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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 ...
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آموزش کامل ساخت سیستم نظر سنجی با PHP و AJAX (قسمت

اول)

سالم به همه دوستان سون لرني،چند وقت پیش توي انجمن به دوستان قول داده بودیم که آموزش کامل سیستم نظر سنجی

براي سایت رو قرار بدیم و خوب باالخره الوعده وفا،توي این اسکریپت از PHPو MYSQL و JQuery و AJAX بهره میبریم تا

یه اسکریپت کامال حرفه اي رو آماده کنیم،پس با ما همراه باشید.

خیلی از دوستان گالیه کرده بودن که چرا براي اموزش ها دمو قرار نمیدید،ما هم تصمیم گرفتیم انشااهللا از این به بعد در ابتداي

اموزش ها دمو رو قرار بدیم.

دموي اسکریپت نظر سنجی با PHP و AJAX (اختصاصی سون لرن)

خوب توي مرحله اول به سه تا جدول نیاز داریم؛چرا سه تا جدول ؟ خوب یه جدول سواالت نظر سنجی رو توي خودش نگهداري

میکنه و جدول دومی پاسخ هاي سواالت رو توي خودش داره و جدول سومی هم براي ثبت IP کاربران هست که از راي دادن

دوباره با یک IP جلوگیري کنیم که کمک میکنه نظرسنجی بهتر و قابل اعتماد تري داشته باشیم.

: question براي جدول اول که ما اینجا اسمشو میذاریم SQL کد

CREATE TABLE IF NOT EXISTS ̀questioǹ (

 ̀id̀ bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,

 ̀titlè varchar(500) COLLATE utf8_bin NOT NULL,

 PRIMARY KEY (̀id̀)

)

توي این جدول دو تا فیلد داریم یکی فیلد ID که الزمه هر جدوله و یکی هم فیلد title که عنوان نظر سنجی توش قرار میگیره.

: answers براي جدول جواب ها و ثبت راي کاربران که اسمشو گذاشتیم SQL کد
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CREATE TABLE IF NOT EXISTS ̀answers̀ (

 ̀id̀ bigint(20) NOT NULL DEFAULT '0',

 ̀titlè varchar(500) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin NOT NULL,

 ̀number̀ bigint(20) NOT NULL,

 ̀q_id̀ bigint(20) NOT NULL,

 PRIMARY KEY (̀id̀),

 KEY ̀q_id̀ (̀q_id̀)

)

q_id براي تعداد پاسخ هاي این جواب و فیلد number براي براي عنوان جواب و فیلد title و ID توي این جدول هم فیلد هاي

برا نگهداري شناسه سوال که درو اقع مشخص میکنه این جواب مربوط به این سوال هست،ما توي این جدول عالوه بر اینکه فیلد

ID رو به عنوان کلید اصلی قرار دادیم،فیلد q_id رو هم به عنوان Index گذاشتیم تا توي کوئري هایی که با q_id سروکار داره

سریعتر عمل کنه.

: polls کاربران اسمشو گذاشتیم IP براي جدول ثبت SQL کد

CREATE TABLE IF NOT EXISTS ̀polls̀ (

 ̀id̀ bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,

 ̀q_id̀ bigint(20) NOT NULL,

 ̀ip̀ int(11) unsigned NOT NULL,

 ̀datè timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,

 PRIMARY KEY (̀id̀),

 KEY ̀q_id̀ (̀q_id̀,̀ip̀)

)

خوب تو این جدول همه فیلد ID و فیلد q_id براي نگهدراي شناسه سوال (دوستان عزیز توجه داشته باشند شناسه سوال در اینجا

به عنوان شناسه نظر سنجی هم براي عمل میکنه)،فیلد ip براي نگهداري IP کاربري که راي داده و date هم براي نگهدراي

تاریخ و ساعت راي کاربر(تیو phpMyAdmin اگه نوع فیلد رو TIMESTAMP قرار بدید خودش به صورت اتوماتیک تاریخ و

ساعت لحظه پردازش رو وارد میکنه).

