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  مقدمه پي اچ پي-PHPآموزش  

  مقدمه -(پي اچ پي)  PHPآموزش  

  

PHP  و مي تواند، ابزاري قدرتمند براي ساخت صفحات پويا (پي اچ پي) يك زبان اسكريپت نويسي سمت سرور است

  دايناميك بحساب آيد. و

  گستردگي استفاده  

  (بدون اهميت در ايران) رايگان بودن  

  جايگزيني مناسب برايASP ماكروسافت  

  

  (پي اچ پي  PHP  آموزش

را به آساني فرابگيريد، در اين مثال ها، هم كدهاي   PHP، باعث مي شود كه PHPآموزش  مثال هاي فراوان در

PHP  اده مي شود: و هم خروجي آن همزمان نمايش د  

  PHPآموزش   -مثال 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<body> 
 
<?php 
echo "My first PHP script!"; 
?> 
 



ی براهمهندس محمد ا-PHPآموزش ساده     يم باق

 

</body> 
</html> 

 خروجي كد باال:

My first PHP script! 

 

  (پي اچ پي)  PHPپيش نيازهاي آموزش  

  آنها را مطالعه فرماييد: ، PHPآموزش   پيشنهاد مي شود اگر با آموزش هاي زير آشنا نيستيد، قبل از ادامه

   آموزشHTML  

   آموزشCSS  

  آموزشJavaScript  

  

  چيست؟  PHP(پي اچ پي):  PHPآموزش  

 PHP  سرنام واژگان"PHP Hypertext Preprocessor" .بحساب مي آيد  

 PHP ) .يك نرم افزار كد باز استOpen Source (  

 PHP يس دهنده مي باشد. (زبان اسكريپتي سمت سروserver-side (  

 PHP  .را مي توانيد بصورت رايگان دانلود و استفاده كرد  

PHP  يك زبان جالب و معروف  

PHP ) آنقدر قدرتمند هست كه بتواند هسته بزرگترين سيستم محتواي وبJoomla.را تشكيل دهد (  
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PHP زي (به اندازه كافي توانايي دارد كه يكي از بزرگترين جوامع مجاFacebook .را اجرا كند (  

  بقدري آسان است كه بتواند مورد استفاده تازه كاران قرار بگيرد.  PHPهمچنين 

  

  چيست؟  PHP(پي اچ پي): فايل  PHPآموزش  

   فايل هايPHP    مي تواند شامل متن، تگ هايHTML  خصوصيت هاي ،CSS دستورات ،JavaScript    و

  باشد. PHPدستورات 

  دستوراتPHP  را مي شوند و نتيجه بصورت رور اجسمت سHTML .به مرورگر كاربر ارسال مي شود  

   فايل هايPHP   با پسوندphp شوند. . ذخيره مي  

  

  PHP(پي اچ پي): قابليت هاي  PHPآموزش  

 PHP .مي تواند صفحات با محتواي دايناميك را ايجاد كند  

 PHP   كند، بخواند، ويرايش كند و ببندد. مي تواند سمت سرور فايل ها را ايجاد كند، حذف كند، باز  

 PHP  .مي تواند داده هاي فرم را جمع آوري كند  

 PHP  مي تواندCookie .ها را ارسال و دريافت كند  

 PHP  .مي تواند داده ها را در پايگاه داده اضافه، حذف و ويرايش كند  

 PHP  .مي تواند دسترسي كاربران وب سايتتان را به بعضي از صفحات محدود كند  

 PHP  .مي تواند داده ها را رمزنگاري كند  
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هاي   و حتي فايل PDFنداريد. شما مي توانيد تصاوير، فايل هاي    HTMLهيچ محدوديتي در توليد  PHPبا 

Flash  را ايجاد نماييد. همچنين مي توانيد هر متني مانندXHTML  وXML .را در خروجي چاپ نماييد  

  

  ؟ PHP(پي اچ پي): چرا  PHPآموزش  

  رترين مزاياي  از بيكيPHP   (پي اچ پي) سازگاري آن با اكثر سيستم عامل ها و نرم افزارهاي وب سرور مانند

IIS  وAppache  .است  

 PHP  (پي اچ پي) ساختار و تركيبي بسيار شبيهC  .دارد  

  استفاده و دانلودPHP .(پي اچ پي) رايگان است  

 PHP  د است.(پي اچ پي) يكي از سريع ترين زبان ها در نوع خو  

  

  از كجا شروع كنم؟  PHPدر آموزش  

 PHP  (پي اچ پي) براي اجرا نياز به يكWeb-Server  دارد، ساده ترينWeb-Server  براي شما

  خواهد بود.   IISاحتماالً 

  طبيعتاً براي اجراي فايل هايPHP  (پي اچ پي) نياز به يك مرورگر وب داريد كه مسلماً رايجترين آنIE  .است  

 ي د فايل هابراي ايجاPHP   (پي اچ پي)، نياز به يك ويرايشگر ساده متني مثلNotpad  ياWordpad  

  داريد.

 PHP  (پي اچ پي) و در صورت نيازMySql .را نصب كنيد  
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 نصب  Apacheو   MySQLو    PHP، همزمان  XAMPPخواهيد ديد كه با نصب بسته ، PHPآموزش در ادامه 

  . شد  خواهد 

-------------------------- --------------------------------------------------------------------  

  PHPنصب -PHPآموزش  
  به چه چيزي نياز دارم؟ 

  مي توانيد يكي از موارد زير را استفاده نماييد:  PHPكار با    براي شروع

  را پشتيباني مي كند، استفاده نماييد.  MYSQLو  PHP كه   هاست وب  يك  از مي توانيد  .١

را نصب   MYSQLو  PHP، روي كامپيوترتان نصب كنيد و سپس Apacheمانند   web serverيك  .٢

  نماييد. 

