
 تشای تثادل اطالػات تیي غفحات هختلف دس ٍب چٌذ سٍش ٍجَد داسد:

تشیي سٍش تثادل دادُ است. اها حجن تشافیه ضثىِ سا تاال  سادُ .POSTیا  GETارسال مقادیر از روشهای  .1

تشخَسداس یي اص اهٌیت پاییٌی هی تشد، تِ ایي دلیل وِ ّوِ همادیش دس ّش دسخَاست تایذ هجذدا اسسال ضًَذ. ّوچٌ

 است ٍ تشای رخیشُ تلٌذ هذت اطالػات واستشد ًذاسد.

ّا فایل ّای وَچىی ّستٌذ وِ تشای رخیشُ  (cookie)وَوی  . (cookie)استفاده از مفهوم کوکی  .2

وَوی ّا تا   همذاس ٍ تاسیخ اًمضا تؼشیف هی ضَد. تشای ّش وَوی یه ًام، اطالػات سٍی هاضیي واستش تِ واس هی سًٍذ.

یشُ تلٌذ هذت ّا هؼوَال تشای رخ وَوی لاتل دستشسی ّستٌذ ٍ تا سسیذى صهاى اًمضا، اص تیي هی سًٍذ.ًاهطاى 

واستشی ٍ سهض ػثَسش سا ٍاسد وشدُ  تِ ػٌَاى هثال واستش یه تاس اطالػات سًٍذ.اطالػات سٍی هاضیي واستش تِ واس هی 

ٍاسد  دٍتاسًُیاص ًیست  اص وَوی خَاًذُ ضذُ ٍ ایي اطالػات ٍ دس وَوی رخیشُ هی ضَد. سپس دس هشاجؼات تؼذی،

 ضَد.

 :اص ایي دستَس تشای ایجاد وَوی استفادُ هی ضَد phpدس 

 setcookie(صهاى اًمضا , همذاس وَوی , ًام وَوی); 

 استفادُ هی ضَد. هثال: COOKIE_$ٍ تشای دستشسی تِ همادیش ثثت ضذُ دس وَوی اص آسایِ 

setcookie('c1','value1',time()+5*60); 

دلیمِ تؼذ، تؼشیف هی  5ثاًیِ تؼالٍُ صهاى فؼلی یؼٌی  06*5تا صهاى اًمضای  value1تا همذاس  c1یه وَوی تِ ًام 

 وٌذ. سپس دس تشًاهِ تؼذی تشسسی هی وٌذ اگش وَوی تا ایي ًام هَجَد است، همذاس آى سا ًوایص هی دّذ:

if(isset($_COOKIE["c1"])) 
  echo $_COOKIE["c1"]; 
 
 

 session –جلسه  –نشست  .3

 (Request)است. تؼاهل واستش تا سشٍس اص طشیك دسخَاستْایی  (stateless)یه پشٍتىل تذٍى حالت  httpپشٍتىل 

وِ سشٍس تِ واستش تشهی گشداًذ. ّش دسخَاستی  (Response)است وِ واستش تشای سشٍس اسسال هی وٌذ ٍ پاسخْایی 

یه پاسخ داسد ٍ دسخَاست ّا هجضا اص ّن دس ًظش گشفتِ هی ضًَذ. دس اسسال ّش دسخَاست جذیذ، تاسیخچِ ای اص 

دسخَاستْای لثلی ٍجَد ًذاسد. تِ ػثاست دیگش، دس غفحِ ٍب وِ دس حال حاضش دس حال اجشاست، ّیچ اطالػاتی اص 

اها هَالؼی ّست وِ ًیاص داسین تذاًین واستش  ؼاهالت لثلی وِ واستش تا سشٍس داضتِ، هَجَد ًیست.غفحات لثلی ٍ ت

لثال چِ غفحاتی سا تاص ًوَدُ ٍ چِ اطالػاتی تشای سشٍس اسسال ًوَدُ ٍ دس حال حاضش دس چِ ٍضؼیتی لشاس داسد. تِ 

سشٍس اسسال ًوَدُ ٍ احشاص َّیت ضذُ است. دس  ػٌَاى هثال واستش یه تاس اطالػات واستشی ٍ سهض ػثَس خَد سا تشای

غفحِ تؼذی وِ واستش تاص هی وٌذ تایذ تذاًین ایي ّواى واستشی است وِ لثال احشاص َّیت ضذُ ٍ هجاص تِ دستشسی 

هطشح هی ضَد. ًطست تیي سشٍس  (session)تشای ایي هٌظَس، هفَْم ًطست یا جلسِ  تِ هٌاتغ هَسد ًظش هی تاضذ.



