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محصولی از سایت سون لرن

این سند مخصوص کاربران VIP سون لرن تهیه شده است . خواهشمندیم از انتشار بدون اجازه و عمومی آن خودداري نمایید .

با تشکر فراوان از اعتماد شما ...

براي دریافت مجموعه ي کاملی از آموزش هاي طراحی وب و زبان هاي برنامه نویسی تحت وب ، میهمان ما در سون لرن

باشید!

دیماه 1392

آموزش کامل ایجاد سیستم like مطالب با PHP و AJAX (قسمت اول)

سالم،،توي خیلی از سایت هاي امروزي (اکثرا خبري) حتما شما هم دیدید که هر مطلب داراي دکمه هاي می پسندم و نمی پسندم (like  و dislike) هست، به
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احتمال زیاد ھم ھمن دکمه ھا رو توی سایت ھای معروفی مثل  Youtube و خصوصا FaceBook دیدید، معموال این کار رو براي Promote کردن مطالب

انجام میدن و فایده اش هم اینه که می تونه یک میزان و سنجش براي عالقه مندي به مطالب باشه و در ضمن هم یه معیار خوب براي مدیران در جهت انتخاب

مطالب برای سایت ھاشون ھست،توی این مطلب قصد دارم آموزش ایجاد این سیستم  رو در سطح نسبتا پیشرفته ای برای شما قرار بدم که امیدوارم بتونید ازش

به نحو احسن توي طراحی وب سایت هاي خودتون ازش استفاده کنید،به این خاطر میگم پیشرفته چون ما قراره از HTML و CSS و PHP و MYSQL و

javascript به صورت JQuery و AJAX توي این آموزش استفاده کنیم.

شروع مرحله به مرحله

خوب براي شروع کار از HTML و CSS شروع میکنیم،اول از همه یه باکس که مثال باکس اصلی مطلب ما هست ایجاد میکنیم.

<div class="post">

 </div>

خوب حاال این استایل رو براش تعریف میکنیم.

.post{

 border:1px solid rgb(200,200,200);

 width:600px;

 margin:20px auto;

 position:relative;

 height:300px;

}

خوب حاال براي این باکسمون یه نوار عنوان تعریف میکنیم(باالخره بدون نوار عنوان که نمیشه).

<div class="post">

 <div class="post-top"></div>

 </div>

و این استایل رو براي نوار عنوان تعریف میکنیم.

.post-top{

 height:35px;

 text-align:right;

 padding-right:30px;

 background-color:#bfbfbf;

 line-height:30px;

 margin-bottom:20px;

}

تا این جاي کار ما چیزي شبیه این تصویر داریم :



خوب حاال نوبت به ایجاد دکمه هاي like و dislike میرسه (این دکمه ها رو می تونید به راحتی توي فتوشاپ و مطابق سلیقه خودتون ایجاد کنید،اگرم بخواید می

تونید از متن استفاده کنید) من قصد دارم این دکمه هارو گوشه باال سمت راست و بیرون باکس مطلب قرار بدم،پس یه container براي این دکمه و کال هر چی

میخواد توش قرار بگیره ایجاد میکنم.

<div class="post">

 <div class="post-top"></div>

 <div class="likes">

 </div>

 </div>

و این استایل رو براش انتخاب میکنم :

.likes{

 position:absolute;

 top:0;

 left:603px;

}

من اینجا با دادن position:absolute به این کالس likes در واقع دست خودمو باز میذارم که هر کجا خواستم اونو قرار بدم پس شما هم میتونید مکان اونو به

دلخواه تغییر بدید، الزمه این کار هم اینه که به باکس خودمون position:relative رو قبال داده باشیم.

براي ادامه من دو تا تگ div با کالس like اضافه میکنم که یکی از این ها دکمه می پسندم سبز رنگ و یکی دیگه دکمه نمی پسندم قرمز رنگ رو در خودش

جاي میده.
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<div class="post">

 <div class="post-top"></div>

 <div class="likes">

 <div class="like">

 <img class="like-btn" src="img/likebtn.png">

 <span class="l_count"></span>

 </div>

 <div class="clearfix"></div>

 <div class="like">

 <img class="dislike-btn" src="img/dislikebtn.png">

 <span class="d_count"></span>

 </div>

 </div>

 </div>

خوب اینجا براتون دو تا سوال پیش میاد یکی اینکه اون تگ span چیه؟ از این تگ span براي نمایش دادن تعداد الیک ها استفاده می کنیم،خوب اون تگ

div که کالس clearfix داره چیه؟ چون ما اینجا قرار از float استفاده کنیم اونو بین دوتا تگ div قرار داریم که استایل دکمه ها به هم نخوره.

حاال اینایی که اضافه کردیم بهش استایل میدیم.

