST['text'])) { 

 $text = $_POST['text']; 

 if (!empty($text)) { 

 $query="INSERT INTO data VALUES('','".mysql_real_escape_string($text)."')"; 

if ($query_run = mysql_query($query)) { 

echo 'data inserted'; 

} else 'failed'; 

  } else { 

echo 'pleas type something'; 

  }  



 

} 

?> 

 

 : PHPلوحة الرسائل فً ال 

فة الى تستخدم غالبا فً المنتدٌات عند إنشاء المواضٌع و ٌكون المواضٌع األحدث فً األعلى و األقدم فً األسفل و عدد مشاهدات الموضوع باإلضا

 إمكانٌة الرد على هذا الموضوع .

األول خاص  forum_answerو  forum_questionو نحتاج الى جدولٌن  testسمها ما شبت و لتكن  phpMyAdminننشأ قاعدة بٌانات باستخدام 

 حقول . 8بالمواضٌع و الثانً خاص بالردود الجدول المخصص بالمواضٌع ٌحوي 

 

 

 أو ٌمكنك استعمال االستعالم بشكل مباشر

CREATE TABLE `forum_question` ( 

`id` INT( 4 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY , 

`topic` VARCHAR( 255 ) CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_swedish_ci NOT NULL , 

`detail` LONGTEXT CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_swedish_ci NOT NULL , 

`name` VARCHAR( 65 ) CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_swedish_ci NOT NULL , 

`email` VARCHAR( 65 ) CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_swedish_ci NOT NULL , 

`datetime` VARCHAR( 25 ) CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_swedish_ci NOT NULL , 

`view` INT( 4 ) NOT NULL DEFAULT '0', 

`reply` INT( 4 ) NOT NULL DEFAULT '0' 

) ENGINE = MYISAM CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_swedish_ci; 

 حقول ضمن قاعدة البٌانات .   6نقوم بتنفٌذ االستعالم مباشرة لتشكٌل جدول جدٌد ٌحوي 

CREATE TABLE `forum_answer` ( 

`question_id` INT( 4 ) NOT NULL DEFAULT '0', 

`a_id` INT( 4 ) NOT NULL DEFAULT '0', 

`a_name` VARCHAR( 65 ) CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_swedish_ci NOT NULL , 

`a_email` VARCHAR( 65 ) CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_swedish_ci NOT NULL , 

`a_answer` LONGTEXT CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_swedish_ci NOT NULL , 

`a_datetime` VARCHAR( 25 ) CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_swedish_ci NOT NULL 

) ENGINE = MYISAM ; 

 ال داعً للشرح نظرا ألنه قد تم شرحه فً دروس سابقة.  main_forum.phpبعدها نكتب كود الصفحة الربٌسٌة و هو الملف األول من البرنامج نسمه 

<?php 



 

$host="localhost"; 

$username="root"; 

$password="  "; 

$db_name="test"; 

$tbl_name="forum_question"; 

mysql_connect("$host","$username","$password") or die ("cannot connect"); 

mysql_select_db("$db_name") or die ("connt select BD"); 

$sql="SELECT * FROM $tbl_name ORDER BY id DESC"; 

//ORDER BT id is order result by descending 

$result=mysql_query($sql); 

?> 

<table width="90%" border="0" align="center" cellspacing="1"  cellpadding="3" bgcolor="#cccccc"><tr> 

<td width="6%" align="center" bgcolor="e6e6e6"><strong>#</strong></td> 

<td width="53%" align="center" bgcolor="#E6E6E6"><strong>Topic</strong></td> 

<td width="15%" align="center" bgcolor="E6E6E6"><strong>Views</strong></td> 

<td width="13%" align="center" bgcolor="#E6E6E6"><strong>Date/Time</strong></td> 

</tr> 

<?php 

while($rows=mysql_fetch_array($result)) { //start looping table row 

?> 

<tr> 

<td bgcolor="#FFFFFF"><? echo $rows['id']; ?> </td> 

<td bgcolor="#FFFFFF"><a href="view_topic.php?id=<? echo $rows['id']; ?>"><? echo $rows['topic']; ?></a></td> 

<td align="center" bgcolor="#FFFFFF"><? echo $rows['view']; ?> </td> 

<td align="center" bgcolor="#FFFFFF"><? echo $rows['reply']; ?></td> 

<td align="center" bgcolor="#FFFFFF"><? echo $rows['datetime']; ?></td> 

</tr> 

<?php 

//exit looping and close connection 

} 

mysql_close(); 

?> 

<tr> 



 

<td colspan="5" align="right" bgcolor="#E6E6E6"><a href="create_topic.php"><strong>Create New 

Topic</strong></a></td> 

</tr></table> 

 و لٌكن ذاك الفورم هو  HTMLاآلن نشكل فورم كتابة موضوع جدٌد باستخدام نماذج ال 

<table width="400" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="1" bgcolor="#CCCCCC"><tr><form 

id="form1" method="post" action="add_topic.php"> 

<td> 

<table width="100%" border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" bgcolor="#FFFFFF"> 