  استفاده نماييد. Wamp يا  Xamppمي توانيد از پكيج هايي مانند  .٣

  

  را پشتيباني مي كند  PHPوب هاستي كه  -١

  را پشتيباني مي كند به چيز ديگري نياز نداريد. PHPاگر سرور شما 

  خواهد  ترجمه   قرار دهيد. سرور بطور اتوماتيك آنرا وب  دايركتوري در   آنرا و  نماييد  ايجاد PHPفقط بايد يك فايل  

  . كرد

  اضافي  هاي ابزار  نصب يا كامپايل به  نياز  لب سرورها آنرا پشتيباني مي كنند است و اغرايگان  PHPبخاطر اينكه  

  . نداريد 
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  را نصب نماييد.  PHPرا پشتيباني نمي كند، بايد  PHPبه هر حال اگر سرور شما 

  

  MYSQLو   PHPو  Web Serverنصب جداگانه  -٢

  

  را پشتيباني نمي كند بايد كارهاي زير را انجام دهيد: PHPاگر كامپيوترتان،  

 ) نصب وب سرورApache (  

  نصبPHP  

 پايگاه داده، مانند   نصب بكMYSQL  

به خوبي توضيح داده شده است:   PHP  نصب چگونگي آموزش  روبرو،  لينك   در 

http://php.net/manual/en/install.php  

  :Apache Serverدانلود 

  http://httpd.apache.org/download.cgi از لينك روبرو استفاده كنيد: Appacheبراي دانلود رايگان 

  : PHPدانلود 

  http://www.php.net/downloads.php از لينك روبرو استفاده كنيد: PHPبراي دانلود رايگان 

  : MySQLدانلود 
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  http://www.mysql.com/downloads  :كنيد  استفاده روبرو  لينك  از MySQL رايگان براي دانلود

يا   Xamppمي توانيد از پكيج هايي مانند  PHP , MySQL, Apacheبه جاي نصب جداگانه   توجه:  

Wamp   ،استفاده نماييد كه كار شما را بسيار ساده تر مي نمايند  

  

  Wampيا  Xamppاستفاده از  -٣

  

براي اين منظور   Xampp پكيج كه  داريم آن   نياز به نصب مفسر php  با كار  شروع براي  همانطور كه قبالً گفته شد 

  مناسب مي باشد.

  : XAMPP  مراحل نصب

ستفاده كنيد: روبرو ا از لينك  XAMPPبراي دانلود رايگان 

http://www.apachefriends.org/en/xampp.html  

  . كنيد  كليك   را مطابق شكل زير  Nextدر اولين مرحله، خوش آمدگويي داريم، پس   -١
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  .كنيد  مشخص  خواه ل د صورت  به  البته  زير شكل مطابق  را نصب مسير   -٢
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به عنوان سرويس هاي ويندوز نصب بشوند گزينه هاي   MySQLو  Apacheدر صورتي كه ميخواهيد    -٣

Install Apache as Service   وInstall MySQL as Service   را تيك بزنيد، در غير اين صورت اگر

 كنيد، را فعال MySQLو  Apache  ي آيد را نزده باشيد بايد هر بار كه ويندوز باال م Install as Serviceتيك 

را مطابق شكل  Installكليك كنيد، در نهايت كليد   XAMPPكنارشون را در كنترل پانل  Start دكمه  بايد  يعني

  زير كليك كنيد.

  

را نصب كنيد، در نهايت براي اجراي فايل هاي   XAMPP و  است نصب  شما  روي سيستم IIS صورتيكه در  :١نكته

PHP  د خورد، بنابراين بايد برخواهي به مشكلIIS   راStop  .كنيد  
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 Reporting Servicesروي سيستم شما نصب است بايد سرويس   SQL Serverاگر  : ٢نكته

Configuration Manager  آنراStop   كنيد تاXAMPP   به درستي فايلهايPHP  .را اجرا كند  

  كنيد.  Stopيا  Startرا  MySQLو  Apache توانيد  مي كه  بينيد  مي را  Xamppدر شكل زير كنترل پنل 

  

  شكل  در  توانيد  مي يا و  كنيد   تايپ را   ١٢٧.٠.٠.١يا  localhost مرورگر بار آدرس  در  و   كنيد   باز را  مرورگرتان حاال  

  زبان  توانيد   مي كه  ديد  خواهيد  را  زير  صفحه باشه  رفته پيش خوب  چيز همه اگر   را كليك كنيد  Admin دكمه  باال

  كليك كنيد!  Englishرا انتخاب كنيد پس روي  Xampp صفحات
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  . شود مي داده  نمايش مانند شكل زيردر نهايت صفحه اي 

  

  : PHPايجاد و اجراي يك فايل 

  با و  كنيد  تايپ را  زير كد  NOTEPAD اديتور در  مثال  عنوان  به كنيد،  ايجاد  ساده  PHPيك فايل   .١

  :  )hello.phpذخيره كنيد(  php  پسوند  با و  hello نام

<?php  
echo "Hello"; 
?> 

  XAMPPكپي كنيد. (مسير نصب   C:\xampp\htdocs  مسير در  را  باال در  شده ايجاد  فايل  .٢

 خواهد بود) 

  .كنيد  وارد  را  localhost/hello.phpدر آدرس بار مرورگر، آدرس  .٣
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  اگر همه چيز درست پيش رفته باشد، خروجي زير را خواهيد داشت:   .٤

Hello 

  

  ساختار دستورات-PHPآموزش  

  PHPساختار دستورات در  

  

مي تواند در هر جايي از    PHPخاتمه مي يابد. يك بلوك اسكريپتي    ?>آغاز و با    php<?هميشه با    PHP  دستورات

 با  را    phpقرار بگيرد. در يك سرور كه به تكنيك مختصر نويسي مجهز است مي توان بلوك اسكريپتي   HTMLكد 

  .داد  خاتمه  ?> با  و  شروع   <?

