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GDکتابخانه 
PHPکندکاررتصاویباتواندنمیخودتوکارتوابعازاستفادهبامستقیمطوربه.
کتابخانه(...ودستکاریایجاد،)تصاویرباکاربرایGD(Graphics Draw)

.استشدهسازیپیاده++Cزبانبه
ازاستفادهباGDدرPHP،اطالعاتهافرمتانواعباتصاویردرموردتوانمی

:گرفت
GIF, JPG, PNG, SWF, SWC, PSD, TIFF, BMP, IFF,

JP2, JPX, JB2, JPC, XBM, WBMP

نموددستکارییاایجادتوانمیراهافرمتازبرخی:
GIF, JPG, PNG, WBMP, XBM

GDدمیدهارائه(...وبیضیمربع،)هندسیاشکالرسمجهتتوابعیهمچنین.

بیدکی: مدرس-PHPتصاویر در 
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GDفعالسازی کتابخانه 
کتابخانهGDبهکردناضافهودانلودقابلوجود،عدمصورتدرPHP

.است
www.libgd.org

فایلوجود،صورتدرdll(php_gd2.dll)نصبمسیردرمربوطه
phpپوشهدر.\php\ext\گیردمیقرار.

PHPکتابخانهازتصاویردستکاریبرایGDکندمیاستفاده.
کردنفعالبرایGDنصبمسیردرکافیستphp،فایلداخلphp.ini

از;عالمتحذفباویافتهراextension=php_gd2.dll;سطر
:نمودخارجcommentحالت

extension=php_gd2.dll

سپسApacheراrestartکنید.

بیدکی: مدرس-PHPتصاویر در 
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GDتست کتابخانه 

<?php

print_r(gd_info());

?>

 خروجی تابعgd_info() یک آرایه است که خصوصیات و قابلیت
.را نشان می دهدGDهای نسخه جاری کتابخانه 

testGD.php

بیدکی: مدرس-PHPتصاویر در 
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پروژه گالری تصاویر کاربران: مثال
میشودگرفتهتصویردرمورداطالعاتیکاربرانازفرمیکدر.
جهترانظرشموردتصویرکاربرuploadمیکندانتخاب.
شودمیمنتقلسروردرمناسبمسیربهتصویرفایل.
ددگرمیذخیرهدادهپایگاهدرمنتخب،تصویردرموردواردشدهاطالعات.

بیدکی: مدرس-PHPتصاویر در 
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جدول تصاویر+ ایجاد پایگاه داده گالری
<?php

$link = mysql_connect("localhost", "root", "")

or die("Could not connect: " . mysql_error());

$dbName = "gallery";

$dbQuery= "CREATE DATABASE IF NOT EXISTS ".$dbName.

" DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_persian_ci;";

$query1 = mysql_query($dbQuery);

$result = mysql_select_db($dbName) or die("<br>select DB failed!!!!");

//create images table

$table = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS images (

image_id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,

image_caption VARCHAR(255) NOT NULL,

image_username VARCHAR(255) NOT NULL,

image_date DATE NOT NULL,

PRIMARY KEY (image_id)

)";

$results = mysql_query($table)or die(mysql_error());

echo "Image table successfully created.";

?>

imageDB.php

بیدکی: مدرس-PHPتصاویر در 
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فرم ورودی
<html>

<head><title>Upload your pic to our site!</title></head>

<body>

<form name="form1" method="post" action=" processIForm.php" enctype="multipart/form-data">

<table border="1" cellpadding="5">

<tr>

<td>Image Title or Caption<br><em>Example: You talkin’ to me?</em></td>

<td><input name="image_caption" type="text" size="55" maxlength="255"></td>

</tr>

<tr>

<td>Your Username</td>

<td><input name="image_username" type="text" size="15" maxlength="255"></td>

</tr>

<td>Upload Image:</td>

<td> <input type="file" name="userFile">

<input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="300000"> </td>

</tr>

</table>

<br>

<em>Acceptable image formats include: GIF, JPG/JPEG, and PNG.</em><br>

<input type="submit" name="Submit" value="Submit">

<input type="reset" name="Clear" value="Clear Form">

</form>

</body>

</html>

imageForm.html

بیدکی: مدرس-PHPتصاویر در 
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پردازش اطالعات فرم
<?php