.like{

 display:block;

 width:60px;

}

.like img{

 width:16px;

 height:16px;

 border:none;

 outline:none;

 cursor: pointer;

 float:left;

 margin:0 3px 2px 0;

}

.like span{

 padding:0 2px;

 height:16px;

 background-color:#EAEAEA;

 float:left;

 border:1px solid rgb(220,220,220);

 font-family:tahoma;

 font-size:8pt;

 text-align:center;

}

span.l_count{

 color:#090;

}

span.d_count{

 color:#C00

}

.clearfix{

 height:0;

 clear: both;

}

کد ها رو بخونید و تجزیه و تحلیل کنید تا براي قسمت بعدي آماده تر باشید، حاال ما باید یه همچین چیزي داشته باشیم (تصاویر رو میتونید از فایل پایین دانلود

کنید).



خوب در قسمت بعدي کد هاي جاوا اسکریپت و اي جکس رو می نویسیم.

موفق و پیروز باشید.

فایل هاي پروژه (قسمت اول)

آموزش کامل ایجاد سیستم like مطالب با PHP و AJAX (قسمت دوم)

دوستان سالم،در قسمت قبل طراحی HTML و CSS  این آموزش رو تموم کردیم،تو این قسمت میخوایم کد نویسی جاوا اسکریپت ( Jquery , AJAX ) رو

انجام بدیم و افکت ها و دستورات الزم رو اضافه کنیم،خوب پس شروع میکنیم.

آموزش مرحله به مرحله

اگه کد هاي قسمت قبل رو آماده داشته باشین ما توي قسمت CSS خودمون براي دوتا تگ span که وظیفه نمایش تعداد like و dislike رو بر عهده دارن یک

استایل تعریف کردیم،حاال به همون قسمت یعنی like span. باید این کد رو اضافه کنیم.

display:none;

فعال با این کد ما اینارو مخفی نگه می داریم تا بعدا با جی کوئري اونارو تو موقع مناسب نمایش بدیم.

خوب میریم سر وقت کد هاي جاوا اسکریپت،اول از همه تابع ready جی کوئري رو می نویسیم :

$(document).ready(function(){

});

خوب حاال می خوایم با بردن ماوس روي دکمه هاي (تصاویر) سبز و قرمز رنگی که داریم اون تگ هاي span با یه افکت fade نمایش داده بشن و با رفتن

ماوس دوباره محو بشن،براي این کار از متد hover جی کوئري استفاده میکنیم،خوب این کد براي دکمه سبز رنگ ما که داراي کالس like-btn. هستش می
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نویسیم.

$('.like-btn').hover(function() {

 $('.l_count').stop().fadeIn(500);

 }, function() {

 $('.l_count').stop().fadeOut(500);

 });

همون طور که می بینید متد hover دو تا تابع به عنوان پارامتر براش قرار دادیم،چرا دو تا؟براي اینکه تابع اول زمانی که موس روي شی قرار میگیره اجرا میشه و

تابع دوم  ھم وقتی موس از روی شی میره کنار اجرا میشه،توی تابع اول ھم نوشتیم که شی ای با کالس l_count (که همون span کنار دکمه سبز رنگه) به

صورت fade و با زمان 500 میلی ثانیه نمایش داده بشه و توي تابع دوم هم گفتیم که همون span تابع باالیی با افکت fade و با زمان 500 میلی ثانبه محو بشه

(fadeIn براي ظاهر شدن،fadeOut براي محو شدن).

خوب همین حاال تست کنید ببینید کار میکنه.

خوب ما همین کد رو براي دقیقا براي دکمه قرمز رنگ هم می نویسیم فقط باید like-btn رو به dislike-btn و  کالس span رو به d_count تغییر

بدیم،یعنی اینطوري :

 $('.dislike-btn').hover(function() {

 $('.d_count').stop().fadeIn(500);

 }, function() {

 $('.d_count').stop().fadeOut(500);

 });

 

 

خوب حاال برای  ادامه کد الزم برای زمان کلیک کردن روی دکمه ھای سبز و قرمز رو  می نویسیم،این کد برای دکمه سبز رنگ:

 

$('.like-btn').on("click",function()

 {

 //Other Code's

 });

توضیح این کد هم اینه براي این کار از متد on استفاده کردیم که دو تا پارامتر داره،اولی نام رویدادي هست که میخوایم اجرا بشه و دوم هم تابعی هست که با



اون رویداد باید اجرا بشه (این جا یعنی با کلیک کردن روي like-btn کد هایی که توي تابع هست اجرا میشه).

حاال حتما میخواین بپرسین چرا خالیه؟ تاآخر بخونید به جوابش می رسید.

براي دکمه قرمز رنگ هم همین تابع رو می نویسیم فقط به جاي like-btn باید dislike-btn رو قرار بدیم.

