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کد های مثال•

مقدمه

  در ایــران یـک زبــان شـناخته شـده بـرای طراحــی وب  اســت امـا متاســفانهphpسالهاسـت  
هبهای کاری ( هههایframeworkقال   ) آن در ایران شناخته شده نیستند و بعضا ما شــاهد مقایســ

  بدونphp که یه زبان طراحی وب بعلوه یک قالب کاری هست، با زبان ASP.NETاشتباه بین 
ــا هبهای کاریش هستیم . این نشان دهنده تصور  قالب در اکثر دانشــگاهیان م  هیچ کدام از قال

هست.

هبهای کاری  ههترین و سریعترین قال   را معرفی کنم وphpدر این نوشته سعی دارم یکی از ساد
 Code Igniterآن چیزی نیس جز 

 این نوشته در قسمت اول به مفاهیم بنیادی میپردازد سپس سعی میکنــد  اجــزای اصــلی ایــن
 قالب را معرفی کرده و در آخر با آوردن یک مثال عملی سـاده ، سـعی بـر اتمـام هـدف خـود

کند.
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  به صورت ترجمه آزاد استفاده شده وCode Igniterدر جای جای این نوشته از مستندات خود  
هتهایی از تجـارب شخصـیم اسـتفاده کـردم ،بـدیهی اسـت بـرای اطلعـات بیشـتر و  در قسـم
ًا از مســتندات رســمی آن اســتفاده هیشــود حتمــ  آشنایایی با دیگر مباحث ایــن قــالب توصــیه م

شود :

http://codeigniter.com/user_guide/

هبهای کاری آزاد باشد. به امید اینکه این مقاله گامی کوچک در فرهنگ سازی در مورد قال

  وhtml و phpهمچنین توجه به این نکته را لزم میــدانم کــه فــرض مــا بــر تســلط خواننــده بــر 
 است.ORM و MVCآشنایی کوچکی با مفاهیمی چون قالب کاری ، 

CodeIgniterچیست؟ 

CodeIgniter   که از این به بعد، آن را به اختصارCIصدامیزنیم در حقیقت یــه چهــارچوب یــا 
Frame  Work به زبان   php است که دارای دوره یادگیری بسیار کوتــاهی هســت و بــرای php 

ــا  کارانی ساخته شده است که به دنبال یک ابزارساده و مناسب و سریع برای ایجادسایتهایی ب
تمام قابلیتها هستند.

CIًا سریع است به طوری که ایجاد کنندگان آن شما را برای پیدا کــردن فریــم ورکــی بــا    واقع
performance!بالتر به چالش میکشند 

  یکی از بهترین گزینه ها برای اجرا بر روی هاست های به اشتراک گزاشته شدهCIدر حقیقت 
ًا مســتند هبهای کاری سنگینو بزرگ کــه تمامــ  است و برای آنهاییست که از فریم ورک ها یا قال

ههاند و به دنبال جایگزین میگردند. نشده اند، خسته شد

CI از الگـوی MVC) یـا Model-View-Controller اسـتفاده میکنـم و بـه ایـن ترتیـب لیـه ( 
منطقی سایت و لیه ارائه از هم جدا می شوند.

ًل مــورد اســتفاده قــرار هههــایی کــه معمــو  این فریم ورک با یــک محــدوده ی وســیعی از کتابخان
هههایی برای: میگیرند عرضه شده این ، به عنوان مثال کتابخان

accessing a database, sending email, validating form data, maintaining sessions, manipulating 
images, working with XML-RPC data and much more.

هههای کمک کننده (  pluginsو در آخر این فریم ورک به سادگی با استفاده از پلگین ها و کتابخان
and helper libraries.قابل توسعه است (

CIبرای چه کسانی هست؟ 

برای کسانی که به دنبال یک فریم ورک جمع جور میگردند•

برای کسانی که به دنبال یک بادزهی استثنائی هستند•

هنهــایی کــه بــه دنبــال یــک همخــوانی بســیار بــال بیــن نــرم افزارشــان و هاســت هــای•  آ
  را بـه همــراه تنظیمــات گونــاگون اســتفادهphpاستاندارد که نسخه هـای گونــاگونی از 

میکنند.

هنهایی که به یک فریم ورک که بــه کمــترین تنظیمــات بــرای راه انــدازی احتیــاج•  برای آ
دارند میگردند.

5

http://codeigniter.com/user_guide/


به دنبال فریم ورکی میگردین که احتیاجی به خط فرمان نداشته باشد.•

هههای بزرگ یکپارچه مانند • هنهایی که به  کتابخان ههای ندارند.PEARبرای آ  علق

هنهــایی کــه نمیخواهنــد مجبــور شــوند بــا یــک زبــان ایجــاد پوســته(•  templatingبرای آ
language کار کنند(گر چه به صورت اختیاری در (CI(وجود دارد 

هلهای ساده علقه مندند• هنهایی که از پیچیدگی اجتناب میکنند و به راه ح برای آ

ًل واضح وشفاف نیاز دارند.• هنهایی اینکه به مستندات کام و برای آ

هتهای بعد با مفاهیم و اجزای اصلی  ــهCIدر قسم ــاله را ب ــال مق   آشنا شده و در آخر با یک مث
اتمام میرسانم:

 MVCمعرفی کوتاه 

هههای الگوی توســعه CIگفته شد که   MVC بنــا شــده اســت.Model-View-Controller بر پای
الگویی است که منطق برنامه را از لیه نمایش جدا میکند.

Modelمدل ساختار اطلعاتی شما را مشخص میکنــد. بــه صــورت معمــول ایــن لیــه حــاوی : 
توابعی است که به شما در خواندن / درج / بروزرسانی اطلعات از پایگاه داده کمک میکند.

Viewــک صــفحه وب اســت ًل ویو ی  : ویو اطلعاتی است که به کاربر نشان داده میشود. معمو
ًل CIولی در  ــی ازfooter و header میتوانید جدا جدا باشد مث   ، همچنین ویو میتواند انواع مختلف

.rssصفحه باشد مثل صفحه 

Controller کنترلر به عنوان یک میانجی بین:  view و modelو سایر منــابعی عمــل میکنــد کــه  
 و ایجاد صفحات وب لزم است.HTTPبرای جواب دادن به درخواست های 

ههسازی CIنکته:  ههسازی MVC در مورد پیاد  الزامی نیست.model سخت گیری نکرده و پیاد

ههای جدا نیازمند است،MVCتوجه: توصیف دقیق    و علل و مزایای استفاده از آن خود، به مقال
ههای تـر مـورد تحقیـق و  بنابراین خواهشمندم با کمی جستجو در اینـترنت ایـن مطلـب را ریشـ

پژوهش قرار دهید.

Application Flow Chart  روند اجرای برنامه
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  مقــدارCI کنترلر خط مقدم را آماده می کند و منابع که باید بــرای اجــرای index.php. فایل 1
دهی شوند را مقدار دهی می کند!

