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واحد كارپنجم   

پس از مطالعه اين واحد كار از فراگير انتظار مي رود كه:
1 - مفهوم زبان هاي Client Side و Server Side را بداند.

2 - با PHP آشنايي كلي داشته و كاربرد آن را بداند.
3 - امكانات الزم براي نصب PHP را بشناسد.

4 - بتواندPHP  را در محيط هاي ويندوز و لينوكس راه اندازي كند. 
   httpd.confو  php.ini از طريق فايل هاي Apache و  MySQL ،PHP ــدي ــا پيكربن 5 - ب

آشنا باشد.
6 - بتواند برنامه PHP  را تست و بررسي نمايد. 

  زمان(ساعت) 

عملىنظرى
48

PHP نصب
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مقدمه 
ــهPHP  را به                                     ــد ك ــود دارن ــددي وج ــاي متع ــه  ه ــدوز برنام ــل وين ــتم عام در سيس
همراه برنامه  ها و نرم   افزارهاي جانبي مورد نياز براي برنامه   نويسان راه   اندازي كرده و تمام 
ــتفاده   ترين اين برنامه   ها  ــرويس   هاي مربوط به آن ها را ارائه مي   دهند. چند مورد از پراس س
ــر كدام از اين برنامه  ها را نصب  ــد از: PHPtraid،EasyPHP ،WAMP  وSQLware . ه عبارتن

كنيد، برنامه   هاي Apache ،PHP و MySQL نيز نصب مي   شوند. 

 PHP 1-5 آشنايي با زبان

PHP يك زبان اسكريپت نويسي است كه براي محيط وب نوشته شده است، اين زبان 

ــته شدن نياز به محيط خاصي ندارد و كدهاي آن را حتي مي توانيد در محيط ساده  براي نوش
Notepad بنويسيد. 

زبان هاي برنامه نويسي و اسكريپت نويسي وب به طور كلي به دو دسته اصلي تقسيم مي شوند: 
 Client Side •

 Server Side •

ــه روي كامپيوتر  ــود ك ــرويس گيرنده) به برنامه  هايي گفته مي ش ــمت س Client Side (س

ــوند مانندHTML  و جاوا اسكريپت.Server Side  (سمت سرويس دهنده)        كاربر اجرا مي ش
برنامه  هايي هستند كه روي سرويس دهنده اجرا مي شوند و سرويس گيرنده فقط نتايج اجرا 

را مشاهده مي كند، مانند ASP ،PHP و...
 

1-1-5 نصب PHP در لينوكس 
ــتم هاي  عامل مختلف  يكي از مهم ترين ويژگي هاي زبان PHP قابليت اجرا روي سيس
ــتفاده از امكانات مختلف PHP نيز مي توانيد از برنامه هاي سرويس دهنده  ــت، براي اس اس
مختلف از قبيل WAMP استفاده نماييد، اما اگر بخواهيد بدون استفاده از اين گونه برنامه ها، 
ــر را روي لينوكس نصب  ــد حداقل امكانات زي ــات PHP بهره بگيريد باي ــام امكان از تم

نماييد:
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   Apache   • 
 MySQL  •

براي نوشتن كدهاي PHP در لينوكس نيز نياز به محيط كدنويسي مخصوص نيست و 
حتي مي توان از ويرايشگرهاي متني ساده استفاده كرد.

2-1-5 نصب PHP در ويندوز 
ــروع برنامه نويسي باPHP ، مي توانيد از  ــاره شد، براي ش همان طور كه پيش از اين اش
 WAMP سرويس دهنده هاي مختلفي استفاده كنيد، از بين اين گونه برنامه  ها، سرويس دهنده
ــت. در اين واحد كار با  ــان PHP برخوردار اس ــيار زيادي بين برنامه  نويس از محبوبيت بس

روش نصب اين برنامه آشنا مي شويد. 
CD مربوط به برنامه WAMP را در درايو مربوطه قرار دهيد.

