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 رضا شیخلِ: طزاحي ٍ بزًاهِ ًَیسي 

 : تکٌَلَصی 

Php5 , MySQL , Html , CSS 
Base on Yii FrameWork(MVC) 

 

 ارائِ شذُ در
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 1392بْار 
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  معرفی

اسکزیپت فزم ساس پزداخت آًالیي ، ّواًطَر کِ اس اسوش پیذاست یک فزم ساس آًالیي است کِ بذٍى ًیاس بِ 

داًش تخصصیِ بزًاهِ ًَیسي ایي اهکاى را بِ استفادُ کٌٌذُ هیذّذ تا فزهْای هتعذد با فیلذّای دلخَاُ را 

. بساسد ٍ بزای فزآیٌذ پزداخت آًالیي آهادُ کٌذ 

ّای اسکزیپت عذم هحذٍدیت در تعذاد فزم ّا  قابلیت

ساخت آدرس هجشا بزای ّز فزم 

اهکاى فعال ٍ غیزفعال کزدى فزم 

فیلذ هتٌي ، تکست باکس ٍ هٌَی اًتخابي  ساخت فیلذ ّای گًَاگَى اس ًَع 

اهکاى تعزیف پز کزدى اجباری بزای ّز فیلذ 

بزای ّز فیلذ   htmlقابلیت گذاشتي هقذار پیشفزض ٍ کذّای 

سیاى ، ساهاى ، اقتصاد ًَیي ، هلي ، هلت ، پاسارگاد ، پار)قابلیت اتصال ّوشهاى بِ درگاّْای باًکي هتعذد 

( ...سزهایِ ، گزدشگزی ٍ 

 
 

  



: الزامات 

. پیشٌْاد هیشَد  php5.3گزچِ استفادُ شَد  +php5.2بزای اجزای اسکزیپت بایذ اس 

. فعال باشذ  InnoDBاستفادُ شَد ٍ اًجیي  MySQL5.5یا  MySQL5.2ّوچٌیي بزای دیتابیس اس 

. هگابایت ّاست ًیاس دارد  25ایي اسکزیپت بِ هیشاى 

 

: سواالت متداول 

آیا اسکزیپت کذ شذُ است ؟ 

( !اپه سًرس بٍ معىی رایگان ویست )خیر اسکریپت بصًرت اپه سًرس ارائٍ میطًد 

آیا هیتَاًین ایي اسکزیپت را در سایتْای هتعذد استفادُ کٌین ؟ 

د مطکلی وذارد در غیر ایىصًرت اقذامات الزم اتخار میطًد اگر سایتُا متعلق بٍ خًد ضما باش

حذاکثز تعذاد فزم ّایي کِ هیشَد با اسکزیپت ساخت چقذر است ؟ 

کٍ  دقت کىیذ کٍ کلمٍ وامحذيد يجًد وذارد اما بیص از صذ َسار فرم را میطًد با ایه اسکریپت ساخت

تقریبا بٍ معىای وامحذيد است 

یلذ ّای ّز فزم چقذ است ؟ حذاکثز تعذاد ف

فیلذ مجسا در وظر گرفتٍ ضذٌ ، اگر بیطتر از ایه ویاز بًد ، از قسمت  20برای َر فرم تعذاد حذاکثر 

. پطتیباوی سایت درخًاست بذیذ تا اوجام بطٍ 

هاصٍل ّای باًکي هَجَد ایي اسکزیپت چِ باًکْایي ّستٌذ ؟ 



َمراٌ اسکریپت ماشيل باوک ملت ، ملی ، سامان ، پارسیان ارائٍ میطًد ، چىاوچٍ ویاز بٍ ماشيل دیگری 

پاسارگاد ، سرمایٍ ، اقتصاد وًیه ي یا ماشيل َای درگاَُای ياسطٍ چًن زریه پال ي پارسپال  چًن باوک

. ساعت آمادٌ ي ارائٍ ضًد 24از قسمت تیکت َا اقذام کىیذ تا حذاکثر  بًدیذ

 

 

 

 

هیتَاًٌذ بصَرت  www.rezaworkshop.irدٍستاًي کِ قصذ تْیِ ایي اسکزیپت را دارًذ اس طزیق سایت 

. آًالیي ٍ آًي ، اسکزیپت را خزیذاری کٌٌذ

شیخلِ رضا  –با تشکز 

 1392اردیبْشت 
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