$('.dislike-btn').on("click",function(){

 //Other Code's

 });

خوب تقریبا کد ھای الزم جی کوئری رو نوشتیم،چک کنید کد تون چیزی  شبیه به این باشه :

$(document).ready(function(){

$('.like-btn').hover(function() {

 $('.l_count').stop().fadeIn(500);

}, function() {

 $('.l_count').stop().fadeOut(500);

 });

/********************************************/

 $('.dislike-btn').hover(function() {

 $('.d_count').stop().fadeIn(500);

 }, function() {

 $('.d_count').stop().fadeOut(500);

 });

/********************************************/

 $('.like-btn').on("click",function()

 {

 //Other Code's

 });

/********************************************/

$('.dislike-btn').on("click",function(){

 //Other Code's

 });

});

اي جکس

براي به کار بردن اي جکس ما باید شی XmlHttpRequest رو بسازیم و ازش استفاده بکنیم،تعریف این شی در همه مرورگر ها به جز IE نسخه هاي قدیمی

یکسانه،برای ھمین خاطر ما از یک تابع برای تعریف و ایجاد  شی XmlHttpRequest استفاده می کنیم که شی ما رو طبق چیزي که مرورگر ساپورت میکنه

براي ما میسازه،من این تابع رو از سایت رسمی خود مایکرسافت گرفتم و توي توضیحاتی که داده بود،این رو گفته بود که این تابع در مرورگر IE تا نسخه 7 رو



هم به خوبی ساپورت میکنه (البته توي IE7 تستش نکردم)

function getXMLHttpRequest()

{

 if (window.XMLHttpRequest) {

 return new window.XMLHttpRequest;

 }

 else {

 try {

 return new ActiveXObject("MSXML2.XMLHTTP.3.0");

 }

 catch(ex) {

 return null;

 }

 }

}

خوب اینم از این،فعال کد خاصی توي اون دو تا تابع که براي کلیک نوشتیم نمی نویسیم (البته خودتون فعال مثال با alert تستش کنید)،چرا؟! چون قراره قسمت

بعد اونا رو با دستورات و توابع اي جکس پرکنیم.

دوستان خسته نباشید،جلسه بعد این کد هارو تکمیل می کنیم و قسمت PHP رو هم می نویسیم تا سیستم الیک ما آماده به کار بشه.

دانلود فایل پروژه (قسمت دوم)

آموزش کامل ایجاد سیستم like مطالب با PHP و AJAX (قسمت سوم)

دوستان سالم،در دو قسمت قبلی ما کد هاي مربوط به ظاهر سیستم الیک خودمون رو نوشتیم و تست کردیم،تو این قسمت دستورات و متدهاي اي جکس رو در

بخش کدهاي جاوا اسکریپت تکمیل میکنیم و بعدش هم اگه مطلب طوالنی نشه که بعید میدونم، کد هاي PHP  ھم چنین کد ھای ارتباط با بانک mysql رو

براي ثبت الیک ها می نویسیم.

مرحله به مرحله

خوب دوستان ما می خوایم وقتی عالمت موس رو دکمه هاي سبز و قرمز قرار گفت اون تگ هاي span کنارشون به نمایش در بیاد و تعداد الیک ها رو نشون

بدن، جلسه قبل فقط کد نمایش اونو نوشتیم اما حاال یه تابع می نویسیم که این تابع دستورات اي جکس مارو تو خودش نگه میداره و کار این تابع هم اینه که با

ارسال در خواست اي جکس به یه فایل PHP و دریافت اطالعات از همین فایل اطالعات مورد نظر رو بدون رفرش شدن صفحه براي ما توي همون تگ span به

نمایش در میاره،این نکته رو ھم بگم چون نمی خواستیم که کد ھا خیلی شلوغ و درھم بشن  برا ھر حالت از یه تابع استفاده کردیم،البته اینم کمی خودش زیاده

ولی فعال برا فهم بهتر کد ها این کارو کردیم.

خوب تابع اول براي دریافت و نمایش تعداد الیک دکمه سبز رنگ :
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function showlike(){

 xhr= getXMLHttpRequest();

 xhr.onreadystatechange=function()

 {

 if(xhr.readyState==4 && xhr.status==200)

 {

 $('.l_count').html(xhr.responseText);

 }

 }

 xhr.open("GET","ajx.php?func=showlike",true);

 xhr.send();

}

xhr با نام XmlHttpRequest و هر جا الزم شد از همین تابع براي فراخوانیش استفاده میکنیم،توي خط اول ما یه متغیر showlike اسم تابع رو گذاشتیم

بوسیله همون تابعی که در آخر قسمت قبل معرفی کردیم،ایجاد میکنیم،توي خط بعدي ما event شی xhr خودمون رو با یه تابع دلخواه مقدار دهی کردیم (مثل

همون کلیک کردن که بگیم هر وقت کلیک شد این تابع رو اجرا کن)،خوب حاال این onreadystatechange چیکار میکنه؟خوب از اسمش هم تقریبا معلومه

که تغییر وضعیت شی ما رو چک میکنه و با هر تغییري در وضعیت درخواستی که فرستادیم این رویداد (event) اجرا میشه و به محض اجرا شدن این رویداد