  ) را پيشنهاد مي كنيم.php<?براي داشتن حداكثر سازگاري، ما حالت استاندارد ( توجه: 

<?php 
?> 

  است.  PHP اسكريپتي هاي  كد  تعدادي   و  HTML هاي  تگ از تركيبي  معمول طور  به  phpيك فايل  

 چاپ مي شود:  echoتوسط دستور  "Hello world"در مثال زير، متن  مثال:

<html> 
<body> 
 
<?php 



ی براهمهندس محمد ا-PHPآموزش ساده     يم باق

 

echo "Hello World"; 
?> 
 
</body> 
</html> 

) پايان پذيرد. اين عالمت يك جدا كننده است و براي تميز دادن يك مجموعه از  ;بايد با عالمت ( phpهر خط در 

 دستورالعمل ها از ديگري استفاده مي شود. 

  : دارد  وجود متني  خروجيِ  ارسالِ براي   دو دستور پايه اي 

١. echo  

٢. print  

  به خروجي استفاده شده است. "hello world"براي فرستادن رشته ي  echoدر مثال باال از دستور  

  اجرا نخواهد شد. php كد  باشد   htmlباشد. اگر پسوند فايل  phpاين فايل بايد داراي پسوند  نكته:

  

)Comment توضيحات در (PHP  

  

  . كنيم مي   استفاده توضيحات از   بزرگ بلوك  يك  براي \و از /* و* comment  خط  يك  براي    از // phpدر  

<html> 
<body> 
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<?php 
//This is a comment 
 
/* 
This is 
a comment 
block 
*/ 
?> 
 
</body> 
</html> 

 

PHP ه حروف بزرگ و كوچكيك زبان غيرحساس ب )case-insensitive(  

  

و ...) به حروف بزرگ و كوچك، حساس   whileو   if، هيچكدام از توابع، كالس ها و كلمات كليدي (مانند PHPدر  

  نيستند.

  ، صحيح و يكسان است:echoهر سه دستور  در مثال زير، 

  مثال

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<body> 
 
<?php 
ECHO "Hello World!<br>"; 
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echo "Hello World!<br>"; 
EcHo "Hello World!<br>"; 
?> 
 
</body> 
</html> 

 خروجي كد باال:

Hello World! 
Hello World! 
Hello World! 

 ) case-sensitiveاس اند. (روف بزرگ و كوچك حس تمام متغيرها به ح PHPاما، در 

را نمايش مي دهد: (دليل اين اتفاق، اين است كه با سه متغير   $colorدر مثال زير، تنها دستور اول مقدار متغير 

color$  و   COLOR$    وcoLOR$  (مانند سه متغير متفاوت برخورد مي شود  

  مثال

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<body> 
 
<?php 
$color="red"; 
echo "My car is " . $color . "<br>"; 
echo "My house is " . $COLOR . "<br>"; 
echo "My boat is " . $coLOR . "<br>"; 
?> 
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</body> 
</html> 

 خروجي كد باال:

My car is red 
My house is  
My boat is 

  

  

   متغييرها-PHPآموزش  

  متغير ها، ظرفي براي ذخيره اطالعات هستند.

  مثال

<?php 
$x=٥; 
$y=٦; 
$z=$x+$y; 
echo $z; 
?> 

 خروجي كد باال:

١١ 

 

  داريد؟  آيا جبر را از زمان مدرسه به ياد
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x=٥, y=٦, z=x+y  

) به كار رود و شما مي توانيد  ٥) مي تواند براي نگهداري يك مقدار (مثل x آيا به ياد مي آوريد كه يك حرف (مانند 

  ارزيابي كنيد. ١١ر  برابرا  zطبق اطالعات باال مقدار 

) استفاده  z=x+y( عبارات  يا و  ) ٥=x( مقادير  نگهداري براي  توان   مي  را آنها اين حروف، متغير ناميده مي شوند و

  كرد. 

x=٥  

y=٦  

z=x+y  

  داده ها نگاه كنيد.  نگهداريمانند ظرفي براي   امتغير هبه 

  

  PHPمتغيير ها در 

  

 .متغييرها براي ذخيره ي مقادير مانند رشته هاي متني، اعداد، يا آرايه ها استفاده مي شوند  

 استفاده كنيد.  بارها  و بارها كدتان  در  آنرا توانيد  مي  كنيد،  مي  تعريف را  زماني كه يك متغيير  

   درPHP برخالف  متغيير ها C  .نوع خاصي ندارند، و از متغييرها بدون تعريف قبلي مي توان استفاده نمود  

  در ابتداي آن مشخص مي شود.   $هر متغيير با عالمت  
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  : PHPروشي صحيح براي تعريف يك متغيير در 

$var_name = value; 

را درج كنند، در   $متغيير عالمت  فراموش مي كنند كه در ابتداي نام  PHP  تازه كار در  اغلب برنامه نويسان  توجه: 

 اين صورت برنامه كار نخواهد كرد.

  در زير يك متغيير با محتويات رشته و يك متغيير ديگر با محتويات عدد تعريف شده است:: ١مثال

<?php 
$txt="Hello World!"; 
$x=١٦; 
?> 

 

  PHPقواعد نامگذاري متغيير ها در 

  

  آغاز شود.   "_"نام يك متغيير بايد با يك حرف يا يك  

  ٩-٠. (باشد   "_"نام يك متغيير مي تواند شامل اعداد، حروف كوچك و بزرگ و,A-Z,a-z (  

 .نام متغيير ها نبايد شامل فضاي خالي باشد  

  گ و كوچك حساس است. (نام متغيرها به حروف بزرy$  وY$  (دو متغير متفاوت اند  

  به حروف كوچك و بزرگ حساس هستند. PHPبياد داشته باشيد كه متغيرها در 
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  PHPايجاد يا اعالن متغيرها در  

  

  دستوري براي ايجاد متغيرها وجود ندارد.   PHPدر  

  يك متغير زماني كه مقداري را به آن اختصاص مي دهيد ايجاد مي شود. 