2 .router درخواست HTTP.را برای تصمیم گیری در مورد آن آزمایش می کند 

. اگر فایل کش موجود بود بدون روند معمولی جواب درخواست فرستاده می سود.3

  و هر داده ای که کاربر فرستادهHTTP درخواست Application controller. قبل از بارگزاری 4
برای امنیت بیشتر فیلتر می شود. 

 و .. را بارگزاری می کند.helper, core library, model. کنترلر 5

ــهview. در مرحله آخر 6   آماده می شود و به مرورگر کاربر برای نمایش ارسال می شود البت
اگر کش فعال باشد اول کش می شود تا به درخواست های بعدی بتواند جواب دهد.

هسهای اینترنتی در کد اگنایتر( )Code Igniter URLSآدر

 search- engine and human جوری طراحی شده اند که CI ما در URL به صورت پیش فرض 
friendly!باشند 

queryگرچه از رویکرد استاندارد "  stringــا  " هم می توان در سیستم داینامیک استفاده کرد ام
CI از یک رویکرد و شیوه segment- baseکند  استفاده می

مثال: 

example.com/news/article/my- article 

 هم استفاده کرد query stringنکته: می توان به صورت دلخواه از 

هشهای آدرس (  )URI Segmentبخ

ًل به صورت زیر است: MVC روش URLبخش های موجود در   را دنبال می کنند که معمو
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Example.com/class/function/ID

  نمایانگر کنترل کلس مورد نظر است.segment. قسمت اول 1

 نمایانگر تابع مورد نظر کلس یا متود مورد نظر است.segment. دومین قسمت 2

. سومین قسمت و قسمت های بعدی متغییرهایی است که به کنترلر داده می شوند.3

URLکلس   Helper شامل توابعی است که کار بــا داده هــای داخــل URL.را آســان مــی کنــد  
URL شــوند کــه ایــن کـار توســط remapهای شما می توانند URLبعلوه   Routingانجــام مــی  

شود! برای انعطاف بیشتر!!!

 )Removing the index.Php fileحذف فایل ایندکس از آدرس (

 شما قرار دارد URL در index.phpبه صورت پیش فرض فایل 

Example.com/index.php/news/article/my- article

  حذف کنید در  پـایین یـکURL این فایل را از htaecessشما می توانید به راحتی به کمک فایل 
  اســتفاده مــی کنیــد و همــه چیــز و بــه جــز مــوارد خــاصnegativeمثال آمده که از روی روش 

redirectکند! می

RewriteEngine on

RewriteCond $1 !^(index\.php|images|robots\.txt)

RewriteRule ^(.*)$ /index.php/$1 [L]

هنهــایی کــه HTTPدر مثال بال هر درخواست    هســتندimages و robots.txt و index.php به جز آ
 تبدیل می شود. index.phpبه یک درخواست برای 

 )Adding a URL Suffixاضافه کردن پسوند به آدرس(

 CIهــای کــه توســط URL شما مــی توانیــد یــک پســوند بــرای config/config.phpدر داخل فایل 
ساخته می شوند مشخص کنید!

برای مثال:

example.com/index.php/products/view/shoes

که بعد از اضافه کردن پسوند:

example.com/index.php/products/view/shoes.html
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Enabling Query String

 هستید.query stringدر بعضی موارد شما خواهان استفاده از 

index.php?c=products&m=view&id=345

CI به صورت اختیاری این امکـان رو پشـتیبانی مـی کنـد کـه مـی تـوان از مسـیر application/ 
config.php.آن را فعال کرد 

اگر شما فایل فوق را باز کنید این خطوط را می بینید:

$config['enable_query_strings'] = FALSE;

$config['controller_trigger'] = 'c';

$config['function_trigger'] = 'm';

 تغییر دهید این ویژگی فعال می شود.TRUE را به enable- queryاگر شما 

 قابل دسترسی هستند.trigger شما توسط کلمات function , Controllerو از آن پس 

index.php? c=controller &m= method

 ها و بعضیURL helper  استفاده کنید دیگر نمی توان از query stringنکته: اگر شما از روش 
helper های دیگر کهURL تولید می کنند مثلFrom  helperها استفاده کــرد چــون بــرای کــار بــا 

Segment Base URL!ها طراحی شده است

)controllerها (کنتـرل کننده 

 HTTPهــای گیرند کــه درخواســتها هستند که تصمیم میها قلب برنامه شما هستند و آن     کنترل
کار گرفته شود. چگونه باید ب

  مـیURL     در حقیقت کنترل یک کلس است و وقتی که نام یــک کنـترل در اولیـن قســمت 
ًل:  ) میLoadآید، آن فراخوانی (  شود. مث

Example.com/index.php/blog

شود. بارگذاری میblog.phpکه در مثال بال یک کنترل به نام 

 قرار دارند.application/controllersها در مسیر  کنترل

 نام باسازیم باید شامل یک کلس باشد که هم هر فایل که در کنترل میJavaهمانند  نکته:     
 کنــد ایــن کلس ســازنده اســت، همچنیــن ایــن کلس بایــد از کلسفایل ما باشد و آن ذکر مــی

Controller مشتق یا  extend!شود 

مثال:

<? php                                                                                                               

9



    Class Blog extends Controller {

                    Function index ()

                        {

                               Echo 'Hello World';

                         }

           }

?>

شود.  اجرا میDefaultصورت  در هر کلسی به indexتابع 

ًل برای دیدن خروجی تابع بال باید از آدرس: مث

Localhost/CodeIgniter/index.php/blog

استفاده شود.

  است. البته گفته شد کهindex.php/classname/function فرم کلی آدرس به صورت نکته:     
ــهfunctionدر صــورت ننوشــتن  ــن اســتفاده مــیindexفــرض از  صــورت پیــش ب  شــود و همچنی

index.phpتوان به سادگی با  را میhtaccess.پاک کرد 

ــه اگــر مــا آدرس  ــن مرحل ــا خطــای Localhost/CodeIgniter     در ای ــم ب  مــواجه 404 را بزنی
فرض کدام کلس نمایش داده شود برای صورت پیششویم. بنابراین، باید مشخص کنیم به می

  راDefault_Controllerجــا کنیــم و در آن را باز مــیroutes.php رفته و فایل configکار به پوشه این
دهیم.تغییر می

ــهBlog/Functionنکته: نام کلس باید با یک حروف بزرگ شروع شود مانند    همان طور که گفت
ــیurI است و اگر دومین قسمت از index پیش فرض functionشد  -خالی باشد آن صــدا زده م

  مــی شــودLoad ای اســت کــه function مشــخص کننــده urIشود و در حقیقت دومین قسمت 
ًل: مث

 example.com/index.php/blog/Comments

 را صدا می زند! blog از کلس commentsتابع 

 )Passing URI segment to your funition به توابع( uriپاس دادن مقادیر 

  شما بیش از دو قسمت داشته باشد، قسمت های بعــدی بــه صــورت پــارامتر بــه تــابعurIاگر 
شما پاس داده می شوند!

example.com/index.php/prodacts/shoes/sandal/123برای مثال 

 پاس داده خواهد شد.123 و sandals یعنی uriبه تابع شما قسمت های سوم و چهارم 

 استفاده کنید مطالب بال کمی متفاوت می شود!urI Routingنکته: اگر شما از ویژگی 
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Remapping 

ــیurIهمانطور که دانستیم دومین قسمت از    موجب بارگزاری تابع مورد نظر توسط کنترل م
()- به ما می دهد.remap امکان لغو این رفتار پیش فرض را با استفاده از تابع CIشود. 

