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آهَزش ساخت خثرًاهِ سادُ – تذٍى ًیاز تِ دیتاتیس
ایي آهَزش تَسظ پرشین اسکریپت تْیِ ضذُ ٍ ّرگًَِ کپی برداری تذٍى رکر هٌثغ غیر هجاز هی تاضذ

تا درٍد تِ ّوِ اػضای خَب پرضیي اسکریپت
قصذ دارین تْتَى آهَزش تذین کِ چغَر یک سیستن خثرًاهِ سادُ تذٍى ًیاز تِ دیتاتیس ایجاد کٌیذ!

خثرًاهِ تِ چِ دردی هیخَرُ؟
فرض کٌیذ ضوا تؼذادی کارتر داریذ کِ هیخَایذ ّر چٌذ ٍقت یکثار ایویلی تا ػٌَاى هطخص (قرار هالقات ,اخثار
ضرکت ,یا )...اگِ خَاستِ تاضیذ تِ ایي تؼذاد افراد یکی یکی ایویل تسًیذ خیلی خستِ کٌٌذُ ٍ هطکل ّست.
هخصَصا اگِ تؼذاد کارتراى ضوا زیاد تاضِ (هثال ً 055فر).
حاال ها قصذ دارین تواهی کارتراى ضوا رٍ در یک خثرًاهِ جوغ کٌین تا تا یک تار ایویل زدى تِ تواهی اٍى ّا ایویل
ارسال تطِ!

هَاد الزم:
 .1یک ػذد ًرم افسار notepad++
 .2آضٌایی تا  PHPتِ هقذار الزم
 .3چٌذ پیواًِ  HTML ٍCSSترای زیثایی کار

سغح آهَزش:
-

هتَسظ

فایل ّای هَجَد در اسکریپت:
-

فایل ( signup.phpفرم ػضَیت در خثرًاهِ)

-

فایل ( list.txtرخیرُ سازی لیست ایویل ّا در ایي فایل)

-

فایل ( thanks.phpتطکر پس از پر کردى فرم ػضَیت)

-

فایل ( send.phpارسال ایویل تِ کارتراى)

-

فایل ( save.phpرخیرُ سازی اعالػات ارسال ضذُ از فرم ػضَیت در فایل ).list.txt
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هرحلِ اٍل :ایجاد فایل ( signup.phpفرم ػضَیت در خثرًاهِ)
در ایي هرحلِ ها قصذ دارین یک فرم سادُ تا یک ٍرٍدی ٍ یک دکوِ ایجاد کٌین.

>"<form action="save.php" method="post
>"<input type="text" name="email" size="30" value="example@mail.com
>"" name="submitعضویت در خبزنامه"=<input type="submit" value
></form

ها فرم هَرد ًظر رٍ ساختین ٍ قصذ دارین هقذار ٍرٍدی کارتر کِ ّ emailست رٍ تفرستین تِ فایل save.php

هرحلِ دٍم :ایجاد فایل ( save.phpرخیرُ سازی اعالػات ارسالی از فرم در لیست ایویل)
<?php
;]'$persianscript = $_POST['email
;)"$file = fopen("list.txt", "a
;)fwrite($file, "\n" . $persianscript
;)fclose($file
;)"header("Location: thanks.php
>?

تَضیحات ایي هرحلِ:
در اتتذا هقذار ارسال ضذُ از فرم رٍ کِ تِ ٍسیلِ  POSTارسال ضذُ تِ ایي فایل رٍ هیریسین داخل یک هتغیر تِ ًام
 . persianscriptسپس تا دستَر  fopenفایل  list.txtرٍ تاز هی کٌین ٍ ایي هقذار رٍ هیریسین داخل هتغیر
file
تا دستَر  fwriteهقذار فایلی کِ تاز کردین رٍ یک خظ تِ پاییي هیارین (یؼٌی  Enterهیسًین) (در ایٌجا  \nکار
ّوَى > <brدر  HTMLرٍ اًجام هیذُ)
سپس هقذار  persianscriptکِ آدرس ایویل کارتر ّست رٍ داخل ایي فایل رخیرُ هیکٌین
در هرحلِ آخر تا دستَر  fcloseفایل  list.txtرٍ هی تٌذین!
سپس در صَرتی کِ تواهی اػوال تِ خَتی اًجام ضذ ٍ ایویل در لیست ها اضافِ ضذُ فایل  thanks.phpرٍ
ًوایص هیذین کِ حاٍی تطکر از ػضَیت ّست
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هرحلِ سَم :ایجاد فایل ( list.txtفایل رخیرُ سازی لیست ایویل ّا)
در ایي هرحلِ ها یک فایل تا ًام رکر ضذُ ایجاد هیکٌین ٍ رخیرُ هی کٌین.

