
                               

 :صفحه وبی طراحی نمایید که-1

a.کد را شامل نام، نام خانوادگی، سن اطالعات شخصی بازدیدکننده سایت ،در قالب یک فرم ،

(، دریافت نماید.radio buttonصورت ملی و جنسیت )به

b.  باشد.این تکلیف  2مقصد فرم، صفحه وب قسمت

c.صفحه وب قسمت لینکی به صفحه( 3ای جدیدURL ایجاد نموده و در قالب ) ، نام صفحه وب

ارسال کنید.به آن را  جاری

ای طراحی کنید که:صفحه-2

a. را دریافت نموده و در یک آرایه ذخیره نماید )هر  ،1صفحه وب قسمت اطالعات وارد شده در

متناظرش(. ی دارای نامفیلد در عنصری با کلید

b.  یک شامل نام باشد،  گینام خانوادرشته درصورتی کهsession  بیانگر مجازبودن کاربر تنظیم

به پیغام عدم دسترسی  درصفحه اتفاق بیفتد در غیر این صورت eو  dو cبخشهای کنید و 

 .نمایش داده شودنک بازگشت به صفحه فرم ورود اطالعات به همراه لیکاربر غیرمجاز 

c.ا استفاده از ساختار بforeach ی یک جدول دو ستونه در عناصر آرایه را در سطرهای مجزا

در ستون اول هر سطر، ردیف و در ستون دوم یکی از عناصر آرایه چاپ  چاپ نمایید. صفحه،

 گردد.

d.  دوsession دو همچنین نام و نام خانوادگی و  شاملcookie کد ملی و جنسیت شامل 

تعریف نمایید.

e.( ایجاد نموده و در قالب 3قسمت صفحه وب )ای جدید لینکی به صفحهURL  آن، فیلدهای

را ارسال کنید. نام صفحه وب جاریو  سن

صفحه وبی طراحی نمایید که:-3

a. مجاز بودن دسترسی کاربر را چک کند و اگر کاربر مجاز بود، مواردb  وc  انجام شود در غیر

نک بازگشت به صفحه فرم ورود به همراه لیبه کاربر غیرمجاز پیغام عدم دسترسی اینصورت 

 .نمایش داده شوداطالعات 

b. پیغامsession ها و های مناسب را برای نمایش اطالعات شخصی بیننده سایت که در

cookieURL وجود دارد، چاپ کند. ها و همچنین در



c.توجه داشته باشید که صفحه قبل ممکن  صفحه قبل ایجاد نمایید. لینکی برای بازگشت به(

باشد! که برای تشخیص آن کافیست نام  2یا قسمت  1است صفحه طراحی شده در قسمت 

صفحه جاری استخراج نمایید.( URLصفحه مربوطه را از 

درج ( به صورت وسط چین )centerید، تاریخ و ساعت را در باالی تمام صفحاتی که طراحی کرده ا-4

نمایید.

a.ن کار از برای ایinclude  استفاده کنیدو فراخوانی تابع زیر. 

b. به فرمت زیر فراخوانی آن رشته ای حاوی تاریخ و زمان جاری نمایید که با  عی تعریفتاب

(.Sunday, 09-Apr-2017, 11:52:38 PM) برگردانده شود


