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 PHPموبایل به زبان طراحی سایت فروشگاه موضوع : 
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 : تشکر و سپاسگزاری

ارجمند  شده ام برخود واجب می دانم که از اساتیدپروژه اکنون که به یاری حق موفق به انجام این      

شان از هدایت های بی دریغ و رهنمودهای سازنده و راهگشای در این پروژه بنده را راهنمایی نموده اند و

 برخوردار بوده ام تشکر و قدردانی نمایم.

 سعادت و توفیق ایشان را از خداوند متعال خواستاریم.
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 چکیده

 البته و باشد نکرده برخورد PHP پسوند با صفحاتی با تاکنون که یافت توانمی را اینترنت کاربر کمتر   

 و ترینمحبوب از یکی (PHP) پی اچ پی   .است وب نویسانبرنامه و طراحان برای آشنا نامی پسوند این

 وب محیط در ایخواسته کمتر و است وب در پویا صفحات ایجاد برای نویسیبرنامه هایزبان ترینرایج

 ها،فرم اطالعات پردازش برای ساده صفحه یک ایجاد از. نباشیم آن انجام به قادر PHP در که دارد وجود

 تصویر حتی و ZIPوPDF هایفرمت پردازش ،TCP هایسوکت با کار اطالعات، هایبانک با ارتباط

 اگرچه که است( Open-Source) باز کد با نویسی برنامه زبان یک PHP.است زبان این توانایی از بخشی

 PHP. است کرده پیدا فراوانی کارآییهای امروزه شد، تولید وب تحت نویسی برنامه جهت صرفا ابتدا در

 وب دهنده سرویس برنامه یک به نیاز اجرا برای طبیعتا که( Server-Side) است سرور تحت زبان یک

(Web Server )دارد. 
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 PHPمعرفی زبان  1-1

طراحی است، که بیشتر برای 1 نویسی متن بازهای اسکریپتیکی از پر طرفدارترین زبان (PHP)پی اچپی

  PHP: Hypertextمخفف PHP .گیردمورد استفاده قرار می  2های پویاگاههای سمت سرور در وببرنامه

Preprocessor ایجاد شد. رسموس لردورف 1۹۹۱پی در سال اچپی .باشدپردازنده فرامتن( می)پیش 

(Rasmus Lerdorf)  سازی، توسط سایر زبان برنامهایجاد کننده اولیه آن بوده است ولی در طی زمان این

های پی از زباناچپی .استنویسان تکمیل گردیده و به شکل کنونی آن درآمده کارشناسان و برنامه

 نویسی پرلو زبان برنامه (C) نویسی تحت وب است. ساختار این زبان بسیار شبیه زبان سیاسکریپت

(Perl) های اطالعاتی از قبیلمگونی با اغلب بانکباشد. شکل پذیری فوق العاده آن و نیز همی MySQL 

اند از پی عبارتاچهای( ایجاد شده با پیافزارهای)بستهمشهورترین نرم .قدرت آن را افزایش داده است

phpBB و SMF و Mambo و Joomla و PHPNuke و mybb و مدیاویکی (MediaWiki) . پی اچپی

پی و شباهت اچسادگی استفاده از پی .باشد Perl و JSP و ASP.NET هایتواند جایگزینی برای زبانمی

ترین آن به جاوا( باعث شده که اغلب برنامه نویسان با تجربه در کوتاه ۵آن به زبان سی و پرل )و از نسخه 

  .های کاملی را ایجاد کنندزمان ممکن برنامه

توان برای طراحی می PHP-GTK زنویسی نیست و با استفاده اپی تنها یک زبان اسکریپتاچپی

از آن 3 های خط فرمان شبیه پرل یا پایتونو همچنین طراحی برنامه  (GUI)های با ظاهر گرافیکیبرنامه

، اوراکل، MySQLهای داده را از جمله پی امکان استفاده از انواع مختلفی از پایگاهاچپی .استفاده کرد

IBM DB2 ،Microsoft SQL Server ،PostgreSQL و SQLite سازدبا دستورهایی ساده فراهم می. 

و با  Mac OSXهای معروف از جمله لینوکس، یونیکس، ویندوز و پی روی بیشتر سیستم عاملاچپی

  .معروف، قابل اجراست (Web Server) اغلب کارگزارهای وب

                                                           
1 - Open Source 
2 - Dynamic 
3 - Python 
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 PHP4 زبان تاریخچه 1-2

و زمانی که راسموس لردورف تعدادی اسکریپت به زبان سی نوشت تا  1۹۹۱پی از سال اچپیتوسعه 

ای مانند های سادهها مسئول انجام عملیاتصفحه خانگی خود را مدیریت کند آغاز شد. این اسکریپت

ها و افزودن گاه او بودند. با گسترش اسکریپتنشان دادن رزومه راسموس و بررسی آمارهای بازدید از وب

 Personal:های داده، نام صفحه خانگی شخصی/مفسر فرمهای وب و ارتباط با پایگاهمل با فرمتوانایی تعا

Home Page/Form Interpreter) یا ( PHP/FI ها انتخاب شدبرای آن. PHP/FI توانست برای ایجاد می

ها و ن اسکریپتافزارهای ساده وب مورد استفاده قرار بگیرد. لردورف در ابتدا برای یافتن خطاهای اینرم

ها را با نام ابزارهای صفحه خانگی شخصی نسخه میالدی اسکریپت 1۹۹۵جون سال  ۸ها، در بهبود آن

های این نسخه اولیه بسیاری از ویژگی .تحت مجوز عمومی گنو بر روی گروه خبری یوزنت منتشر کرد

شد ها وجود داشت و میمدیریت فرممتغیرها به سبک زبان پرل بودند،  .نسخه کنونی این زبان را دارا بود

تر، کردند، اما سادهپی نیز از زبان پرل پیروی میاچال قرار داد. قواعد پیامتیکدها را در درون کدهای اچ

های فراوان بر روی نویسی و بعد از انجام تستگیری یک گروه برنامهمحدودتر و ناپایدارتر بودند. با شکل

میالدی منتشر  1۹۹۱این زبان در نوامبر سال  2کننده، سرانجام نسخه تور تجزیهنسخه بتا و بازنویسی مو

میالدی، پایه و  1۹۹۱کننده در سال اندی گاتسمن و زیو سوراسکی با بازنویسی موتور تجزیه.گردید

پی: اچپی به پیاچنفر با همراهی لردورف با تغییر نام پی 2پی را بنیان نهادند. این اچپی 3اساس نسخه 

پی اچمیالدی رسماً پی 1۹۹۸در ماه جون  (PHP: Hypertext Preprocessor) پردازنده ابرمتنپیش

را منتشر کردند. بعد از این اتفاق گاتسمن و سوراسکی شروع به نوشتن هسته جدیدی برای  3٫۰نسخه 

میالدی شد و همچنین شرکت  1۹۹۹وجود آمدن موتور زِند در سال منجر به به  پی کردند کهاچزبان پی

 ۱پی نسخه اچمیالدی پی 2۰۰۰می سال  22در تاریخ .زِند تکنولوژی را در کشور اسرائیل تاسیس کردند

میالدی توسعه  2۰۰۸کرد، منتشر شد. این نسخه تا ماه اوت سال استفاده می 1که از موتور زند نسخه

روزرسانی برای است و هیچ بهاکنون پشتیبانی این نسخه به پایان رسیدهرسید. هم ۱٫۱٫۹و به نسخه  یافت
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