خوب اینم از ساختار و فیلد هاي جدول ها ما؛

HTML قسمت

توب فایل index.php قسمت فرم و ظاهر نظر سنجی رو طراحی میکنیم.



<?php

require_once 'config/database.php';

?>

<!DOCTYPE html>

<html>

 <head>

 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">

 <title>Poll System</title>

 <link rel="stylesheet" href="js/style.css">

 <script type="text/javascript" src="js/jquery-1.9.1.min.js"></script>

 <script type="text/javascript" src="js/ajaxreq.js"></script>

 </head>

 <body >

 <div class="wrap" >

 <div id="loader">

 </div>

 <?php

 global $db;

 $db->connect();

 $result=$db->query("SELECT * FROM question WHERE id=1 LIMIT 1");

 while($row=$db->fetch_array($result)){

 echo '<p class="title">'.$row['title'].'</p>';

 $result=$db->query("SELECT * FROM answers WHERE q_id='{$row['id']}'");?>

 <form action="" method="post" >

 <div class="options">

 <input type="hidden" id="question_id" value="<?php echo $row['id']; ?>">

 <?php

 while($ans=$db->fetch_array($result)){

 ?>

 <p class="vote" ><input type="radio" value="<?php echo $ans['id']; ?>" name="group">&nbsp

<?php echo $ans['title']; ?></p>

 <?php

 }

 }

 $db->disconnect();

 ?>

 </div>

 </form>

 <p class="btns">

 <a href="javascript:void(0);" id="send" class="btn">ثبت نظر</a>

 <a href="javascript:void(0);" id="results" class="btn">نمایش نتایج</a>

 </p>

 </div>

 </body>

</html>

ما مثل همیشه از کالسی که توي پروژه هاي قبلی ازش استفاده میکردیم هم همین جا استفاده میکنیم و تیو خط اول اونو فراخوانی



کردیم (تنظیمات دیتابیس حتما توي فایل config.php انجام بشه).

قسمت HTML که توضیح خاصی نداره فقط اون کد هاي جاوا اسکریپت رو که اضافه کردیم بعدا میگیم باهاشون چکار داریم.توي

قسمت PHP که نوشتیم با دستور global $db متغییر db رو از فایل database که اون باال اضافه اش کردیم رو فراخوانی

کردیم (چون از قبل براي راحتی کار همون جا تعریف شده)،خوب باس ایتفاده از متد ها کالسی که داریم به بانک وصل شدیم و

اولین سوال نظرسنجی رو فراخونی کردیم و نشون دادیم و بعدشم با استفاده ار ID سوال اول تمامی گزینه هایی که مرتبط به این

سوال هستن رو فراخوانی کردیم و داخل یه تگ div با کالس options نشون دادیم،یه نکته اینکه قبل حلقه که جواب ها رو

ID وال رو نگهداري میکنه (حاال این ُID اضافه کردم که براي ما مقدار hidden و از نوع input براي ما نشون میده من یه تگ

توي ارسال به صفحه پردازش و ثبت اطالعات خیلی کاربرد داره)،آخرشم که با متد disconnect از دیتابیس قطع ارتباط کردیم.

خوب براي قسمت استایل هم کمی CSS نوشتیم:

*{

 margin: 0;

 padding: 0;

 font-family: tahoma;

 font-size: 9pt;

 direction: rtl;

 text-align: right;

}

.wrap{

 width:300px;

 margin: 30px auto;

 background-color: bisque;

 position: relative;

 padding: 10px;

 overflow: hidden;

}

.options{

 margin: 5px;

}

.title{

 font-weight: bold;

 padding:5px;

}

.btn{

 width: 100px;

 padding: 6px 12px;

 text-decoration: none;

 border-radius: 6px;

 background-color: coral;

 color: #000;

 text-align: center;