اون تابعی که جلوش گذاشتیم فراخوانی میشه،توي خط بعدي که در واقع دستورات توي تابع هست ما یه شرط گذاشتیم،با این شرط خواستیم که وضعیت

مطلوب رو بررسی کنیم،حاال وضعیت مطلوب ما چیه؟اینه که خاصیت هاي readystate و status شی xhr ما به ترتیب برابر 4 و 200 باشه،چرا؟چون خاصیت

readyState داراي مقادیر دیگه اي هم هست و ما باید چک کنیم که فقط مقدارش 4 باشه (مقدار 4 یعنی درخواست ما کامل انجام شده) و هم چنین مقدار

status که ممکنه 404 هم باشه (404 یعنی نتونسته منبع رو پیدا کنه،یعنی نتونسته همون صفحه PHP رو پیدا کنه) باید 200 باشه،در این حالت درخواست ما

به درستی انجام شده و ما می تونیم مقدار برگشتی رو که با responseText معرفی میشه دریافت کرده و نمایش بدیم،ما این جا گفتیم اگه شرایط برقرار بود

مقدار برگشتی رو بذار توي عنصري که کالس l_count رو داره (اگه یادتون باشه این کالس همون تگ span کنار دکمه سبز رنگ ماست).

خوب توي خط بعدي ما با متد open نوع درخواست و آدرس فایل منبع که قصد ارسال اطالعات رو داریم و هم چنین آیا اینکه درخواست به صورت اسنکرون

 ارسال بشه یا نه رو تنظیم میکنیم و در آخر هم با متد send درخواست رو ارسال میکنیم.خوب تموم شد همش همین بود.

ما متد ارسال رو روي GET تنظیم کردیم و آدرس فایل رو هم گذاشتیم ajx.php و اونی هم که جلوشه یه کوئري استرینگه اطالعات رو باهاش میفرستیم فایل

ajx.php (همون فایل منبع)، متغییر کوئري استرینگ ما اینجا اسمش func هست و جلوش هم نوشتیم showlike،در واقع توضیح این باید توي قسمت کد

PHP بدم. پس این رو یادتون باشه.

خوب بچه ها یادتونه ما تو قسمت قبلی براي حالت hover دکمه سبز یه کد نوشتیم،خوب این تابع باال رو توي اون قسمت به این صورت فراخوانی میکنیم :

$('.like-btn').hover(function() {

 showlike();

 $('.l_count').stop().fadeIn(500);

 }, function() {

 $('.l_count').stop().fadeOut(500);

 });
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فعال کد الزم براي نمایش تعداد الیک سبز رنگ ما تموم شده،حاال دقیقا همین مراحل براي دکمه قرمز ما تکرار میشه.

تابع اي جکس ما :

function showdislike(){

 xhr= getXMLHttpRequest();

 xhr.onreadystatechange=function()

 {

 if(xhr.readyState==4 && xhr.status==200)

 {

 $('.d_count').html(xhr.responseText);

 }

 }

 xhr.open("GET","ajx.php?func=showdislike",true);

 xhr.send();

}

خوب اسم تابع هست showdislike،بعدشم قراره توي d_count اطالعات به نمایش در بیاد و بعدشم توي متد open توي قسمت کوئري استرینگ گفتیم

func برابر showdislike باشه،حاال این تابع توي کد hover دکمه قرمز فراخوانی میکنیم:

$('.dislike-btn').hover(function() {

 showdislike();

 $('.d_count').stop().fadeIn(500);

 }, function() {

 $('.d_count').stop().fadeOut(500);

 });

خسته که نشدین ؟؟  خوب پس خوبه،این صفحه هم کم کم داره زیاد میشه بریم صفحه بعد برا ادامه،اونجا می بینمتون بچه ها ... 

آموزش کامل ایجاد سیستم like مطالب با PHP و AJAX (قسمت چهارم)

سالم دوستان،توي قسمت هاي قبلی ما کد هاي مربوط به قسمت طراحی و هم چنین کد هاي درخواست اي جکس رو نوشتیم ،تو این قسمت کد هاي PHP و

mysql رو می نویسیم،قبل از شروع من باید یه نکته بگم و اونم اینه که به خاطر کارکرد بهتر کد هاي من تغییرات جزئی رو در کد هاي HTML و جاوا

اسکریپت دادم که شما می تونید از فایل پروژه دانلود کنید و توضیح این قسمت هاي ویرایش شده هم میمونه براي قسمت بعدي که قسمت آخر هم هست.

شروع مرحله به مرحله

خوباول از همه باید جدول هاي دیتابیس خودمون رو بسازیم،ما اینجا دو تا جدول داریم یکی جدول مطالب (posts) و یکی هم جدول likes،جدول مطالب به غیر

از ستون هاي معمول خودش که میتونه عنوان مطلب یا متن مطلب یا هر چیز دیگه اي که داره،داراي تو ستون up و down هست که تعداد الیک هاي مثبت و
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منفی رو توي خودشون نگهداري میکنن.