  مثال

<?php 
$txt="Hello world!"; 
$x=٥; 
$y=١٠٫٥; 
 
echo $txt; 
echo "<br>"; 
echo $x; 
echo "<br>"; 
echo $y; 
?> 

 خروجي كد باال:

Hello world! 
٥ 
١٠.٥ 

را در خود   "١٠.٥"مقدار  yو متغير  "٥"مقدار   x، متغير "Hello world!"مقدار    txdر ثال باال، متغيبعد از اجراي م

 نگهداري مي كنند.

  استفاده نماييد. 'مقدار رشته اي را به يك متغير اختصاص دهيد از عالمت زماني كه مي خواهيد يك  توجه: 
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PHP ) يك زبان بي ربط و بي قاعدهLoosely Type Language (  

  

  يك متغيير نيازي به تعريف پيش از استفاده ندارد.  PHPدر  

  خودكار طور  به PHPبگوييد كه متغيير از چه نوع داده اي است،   PHPدر مثال باال، مي بينيد كه مجبور نيستيد به 

  .باشند  شده  دهي  مقدار چگونه  دارد   بستگي كه كند  مي  تبديل شان مناسب اي  داده  نوع به را  ها متغيير

) شما بايد نوع و اسم متغيير را پيش از استفاده تعيين كنيد. در  Javaيا  Cدر يك زبان برنامه نويسي قوي (مانند  

PHP ه طور خود كار تعريف مي شوند.متغيير ها زماني كه شما از آنها استفاده مي كنيد ب  

  

  PHPمحدوده متغيرها در 

  

  ، متغيرها در هرجايي از كد مي توانند اعالن شوند.PHPدر  

  اند در آن محدوده استفاده شود.منظور از محدوده، بخشي از اسكريبت است كه متغير مي تو

  رها وجود دارد: سه محدوده مختلف براي متغي

 local  

 global  
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 static  

  

  PHP) در localمتغير هاي محلي (

  

  ي اند. (متغيرهاي با قلمرو محلي) اند، تنها داخل همان تابع، قابل دسترس متغيرهايي كه داخل يك تابع اعالن شده 

  .شوند  مي  حذف  شد، تكميل تابع  متغيرهاي محلي به محض اينكه عمليات

  متغيرهاي  اينكه  بخاطر. باشيد  داشته شما مي توانيد در توابع مختلف، متغيرهاي محلي با نام هاي يكسان

  . شوند  مي شناخته است كرده  اعالن را هاآن  كه تابعي  بوسيله تنها محلي، 

  .آموخت خواهيد  بيشتر  بعدي، درباره توابع درس هاي در  

  

  PHP) در global( عمومي  متغير هاي

  

بت بجز توابع، به آنها دسترسي خواهد اند، عمومي مي شوند، و در تمام اسكري متغيرهايي كه خارج از توابع اعالن شده

  بود. 

  را ببنديد، متغيرهاي عمومي حذف خواهند شد.  زماني كه يك صفحه وب 

  در مثال زير، مي توانيد محدوده متغيرهاي محلي و عمومي را مشاهده نماييد:
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  مثال

<?php 
$x=٥; // global scope 
 
function myTest() 
{ 
$y=١٠; // local scope 
echo "<p>Test variables inside the function:<p>"; 
echo "Variable x is: $x"; 
echo "<br>"; 
echo "Variable y is: $y"; 
}  
 
myTest(); 
 
echo "<p>Test variables outside the function:<p>"; 
echo "Variable x is: $x"; 
echo "<br>"; 
echo "Variable y is: $y"; 
?> 

 خروجي كد باال:

Test variables inside the function: 
Variable x is:  
Variable y is: ١٠ 
 
variables outside the function: 
Variable x is: ٥ 
Variable y is: 
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  ، بخاطر اينكه خارج از تابع اعالن شده،$xوجود دارد. متغير   myTestو يك تابع ()  $yو    $xدر مثال باال، دو متغير 

 ، بخاطر اينكه داخل تابع اعالن شده، محلي است. $yعمومي است و متغير 

بخاطر اينكه محلي است چاپ   $y، مقادير متغيرها را چاپ مي كنيم، مقدار متغير myTestداخل تابع ()زماني كه  

  ، چونكه خارج از تابع اعالن شده است نمي تواند چاپ شود. $xمي شود، اما مقدار متغير 

چاپ مي شود، اما مقدار   $xچاپ مي كنيم، مقدار متغير  myTestمتغيرها را خارج از تابع ()  كه مقادير   سپس، زماني

  اعالن شده است نمي تواند چاپ شود.  mytest، چونكه داخل تابع ()$yمتغير 

  

  PHPدر   globalكلمه كليدي 

  

  ، مي توانيد به متغيرهاي عمومي در داخل يك تابع دسترسي داشته باشيد.globalبا استفاده از كلمه كليدي 

  اده نماييد:، قبل از نام متغير استفglobalبراي انجام اين كار، از كلمه كليدي 

  مثال

<?php 
$x=٥; 
$y=١٠; 
 
function myTest() 
{ 
global $x,$y; 
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$y=$x+$y; 
} 
 
myTest(); 
echo $y; // outputs ١٥ 
?> 

 خروجي كد باال:

١٥ 

نيز مي توانيد به متغيرهاي عمومي دسترسي داشته باشيد. در واقع   $GLOBALS، با استفاده از آرايه PHPدر  

آرايه مي توانيد به   تمام متغيرهاي عمومي در اين آرايه ذخيره مي شوند و با استفاده از نام متغير بعنوان ايندكس

 متغيرها، دسترسي داشته باشيد.