}

.btns{

 margin: 5px;
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 text-align: center;

}

.vote{

 padding: 10px;

}

#loader{

 height: 105%;

 width: 105%;

 background-color: #000;

 color:#FFFFFF;

 text-align: center;

 padding-top:50px;

 font-weight: bold;

 opacity: 0.4;

 display: none;

 position: absolute;

 top:-10px;

 right:-10px;

 z-index: 100;

}

.p_result

{

 width:100%;

 border:1px solid black;

 height:15px;

 margin:10px 0;

 overflow: hidden;

}

.s_result{

 height:100%;

 background-color: orangered;

 width: 0;

}

.total_poll{

 text-align: center;

 margin: 10px auto;

 border-radius: 6px;

 -webkit-border-radius: 6px;

 padding: 5px 6px;

 border:1px solid coral;

}

خوب تا این  جای کار باید یه چیزی شبیه تصویر پایین داشته باشید.



توي قسمت بعد کد هاي JQuery و Ajax رو تکمیل میکنیم.موفق و پیروز باشید.

PHP دانلود فایل هاي

آموزش کامل ساخت سیستم نظرسنجی با PHP و AJAX (قسمت

دوم)

دوستان سالم،توي قسمت قبل کارهاي الزم براي بانک اطالعات و همچنی قسمت HTML و CSS انجام دادیم،توي این قسمت

کد هاي JQuery و AJAX الزم رو مینویسیم،ما اینجا از AJAX خود جی کوئري هم استفاده کردیم که کار باهاش راحتتره،توي

قسمت نهایی هم کد هاي سمت سرور رو می نویسیم.پس با ما همراه باشید.

خوب براي شروع تابع ready جی کوئري رو می نویسیم.

$(document).ready(function(){

});

بعدشم سه تا متغییر تعریف میکنیم.
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$(document).ready(function(){

 var answer=null;

 var question_id=null;

 var action=null;

});

خوب حاال این متغییر ها چی هست؟متغییر اول براي ما مقدار گزینه انتخاب شده رو نگهداري میکنه،متغییر دوم براي ما شناسه

سوال (یا همون شناسه نظر سنجی) رو نگهداري میکنه و متغییر سوم هم مشخص میکنه که ما براي صفحه PHP که درخواست اي

جکس رو پردازش میکنه چه نوع درخواستی رو میفرستیم (منظور درخواست ثبت نظر جدید یا اینکه نمایش نتایج نظر سنجی).

$('input:radio[name=group]').click(function(){

 answer=$(this).val();

 });

خوب ما با این تیکه کد مشخص میکنیم که هر وقت کاربر روي یکی از گزینه ها (دکمه هایی radio) کلیک کرد مقدارش توي

متغییر answer ذخیره بشه.

دکمه ثبت نظر

$('#send').on('click',function(){

 question_id=$('#question_id').val();

 if(answer==null)

 {

 alert('لطفا یکی از گزینھ ھا را انتخاب نمایید');

 return;

 }

 else

 {

 action='vote';

 question_id=$('#question_id').val();

 call_ajax(action,question_id,answer);

 }

 });

براي دکمه ثبت نظر ما اول از همه چک میکنیم ببینیم مقدار answer ست شده یا نه اگه ست نشده بود که پیغام نشون میدیم اگه

ست شده بود مقدار متغییر action رو برابر vote قرار میدیم و  مقدار input مخفی که توي فرم گذاشته بودیم و حاوي شناسه

سوال (شناسه نظر سنجی) بود رو دریافت میکنیم و داخل متغییر question_id قرار میدیم و بعدشم تابع call_ajax رو



فراخوانی میکنیم (تایع call_ajax رو خودمون نوشتیم براي جلوگیري تکرار کد ها).