خوب این کد SQL ساخت جدول مطالب :

CREATE TABLE IF NOT EXISTS ̀posts̀ (

 ̀id̀ bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,

 ̀p_titlè text NOT NULL,

 ̀p_bodỳ text NOT NULL,

 ̀up̀ bigint(20) NOT NULL,

 ̀dowǹ bigint(20) NOT NULL,

 PRIMARY KEY (̀id̀)

)

البته ما این جا براي راحتی کار ستون ها رو ساده گرفتیم چون کار اصلی ما با همون دو تا ستون up و down هست.

خوب حاال ما جدول likes رو داریم،که این جدول الیک هایی که براي یه مطلب ثبت میشه رو توي خودش نگه میداره (با استفاده از این جدول میتونیم محدودیت

IP کاربران یا مثال محدودیت هر الیک براي هر مطلب توي 24 ساعت قرار بدیم)،توي این جدول ما ستون هاي ip_id,ip,p_id,ip_date رو داریم (عجب

چیزي شد  !)،ستون ip_id همون primary_key ماست که از ورود داده هاي تکراري جلوگیري میکنه،ستون ip هم ip کاربر رو توي خودش نگهداري

میکنه،ستون p_id هم id مطلبی که براي اون الیک خورده رو نگهداري میکنه (ما این ستون رو به صورت Foreign Key تعریف میکنیم تا مطمئن باشیم که

مقادیري که توي این ستون قرار میگیره دقیقا همون مقادیري هست که توي ستون id جدول مطالب قرار میگیره).

:likes خوب اینم از کد ساخت جدول

CREATE TABLE IF NOT EXISTS ̀likes̀ (

 ̀ip_id̀ bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,

 ̀ip̀ varchar(30) NOT NULL,

 ̀p_id̀ bigint(20) NOT NULL,

 ̀ip_datè datetime DEFAULT NULL,

 PRIMARY KEY (̀ip_id̀),

 FOREIGN KEY (̀p_id̀) REFERENCES ̀posts̀ (̀id̀);

)

توي خط اخر هم میبینید که توي تعریف Foreign key ما بعدش از کلمه References استفاده کردیم،خوب واسه اینه که مرجع این ستون ما (p_id) همون

ستون id جدول باشه دیگه،دلیلشم باال گفتم.

حاال باید شروع کنیم به ساخت صفحه php منبع،اگه یادتون باشه ما توي تابع هاي درخواست اي جکس خودمون توي متد open یه کوئري استریگ رو تعریف

کردیم حاال بایدتوي این صفحه مقادیر اون کوئري استریگ رو دریافت کنیم.

http://www.7learn.com/


include_once('database.php');

 $func=null;

 $id=null;

 if(isset($_GET['func']) && isset($_GET['id']))

 {

 $func=$_GET['func'];

 $id=$_GET['id'];

 if(empty($func) || empty($id))

 {

 exit;

 }

 }

اول بگم فایل database توي فایل پروژه هست پس نگران نباشید،ما دو تا متغییر دریافت میکنیم یکی func یکی هم id (این id همون id مطلب ما هست که

باید براي ثبت الیک اینجا الزمش داریم،البته من اینو توي قسمت ویرایش ها اضافه کردم و توضیحش برا قسمت بعده پس اصال نگران نباشید)،متد ارسال ما

GET بود پس با GET دریافت میکنیم،متغییر هاي func و id رو که تعریف کردیم مقدار دهی میکنیم و چک میکنیم که اگه خالی بودن ار برنامه خارج شو (این

برا اینه که یکی شیطونی نکنه و ادرس رو مستقیم بده و اطالعات خالی بفرسته و دردسر هاي بعدش پیش بیاد).

ما برای حالت ھای مختلفی که داشتیم توی قسمت ای جکس یه تابع نوشتیم  حاال باید به تناسب ھر درخواستی که  دریافت میکنیم  پاسخ مناسب رو بدیم،ما برای

اینجا یه دستور switch ایجاد کردیم که چک میکنه ببینه مقدار func ما چیه و بعدش تابع مناسب رو براي ما اجرا میکنه.

switch ($func) {

 case 'updatelike':updatelike($id);

 break;

 case 'updatedislike':updatedislike($id);

 break;

 case 'showlike':showlike($id);

 break;

 case 'showdislike':showdislike($id);

 break;

 default: exit;

 break;

 }

خوب می بینید که براي هر درخواست تابع مناسب رو فراخوانی کرده و id مطلب رو هم بهش ارسال کرده،حاال به ترتیب این توابع رو می نویسیم .

update like تابع
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function updatelike($id){

 $user_ip=$_SERVER['REMOTE_ADDR'];

 $db=new DB();

 $db->connect();

 $result=$db->query("SELECT * FROM posts where id='{$id}'");

 $row=$db->fetch_array($result);

 if(!user_validation($user_ip,$row['id']))

