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  PHP  یمعرف
 
 

 

 
 باچهید
 

PHP   که با نام کامل“PHP : Hypertext Preprocessor “پت یك زبان اســکری شود ، ی شناخته م
  C ، Java یها از زبانPHP و دسـتورات  (syntax)ب ها یشترترکیب .  باشدی مHTML توکار یسینو
ن زبان ی از ایهدف اصل. ده است ی به آن اضافه گردی منحصر به فردیتهای گرفته شده و قابلPerlو 
 تـآنس

 .ندید نمای را تولییایکه به توسعه دهندگان وب امکان دهد تا به سرعت ، صفحات پو
  PDF یلهایر ، فاید تصاوی توانیشما م. ست یش پرداز ابرمتن نیك پی امروزه صرفا  PHPد که یتوجه کن

 و
  .دیریا بکار گینموده د ی تولPHP  سادهیپت های را با اسکر“ فلش ” ی هاییانمای پویحت
 

PHPدارد ؟یی هایی چه توانا  
 قابل اجرا CGI یر برنامه های را که با سایید تمام کارهای توانی مPHPن سطح ، با یدر ساده تر
 هستــند ، 

 افــتیا ارســال و دریا و ید صفحات پــوی ، تولHTML ی داده از فــرم هایمانند گردآور. دیانجام ده
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 Cookieت ین خاصین و مهمتری ترید قویشا.  هاPHPگاه داده هاسـت ی پایاری آن از بسیــبانی ، پشت
. 

گاه ین پایهم اکنون ا. اده است ـ ، سی باور قـابلریگاه داده به طرز غیك صفحه مرتبط با پای نوشتن 
 . شوندی میبانی پشتPHP ها توسط داده

 Adabas D        Ingres             Oracle(OCI7andOCI8) 
 dBase       InterBase     Ovrimos 
 Empress     FrontBase     PostgreSQL 
 FilePro     mSQL          Solid 
 Hyperwave   DirectMS-SQL  Sybase 
 IBM DB2     MySQL         Velocis 
 Informix    ODBC          Unix dbm 

 
PHPمانند ییس ها ، از پروتــکل هایر سرویسا ارتباط با ین برای همچن IMAP ، SNMP ، NNTP، 

POP3 ، HTTPکندی میبانیگر پشتی دیاری و بس . 
 

 PHP از یخچه مختصریتار
 

 . شکل گرفت Rasmus Lerdorf (rasmus@php.net) توسط ۱۹۹۴ز سال یی در پاPHPهیفکر اول
  را ی که رزومه وی از کسانی شد ، تا اطالعات به کار گرفتهی وی در صفحه شخصPHP از یدر ابتدا نگارش

  Personal ” ه شد و با نام ی ارا۹۵ل سال یاوا آن در ین نگارش عمومیاول.  ، نگاه داشته شودنند ی بیمرا 
Home Page Tools “ ی خاصیار ساده بود که ماکرو های بسیکه البته شامل پارسر. د ی گردیمعرف 

 Guestbookا ی مانند شمـارنده یـ مشترك در صفحات شخصیدها کاربریز برخی شناخت و نیم را
 . شدیگر را شامل می دیابزارر ها یوبرخـ
 تهـ نام بسFI. د یه گردیارا  “ ۲ نگارش PHP/FI “   شد و با نامیــسی بازنو۹۵مه سال یر در نــپارس

 یاریپس از آن بس.  کرد یر می را تفسHTML داده ی بود که فرم هاRasmus از  یگری دی نرم افزار
 ۱۵دود ـــزان استــفاده کنندگان به حی م۹۶انه سال یدر م.  خود استفاده کردند ی در کــد هاPHPز ا

ن زمان یمـدر ه. ت مختلف بودی هزار سا۵۰ در حدود ۹۷مه سال یــزان در نین میا. د یت رسیهـزار سا
PHP از یدین گروه نگارش جدیا. افت ی توسـعه یمی درآمد و توســط تیك پروژه شخصی از حالت 
PHPنمودندیسیه دادند و پارسر آن را بازنوی را ارا  .PHP3هم . ت ـ به سرعت مورد استفاده قرار گرف
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 بدست ی براZendپت ین محصول است که در آن از موتور اسکرینگارش ان ی آخرPHP4ز یون نـاکن
 . شتر استفاده شده است ی بیت هایآوردن قابل
 RedHat’s Stronghold“ مانند ی از محصوالت تجاریاری بسی بر روPHP4 و PHP3امروزه ، 

web Server”ت از ی سا  ۵٫۱۰۰٫۰۰۰ش ی شود بیهم اکنون برآورد م.  گرددیه می اراPHP استفاده 
 کنند یکروسافت استفاده می ماIIS ی که از ســرور هایتهای سای از تمامیزان اندکین میکه ا کرده اند

 .شتر استیب) ونیلی م5.03(
 
 
 

 م ؟ی استفاده کنPHPچگونه از 
 

PHPگان و ی رای نرم افزارOpen sourceتی توان آنرا از سای است که م http://www.php.net   
 دهی گردی شده اند معرفی طراحPHP کار با ی که برایی از نرم افزار هایاریت بسین سایدر ا. افت کردیدر
 دستورات و توابع آن ی  و معرفPHPن دستورالعمل استفاده از یهمچن.دییه نماد از آنها استفادی توانیو م

 .ندوز در دسترس شماستی وHelpل ی و فاHtml ، PDF مختلف از جمله یدرقالبها
 گان است و در آن عالوه بر مفســری رایك بسـته نرم افزاری که “ PHP Traid “ مانند ییالبته ابزارها

PHP ،  مفسر زبانPerl، گاه داده ی  موتور پاMySQLندوز وب ســرور ی و نسخه تحت وApache  
 PHPEDا نرم افزار ی باشد وی مMySQL گاه دادهی و پاPHP جهت کار با یقرار گرفته ، ابزار مناسب

 http://download.com  ـتیاز سـا.  آوردی فراهم مPerl و PHP جهت کار با یداری دیطیکه مح
 . باشندیه میقابل ته
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 PHPآموزش 
 دادن ییراهنما ین آموزش بر روید ایتاک.  است PHP آغاز کار بار ی برای کاربردیید راهنمای آیآنچه م
 به یز پاسخ دهیدهند ، و ن ی را انجام مSQL یگاه داده های و پاweb کوچك ی که کاربردهایانیبه مبتد
 . با شد یم .. و mailك فرم توسطی ارسال ی مانند چگونگی عمومیپرسشها
 PHPن گام با ینخست -۱
 تیك سای هماهنگ در (footer)ر صفحه ی و ز(header)ساخت سرآمد  -۲
 mail ساخت و ارسال ی براPHPاستفاده از  -۳
 .ورگاه داده راه دیك پای تماس با ی براMyODBCاستفاده از  -۴
 PHP یپت هایمن اسکری ایاجرا -۵
 
 

 PHPن گام با ینخست
I . یمعرف PHP 

PHPانجام برنامـهی سـاده تر براین زبان راهیا.  باشد ی وب میای ساخت آسان صفحات پوی برای زبان - 
 یده و توانمندیچی پین صرفا توسط زبانهایش از ای ، که پ  سازدی مربوط به وب را فراهم می هایسینو

 . شده است ی انجام مPerl و Cمانند
PHPآن درون صفـحات وب و در یپتهایچون اســکر.  به وب متصل شده است یده آلی به صورت ا 

 خوانده “ توکار ” یسیپت نویك زبان اسکری PHPرند ، ی گی می جاHTML یها و محتواان تگ یمـ
  شـودیم

 .ا سازندی نموده و آنرا پویسازشان را در صفحات وب جای توانند برنامه هایتوسعه دهندگان م
 ی توانند داراری همزمان مPHPصفحات .  توانند با برنامه ، همچون صفحات وب رفتار کنندیآنها م
 وب ی دهد تا کاربردهایت به شما اجازه مین قابلیا.  باشندPHP یز کدهای و نHTML معمول یمحتوا

 .دیتوسعه ده را بسرعت
 یان بخش کدهای می تفاوت آشــکارPHP وب ، یسیپت نوی اســـکریا زبانهیبه هر حال ، برخالف برخ

PHPی و محتوا HTMLکندیجاد می ا  . 
ابتدا در صفحه به .  کندیـافت می درPHP صفحات ی را برایك وب ســرور درخواستی که یهنگام

ز ی نHTML ی معمولیبخشها.  کند یافت اجرا می گردد و هر آنجه را که ی مPHP یدنــبال کدها
 . گرددیمرورگر ارسال م ر بـهییبدون تغ
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II. چرا از PHPم ؟ی استفاده کن 
 ی محاوره ایجاد محتوای ای براPHP انتخاب ی برایاریل بسی بودن آن ، دالOpen Sourceگذشته از 

 . وب ، وجود داردیت های سایبـر رو
 . دارد Cه زبان یار شبی بسیبیساختار و ترک

 ی مـPHP. شوندی آموخته و به کار گرفته می به آسانPHP ، (Structures)  ینوع داده ها و ساختارها
 . دهدیر مییخود تغ،  داده را یست و نوع هایداند منظور شما چ

  شودیرورگر اجرا مـد ، برنامه شما خود ، در میل برنامه نداری کامپای برای به دانستن دستور خاصیازین
 .د یاد اطالع داشته باشی زPHP در باره ی کاربردیرنامه هاکار و نوشتن ب ی ابتدایست برایالزم ن
PHPی کتابخانه ایل های از مجموعه فایسی سرو Cگرفته قرار درون زبان ی دهد که به آسانیه می را ارا

 . دهد یرات در وب را میی تغیع برای سریت پاسخ دهیار به آن قابلیانعطاف بس و با
 کار در ی براPHPاما . ز قابل انجام است یگر زبانها نید ، با دیده انجام PHP د با ی توانیآنچه شما م

تن ـسان که نوشی برنامه نوی مشکل و خسته کننده برایین کارهایبنابرا.  شده است ینه وب طراحیـزم
 . شودی انجام مPHP  با ی انداخت ، به آسانیآنها را به زحمت م Perlآن در 
PHPن خاطر یبه ا. ابند ی گسترش ی با سرعت مبهوت کننده ا سازد کهیت ها را قادر می وب سا

 .گاه داده ها به کار گرفته شده است ی پایبانیا و پشتی صفحات پویبسرعــت برا
ستا یك صفــحه وب ایبه عنوان مثال ، در . ار کـارآمدند یك صفحه وب بسی کوچك توکار در یکد ها