$('#results').on('click',function(){

 action='result';

 question_id=$('#question_id').val();

 call_ajax(action,question_id,answer);

 });

خوب اینم از کد دکمه نمایش نتایج،اولش مقدار action رو برابر result قرار دادیم،بعدشم مقدار question_id رو مثل دکمه

قبلی ست کردیم و در نهایت هم تابع call_ajax رو با پاس دادن متغییر هاي مناسب فراخوانی کردیم.

call_ajax تابع

function call_ajax(action,question_id,answer)

{

 $('#loader').text('لطفا صبر کنید ...').fadeIn(1000);

 $.ajax({

 url:'ajax.php',

 data:{action:action,question_id:question_id,answer:answer},

 type:'post',

 success:function(data){

 $('.btn').fadeOut(1000);

 $('#loader').fadeOut(1000).delay(500);

 $('.title').text('نتایج نظرسنجی').delay(500);

 $('.options').html(data).fadeIn(1000).delay(500,function(){

 $('.s_result').each(function(){

 var width=$(this).attr('data-width');

 $(this).animate({'width':width+'%'},1000);

 });

 });

 },

 });

}

خوب بچه ها این تابع هم قیافش کمی غلط اندازه و گرنه چیزي نیست،همین که تابع فراخوانی شد اون صفحه سیاه با پیغام لطفا

صبر کنید رو نشون میدیم (می تویند از تصاویر loading استفاده کنید) بعدشم در خواست ایجکس رو ست میکنیم،url مقدار

آدرس صفحه سمت سرور هست که درخواست مارو پردازش میکنه وبرمیگردنه،قسمت data هم اطالعاتی رو که میخوایم

بفرستیم مشخص میکنیم (ما اینجا همون متغییر هاي که مقدار دهی کرده بودیم رو این جا می نویسیم)،type هم نوع درخواست

رو مشخص میکنه ما اینجا post گذاشتیم،قسمت success هم با یه تابع مشخص میکنه که اگه درخواست موفق بود و اطالعات

برگشت چه کاري انجام بدیم،اون تابع جلوش هم یه پارامتر به نام data میگیره که این data همون اطالعات برگشتی از صفحه



سمت سرور هست،خوب حاال کار اصلی برمیگرده به تابعی که براي success نوشتیم،خوب اول دو تا دکمه مون رو مخفی میکنیم

بعدش اون صفحه سیاه صبر کنید رو محو میکنیم و بعد قسمت عنوان سوال نظر سنجی رو با متن نتایج نظر سنجی عوض

کردیم،حاال توي فرمی که داشتیم یه تگ div داشتیم با آیدي options که گزینه ها رو توي خودش نگهداري میکرد حاال ما

محتویات این قسمت رو با اطالعات برگشتی از صفحه سمت سرور تعویض میکنیم اونم با کمی افکت،وقتی این افکت تموم بشه ما

افکت حرکت گزینه ها رو انجام میدیم،شما االن تیو فرم خودتون گزینه هاي مثال s_result یا data-width رو ندارید چون این

قسمت ها توي صفحه سمت سرور تولید میشه و به این قسمت برمیگرده (من فقط این توضیح رو بگم که ما اونجا تگهاي p ایجاد

میکنیم و داخل هر تگ p یه تگ span قرار میدیم که این تگ هاي span درصد هر گزینه رو توي خودشون نگهداري میکنن،ما

اولش توي قسمت استایل خاصیت width این تگ هاي span رو برابر صف قرار میدیم،براي هر تگ span ما یه خاصیت جدید

به اسم data-width تعریف کردیم و مقدار این خاصیت رو با درصد گزینه، مقدار دهی کردیم،حاال وقتی اطالعات برمیگرده ما

مقدراي که توي خاصیت data-width داریم رو به راحتی با جی کوئري دریافت میکنیم و با متد animate جی کوئري نشون

میدیم) خوب احتماال تیو قسمت بعدي خودتون کامل اینو درك میکنید.

