
 4بخص  – phpآهَصش پی اچ پی 

 هثال اص داسم لصذ بْتش گیشی یاد بشای.بگزاسین ضوا اختیاس دس سا خَد ّای داًستِ اًذن باضین تَاًستِ ٍ باضیذ بَدُ ّوشاُ ها با ایٌجا تا اهیذٍاسم

 بِ لسوت ایي دس.بگیشیذ یاد سا صباى ایي دستَسات تَاًیذ هی ّن وتاب یه خشیذى با ضوا صیشا وٌن استفادُ دستَسات با سابطِ دس واسبشدی ّای

 .پشداصین هی فشم تَسط اطالعات اسسال ضیَُ ٍ  فشم یه بشسسی

 .بگَیین آهذ خَش اٍ بِ ٍ وشدُ دسیافت سا ضخصی ًام فیلذ یه طشیك اص داسین لصذ

 ٍ وٌیذ تایپ </body> ٍ <body> هیاى سا صیش وذّای ٍ وٌیذ ایجاد HTML File ًَع اص جذیذ پشًٍذُ یه ٍ وشدُ باص سا Nusphere افضاس ًشم

 .وٌیذ رخیشُ form.html ًام با سا صفحِ سپس

 

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

name : <input type="text" name="yourname"> 

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

</form> 

 

 بِ فشم اسسال جْت سالاس دووِ یه ٍ اطالعات دسیافت جْت text ًَع اص فیلذ یه داسای وِ وشدین ایجاد html اص استفادُ با فشم یه ایٌجا تا

 .است ضذُ استفاد فشم دس وِ است ّایی خصیصِ وٌیذ دلت بْص بایذ ایٌجا وِ ای ًىتِ تٌْا.باضذ هی ضذُ گفتِ هحل

 فایل ایي بِ بایذ ها فشم یعٌی است welcome.php با بشابش باال وذ دس وِ وٌذ هی هطخص سا فشم اسسال هحل وِ است action ها خصیصِ اٍلیي  -

 .ضَد اسسال

 وِ داسد ٍجَد اطالعات اسسال بشای get ٍ post ضیَُ دٍ ول دس.وٌذ هی هطخص سا اطالعات اسسال ضیَُ وِ باضذ هی method بعذی خصیصِ  -

 واسبش تَسط وِ وٌذ هی اسسال آدسس ًَاس طشیك اص سا اطالعات get صیشا است خَسداس بش باالتشی اهٌیت اص post ٍ باضذ هی اهٌیت دس آًْا تفاٍت

 .باضذ هی واساوتش 100 همذاس بِ اطالعات اسسال دس هحذٍدیت داسای get ایي بش عالٍُ ٍ است هطاّذُ لابل

 .ضَد هی لحاظ get فشض پیص صَست بِ ًطَد هطخص method خصیصِ وِ صَستی دس

 اطالعات پشداصش ٍ دسیافت بشای صفحِ ایي بِ ًیاص پس ضًَذ هی اسسال welcome.php بِ ضذُ دسیافت اطالعات وِ ضذُ هطخص ایٌجا تا

 .داسین

 : وٌیذ تایپ آى دسٍى سا صیش ّای وذ سپس.وٌیذ رخیشُ form.htm هحل دس welocome.php ًام با ٍ وشدُ ایجاد php جذیذ پشًٍذُ یه

 

<?php 

name = $_POST['yourname'];$ 

echo "welcome $name";  
 ؟>

 

 ها هتذ همذاس وِ صَستی دس.وشدین رخیشُ آى دس _$POST آسایِ ٍسیلِ بِ سا دسیافتی همذاس ٍ وشدُ ایجاد $name ًام بِ هتغیش یه ابتذا باال وذ دس

get اص بایذ بَد GET$_ ُاص ایٌجا دس ّن ها ٍ وٌین استفادُ آى ًام اص بایذ فشم همادیش دسیافت بشای.وشدین هی استفاد yourname ِبشای و input 

 .وشدین چاپ سا $welcome ٍ name سضتِ echo تابع اص استفادُ با سپس.وشدین استفادُ بَد



 .ضًَذ ًَضتِ بضسي حشٍف با حتوآ بایذ ٍ بَدُ php پیطفشض دستَسات اص باال ّای آسایِ وِ باضیذ داضتِ تَجِ

 : وٌیذ تَجِ صیش وذ بِ

 

echo "welcome ".$name; 

 

 ّایی صهاى دس یعٌی.وشدین استفادُ ًمطِ یه ٍسیلِ بِ ّا سضتِ الحاق اص ایٌجا دس ها وِ تفاٍت ایي با ٍلی داسد لبلی وذ هثل ای ًتیجِ ّن باال سٍش

 .ضَد هی استفادُ سٍش ایي اص وٌین ٍصل ّن بِ سا سضتِ چٌذ باضذ ًیاص وِ

 بشای ٍلی.آهَصین هی باسُ ایي دس سا بیطتشی هباحث ضشطی دستَسات یادگیشی اص بعذ آیٌذُ جلسات دس ٍلی سساًن هی پایاى بِ ایٌجا دس سا آهَصش

 .وٌیذ همایسِ ٍ بشسسی هشٍسگش آدسس ًَاس طشیك اص اجشا اص بعذ سا ًتیجِ ٍ ببشیذ واس بِ سا get هتذ ّن باس یه توشیي
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