<tr><td colspan="3" bgcolor="#E6E6E6"><strong>Create New Topic</strong></td> 

</tr> 

<tr><td width="14%"><strong>Topic</strong></td> 

<td width="28%">:</td> 

<td width="84%"><input name="topic" type="text" id="topic" size="50"></td></tr> 

<tr> <td valign="top"><strong>Detail</strong></td> 

<td valign="top">:</td> 

<td><textarea name="detail" cols="50" rows="3" id="detail"></textarea></td></tr> 

<tr><td><strong>Name</strong></td> 

<td>:</td> 

<td><input name="name" type="text" id="name" size="50"></td></tr> 

<tr><td><strong>Email</strong></td></tr> 

<tr><td>&nbsp;</td> 

<td>&nbsp;</td> 

<td><input type="submit" name="submit" value="submit"><input type="reset" name="submit2" 

value="reset"></td></tr></table></td></form></tr></table> 

بإدخال البٌانات التً أدخلها المستخدم فً قاعدة البٌانات كما  add_topic.phpسٌقوم الكود الموجود فً الصفحة  submitو بعد أن نضعظ على زر 

 ا االستعالم بطرٌقة أخرى .رأٌنا سابقا و لكن هنا نفذن

<?php 

$host="localhost"; 

$username="root"; 

$password="*** ";  

$db_name="test"; 

$tbl_name="forum_question"; 

mysql_connect("$host","$username","$password") or die ("cannot connect"); 

mysql_select_db("$db_name") or die ("connt select BD"); 

$topic=$_POST['topic']; 



 

$detail=$_POST['detail']; 

$name=$_POST['name']; 

$email=$_POST['email']; 

$datetime=date("d/m/y h:i:s"); 

$sql="INSERT INTO 

$tbl_name(topic,detail,name,email,datetime)VALUES('$topic','$detail','$name','$email','$datetime')"; 

$result=mysql_query($sql); 

if($result) { 

echo "successful<br>"; 

echo "<a href=main_forum.php>view your topic</a>"; } 

else { 

echo "ERROR"; } 

mysql_close(); 

?> 

 view_topic.phpالملف الثالث 

صفح فً شرٌط العنوان حٌث أننا قمنا بكتابة رابط الموضوع فً الموضوع الذي ٌظهر فً المت idبعد االتصال و اختٌار قاعدة البٌانات نكتب رقم 

من قاعدة البٌانات عبر التزاٌد التلقابً بعد نفذنا  idو الذي ٌأخذ قٌمة ال  <? view_topic.php?id=<? Echo $rows['id']الصفحة الربٌسٌة 

م طباعة كافة القٌم الموافقة لهذه القٌمة أي االسم و االٌمٌل و ... ٌأتً بعدها سٌت 4هو  idمثال اذا كان ال  idاستعالمات لطباعة القٌم الموافقة لرقم ال 

مع كل عملٌة دخول للموضوع أو  1القسم الثالث هو وضع عداد ٌزٌد قٌمة  forum_answerالقسم الثانً و هو عرض الردود الموجودة فً الجدول 

 . add_answer.phpم الرد ٌتم تنفٌذه عبر الصفحة اذا لم لم ٌكن هناك أي زٌارة أخٌرا سٌتم وضع فور 1طباعة 

<?php 

$host="localhost"; 

$username="root"; 

$password="hanilak100"; 

$db_name="test"; 

$tbl_name="forum_question"; 

mysql_connect("$host","$username","$password") or die ("cannot connect"); 

mysql_select_db("$db_name") or die ("connt select BD"); 

//get value of id that sent from address bar 

$id=$_GET['id']; 

$sql="SELECT * FROM $tbl_name WHERE id='$id'"; 

$result=mysql_query($sql); 

$rows=mysql_fetch_array($result); 

?> 

<table width="400" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="1" bgcolor="#CCCCCC"><tr><td> 



 

<table width="100%" border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" bordercolor="1" bgcolor="#FFFFFF"><tr> 

<td bgcolor="#F8F7F1"><strong><? echo $rows['topic']; ?></strong></td></tr> 

<tr><td bgcolor="#F8F7F1"><? echo $rows['detail']; ?> </td></tr> 

<tr><td bgcolor="#F8F7F1"><strong>By :</strong><? echo $rows['name']; ?><strong> Email :</strong> <? echo 

$rows['email']; ?></td></tr> 

<tr><td bgcolor="#F8F7F1"><strong>Date/time :</strong><? echo $rows['datetime']; ?> 

</td></tr></table></td></tr></table><br /> 

<?php 

$tbl_name2="forum_answer"; 

$sql2="SELECT * FROM $tbl_name2 WHERE question_id='$id'"; 

$result2=mysql_query($sql2); 

while($rows=mysql_fetch_array($result2)) { 

?> 

<table width="400" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="1" bgcolor="#CCCCCC"> 

<tr><td><table width="100%" border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" bgcolor="#FFFFFF"> 