 صفحه به کار ی محتوایایرات پویی تغی سپس آنرا براو. د یر را بدست آوریك متغیممکن است شما مقدار 
 . دهد یش می صفحه نمای را که نشانگر مرورگر وب کاربر است بر روی ، عبارتPHPمثال  نیا. دیبر

<?php 
$browser = getenv("HTTP_USER_AGENT");  
?> 
<P>You are using the <?php echo($browser);?> web 
browser. 
</P>  

 
III . ند مثال چ 
  Hello World)الف 
ما با .  دهدید که چه رخ مینید و ببی آنست که شروع به کار با آن کنPHP آموختن ین راه برایعتریسر

د، یز آنرا به کار برده اـیر زبانها نین در آموختن سایش از اــی  که شما پ“ Hello World“ف ومعر مثال
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 را در مرورگر به ”HELLO WORLD“عبارت ده اـن مثال سیا. م ی کنی را آغاز مPHPکار با 
 .سدی نوی م() echoله تابع یوســ

 
<?php 
echo("Hello World\n"); 
?> 

 
ك تابع ی ()echoدر واقع .  فرستد یش می نمای را به مرورگر برایا چند رشته متنیك ی  ( ) echoتابع

 به پرانتزها یــازی به ابن خاطر ن. کندیك تابع عمل میاما مانند . ك ساختار زبان است یست بلکه ین
 .دید از آنها صرف نظر کنی توانیسـت و مین

 .م ی بپردازPHP یپت های معمول در اسکری دستوریبهای از ترکید به برخیاکنون اجازه ده
که پس .  شود ی می نشانه گذار“ بزرگتر از ” و “کوچکتر از  ” ی با  عالمتهاPHP بخش یابتدا وانتها

ز ی ن“ n\”.  شودیمشخـص م “ ; ”ك یان هرخط با یپا. ك عالمت سوال آمده است ی آنها ش ازیپ ایو 
 .  شود ید نوشته میو عبارات پس از آن در خط جد.  کند یجاد مید ایـك خط جدی

 .ز نوشت ین شکل نی توان به ایکد باال را م
<?php 
echo "Hello World\n"; 
?> 

 
 
 
 
 

 Hello Web) ب 
ن یا. می کنی میسی آن فرم هاست ، بازنویه محاوره ای وب که پای را برا Hello Worldمثال معروف 

 از یك ورودیپت ین اسکریا. ك فرم در مرورگر است یپت ، توسط یار ساده از به کار گرفتن اسکریبسی مثال
 . دهد یش مین نام را در پنجره مرورگر نمای کند و در پاسخ ایافت می را در“ ی نام و” کـاربر
 

<form action="hello-web.php3" method="post">  
 <td>Name:</td>  
 <td><input type="text" name="frmName" size="24">  
<input type="submit" value="Submit">  
</form>  
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Hello-web.html 
 

 ی می ورودیرهایی به نام متغییر هاییرد و خود متغی پذیر ارسال شده از فرم را می ، مقادPHPچون 
ت را دارد که به ین قابلی در خود اPHPنکه یو به خاطر ا. ست ید پاسخ کافی تولیك خط برایسازد ، فقط 

 یجاد می اHTTP (header)ك سـرآمـد یپــت به طور خودکار یپرونده وب عمل کند ، اسکر كیعنوان 
 .ش دهدی را نماید که چه متنی مرورگر مشخص نمایتا  برا.کند 

 
Hello <?php echo($frmName); ?>!  

hello-web.php3 
 

 را Hello و بعد از آن P سپس تگ .  فرستد ی را به مرورگر مHtmlل ی سرآمد فا PHPدر ابتدا ، 
جه را به مرورگر ارسال کرده و ید آن را اجرا و نتی رسPHPن ی که به تگ آغازی، هنگام.  دهدیـش مینما

 . کندیر ارسال مییبدون تغر بخشها را ی رود و سای مHTMLحالت  ، به   PHP یانیپا بعد از تگ
 ی که دارای محل یهارییغـا متی و URLارامتر ــا پی  ، رمـك فی یر ورودی تواند از مقادیر میك متغی
 .ل شود ید ، تشکــهستن  قدارـم

ن یا. جام دهد  فوق را انPHP و htmlل یف دو فایود که وظامد نی تولPHPل یك فای توان ین میهمچن
 .دی آید مین پدیشیل پیوند دو فای و از پیار جزئیرات بسییل با تغیفا
 
 

IV. ا ی پویدارا بودن محتوا 
 
 .م ی آشنا شوPHPشتر با ی ب“ Tip of the Day“پت یله اسکرید بوسییایب

کبــاره ی  ندارد همه آن راید که البـته لزومی شوی آشنا میدی جدیده هاین مثال با توابع و ایدر ا
 .ل یستم فای کار با سی است برایپت ، مقدمه این اسکرین ایهمچن.د یاموزیب

<?php 
srand((double)microtime()*1000000); 
$tiplist = file("photo.tips"); 
$ntips = sizeof($tiplist); 
$rtip = rand(0,$ntips-1); 
$tip = $tiplist[$rtip]; 
echo $tip; 
?> 
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ل ی در فایزیاز به نوشتن چین.  کندی می را فراخوان”photo.tips“ به نام یلیپت ، فایرسطر دوم اسک

 ی سبب م() fileاستفاده از تابع . م ی دهیش میل را خوانده و نماین فایك سطر از ایچون ما فقط  ستین
ـك یدن  به مشخص کریازین. ره شود ی ذخtiplist$ه یك عنصر آرایل مربوطه ، در یفاسطر  شود تا هر
handleتابع .ست ین تابع نی استفاده از ای براfile () یرد و خروجی پذیك نام را به عنوان آرگومان می 

 .ل برابر است یك سطر فایه با یکه هر عضو آرایه است ك آرایآن 
 ی مsizeofتوسط تابع . ك خـط قرار دارند ی باشد که هر کـدام در ین مطلب می چندی داراtipsل یفا

ن تابع یا. دا کردیز هست را پی ها نtipل که مشخص کننده تعداد ی موجود در فایتعداد سطر هاتوان 
ان صفر و تعـداد عنـاصر ی مـیك عـدد تصادفیدر سطر بعد ، .  کند ین میه را معیك آرایتعداد عناصـر 

ه در یآراس یچون اند.  کند ید می تولm و nان یك عدد رندم می rand(n,m).  شودید میه تولیآرا
PHP شود ،ی شروع م۰ از  

نوان ـده به عـد شیعدد تول.م ی کنیم میك ، تنظی یان صفر و تعداد عناصر منهایما تابع رندم خود را م
ش داده ی نما() echo انتخاب شده توسط تابع ی که به صورت تصادفیمتن.  رودیه به کار میس آرایاند
 . شودیم
 
 

 تیك سای یبرار صفحه هماهنگ یجاد سرآمد و زیا
 
I . چگونه سرآمد(header)ر صفحه ی و ز(footer) درکدPHPرند ؟ی گی قرار م 
 ی نگهداری است که برایزان اعمالی آن در کاهش میی ، تواناPHPات ین خصوصی از توانمندتریکی

 یکه برا را ید زحمتی توانیت ، شما می سازگار با سایی الــگویریبا به کارگ. دی انجام دهیستیت بایســا
 جاد صفحات یا

. د یر دهییت خود را تغی کل سای طراحید به آسانی توانین میهمچن. د یاز است را کاهش دهید نیجد
 ن مثالیا

 . دهدیت را به شما آموزش می سایك الگوی به یابی و دستیری به کارگی ، چگونگیکاربرد
 یآنها شامل تمام اطالعات .  استHTML ی ها توسط تگهاfooter و header ین مساله ، طراحیاول

 هستند
 از صفحه شما را در HEADسرآمد معموال بخش . ش داده شوندی صفحات شما نمای در تمامیستیکه با
 .بردارد
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 .ك منو و سر آغاز صفحه یت و ی سای هاید آگهیو شا
Footer معموال شامل اعالن Copyrightت شماست ی سای و اطالعات تماس برا. 

 

header1: 

<HEAD> 
<TITLE>>My Cool Site</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
<H1>The Coolest Site Ever</H1> 

footer1: 

<PRE> 
</PRE> 
<CENTER> 
<A HREF="http://www.coolsite.loc/legal.php3">Copyright</A> 1999 By 
Me<BR> 
Written by: <I>The Author</I><BR> 
Questions? Write to <B>me@coolsite.loc</B><BR> 
</CENTER> 
</BODY> 

  

II .ای پویر صفحه هایسر آمد و ز 
ا باشـند ، با تـگ ها ید پوی خواهیرصفحه ها ، که می از سرآمــد و زیین کردن بخشهایمرحله بعد جانشــ

 یحات ، نشـانی ، توضیدی توانند شامل عنوان ، کلمات کلین بخشها میا. است PHP یپت هایو اسکر
 .باشد ... ك و ی الکترون-پست

header2: 

<HEAD> 
<TITLE><?php print $strTitle; ?></TITLE> 
</HEAD> 
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
<H1><?php print $strCaption; ?></H1> 

footer2: 
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<PRE> 
</PRE> 
<CENTER> 
<A HREF="http://www.coolsite.loc/legal.php3">Copyright 
</A> 
1999 By Me<BR> 
Written by: <I><?php print $strAuthor; 
?></I><BR> 
Questions? Write to <B><?php print $strContact;  
?></B><BR> 
</CENTER> 
</BODY> 

ن مرحله آسانتر از یا. د ی داشته باشید در تمام صفحات خود به آنها دسترسی بتوانیستیاکنون شما با
 داشته باشند ، ی دسترسfooter و header خواهند به ی که مییلهایفا. دی کنیست که تصور مـآن
 هر صفحه را ی اختصاصی کرده ، محتوای را فراخوانheader،  کنند یدار دهــرها را مقیغــ متیستیبا

