
الدرس الثاني

دإنشاء صفحة تسجيل مستخدم جدي



:أهداف الدرس 

وع أن يستطيع الطالب إنشاء صفحة تسجيل مستخدم جديد من الن

PHP.

.Sessionأن يعرف الطالب مفهوم جلسة 

.Formعند إنشاء النموذج Getو  Postأن يفرق الطالب بين 

.أن يشفر الطالب كلمة المرور الخاصة بصفحة ويب 



أهال بك عزيزي الطالب في الدرس الثاني الذي يتضمن 
:الموضوعات التالية 

.خطوات إنشاء صفحة تسجيل مستخدم جديد •

.Sessionمفهوم الجلسة •

Form.عند إنشاء النموذج Getو  Postالفرق بين •

.تشفير كلمة المرور •



:شرح موضوعات الدرس

:خطوات إنشاء صفحة تسجيل مخدم جديد: أوالً 

للتعديل Dictionaryافتح موقع 

Expressionباستخدام برنامج 

Web

أنشئ صفحة جديدة من النوع 

PHP كما بالشكل التالي:

Expression Webفي تطبيق PHPإنشاء صفحة ( 1)شكل 



:وضع عليه البيانات كما بالشكل التالي FORMأدرج 

Expression Webإدراج نموذج يحتوى بعض عناصر التحكم في تطبيقيوضح( 2)شكل 



أن تتأكد من تحديد القيمة FORMويجب عليك في نافذة خصائص النموذج 
POST للخاصيةMETHOD كما بالشكل التالي:

Formضبط خصائص النموذج يوضح (  3)شكل 



:كما يبدو بالشكل التالي HTMLاستعرض عزيزي الطالب كود 

الخاص بإنشاء صفحة تسجيل مستخدم جديدHTMLكود ( 4)شكل رقم 



:  SESSIONمفهوم : ثانياً 

خادم تعني جلسة وهي طريقة لتخزين بيانات في متغير داخل ذاكرة ال

serverخالل لمستخدم واحد فقط ويكون هذا المتغير متاحاً لالستخدام

م كافة صفحات الموقع ، وكذلك طيلة الوقت الذي يظل فيه المستخد

.يتجول في صفحات الموقع

Sessionالخاص بدء  الــ PHPكود ( 5)شكل 



( :1)نشاط 

وم مشروع إنشاء صفحة تسجيل مستخدم جديد ، ومفه: عنوان النشاط

session.

يشارك الطالب زمالءه في إعداد مشروع إلنشاء صفحة : هدف النشاط

.sessionتسجيل مستخدم جديد ، والتعرف علي مفهوم 

شاء أن يتفاعل الطالب مع بعضهم البعض في وجود المعلم إلن: المطلوب

.  sessionصفحة تسجيل مستخدم جديد والتعرف علي المصطلح 



:FORMعند إنشاء النموذج GETوPOSTالفرق بين : ثالثاً 

ة يستخدم لتمرير أو ارسال كافة بيانات النموذج الموجودFormالنموذج 

.web serverفي عناصر التحكم من مستعرض الويب إلي لخادم 

:ويوجد طريقتان إلرسال البيانات وهما 

<"Get = "from method>

< "Post = "form method



POSTو GETوالجدول التالي يبين الفرق بين 

و Getفائدة استخدام 

Post في إرسال

البيانات إلي الخادم 

server  web

GetPost

إذا كان حجم البيانات1.

.صغير 

ر إذا كانت البيانات غي2.

.سرية

تستخدم في حاله 

سرية البيانات 

المرسلة للحفاظ 

.عليها 



( :2)نشاط 

.عند إنشاء نموذج بيانات" POSTو GETالفرق بين : عنوان النشاط 

يتناقش الطالب مع زمالئه ويتبادل معهم األفكار واآلراء : هدف النشاط

.Postو Getلمعرفة الفرق بين 

من حيث POSTو GETأن يقارن الطالب في جدول  بين  : المطلوب 

.االستخدام عند إنشاء نموذج بيانات 



تشفير كلمة المرور : رابعاً 

ستخدام يوجد العديد من األساليب لتشفير كلمة المرور ومثال علي ذلك يمكن ا

.وهي إحدي الدوال التي تستخدم في التشفيرMD5الدالة 

– MD5 ( Message-:مثال Digest Algorithm ) 

.بت 128حيث تقوم هذه الدالة بإرجاع ناتج تشفير سلسلة حرفية بأسلوب 

:والشكل التالي يوضح ذلك 



الناتج في صفحة المستعرضPHPكود 

التي توضح ناتج تشفير سلسلة حرفية MD5دالة ( 5)شكل 
.بت 128بأسلوب 



: ويتم التشفير بإتباع الخطوات التالية 

واكتب ما هو مشار إليه علي الشكل التالي فيPHP.REGافتح كود صفحة 

: األماكن الموضحة بدوائر علي الكود التالي 

REG.PHPصفحة كود( 6)شكل 



$ر متغيإحفظ الصفحة ثم حمل الصفحة في المستعرض وبالتالي يصبح محتوي ال

TXT-PASSوالمتغيرTXT-CON  $.

.سجل أكثر من مستخدم جديد

.USERSافتح جدول 



( :3)نشاط 

.حل مشكلة اختراق كلمة المرور : عنوان النشاط 

مة أن يتناقش الطالب مع زمالئه في حل مشكلة اختراق كل: هدف النشاط

.المرور واتخاذ قرار من أجل تشفيرها 

وهي إحدي الدوال التي تستخدم في MD5استخدام الدالة : المطلوب 

.التشفير