<tr><td bgcolor="#F8F7F1"><strong>ID</strong></td> 

<td bgcolor="#F8F7F1"><strong>:</strong></td> 

<td bgcolor="#F8F7F1"><? echo $rows['a_id']; ?></td> 

</tr> 

<tr><td width="18%" bgcolor="#F8F7F1"><strong>Name</strong></td> 

<td width="5%" bgcolor="#F8F7F1"><strong>:</strong></td> 

<td width="77%" bgcolor="#F8F7F1"><? echo $rows['a_name']; ?></td></tr> 

<tr><td bgcolor="#F8F7F1"><strong>Email</strong></td> 

<td bgcolor="#F8F7F1"><strong>:</strong></td> 

<td bgcolor="#F8F7F1"><? echo $rows['a_email']; ?></td> 

</tr> 

<tr><td bgcolor="#F8F7F1"><strong>Answer</strong></td> 

<td bgcolor="#F8F7F1"><strong>:</strong></td> 

<td bgcolor="#F8F7F1"><? echo $rows['a_answer']; ?></td> 

</tr> 

<tr><td bgcolor="#F8F7F1"><strong>Date/Time</strong></td> 

<td bgcolor="#F8F7F1"><strong>:</strong></td> 

<td bgcolor="#F8F7F1"><? echo $rows['a_datetime']; ?></td> 

</tr></table></td></tr></table> 



 

<?php 

} 

$sql3="SELECT view FROM $tbl_name WHERE id='$id'"; 

$result3=mysql_query($sql3); 

$rows=mysql_fetch_array($result3); 

$view=$rows['view']; 

//if have no counter value set counter=1 

if(empty($view)) { 

$view=1; 

$sql4="INSERT INTO $tbl_name(view) VALUES('$view') WHERE id='$id'"; 

$result4=mysql_query($sql4); 

} 

//count more value 

$addview=$view+1; 

$sql5="update $tbl_name set view='$addview' WHERE id='$id'"; 

$result5=mysql_query($sql5); 

mysql_close(); 

?> 

<br /> 

<table width="400" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="1" bgcolor="#CCCCCC" ><tr> 

<form name="form1" method="post" action="add_answer.php"><td> 

<table width="100%" border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" bgcolor="#FFFFFF"><tr><td 

width="18%"><strong>Name</strong></td> 

<td width="3%">:</td> 

<td width="79%"><input name="a_name" type="text" id="a_name" size="45" /></td></tr> 

<tr><td><strong>Email</strong></td> 

<td>:</td> 

<td><input name="a_email" type="text" id="a_email" size="45" /></td></tr> 

<tr><td valign="top"><strong>Answer</strong></td> 

<td valign="top">:</td> 

<td><textarea name="a_answer" cols="45" rows="3" id="a_answer"></textarea></td></tr> 

<tr><td>&nbsp;</td> 

<td><input name="id" type="hidden" value="<? echo $id; ?>" /></td> 



 

<td><input type="submit" name="Submit" value="Submit" /><input type="reset" name="submit2" value="reset" 

/></td></tr></table></td></form></tr></table> 

 

 add_answer.phpالملف الرابع و األخٌر 

 forum_answerٌأخذ القٌم من النموذج فً الملف السابق لٌدخل القٌم فً الجدول 

<?php 

$host="localhost"; 

$username="root"; 

$password="hanilak100"; 

$db_name="test"; 

$tbl_name="forum_answer"; 

mysql_connect("$host","$username","$password") or die ("cannot connect"); 

mysql_select_db("$db_name") or die ("connt select BD"); 

// Get value of id that is sent from hidden field 

$id=$_POST['id']; 

//finding highest answer number or (is there answer) 

$sql="SELECT MAX(a_id) AS Maxa_id FROM $tbl_name WHERE question_id='$id'"; 

$result=mysql_query($sql); 

$rows=mysql_fetch_array($result); 

// add + 1 to highest answer number and keep it in variable name "$max_id". if there is no answer yet set it =1 

if($rows) { 

$Max_id=$rows['Maxa_id']+1; } 

else { 

$Max_id = 1; } 

//get values that sent from form 

$a_name=$_POST['a_name']; 

$a_email=$_POST['a_email']; 

$a_answer=$_POST['a_answer']; 

$datetime=date("d/m/y H:i:s"); 

//Insert answer 

$sql2="INSERT INTO $tbl_name(question_id,a_id,a_name,a_email,a_answer,a_datetime) VALUES('$id', '$Max_id' , 

'$a_name' , '$a_email' , '$a_answer' , '$datetime')"; 

$result2=mysql_query($sql2); 

if($result2) { 



 

echo "successful<br>"; 

echo "<a href='view_topic.php?id=".$id."'>view your answer</a>"; 

//if added new answer, add value +1 in reply column 

$tbl_name2="forum_question"; 

$sql3="UPDATE $tbl_name2 SET reply='$Max_id' WHERE id='$id'"; 

$result3=mysql_query($sql3); } 

else { echo "ERROR"; } 

mysql_close(); 

?> 

 : PHPبرنامج الشات المبرمج بلغة ال 

 لتحمٌل السكربت 

و ال أنصح باستعماله كسربت شات بشكله الحالً كونه سربت  PHPأوال ننوه أن هذا السكربت ٌمكن تطوٌره و هو ٌعطً أفكارا واسعة للتعامل مع لغة 

 تعلٌمً بحت .