 {

 echo 'رای شما قبال برای این مطلب ثبت گردیده است';

 return;

 }

$newlike=++$row['up'];

 $db->query("UPDATE ̀posts̀ SET ̀up̀ ={$newlike} WHERE ̀id̀ ='{$id}'");

 $db->query("INSERT INTO likes(ip,p_id,ip_date) VALUES('{$user_ip}','{$row['id']}',NULL)");

 $db->disconnect();

 unset($db);

 echo 'رای شما با موفقیت ثبت گردید';

 }

خوب اول از همه ip کاربر رو دریافت کردیم،بعدش به بانک متصل شدیم،یه کوئري انجام دادیم که تمام فیلدهاي جدول پست رو متناسب با id  دریافت

کن،مقادیر رو هم گرفتیم و توي row$ گذاشتیم،بعدش ما نیاز داریم تا کاربر رو اعتبار سنجی کنیم ببینیم فبال امتیاز داده یانه پس براش یه تابع نوشتیم که آخر

کار توضیح میدم،مقدار id مطلب و اون ip رو هم براش ارسال میکنیم (شما می تونید این اعتبار سنجی رو بذارید اول تابع حاال من سلیقه اي گذاشتم اینجا،البته

بهتره بذارید اول تابع)،اگه کاربر اعتبار سنجی شد که میره برا ثبت الیک،اگه نه پیغام نشون میده راي شما قبل ثبت شده،خوب حاال اگه اعتبار سنجی شد مقدار

فیلد up رو یکی افزایش میدیم و با یه کوئري توي دیتابیس ثبتش میکنیم،یه کوئري هم میزنیم براي جدول likes که ip کاربر،id, و تاریخ رو براش ثیت می

کنیم (البته من تاریخ رو به صورت NULL گذاشتم که مجبور نباشیم حتما براش مقداري ارسال کنیم،شما اگه خودتون خواستین می تویند براش تاریخ جاري رو

ارسال کنید)،خوب بعدشم قطع ارتباط از دیتابیس و نشون دادن پیغام راي شما ثبت شد.

  updatedislike تابع

function updatedislike($id){

 $user_ip=$_SERVER['REMOTE_ADDR'];

 $db=new DB();

 $db->connect();

 $result=$db->query("SELECT * FROM posts where id='{$id}'");

 $row=$db->fetch_array($result);

 if(!user_validation($user_ip,$row['id']))

 {

 echo 'رای شما قبال برای این مطلب ثبت گردیده است';

 return;

 }

 $newlike=++$row['down'];

 $db->query("UPDATE ̀posts̀ SET ̀dowǹ ={$newlike} WHERE ̀id̀ ={$row['id']}");

 $db->query("INSERT INTO likes(ip,p_id,ip_date) VALUES('{$user_ip}','{$row['id']}',NULL)");

 $db->disconnect();

 unset($db);

 echo 'رای شما با موفقیت ثبت گردید';

 }

خوب دقیقا شبیه همون تابع باالست فقط ستون down رو چک میکنیم،پس توضیح خاصی نداره.

showlike تابع



function showlike($id)

 {

 $db=new DB();

 $db->connect();

 $result=$db->query("SELECT * FROM posts where id='{$id}'");

 $row=$db->fetch_array($result);

 echo $row['up'];

 $db->disconnect();

 unset($db);

 }

این تابع خیلی ساده است،فقط مقدار ستون up رو می گیریم و نشون میدیم همین.

showdislike تابع

این تابع هم شبیه تابع باالیه فقط مقدار down رو دریافت میکنه و نمایش میده.

function showdislike($id)

 {

 $db=new DB();

 $db->connect();

 $result=$db->query("SELECT * FROM posts where id='{$id}'");

 $row=$db->fetch_array($result);

 echo $row['down'];

 $db->disconnect();

 unset($db);

 }

خوب حاال فقط میمونه تابع اعتبار سنجی کاربر :

function user_validation($user_ip,$p_id)

 {

 $db=new DB();

 $db->connect();

 $result=$db->query("SELECT * FROM likes WHERE p_id='{$p_id}' and ip='{$user_ip}' LIMIT 1");

 $row=$db->fetch_array($result);

 if($row)

 {

 return false;

 }

 else {

 return true;

 }

 }

خوب این جا هم id مطلب و ip کاربر رو که از تابع اصلی گرفتیم (updatelike یا updatedislike) توي کوئري ارسال کردیم و اگه مقداري برگشت داده

بشه معلومه این کاربر به این مطلب قبال راي داده پس مقدار false برمیگردونه و اگه نه که true برمیگردونه.