ــد WAMP را از اينترنت دانلود نماييد،  ــر CD اين برنامه را در اختيار نداريد مي تواني اگ
يكي از آدرس هاي دريافت اين برنامه عبارت است از: 

http://www.en.wampserver.com/download.php

روي آيكن مربوط به نصب WAMP دابل كليك كنيد.

شكل 5-1

پنجره شكل 2-5 ظاهر خواهد شد.
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شكل 5-2
در اين پنجره روي دكمه Next كليك كنيد.

شكل 5-3
ــكل 3-5، دكمه راديويي I accept the agreement را انتخاب كرده و روي  در پنجره ش

دكمه Next كليك كنيد. 
در كادر متني شكل 4-5 مسير نصب برنامه مشخص شده است كه به طور پيش فرض 
پوشه wamp در درايو مربوط به ويندوز انتخاب شده است، چنانچه مي خواهيد اين مسير 
ــير دلخواه خود را براي  ــرض را تغيير دهيد روي دكمه Browse كليك كنيد و مس پيش ف

نصب اين برنامه تعيين كنيد. 
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شكل 5-4
توصيه مي شود مسير نصب WAMP را يك مسير ساده انتخاب كنيد كه از اين پس براي 

دسترسي به  مسير آن دچار مشكل و سردرگمي نشويد. 
 All Programs پس از نصب در منوي WAMP شكل 5-5 نام پوشه اي را نشان مي دهد كه

درون آن قرار مي گيرد. 

شكل 5-5

در صورت دلخواه مي توانيد اين پوشه و نام آن را با استفاده از دكمهBrowse  تغيير دهيد. 
روي دكمه Next كليك كنيد.

شكل 5-6
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ــر آن را انتخاب كنيد، از اين  ــكل 6-5 يك كادر عالمت وجود دارد كه اگ ــره ش در پنج
ــن شدن سيستم و راه اندازي ويندوز، برنامه WAMP به طور خودكار  پس به محض روش
راه  اندازي و آماده استفاده مي شود. در غير اين صورت قبل از اين كه بخواهيد از آن استفاده 
كنيد بايد حتمًا قبل از شروع به كار، WAMP را از مسير برنامه هاي نصب شده روي سيستم 

از طريق منوي Start و زير منوي Application، اجرا كنيد. 
در پنجره شكل 7-5 روي دكمه Install كليك كنيد. پس از چند ثانيه فايل هاي اين برنامه 

روي رسانه ديسك سخت ذخيره مي شوند و كادرمحاوره شكل 8-5 ظاهر مي شود. 

شكل 5-8

شكل5-7

ــير پيش فرض ريشه براي قرار دادن فايل هاي مربوط به سايت  در اين كادرمحاوره مس
  WWWو در پوشه WAMP تعيين شده است، اين مسير به طور پيش   فرض در مسير نصب
ــت، اگر مايل بوديد مي توانيد اين مسير را عوض كرده و مسير موردنظر  ــده اس انتخاب ش

خود را براي ذخيره فايل ها و اطالعات مربوط به سايت تعيين كنيد.

ــير را به خاطر بسپاريد، زيرا از اين پس حتماً بايد فايل  هاي مربوط نكته اين مس
ــه قرار دهيد. در غير اين  صورت نمي  توانيد از  ــايت را در اين پوش به وب س

امكانات WAMP استفاده نماييد.
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پس از انتخاب مسير و كليك روي دكمه OK كادرمحاوره شكل 9-5 ظاهر مي شود. 
ــكل 9-5 بايد مرورگر وب پيش  فرض براي اجراي صفحات را تعيين كنيد، اين  در ش
مرورگر به طور پيش فرضInternet Explorer  است، اما در صورت دلخواه مي توانيد مرورگر 
ديگري كه آن را قبالً روي سيستم خود نصب نموده   ايد، از مسير نصب انتخاب كنيد و روي 

دكمه Open كليك نماييد.
در پنجره شكل 10-5 روي دكمه Finish كليك كنيد.

