
 1 تخص  -php خی اچ خی آهَزش

 هقذهِ

 تِ ٍ اسسفادُ هَقعیر ایي از افرادی رٍ ایي از اًذ آهذُ ٍجَد تِ هخسلفی اّذاف جْر زیادی ّای سایر ٍب ایٌسرًر سراسری ضثکِ گسسرش تا

 یک زَسعِ جْر اهکاًاذ زواهی کِ اسر ّایی زتاى از یکی php ًَیسی ترًاهِ زتاى.اًذ گرفسِ فرا را سایر طراحی ٍ حرفِ،گسسرش یک عٌَاى

. کٌیذ فراّن دخَ ترای را هٌاسثی ضغلی زهیٌِ زتاى ایي یادگیری تا زَاًیذ هی ًیس ضوا.داراسر را سایر

Php ًَیسی ترًاهِ زتاى تا کِ کساًی.ضَد هی زفسیر سرٍر زَسط زتاى ایي دسسَراذ کِ هعٌی تذیي تاضذ هی سرٍر سور زتاًی C داضسِ آضٌایی 

 هی ضوا ٍ ًذارد خاصی ًَیسی ترًاهِ هحیط زتاى ایي.کٌذ هی اسسفادُ MySql اطالعازی تاًک از php.گیرًذ هی فرا را زتاى ایي سرعر تِ تاضٌذ

 اسسفادُ NuSphere هثل خیطرفسِ ٍیرایطگر یک از کار راحسی ترای کِ اسر ایي ها زَصیِ ٍلی کٌیذ ًَیسی کذ NotePad درٍى حسی زَاًیذ

 تِ کذّا اًسقال ٍ ساخسي فراّن ٍلی اسر سرٍر سور Php چَى تاضذ هی سرٍر تِ ًیاز زتاى ایي دسسَراذ اجرای ترای گفسن کِ طَر ّواى.کٌیذ

 لح یا خاًگی سیسسن رٍی تر را هجازی سرٍر Xampp هثل افسار ًرم یک تا زَاًیذ هی ضوا گیرد،ٍلی هی ها از را زیادی ٍقر ٍ تاال ّسیٌِ ّن سرٍر

. تاضیذ داضسِ خَد زاج

 ًیاز خیص

 Html تا آضٌایی

ًیاز  هَرد اتسار

 

 (.دٌّذ هی اًجام را کار ّویي Easy php یا WampServer هثل افسارّایی ًرم) Xampp سرٍر ساز ضثیِ افسار ًرم -

 افسار ًرم از اسسفادُ آهَزش

 ٍ Apache ضذُ ظاّر خٌجرُ از.کٌیذ کلیک ترًاهِ آیکَى رٍی تر ٍ رفسِ Taskbar راسر سور تِ سدس کٌیذ اجرا را ترًاهِ ًصة از تعذ

MySQL کٌیذ اجرا ٍ اًسخاب را .

 

 

. تریسیذ ًصة هحل در ٍاقع htdocs خَضِ در را  php فایل اسر کافی Xampp افسار ًرم از اسسفادُ ترای



 

. کٌیذ اجرا ٍ ٍارد هرٍرگر در را زیر آدرس ًسیجِ هطاّذُ ٍ کذ اجرای ترای

 

 ّن ضرٍری کِ هیرین تعذی اتسار سراغ تِ حاال.کٌیذ اًذاری راُ خَد کاهدیَزر رٍی تر را سرٍر یک Xampp از اسسفادُ تا گرفسیذ یاد ایٌجا زا

. تخطذ هی سَْلر ها کار تِ آى از اسسفادُ ٍلی ًیسر

(. کٌیذ اسسفادُ …ٍ Dreamweaver یا Php Editor از زَاًیذ هی الثسِ) آساى ًَیسی کذ جْر NuSphere افسار ًرم -

 افسار ًرم از اسسفادُ آهَزش

. کٌیذ اًسخاب را New ٍ رفسِ File هٌَی تِ افسار ًصة اجرای ٍ ًصة از تعذ

 

. کٌذ هی خطسیثاًی خٌجرُ ایي در هَجَد ّای زتاى از افسار ًرم ایي اسر هطخص کِ طَر کٌیذ،ّواى اًسخاب را Php File.php ضذُ ظاّر خٌجرُ از



 

. ضَد هی ٍاقع اسسفادُ هَرد تعذی جلساذ در کِ ضَین هی nusphere افسار ًرم کذًَیسی هحیط ٍارد تاال هراحل اًجام از تعذ

 

 تْسر.کٌیذ رخیرُ را خرًٍذُ ًظر هَرد هحل در Save هٌَی زیر ٍ File هٌَی از زَاًیذ هی کِ ایذ ساخسِ php فایل یک ضوا تاال هراحل اًجام از تعذ

 nusphere افسار ًرم کِ تاضیذ داضسِ زَجِ الثسِ.کٌیذ اجرا را آى تسَاًیذ کِ کٌیذ رخیرُ xampp افسار ًرم از htdocs خَضِ در را فایل ایي اسر

. ًیسر ها ًیازّای رفع قادر زٌْایی تِ ٍلی دارد php ّای فایل اجرای جْر سادُ داخلی هَزَر یک

 اًسقاداذ ٍ ًظراذ،خیطٌْاداذ تا.ًَیسین هی ّن تا را php کذ اٍلیي تعذ جلسِ در.تاضذ گرفسِ قرار ضوا زَجِ هَرد آهَزش از جلسِ ایي اهیذٍارم

. کٌیذ یاری را ها خَد
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