اﺣـــﺮاز ﻫـــﻮﯾﺖ ﮐـــﺎرﺑﺮان
) (Authenticationدر ﻻراول
ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ در ﻻراول ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ .ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ در ﭘﻮﺷﻪ  configو ﻓﺎﯾﻞ  auth.phpﻗﺮار دارد .در اﯾﻦ
ﻓﺎﯾﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ دراﯾﻮر را  eloquentﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﻼس ﻣﺪﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺟﺪول ﮐﺎرﺑﺮان دﺳﺘﺮﺳﯽ دارد را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺨﺶ table
ﻧﺎم ﺟﺪوﻟﯽ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮان در ان ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﺷﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﺶ ﻓﺮض در ﭘﻮﺷﻪ  appﯾﮏ ﻣﺪل ﺑﻪ ﻧﺎم  Userوﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از  eloquentﻻراول ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ را ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی
ﮐـﺮده اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺷﻤـﺎ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﯿـﺪ از آن اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿـﺪ .در ﻣﺴـﯿﺮ
ـﺘﻢ
ـﺘﻔﺎده در ﺳﯿﺴـ
ـﺮای اﺳـ
ـﺮ ﺑـ
 app/Http/Controllers/Authدو ﮐﻨﺘﺮﻟـ
اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ  AuthControllerﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﮐﺎرﺑﺮ
ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﻻﮔﯿﻦ ﮐﺮدن و  PasswordControllerﺑﺮای رﯾﺴﺖ ﮐﺮدن ﮐﻠﻤﻪ
ﻋﺒﻮر ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ آن را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود.
ﺗﻤﺎم  viewﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻫﻢ در ﭘﻮﺷﻪ  resources/views/authﻗﺮار
دارﻧﺪ و ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮدﺗﺎن وﯾﺮاﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﻓﺮم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺪﻫﯿﺪ
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ در ﻣﺴﯿﺮ  App/Servicesدر ﻓﺎﯾﻞ  Registrar.phpﺗﻐﯿﯿﺮات
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻋﻤﺎل ﮐﻨﯿﺪ .در ﻣﺘﺪ  validatorﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ ﻓﯿﻠﺪﻫﺎ و در ﻣﺘﺪ  createﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻓﯿﻠﺪﻫﺎ را در
دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ و ﺟﺪول  usersدرج ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﻻراول اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﺧﻮد ﻻراول ﯾﮏ  middlewareﺑﻪ ﻧﺎم  Authenticateاﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﮐﻪ در
ﻣﺘﺪ  handleآن اﺑﺘﺪا ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ آﯾﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ﻻﮔﯿﻦ ﮐﺮده ﯾﺎ ﺧﯿﺮ و
در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت آن را ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ  loginﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از اﯾـﻦ  middlewareدر ﺳﺎزﻧـﺪه ﮐﻼس ﮐﻨﺘﺮﻟـﺮی ﮐـﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿـﺪ ﻓﻘـﻂ
ﮐﺎرﺑﺮان اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﺷﺪه دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل در ﮐﻼس ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ  HomeControllerﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت
ﻋﻤﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ:
][/crayon-5ece7b40ace7c623522889
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
ﻻراول اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ .ﺧﻮدﺗﺎن ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ

آن را ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻼس  Authرا ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ
اﯾﻤﭙﻮرت ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺪ  attemptﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎراﻣﺘﺮ
ﯾﮏ آراﯾﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی اﯾﻦ آراﯾﻪ ﻧﺎم ﺳﺘﻮن ﻫﺎی
ﻣﻮردﻧﻈﺮ در دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ و ﺟﺪول  usersو ﻣﻘﺎدﯾﺮ آن ﻫﻢ ﻣﻘﺪار وارد ﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ اﺳﺖ .ﻣﺘﺪ  attemptﺻﺤﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد  trueوﮔﺮﻧﻪ false
ﺑﺮﻣﯿﮕﺮداﻧﺪ.
][/crayon-5ece7b40ace89008478279
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﻣﺘﺪ  attemptاﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺜﻼ در ﻣﺜﺎل زﯾﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻤﯿﻞ و ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﻓﯿﻠﺪ ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﮐﺎرﺑﺮ در دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ ﻫﻢ  1ﺑﺎﺷﺪ:
][/crayon-5ece7b40ace8b881076817
در ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺟﺎری
اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ از ﻣﺘﺪ  checkاﯾﻨﮑﺎر را
اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ:
][/crayon-5ece7b40ace8d180196543
ﺑﺮای  logoutﮐﺮدن از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻢ از ﻣﺘﺪ  logoutاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ:
][/crayon-5ece7b40ace8e449538227
ﺑﻌﺪاز اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﺷﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺪ
 userﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ آﺑﺠﮑﺖ از ﮐﺎرﺑﺮ ﺟﺎری اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ:
][/crayon-5ece7b40ace90707891426
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻣﺜﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮ
دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ و آن را ﭼﺎپ ﮐﻨﯿﻢ.
در ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﺑﻪ روش ﻫﺎی زﯾﺮ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﮏ آﺑﺠﮑﺖ از ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﺠﺎد
ﮐﻨﯿﻢ:
][/crayon-5ece7b40ace99999661234
ﺑﺮای ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ  middlewareاﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ
ﺗﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﺷﺪه ﻣﯿﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
][/crayon-5ece7b40ace9b433082625
ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺻﻠﯽ را ذﮐﺮ ﺷﺪ ،ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات
 laravelﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﮐﺘﺎب  pdfاﯾﻦ ﺑﺨﺶ از آﻣﻮزش ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﻻراول را در اداﻣﻪ داﻧﻠﻮد
ﮐﻨﯿﺪ.