 :ك مثال ی. دیی نمای را فراخوانfooterنوشته و سپس 
<?PHP 
$strTitle = 'My Cool Site'; 
$strCaption = 'The Coolest Site Ever'; 
$strAuthor = 'The Author'; 
$strContact = 'me@coolsite.loc'; 
require ('/path/to/includes/header.php3'); 
?> 
<P>This is a the text of your page. Make it as fancy as you want!</P> 
<?PHP 
require ('/path/to/includes/footer.php3'); 
?> 
 
main1 

  
III .محتوا از عالئم یجداساز  
د که ــیادر باشـد ، قی خواهیمثال شما م. م یاوری بیده تریچیم مثال پی خواهیار خوب ، اکنون میبس
ساده . د ــیر دهییکباره تغی و یت خود را به آسانی کل ساfooter و headerا یو پیرهاییر متغیادــمق
 خاص یره کردن بخشهای و ذخی عمومیکربندیل پیك فاین کار ، انتقال اطالعات به ی این راه برایتر
 ست سادهیك لیه ی آرایسید که از نظر برنامه نوید بدانین خاطر بایبه ا.  باشدی، مه یك آرایفحه در ـص
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ل ی فایك مثال برای.  داشت ی توان به اجزا آن دسترسی میا متنی و ی عددید هایاسـت که تــوسط کل
 :ر آمده استی در زیندیکریپ

config1: 

<?PHP $aryConfig = array( 
"main" => array ( 
"title" => "My Cool First Page" , 
"caption" => "Welcome to the Coolest Site Ever" , 
"author" => "The Author" , 
"contact" => "me@coolsite.loc" ) , 
"second" => array ( 
"title" => "My Cool Second Page" , 
"caption" => "More Coolness!" , 
"author" => "The Other Author" , 
"contact" => "other@coolsite.loc" ) 
); 
?> 

 را در   یکـر بنـد   ی پ یر هـا  یتغـــ  م ر همه یل مقاد ین فا یا. در بر دارد     فوق اطالعات هدر را      یکر بند یل پ یفا
 آمـاده شـد   یکر بندیل پیاکنون ، پس از آنکه فا.  کند   ی م یت ، قابل دسترس   یمحدوده صفحات سا   یتمام

،header   و footer  م ی خواهـــ  یما هنوز م  . ه بخوانــد   یرها را از آرا   یر متغ ید تا مقاد  یر ده یی تغ یستی را با
م مقـدار  ین صورت که اگر مطمــئن شـو یبه ا. ـم  یی نما یر محل ین مقاد ی را جانش  یر سراسر یم مقاد ینبتــوا
 . شودی استفاده میر سراسری موجود نباشد ، از مقادیمحل

header3: 

<?PHP 
if (empty ($strTitle)) { $strTitle = $aryConfig[$strPagename]["title"]; } 
if (empty ($strCaption)) { $strCaption =  
$aryConfig[$strPagename]["caption"]; } 
?> 
<HEAD> 
<TITLE><?php print $strTitle; ?></TITLE> 
</HEAD> 
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF"> 
<H1><?php print $strCaption; ?></H1> 
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footer3: 

<?PHP 
if (empty ($strAuthor)) { $strAuthor = 
$aryConfig[$strPagename]["author"] } ; 
if (empty ($strContact)) { $strContact = 
$aryConfig[$strPagename]["contact"] } ; 
?> 
<PRE> 
</PRE< 
<CENTER> 
<A HREF="http://www.coolsite.loc/legal.php3">Copyright</A> 1999 By 
Me<BR> 
Written by: <I><?php print $strAuthor; ?></I><BR> 
Questions? Write to <B><?php print $strContact; ?></B><BR> 
</CENTER> 
</BODY> 

 . ر کند یی تغیستی باconfigل ی به فای دسترسیز برای نیان صفحه اصلیو در پا

main2: 

<?PHP 
$strPagename = 'main'; 
require ('/path/to/includes/config.php3'); 
require ('/path/to/includes/header.php3'); 
?> 
<P>This is a the text of your page. Make it as fancy as you 
want!</P> 
<?PHP 
require ('/path/to/includes/footer.php3'); 
?> 

ل مجزا یك فــای صفحه را به ی اصلی شما آسان خواهد بود که متن و محتوایگر ، برایك مرحله دیو در 
 PHP ی ،و بدون آنکه نگران از دســت دادن کدهایا به آسانرات ریین عمل اجازه تغیا. د ییمنتقل نما

ل یك فایجاد یز ای و نید در صفحه اصلیرات جدییاز به تغین عمل نیا.  گذارد یار شما مید ، در اختیباشــ
Contentدارد . 
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main3: 

<?PHP 
$strPagename = 'main'; 
require ('/path/to/includes/header.php3'); 
require ('/path/to/includes/contents.html'); 
require ('/path/to/includes/footer.php3');  
?> 

contents1: 

This is a the text of your page. Make it as fancy as you want! 

 .ا باشد ی پویتهای ساخت سای حرکت به سوی شما و برای برای تواند نقطه آغاز مناسبین عمل میا

 

 Emailد وارسال ی تولی براPHP یریبه کار گ

I . تابع یبررس Mail 

م ـ فراه()mail توسط تابع email ارسال ی و ساده برای دستیس وب محبوب ما روشیزبان برنامه نو
 و با استفاده از واسط استاندارد و ساده ، که mail ارسال یك روش کامل براین تابع یا. نموده است 

.  باشد یم:  کند ی را پنهان مmail مسؤول ارسال یستمی سیاهات خاص برنامه یالت و خصوصــمشک
)Sendmail و Qmailافت یت ارسال و دریری محبوب مدی دو مثال از برنامه هاmail هستند که اگر 

 ، شما (tutorial)ن آموختار یا. ) د ی کردیما با آنها ارتباط برقرار می مستقیستی نـبود شما باmailتابع 
 آشنا feedbackك فرم ساده ی و ساختن PHP یت های توسط اسکرemailه ارســال یم اولیرا با مفاه

 . کند یم

 را کـه نشان ی منطـقیز مقداریو ن. ردی پذی را میاریك مقدار اختی و ی سه مقدار ضرور()mailتابع 
 . گرداند یارسال است ، برمت یا عدم موفقیت یدهنده موفق
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ــام که به یو متــن پ ) Subjectلد یف( ام ی، موضـوع پ ) :Toد لیف( رنده یگك ی پست الکترونینشان
 Extra) که شامل هدر اضافه یاریك رشته اختی.  شوند ی به تابع داده می اصلیعنـوان پارامترها

Header) ن شود یی تواند تعیز مین ،است. 

  bool mail(string msgTo, string msgSubject, string msgBody, string extraHeaders); 

 ثابت ین مثال از رشته هایدر ا. د ی کنی می پارامترها را مقدار دهیام شما به سادگیپك ی ارسال یبرا
 را یك فردی پست الکترونیارامتر نشانپن یاول.  تابع شرح داده شود یم تا کاربرد اصلی کنیاسـتفاده م

ـام ین پارامتر عنوان و موضوع پیدوم . می را ارسال کنmail او یم برای خواهی کـند که ما مین مییتع
 ی را قرار م:From ما هدر یاریپارامـتر سـوم متن نامه است و در پارامتر چهارم به صورت اخت. است 

 ی را اضافه مX-Mailerو . م ی آوریم پاسخ به آن ارسال شود ، می خواهی را که میم و در آن نشانیده
ك منبع خودکار ارسال شده یام از یص بدهد که پی کند تا تشخ کمكemailت یریـم تا به برنامه مدیکن
ك ید که هر هدر اضافه را با یاد داشته باشید بی کنید می را تولیانتخابك هدر ی که شما یانــزم. ت ـاس

linefeed \n) ( ام یپ. ر قابل استفاده شود یام ، ممکن است در هم و غیوگرنه مـتن پ. د ییجــدا نما
  ارسال plain textن تابع با فرمت یق ایز طر ای ارسالیها

 .خواهند شد 

  mail ( "knoblock@att.tld", "Use PHP Everyday",  
  "Don't forget to floss and use PHP everyday!", 
  "From: hygienist@phphelp.tld\nX-Mailer: My PHP Script\n");  

د ی خواهیبلکه م. د ی ثابت پر کنیها را با رشته هار پارامترید مقادی خواهیشتر اوقات شما نمیب
ل یك فای ( PHPپت یك بخش اسکریر را از ین مقادید ایممکن است بخواه. د یی را استفاده نماییرهاییمتغ

ر ید مقادین عمل همانند آنست که شما بخواهیا. دیك فرم ثبت نام بدست آوریا از ی) ه ی اولیمقدار دهـ
 در .د یید نمای تول ،امی ارسال پیرها را به صورت مدون براییا متغید یم را بکار برك فریارائه شده توسط 

 .م ی کنین می جانشی رشته ایرهایین را با متغی معین صورت ، رشته هایا

 mail ($strMailTo, $strSubject, $strBody, $strXHeaders); 
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II . افزودن اطالعات هدر 
 

ام یهدر پ  را بهیشتری هدر بیلدهایــد که فــ دهی به شما اجازه م() mailع یهمانطور که اشاره شد تا
ن است که ی مشخص کردن ا) (Extra Header  ی اضافی هدرهایك کاربرد برای. د ییخود اضافه نما

 له یام بوسیپ
  remailerك یواند به عنوان ـ تی مـند ،د کی که نامه را تولیپتی اسکرهر. د شده است یك برنامه تولی

 که فـرم را ی شخصـی از فرم ، از سـوی ارسالemailد ید است که به نظر آی مفیگاه. ده شودینام
submit یست پســتیك لی ثبت نام کاربر در یك فرم برای که از یمانند زمان.  کرده ، فرستاده شده است 

 X-Headerك ی شده و یسی ثبت نام کننده ، بازنوی با نشان:Fromلد یر فیدر کد ز.  شود یاستــفاده م
 نیمع.است  دهی شما ارسال شده ، اضافه گردremailerپت ی اسکری از سوmail.  کند یکه مــشخص م

ك ی از email که  کند،یت مشــخص میر سای مدید برای آیپت شما می اسکری از سوmailنکه یکردن ا
ما تابع . ت شما رخ داده است پی اسکری باشد ، از سویمنبــع خــودکار ارسال شده است و اگرمشکل

phpversion ()پت یك اسکری ی که از سویامی پیی شناسای را براPHPم ی ازسال شده ، به کار برده ا: 

mail($list_request, "Subscribe", "Subscribe", "From: $email_address\nX-Mailer: 
PHP/" . phpversion());  

بـه .  در دسترس باشـند : Fromلد ی کاربر در فیم و نام خانوادگاز دارند که نایست سرور ها نیل یبرخ
 درج ی برای است که راهیضرور. م ی کنی اضافه مFromلد ی نام ، در فی براییرهاین منظور ، متغیا