فقط یه تابع اعتبار زمان میمونه که من اینو رو نوشتم اما استفاده نکردم،میشه باهاش تنظیم کرد که هر کابر توي مثال 24 ساعت یکبار بتونه براي مطلب الیک

بزنه،دیگه تنظیم زمانش بر عهده خودتون چون سلیقه ایه،فقط اگه خواستین حتما توي تابع updatelike و updatedislike اعمالش کنید.



function validtime($time1)

 {

 $ts1=strtotime($time1);

 $ts2=strtotime(date("Y-m-d H:i:s"));

 $diff=$ts2-$ts1;

 $day=floor($diff/3600/24);

 return ($day>1)?true:fasle;

 }

اون مقداري که به تابع میدیم باید از جدول likes واکشی کنیم،ما اون زمان ثبت الیک رو با زمان حال مقایشه میکنیم و اگه تفاوتشون بیشتر از یک روز باشه کاربر

بازم میتونه برا اون مطلب الیک بزنه.فقط اینطوري باید تو تابع اعتبار کاربر هم دستکاري بکنیم و گرنه این تابع درست کار خودشو انجام نمیده.

راستی توي فایل config.php تنظیمات دیتابیس خودتون رو وارد کنید،توي پوشه img هم دوتا تصویر الیک دیگه هست ،براي تنوع.

خوب اینم از این سیستم الیک دهی مطالب،قسمت بعد که قسمت آخر هست نحوه استفاده توي سایت رو هم نشون میدیم.

موفق و پیروز باشید.

دموي نهایی پروژه (براي دمو شرط اعتبار رو برداشتم)

دانلود فایل هاي نهایی پروژه

آموزش کامل ایجاد سیستم like مطالب با PHP و AJAX (قسمت پنجم)

سالم دوستان،قول داده بودیم اون قسمت هایی که توي کد HTML و JS تغییر داده بودیم رو کامال توضیح بدیم بعدشم یه نمونه نحوه استفاده توي سایت رو

توضیح بدیم،البته قسمت بعدیشم داریم که کد هارو از PHP منتقل میکنیم به سمت ASP.NET (باالخره یه عده اي از کاربران ما asp کار هستن)،خوب براي

شروع اول از همه از قسمت کد هاي HTML شروع می کنیم.

مرحله به مرحله

ما توي قسمت مطلب (تگ div با کالس post) که تگ هاي اصلی HTML رو داشتیم،به دکمه هامون یه خاصیت جدید اضافه کرده بودیم:

http://kaivan.gigblog.ir/Project/PHP/vote/
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<div class="post">

 <div class="post-top"></div>

 <div class="likes">

 <div class="like">

 <img data="1" class="like-btn" src="img/likebtn.png">

 <span class="l_count"></span>

 </div>

 <div class="clearfix"></div>

 <div class="like">

 <img data="1" class="dislike-btn" src="img/dislikebtn.png">

 <span class="d_count"></span>

 </div>

 </div>

 </div>

اگه نگاه کنید توي قسمت like و dislike ویژگی جدیدي به اسم data اضافه شده که مقدارش برا هر دوتا اینجا یک هست،خوب این برا چیه؟ما باید id هر

مطلب رو براي بروز رسانی الیک هاي اون مطلب داشته باشیم پس ما اومدیم id هر مطلب رو توي یه خاصیت جدید به اسم data قرار دادیم،البته شما می تونید

از یه اسم دیگه  استفاده کنید(شما باید توي حلقه مطالب خودتون حتما id رو دریافت و اینجا بذارید مثال توي وردپرس با the_ID دریافت میشه).

خوب اکثر تغییرات ما توی  قسمت جاوا اسکریپت بوده.اول از همه قسمت کلیک براي دکمه سبز رنگ .

$('.like-btn').on("click",function()

 {

 $('.l_count').html('<img src="img/loader.gif" style="width:16px;height:16px;">');

 var id=$(this).attr("data");

 updatelike(id);

 });

اینجا ما بعد نمایش اون عکس loading مقدار همون خاصیت data رو بوسیله متد attr دریافت کردیم و گذاشتیم توي متغییر id و بعدشم اونو براي تابع اي

جکسی updatelike ارسال کردیم.

خوب برا قسمت کلیک رو دکمه قرمز هم همین کارو کردیم.

$('.dislike-btn').on("click",function(){

 $('.d_count').html('<img src="img/loader.gif" style="width:16px;height:16px;">');

 var id=$(this).attr("data");

 updatedislike(id);

 });

حاال کد رفتن موس روی دکمه سبز رنگ  رو بررسی میکنیم .
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$('.like-btn').hover(function() {

 var id=$(this).attr("data");

 showlike(this,id);

 $(this).next().stop().fadeIn(500);

 }, function() {

 $(this).next().stop().fadeOut(500);

 });

showlike میشه رو فرستادیم تابع hover رو همراه با خود همین شی که روش id رو دریافت کردیم و بعدش این مقدار data اول از همه دوبار همون مقدار

بعدشم گفتیم همین شی که داره موس روش hover میشه عنصر بعدیش رو با افکت fade نمایش بده (ما توي قسمت قبل براي راحتی با کالس کار می

کردیم،اما خوب وقتی ما ماوس رو این کالس ببریم تمامی عناصري که داراي این کالس هستن همشون با هم fade میشن پس ما فقط همون شی که موس روش

hover میشه رو میخوایم نشون بدیم نه همه رو).