 . كما ٌشاء CSSلقد تركت للقارئ حرٌة إنشاء ملف ال  CSSو  PHPو  javascriptو هً تحتوي لغة  index.phpلدٌنا أوال الصفحة الربٌسٌة 

قمنا باستخدام لغة ال  CSSو استدعٌنا بعدها ملف ال  سنتطرق له الحقا online.txtو الذي ٌقوم بعد عدد سطور الملف  config.phpاستدعٌنا ملف 

JAVASCRIPT  إلعطاء المستخدم خطأ على شكل نافذه منبثقةalert  فً حال أنه أدخل قٌمة فارغة و لم ٌدخل أي اسم ال نرٌد التطرق الى كٌفٌة تم كتابة

 هذا الكود و سنكتفً بوضعه كونه خارج موضوع كتابنا .

 . ٌقوم بمعالجة األخطاء ان وجدت <? ;php error_reporting(E_ERROR)?>الكود  

 . session['name']_$بدأنا بعد ذلك بجلسة عمل جدٌدة تمكننا من استخدام المتحوالت التً تم تعرٌفها فً صفحات أخرى مثال 

 . PHPو بدٌهٌات  HTMLما تبقى من الصفحة ال ٌحتاج الى شرح كونه 

 

<?php include "config.php" ?>  

<style type="text/css"> 

@import url(style1.css); 

</style> 

<center> 

<div align="center"><br> 

<p><img src="logo.jpg" width="400" height="150"></p> 

<p><br></p></div> 

<title> ::pleas login::</title> 

<b> ::pleas login ::</b> 

<head> 

<script type="text/javascript"> 

function validate_required(field,alerttxt) { 

with (field){ 



 

if (value==null||value=="") {alert(alerttxt);return false} 

else {return true} } } 

function validate_form(thisform) { 

with (thisform) 

{ 

if (validate_required(name,"you must choose a chat name !")==false ) {name.focus();return false} }} 

</script> 

</head> 

<?php error_reporting(E_ERROR); ?> 

<?php 

session_start(); 

header("cache-control: private"); 

?> 

<br><br><br> 

<center> 

<fieldset style="width:250px"> 

<h3>loggin setting</h3> 

<form action="startsession.php" onSubmit="return validate_form(this)" method="post"> 

chat name:<input type="text" name="name"><br> 

font color: 

<input type="radio" name="color" value="black" checked="checked">Black 

<input type="radio" name="color" value="red">Red 

<input type="radio" name="color" value="blue">blue<br><br> 

<input type="submit" value="start chatting"></form> 

 </fieldset><br><br> 

 <?php  

 echo "there are currently $lines user(s) chatting"; 

 ?> 

 <br /> 

 <?php 

 if (isset($_SESSION['name'])) { 

 echo "you are logged in, pleas <a href=logout.php>log out</a> before logging in agian"; } 

 ?> 

 config.phpالملف الثانً 



 

<?php 

//define  settings 

$version="v 1.0"; 

?> 

<?php 

$file="online.txt"; 

$lines=count(file($file)); //count the number of rows 

?> 

 startsession.phpالملف الثالث 

وخزنا فٌه االسم المدخل مع  online.txtقمنا بأخذ االسم الذي أدخله الزابر و لونه المفضل و خزناهما فً متحوالت الجلسة ، كذلك قمنا بفتح ملف جدٌد 

  script.txt ، أٌضا فتحنا ملف آخر onlineرمز ٌدل على أنه 

<?php 

//start this sessiom 

session_start(); 

header("cache-control: private"); 

$name=$_POST['name']; 

$color=$_POST['color']; 

$_SESSION['name']=$name; 

$_SESSION['color']=$color; 

?> 

<style type="text/css"> 

@import url(/style.css); 

</style> 

<?php error_reporting(E_error); ?> 

logging in 

<?php 

$data=$name; 

$pic='<img src="img/online.gif">'; 

$file="online.txt"; 

$newline="\n"; 

if (!$file_handle=fopen($file,"a")) {echo "cannot open file";} 

if (!fwrite($file_handle, $data. $pic. "<br>".$newline)) {echo "cannot write to file";} 

echo " "; 

fclose($file_handle); 



 

?> 

<?php 

$fp=fopen("./chatscript.txt","a"); 

if(!$fp) { 

echo 'error:cannot open user file, you may need to sign up (again).'; 

exit ; } 

fwrite ($fp, "Notice: " .$name. " has just signed in... say hello!<br>" .$newline); 

fclose($fp); 

?> 

<script type="text/javascript"> 

<!-- 

function delayer() { 

document.location= "enter.php" } 

//--> 

</script> 

<body onLoad="setTimeout('delayer()',500)"> 

 enter .phpالملف الرابع 

<?php 

//start the session 

session_start(); 

header("Cache-control: private"); 

?> 

<style type="text/css"> 

@import url(/style.css); 

</style> 

<script> 

function autoscroll() { 

window.scrollto(0.9999999); 

} 

function history() { 

popUp("index.php?act=history"); } 

function info() { 

popUp("legend.php"); } 

function refresh() { 



 

window.location.hre"index.php"; } 

function admin() { 

popUP("admin/index.php");} 

</script> 

<table border="0"> 

<tr valign="middle"><td>you are logged in as<strong> 

<font color="<? echo $_SESSION['color']; ?>"><? echo $_SESSION['name']; ?></font></strong> - <a 

href="searchndestroy.php">[logout]</a> - Last <a href="enter.php">[update]</a><?php echo date ("H:i:s"); ?> - 

<body onLoad="<br> <form class="formarea" action="index.php?act=tag" method="post"> 