کد هاي کامل قسمت جی کوئري و اي جکس



$(document).ready(function(){

 var answer=null;

 var question_id=null;

 var action=null;

 $('input:radio[name=group]').click(function(){

 answer=$(this).val();

 });

 $('#send').on('click',function(){

 question_id=$('#question_id').val();

 if(answer==null)

 {

 alert('لطفا یکی از گزینھ ھا را انتخاب نمایید');

 return;

 }

 else

 {

 action='vote';

 question_id=$('#question_id').val();

 call_ajax(action,question_id,answer);

 }

 });

 $('#results').on('click',function(){

 action='result';

 question_id=$('#question_id').val();

 call_ajax(action,question_id,answer);

 });

});

function call_ajax(action,question_id,answer)

{

 $('#loader').text('لطفا صبر کنید ...').fadeIn(1000);

 $.ajax({

 url:'ajax.php',

 data:{action:action,question_id:question_id,answer:answer},

 type:'post',

 success:function(data){

 $('.btn').fadeOut(1000);

 $('#loader').fadeOut(1000).delay(500);

 $('.title').text('نتایج نظرسنجی').delay(500);

 $('.options').html(data).fadeIn(1000).delay(500,function(){

 $('.s_result').each(function(){

 var width=$(this).attr('data-width');

 $(this).animate({'width':width+'%'},1000);

 });

 });

 },

 });

}

توي قسمت بعدي کد هاي سمت سرور پردازش کننده اي جکس رو می نویسیم.



دانلود کد هاي پروژه - قسمت دوم

آموزش کامل ساخت سیستم نظرسنجی با PHP و Ajax (قسمت

سوم-پایانی)

دوستان سالم،توي قسمت هاي قبلی ما ظاهر نظر سنجی و هم چنین قسمت درخواست هاي ایجکس رو طراحی کردیم و نوشتیم و

توي این قسمت هم کد هاي PHP رو می نویسیم تا این اسکریپت ما تکمیل و قابل استفاده باشه،البته گزینه هاي دیگه اي هم

میشه بهش اضافه کرد که اون رو بعدا توي اموزش هاي دیگه توضیح میدیم،پس با ما همراه باشید.

بررسی درخواست کاربر

خوب ما توي فایل php که درخواست هاي اي جکس کاربر رو بررسی میکنه و پردازش مناسب رو انجام میده، اول از همه نوع

درخواست رو مشخص میکنیم.

require_once 'config/database.php';

if( isset($_POST['action'])&& $_POST['action']=='vote' )

{

$ans=$_POST['answer'];

$q_id=$_POST['question_id'];

if(!validate_user($q_id))

{

echo 'شما قبال رای خود را برای این نظرسنجی ثبت کرده اید.';

die();

}

new_vote($ans,$q_id);

}

elseif(isset($_POST['action']) && $_POST['action']=='result' )

{

$q_id=$_POST['question_id'];

show_results($q_id);

}

خوب من راحع به فایل دیتابیس که require شده توضیح نمیدم دیگه،قسمت اول چک میکنیم مقدار action ست شده و هم

چنین مقدار این action برابر vote هست یا نه که اگه شرط برقرار باشه مقادیر الزم رو توي متغییر هایی ذخیره میکنیم و اونارو

به یه تابع میفرستیم تا پردازش الزم براي راي جدید انجام بش،اما قبلش الزمه که کاربر اعتبار سنجی بشه که قبال راي داده یا

http://www.7learn.com/open?u=http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2013/09/p28-Poll-System-Part2.zip
http://www.7learn.com/tutorials/how-to-create-poll-system-with-php-mysql-jquery-and-ajax-3


نه،پس با تابع validate_user این کارو انجام میدیم و اگه ااگه مشکلی نبود پس تابع new_vote اجار میشه و راي کاربر ثبت

میشه،و اگه مقدار action برابر result بود یعنی کاربر درخواست نمایش نتایج رو داده پس باید تابع show_results رو با

پارامترهاي مناسب فراخوانی کنیم.