.showdislike دکمه قرمز هم همین حالته با این تفاوت که مقادیر رو فرستادم تابع hover براي

$('.dislike-btn').hover(function() {

 var id=$(this).attr("data");

 showdislike(this,id);

 $(this).next().stop().fadeIn(500);

 }, function() {

 $(this).next().stop().fadeOut(500);

 });

.updatelike خوب دوستان تابع درخواست اي جکس

function updatelike(id) {

 xhr= getXMLHttpRequest();

 xhr.onreadystatechange=function()

 {

 if(xhr.readyState==4 && xhr.status==200)

 {

 alert(xhr.responseText);

 }

 }

 xhr.open("GET","ajx.php?func=updatelike&id="+id,true);

 xhr.send();

}

.php رو که دریافت کرده بودیم اینجا به کوئري استرینگ مون اضافه کردیم و اونو میفرستیم فایل id تقریبا همون تابع قبلیه فقط اون

براي تابع updatedislike هم دقیقا همین طوریه .



function updatedislike(id) {

 xhr= getXMLHttpRequest();

 xhr.onreadystatechange=function()

 {

 if(xhr.readyState==4 && xhr.status==200)

 {

 alert(xhr.responseText);

 }

 }

 xhr.open("GET","ajx.php?func=updatedislike&id="+id,true);

 xhr.send();

}

خوب حاال براي توابع showlike تغییرات رو بررسی میکنیم.

unction showlike(el,id){

 xhr= getXMLHttpRequest();

 xhr.onreadystatechange=function()

 {

 if(xhr.readyState==4 && xhr.status==200)

 {

 $(el).next().html(xhr.responseText);

 }

 }

 xhr.open("GET","ajx.php?func=showlike&id="+id,true);

 xhr.send();

}

el رو براي همون کوئري استرینگ خودمون الزم داشتیم حاال id،دریافتش کردیم id و el رو فرستادیم به این تابع،خوب ما هم به عنوان id ما اون باال خود شی و

یا همون شی hover شده به چه دردي میخوره؟اگه نگاه کنید ما موقع برگشت اطالعات توسط همین el عنصر بعدي رو شناسایی و اطالعات رو توي اون قرار

دادیم(شی ما همون دکمه سبز و قرمر هستن پس عنصر بعدي این ها همون تگ هاي span هستن که قراره تعداد الیک هاي جاري رو نشون بدن).

براي تابع showdislike هم دقیقا از همین روش استفاده کردیم.

function showdislike(el,id){

 xhr= getXMLHttpRequest();

 xhr.onreadystatechange=function()

 {

 if(xhr.readyState==4 && xhr.status==200)

 {

 $(el).next().html(xhr.responseText);

 }

 }

 xhr.open("GET","ajx.php?func=showdislike&id="+id,true);

 xhr.send();

}

خوب اینم از توضیحات براي تغییرات کدها،توي قسمت قبلی هم براي کد هاي php توضیح داده بودیم.
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حاال میتونید یه باکس طراحی کنید و مثال از این تابع براي نمایش 10 پستی که بیشترین الیک رو داشتن توي صفحه اول وب سایتتون استفاده کنید.

function MostLiked(){

$db=new DB();

 $db->connect();

 $result=$db->query("SELECT * FROM posts ORDER BY up DESC LIMIT 10");

 $row=$db->fetch_array($result);

 echo '<div class="mostliked">';

 echo '<ul>';

 while($row){

 echo '<li><a href="show.php?id='.$row['id'].'">'.$row['p_title'].'</a></li>';

 }

 echo '</ul>';

 echo '</div>';

 $db->disconnect();

 unset($db);

 }

قسمت بعدی  که آخرین ھم ھست،کد ھارو به ASP.NET تبدیل میکنیم.

موفق و پیروز باشید.
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سون لرن - مرجع آموزش هاي طراحی وب
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حتما از بخش هاي مختلف سون لرن دیدن فرمایید . 

:: براي دریافت مقاالت مفید و سري هاي آموزشی طراحی وب در سون لرن با ما همراه باشید :

انجمن هاي رفع اشکاالت عالقمندان به طراحی وب

PHP و HTML ، CSS ، Javascript بانک کدهاي

نیازمندي ها و جعبه ابزار طراحی وب

سیستم ابزاردهی سون لرن

سري هاي آموزشی رایگان طراحی وب

سري آموزشی طراحی قالب

HTML5 و HTML سري زبان

CSS3 و CSS سري زبان

Javascript سري زبان

jQuery سري آموزشی

PHP سري زبان

سري آموزشی جومال

مجموعه آموزش ها و ترفندهاي فتوشاپ

کدها و ترفندهاي وردپرس
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