شكل 5-10
شكل5-9

روي ناحيه تذكر از نوار وظيفه يك آيكن به شكل نيم دايره سفيد ظاهر مي شود.
ــت مواقعي به صورت زردرنگ يا قرمزرنگ ظاهر شود، اين به  اين نيم   دايره ممكن اس

آن معناست كه سرويس  ها به طور كامل در حال اجرا نيستند.

شكل 5-11 شكل 5-12
در اين صورت براي اجراي مجدد سرويس ها روي آيكن نيم دايره كليك كنيد.

ــرويس  هاي Apache و MySQL عالمت قرار  ــكل 13-5 توجه كنيد، بايد كنار س در ش
ــرويس در حال اجراست، در  ــت كه س ــد، وجود اين عالمت      به اين معناس گرفته باش
شكل 13-5 اگر عالمتي به شكل       كنار هر يك از اين سرويس ها قرار گرفته بود به اين 
ــرويس متوقف شده است، در اين صورت، ماوس را روي آن سرويس  ــت كه آن س معناس

نگه داريد تا زير منوي مربوطه باز شود.
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ــه                      گزين روي  ــرويس  س ــراي  اج ــراي  ب
ــكل  (ش ــد   كني ــك  كلي  Start/Resume Service

 .(5-14
براي اين كه اطمينان پيدا كنيد سرويس  دهنده 
ــكل 13-5 گزينه        ــد در ش ــي كار مي كن به خوب

شكل Localhost5-13 را انتخاب كنيد. 

شكل 5-14

شكل 5-15

اگر پنجره اي مانند شكل 15-5 در مرورگر نشان داده شود، به معناي صحت عملكرد 
ــت. اين سرويس  ها مانند ساير سرويس  هاي در حال اجرا بوده و مي توانيد آن ها  سرويس هاس

را در ليست سرويس هاي ويندوز مشاهده كنيد.
ــه                                           گزين روي   Control Panel ــير  مس از  ــدوز  وين ــرويس  هاي  س ــاهده  مش ــراي  ب

Administrative Tools دابل كليك كنيد و در آن برنامه Services را باز كنيد. 

در شكل 16-5 ليست سرويس هاي در حال اجرا روي ويندوز نشان داده شده است،   همان  
 طور كه مالحظه مي كنيد سرويس  هاي wampapache و wampmysqld نيز در حال اجرا هستند.
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پس از نصب برنامه WAMP ديگر نيازي به نصب Apache و MySQL نيست نكته
و مي توانيد بدون درگير شدن با آن برنامه  ها، كار با زبان PHP را شروع كنيد.

شكل 5-16

2-5 نصب PHP در لينوكس 

ــد Apache  را نصب كنيد، پس از  ــدازيPHP  در لينوكس ابتدا باي ــراي نصب و راه  ان ب
  PHPكه در واحدهاي كار قبل با آن آشنا شديد، مي توانيد كدهاي مربوط به Apache نصب

را از سايت PHP به آدرسwww.PHP.net  دريافت كنيد. 
در سيستم عامل لينوكس براي فراهم شدن امكان اجراي كدهاي PHP توصيه مي شود 
ــتم خود نصب نماييد. پس از اتمام مراحل نصب Apache، بايد  ابتداApache را روي سيس

فايل هاي مربوط به نصب PHP در لينوكس را از اينترنت دريافت نماييد.
ــير                                  وآن رادرمس ــام داده  تغييرن  php.ini ــه  ب را   php.ini-dist ــل  فاي  PHP ــب  پس ازنص

 /usr/Local/Lib/ كپي كنيد.