  می آید صرف نظــرurI باشد، همیشه از چیزی که در remapنکته: اگر کنترل شما دارای تابع –
ــان را  می کند و با لغو کردن رفتار پیش فرض به شما اجازه می دهد قوانین مســیردهی خودت

ایجاد کنید!

 )Private functionتوابع خصوصی (

 در بعضی مواقع ممکن است قصد ایجاد تابعی را داشته باشیم که در دســترس عمــوم نباشــد
  را اول نــام تــابع مــان قــرارunderscore یــا –برای ایجاد یک تابع خصوصی کافی است علمث 

 قابل دسترسی نیست!urIدهیم و آن تابع دیگر با استفاده از 

اگر شما در حال ساخت یک برنامه بزرگ باشید شــاید مناســب ببینیــد کــه بــرای ســازماندهی 
کنترل ها را درون زیر پوشه ها ببرید!

CI این اجازه را به شما می دهد که به سادگی با ســاختن پوشــه هــایی در مســیر application/ 
controllers.این کار را انجام دهید 

 شما به پوشه اشاره می کند urIنکته: وقتی شما این کار را بکنید، اولین قسمت 

Example.com/index.php/products/shoes/show/123

 )Class constructorsمشخص کردن سازنده کلس (

اگر شما قصد قرار دادن یک سازنده درون کلس تان دارید باید کد زیر را در آن قرار دهید!

Parent:: controller ();

 علت ابتکار در آن است که سازنده اصلی کنترل توسط سازنده  شــما تغییــر پیــدا مــی کنــد و
برای همین نیاز است تا به صورت دستی صدا زده شود!

 نکته: سازنده ها مفید هستند اگر شما ایجاد مقادیر اولیه پیش فرض یــا انجــام پــردازش هــای
 اولیه را داشته باشید، سازنده فاقد توانایی بازگرداندن مقدار هستند ولی مــی توانیــد کارهــای

پیش فرض را انجام دهند!

)Reserved Function Nameاسامی رزرو شده در توابع(
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 تا زمانی که کلس های کنترل های ما از کلس کنترل اصلی مشـتق مـی شـوند بایـد مـواظب
 های یکسانی با نام های کلس اصلی یکی هستند استفاده نکنیم در غیــرباشیم برای آنها از نام

این صورت توابع محلی توابع اصلی را تغییر می دهند! برای دیدن لیست این توابع رزرو شده 

http://codeigniter.com/user_guide/general/reserved_names.html

 است. indexنکته: پر استفاده ترین رزرو شده ها 

Views

 یهــا مشــخص کننــده گــذاری آن زیباست کــه نــامviewsها در پوشه viewدر هنگام ایجاد  نکته:
ًل برای مثال فایل کنترل آن  استفاده شود.blog_view.phpها باشد. مث

ها استفاده کنیم..viewی  ها در پوشه subfolderتوانیم برای سازماندهی بهتر از  ما مینکته:

 موردنظر کنترل، از کد:function درون control به viewبرای وصل کردن  نکته:

$this  load  view ('blog_view');

وند آن هم استفاده کنیم.توانیم از نام کامل فایل به همراه پسدر هنگام عمل بال ما می نکته:

:viewبرای پاس دادن مقادیر از کنترل به  

 است-->controllers  که در پوشه blog.php<!- فایل 

<? php

        Class Blog extends controller {

                   Function index () {

                                   $ data ['title']="My Blog title";

                                   $ data ['heading']=''My Blog heading";

                                   $ this  load  view ('blog_view', data);

                                                          }

                                                  }

?>

 است-->view  که در پوشه blog_view.php<!-فایل 

<html>

  <head>

    <title> <? php echo $title; ?> </title>
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  <head>

<body> <h1> <? php echo $heading; ?> </h1> </body>

</html>

ًل مینکته: توانستیم آرایه هم پاس دهیم. ما در فرستادن مقادیر به ویو محدود نیستیم مث

<!- blog.php -->

{

     $data ['todo']= array('clean hous', 'eat lunch', 'call mom');

}

<!- blog_view.php -->

{

<OL> 

<? php foreach ($todo as $item){ ?>

<Li> <? echo $item; ?> </Li>

</OL>

}  <? php } ?>

 نــام بــا کلس ســاخته شــود مــوجب خطــا در ای هــمfunctionدرون کلس کنترل ما اگر نکته: 
ــا گذاشــتنشود که فکر کنیم به خاطر تداخل در سازندههنگام نمایش می   هاست. به هر حال ب

شود!; درون آن فانکشن مشکل حل میparent controllerکد 

- 

ههها (  )Librariesکتابخان

  هستند، در اینsystem/application/Libraries و در system/Librariesهایی که در مسیر      کلس
دسته قرار دارند.

:Loadمثال برای 

$autoload['Libraries']= array('database','session');
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 )Helper Filesکمک کننده ها (

 کنند. هر فایــلآید کدهایی هستند که ما را در انجام کمک می برمیhelperطور که از نام      همان
helper:یک مجموعه از توابع در گروهبندی خاص است. برای مثال 

URL helper      یاری کننده در ساخت پیوندها                                    

Form helper         هایاری کننده در ساخت فرم                                   

Text helper               های فرمت دادن به متنی روالفراهم کننده        

Cookie helper                                     هاایجاد و خواندن کوکی

File helper           کندها کمک میبه شما در کار با فایل                      

ُتد شی کمک کنندهCIهای دیگر در  متاسفانه برخلف سیستمنکته: -گرایی نوشــته نشــدهها با ِم
 انــد. هــرهــا نوشــته شــدهfunctionای از یافته توسط مجموعه صورت ساده و ساختها بهاند. آن

function ای به سایر توابع ندارد.دهد و هیچ وابستگیی خاص را انجام می یک وظیفه

 شــوند. ذخیــره مــیsystem/application/helpers و در system/helpersها در مســیر      کمک کننده
CI اول مسیر system/application/helpersکند، اگر فایل موردنظر را پیدا نکرد داخــل را چک می 

کند. را چک میsystem/helpersمسیر 

 صورت موردیکنیم یا به استفاده میautoload.php فایل autoload یا از helper یک load     برای 
صورت:در کنترل به

$this  load  helper('name');

مثال:

$this  load  helper(URL);

  کــردن بــدونload است کــه هنگــام URL_helper.phpصورت طور کامل به اسم بال به  نکته:
شود. صدا زدن میhelperوند و قسمت پس

توان عمل کرد: به صورت زیر میhelper چندین loadبرای  نکته:

$this  load  helper(array('helper1', 'helper2' , 'helper3'));

 phpتوانیــد از آن مثــل یــک تــابع اســتاندارد  کمــک کننــده مــوردنظر شــما مــیloadبعد از  نکته:
ًل برای ساختن پیوند: استفاده کنید. مث

<? php echo anchor ('blog/comments' , 'click here'); ?>

 )Extending Helperتوسعه کمک کننده ها (
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 ی آن را داریــم امــا بــا  که قصــد توســعهhelperها باید یک نام با همان نام helperبرای توسعه 
  قــرار دهیــم. بــرایapplication/helpers_ قبــل از نــام آن ایجــاد کنیــم و در مســیر Myونــد پیــش

 مراجعه کنید.helpers.htmlتر به فایل اطلعات بیش

 )Setting your own prefixپیشوند خود را برای کمک کننده ها انتخاب کنید(

 کـار بـه فایـل تعییـن کنیـم. بـرای ایـنMyونـد دلخـواه خـود را بـه جـای _تـوانیم پیـش    مـا مـی
application/config/config.phpرویم و مقدار   می

$config['subclass_prefix']='My_';

کنیـم.عوض می

 helper و coreهــای ونــد بــرای گســترش کلس     توجه به این نکته الزامی است کــه ایــن پیــش
شود.استفاده می

 شــوند؛ پـس_ شــروع مــیCIوند  با پیشCIهای محلی توجه داشته باشید که تمام کتابخانه نکته:
ًا از این پیش وند استفاده نکنید.لطف

Using code igniter library

صــورت کلــی های گفته شده، مثل سایر موارد گفتــه شــده اگــر نخــواهیم بــه بر روش    علوه
 کنیم از کد:load ها را  کتابخانه

$this  load  library ('classname');

<!- Creating_Libraries.html -->

کنیم.استفاده می

Plugins

     Plugin ها هم کار helperکنند. تفاوت اساسی در این است که  ها را میPlug-inًل یک   معمو
ًل یــک مجمــوعه از توابــع را در اختیــار مــا مــیکنند ولی کمک کنندهتابع را فراهم می - هــا معمــو

گذارند.

     CI ــک ــه ی ــی ب ــرای دسترس ــیر Plug-in ب /system/application مس  Plugins ــک  را چ
کند. مراجعه میsystem/ Pluginsجا چیزی یافت نکرد به مسیر کند و اگر در آنمی

Loading a Plugin

کنیم. استفاده میPlugin برای بارگذاری یک 

$this  load  Plugin ('captcha');
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ــیpiوند _ است که از آوردن پسcaptcha_pi.phpدر مثال بال نام کامل فایل  نکته: - خودداری م
کنیم.

شود.بر کنترل در ویو هم صدا زد، گرچه توصیه نمی  علوه Pluginتوان می نکته:

Loadingبرای بارگزاری چند پلگین با هم ( نکته:  Multiple  Pluginاز خط زیر اســتفاده مــی ( -
کنیم.

$this  Load  Plugin (array(' Plugin 1',' Plugin 2'));

 معمولی قابل استفاده است.phpپس از بارگذاری، پلگین موردنظر همانند یک تابع  نکته:

 )Custom Config Fileفایل تنظیمات شخصی (

 یک فایل تنظیمات اصلی به آدرس CIفرض  صورت پیش     به

Application/config/Config.php 

شوند. ذخیره میConfigای به نام $تک تنظیمات در این فایل در آرایهباشد. تکرا دارا می

  های خود را در این فایل اضافه کنیم یا فایل خود را ایجاد کرده وConfig itemتوانیم      ما می
 ذخیره کنیم. Configی در پوشه

ًا بایـد بـه همـان روش فایـل اصـلی نکته:  Configاگر فایل خود را سـاختید سـعی کنیـد و حتمـ
itemای به نام $ها را بسازیم یعنی در آرایهConfig .قرار دهیـم CIایـنصـورت هوشـمندانه بـه  
کند.کنند و از تداخل جلوگیری میها را مدیریت میفایل

ــــرای نکتــــه: ب  Load ــــک  Config ی  File ــــیعلوه  ــــک م ــــر روش اتوماتی ــــوان ازب ت
 $this  config  Load ('File name'); 

 است.phpوند . اسم فایل بدون پسFile nameاستفاده کنیم که 

کنیم.ها از دستور زیر استفاده می فایلitem configدست آوردن مقدار یک برای به   نکته:

$this  config  item ('item name');

 دست آوردن مقدار شی داریم وجود نداشته باشد به مــا مقــداراگر آیتمی که سعی بر ب نکته:
FALSEشود. بازگشت داده می

کنیم: فایل از روش زیر استفاده میconfig     برای تنظیم یک آیتم 

$this  config  set-item ('item_name','item_value');

کنند.های زیر را فراهم می کمک کنندهconfigکلس 

$this  config  File_URL ();

دهد. مشخص کردیم میconfig ی که در index سایت ما را به همراه URLاین تابع 
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$this  config  system_URL ();

گرداند." را به ما برمیsystem folder "URLاین تابع آدرس 

Language File

 هــایگــذارد. فایــلالمللی سازی در اختیــار مــا مــی توابعی را برای بین language     کلس فایل 
شوند. ذخیره میsystem/ language طور نمونه در مسیر زبان به

 های زبان را ساخت و فایلsystem/application را در مسیر languageی توان پوشه      گرچه می
رود. کند اگر نبود به مسیر اصلی می اول مسیر بال را چک میCIدر آن ذخیره کرد. 

 های زبان انگلیسی درهای هر زبان باید درون یک پوشه ذخیره شوند برای مثال فایلفایل نکته:
 هستند.system/ language/Englishمسیر 

های زبانساختن فایل

 باشند.lang.phpوند _های زبان باید دارای پس     فایل

ًل:   error_lang.phpمث

 به این صورت:langای به نام $ آرایهitemای دارد به یک      درون این فایل هر خط اشاره

$lang [' language_key'] = "the actual to be show";

ًل:  ها را با یک پیشitemنکته: برای جلوگیری از تداخل بهتر است نام    _    مشخصerrorوند مث
کنیم:

$lang ['error_email_missing'] = 'you must submit';

Loading a Language File

کنیم یا از میloadطور کلی فرض زبانی را به  صورت پیش بهconfig.php     ما با کمک 

 
$this  lang  load ('File name',' language ');

 کنیم.php به درون loadخواهیم  فایلی است که میFile nameکنیم. استفاده می

Language: and language is the language set containing it English 

شود.  مقداردهی میconfigفرض اگر پارامتر دوم را ندهیم بر اساس پیش نکته:

 شد از روش زیر به خطوط آن دسترسی داشته باشیم.loadوقتی که فایل زبان 
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$this  lang  line ('language_key');

CIمباحث مرتبط به کار با پایگاه داده در 

وصل شدن به دیتابیس

      پس از ایجاد دیتابیس و جداول، باید به دیتابیس وصل شویم. برای وصــل شــدن از مســیر
system   application   config   database.php پارامترهــــای لزم را تنظیــــم 

  بــه دوDBشــود. البتــه ایــن وصــل شــدن بــه  وصل مــیDB صورت اتوماتیک به  بهCIکنیم و می
صورت است:

DB وصل شدن به 

Automatically connection :                    

ــاط  ــر از ارتب ــیDB  اگ ــش م ــا بی ــام ی ــواهیم در تم ــیخ ــم از ویژگ ــتفاده کنی ــفحات اس ــر ص ت
auto connect در فایل application/config/autoload.phpکنیم. برای فعال کردن  استفاده میauto 

connectionی  کلمه database کنیم:صورت زیر اضافه می را در فایل مذکور به

$autoload ['core']= array ('database');

صــورت  سبک نگه داشته شود فقط یک سری منابع کوچــک بــه CIکه تا حد ممکن    برای این
 توان منابع مــورد میapplication/config/autoload.phpی فایل  وسیله شوند. به میloadفرض پیش

 کرد.loadفرض در تمام قالب صورت پیشنیاز را به 

 کرد:loadتوان در قالب چیزهایی که می

1- Libraries

2- Helper Files

3- Plug ins

4- Custom Config Files

5- Language Files

6- Models

Manually connection :

Manuallyبه صورت دستی   connectingمی توانیم از کد زیر در هر تابع و یا در ســازنده کلس  
 در کل کلس استفاده کنیم. DBبرای در دسترس قرار دادن 
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 $config['hostname']  =  "localhost";
$config['username']  =  "myusername";
$config['password']  =  "mypassword";
$config['database']  =  "mydatabase";
$config['dbdriver']  =  "mysql";
$config['dbprefix']  =  "";
$config['pconnect']  =  FALSE;
$config['db_debug']  =  TRUE;

$this->load->model('Model_name', '', $config);

Connect.html در DB اطلعات بیشتر در مورد وصل شذن به نکته:-

Models

Models تــر شــبیههــا بیــشخواهنــد الگــوی آنصورت اختیاری در دسترس کسانی است که می به
MVC.باشد 

Model کلس php است که برای کار با دیتابیس طراحی شده است. فرض کنید ما از CIبرای  
  کــه حــاوی تــوابعی بــرای درج،Modelخــواهیم از کلس کنیم و مــی استفاده میblogساخت یک 

بازیابی و بروزرسانی است، استفاده کنیم.

مثال:

class Blogmodel extends Model {

    var $title   = '';

    var $content = '';

    var $date    = '';

    function Blogmodel()

    {

        // Call the Model constructor

        parent::Model();

    }

    

    function get_last_ten_entries()
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    {

        $query = $this->db->get('entries', 10);

        return $query->result();

    }

    function insert_entry()

    {

        $this->title   = $_POST['title']; // please read the below note

        $this->content = $_POST['content'];

        $this->date    = time();

        $this->db->insert('entries', $this);

    }

    function update_entry()

    {

        $this->title   = $_POST['title'];

        $this->content = $_POST['content'];

        $this->date    = time();

        $this->db->update('entries', $this, array('id' => $_POST['id']));

    }

}
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ــی post  برای حفظ سادگی در این مثال ما از $_نکته:  به صورت مستقیم استفاده کردیم ول
هحتر آن: فرم صحی

 $this  input  post('title')

 توانید درون این مســیرهاشود و حتی می ذخیره میapplication/model در مسیر Modelهای کلس
از پوشه استفاده کنید.

 ها:Modelساختار 

class Model_name extends Model {

    function Model_name()

    {

        parent::Model();

    }

}

ًا از کلسModelحرف اول کلس  نکته:   شـما بایـد بـزرگ باشـد و بقیـه کوچـک و کلس حتمـ
Model.مشتق شده باشد  

/application/ model/ user- model.phpفایل مثال قبل 

Loading a model

 از کد زیر استفاده کرد: controller می توان درون توابع modelبرای بار گزاری یک 

$this  ->  Load -> model ('model- name');

 شما درون زیر پوشه ای قرار دارد برای مثال:modelاگر  نکته:

Applieation/ models/ blog/ queries.php

کنیم  میloadبه صورت زیر 

$this -> load -> model (' blog/queries');

  مــورد نظــر از طریــقModel مورد نظر بارگزاری شود می توانید به توابــع Modelهنگاهی که 
object ای هم نام با Model:بارگزاری شده از آن استفاده کنید 
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 $this -> load-> model ('Model- name');

$this->model- name->function;

مثال کلی: 

class Blog_controller extends Controller {

    function blog()

    {

        $this->load->model('Blog');

        $data['query'] = $this->Blog->get_last_ten_entries();

        $this->load->view('blog', $data);

    }

}

 /applicationکنیــم مــی تــوانیم توســط فایــل  در برنامه مان خیلی استفاده میmodelاگر از یک 
config/ autoload.php!اون رو به صورت کلی بارگزاری می کنیم 

وصل شدن به پایگاه داده در یک مدل

 وصــل نمــی شــود. DBهنگامی که یک مودل بارگزاری می شود، اون به صــورت خودکــار بــه 
گزینه های زیر برای وصل شدن در دسترسی هستند.

 بارگزاری کرد model یا controllerمی توان از طریق استاندارد گفته شده از کلس 

ــاتmodel کردن سومین پارامتر ورودی TRUEمی توان با   به آن گفت که با استفاده از تنظیم
 وصل شود.DB به DBموجود در فایل تنظیمات 

$this->load-> model ('Model- name', ", TRUE);

 را بفرستیدDBشما می توانید به صورت دستی پارامترهای وصل شدن به 

Scaffoldingآشنایی با ابزار    
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cod فریم ورک scaffoldingویژگی   igniter،یک راه راحت را بـرای انجــام اعمـال اصـلی "درج  
 در طول روند توسعه است.DBحذف، به روز رسانی"  اطلعات در 

 فقط برای استفاده طراحان سایت است!Scaffolding نکته بسیار مهم:

  فراهم می کند بنابراین هر کسی که به سایتsecret wordاون امنیت بسیار پائینی در حد یک 
CI شما دسترسی داشته باشد می تواند بر روی اطلعات DBــن ــر ای   شما تغییراتی بده ! بنا ب

در هنگام انتشار کار این ویژگی باید خاموش باشد.

  استفاده می کنید، بسیار ضروری است که بعد از استفاده اونScaffoldingاگر شما از ویژگی 
ًا قبل از استفاده هم   را تنظیم کنید:Secret wordرو غیر فعال کنید! و حتم

  مراجعه کرده و بعدبه متغیرapplication/ config/ routes.php به فایل secret wordبرای تنظیم 
ًل:  مورد نظر مقدار مطلوب را بدهید. مث

$route [' scaffolding- trigger']= "scaffolding";

secretبعد از تنظیم   word برای استفاده از scaffoldingباید اون رو در تابع سـازنده کلســمون  
ًل: مقدار دهی کنیم، مث

<?php

class Blog extends Controller {

       function Blog()

       {

            parent::Controller();

            $this->load->scaffolding('table_name');

       }

}

?>

 نام جدولی است که ما قصد کار بر روی آن را داریم.table name نکته:

پس از مقدار دهی بال می توانیم با استفاده از الگوی داشته باشیم.-

Localhost/index.php/class/secret- word/

برای مثال:

Localhost/index.php/blog/scaffolding/
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 هستند کار کند!primary key فقط می تواند با جداولی که دارای Scaffolding نکته:

ــه controllers فرض شد کد شما با مباحث Scaffolding برای کار با نکته:  DB آشنا هســتید و ب
می توانید وصل شوید.