  :$GLOBALSبازنويسي مثال باال، با استفاده از آرايه 

  مثال

<?php 
$x=٥; 
$y=١٠; 
 
function myTest() 
{ 
$GLOBALS['y']=$GLOBALS['x']+$GLOBALS['y']; 
}  
 
myTest(); 
echo $y; // outputs ١٥ 
?> 
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 خروجي كد باال:

١٥ 

 

  PHPدر  staticي كلمه كليد

بطور معمول زماني كه اجراي يك تابع به پايان مي رسد، تمام متغيرهاي آن نيز حذف خواهند شد. اما بعضي مواقع  

  د. نياز مي شود كه يك متغير محلي براي استفاده هاي بعدي حذف نشو

  د:در ابتداي اعالن متغير، استفاده نمايي  staticبراي انجام اين كار، از كلمه كليدي 

  مثال

<?php 
 
function myTest() 
{ 
static $x=٠; 
echo $x; 
echo "<br />"; 
$x++; 
} 
 
myTest(); 
myTest(); 
myTest(); 
 
?> 

 خروجي كد باال:
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٠ 
١ 
٢ 

 ، حفظ مي شود. staticهر زمان كه تابع صدا زده مي شود، آخرين مقدار متغير 

  جود دارد. خل تابع به آن دسيرسي ومحلي است و فقط در دا $x: در مثال باال، متغير توجه

   echo/printدستور  -PHPآموزش  

  printو   echoي چاپ وجود دارد: اصلي برا دو روش   PHPر  د

) استفاده شده است. بنابراين در اين مطلب سعي شده است تا در  print(و   echoاز  درس تقريباً در هر مثالي از اين  

  اين باره مقداري بيشتر توضيح داده شود. 

  

  PHPدر  printو   echoدستور  

  

  :printو    echoتفاوت هاي  

 echo را مي گيرد و مقداري را برنمي گرداند. براي اتصال دو رشته هم مي توان از   : يك يا بيشتر از يك آرگومان

  استفاده كرد.  ","و هم از  "."

 print از  توان  مي فقط  رشته  دو اتصال  براي  را برمي گرداند. ١: تنها يك آرگومان را مي گيرد و هميشه مقدار  

  . كرد  استفاده "."

  :printو  echoشباهت هاي 
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  نيستند. هر دو تابع  

  .جزئي از ساختار زباني هستند و مي توان از آنها با يا بدون پرانتز استفاده نمود  

  دارد.   printسرعت بيشتري نسبت به   echo نكته:

  

  PHPدر  echoدستور  

  

  نمايش رشته ها 

نشان داده شده است: (همچنين توجه داشته   echoدر مثال زير، نحوه نمايش رشته هاي مختلف با استفاده از دستور  

  باشد) HTMLباشيد كه رشته چاپ شده مي تواند شامل تگ هاي  

  مثال

<?php 
echo "<h٢>PHP is fun!</h٢>"; 
echo "Hello world!<br>"; 
echo "I'm about to learn PHP!<br>"; 
echo "This", " string", " was", " made", " with multiple parameters."; 
?> 

 خروجي كد باال:
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PHP is fun! Hello world !  

I'm about to learn PHP !  

This string was made with multiple parameters .  

  نمايش متغيرها 

  نشان داده شده است: echoدر مثال زير، نحوه ي چاپ رشته ها و متغير ها با دستور  

  مثال

<?php 
$txt١="Learn PHP"; 
$txt٢="Beyamooz.com"; 
$cars=array("Volvo","BMW","Toyota"); 
 
echo $txt١; 
echo "<br>"; 
echo "Study PHP at $txt٢"; 
echo "My car is a {$cars[٠]}"; 
?> 

 خروجي كد باال:

Learn PHP 
Study PHP at Beyamooz.com 
My car is a Volvo 

قرار    'قرار بگيرد مقدار متغيير به جاي آن قرار مي گيرد. اما اگر درون عالمت   "متغييري درون عالمت اگر   توجه: 

 .بگيرد مقدار متغيير جايگزين نمي شود
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  PHPدر  printدستور 

  

  نمايش رشته ها 

نشان داده شده است: (همچنين توجه داشته   printدر مثال زير، نحوه نمايش رشته هاي مختلف با استفاده از دستور  

  باشد) HTMLشده مي تواند شامل تگ هاي  باشيد كه رشته چاپ 

  مثال

<?php 
print "<h٢>PHP is fun!</h٢>"; 
print "Hello world!<br>"; 
print "I'm about to learn PHP!"; 
?> 

 خروجي كد باال:

PHP is fun! Hello world !  

I'm about to learn PHP !  

  نمايش متغيرها 

  نشان داده شده است:  printها با دستور   در مثال زير، نحوه ي چاپ رشته ها و متغير

  مثال
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<?php 
$txt١="Learn PHP"; 
$txt٢="Beyamooz.com"; 
$cars=array("Volvo","BMW","Toyota"); 
 
print $txt١; 
print "<br>"; 
print "Study PHP at $txt٢"; 
print "My car is a {$cars[٠]}"; 
?> 

 خروجي كد باال:

Learn PHP 
Study PHP at Beyamooz.com 
My car is a Volvo 

  انواع داده ها-PHPآموزش  

  ) NULLاشياء، تهي ( مميز شناور، بولين، آرايه ها، رشته ها، اعداد صحيح، اعداد با

  

  PHPشته ها در ر

  

  "Hello world!"رشته، يك توالي از كاراكترهاست، مانند 

  ) استفاده كنيد: ") يا دابل كوتيشن ('مي توانيد از كوتيشن (هر متني داخل كوتيشن، مي تواند رشته باشد. 

  مثال
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<?php  
$x = "Hello world!"; 
echo $x; 
echo "<br>";  
$x = 'Hello world!'; 
echo $x; 
?> 

 خروجي كد باال:

Hello world! 
Hello world! 