//connect to the database

$link = mysql_connect("localhost", "root", "")

or die("Could not connect: " . mysql_error());

mysql_select_db("gallery", $link)

or die (mysql_error());

//make variables available

$caption = $_POST['image_caption'];

$username = $_POST['image_username'];

......

?>

processIForm.php

بیدکی: مدرس-PHPتصاویر در 
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شدهuploadگرفتن اطالعات تصویر 
 برای گرفتن برخی اطالعات درمورد تصویرupload شده می توان از

:تابع زیر استفاده کرد
getimagesize(imagePath);

دانداین تابع در قالب یک آرایه با اندیسهای زیر، اطالعاتی را برمیگر:
0 :تعداد پیکسل های عرض تصویر
1 :تعداد پیکسل های طول تصویر
2 :کد مربوط به نوع فرمت تصویر
3 : یک رشته به صورتwidth="XXX" height="YYY" جهت

htmlاستفاده در کد 

bits :تعداد بیتها برای هر رنگ در تصویر
channels :تعداد کانال ها برای تصویر
mime :نوع فایل تصویر را مشخص میکند

بیدکی: مدرس-PHPتصاویر در 
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انواع تصویر و کدهای مربوطه

بیدکی: مدرس-PHPتصاویر در 
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چک کردن فرمت تصویر
list($width, $height, $type, $attr) =

getimagesize($_FILES['userFile']['tmp_name']);

switch ($type) {

case 1:

$ext = ".gif";

break;

case 2:

$ext = ".jpg";

break;

case 3:

$ext = ".png";

break;

default:

echo "Sorry, but the file you uploaded was not a GIF, JPG, or

PNG file.<br>";

echo "<a href=\"imageForm.htm\">upload Again</a>";

exit();

}

processIForm.php

میتوان هر تعداد از ()listبا استفاده از تابع 
خواه عناصر یک آرایه را به متغیرهایی با نامهای دل

.تخصیص داد

بیدکی: مدرس-PHPتصاویر در 
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شدهuploadذخیره فایل 
فایلuploadتموقدایرکتوریمسیردرفرضپیشصورتبهشده

.شودمیذخیرهسروروب
برایفایلیاگرuploadآمیزموفقیتارسالیاوباشدنشدهانتخاب

FILES['userFile']['size']_$پارامترباشد،نبوده

میگیردصفرمقدار
بهو$_FILES['userFile']['tmp_name']نیز

.یابدنمیتخصیصمقداری
نیابد،مناتغییریانشودمنتقلجاییبهشدهارسالفایلکهصورتیدر

.شدخواهدحذفموقتدایرکتوریازوب،صفحهکداجرایاتمامازپس

بیدکی: مدرس-PHPتصاویر در 
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دائم در سرورانتقال فایل به مسیر

$ImageDir = "images/";

$imageName =  

$_FILES['userFile']['name'];

$newImageName = $ImageDir . $imageName;

$moveOperation = move_uploaded_file(

$_FILES['userFile']['tmp_name'], 

$newImageName);

processIForm.php

بیدکی: مدرس-PHPتصاویر در 
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درج اطالعات در پایگاه داده

$today = date("Y-m-d");

//insert info into image table

$insert = "INSERT INTO images

(image_caption, image_username, image_date)

VALUES

('$caption', '$username', '$today')";

$insertResults = mysql_query($insert)

or die(mysql_error());

$picId = mysql_insert_id();

echo "<br>Image ID: " .$picId;

processIForm.php

بیدکی: مدرس-PHPتصاویر در 
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شدهuploadتغییر نام فایل 