 که ابتدا و انتها آن با یعبارت. ( م یابی شود بیشنها مشخص میله کوتیکه بوسك عبارت یشن در یکـوتـ
شـن یش از عالئم کوتی پ(’\‘) backslash از عالمت یستین منظور بایبه ا.)  شود یشن مشـخص میکوت

ان دو عـالمت کوچــکتراز و بزرگتر از یك در می پست الکترونینشان.  استفاده کرد ینام ونام خانوادگــ
  .ز گردد یرد تا از متن اطراف آن متمای گیقــرار م

$from = "From: \"$first_name $last_name\" 
<$email_address>\nX-Mailer: PHP/" . phpversion();        
mail($list_request, "Subscribe", "Subscribe", $from);  

 



 ١٦

III .از تابع یچه هنگام Mail ()شود ؟ی استفاده م  
  را ارسالی متعددیامهایپت بخواهد پیکرــك اسی که ی ارسال نامه ، هنگامیك تابع آسان برایداشتن 

 ین کمك میهمچن.  دهـد یك خط از کد را بـخود اختصــاص مین تابع فقط یا. د است یار مفی ، بسدینما
د ی حفظ نمایز به خوبید نیای بیك عبارت شرطی بخواهد در () mail خود را ،اگر تابع ییا کد خواناـکند ت

 یارهایا معی و command syntax بدون هراس از mail محاوره با برنامه یی تواناین به خوبیچنــهم. 
 Qmail و Sendmailگرچه واسط . کس را دارد یونی mailك برنامه ی ی اجرایاز برایورد نــ میمنیا

 که یراتیی در برابر تغــیپت شما را تا حدودی اســکر() mailاستاندارد شده انــد ، اسـتفاده از تابع 
 به ()mailاستفاده از تابع .  کند ی، حفاظت مد یجاد نمای اSendmailر در برنامه یممکن اســت مـد

ا ی وSendmail با استفاده از  mail ارسال ی براید خودتان تابعیستین معــناســت که شما مجبور نیا
Qmailد یسی بنو. 
ل ی تکمی که فرمیر هنگامی آگاه کردن مدیپت ، برایك اسکریر درباره استفاده از چند تابع در یمثال ز

ك ین ید که ایتوجه داشته باش.(  باشد ی کاربر می پاسخ براemailك یمان لحظه ، ارسال د و در هیگرد
 .) نباشد ی عملیه است و ممکن است مثالیرح اولـط
 

if ($notify) 
{ 
   // notify admin 
   $mailTo = "admin@some.com"; 
   $msgSubject = "Downloading MediaKit"; 
   $msgBody = "$name, $company, $address, $email_address, 
$demographics"; 
$xHeaders = "From: $email_address\nX-Mailer: PHP/" . phpversion(); 

 
   mail ($mailTo, $msgSubject, $msgBody, $xHeaders); 
} 

 
// thank customer 
$mailTo = $email_address; 
$msgSubject = "Thank You for Downloading our MediaKit"; 
$msgBody = "Please feel free to contact us if you have any questions or 
desire a quote.\nThank You.\n"; 
$xHeaders = "From: admin@some.com\nX-Mailer: PHP/" . phpversion(); 

 
mail ($mailTo, $msgSubject, $msgBody, $xHeaders); 
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IV.  ارتباط با برنامه Sendmail 

د ید بخواهیشا. د یم بکار بریستم را به طور مستقی سmail دهد که برنامه ی به شما اجازه مPHPالبته 
. د ی موجود است ، بکار برmailك برنامه خاص ی که فقط در یژه این کار را با استفاده از مشخصات ویکه ا

 ی در روشیاری اختیگر هدر هایا دی : Fromجاد هدر ی ، اsendmailم ی مستقیگر از فراخوانیهدف د
 .است خواناتر 
به .) ن موضوع آشناترند ی به اPerlسان یبرنامه نو. ( ل است ی مانند نوشتن در فاmailك برنامه ی یفراخوان

روش ارتباط  : “ صدازدن ”( ام شما ی پpipe یك برنامه را برای () popenل ، تابع یك فای باز کردن یجا
 ی برا() putsتابع . د ی نمایجاد میا mailك ارتباط با برنامه ین تابع یا.  کند یمشخص م) UNIXاستاندارد 

 برقرار شده ،به کار () popenله تابع ی ، که ارتباط آن بوسmailام و متن آن در برنامه ی پینوشتن هدرها
ر ی است که مسید ، فکر خوبی بر را بکاری متفاوتmailد برنامه یچون ممکن است شما بخواه.  رودیم

ره ی ذخیریرنده را در متغی گید نشانی توانیشما م. د ییره نمایر ذخیك متغی را در () popenموجود در 
 . است Sendmail برنامه یری از بکارگیر مثالیپت زیاسکر.  انجام شود یرات در آن به آسانییکرده تا تغ

<?php 
$fd = popen("/usr/sbin/sendmail -t","w"); 
   fputs($fd, "To: myaddress@domain.tld\n"); 
   fputs($fd, "From: Me \n"); 
   fputs($fd, "Subject: Test message from my web site\n"); 
   fputs($fd, "X-Mailer: PHP3\n"); 
   fputs($fd, "Testing.\n"); 
pclose($fd); 
?> 

 
د به تابع ، نام ی شما با pipeكی بازکردن یبرا.  کند ی باز مmail  به برنامهpipeك ی () popenتابع 

 ی مpopen به تابع ”Write“ ی برا”w“. د ی برقرار شود را بدهیستی که بایز نوع ارتباطیبرنامه و ن
 نوشته شود ”r“اگر .   برقرار کند Sendmail به PHP ی ارسال اطالعات از سوی براpipeك ید که  یگو

 هر خط ()fputsتابع . د ی باز نماPHP ارسال اطالعات به ی در خالف جهت و برایپی پایتسی، تابع با
 ی که میل و رشته ایك اشاره فایاز دارد که ما به آن ین تابع نیا. سد ی نوی مSendmailام را در یپ

د که ی گوی ، ممیل آنرا بدست آورده ای هنگام باز شدن فال که یاشاره گر فا.م یود را بدهم  نوشته شیخواه
ام خود ، یپ. )  شوند یل در نظر گرفته میل به عنوان فای وساUnixدر . (  ارسال شود یستیام به کجا بایپ

 . شود ی بسته م() pcloseله تابع یپ بوسیافت ، پایان ی که کار ما پایهنگام. ك رشته است یشامل 
. د یزان اشتباه به کار بری کاهش میبرا Sendmailم با ی را هنگام کار کردن مستق(t-)نه یگز: توجه 

ه یام را تجزی پ handleد که ی گوی مSendmail به (t-)انتخاب :  Sendmail برنامه  حاتیبنابه توض
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ست مشخص و مجزا از یك لیتا. بکار برد  ) BCc و To : ، Ccمانند ( گان را رندی انواع گیو تمام. کند 
 دهد که امکان ی به شما میاز را در حالین امتی  اSendmailخط فرمان ساده . د یرندها بدست آیگ

 . د ی دهیست شده را از دست میر از آنچه در هدر ها لیرنده غی گیمعرف
اگر . است یك پوششیپست الکترون یجاد نشانی ، اmailم به برنامه ی مستقیگر از دسترسیك هدف دی

 ارسال ی برا() mail که از تابع یت شما هنگام ممکن اس قرار دارد ،یگریزبان دی شما در مmailبرنامه 
emailافته ، ی پوشش ی هایر از نشانی ، غینکه از نشانیامها به خاطر اید پینید ، ببی کنی استفاده م

 ی  کاهش مSendmailم با برنامه ین مشکل توسط ارتباط مستقیا.  خورند یبرگشت م: ارسال شده اند 
 .ابد ی

 .دی به کار بریردن آدرس پوشش مشخص کی را براf–چ ی سوئ
-f email@address.com 

 
// Configuration 
$announce_subject = "Message From Our Web Site"; 
$announce_from_email = "editor@somesite.com"; 
$announce_from_name = "Our Site"; 
$announce_to_email = "listaddr@listhost.com"; 
$body = "Announcement. Our site has a special offer today. 
Please visit. Thank you."; 
$MP = "/usr/sbin/sendmail -t";  
$spec_envelope = 1;  
// Access Sendmail 
// Conditionally match envelope address 
if($spec_envelope) 
{ 
$MP .= " -f $announce_from_email"; 
} 
$fd = popen($MP,"w");  
fputs($fd, "To: $announce_to_email\n");  
fputs($fd, "From: $announce_from_name 
<$announce_from_email>\n"); 
fputs($fd, "Subject: $announce_subject\n");  
fputs($fd, "X-Mailer: PHP3\n");  
fputs($fd, $body);  
pclose($fd); 
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V .من یارسال اemail 
 به آن ییم که چه کاراکترهای مراقب باشیستیبا. م ی کنی میستم را فراخوانی سmail که برنامه یهنگام

 ین امر را ممکن میش ای کاربران بداندی برام ی اکس را بازکردهیونیپ یك پایچون ما . م یارسال کرده ا
سند و بعد آن را به ی بنوی فرم ورودکس را دریونی shell پوسته ی هاmeta characterسازد تا 

Sendmail جه ممکن است فاجعه بار باشد ینت.  بفرستند. 
 وارد شده توسط کاربران ید که قرار است داده هایسی نویك فرم را میپت کنترل کننده ی که اسکریهنگام
 به همه کاربران .د ی کاربر باشی های به دقت مراقب ورودیستی بفرستند ، شما باmailك برنامه یرا به 

 ی هاmeta character.)  دارند یر مسؤوالنه ایرفتار غ. ( د آنها دشمن باشند ید که شایآنچنان نگاه کن
ا ی و ”: TO :” ،  “From“ استفاده شود مانند Sendmailتوسط  یستیکه بارا ،   Shellپوسته 

“Subject”ر ی متغید به گونه ای توانیست م نادری حذف کاراکترهایبه جا. د یی حذف نمای  ، از ورود
ن ی خود را به ای به عنوان مثال ، ورود.افت کند ی مجاز را دریا عبارتهاد که صرفییف نمای را تعریورود

 :د ییف نمایشکل تعر
$data =~ s/[^A-Za-z0-9_]//gs; 

 

VI.  ارسال Mail ك فرم ی از 
ك مثال ین یا. شوند ی و مقداردهی معرفییرهای توانند توسط متغیام میا متن پیك از هدرها ویالبته هر  