ًکتِ

هْن :ترای ایٌکِ تِ اسکریپت ایي اهکاى رٍ تذین کِ تتًَِ داخل فایل ایویل جذیذ ٍارد کٌِ تایذ سغح

دسترسی رٍ  777یا  666تسارین!

هرحلِ چْارم :ایجاد فایل ( thanks.phpتطکر پس از پر کردى فرم)
در ایي هرحلِ تَضیح خاصی ٍجَد ًذارُ .ضوا تایذ یک صفحِ  HTMLعراحی کٌیذ ٍ از کارتر تِ خاعر
ػضَیت در سایت تطکر کٌیذ!
><html
><head
></titleعضویت در خبزنامه سایت><title
></head
><body
></pاس عضویت در خبزنامه سپاسگذاریم><p
></body
></html

هرحلِ پٌجن( :فرم ارسال ایویل تِ کارتراى)
در ایي هرحلِ قصذ دارین یک فرم حاٍی سِ ٍرٍدی (هَضَع ایویل – ارسال کٌٌذُ – هتي ایویل) ٍ دٍ دکوِ
(ارسال – دٍتارُ) ایجاد کٌین .ایي قسوت کاهال ّ HTMLست ٍ تِ ضرح زیر(در صفحِ تؼذ) هی تاضذ
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<form action="<?php $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" method="post">
<table width="550" dir="rtl" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr valign="top">
<td width="84" align="right" valign="top">موضوع:</td>
<td width="397" align="left">
<input name="subject" type="text" id="subject" size="41" maxlength="100">
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td width="84" align="right" valign="top">اس طزف:</td>
<td align="left"><input name="email" type="text" id="email" size="41"
maxlength="100"></td>
</tr>
<tr valign="top">
<td align="right" valign="top">پیغام:</td>
<td align="left">
<textarea name="message" cols="37" rows="4" id="message"></textarea>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td align="right" valign="top">&nbsp;</td>
<td align="right">
<input name="send" type="submit" id=" "ارسالvalue="SUBMIT">
<input name="Reset" type="reset" id=" "دوبارهvalue="RESET">
</td>
</tr>
</table>
</form>

ِ رٍ تاز کٌین ٍ ترًاهِ ای تٌَیسین کِ تا یک حلقِ خَدش تlist.txt  حاال تایذ فایل.تا ایٌجای کار هطکلی ًیست
!ِکارتراى ایویل رٍ تفرست
:ُکذ تِ ضرح زیر ّست کِ تایذ در تاالی فرم قرار تگیر

<?php
$ok = $_POST['send'];
if($ok){
$email = $_POST['email'];
$listmail = file_get_contents("list.txt");
$allmail = explode("\n", $listmail);

foreach ($allmail as $value)
{
mail($value, $_POST['subject'], $_POST['message'], "From: $email");
}
echo "<br /><b><ایمیل ارسال شد/b><br />";
}
?>

 ضرط هی زارین کِ اگرif  ٍ تاok  کِ از فرم ٍ دکوِ ارسال اٍهذُ رٍ هیریسین داخل هتغیرsend در اتتذا هقذار
. یا ّوَى ارسال زدُ ضذُ تَد دستَرات زیر دست رٍ اجرا کيsend ِدکو

email  کِ حاٍی ایویل یا ًام ارسال کٌٌذُ ّست رٍ هیریسین داخل هتغیری تِ ًامemail سپس هقذار

listmail  هحتَیات فایل لیست رٍ هیریسین داخل هتغیرfile_get_contents تا دستَر
allmail  هیاین ّر خظ کِ ضاهل یک ایویل ّست رٍ هیریسین داخل هتغیرexplode سپس تا دستَر
.حاال تا یک حلقِ تکرار ضًَذُ هیاین ّر ایویل رٍ تِ کارترّا ارسال هیکٌین
. ایویل ّا رٍ ارسال هیکٌینmail ها تا تاتغ

 ٍرٍدی ّا تِ ترتیة از چپ تِ راست تِ صَرت زیر ّستmail در تاتغ
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)ارسال کٌٌذُ,پیغام,هَضَع,دریافت کٌٌذُ(Mail
ها تواهی هَارد رٍ از فرم هیگیرین ٍ در تاتغ  mailقرار هی دین

پرضیي اسکریپت – هرجغ اسکریپت پارسی زتاًاى
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