 

  PHPاعداد صحيح در 

  

  اعداد بدون مميز، صحيح هستند.

  قوانين اعداد صحيح: 

 .يك عدد صحيح، حداقل بايد يك رقم داشته باشد  

 يا فاصله باشد. يك عدد صحيح، نمي تواند شامل كاما  

 .يك عدد صحيح، نبايد مميز داشته باشد  

 بت باشد.يك عدد صحيح، مي تواند منفي يا مث  

  :يك عدد صحيح، مي تواند در سه فرمت مشخص شودdecimal    ١٠(بر مبناي ،(hexadecimal   بر مبناي)

  ) ٠با پيشوند  -  ٨(بر مبناي  octal) و  ٠xبا پيشوند   -  ١٦
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، مي توانيد  var_dumpمختلف اعداد صحيح نشان داده شده است. با استفاده از تابع () در مثال زير، فرمت هاي 

  ص نماييد:و نوع متغير را مشخ مقدار  

  مثال

<?php  
$x = ٥٩٨٥; 
var_dump($x); 
echo "<br>";  
$x = -٣٤٥; // negative number  
var_dump($x); 
echo "<br>";  
$x = ٠x٨C; // hexadecimal number 
var_dump($x); 
echo "<br>"; 
$x = ٠٤٧; // octal number 
var_dump($x); 
?> 

 خروجي كد باال:

int(٥٩٨٥)  
int(-٣٤٥)  
int(١٤٠)  
int(٣٩) 

 

  PHPاعداد با مميز شناور در  

  

  شوند.شان داده مي اعداد با مميز شناور، اعدادي هستند كه شامل يك مميز هستند يا اعدادي كه در قالب نماد رياضي ن
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، مي توانيد var_dumpه شده است. با استفاده از تابع () در مثال زير، اعداد اعشاري در فرمت هاي مختلف، نشان داد

  مقدار و نوع متغير را مشخص نماييد:

  مثال

<?php  
$x = ١٠٫٣٦٥; 
var_dump($x); 
echo "<br>";  
$x = ٢٫٤e٣; 
var_dump($x); 
echo "<br>";  
$x = ٨E-٥; 
var_dump($x); 
?> 

 خروجي كد باال:

float(١٠٫٣٦٥)  
float(٢٤٠٠)  
float(٨٫٠E-٥) 

 

  PHPدر   Booleanداده هاي 

  

  باشد. FALSEيا  TRUEمي تواند   Booleanمقدار داده هاي 

$x=true;  

$y=false;  
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هاي بعدي درباره ي تست مشروط بيشتر  درس ، معموًال در تست مشروط استفاده مي شود. در  Booleanداده ي 

  خواهيد آموخت. 

  

  PHPآرايه ها در  

  

  يرها به حساب مي آيند كه مي توانند چندين داده را در قالب يك نام ذخيره كنند. ع خاصي از متغآرايه ها انوا

، مقدار و نوع هر سلول آرايه مشخص  var_dumpابع ()در مثال زير، ابتدا يك آرايه ايجاد شده و سپس با استفاده از ت

  شده است:

  مثال

<?php  
$cars=array("Volvo","BMW","Toyota"); 
var_dump($cars); 
?> 

 خروجي كد باال:

array(٣) { [٠]=> string(٥) "Volvo" [١]=> string(٣) "BMW" [٢]=> string(٦) 
"Toyota" } 

 هاي بعدي توضيحات بيشتري را خواهيد ديد.درس درباره آرايه ها در 

  

  PHP) در  objectاشياء (
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  يك شيء نوع داده اي است كه هم داده ها و هم اطالعات مربوط به نحوه پردازش آنها را ذخيره مي كند. 

  ، بايد بطور صريح اعالن شود. PHPيك شيء در  

اري است كه  . يك كالس، ساختاستفاده نماييد  classشود، براي اين كار، از كلمه كليدي ابتدا بايد كالس شيء اعالن  

  باشد. methodو    propertyمي تواند شامل چندين 

  هاي يك كالس، بايد از آن كالس يك نمونه بسازيد:methodو   propertyبراي دسترسي به 

  مثال

<?php 
class My_class 
{ 
  public $name="Amir"; 
  function SayHello() 
  { 
   print "Hello My Name is $this->name"; 
  } 
} 
 
$obj=new My_Class(); 
$obj->SayHello(); 
?> 

 خروجي كد باال:

Hello My Name is Amir 

 هاي بعدي، درباره ي اشياء بيشتر توضيح داده خواهد شد. درس در  
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  PHPدر  NULLمقدار 

  

تنها مقدار ممكن از نوع داده   NULL، مي توان نشان داد كه يك متغير مقدار ندارد.  NULLبا استفاده از مقدار 

NULL  .است  

، خالي يا پر بودن يك متغير را نشان مي دهد. همچنين بهتر است بدانيد كه در پايگاه داده بين  NULLمقدار 

NULL  رد. و رشته خالي تفاوت وجود دا  

  خالي كرد:  NULLمي توان متغيرها را با تنظيم مقدار 

  مثال

<?php 
$x="Hello world!"; 
$x=null; 
var_dump($x); 
?> 

 خروجي كد باال:

NULL 
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   رشته ها-PHPآموزش  

  PHPمتغيرهاي رشته اي در 

  

  مي شود.   متغير هاي رشته اي براي ذخيره مجموعه اي از كاراكترها استفاده

استفاده مي شود را نشان  PHP) در  Stringدر اين فصل قصد داريم متداولترين توابعي كه براي دستكاري رشته ها(

  دهيم. 
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) ايجاد كرديد مي توانيد آنرا دستكاري كنيد، يك رشته مي  String Variableبعد از اينكه يك متغير رشته اي(