مثال ، . توسعه داده شده است ك اداره گر ساده فرم، ی است که به صورت یپت قبلیکاملتر از اسکر
م ی ، تقسSendmail یپت آشنای و اسکریکربندی کند و کد را به بخش کوچك پی می را معرفییرهایمتغ
 ی ، عمل میدی کلیرهای متغی مقداردهی برایکربندی پ ، به عنوان بخشPHPبخش اول کد .  کند یم

 به یازین صورت نیدر ا. د یره کنیر ذخیك متغی خود را در mailر برنامه ی مسد است کهیمف. د ینما
بخش دوم . د داشت یر کند ، نخواهییر برنامه تغی که مسی در صورت، الزمیر قسمتهاییجستجو در کد و تغ

 با هم PHP و HTML ی ،  کدهاPHPنوشتن ح یدر روش صح.  دهد ی م را انجامmail، عمل ارسال 
ق ی از طر شده،یان صفحه ، اطالعات جمع آور شوند تا پس از آنکه فرم کامل شد توسط همیخته میآم

mailلد یف( ك پرکننده ، ی پست الکترونیاگر فرم شامل نشان. ت  ارسال شود یر سای به مدFrom : ( 
بر اساس .  کند یت ، آسان مید عضویی به آن را جهت تای به کاربر و پاسخ ده emailك یارسال : باشد 

 قالب ”>“ و ”<“ان دو نشانه ی در مemail ی با قرار گرفتن نشان : Fromلد ، ی مربوطه ، فیپروتکلها
 : شده است یبند

“ From : $frmName < $frmEmail> \n” 
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 به صورت خودکار  PHPد شد ییل و تایتکمفرم  که یگامهن.   است ی ورودیرهای نام متغیهر فرم  دارا
 کند و آنها را با یجاد مید ، ا فرم وجود داری اجزاNAMEت ی که در خاصیی با نام هاییرهایمتغ
پت در ی اسکرPHPرها در بخش ین متغیا. د ی نمای می که کاربر وارد نموده است مقداردهیریمقاد

 .  شود ید شده اضافه میام تولی، در پ خط شامل مقدار آن كیر ی هر متغیبرا. دسترس خواهند بود
<?php  
/* Configuration -----------------------------------------*/  
/* Mail results to this address                           */  
/* Set this to the email address you wish to receive mail */  
/* from the form submissions at.                          */  
        $TO = "YourEmailId@YourISPDomain.SomeTopLevelDomain";  
   
/* Specify system mail program                            */  
/* Set this to the path to your mail program. Check with  */  
/* your server administrator for the proper location.     */  
        $MP = "/usr/sbin/sendmail -t";  
   
?>  
<?php  
/*-------------------------------------------------------*/  
/* Decide if we should display a new form or send the    */  
/* form data by email.                                   */  
/* To make this decision, the script can check for the   */  
/* existence of 1) the action variable defined by a     */  
/* hidden field; 2) a required form field that you know  */  
/* will always be set on submission; or you may set the  */  
/* action variable to a particular value that can be     */  
/* checked to determine the action to take. I chose      */  
/* to simply check for the existence of the hidden      */  
/* action variable (which is always set as long as we    */  
/* give a value in the hidden field).                    */  
/*-------------------------------------------------------*/  
if ($frmAction)  
{  
/*-------------------------------------------------------*/  
/* A thank you message (or other response) goes here. We */  
/* switch to HTML mode to make it easy to include any    */  
/* tags you wish without worrying about quoted           */  
/* attributes.                                           */  
/*-------------------------------------------------------*/  
?>  
<div align="center">  
<table width="350" border="2">  
<tr>  
 <td bgcolor="#C0C0C0">  
<p>Thank you for requesting a personalized quote for our products 
and services.  
   </p>  
</td>  
</tr>  
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</table>  
</div>  
   
   
<?php  
/*-------------------------------------------------------*/  
/* The real work gets done here by opening a pipe to     */  
/* sendmail, which sends the contents of the submitted   */  
/* form by email to the address specified in the         */  
/* configuation section (which can acutally be an        */  
/* an included initialization file if you want to get    */  
/* fancy). For each variable we expect the form to       */  
/* to submit, we output as part of the email.            */  
/*-------------------------------------------------------*/  
   
$fd = popen($MP,"w");  
  fputs($fd, "To: $TO\n");  
  fputs($fd, "From: $frmName <$frmEmail>\n");  
  fputs($fd, "Subject: Message from your web site\n");  
  fputs($fd, "X-Mailer: PHP3\n");  
  fputs($fd, "Name: $frmName\n");  
  fputs($fd, "Phone: $frmPhone\n");  
  fputs($fd, "Fax: $frmFax\n");  
  fputs($fd, "Email: $frmEmail\n");  
  fputs($fd, "Address: $frmAddress\n");  
  fputs($fd, "Price range: $frmPriceRange\n");  
  fputs($fd, "Details: $frmFurther");  
pclose($fd);  
/*-------------------------------------------------------*/  
/* Here the script must exit so we don't display the     */  
/* form again once the thank you message has been        */  
/* displayed and the mail sent.                          */  
/*-------------------------------------------------------*/  
exit;  
} else {  
// start else clause  
?>  
<div align="center">  
<form action="mail.php3" method="post">  
<table>  
<tr><td colspan="2">  
<p>Please enter your information for a personal quote.  
</p>  
</td>  
</tr>  
<tr>  
 <td>Name:</td>  
 <td><input type="text" name="frmName" size="24">  
 </td>  
</tr>  
<tr>  
 <td>Phone:</td>  
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 <td><input type="text" name="frmPhone" size="24">  
 </td>  
</tr>  
<tr>  
 <td>Fax:  
 </td>  
 <td><input type="text" name="frmFax" size="24">  
 </td>  
</tr>  
<tr>  
 <td>Email:  
 </td>  
 <td> <input type="text" name="frmEmail" size="24"><br>  
 </td>  
</tr>  
<tr>  
 <td>Address:  
 </td>  
 <td><input type="text" name="frmAddress" size="24">  
 </td>  
</tr>  
<tr>  
 <td>Price Range:  
 </td>  
 <td><input type="text" name="frmPriceRange" size="24">  
 </td>  
</tr>  
<tr>  
 <td>Details:  
 </td>  
 <td><input type="text" name="frmFurther" size="24">  
 </td>  
</tr>  
<tr>  
<td>  
<!-- To determine whether the script should display the form or 
mail the data, you can check for existence of a required field or 
this special action variable. -->  
<input type="hidden" name="frmAction" value="formmail">  
<input type="submit" value="Submit">  
</td>  
<td>&nbsp;  
</td>  
</table>  
</div>  
 <br>  
</form>  
<?php  
} // end else clause  
?>  
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رش ی وپذHTMLد فرم ی تولی تواند برایپت وب میك اسکرینکه چگونه ی از این دستورالعمل  مثالیا
پت ی که اسکرین باریدر اول:  دهد ینگونه رخ مین امر ایا. ده شده فرم ، بکار رود است ییر تایمقاد

پت یاسکر.  گردد ی ارسال م(client) ی فرم به مرورگر مشترHTML ی شود ، بخشهایده مفراخوان
 همان ی فراخوانی فرم ، براactionپارامتر . د کند یی تار فرم رای ماند تا کاربر مقادیکار میپس از آن ب

 شده ی فرم فراخوانیا از سویند آی کند تا ببیر توجه میپت به مقادیاسکر. م شده است یپت تنظیاسکر
 ، یر ارسالی درنظر گرفت تا براساس مقادی به صورت مخفaction ی برایری توان متغین میاست؟همچن

 .ود  شی مقداردهactionر ییمتغ
 ساخت که ی توان اداراه گر فرمیم.  مرتبط است ی است و به تعداد ورودیپت آموزشیك اسکرین مثال ، یا

 .د ی ها عمل نمای هر فرم بدون توجه به تعداد ورودیبرا
 
 

 گاه داده راه دوریك پای اتصال به ی براMyODBC یریبه کارگ
 

I.   اصول اولیه استفاده از MyODBC 
 
 راه انداز  (source)منبع .  است ODBC کامل آن از یبانی پشتMySQLات ین خصوصیررا تی از گیکی

ار ی در اختODBC به یابی دستینه سازی عالقمندان در اکثر مراکزتوسعه و بهی براODBCو واسط 
د از ی توانیشما م.  شده است یبانی پشتMySQLگر در ی دیاری و بسODBC 2.5همه توابع . است 

Microsoft Access سرور( تماس با کارگزار ی  برا (MySQLز ین آموختار نیا. د یی خود استفاده نما
 MySQLگاه داده یس دهنده پای سروی براODBCك راه انداز ی  MyODBC. ن اساس است یبر ا

توسط برنامه . ده است ید گردی تول TCX Data-Consult  یاست که توسط شرکت سوئد
MyODBC ، MySQL از ODBC(Open DataBase Connectivity) کند ی میبانی پشت  . 

 
  استفاده می کنیم ؟ MyODBCچرا برای اتصال از  -
 :د ی توانی شما مMyODBCبا 
 مانند یزیك برنامه رومی  که شما به یگاه داده راه دور را ، از هر نقطه ایس دهنده پای ارتباط با  سرو-

Microsoft Accessد ییار نماد، برقری داشته باشی دسترس. 
 س دهنده راه دور یك سرویگاه داده به یك پای (Export) ارسال -
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 س دهنده راه دور یك سرویگاه داده از یك پای ( Import)افتی در-
 گاه داده راه دور یك پای به یگاه داده محلیك پای (link) اتصال -

Exporting : ا یه داده راه دور گاین پای که شما اولیگاه داده هنگامیك پای ارسال یبراonline خود را 
 قرار  Onlineد آن را به صورت ی خواهید که میگاه داده داریك پایاگر شما .د ، کارآمد است ی کنیجاد میا

ن عمل یا. د یی نما(export) ارسال ODBCك اتصال یله ی بوسMySQL به Accessآنرا از . د یده
 خود را بدون یگاه داده های دهد تا پایزان اجازه م به نوآموMyODBC. ار آسان انجام خواهد شد یبس
نکته مهم .نترنت قرار دهند ی سودمند ، در ای هاapplicationا ی Unix پوسته یاز به آموختن فرمانهاین

 یس دهنده محلیك جدول از سرویستا در ارسال یك پردازش ای exportingد یآنست که توجه داشته باش
ات  یشرفت عملی از شاخص پ یدبکیمعموال ف.  باشد یر در هر بار انجام آن ، م راه دو(server)به کارگزار 