شلشاس هی ضَد. اص یه صهاى هطخع ضشٍع ضذُ ٍ هذت صهاى هطخػی هؼتثش است ٍ تؼذ اص گزضت هذت ٍ یه واستش ت

صهاى هطخع، هٌمضی هی ضَد. دس یه ًطست، هتغیشّایی هی تَاًذ تؼشیف ضَد ٍ تِ آًْا همادیشی اختػاظ دادُ 

ص ایي طشیك هی تَاى همادیشی . اضَد. هتغیشّای تؼشیف ضذُ ٍ همادیش آًْا دس ّش دسخَاست واستش لاتل دستشسی است

تِ  TCP/IPتِ ػٌَاى الیِ پٌجن ضثىِ ٍ دس هذل  OSIسا تیي غفحات هختلف تِ اضتشان گزاضت. ًطست دس هذل 

 پیادُ ساصی هی ضَد. (Application)ػٌَاى تخطی اص الیِ واستشد 

وِ تاػث هی ضَد یه  وٌینسا فشاخَاًی هی  ()session_startًطست اتتذا دستَس تشای واس تا یه  phpدس صتاى 

یا اگش ًطستی لثال ایجاد ضذُ تَد، اداهِ یاتذ. همادیش هَسد ًظش دس آسایِ ای تِ ًام ًطست جذیذ ایجاد ضذُ 

$_SESSION .تِ ػٌَاى هثال: رخیشُ ٍ استفادُ هی ضًَذ 

<?php 
session_start(); 
$user=$_POST["username"]; 
$pass=$_POST["password"]; 
$_SESSION["username"]=$user; 
$_SESSION["password"]=$pass; 
. 
. 
. 
?> 

دس تشًاهِ فَق همادیش ًام واستشی ٍ سهض ػثَس اص واستش دسیافت ضذُ ٍ دس ًطست رخیشُ هی ضَد ٍ دس تشًاهِ دیگش هی 

 تَاًین اص آًْا استفادُ وٌین:
<?php 
session_start(); 
if(isset($_SESSION["username"]) && isset($_SESSION["password"])) 
{ 
  $user=$_SESSION["username"]; 
  $pass=$_SESSION["password"]; 
  . 
  . 
  . 
} 
else 
  echo "Athentication failed"; 
?> 
 

اطالػات هتغیشّا سٍی سشٍس  رخیشُ ضَد. هؼوَال (client)اطالػات ًطست هی تَاًذ دس حافظِ سشٍس یا حافظِ واستش 

سٍی هاضیي واستش رخیشُ هی  (cookie)دس لالة یه وَوی  (session id) رخیشُ ضذُ ٍ ضواسُ ضٌاسِ ًطست

 واستش دس ّش دسخَاست، ضواسُ ضٌاسِ ًطست خَد سا تشای سشٍس اسسال هی وٌذ. ضَد.

 

هذت اطالػات سٍی هاضیي واستش تِ واس هی  یشُ تلٌذخیىی اص تفاٍتْای وَوی تا ًطست دس ایي است وِ وَوی تشای ر

سٍد ٍ اطالػات تؼذ اص لطغ استثاط واستش ّن تالی هاًذُ ٍ لاتل دستشسی ّستٌذ. اها ًطست تشای ًگْذاسی وَتاُ هذت 

اطالػات تِ واس هی سٍد ٍ هؼوَال تا لطغ استثاط واستش تا سشٍس، اص تیي هی سٍد. هضیت استفادُ اص ًطست ًسثت تِ 

ایي است وِ رخیشُ اطالػات ًطست هی تَاًذ دس سشٍس اًجام ضذُ ٍ دس ایٌػَست ًیاصی تِ تثادل دادُ تیي وَوی دس 



واستش ٍ سشٍس دس ّش دسخَاست ًوی تاضذ وِ ضوي واّص حجن تشافیه، اص اهٌیت تاالتشی ّن تشخَسداس هی تاضذ. 

 ت تالی تواًذ. وَوی ّا صهاًی استفادُ هی ضًَذ وِ اطالػات تشای هذت طَالًی لشاس اس

استفادُ هی ضَد ٍ تشای حزف یه هتغیش اص  ()session_setroyاص دستَس  phpتشای پایاى دادى تِ یه ًطست دس 

 ًطست:
unset($_SESSION["ًام هتغیش"]) 

 تشای تؼییي هذت صهاى اػتثاس یه ًطست، اص تاتغ صیش استفادُ هی ضَد:

session_set_cookie_params( ثاًیِتش حسة  صهاى ); 