<a href="legend.php">info </a> 

</form> 

<br> 

</td></tr></table> 

Change Status : 

<form action="change1.php" method="post"> 

<select name="status"> 

<option value="online">Online (Default) 

<option value="away">Away 

<option value="busy">Busy 

<option value="brb">Be right back 

</select> &nbsp;&nbsp; 

<input type="submit" value="change!" /> 

</form> 

<?php 

include "trunciate.php"; 

?> 

<table border="0"> <tr> 

<td width="80%"><iframe src="script.php" width=700 height=400 style="overflow:hidden; border: 

0px;"></iframe></td> 

<td width="20%"><iframe src="users.php" width=200 height=400 style="overflow:hidden; border: 

0px;"></iframe></td></tr></table> 

<iframe src="post.php" width="100%" height="60" style="overflow:hidden; border: 0px;"></iframe><br> 

<center> 

<div id="pendule"></div> 

<script language="javascript" type="text/javascript"> 



 

function clock() { 

var digital = new Date(); 

var hours = digital.getHours(); 

var minutes = digital.getMinutes(); 

var amoram = "AM"; 

if(hours > 11) amorpm= "PM"; 

if (hours >12 ) hours = hours - 12; 

if (hours == 0) hours = 12; 

if (minutes <= 9) minutes = "0" + minutes; 

dispTime = ''+hours+ ":" + minutes + "&nbsp;" + amorpm+''; 

document.getElementById('pendule').innerHTML = dispTime; 

setTimeout("clock()", 1000); 

} 

clock() ; 

</script> 

</center> 

 users.phpالملف الخامس 

<?php error_reporting(E_ERROR); ?> 

<?php 

//start the session 

session_start(); 

header("Cache-control: private"); 

?> 

<?php 

$file="online.txt"; 

$lines=count(file($file)); 

?> 

<style type="text/css"> 

@import url(/style.css); 

</style> 

<meta http-equiv="refresh" content="8" /> 

<fieldset style="height:370px"> 

<legend>Online Users [<?php echo "$lines" ?>]</legend> 

<?php 



 

include "online.txt"; 

?> </fieldset> 

<br /><br /> 

 script.phpالملف السادس 

<?php include "trunciate.php" ?> 

<?php include "limit.php" ?> 

<style type="text/css"> 

@import url(/style.css); 

</style> 

<meta http-equiv="refresh" content="8" /> 

<fieldset style="height:370px"> 

<legend>Chat:</legend> 

<?php 

include "chatscript.txt"; 

?></fieldset> 

 limit.phpالملف السابع 

<? 

$key="<?"; 

$fc=file("chatscript.txt"); 

$f=fopen("chatscript.txt","w"); 

foreach($fc as $line) 

{  if(!strstr($line,$key)) 

    fputs($f,$line); } 

fclose($f); 

?> 

 legend.phpالملف الثامن 

<style type="text/css"> 

@import url(/style.css); 

</style> 

<center><b>About PHP Chat 

<?php include "config.php" ?> 

<?php echo "$version" ?><br /></b></center> 

<br /><br /> 

<b>Status Emotions</b><br /> 



 

<img src="img/online.gif" /> - Online<br /> 

<img src="img/away.gif" /> - Away<br /> 

<img src="img/busy.gif" /> - busy<br /> 

<img src="img/brb.gif" /> - brb<br /><br /> 

<center> 

The chat script is pruned after 20 lines .<br /> 

HTML is not allowed<br /> 

<script language="javascript"> 

var closeTagLink='<a href="javascript.window.close();">Close window</a>'; 

document.write(closeTagLink); 

</script> 

 trunciate.phpالملف التاسع 

<?php 

$file="chatscript.txt"; 

$lines=count(file($file)); 

if($lines>15) { 

$handle=fopen("chatscript.txt","w"); 

fclose($handle); } 

?>   

 logout.phpالملف العاشر 

<?php error_reporting(E_ERROR); ?> 

<style type="text/css"> 

 @import url(/style.css); 

 </style> 

 <?php 

 session_start(); 

 header("Cache-control: private"); 

 $_SESSION = array(); 

 session_destroy(); 

 echo ""; 

 if($_SESSION['name']) { 

  echo "your logout was unsuccessful<br><br>"; } 

  else { 

  echo "your logout was successful<br><br>";  



 

  echo "<a href=\"index.php\">Login</a>"; 

  } 

 ?> 

 change1.phpالملف الحادي عشر 

<?php 

// start the session 

session_start(); 

header("Cache-control: private"); 

 $pic = $_POST['status']; 

 $_SESSION['status'] = $pic; 

?> 

<style type="text/css">@import url(/style.css);</style> 

<?php error_reporting(E_ERROR); ?> 

Removing current status ... 