 SQL به کارگزار SQLد ، دستورات ی کنی مexportك جدول را ی که شما یهنگام.  شود یافت نمیدر
 درج داده ی و براCREATE TABLEك جدول، دستور یجاد ی ایبرا.  شوند یراه دور، فرستاده م

جاد شده باشد ، ین ایش از ایاگر جدول پ.  شوند ی راه دور ارسال مSQLه کارگزار   بINSERT ،یارسال
 UPDATE از دستور ید ارسالی فرستاده نخواهد شد و اطالعات جدCEARTE TABLEعبارت 

 . کنند یاستفاده م
Importing : ك گزارش از ید ی خواهی که شما میگاه داده راه دور هنگامیك پایافت جدول از یدر

ك جدول به ی importبا . ار ارزشمند باشد ی تواند بسید ، مییه نمایره شده در آن تهیالعات ذخاط
Accessکه به صورت یی از داده هاییا گزارشهاید ، نمودارها ی توانی شما م onlineشده اند ، ی گرد آور 

س یك سرویاه دور ، در گاه داده ریك پایك جدول از یافت ینکته مهم آنست که در. د ییه نمای تهیبه آسان
 .  شود یافت نمیشرفت دری از شاخص پیدبکیستاست و معموال فی ای پردازشیدهنده محل
Linking :د ، به ی کنیك جدول راه دور متصل می را به یك جدول محلی که شما ی ؛ هنگامیوند دهیپ
د ی دهی مAccessکاربر  یکیق واسط گرافیرات در جدول راه دور را از طریی خود اجازه تغیکاربران محل

د؛ یر نماییا تغی  اضافه شود و ی  ، به جدول محلAccess ك فرم یله یك سطر بوسی مثال ، اگر یبرا. 
ن ارتباط به کاربران یا. کند ی گردد وآنرا به هنگام میز اعمال میوند شده راه دور نیرات در جدول پییتغ

 ی و با کاربری دوست داشتنیطیله محید را به وس خوonline یگاه داده های دهدکه پای اجازه میمبتد
گاه داده ی که توسط کاربرد پایریید اتصال جداول آنست که هر تغی از فوایکی. ند ی نمایساده ، نگه دار

گاه داده راه ی پاین عمل پردازشها بر رویا.ز اثرخواهـد کرد یگاه داده راه دور نیرد ؛ در پای صورت پذیمحل
 .  کند یت می رؤشتر قابلیدور را ب

 یبراخ. ز انجام داد ی نUnix و خط فرمان پوسته MySQL توان با استفاده از ین اهداف را می ایتمام
 از مردم یاری بسیاما برا.  پسندند یشتر مین کار کردن با خط فرمان را بیاوقات کارشناسان ومتخصص

client)ی ها و کارکنان ادار ( ODBCا یشان از کارگزار راه دور، و یده هاافت دای دری آسان برای راه
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.  باشد ی مonline ی از داده های مناسبیر و گزارشهای دلپذ‘ شدهی  قالب بدنید نمودارهایتول
MyODBC دهد یکه به شما اجازه م. از توسعه دهنگان است ی مورد نیان ابزار هاینه مهم در میك گزی 
له چارچوب و برنامه یشان بوسonline یگاه داده های پایك واسط ساده و منعطف برایان ی، تا به مشتر

افتن ی وب ، اجازه ی توسعه دهندگان کاربردهایبرا. د یی نمای معرف- که با آن راحت هستند - یکاربرد
.  شود ی در زمان میی راه دور از محل کار ، باعث صرفه جویگاه داده های پای به هنگام رسانیکاربران برا

 PHPپت یك اسکری انجام شود که ی تواند از محل کار  درست در زمانیگاه داده میات پیریورود داده و مد
 . د ی نماید میگاه داده ، تولیه اطالعات جداول پای را بر پاییایصفحات پو

 

II  . بارگذاریMyODBC  (Download) 
 

 ی به نشانMySQLت ی ساDownloads در بخش MyODBC یبسته قابل بارگذار
http://www.mysql.com مرتبط با یبه بخش نرم افزارها.  موجود است MySQLد و ی برو

Download for MyODBC د ییرا انتخاب نما . 
د ینی را برگزیتید ، ساییش نمای را آزما MySQL ینه ای آیتهای از سایکیعتر ی سری بارگذاریبرا : توجه

 .کتر باشد یکه به شما نزد
MyODBCی برا windows 9xی و چارچوبها NT مختلف موجود در ی گونه های به خوب Unix در 

 آن را یاگر شما صرفا برنامه کاربرد.  در بسته فوق موجود است MyODBCکد منبع . دسترس است 
 نموده و فقط برنامه ی موجود در بسته چشمپوشC ید بدون مشکل ، از کدهای توانید می خواهیم

 .د یی را نصب نماییاجرا
ك اشکال یع شده است ، چون ی توزNT و win 9x ی برایی مجزایسخه ها  در نMyODBC : توجه

 . کند ی میریستم عامل جلوگی سیی  ، از شناساMicrosoft ODBCدر نصب 
ر موجود ی زی در نشانین نگارش از بسته قابل بارگذاریآخر. است   ۲٫۵ ،شمارهMyODBC ینگارش فعل

ن نگارش که ید که آخریمطمئن شو . http://www.mysql.com/doanloads/myodbc: است 
 MyODBCل فشرده یفا. د ی دهی ها و رفع نواقص را در بر دارد مورد استفاده قرار می بروز رسانیتمام

 . است MB 1.5در حدود 
 MyODBCنصب 

 که ین پنجره اید ، اولی که شما پردازش نصب را آغاز نمودیهنگام. د یی را اجرا نماsetup.exeل یفا
ك ی کل“ continue “ ی بر رویستی است  که باMS ODBCد کرد ؛ پنجره نصب یواهمشاهده خ

 OK ی را انتخاب نموده و بر روMySQL.  شود یدار مین بخش پنجره نصب راه اندازها پدیدر ا. د یینما
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ك کردن بر دکمه ینه نصب وابسته به نگارش را که با کلید گزیش آی در نصب پیاگر مشکل. دییك نمایکل
Advancedن دکمه پنجره محاوره یا. د یافت ، انتخاب کنید ی خواهAdvanced Installation 

Options را خواهد آورد . 
 به MyODBCاگر راه انداز .  موجود است  versionشتر در مورد نگارش راه انداز در پنجره یاطالعات ب

.  است  Data Sourceمحاوره د کرد مربوط به ی که مشاهده خواهی نصب شده باشد ، پنجره بعدیدرست
د با ی توانــیشما م.  ندارد MyODBC به ی است و ربطMS ODBC از ین پنجره محاوره ، بخشیا

  یفراخـوان
Sample MySQL در پنجره Data Source ، که توسط یك مثال از منبع داده ای MyODBC 

 setupا انتخاب کرده و دکمه  رMySQL entry د ی توانیاگرچه م. د یینصب شده است را مالحظه نما
 که یهنگام. م کرد ی خواهیکربندی پMS Accessاما ما اتصال راه دور را از . د یك کنی ادامه کلیرا برا

. د ی جدODBCز نصب راه انداز یت آمیان موفقی بر پای مبنیامی پیستید ، شما بایکار به اتمام رس
 .د یك کنی کلOKسپس بر . د ییمشاهده نما

 

III . پیکربندی و برقراری تماس 
 
  . ایجاد ارتباط با یك پایگاه داده راه دور موجود-

م ی کنیگاه داده راه دور استفاده می ارتباط با پای براAccessد ، از یپس از آنکه شما راه انداز را نصب کرد
 یزبانی خدمات م از ارائه دهنگانیاریدر بس. م شده باشد ی راه دور تنظی دسترسید برایگاه داده بایپا. 

 ارائه دهنده خدمات یبانیا گروه پشتیر یلطفا از مد.  شود یك درخواست انجام مین عمل فقط با یوب ، ا
 .د یی پرسش نماMySQLگاه داده ی راه دور به پایابی دستی وب خود ، درباره فعال سازیزبانیم
 Data Source Nameك یو  مناسب را انتخاب ODBCراه انداز . د یجاد کنی را اData Sourceك ی

(DSN)اصطالحات یاریده و بسیچیمات پی تنظیبرخ. د ییجاد نمایندوز ، ای وی کاربردی برنامه های برا 
زارد یان وید تا به پای مراحل را دنبال کنیاما براحت. د ، وجود دارد یکه شما ممکن است با آنها نا آشنا باش

 . د یبرس
  Data Source در پنجره New یبر رو. دییك نمای کلFile | Get External Data |Import یبررو
 .دار شود ی پدیستی باMyODBCپنجره محاوره راه انداز . د ییك نمایکل

 ایجاد یك منبع داده جدید 
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 از “داده” است کهیك منبع داده ، مکانی. د ییجاد نماید ایك منبع داده جدی یستین بخش شما بایدر ا
 یهنگام. گاه داده است ی همان نام پا(DSN)نام منبع داده .  گردد یتقل م ، منODBC ق اتصال یطر

 . د ید به آن بدهی توانید می که دوست دارید ، هرنامی کنیجاد میگاه داده ایك منبع پایکه شما 
 د یك منبع داده جدیجاد ی ایزارد برایاستفاده از و

ندوز اجازه ی وی کاربردین مرحله به برنامه هایا. ندوز است ید ویك منبع داده جدیجاد ین مرحله ، ایاول
 New را انتخاب نموده و برUser Data Source.  شما مرتبط شوندODBCگاه داده ی دهد تا به پایم
 ی دهد که شما می موجود را نشان مODBC ی از راه انداز های ، فهرستیپنجره بعد. د ییك نمایکل
ـك ید منبع داده با هریاز داشته باشیزان که نید به هر می توانیم. ( دییجاد نمایك منبع داده اید با آنها یتوان

  موجود یاز راه انداز ها
 .د ی را انتخاب کنMySQLراه انداز .) د ییجاد نمایا

 ODBC شود که شامل نوع منبع داده و راه انداز یش داده می نمایش شده ایصفحه اطالعات پاال
 راه یمات اختصاصی تنظیکربندی است و پیاریله بعد به صورت اختن اساس ، مرحیبر ا.  است یانتخاب
ن یا.  شود یدار می پدMyODBCم راه انداز یپانل تنظ. دییك نمای کلNext ی باشد  بر رویانداز م