  مي توانيد آنرا در يك متغير ذخيره كنيد.تواند مستقيماً در يك تابع استفاده شود يا 

انتساب داده و سپس   $TXT) بنام  String Variableي( ا رشته  متغير   يك به  را  "سالم" كلمه   زير PHPدر كد 

  نيم: آنرا چاپ مي ك

<? php 
$TXT = " سالم"; 
echo $TXT; 
?> 

 خروجي كد باال:

 سالم

 

) كه براي دستكاري رشته ها بكار مي رود را  Operators(هايي  كننده  عمل و  توابع از  بعضي تا دهيد  اجازه حاال   

  نشان دهيم: 

  عمل كننده الحاق(نقطه) 

  

بكار مي رود، در كد زير دو رشته  تنها يك عمل كننده براي رشته ها وجود دارد، و براي الحاق دو رشته  PHPدر  

  ه هم الحاق شده اند:ب "روز خوبي داشته باشيد "و   "سالم"
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<? php 
echo " سالم ".   " ".  "روز خوبي داشته باشيد  ";  
?> 

 خروجي كد باال:

 سالم روز خوبي داشته باشيد 

 

  strlenتابع ()

  اين تابع براي بازگرداندن طول يك رشته استفاده مي شود.

<?php 
echo strlen("سالم!"); 
echo "<br />" 
echo strlen("beyamooz.com"); 
?> 

 خروجي كد باال:

٩ 
١٢ 

از كاراكترهاي فارسي استفاده شده است و به ازاي هر كاراكتر   "!سالم"در خط اول مثال باال، چون در رشته  توجه: 

بيت   ٨خواهد شد. يعني   ٩كور رشته مذ  به ازاي  strlenبيت فضا در نظر گرفته مي شود، خروجي تابع ()  ٢فارسي 

 هد شد. در نظر گرفته خوا "!"بيت براي كاراكتر  ١و   "سالم"براي رشته 
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  strposتابع ()

  

  يك كلمه در يك رشته استفاده مي شود.  اين تابع براي پيدا كردن مكان يك كاراكتر يا

<?php 
echo strpos("beyamooz.com","m"); 
?> 

 باال:خروجي كد 

٤ 

  در  مكان  اولين كه باشيد  داشته توجه . شد  يافت  ٤  در مكان "m" كاراكتر شود  مي  مشاهده كه  همانطور  توجه:

 . ١ نه و  شود  مي  شروع  ٠ از  رشته

  

  

  مقادير ثابت-PHPآموزش  

  . ثابت ها مانند متغيرها هستند با اين تفاوت كه يكبار آنها را تعريف مي كنيد و ديگر نمي توانيد آنها را تغيير دهيد 

  

  PHP) در  Constantثابت ها (

يك ثابت، در واقع يك شناسه يا يك نام براي يك مقدار ساده است. در طول اسكريبت، مقدار ثابت نمي تواند تغيير  

  نمايد. 
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  قبل از نام ثابت نيازي نيست.  $به عالمت آغاز شود.   "_"نام يك ثابت بايد با يك حرف يا يك 

  م اسكريبت عمومي است.بطور اتوماتيك در طول تما : برخالف متغيرها، يك ثابتتوجه

  

  PHPتنظيم يك ثابت در 

، مي توانيد يك ثابت را تنظيم نماييد. اين تابع سه پارامتر مي گيرد: پارامتر اول، نام ثابت defineبا استفاده از تابع ()

ف بزرگ و  كند كه آيا نام ثابت به حرو  رامتر اختياري سوم، تعيين ميرا تعيين مي كند، پارامتر دوم، مقدار ثابت و پا

است به اين معني كه نسبت به حروف كوچك و بزرگ   false  پيشفرض مقدار (  كوچك حساس است يا خير.  

  ) است  حساس 

  تعريف شده است: "Welcome to Beyamooz.com! "و مقدار  GREETINGدر مثال زير، يك ثابت با نام  

  مثال

<?php 
define("GREETING", "Welcome to Beyamooz.com!"); 
echo GREETING; 
?> 

 خروجي كد باال:

Welcome to Beyamooz.com! 

 يكسان است):  GREETINGو   greetingدر مثال زير، نام ثابت به حروف بزرگ و كوچك حساس نيست (

  مثال
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<?php 
define("GREETING", "Welcome to Beyamooz.com!", true); 
echo greeting; 
echo GREETING; 
?> 

 خروجي كد باال:

Welcome to Beyamooz.com! 
Welcome to Beyamooz.com! 

  

  

  عملگرها-PHPآموزش  

  PHPعملگرها در 

عملگرها براي انجام عمليات و محاسبات روي مقادير استفاده مي شوند، در زير ليستي از عملگرهاي مختلف كه در  

PHP :استفاده مي شود، آورده شده است  

  عملگرهاي رياضي 

  . دهند  مي  انجام  عدد دو  يا  متغيير دو  روي رها عملي راعملگ  اين 

  نتيجه  مثال  توضيحات   عملگر

  ٢=x  جمع  +

x+٢  

٤  
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  ٢=x  تفريق   -

٥-x  

٣  

  ٤=x  ضرب  *

x*٥  

٢٠  

  ١٥/٥  تقسيم   /
٥/٢  

٣  
٢.٥  

  ٢%٥  باقيمانده تقسيم   %
٨%١٠  
٢%١٠  

١  
٢  
٠  

 ٥=x  افزايش به ميزان يك واحد   ++ 
x++ 

x=٦ 

 ٥=x  ميزان يك واحد كاهش به   -- 
x-- 

x=٤ 

  انتسابي  عملگرهاي 

  هم ارز با   مثال  عملگر

=  x=y  x=y  

+= x+=y x=x+y  

-= x-=y x=x-y  

*= x*=y x=x*y  

/= x/=y x=x/y  
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.= x.=y x=x.y  