فایلیکنامتغییربرایزیرتابعازتوانمیuploadاستفادهشده
:نمود

rename($oldname , $newname)

$oldname:(فایلفعلیسازیذخیرهآدرسشامل)فایلفعلینام

$newname:(فایلجدیدسازیذخیرهآدرسشامل)فایلجدیدنام

مسیرزافایلنباشند،یکسانمسیردرفایلقبلیوجدیدآدرساگر
.یابدمیانتقالجدیدمسیربهفعلی

موفقیتصورتدرتابعاینtrueشکستصورتدروfalse

.گرداندبرمی

بیدکی: مدرس-PHPتصاویر در 
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تغییر نام تصویر

$newName = $ImageDir . $picId . $ext;

rename($newImageName, $newName);

processIForm.php

بیدکی: مدرس-PHPتصاویر در 
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محتوای صفحه
<html>

<head><title>Here is your pic!</title></head>

<body>

<h1>So how does it feel to be famous?</h1><br><br>

<p>Here is the picture you just uploaded to our 
server:</p>

<img src="images/<?php echo $picId . $ext; ?>" 
align="left" width="600" height="800" >

<strong>caption: <?php echo $caption; ?></strong><br>

This image is a "<?php echo $ext; ?>" image.<br>

It is "<?php echo $width; ?>" pixels wide

and "<?php echo $height; ?>" pixels high.<br>

It was uploaded on "<?php echo $today; ?>".<br>

<a href="imageForm.htm">upload Again</a>

</body>

</html>

processIForm.php

بیدکی: مدرس-PHPتصاویر در 
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گرتبدیل کردن تصویر از یک نوع به نوع دی

گیردصورتبایدزیرگام5دیگرنوعیبهتصویرتبدیلبرای:
عنوانبهاصلیتصویرازGD-friendlyتصویریکایجاد1.

موقتSourceتصویر
تصویرعنوانبهGD-friendlyخالیتصویریکایجاد2.

موقتمقصد
موقتمقصدتصویربهموقتمنبعتصویرنمودنکپی3.
دلخواهفرمتبهموقتمقصدتصویرنمایشیاذخیره4.
مقصدومنبعموقتتصاویربردنبیناز(اختیاری)5.

تصوریکGD-friendlyذخیرهقابلونداردخاصینوع
.باشدمیدلخواهینوعهربهسازی

بیدکی: مدرس-PHPتصاویر در 
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ایجاد تصویر منبع. 1
وجودزیرصورتبهتوابعیموجود،تصویریکرویازتصویرایجادبرای

:شودمیاستفادهآنهاازاولیهتصویرنوعبهتوجهباکهدارد

imagecreatefromgif($filePath)

imagecreatefromjpeg($filePath)

imagecreatefrompng($filePath)

imagecreatefromwbmp($filePath)

جدیدتصویراستقرارکه(سرورروی)مبدأفایلمسیرتوابع،اینورودیپارامتر
.استشودساختهآنرویاز

تصویریکتوابعاینGD-friendlyدروگردانندمیبازخروجیدررا
.گرداندبرمیfalseشکستصورت

بیدکی: مدرس-PHPتصاویر در 
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ایجاد تصویر خالی. 2
 برای ایجاد یک تصویر خالیGD-friendly با اندازه خاص، از تابع

:زیر استفاده می شود

imagecreatetruecolor($width, $height)

رداین تابع عرض و طول تصویر را به عنوان پارامترهای ورودی می گی.
 در خروجی تصویری خالی با اندازه داده شده تولید می نماید و در

.برمی گرداندfalseصورت شکست 

بیدکی: مدرس-PHPتصاویر در 
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کپی نمودن تصویر مبدأ به مقصد. 3
رددگمیاستفادهزیرتابعازمقصدبهمبدأتصویرکردنکپیبرای:

Imagecopyresampled($dst_image , $src_image , 

$dst_x , $dst_y , $src_x , $src_y , $dst_w , 

$dst_h , $src_w , $src_h )

$dst_image:تصویرGD-friendlyمقصد

$src_image:تصویرGD-friendlyمبدأ

$dst_xو$dst_y:یلمستطشروعمکان)مقصدتصویردرکپیناحیهمختصات
(مقصدتصویرباالیوچپگوشهبهنسبت

$src_xو$src_y:لمستطیشروعمکان)منبعتصویردرکپیناحیهمختصات
(مبدأتصویرباالیوچپگوشهبهنسبت

$dst_wو$dst_h:مقصدتصویردرکپیناحیهعرضوطول

$src_wو$src_h:منبعتصویردرکپیناحیهعرضوطول
بیدکی: مدرس-PHPتصاویر در 
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...کپی نمودن تصویر مبدأ به مقصد. 3

وشدهادهدمختصاتبارامبدأتصویرازشکلمستطیلیناحیهتابع،این
درهشددادهمشخصاتبامستطیلیناحیهدرشده،ذکرعرضوطولبه

.کندمیکپیمقصد،تصویر

مطابقتهمبامقصدومبدأتصویردرکپیناحیهعرضیاطولاگر
ناحیهدراتشودمیفشردهیاکشیدهشونده،کپیتصویرباشند،نداشته

.بگیردجایمقصد،تصویرکپی

شکست،یاموفقیتصورتدرتابعاینtrueیاfalseبرمی
.گرداند

بیدکی: مدرس-PHPتصاویر در 
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ذخیره تصویر ساخته شده. 4
تبدیل تصویر به نوع مورد نظر در این مرحله صورت می گیرد.
برای ایجاد تصاویر با نوع خاص، از توابع زیر استفاده می شود:

imagejpeg($image , $filePath [, $quality ])

imagegif ($image , $filePath) 

imagepng ($image , $filePath)

imagewbmp ($image , $filePath [, 

$foreground]) 

$image  :تصویریGD-friendly که خروجی یک تابع ایجاد تصویر
()imagecreatetruecolorاست مثل 

$filePath :مسیر ذخیره سازی تصویر تبدیل شده.
$quality :(.100تا 0عددی بین )کیفیت تصویر
$foreground :رنگ پیش زمینه تصویر.

 ،این تابع در صورت موفقیت یا شکستtrue یاfalseبرمی گرداند.
بیدکی: مدرس-PHPتصاویر در 
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Jpegایجاد یک تصویر 

$src_image = imagecreatefromjpeg($newName);

$dstW = 500; $dstH = 200; 

$dst_image= imagecreatetruecolor($dstW, $dstH);

list($srcW, $srcH) = getimagesize($newName);

Imagecopyresampled($dst_image, $src_image, 0, 

0, 0, 0, $dstW, $dstH, $srcW, $srcH);

$filePath = "images/".$picId."_thumb.jpg";

imagejpeg($dst_image, $filePath, 100);

processIForm.php

بیدکی: مدرس-PHPتصاویر در 
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قرار دادن فیلتر روی تصویر
شودمیاعمالتصویررویمختلففیلترهایزیرتابعازاستفادهبا:

imagefilter($image , $filtertype [, int $arg1 [,

int $arg2 [, int $arg3 [, int $arg4 ]]]])

$filtertypeباشدزیرمواردازیکیتواندمی:
IMG_FILTER_NEGATE

IMG_FILTER_GRAYSCALE

IMG_FILTER_BRIGHTNESS

IMG_FILTER_CONTRAST

IMG_FILTER_COLORIZE

IMG_FILTER_EDGEDETECT

IMG_FILTER_SMOOTH

....
بیدکی: مدرس-PHPتصاویر در 
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...قرار دادن فیلتر روی تصویر 