مات سازگار را مشخص یر تنظیمات کارگزار راه دور و سای ، تنظDSN دهد تا نام یصفحه به شما اجازه م
ن منبع داده ی اید برای توانیکتا باشد را می شما windows DSN که در فهرست یشما هرنام.د یینما

 .د یانتخاب کن
لد پورت ی و فServer ، User،  Passwordمقدار .  اکثر مواقع درست است یش فرض برایپورت پ

ر یدد ؛ به عنوان مقاین بخش ، مشخص کرده ایاگر آنها را در ا. د در صفحه نصب مشخص شده باشند ینبا
 توانند در زمان استفاده و در صورت یر ، میمقاد.  استفاده خواهند شد ی بعدیش فرض در ارتباط هایپ
 . ر کنندییاز تغین
 
 

 مرجع سریع تنظیمات 
د ی خواهی تواند هرجه شما مین نام میا. (  استفاده خواهد شدwindowsگاه داده شما که توسط ینام پا

 Windows DSN .)د ، بهتر استیص دهیا تشخید و یگاه داده را به خاطر آوری پاباشد ، هرجه به شما کمك کند تا

 وب خود یزبانید از فراهم کننده خدمات می توانیم( گاه داده یزبان کارگزار پای م Domainا ی و  IPآدرس 
 MySQL Host .)د ییافت نمایآنرا در

گاه داده را ی که پایا شما هنگامی وب و یزبانی متوسط فراهم کننده خدمات.( گاه داده راه دور است ینام پا
 . )د ی آید ، بدست میجاد کرده ایا

MySQL 
Database Name 

 وب یزبانیاز فراهم کننده خدمات م. ( گاه داده راه دور متصل شود ی تواند به پای است که مینام کاربر
 . )د ییافت نمایدر
 

User 
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 .)د یزبان وب خود بخواهیاز م. ( از است یاه داده راه دور نگی به پای دسترسی است که برایرمز عبور
ن بردن جداول یا از بیجاد و ی اعمال خاص مانند ای انجام برخی برای درستی سطوح دسترسیستیشما با

 فقط خواندن ی برایکی.  دهند ی مPassword و User IDران به شما سه جفت ی مدیبرخ. د ییاتخاذ نما
 ،(SELECT) ، در حد خواندن و نوشتن ی دسترسیا بریکی (SELECT , INSERT , UPDATE) 

 CREATE TABLE , DROP TABLE , ALTER TABLE)  (ری کنترل در سطح مدی برایگریو د
  SQLگر یبه اضافه تمام عبارات و دستورات د

Password 

 
 بتواند Access به خاطر آنکه.  مثال انتخاب کرده است ی را براMS ACCESSن آموختار یا : نکته

 :د ییر را دنبال نمای مراحل زیستی کار کند ، شما با MyODBCبهتر با 
 .د ی در جدول داشته باشید اصلیك کلی یستی شما با-
 آنها ید ، قادر به بروز رسانی خواهی که میدر تمام جداول) گاه فهرست  ( timestampك ی یستی با-

 .د ید ، داشته باشیشو
 یسه می را مقاsingle float که ی هنگامAccess. د یی استفاده نماdouble float یلدهای فقط از ف-

 .  شود یکند، دچار مشکل م
د ، انتخاب ی کنی ارتباط برقرار مMySQL که با ی را هنگام “ return matching rows“نه ی گز-

 . دیینما
- Accessی بر رو NTی ، ستونها BLOB را به عنوان OBJECTS OLEاگر .  دهد ی م گزارش

له دستور ی بوسTEXT ستون را به یستید ، بای  داشته باشMemo ید ستونهای خواهیشما م
ALTER TABLEد یر دهیی ، تغ. 

- Accessی تواند ستونهایشه نمی هم DATEین مساله مشکلیاگر شما با ا.  استفاده کند ی را به خوب 
 .دیهر دیی تغDATE TIMEن ستونها را به ید ، ایدا کردیپ
 از MySQLجاد کند که ی ای نادرستSQL ی پرس وجوهاAccess حاالت ، ممکن است ی در برخ-

 Query | SQL Specific | Pass-Through“ن مشکل را با انتخاب ید ای توانیدرك آن ناتوان باشد ، شما م

 .د یی حل نماAccess یاز منو “
 ی بر مSelect Data Sourceبه پنجره محاوره جاد شد ، ی ا(data source) که منبع داده ین باریاول

ك ی یستیبا. د ییك نمای کلOKبر . د ییست انتخاب نماید از لیجاد کرده ای را که ایمنبع داده ا. د یگرد
د یی بر تای مبنیزیچ چیه. جاد شده باشد ی شما ایگاه داده راه دور با تمام داده هاینسخه از جدول در پا

 .د یی نما(link)گاه داده راه دور متصل ی تا جدول را به پایاز داریشما ن. د ید دیارسال داده، نخواه
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IV.  دریافت وارسال جداول 
 دریافت یك جدول از یك پایگاه داده راه دور

به . د یی را انتخاب نما(Tables)گاه داده ، قطعه جداول یدر پنجره پا. د یی را باز نماAccessگاه داده یپا
 .د یی را انتخاب نما”Get External Data ، “Import و سپس از دی بروFile یمنو

را انتخاب نموده ، پنجره محاوره  ”To an External File or Database“نه یدر محاوره ، گز
“Save As”در بخش .  شود یش داده می نماSave As Typeنه ی ، گزODBC Database را 
 . د ییانتــخاب نما

د ی خواستی که میاگر جدول.  شود یدار می پد”Import Object“پنجره  .دییك نمای کلImportبر 
 .د یك کنی کلOkست باشد ، آنرا انتخاب کرده و بر ید در لییافت نمایدر

Accessق اتصال یگاه داده راه دور از طریله پرس و جو با پای جدول را بوسODBCکند یافت می در  .
 Accessد تا ییك فنجان قهوه صرف نماین یبنابرا. کند باشد  تواند یك جدول بزرگ می ین اتصال برایا

 !کار خود را انجام دهد 
 گاه داده راه دور یك جدول به پایارسال 

 ی را برایجدول. د ی بخش جداول را انتخاب کنDatabaseدر پنجره . د ی را باز کنAccessگاه داده یپا
 مشاهده Exportد ، پنجره ی بروGet External Dataل و سپس به ی فایارسال انتخاب کرده به منو

پنجره انتخاب منبع داده . د ییك نمای کلOkد ، بر ی خواهی است که شما میاگر نام جدول همان.  شود یم
د یك منبع داده جدیما .د یی را انتخاب نماMachine Data Source ، (tab)بخش .  شود یدار میپد

 Newبر .  کند یگاه داده را آسان مین امر تماس مجدد با پایا. م ی کنیجاد میگاه داده این پای ایصرفا برا
 را انتخاب User Data Source.  شود ی باز مCreate New Data Sourceپنجره . د ییك نمایکل
پانل ، . د یك کنی کلNextبر . د ینیست برگزی را از لMySQLك کرده و راه انداز ی کلNextبر . دیینما

 .د ییك نمای کلFinish یبر رو.  دهد یشما را نشان ماطالعات راه انداز 
 یمنبع داده ا. د ی گردی بر مSelect Data sourceشما به محاوره . جاد شد یپس از آنکه منبع داده ا

ك نسخه مشابه از ی یستین امر بایا. د یك کنی کلOkو بر . د ییست انتخاب نماید از لیجاد کرده ایرا که ا
گاه داده ی جدول را به پایستیشما با.جاد کند ی شما ای داده راه دور با تمام داده هاگاهی پایجدول بر رو

 اتصال جدول ، از بخش جداول ، جدول مورد نظر را انتخاب کرده به یبرا. دییراه دور منتقل نما
File|Get External Data | link Tables در پنجره ، linkاز نوع ییلهای ، فا ODBC Database 

 Machine Dataاز بخش .  شود ی ، ظاهر مData Sourceپنجره محاوره . د یی را انتخاب نما ،()
Sourceد ی شاین پنجره خواهند آمد اولیچند. د ییگاه داده خود را مجددا انتخاب نمای ، نام منبع داده پا

 ممکن یگر ید. د ید ؟ جدول مورد نظر را انتخاب کنیوند دهید پی خواهیاز شما بپرسد کدام جدول را م
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اکنون جدول دوم با همان  ).ید اصلیکل.( کتا باشد یر ی مقادی  دارایستیاست از شما بپرسد کدام ستون با
د با ی توانیشما م. ن جدول راه دور است ی دهد که ای نشان م“ کره ”کن یك آیاما .  شود ینام ظاهر م

د ی توانیك فرم که شما میجاد یا ایه آن یر پاك گزارش بیجاد یا. د یگر جداول کار کنین جدول مانند دیا
 .د ی جدول راه دور استفاده کنی بروز رسانیبرا

 .  باشد ید ضرورید ارسال کنی خواهی که می ستونها در جدولیر نام برخییممکن است تغ: اخطار 
MySQLاکثر عبارات . کرده است ) رزرو ( ره ی خود ذخی کلمات را برای برخSQLبه . ند  ، رزرو شده ا

ك ستون ید از آن به عنوان نام ی توانین شما نمیبنابرا. ك کلمه رزرو شده است ی UPDATEعنوان مثال 
 . کسان باشد یا ستونها ید با نام جداول و یجز آن ، نام توابع نبا. د یاستفاده کن

و . د ی بروFile | Get External Data | Link Tableبه . د ی را باز کنAccess یگاه داده تهیك پای
گاه داده ی را انتخاب و نام پاMachine Data Sourceبخش . دیی را انتخاب نماODBC با نوع ییلهایفا

 .د ییك نمای کلOkبر . د ینیست برگزیخود را از ل
 ی را که میجدول. د ینیك فهرست از نام جداول ببی یستیشما با.  شود یدار می پدLink Tableمحاوره 

 .د یك کنی کلOkد انتخاب و بر یصل شود به آن متیخواه
ا یان ستون یاز آن م. د ینی بی را میشما فهرست.  خواهد آمد Select Unique Identifierمحاوره 
 .د یی باشند ، مشخص نماید اصلید به عنوان کلی خواهی را که مییستونها
ك ی کند که یمشخص م “ کره ”نشانه . د ینیك جدول راه دور در بخش جداول خود ببی یستیشما با

 . د ینی خود را در آن ببی داده هایستید بایجدول را باز کن. جدول به منبع داده راه دور متصل شده است 
نام .  گذارد یگاه داده راه دور اثر می دارد که بر ارسال جداول به پای مشکلMS Access 2000: اخطار 

 File | Export | Select ODBCر شما فقط به اگ.  شوند یگاه داده ارسال نمیجدول هنگام صدور پا
کرو سافت ین مشکل توسط مایا.  ظاهر خواهد شدODBCك خطا ید ی را انتخاب کنMyODBCرفته و 

گاه داده راه دور ی که در پایالبته اتصال به جداول.  وجود ندارد Accessد یش جدیرایحل شده ودر و
د از ی توانی شما مشکل داشت مAccess   کهیدر صورت.  کند یجا نمیوجود دارند مشکل ا

XP/Access 95/ 97د یی ارسال جداول استفاده نمای برا. 
 