CI در CRUDانجام عملیات 

 پس از آشنایی با ساختار کلی و اعمـال تنظیمـات اولیـه مـا اکنـون قـادریم کـه تحـت سـاختار
 ) شروع به مکالمه با دیتابیس نماییم! مکالمه با دیتابیس شاملcontroll/modelدلخواه (

 Create و Retrieve , Update و Delete است که به اختصار CRUD.گفته میشود 

CI برای انجام CRUD هشفرض از   استفاده میکند که در حقیقت Active Record به صورت پی
 است.ORMیک 

Active Record Class

CI از یک ورژن تغییر یافته الگـوی Active  Recordاسـتفاده مــی کنــد ایــن الگـو بـه مــا اجـازه  
 بازیابی، بروز رسانی، درج و حذف اطلعات جداول بانک اطلعاتی را بوسیله اســکریپت هــای

  یــکCI ضــروری اســت! DBکوچک می دهد. در بعضی مواقع یک یا دو خط که برای یک عمل 
Dataرابطه ساده برای کار با جداول   Baseفراهــم مــی کنــد! علوه بــر سـادگی ، اســتفاده از  

Active Record یک منفعت بسیار بزرگ هم دارد و آن بعد برنامه های مستقل از DB .هست 

 همچنین ویژگی دیگر آن امــن کــردن درخواســت هــای شــما توســط بررســی خودکــار مقــادیر
 است! queryورودی به 

  هــای خــود را داریــد مــی توانیــد ایــن کلس را در فایــلqueryنکته: اگر شما قصد اســتفاده از 
config!دیتا بیسی غیر فعال کنید 

نکته:

Activeدر پایین برای هر عمل در   Recordیک مثال آورده شده است امــا بــرای دیــدن لیســت  
http://codeigniter.com/user_guide/database/active_record.htmlکامل آن به 

 تسلط کافی دارید.SQLمراجعه شود همچنین فرض گرفته شده است که شما بر روی 

SELECT:

$query = $this->db->get('mytable'); 

// Produces: SELECT * FROM mytable 
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$query = $this->db->get('mytable', 10, 20); 

//  Produces:  SELECT  *  FROM  mytable  LIMIT  20,  10  (in  MySQL.  Other 
databases have slightly different syntax) 

برای اضافه کردن یک شرط به دستورات بال: 

$query  =  $this->db->get_where('mytable',  array('id'  =>  $id),  $limit, 
$offset); 

INSERT:

$data = array( 

               'title' => 'My title' , 

               'name' => 'My Name' , 

               'date' => 'My date' 

            ); 

 

$this->db->insert('mytable', $data); 

// Produces: INSERT INTO mytable (title, name, date) VALUES ('My title', 
'My name', 'My date') 

UPDATE: 

$data = array( 

               'title' => $title, 

               'name' => $name, 

               'date' => $date 

            ); 
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$this->db->where('id', $id); 

$this->db->update('mytable', $data); 

// Produces: 

// UPDATE mytable 

// SET title = '{$title}', name = '{$name}', date = '{$date}' 

// WHERE id = $id 

DELETE: 

$this->db->delete('mytable', array('id' => $id)); 

// Produces: 

// DELETE FROM mytable 

// WHERE id = $id

  

Web page caching

CIبه شما اجازه کشی کردن صفحات وب برای دســتیابی بــه بیشــترین بــازدهی رو مــی دهــد  
ًل سریع است، اما فاکتورهایی مثل مقدار اطلعات پویایی که نمایشی می دهیم،CIگرچه    کام

 Loud مــورد اســتفاده کــه بــر روی ســرعت Cpuمرتبط است با منابع سرور، حــافظه، مقــدار 
 صفحات تاثیر می گذارد. بوسیله کش کردن صفحات تا زمانی که تغییر نکــرده انــد مــی توانــد

Performanee!!!را نزدیک به صفحات ایستاد نگه داشت 

کش چگونه کار می کند؟

هیکشــد تــا  کش می تواند برای هر صفحه فعال شود و شما می توانیــد مقــدار زمــانی طــول م
  مــی شــود فایــل کــش درloudکش منقضی شود را معین کنید. وقتی صفحه ای برای بار اول 

/systemمسیر   cache نوشته می شود. در Loudبعدی درخواست کاربر از طریق کــش جــواب  
 داده خواهد شد البته اگر منقضی شده باشد فایل کش پاک شده و درخواست مستقیم جواب

داده خواهد شد. 
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Benchنکته: تگ   mark کش نمی شود و شما می توانید در حــالت کــش هــم Loudســرعت را  
ببینید.

فعال سازی کش

برای فعال سازی کش خط زیر را در کنترولر مورد نظر درج کنید:

$this->out put->cache (n);

N.مدت زمان نگه داری کش است 

  کش کردن فقط در زمانی کــار مــی کنــدCIنکته:  بخاطر نوع شیوه ذخیره سازی خروجی در 
 برای نمایش استفاده کنیم.viewکه ما از 

 بدهیم.System/ cacheنکته: قبل از به کار انداختن سیستم کش ما باید مجوز نوشتن به مسیر 

Deleting Caches

 اگر شما دیگر نمی خواهید کش در کنترلر شما باشــد کـافی اسـت تــگ آن را برداریـد و فایــل
 کش بعد از منقضی شدن پاک می شود امــا اگــر مــی خواهیــد ایــن اتفــاق ســریع بیوفتــد خــود

دستی باید فایل کش را از فولدر کش پاک کنید 

CIاجرای یک مثال عملی در 

 CRUD  عملیــات MVC را راه اندازی کرده و تحــت معمــاری CIدر این مثال ما سعی داریم ، 
 آشنا شویم.CIرا بر روی یک جدول انجام داده و با کلیات کار در 

  درون آنentries ساخته و یک جـدول بـه اسـم test_ciدر این مرحله ما یک پایگاه داده به اسم 
 است.body و id , titleایجاد میکنیم که شامل سه فیلد 

                                                                      Entries

 : SQLکد دستور 

CREATE TABLE `test_ci`.`Entries` ( 

`id` INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY , 
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`title` VARCHAR( 200 ) NOT NULL , 

`body` TEXT NOT NULL 

) ENGINE = MYISAM ;

CIدستورات نصب 

)http://codeigniter.com از سایت اصلی آن (CIدریافت . 0      

1.Extractکردن پکیج 

  بایــد درindex.php آپلــود کنیــد، بــه صــورت معمــولی serverفایل ها و فولــدر هــا را در .2
شاخه اصلی باشد.

base را بــاز کــرده و system/application/config/config.phpفایــل .3  URLرا تنظیــم مــی  
 را داریدآنها  را تنظیم کنید. encryption یا sessionکنیم. اگر شما قصد استفاده از 

  را بــازapplication/config/database.php را داریــد، فایــل DBاگر شما قصد اســتفاده از .4
کرده و تنظیمات لزم را اعمال کنید.