<?php 

$key = $_SESSION['name']; 

$fc = file('online.txt'); 

$f = fopen("online.txt","w"); 

foreach($fc as $line) { 

 if (!strstr($line,$key)) 

 fputs($f,$line); 

} 

fclose($f); 

?> 

<script type="text/javascript"> 

function delayer() {document.location = "change2.php" }</script> 

<body onLoad="setTimeout('delayer()',500)"> 

 change2.phpالملف الثانً عشر 

<?php error_reporting(E_ERROR); ?> 

<?php 

session_start(); 

header("Cache-control: private"); 

?> 

<style type="text/css"> 



 

 @import url(/style.css); 

 </style> 

<?php error_reporting(E_ERROR); ?> 

changing status 

<?php 

$test = $_SESSION['status']; 

?> 

<?php echo " $test"; ?> 

<br> 

<?php 

$data = $_SESSION['name'] ; 

$pic = '<img src="img/'.$test.'.gif">'; 

$file = "online.txt"; 

$newline = "\n"; 

if (!$file_handle = fopen($file,"a")) { echo "cannot open file"; } 

if (! fwrite($file_handle,$data.$pic. "<br>".$newline)) {echo "cannot write to file"; } 

echo ""; 

fclose($file_handle); 

?> 

<script type="text/javascript"> 

function delayer() {document.location = "enter.php" } </script> 

<body onLoad="setTimeout('delayer()',500)"> 

 الموجود داخل مجلد السكربت الربٌسً adminالموجودة داخل المجلد  index.phpصفحة األدمن الربٌسٌة 

<?php require "./auth.php" ?> 

<style type="text/css"> 

@import url(style.css); 

</style> 

<div align="center"><i>administrative option</i><br><br> 

<center> 

<a href="./delete.php">erase user list</a><br> 

<a href="./prune.php">prune chat script</a><br> 

<br> 

<a href="?logout=1">logout</a><br> 

<br> 



 

</center> 

 adminو الموجودة أٌضا داخل المجلد  auth.phpصفحة التحقق من كلمة سر األدمن 

<?php 

$pass = 'testpass'; 

$cookiename = 'flatchat'; 

$expirytime = time()+3600; 

$msg = 'password incorrect'; 

 

$encrypt_pass=md5($pass); 

function setmycookie() { 

global $cookiename,$encrypt_pass,$expirytime; 

 setcookie($cookiename,$encrypt_pass,$expirytime); 

} 

function show_login_page($msg) { 

?> 

<head> 

<title> ::administration area:: </title> 

</head> 

<body> 

<style type="text/css"> 

@import url(style1.css); 

</style> 

<br> 

<center> 

<br> 

<font color="#FF0000" size="+6">admin section ... enter password</font><br><br> 

<form action="" method="post"> 

password: <input type="password" name="password" size="15"> <input type="submit" value="login"> 

<input type="hidden" name="sub" value="sub"> 

</form> 

<div class=error><?=$msg?></div> 

<br><br><br><br> 

<?php } 

$errormsg=''; 



 

if(isset($_POST['sub'])) { 

 $submitted_pass=md5($_POST['password']) ; 

 if ($submitted_pass<>$encrypt_pass) { 

  $errormsg=$msg; 

  show_login_page($errormsg); 

  exit(); 

 } else { 

  setmycookie(); 

 } 

} else { 

 if (isset($_SESSION[$cookiename])) { 

  if ($_COOKIE[$cookiename]==$encrypt_pass) { 

    //do nothing 

  } else { 

   show_login_page($errormsg); 

   exit(); 

  } 

 } else { 

  show_login_page($errormsg); 

  exit(); 

 } 

} 

?>          

 adminالموجود داخل المجلد  delete.phpالملف 

<?php  

require 'auth.php'; 

?> 

<style type="text/css"> 

 @import url(style1.css); 

 </style> 

<?php 

$filepath = "../online.txt"; 

if (! unlink($filepath)) { 

 echo 'coudnt delete the file';  



 

} else { 

 echo "removed $filepath";  

} 

?> 

<?php 

$data = ""; 

$file = "../online.txt"; 

$file_handle = fopen($file,"a"); 

fwrite($file_handle, $data); 

fclose($file_handle); 

?> 

<?php 

$data = "Notice: Admin has erased the user file, pleas log out and back in again.<br>"; 

$file = "../chatscript.txt"; 

$file_handle = fopen($file,"a"); 

fwrite($file_handle, $data); 

fclose($file_handle); 

?> 

<br><br><br> 

<center> 

<a href="index.php">Return</a> 

 adminالموجود داخل المجلد  prune.phpالملف 

<?php  

require 'auth.php'; 

?> 

<style type="text/css"> 

 @import url(style1.css); 

 </style> 

<?php 

$filepath = "../chatscript.txt"; 

if (! unlink($filepath)) { 

 echo 'coudnt delete the file';  

} else { 

 echo "removed $filepath";  



 

} 

?> 

<?php 

$data = ""; 

$file = "../chatscript.txt"; 

$file_handle = fopen($file,"a"); 

fwrite($file_handle, $data); 

fclose($file_handle); 

?> 

<?php 

$data = "Notice: Admin has erased the chats, pleas continue chatting normally .<br>"; 

$file = "../chatscript.txt"; 

$file_handle = fopen($file,"a"); 

fwrite($file_handle, $data); 

fclose($file_handle); 

?> 

<br><br><br> 

<center> 

<a href="index.php">Return</a> 

 

 صور : الى تحوٌل النصوص

التً تقوم بإنشاء و تعدٌل الجرافٌكس قد تم تنصٌبها على السٌرفر و قد تم دمج هذه المكتبة مع   GDٌجب أن تكون مكتبة  jpgلتحوٌل نص ما الى صورة 