%= x%=y x=x%y  

  عملگرهاي مقايسه اي 

  برمي گردانند. falseيا  true صورت  به را نتيجه   و  دهند  مي  انجام  متغيير دو  بين   اي مقايسه  عملگرها اين 

  مثال  توضيحات   عملگر

 returns false ٨==٥ برابري  ==

 returns true ٨=!٥ نابرابري =!

 returns false ٨<٥ بزرگتر از  <

 returns true ٨>٥ كوچكتر از  >

 returns false ٨=<٥ بزرگتر يا مساوي با  =<

 returns true ٨=>٥ كوچكتر يا مساوي با =>

 منطقي  عملگرهاي

  كار مي كنند و آنها را با هم ادغام مي كنند.  falseو    true مقدارهاي  با عملگرها اين 

  مثال  توضيحات   عملگر

&&  and  x=٦ 
y=٣ 
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(x < ١٠ && y > ١) returns true 

|| or  x=٦ 
y=٣ 

(x==٥ || y==٥) returns false 

! not  x=٦ 
y=٣ 

!(x==y) returns true 

 عملگرهاي رشته اي 

  مي باشد كه دو رشته را به همديگه متصل مي كند.  "."كه استفاده مي شود نقطه   عملگري تنها ها  رشته  در 

  مثال  توضيحات   عملگر

 'hello'.'world'  براي الحاق دو رشته استفاده مي شود   .

return 'hello world' 

 عملگرهاي بيتي 

ا هدهند و بيتها را به نسبت عملگر برميگردانند. اگر متغيير اين عملگرها بر روي بيت هاي يك متغيير عملي را انجام مي

  آنها عمل مي كند.  ASCIIرشته هستند بر روي كدهاي 

  نتيجه  مثال  توضيحات   عملگر

~   not  ~$a; در  كه  گرداند   برمي را بيت هايي  a$  .نيستند 
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&   and  a$ & $b; در  هم  كه  گرداند   برمي را بيت هايي a$ در  هم و  b$ .هستند 

|   or  $a | $b; در   كه  را بيت هايي a$  در  يا  b$ .هستند برمي گرداند 

^   xor  $a ^$b; در  كه گرداند   برمي را هايي بيت  a$ در  يا  b$  دو هر در  اما هستند  
 .نيستند 

 .دهد   مي  انتقال چپ سمت به  تا $b  اندازه  به را $aبيت هاي   ;a << $b$  چپ  به شيفت   >>

  به شيفت   <<
  راست

$a >> $b;   بيت هايa$ اندازه  به را  b$ دهد   مي انتقال راست سمت به  تا. 
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   جمالت شرطي-PHPآموزش  
  ت شرطي الجم

  

اغلب اوقات هنگام نوشتن يك اسكريپت، شما نياز داريد كه تصميم هاي متفاوتي در مقابل نتايج مختلف بگيريد، براي  

  . تحقق اين موضوع از جمالت شرطي استفاده مي كنيم

  : PHPت شرطي در  انواع جمال

١.  ... if :مقابل  دستور باشد، درست شرط  هنگامي كه if  .اجرا مي شود  

٢. if ... else: مقابل اگر شرط درست باشد دستور if مقابل  دستور  وگرنه  else  .اجرا مي شود  

٣. if ... elseif ... else:  .براي اجراي يك دستور از بين چند دستور كاربرد دارد  

٤. PHP Switch :  .براي انتخاب و اجراي يك دستور از بين چند دستور استفاده مي شود  

  

  if دستور 
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  تفاده: نحوه اس 

if (Condition) 
{ 
Statement ١ 
Statement ٢ 
... 
} 

) برقرار باشد، يعني مقدار آن برابر  Condition) مورد نظر تنها موقعي اجرا مي شود كه شرط(Statementدستور(

true .باشد 

  چاپ مي شود.  "Have a nice weekend" زير اگر امروز جمعه باشد، جمله  PHPدر كد  مثال:

<html> 
<body> 
 
<?php 
$d=date("D"); 
if ($d=="Fri") echo "Have a nice weekend!"; 
?> 
 
</body> 
</html> 

 

  if...elseدستور 
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  كند كه اگر شرط درست نبود چه دستوري اجرا شود.باشد، تعيين مي  if كننده   كامل تواند  مي واقع  در  كه دستور  اين 

  نحوه استفاده: 

if (condition) 
  code to be executed if condition is true; 
else 
  code to be executed if condition is false; 

شود وگرنه جمله  چاپ مي  "Have a nice weekend"در مثال زير اگر امروز جمعه باشد جمله  مثال:

"Have a nice day"   .چاپ خواهد شد 

<html> 
<body> 
 
<?php 
$d=date("D"); 
if ($d=="Fri") 
  echo "Have a nice weekend!"; 
else 
  echo "Have a nice day!"; 
?> 
 
</body> 
</html> 

 

  if...elseif....elseدستور 
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  براي اجراي يك دستور از بين چند دستور كاربرد دارد.  ifهمان طور كه در باال گفته شد اين نوع 

  نحوه استفاده: 

if (condition) 
  code to be executed if condition is true; 
elseif (condition) 
  code to be executed if condition is true; 
else 
  code to be executed if condition is false; 

چاپ مي شود و اگر يكشنبه بود   "Have a nice weekend"در مثال زير اگر امروز جمعه باشد جمله : مثال 

 چاپ خواهد شد. "Have a nice day"مي شود وگرنه جمله چاپ  "Have a nice Sunday"جمله 

<html> 
<body> 
 
<?php 
$d=date("D"); 
if ($d=="Fri") 
  echo "Have a nice weekend!"; 
elseif ($d=="Sun") 
  echo "Have a nice Sunday!"; 
else 
  echo "Have a nice day!"; 
?> 
 
</body> 
</html> 