  هســتید کــافیCIنکته: اگر شما مایل به افزایش ضریب امنیت بوسیله پنهان کردن فایل های 
  را بــازindex.php را تغییر نام دهید، اگر شما این کــار را کردیــد بایــد فایــل systemاست پوشه 

 را با نامی که به پوشه دادید مقدار دهی کنید. system- folderکرده و مقدار متغییر 

ایجاد صفحه درج اطلعات

 خوب در این مرحله ما قصد داریم تا اول صفحه ای بسازیم تــا اطلعــات را در جــدولمان درج
هیآییم مدل خود را به سایت اضافه میکنیم: کند پس ما م

system/application/controllers/blog.php

ًل در ایــن مقــاله مطــالعه کردیــم  و بعد درون آن کدهای اولیه لزم را بنــا بــه مســتنداتی کــه قب
اضافه میکنیم:

class blog extends Controller {

        function blog(){

            parent::Controller();

}

}
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 خوب در این مرحله به کلسمون تابع ای که قرار هست عملیات درج را انجــام دهــد را اضــفه
  این تــابع را کــه قــرار اســت ســاخته شــود را صــداviewمیکنیم و داخل آن در گام اول صفحه 

میزنیم:

function insert(){

$this->load->view('blog/view_insert');

}

  مــــورد نظــــر را بســــازیم، بــــرای ایجــــاد آن درون مســــیرviewخــــوب بیاییــــد صــــفحه 
system/application/views  یک پوشه به نام blog  ایجاد کرده و دورن آن فایل view_insert.php 

را میسازیم و کدهای زیر را داخل آن درج میکنیم:

<html> 

<head> 

<title> 

Blog Insert Page 

</title> 

</head> 

<body> 

<p>Hello World!</p> 

</body> 

</html> 

 خوب برای آزمایش کافیه مسیر پروژه را به اضــافه اســم کلس و نــام تــابع مــان در مرورگــر
بزنیم:

http://localhost/CodeIgniter_1.7.2/index.php/blog/insert

 را در صفحه مشاهده کنید.Hello Worldاگه همه چیز درست باشد شما باید پیغام 

ــرای ه، ب  خوب در گام بعد ما سعی میکنیم ک فرم ورود اطلعات را به صفحه خود اضافه کنیم 
formاین کار ما میخواهیم از کمک کننده ساخت جدول استفاده کنیــم (   helperبــرای ایــن . (  

 کلسمان باید کمک کننده فرم را بارگزاری کنیم:insertکار در مرحله اول، در تابع 

$this->load->helper('form');

 Helloحال میتوانیم از ابزاری که این کمک کننده در اختیار ما گذاشته استفاده کنیم ، بــه جــای 
World فایل View:کدهای زیر را درج میکنیم 

   <?php 

        echo form_open('blog/insert'); 
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        echo form_hidden('id',0); 

        echo form_label('title', 'title'); 

 echo('<br>'); 

         echo form_input('title'); 

         echo('<br>'); 

         echo form_label('body', 'body'); 

 echo('<br>'); 

$textarea = Array ("name" => "body", "cols" => "70"); 

echo Form_textarea($textarea); 

         echo('<br>'); 

         echo form_submit('', 'Submit new post!'); 

         echo('</form><br><hr>'); 

        ?>

ًا از کمک  مجموعه کدهای بال برای ما یک فرم ورود اطلعات میسازد که برای ساخت آن تمام
  استفاده شدهو فکر میکنم به اندازه کافی گویا هسـتند ولـی بـرای آشـنایی کامـل بـاCIکننده 

 توابعی در قسمت بال استفاده شده و همچنین دیگر امکانات این کمک کننده به مرجــع اصــلی
آن مراجعه کنید :

http://codeigniter.com/user_guide/helpers/form_helper.html

  اضافه کرده و در آن عمل درج در پایگــاه داده را هــم پیــادهmodelو در آخرین مرحله ، ما یک 
میکنیم.

ًا رعــایت  نکته : توجه کنید برای کار کردن مدلتان نکاتی که در طول مقاله گفته شد بایــد حتمــ
  بتوانــد در مرحلــهCI تــا autoload و فایــل databaseشوند ، آن نکات عبارت اند از تنظیم فایــل 

اول به پایگاه داده وصل شود و بعد از آن فرامین مدل را اجرا کند.

ــه مســیر / ــل مــا ب ــم ایــن دو فای ــه و فایــلsystem/application/modelsخــوب بعــد از تنظی   رفت
BlogModel.php:را ایجاد کرده و کد های زیر را در آن درج میکنیم 

<?php 

class BlogModel extends Model { 

    function BlogModel() 

    { 
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        // Call the Model constructor 

        parent::Model(); 

    } 

    function insert() 

    { 

$this->db->insert('Entries', $_POST); 

} 

} 

?>

ــیح دادهCIتا جای ممکن کد های بال در قسمت 'مباحث مرتبط به کار با پایگاه داده در    ' توض
شده برای اطلعات بیشتر به مستندات رسمی مراجعه نمایید.

 اما ما هنوز مدلمان را به کنترولر معرفی نکردیم برای این کار باید اول مدل خود را در کنترلر
بارگزاری کرده :

        function blog(){ 

            parent::Controller(); 

$this->load->model('BlogModel'); 

}

و سپس تابع مورد نظر را صدا می زنیم:

function insert(){ 

$this->load->helper('form'); 

 $this->BlogModel->insert(); 

$this->load->view('blog/view_insert'); 

}

 اگه تمام مراحل بال با موفقیت انجام شود ، اطلعات بــه درســتی در جــدولمان درج میشــود.
 توجه به این نکته ضروری است که ما در این مثال سعی داریــم تــا جــای ممکــن ایــن مثــال را
ًا روشــهای کــه مــا بــرای رســیدن بــه  ساده نگه داشته و از پیچیدگی آن جلو گیری کنیم و لزوم
هحترین دوش نیســت. در اینجــا هــم مشــاهده میکنیــم پــس از درج  هــدف اتخــاب کردیــم صــحی
 اطلعات کاربر در همان صفحه میماند ! در این قسمت قصد ما راهنمــایی کــاربر پــس از درج

اطلعات به صفحه مدیریت محتویات وبلگ است که هنوز آن را ایجاد نکرده ایم.
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 پس باید چک کنیم اگر اطلعات فرم فرستاده شده بودن پس از درج آن را با استفاده از تــابع
redirect کمک کننده url.به صفحه مورد نظر منتقل کنیم 

 را در کنترلر خود بارگزاری کرده:urlبرای این کارها اول کمک کننده 

$this->load->helper('url');

هیدهیم :insertو سپس قسمت فراخوانی تابع   را به صورت زیر تغییر م

 if(isset($_POST['id'])) 

{ 

 $this->BlogModel->insert(); 

redirect('blog/main'); 