تابع اعتبار سنجی کاربر

function validate_user($q_id)

{

global $db;

$ip=get_user_ip();

$user_ip=ip2long($ip);

$sql="SELECT * FROM polls WHERE q_id='{$q_id}' AND ip='{$user_ip}' LIMIT 1";

$result=$db->query($sql);

if($db->num_rows($result)==1)

{

return false;

}

else

{

return true;

}

}

تابع اعتبار سنجی کاربر ما به این طوره که اول با یه تابع دیگه ip کاربر رو میگیرم،بعدشم این ip رو توسط تابع ip2long به یه

عدد متناظر اون ip تبدیل میکنیم،بعدشم یه کوئري میگیرم ببینیم این ip قبال براي این نظر سنجی ثبت شده یا نه اگه سطري

برگردونده بشه یعنی ثبت شده پس کاربر مجاز نیست،اگر نباشه که یعنی کاربر مجازه راي بده.

تابع دریافت ip کاربر

function get_user_ip()

{

//Test if it is a shared client

if (!empty($_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'])){

$ip=$_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'];

//Is it a proxy address

}elseif (!empty($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'])){

$ip=$_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'];

}else{

$ip=$_SERVER['REMOTE_ADDR'];

}

return $ip ;

}



خوب بچه ها اینم توضیح خاصی نداره در حالت هاي مختلف ip کاربر رو دریافت میکنه و برمیگردنه.

تابع ثبت راي جدید

function new_vote($ans,$q_id)

{

global $db;

$ip=ip2long($_SERVER['REMOTE_ADDR']);

$db->connect();

$sql="UPDATE answers SET number=number + 1 WHERE id={$ans}";

$db->query($sql);

$sql="INSERT INTO polls (q_id,ip) VALUES('{$q_id}','{$ip}')";

$db->query($sql);

show_results($q_id);

}

توي این تابع که متغییر هاي الزم (شماره جواب و شماره سوال) رو براش ارسال میکنیم،اول ip کاربر رو تبدیل و بعد توي متغییر

میریزیم،و بعدش با یه کوئري ساده مقدار جواب مورد نظر رو یکی افزایش میدیم،و بعدشم یه کوئري دیگه که ip کاربر رو ثبت

میکنیم،آخرشم تابع show_results رو اجرا میکنیم تا نتایج به کاربر نشون داده بشه.

تابع نمایش نتایج

function show_results($q_id)

{

global $db;

$sql="SELECT SUM(number) as total FROM answers WHERE q_id='{$q_id}'";

$result=$db->query($sql);

$total=$db->get_row($result);

$total=(int)$total[0];

$sql="SELECT * FROM answers WHERE q_id='{$q_id}'";

$result=$db->query($sql);

$output='';

while ($row=$db->fetch_array($result)):

$percent=get_percent((int)$row['number'],$total);

$output.=$row['title'].' - '.$percent.' % با '.$row['number'].' ارسال'.'<p class="p_result

"><span data-width="'.$percent.'" class="s_result"></span></p>';

endwhile;

$output.='<p class="total_poll">تعداد کل شرکت کنندگان: '.$total.'</p>';

$db->disconnect();

echo $output;

die();

}

خوب توي تابع نمایش نتایج، ما فقط شناسه سوال رو نیاز داریم که براش ارسال کنیم،اولش یه کوئري نوشتیم که تعداد کل راي



هاي این ظنر سنجی رو دریافت میکنیم،بعدشم یه کوئر زدیم و تمام سطر هاي متناظر با شناسهسوال رو دریافت کردیم،حاال باید

یه خروجی تولید کنیم (خروجی از نوع HTML - قابل توجه دوستانی که به این کد براي درخواست هاي اي جکس خودشون نیاز

دارن)،خوب یه حلقه تشکیل دادیم که والش درصد هر گرینه رو با تعداد راي هاي اون گزینه نسبت که تعداد کل راي ها دریافت

کردیم،بعدشم توي رشته عنصار مورد نظر HTML خودمون رو نوشتیم و با متغییر هاي php مقادیر مورد نیاز رو داخل قرار

دادیم.