و من أجل معرفة فٌما اذا كانت هذه المكتبة مفعلة أم ال  XAPMاإلصدارات المتقدمة من سٌرفر األباتشً كما أنها مدمجة بشكل افتراضً مع سٌرفر 

أو ٌمكن الدخول الى هذه  PHP informationو الذهاب  http://localhostإما عن طرٌق الذهاب الى  phpinfoعلى سٌرفرك نذهب الى الصفحة 

 . ()phpinfoعن طرٌق استدعاء الفانكسشن الصفحة  

<?php 

header('Content-type: image/jpeg'); //define this page as image 

$email="hani.lakmoush91@gmail.com"; 

$email_length= strlen($email); //length of the $email 

$font_size = 4; 

$image_height = imagefontheight($font_size); //getting font height for size 4 

$image_width = imagefontwidth($font_size)*$email_length; // getting font width for size 4 and multiply it by 

number of the string characters 

$image = imagecreate($image_width , $image_height);// create image with the defined width and height 

imagecolorallocate($image , 255 , 255 , 255); //the background is white 

http://localhost/


 

$font_color = imagecolorallocate($image, 0, 0, 0); //font color is black 

imagestring($image, $font_size, 0, 0, $email, $font_color); 

imagejpeg($image); 

?> 

 ى بالكابتشا :سكربت التحقق البشري أو ما ٌسم

قرابتها و ٌقوم هذا البرنامج بإنشاء صور بأرقام عشوابٌة أو أحرف عشوابٌة فوقها خربشات ال تمكن الحاسب من قرابتها بشكل آلً و لكن ٌمكن للبشر 

 ذلك لدواعً أمنٌة و لحماٌة الموقع الصفحة من الهكر .

و عندما ٌتم النقر  999و ال  1000بٌن  session['secure']_$ٌعطً قٌمة عشوابٌة  submitنشكل نموذج و نبدأ جلسة جدٌدة اذا لم ٌتم النقر على زر 

و بٌن المحارف أو األرقام التً اختارها المستخدم و طباعة عبارة أنه تم التطابق فً حال  randٌتم المطابقة بٌن القٌمة العشوابٌة التً اختارها التابع 

 ابق .التطابق أو لم ٌتم فً حال عدم التط

<?php 

session_start(); 

if (!isset($_POST['secure'])) { 

$_SESSION['secure']=rand(1000,9999); } 

else { 

if ($_SESSION['secure']==$_POST['secure']) { 

echo 'correct match'; } 

else { 

echo 'incorrect,try again'; } } 

?> 

<br> 

<img src="generate.php" /><br> 

<form action="captcha.php" method="post"> 

Type the value you see: <input type="text" size="6" name="secure"> 

<input type="submit" value="submit"> 

</form> 

و نعرف جلسة  headerعن طرٌق  jpgكود إنشاء الصورة أوال نعرف بأن الصفحة هً عبارة عن صورة   generate.phpلدٌنا فً الملف الثانً  

فً متحول إلعطابها قٌما ألرقام عشوابٌة و  session['secure']_$عمل جدٌدة نخزن حجم الخط و عرض للصورة و ارتفاع لها كما نخزن قٌمة لل 

رة و لٌكن أبٌض و الذي الذي ٌأخذ البارامترات العرض ثم االرتفاع و نعرف لون لهذه الصو imagecreateنقوم بإنشاء صورة فارغة عن طرٌق التابع 

الذي ٌرسم خط فً الصورة و ذلك  imageline، و لدٌنا التابع  0, 0 , 0و نعرف لون للنص و لٌكن أسود و ٌأخذ  RGBحسب  255 , 255 , 255ٌأخذ 

مكن اختٌار هذا الملف من مجلد بإدخال البارامترات متحول الصورة أحداثٌات نقطة البداٌة و إحداثٌات نقطة النهاٌة نضع ملف نحدد فٌه نوع الخط ٌ

windows/font  و نرفعه الى السٌرفر الذي ٌأخذ امتدادttf  خط عشوابً بإحداثٌات عشوابٌة نقوم بذلك عن طرٌق استعمال  30نحن نرٌد أن ننشأ مثال

جم الخط ، زاوٌة الخط ، و إحداثٌات البداٌة ،  الذي ٌقبل البارامترات الصورة ، imagettftextو أخٌرا نقوم بإنشاء الصورة عن طرٌق التابع  forحلقة 

 . imagejpegملف نوع الخط ، العبارة التً نرٌد كتابتها و هً أرقام عشوابٌة ال ننسى وضع الصورة عن طرٌق 

<?php 

header ('content-type: image/jpeg'); 

session_start(); 



 

$text=$_SESSION['secure']; 

$font_size=30; 

$image_width=110; 

$image_height=40; 

$image=imagecreate($image_width,$image_height); 

imagecolorallocate($image,255,255,255); //White 

$text_color=imagecolorallocate($image,0,0,0); //blaack 

for($x=1;$x<=30;$x++) { 

$x1=rand(1,100); 

$x2=rand(1,100); 

$y1=rand(1,100); 

$y2=rand(1,100); 

imageline($image,$x1,$y1,$x2,$y2,$text_color); } 

imagettftext($image,$font_size,0,15,30,$text_color,'font.ttf',$text); 

imagejpeg($image); 