ــدهنده وب Apache را پيكربندي كنيد.  ــه بعدي بايد يكي از فايل هاي سرويس  در مرحل
براي اين منظور فايلhttpd.conf  را از مسير  /usr/local/apache/پيدا كنيد، آن را باز كنيد و دو 

سطر زير را به انتهاي آن بيفزاييد: 
Load Module php5_module modules/libphp5.S0

Add Type application/X_httpd_php.php.phtml
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سپس در همان فايل دنبال كلمه DirectoryIndex بگرديد و آن را به صورت زير تغيير دهيد: 
DirectoryIndex  index.php  index.htm

فايل را ذخيره كنيد و سپس آن را ببنديد.
پس از طي مراحل فوق، سرويس Apache را از مسيري كه نصب شده بود اجرا كنيد.

     3-5 فايل php.ini در ويندوز 

اگر از  WAMPبراي نصب و راه  اندازيphp  استفاده كنيد، فايل مذكور به طور خودكار 
در شاخهsystem32  ويندوز كپي مي شود. اما در ساير روش  ها بايد توسط فردي كه PHP را 

نصب مي  كند، به طور دستي از مسير نصب PHP درون پوشه system32 كپي شود.
براي دسترسي به اين فايل روي آيكن نيم  دايره از برنامه WAMP كليك كنيد. روي گزينه

config files و پس از آن در زير منوي باز شده روي گزينهphp.ini  كليك كنيد.

شكل 5-17

ــتورالعمل محتويات فايل   نكته ــزوم و مطابق دس ــعي كنيد فقط در مواقع ل س
php.ini را دستكاري كنيد.

ــام مي دهد از               ــرويس  دهنده انج ــه روي س ــي ك ــات مختلف ــم عملي ــراي تنظي PHP ب

ــتفاده مي كند و  ــت اس ــده اس ــتورالعمل  هايي كه درون فايلي با نام php.ini قرار داده ش دس
برنامه  نويس مي تواند بسته به نياز خود اين فايل را تغيير دهد. 

شكل 5-18
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    4-5 نصب PHP بدون استفاده از سرويس  دهنده  ها 
ــته و فايل مربوط به نصب را  • CD نصبPHP5  را تهيه كنيد. آن را در درايوCD  گذاش
  Nextرا در يك مسير مشخص نصب كنيد و در مراحل نصب، روي دكمه PHP .اجرا كنيد

كليك كنيد تا نصب خاتمه پيدا كند.
  system32پيدا كنيد و پوشه PHP را از مسير نصب php5isapi.dll و php5ts.dll فايل  هاي •

را از ويندوز كپي كنيد.
ــير نصب PHP، درون پوشه ext فايل php.ini-recommended را بهphp.ini  تغيير  • در مس

نام دهيد، آن را با Notepad باز كنيد. 
  extination_dirكلمه Find what را انتخاب كنيد، در كادر متني Find گزينه Edit از منوي
را وارد كرده، با استفاده از دكمه Find Next محل آن را در متن پيدا كنيد، سپس مقابل آن 

بين دو عالمت " " مسيري كه PHP را نصب كرده  ايد به همراه  /php/ext  وارد كنيد. 
ــز به  ــات MySQL.default_host ،MySQL.default_port وMySQL.default_user  را ني كلم

ترتيب پيدا كنيد و مقابل آن ها اين مقادير را وارد كنيد: 
MySQL.default_port=3306

MySQL.default_host=Localhost

MySQL.default_user=root

فايل php.ini را ذخيره كنيد و سپس آن را ببنديد.
• اين فايل تغيير يافته را در پوشهWindows  كپي كنيد.

• در پنجره Control Panel وارد Administrative Tools شويد و برنامه IIS را باز كنيد. روي 
Default website كليك راست كرده، گزينه Properties را انتخاب كنيد (شكل 5-19).

شكل 5-19
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در زبانه Home Directory روي دكمه Configuration كليك كنيد.    