متغییر row با ایندکس title عنوان گزینه روب راي ما میگیره.

متغییر percent درصد هر گزینه رو براي ما نشون میده.

متغییر row با ایندکس number تعداد هر گزینه رو براي ما نشون میده.

ما متغییر percent رو بازم استفاده کردیم و داخل خصوصیت data-width عنصر span قرار دادیم.

خوب بعد از حلقه هم مقدار total رو که داخل یه عنصر p اضافه کردیم و در نهایت هم مقدار این متغییر رو برگردوندیم،تا داخل

مقدار data در درخواست اي جکس دریافت بشه و داخل صفحه نشون داده بشه.

تابع محاسبه درصد

function get_percent($value,$total)

{

return round(($value*100)/$total,2);

}

اینم تابع محاسبه درصد هر مقدار که با ضرب مقدار مورد نظر در عدد 100 و تقسیم اون بر مجموع به دست میاد.

ajax.php کد کامل صفحه

require_once 'config/database.php';

if( isset($_POST['action'])&& $_POST['action']=='vote' )

{

$ans=$_POST['answer'];

$q_id=$_POST['question_id'];

if(!validate_user($q_id))

{

echo 'شما قبال رای خود را برای این نظرسنجی ثبت کرده اید.';

die();

}

new_vote($ans,$q_id);

}

elseif(isset($_POST['action']) && $_POST['action']=='result' )

{



$q_id=$_POST['question_id'];

show_results($q_id);

}

function get_percent($value,$total)

{

return round(($value*100)/$total,2);

}

function validate_user($q_id)

{

global $db;

$ip=get_user_ip();

$user_ip=ip2long($ip);

$sql="SELECT * FROM polls WHERE q_id='{$q_id}' AND ip='{$user_ip}' LIMIT 1";

$result=$db->query($sql);

if($db->num_rows($result)==1)

{

return false;

}

else

{

return true;

}

}

function show_results($q_id)

{

global $db;

$sql="SELECT SUM(number) as total FROM answers WHERE q_id='{$q_id}'";

$result=$db->query($sql);

$total=$db->get_row($result);

$total=(int)$total[0];

$sql="SELECT * FROM answers WHERE q_id='{$q_id}'";

$result=$db->query($sql);

$output='';

while ($row=$db->fetch_array($result)):

$percent=get_percent((int)$row['number'],$total);

$output.=$row['title'].' - '.$percent.' % با '.$row['number'].' ارسال'.'<p class="p_result

"><span data-width="'.$percent.'" class="s_result"></span></p>';

endwhile;

$output.='<p class="total_poll">تعداد کل شرکت کنندگان: '.$total.'</p>';

$db->disconnect();

echo $output;

die();

}

function new_vote($ans,$q_id)

{

global $db;

$ip=ip2long(get_user_ip());

$db->connect();

$sql="UPDATE answers SET number=number + 1 WHERE id={$ans}";

$db->query($sql);

$sql="INSERT INTO polls (q_id,ip) VALUES('{$q_id}','{$ip}')";

$db->query($sql);

show_results($q_id);

}

function get_user_ip()

{

//Test if it is a shared client



if (!empty($_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'])){

$ip=$_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'];

//Is it a proxy address

}elseif (!empty($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'])){

$ip=$_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'];

}else{

$ip=$_SERVER['REMOTE_ADDR'];

}

return $ip ;

}

دانلود کد هاي کامل پروژه

امیدوارم براتون مفید باشه.موفق و پیروز باشید.

http://www.7learn.com/open?u=http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2013/10/p29-Polls-final-code.zip
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