$src_image = imagecreatefromjpeg($newName);

$dstW = 500; $dstH = 200; 

$dst_image= imagecreatetruecolor($dstW, $dstH);

list($srcW, $srcH) = getimagesize($newName);

Imagecopyresampled($dst_image, $src_image, 0, 0, 0, 

0, $dstW, $dstH, $srcW, $srcH);

$filePath = "images/".$picId."_thumb.jpg";

imagefilter($dst_image, IMG_FILTER_GRAYSCALE);

imagejpeg($dst_image, $filePath, 100);

processIForm.php

بیدکی: مدرس-PHPتصاویر در 
26



/32

به تصویرcaptionاضافه کردن 
با استفاده از تابع زیر می توان متنی را روی تصویر نوشت:

imagettftext ($image , $size , $angle , 

$x , $y , $color , $fontfile , $text )

$image : تصویرGD-friendly

$size :اندازه فونت
$angle :زاویه چرخش متن نسبت به تصویر
$x و$y :مختصات قرار گرفته متن نسبت به گوشه چپ و باالی تصویر
$color :شاخص رنگ متن
$fontfile :مسیر فایل فونت مورد نظر
$text :رشته ی متنی که قرار است روی تصویر نوشته شود.

بیدکی: مدرس-PHPتصاویر در 
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...تصویر به captionاضافه کردن 

$color = imagecolorallocate($dst_image, 

100, 150, 50);//red, green, blue

$font = "fonts/arial.ttf";

$text =  "THIS IS A JEPG IMAGE...";

imagettftext ($dst_image, 20, 0, 10, 30, 

$color, $font, $text );

imagejpeg($dst_image, $filePath, 100);

processIForm.php

بیدکی: مدرس-PHPتصاویر در 
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(watermarking)ادغام دو تصویر
(انداختهمروی)نمودادغامراتصویردوتوانمیزیرتابعازاستفادهبا:

imagecopymerge ($dst_im , $src_im , $dst_x , 

$dst_y , $src_x , $src_y , $src_w , $src_h , 

$pct )

تصویرازشکلمستطیلایناحیهتابعاینsrc_imتصویررویراdst_im

.گرداندبرمیfalseیاtrueشکست،یاموفقیتصورتدر.اندازدمی
$dst_im:تصویرGD-friendlyمقصد
$src_im:تصویرGD-friendlyمبدأ
$dst_x , $dst_y:مقصدتصویردرکپیناحیهشروعمختصات
$src_x , $src_y:مبدأتصویردرکپیناحیهشروعمختصات
$src_w , $src_h:کپیناحیهعرضوطول
$pct:(100تا0بینعددی)شوندهکپیناحیهوضوحدرصد

بیدکی: مدرس-PHPتصاویر در 
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...تصویر ادغام دو 

$srcImg = 

imagecreatefromjpeg("42_thumb.jpg");

$dst_x = $dst_y = $src_x = $src_y =0;

$src_w = 500; $src_h =200; $pct=30;

imagecopymerge($dst_image, $srcImg, $dst_x, 

$dst_y, $src_x, $src_y, $src_w, $src_h, 

$pct );

imagejpeg($dst_image, $filePath , 100);

processIForm.php

بیدکی: مدرس-PHPتصاویر در 
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از بین بردن تصاویر موقت. 5
برای حذف تصاویر موقت، از تابع زیر استفاده می شود:

imagedestroy($image)

موقتتصویرحاویورودی،پارامترGD-friendlyباشدمی.
شکست،یاموفقیتصورتدرتابعاینtrueیاfalseبرمی

.گرداند

imagedestroy($dst_image);

imagedestroy($src_image);

imagedestroy($srcImg);

بیدکی: مدرس-PHPتصاویر در 
31
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GDلیست کامل توابع کتابخانه 

http://php.net/manual/en/book.image.php

بیدکی: مدرس-PHPتصاویر در 
32