شكل 5-20 شكل 5-21
ــده روي دكمه Add كليك كنيد. در كادرمحاوره شكل 5-22  در كادرمحاوره ظاهر ش

در كادر متني Executable عبارت زير را وارد كنيد:
C:\windows\system32\php5isapi.dll

و در كادر متنيFilter Name  عبارت php. را بنويسيد.

شكل 5-22

ــا به  ــد ت ــك كني ــه OK كلي روي دكم
ــد،  بازگردي  5-21 ــكل  ش ــاوره  كادرمح
ــد. دوباره به  ــدداً روي OK كليك كني مج
ــد،  ــكل 20-5 برمي گردي ــاوره ش كادرمح
ــد                                            كني ــاب  انتخ را   ISAPI Filters ــه  زبان

(شكل 5-23). شكل 5-23
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سپس روي دكمه Add كليك كنيد.
مسيري را كه در قسمت قبل نوشته بوديد در كادر متني Executable وارد كنيد و روي 
ــكل 23-5 برمي گرديد، دكمه OK را كليك  دكمه OK كليك كنيد. مجدداً به كادرمحاوره ش

كنيد و از برنامه IIS خارج شويد.
  سرويس IIS را به صورت زير ابتدا متوقف كرده و سپس مجدداً اجرا كنيد:

• در Control Panel وارد Administrative Tools شويد و برنامه Services را باز كنيد:

شكل 5-24
ــرويس IIS Admin را پيدا كنيد، آن را انتخاب نماييد و در نوار ابزار روي      دكمه     • س

كليك كنيد. اين عمل باعث مي شود سرويس IIS متوقف شود.
• پس از چند ثانيه كه عمليات متوقف سازي IIS انجام شد، روي دكمه      كليك كنيد 

تا اين سرويس مجدداً اجرا شود.

 MySQL با PHP1-4-5 ارتباط
ــير  ــراي ارتباط دادن PHP با MySQL فايل هاي Libmysql.dll و php_mysql.dll را از مس ب
ــپس فايل Libmysql.dll را  ــه system32 كپي كنيد. س نصب PHP پيدا كنيد و آن ها را در پوش

از مسير نصب PHP پاك كنيد. 
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     5-5 پيكربندي Apache در ويندوز 
ــام httpd.conf در نظر گرفته  ــرويس دهنده وبApache  فايلي با ن ــدي س ــراي پيكربن ب
ــتورات مختلفي براي پيكربندي و مديريت رفتارهاي مختلف  ــت. اين فايل دس ــده اس ش
ــرويس دهنده دارد. براي دسترسي به اين فايل روي آيكن WAMP كليك كنيد و ماوس  س
ــده گزينهhttpd.conf  را انتخاب  را روي گزينهconfig files  نگه داريد و در زيرمنوي باز ش

كنيد. (شكل 5-25).

شكل 5-25

    6-5 پيكربندي Apache در لينوكس
ــده است،  ــيرetc/httpd/httpd.conf/  ذخيره ش فايل پيكربندي  Apacheدر لينوكس در مس

ــود. ــاده باز ش ــگر متني س ــط يك ويرايش اين فايل در محيط لينوكس نيز مي تواند توس

سعي كنيد تغييرات اين فايل را نيز فقط در مواقع لزوم و مطابق دستورالعمل تغيير دهيد.

 PHP 7-5 بررسي صحت عملكرد    
ــت و كامل  ــت از صحت عملكرد و درس پس از آن كه PHP را نصب كرديد، الزم اس

بودن عمليات نصب اطمينان حاصل كنيد.
ــل WAMP5 گزينه            ــك كرده، از پن ــم  دايره WAMP كلي ــور روي آيكن ني ــه اين منظ ب

phpMyAdmin را انتخاب كنيد.
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در صفحه مرورگر برنامه phpMyAdmin باز مي شود.
ــي است،  ــتيباني از زبان فارس ــرويس دهندهWAMP  قابليت پش يكي از ويژگي  هاي س
ــان داده شود از ليست بازشوي  ــما به زبان فارسي نش اگر مي  خواهيد اين صفحه براي ش

Language گزينه  Persian (fa-utf-8)را انتخاب كنيد.