 MyODBCانتخاب ها و سازگاری با 
 ODBCسازگاری با 
 MySQL ین نکات از راهنمایا.  وجود دارد ODBC شما با ی سازگارکردن داده هایچند نکته برا

ر نشان داده شده در جدول یاما با استفاده از مقاد. ژه اند ی ویری مقاد(”Zero“)ر یمقاد. گرفته شده است 
 آن از ید به جای توانین میهمچن. د یح به آنها ارجاع دهیا به طور صری کرده و ید آنها را نگهداری توانیم
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 که در ”zero“خ یر زمان وتاریمقاد. ز آسانتر است ی نوشتن نید که برای استفاده کن۰ای ’0‘
MyODBCك به ی رفته باشند به طور اتومات به کارNULL در MyODBC 2.50.12ل ی و باالتر تبد

 .  را بکار بردیرین مقادی تواند چنی نمODBCچون .  شوندیم
MyODBCر ی مقادBLOB را به عنوان LONGVARBINARYر ی و مقادTEXT را به عنوان 

LONGVARCHARکند یف می تعر  . 
-0000‘خ ی که تاریهنگام. ره شود ی تواند ذخی مMyODBC در ’00-00-0000‘خ بخصوص یتار

 و MYODBC 2.50 در NULLبه طور خودکار به .  شود ی استفاده مMyODBC  ، در ’00-00
 .خ را بکار بردین نوع تاری تواند ای نمODBC گردد چون یل میباالتر تبد

 که به عنوان ییا گردانند و نوع ستونهی بر مCHAR ی را بجاVARCHAR ، اکنون یتوابع رشته ا
CHARره شده اند به صورتی ذخ VARCHAR ن عمل باعث بهتر شدن عملکرد یا.  شوندیل می تبد
 را دچار MySQL یمی قدینت های از کالی ممکن است برخیول.  گرددی مMyODBCراه انداز 
 .ند  استفاده کنCHARلد ی نوع فی بجاVARCHARلد ی توانند از نوع فی که نمییآنها.ندیمشکل نما

 
  MyODBCآموختن انتخابهای 

 
MyODBCن انتخاب را که بر رفتار اتصال ی دهد تا چندی به کاربر اجازه مODBC موثراند انتخاب 

 .م ی دهینه ها را شرح می از گزیبرخ. دینما
Trace MyODBC 

 ارسال شده اند MyODBC که به کارگزار SQL از دستورات (LOGGING) ینه واقعه نگارین گزیا
. د است ید مفیگاه داده ، روبرو هستی دشوار به پای که شما با اتصالیانتخاب فوق زمان.  سازدی فعال مرا

 یستید که شما بایتوجه کن. (  شود ی نوشته م\:Cو ی و در درا”myodbc.log“ل یگزارش در فا
MySQL.dllیرید و از بکارگیین انتخاب استفاده نمای ای را برا mysql2.dllن یاول.) د ین کی خوددار

 MySQL به کارگزار MyODBC که یید پرس وجو هایجاد کردیل گزارش ایك فای که شما یبار
 یــله جستـــجوید پــرس و جــوها را به وسی بتـــوانیســتیبا. د ی کنـــیفرستاده اسـت را بررســـ

 . د یابی بMyODBC.logل ی در فا "mysql_real_query<"رشــته 
ALLOW BIG results 

SQL_BIG_ Resultتواند با ی م GROUP BY و DISTINICTنه ساز گفته ی به کار رود تا به به
ما جداول ی مسقMySQLن حالت ، یدر ا.  داشته باشد یاری بسی تواند سطرهایشود مجموعه پاسخ م

 موقت
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م دهد به  انجایك مرتب سازی دهد تا یح مین حالت ، ترجی در ا MySQL. از بکار برد یرا در صورت ن
 . انجام دهد GROUP BY عناصر یك جدول موقت بر روی آنکه یجا

Don’t Prompt on Connect 
 ی ، نام کاربری شود  از کاربر نخواهد خواست تا به صورت دستیجاد می اODBCك اتصال ی که یهنگام

 )از یر اطالعات مورد نیواحتماال سا( د یو رمز عبور را وارد نما
 :ن قرارند یانه ها از یر گزیسا

Ignore # in #.table.  

Use manager cursors (experimental).  

Don't use setlocale.  

Pad CHAR to full length.  

Return table names in SQLDescribeCol.  

Use compressed protocol.  

Ignore space after function names.  

Don't optimize column width.  

Force use of named pipes.  

Change BIGINT columns to INT.  

No catalog (experimental).  

Read options from C:\my.cnf.  
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 PHPاجرای ایمن اسکریپت های 
 استفاده از مخفی کننده اسکریپت

وجود داشته پت ی اسکری قسمتهای عبور آن در برخیاز است که رمز هایگاه داده نیك پای اتصال به یبرا
ن اطالعات اگر شما یا. گر شما ممکن است اطالعات حساس خود را داشته باشند ی دیپت هایاسکر. باشد 
تان از یپتهایحفاظت کردن اسکر. د ، ممکن است افشا شوند ی خود را پنهان نکنPHP یپت هایاسکر

د توسط ی پوشانیپت را میك اسکری که شما یهنگام.  شود ی گفته م”wrapping“ کنجکاو یچشمها
نان از ی حصول اطمی را برایمنی ایشهای شما را پنهان کرده و آزمای که برنامه اصلیگریپت دیاسکر
 . گردد ی می دهد ، فراخوانی مجاز انجام میابیدست

 نند ؟ی بیگر کاربران رمز عبورها را چگونه مید
 :دو راه وجود دارد 

 وب تان و در درون یشه اصلی خود را در ری و رمز عبورهادی دقت به خرج ندهیاگر شما به اندازه کاف )۱
مانند (د ی شود، قرار دهیل نمیه و تحلی تجزPHP که توسط مفسریلیفا

http://www.mysite.com/pass.txt  (اتش را بدست آورد یافت کند و محتوی تواند آنرا دری میهر کس .
 . ن امر به شدت نادرست است یا
ا یم ی تواند توسط وب سرور به طور مستقید که می قرار دهیلی خود را در فایاگر شما رمز عبورها ) ۲

ن روش بجز ی ایریبکار گ. که در گروه شما و در همان سرور هستند ، خوانده شود یگر کاربرانیله دیبوس
 . شود یه نمی داشته باشند توصیك وب سرور اختصاصی توانند ی که میتوسط افراد

 توانند ید آنها میگر کاربران قابل خواندن است ، قرار دهیل که توسط دیك فایا در اگر شما رمز عبور ها ر
ن ی وب از ایزبانهای میبرخ. ما بخوانند یلها را مسقی به شاخه شما رفته و فاTelnetا ی وFTPله یبوس

 که شما وارد ی را هنگام”usr/home/username“.( کنند ی میری جلوگ”chrooting“رفتار توسط 
زبانها ی از میاریاما بس.) شه است یر ریی تغی برا UNIX دستور Chroot.  کند ی م”/“د برابر با یشو یم

گر ی را به دی که صرفا اجازه خواندن آن به وب سرور داده شده است ، اجازه دسترسییلهایدر مورد فا
 ی مشخه کاربرسند که بای بنویپتی توانند اسکریگران میز دین حالت نیدر ا.  دهندیکاربران نم

“nobody” که در سرور وجود دارد و صرفا توسط ییلهای تواند به تمام فایپت مین اسکریو ا.  کار کند 
 .دا کندی پی شود ، دسترسیآن خوانده م
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Wrappingچگونه از این امر جلوگیری می کند ؟  
Wrappingشما قرار یبر نام کاربر داشته باشد را برای تواند دسترسیل می که به فای کسی نام کاربر 

 آنها یل از اجرای درخواستها ، قی بر رویتی و آزمون امنین بررسیمن ، چندی کننده ایك مخفی.  دهد یم
 .  دهد یانجام م

Php-cgiwrapست ؟ی چ 
 ی برنامه های کننده برایپت مخفیك اسکری cgiwrap.  است PHP ی کننده برایپت مخفیك اسکری

Perl است و php-cgiwrap نسخه مربوط به PHP آنست که توسط  PairNetworks ه شده و ی ته
 ی برایگری دید روشهای کنی استفاده میگریزبان دیاگر از م.  کند ی آنان کار می سرورهایصرفا بر رو

 .د ید از آنها استفاده کنی توانی کردن وجود دارد که میمخف
 پوشش شفاف 

زبانان وب ی میبرخ.  صفحات است یمنی ایشفاف برا مربوط به پوشش PHPن بحث ما درباره یآخر
ند و ی استفاده نماphp3.اگر صفحات از پسوند . ه کرده اند ی اراPHP صفحات ی براینفکیپوشش شفاف ال

 کنند اما نکته مهم ید شد که صفحات شما از پوشش استفاده مین صورت شما اصال متوجه نخواهیدر ا
 .د یین باره پرسش نمای وب خود در ایزبانیآنست که از فراهم کننده خدمات م

د تا به طور ی استفاده کنmod-rewriteد از ی توانیشما م. ن کار وجود دارد ی ای اجرای برای مختلفیراهها
ا از خدمات سرور ی.  کننده ارسال شود یپت مخفیق اسکری از طرPHP یخودکار تمام درخواستها

Apache suExecیشتر از نشانیطالعات ب ایبرا. د یی استفاده نما 
http://www.apache.org/docs/suexec.htmد ی استفاده کن. 

 ی برای نکرده ، و راهینیش بیتان پیپت هایمن اسکری ای اجرای برایزبان وب شما راهیاگر م: اخطار 
 نسبت شترید که بی مراجعه کنیزبانی به میستیبا. دید کاربران کنجکاو نداری کردن رمز عبور ها از دیمخف

 .ل است یت قایت کاربران اهمیبه امن
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