?> 

 : sql injectionsحقن قواعد البٌانات 

 و ٌمكن لبعض المخربٌن استغالل هذا و عمل بعض التخرٌب فً الموقع مثال لدٌنا االستعالم PHPتقوم االستعالمات بربط قواعد البٌانات بال 

SELECT id FROM names WHERE name=' $username ' AND password=' $password ' 

فً حقل الٌوزر و نفس العبارة  ' ' OR 'فً حال تطابق اسم المستخدم مع كلمة سره و لكن ماذا اذا أدخل المستخدم  idسٌقوم هذا االستعالم بعرض قٌمة 

 فً حقل الباسور سٌصبح االستعالم على الشكل التالً

SELECT id FROM names WHERE name=' ' OR ' '=' ' AND password=' ' OR ' '='  ' 

 . idقٌم ال و هذا ٌؤدي الى دخول غٌر مرخص لهذا المخترق حٌث سٌفهم هذا االستعالم أنها عبارة صحٌحة و ٌعٌد جمٌع 

و  privilegesو النقر على  PHPMyAdminللحماٌة من هذه المشكلة ٌمكن تعدٌل ما ال ٌلزم من التراخٌص و ذلك بالذهاب الى الصفحة الربٌسٌة ل 

 الذي أقوم بالعمل علٌه . root / localhostتعدٌل التراخٌص للمستخدم 

و لكن ال ٌمكننا تعدٌلها دابما  onنعدل قٌمتها لل  magic_quotes_gpcالموجود فً السٌرفر لدٌنا  PHP.iniللتخلص من هذه المشكلة ٌمكن تعدٌل ملف 

الذي ٌقوم بعملٌة الفلترة و التخلص من العالمات  mysql_real_escape_stringفً بعض األحٌان ، و لهذا لدٌنا التابع  offحٌث ٌلزم أن تكون القٌمة 

أن ٌخرج لدٌنا من االستعالم تحقق و تطابق بٌن اسم المستخدم و كلمة السر فً سطر واحد و لٌس أكثر من سطر ٌمكن الضارة ، أخٌرا بما أننا نرٌد 

 فهذا ٌزٌد من األمان . mysql_num_rows($query_run)>=1و لٌس  mysql_num_rows($query_run)==1وضع عبارة 

 اعد البٌانات .الحظ المثال التالً لقد قمنا بحماٌة هذا الكود من حقن قو

<?php 

mysql_connect('localhost','root','hanilak100'); 

mysql_select_db('a_database'); 

if (isset($_POST['username']) && isset($_POST['password'])) { 

$username = $_POST['username']; 



 

$password = $_POST['password']; 

if (!empty($username) && !empty($password)) { 

$query="SELECT id FROM names WHERE name='".mysql_real_escape_string($username)."' AND 

password='".mysql_real_escape_string($password)."' "; 

$query_run=mysql_query($query); 

if(mysql_num_rows($query_run)==1) { 

echo 'login success'; 

} 

else {echo 'login failed';} 

} 

} 

?> 

<form action="search.php" method="post"> 

name : <input type="text" name="username" >  

password :<input type="text" name="password"> 

<input type="submit" value="submit" > 

</form> 

 عملٌة البحث داخل قواعد البٌانات :

 ؤول عن هذه العملٌة هواالستعالم المس

$query="SELECT your_field  FROM your_table WHERE your_field LIKE '%searching_words %' "; 

قبل كلمة البحث ٌعنً البحث قبل هذه الكلمة و % بعد الكلمة ٌعنً البحث بعد هذه الكلمة و وضع هذه اإلشارة قبل و بعد ٌعنً البحث فً  %وضع اشارة 

د ال نرٌكال الوجهٌن و هو المستخدم غالبا حٌث ٌقوم بالبحث عن الكلمة أٌا كان موقعها من النص كما ٌمكن وضع إشارة _ بدل أي محرف ال نعرفه مث

 . _أي خمس إشارات  _____hani lakنضع  moushو ال نعرف مجموعة األحرف  hani lakmoushالبحث عن اسم 

تأكدنا من أنه تم إرسال قٌمة  nameو  idفٌه حقلٌن  namesو جدول باسم  a_databaseنأخذ المثال التالً قمنا بإنشاء قاعدة بٌانات باسم 

search_name  و وضعناه فً متحول$search_name  و من ثم تأكدنا من أن مربع اإلدخال لٌس فارغ و قمنا بتفٌذ االستعالم و طباعة النتابج كما

 عملنا سابقا .

<?php 

mysql_connect('localhost','root','hanilak100'); 

mysql_select_db('a_database'); 

if (isset($_POST['search_name'])) { 

$search_name = $_POST['search_name']; 

if(!empty($search_name)) { 

$query="SELECT name FROM names WHERE name LIKE '%$search_name%' "; 

$query_run=mysql_query($query); 

$a=mysql_num_rows($query_run); 



 

if ($a>=1) {echo 'found '.$a.' result/s','<br>';  

while ($query_row=mysql_fetch_assoc($query_run)) { 

echo $query_row['name'],'<br>'; 

} 

} 

else {echo 'not found results'; } 

} 

} 

?> 

<form action="search.php" method="post"> 

name : <input type="text" name="search_name" > <input type="submit" value="search" > 

</form> 

 