شكل 5-26

شكل 5-28

شكل 5-27

در واحدهاي كار آينده به نحوه كار با اين برنامه خواهيم پرداخت. 
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 واژه  نامه
Client Sideسمت سرويس گيرنده

Configuration پيكربندي   

Server Sideسمت سرويس دهنده  

خالصه مطالب

ــدودي كار  ــا با PHP تا ح ــي پوي ــروع اسكريپت نويس ــتم براي ش • مهيا كردن سيس
 Apache و  MySQL،PHP ــت. به اين دليل كه عالوه بر نصب برنامه  هاي ــازي اس دردسرس
بايد در هر كدام تنظيمات ويژه  اي انجام شود. اما نرم  افزارهايي مانند EasyPHP ،WAMP و 

... تمام تنظيمات الزم را به طور خودكار انجام مي دهند. 
ــي به طور كلي به دو دستهServer Side   و    ــي و اسكريپت نويس • زبان  هاي برنامه نويس

Client Side تقسيم مي شوند.

ــير به عنوان مسير سرويس  دهنده محلي در نظر  • هنگام نصب برنامه WAMP يك مس
گرفته مي شود و هر صفحه وبي كه بخواهد از سرويس دهنده به طور مجازي استفاده  كند 

بايد در اين مسير ذخيره شود.
• اگر از برنامه  هاي سرويس دهنده از قبيلWAMP  استفاده نكنيد، الزم است پيكربندي 
فايلphp.ini  را به طور دستي انجام دهيد، تنظيم اين فايل در ويندوز و لينوكس دستورالعمل 

مشخصي دارد.
ــتي  ــت پيكربندي فايل httpd.conf نيز به طور دس • براي ايجاد ارتباط در PHP الزم اس

صورت گيرد.
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آزمون نظري
1 - كدام يك از گزينه  هاي زير در مورد انواع زبان  هاي اسكريپت نويسي وب درست است؟

الف- زبان  هاي Server Side به زبان  هايي گفته مي شود كه اطالعات را از سرويس  دهنده 
دريافت كرده، به سرويس گيرنده ارائه مي دهند.

ب- زبان  هايClient Side  به زبان  هايي گفته مي شود كه اطالعات را از سرويس گيرنده 
دريافت كرده و به سرويس دهنده ارائه مي دهند. 

ــتم سرويس  دهنده و   زبان  ــتند كه روي سيس ج- زبان  هاي Server Side زبان هايي هس
 هايClient Side زبان هايي هستند كه روي سيستم سرويس گيرنده اجرا مي شوند.

د- تمام گزينه ها صحيح است. 
2 - كدام يك از گزينه  هاي زير از برنامه  هاي ارائه دهنده سرويس PHP و نرم  افزارهاي 

جانبي نيستند؟ 
 SQLware-د   EasyPHP -ج   WAMP -ب   Apache -الف

3 - پيكربندي PHP توسط كدام يك از فايل هاي زير صورت مي گيرد؟ 
   httpd.conf-ب             WAMP.ini -الف

 php.exe-د              php.ini -ج
4 - پيكربندي Apache توسط كدام يك از فايل هاي زير صورت مي گيرد؟ 

  httpd.conf -ب             WAMP.ini-الف
php.exe -د              php.ini-ج

5 - براي پيكربندي PHP فايل php5ts.dll بايد در كجا كپي شود؟ 
 system32 ب- در شاخه           Windows الف- در شاخه

  phpMyAdminد- در شاخه              root ج- در شاخه
6 - فايل پيكربندي Apache لينوكس در چه مسيري قرار دارد؟ 

   Apache/httpd-ب            /etc/Apache/  -الف
lib/httpd -د              etc/httpd -ج