}

هیشود پــس از درج کـاربر بـه صـفحه    منتقـل شـود کـه البتـه آن را هنــوزmainاین کد باعث م
  استفاده میکردیم که برایInput Class  از کلس idنساخته ایم! البته بهتر بود برای چک کردن 

 کاهش پیچیدگی از آن صرف نظر کردیم. در این قسمت عمل درج ما تمام شـده و بــه ســراغ
ههسازی کنیم.mainصفحه  هنها را پیاد هیرویم تا عملیات خواندن اطلعات و مدیریت آ  م

ایجاد صفحه خواندن اطلعات

  را بــه مــدل اضــافه میکنیــم وshow را به کنــترل و تــابع mainخوب برای ایجاد این صفحه تابع 
  اضــافهview قســمت blog را بــه پوشــه view_main.phpبــرای نمــایش دادن اطلعــات فایــل 

میکنیم:  

function main(){ 

$data['query'] = $this->BlogModel->show(); 

 $this->load->view('blog/view_main', $data); 

} 

 queryرا درون اندیس  Entries  مدل را که شامل فیلدهای جدولshowدر اینجا ما خروجی تابع 
  آن را بـه ویـو خـود پــاس میــدهیم ، تـابعview میریزیم و سپس در هنگام فراخوانی dataآرایه 
show:مدل ما 

    function show() 

    { 

$query = $this->db->get('Entries'); 

        return $query->result(); 
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}

 ما:view_main.phpو در آخر کدهای صفحه 

<html> 

<head> 

<title> 

Blog Main Page 

</title> 

</head> 

<body> 

<h1>Content Management</h1> 

<ul> 

<?php 

        foreach ($query as $row){ 

echo "<li>"; 

    echo "<h3>".$row->title."</h3>"; 

    echo "<p>".$row->id."</p>"; 

echo "</li>"; 

} 

        ?> 

</ul> 

</body> 

</html> 

ایجاد صفحه حذف مطالب

 IDخوب در این زمان ما توانستیم اطلعات لزم را نمایش دهیم، هدف بعــدی مــا پــاس دادن 
 محتوای مورد نظر به یک صــفحه دیگــر بــرای پــاک کــردن آن اسـت! بنــابر ایــن لزم اســت تــا

  را در صفحه نمایش فوق به یک لینک تبدیل کنیم ، برای ایــن کــار از یکــی دیگــر ازIDقسمت 
  اسـت!anchor در اختیـار مـا میگـزارد اسـتفاده میکنیـم و آن ابـزار urlابزاری که کمک کننـده 
 را چاپ میکرد خط زیر را جای گزاری کنید:IDکافیه به جای خطی که 
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echo anchor('blog/delet/'.$row->id, 'Delete');

  و آشــنایی دقیــق بــا تمــام توابــع آن بــه لینــک زیــرurl برای اطلع از تمام جزییات کمک کننده 
مراجعه نمایید:

http://codeigniter.com/user_guide/helpers/url_helper.html

ههای را بســازیم کــه ه! باید آن صفح  و در پرده آخر این نمایش که من قرار است آن را اجرا کنم
  مــان یــک تــابع اضــافهmodelلینک فوق به آن اساره میکند . برای این کار باز هم کافیست به 

کنیم :

function delete(){ 

 $this->db->delete('Entries', array('id' => $this->uri->segment(3))); 

redirect('blog/main'); 

}  

  اســت وview قرار نیست چیزی به کاربر نمایش داده شود پــس فاقــد deleteخوب در صفحه 
  ندارد! پس در ایــن تــابعmodel اسراری در استفاده از CIهمچنین در این مقاله اشاره شد که 

ًا بدون فراخوانی هیچ مدلی اقدام به پاک کــردن رکــورد مــورد نظــر از پایگــاه داده  ما مستقیم
می نماییم ! 

 این هم مثال این مقاله ،  اما برای اینکه این مقاله جنبه عملی هم داشته باشد توصــیه میکنــم
ــفحه  مثال بال را تکمیل کرده و به امکانات بال امکان بروزرسانی را هم اضافه نمایید و یک ص
 جدا برای نمایش کامل محتویات ایجاد نمایید ، سپس با اضافه کردن یــک جــدول امکــان نظــر

هیشود.  دادن به هر مطلب را طراحی کنید، کدهای کامل مثال بال در انتها زمینه م

 با آرزوی اینکه این مقاله توانسته باشد به هدف خود که همانا آشــناکردن و علقــه منــد کــردن
هبهای کاری  Code و به خصوص phpشما به قال  Igniterبود ، رسیده باشــد . در همیــن راســتا  

 خـواهش  میکنــم مشـکلت موجـود در ایـن مقـاله و پیشـنهادها و انتقـادات خــود را بـه پســت
  ارسال نمایید و در هر چه بهتر نمودن این مقاله به این بنــدهAhmadian@pitm.netالکترونیکی 

حقیر یاری نمایید.
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کد های مثال:

 system/application/controllers/blog.phpفایل

<?php 

class blog extends Controller { 

        function blog(){ 

            parent::Controller(); 

$this->load->model('BlogModel'); 

$this->load->helper('url'); 

} 

function main(){ 

$data['query'] = $this->BlogModel->show(); 

 $this->load->view('blog/view_main', $data); 

} 

function delete(){ 

 $this->db->delete('Entries', array('id' => $this->uri->segment(3))); 

redirect('blog/main'); 

} 

function insert(){ 

$this->load->helper('form'); 
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if(isset($_POST['id'])) 

{ 

 $this->BlogModel->insert(); 

redirect('blog/main'); 

} 

$this->load->view('blog/view_insert'); 

} 

} 

?>

system/application/models/blogmodel.phpکدهای 

<?php

class blogmodel extends Model {

    function blogmodel()

    {

        // Call the Model constructor

        parent::Model();

    }

    function show()

    {

        $query = $this->db->get('Entries');

        return $query->result();

}
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    function insert()

    {

$this->db->insert('Entries', $_POST);

}

}

?>

system/application/views/blog/view_insert.phpکدهای فایل

<html>

<head>

<title>

Blog Insert Page

</title>

</head>

<body>

<?php

        echo form_open('blog/insert');

        echo form_hidden('id',0);

        echo form_label('title', 'title');

 echo('<br>');

         echo form_input('title');

         echo('<br>');

         echo form_label('body', 'body');

 echo('<br>');

$textarea = Array ("name" => "body", "cols" => "70");
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echo Form_textarea($textarea);

         echo('<br>');

         echo form_submit('', 'Submit new post!');

         echo('</form><br><hr>');

        ?>

</body>

</html>

system/application/views/blog/view_main.phpکدهای فایل

<html>

<head>

<title>

Blog Main Page

</title>

</head>

<body>

<h1>Content Management</h1>

<ul>

<?php

        foreach ($query as $row){

echo "<li>";

    echo "<h3>".$row->title."</h3>";

echo anchor('blog/delete/'.$row->id, 'Delete');

echo "</li>";

}

        ?>

</ul>
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</body>

</html>
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