
 

  
  

   



 

 چكيده

  

 درتوسط دانشجو كارشناسي دانشگاه شمسي پور محسن رجبي انجام شده و اين پروژه آموزشي 
كه امروزه پر استفاده ترين زبان براي طراحي صفحات نيز مي باشد .  است  PHPمورده آموزش زبان 

سايت هاي ايجاد شده به وسيله ي اين  60نزديك به % 2013در سال با توجه به تحقيقات انجام شده 
اين زبان از محبوبيت بسيار بااليي برخوردار مي باشد . در اين پروژه سعي شده تا  زبان بوده اند .
بتدي تا پيشرفته با استفاده از مثال ها و توضيحات آموزش داده شود و در آخر نيز اين زبان از م

) كه Exampleمثال ( 37اين آموزش در  چندين مثال كاربردي در پروژه هاي كاري زده شده است .
هر مثال داراي يك عدد ورد كه داراي چندين مثال مي باشد تشكيل شده است . در هر ورد 

هايي براي آن ها آورده شده است كه فايل  توضيح داده شده است و مثال PHPر پيرامون چند دستو
شروع نمود كه در اين ورد  0مثال ها درون پوشه مثال موجود مي باشد . براي شروع بايد از مثال 

تمامي نرم افزار  و دستورات آن و نرم افزار هاي مورده نياز آمده است . PHPجزئياتي در مورده 
شده شروع  PHPمثال هاي پروژه از ابتدا دستوررات  نياز درون پروژه موجود مي باشد .هاي مورده 

دستورات ادامه پيدا نموده اند تا استفاده از پايگاه داده  و شرح كامل آن ها آمده است و اين است
MySql  همچنين  ويرايش و ... ,حذف  ,و ذخيره اطالعات در آن به عالوه انجام عملياتي همچون درج .

با انجام مثال هاي كاربردي به خوبي آموزش داده  Ajaxدر ميان مثال ها نحوه استفاده از تكنولوژي 
كامل پيدا مي آشنايي  PHPبا مطالعه دقيق اين پروژه شخص خواننده به خوبي با زبان  شده است .

و ..  تسلط الزم را پيدا مي  Ajaxاستفاده از  ,كار با فايل ها  ,كند و به مباحث آن مانند شئ گرايي 
  نماييد .
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 پيشگفتار

   PHPمعرفي 

PHP  يك زبان برنامه نويسي اسكريپتي اپن سورس است كه براي طراحي برنامه هاي تحت وب سرور به
ابتدا توسط سرور (كه مي تواند از نوع  PHPكار مي رود . سمت سرور بودن به اين معناست كه صفحات 

Apache  ياIIS  پردازش شده و سپس خروجي به صورت كد هاي  ,) باشدHTML  و جاوا اسكريپت براي
به عهده سرور وب هاست  PHPمرورگر كاربر ارسال مي شود . به عبارت ديگر وظيفه اجراي صفحات 

  يا جاوا اسكريپت . HTMLسايت مي باشد بر خالف 

PHP  مخفف عبارتHypertext PreProcessor  1994به معنا پيش پردازنده فرا متن مي باشد كه در سال 
توسط رسموس لردورف ايجاد شد و سپس تسط سايرين توسعه و گسترش پيدا كرد . اولين نگارش 

روانه بازار شد البته بسيار  Personal Home Page Toolsارائه شد و با نام  95عمومي آن در اوايل سال 
  ساده بود .

و در نسخه هاي جديد شبيه به جاوا مي باشد و به همين دليل  Cبسيار شبيه به زبان  PHPساختار زبان 
مي توان به  PHPاز محبوبيت فراواني بر خوردار است .از مشهور ترين نرم افزار هاي ساخته شده با 

هر  نوشته شده اند و PHPوردپرس و.... اشاره كرد . سايت هاي فراواني در جهان بر اساس زبان  ,جومال 
از سايت هاي موجود در سرور ها  60روز نيز بر تعداد آن ها اضافه مي شود . بر طبق آمار منتشر شده %

امكان  PHPنوشته شده است كه از مهم ترين آن ها مي تواند به ويكي پديا و فيسبوك اشاره كرد.  PHPبا 
 IBM DB2 , Microsoft ,اوراكل  , MySql , SqlLiteاستفاده از انواع مختلفي از پايگاه داده را از جمله 

Sql Server  و ... را با دستور هايي ساده فراهم مي سازد . پي اچ پي روي بيشتر سيستم عامل هاي معروف
مك و با اغلب سرور هاي معروف قابل اجراست . پيش از آغاز به  ,يونيكس  ,لينوكس  ,از جمله ويندوز 

را بدانيد .   MySqlو جاوا اسكريپت و كار با  HTMLشما بايد آشنايي كافي با زبان هاي  PHPيادگيري 
از  PHPقرا بگيرند . زبان  HTMLدستورات اين زبان مي توانند به صورت مستقيم در درون كد هاي 

ابليت ق به بعد قابليت پشتيباني از واسط خط فرمان را نيز به امكانات خود اضافه كرد كه اين 4.3نسخه 
مي تواند براي ايجاد نرم افزار هاي غير وب و يا نرم افزار هايي با واسط گرافيكي كاربر مورد استفاده 

  قرار بگيرد .
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 PHPمزيت هاي 

 PHP  يك ابزار اپن سورس و رايگان است به همين دليل هاست هايي كه ميزباني آن را انجام مي
 هستند . net.دهند بسيار ارزان تر از هاست هاي 

  مك قابل اجراست . ,لينوكس  ,پي اچ پي بر روي تمامي پلتفورم هاي معروف مثل ويندوز 

 PHP دگيري آن بسيار ساده است .يك زبان ساخت يافته بوده و يا 

  ابزار كار باPHP . همگي اپن سورس بوده و استفاده از آن رايگان هستند 

  سرعت باال .  اجراي يك اسكريپتPHP  به طور متوسط تا سه برابر يك اسكريپتasp . است 

پي اچ پي يك  5مي باشد . در كنار نسخه  5.5موجود نسخه   PHPدر زمان نوشتن اين مقاله آخرين نسخه 
نسخه اصلي ديگر در حال توسعه است . با توجه به تغييرات عمده موجود در اين نسخه از جمله پشتيباني 

پي اچ پي منتشر شود . اما پياده سازي  6كامل از يونيكد بود كه قرار بود اين نسخه به عنوان نسخه 
 2010د بيش از آنچه انتظار مي رفت به طول انجاميد اين امر باعث شده تا در سال پشتيباني از يونيك

تنها  PHPگفته نمي شود . مفسر  6اين نسخه به بخش در حال توسعه منتقل شود و ديگر به آن نسخه 
معرف ترين اين جدا كنند ها  ,قرار بگيرند را تفسير ميكنند  PHPكد هايي كه در درون جدا كننده هاي 

<?PHP   براي انتها استفاده مي شوند . نام متغيير در زبان  <?براي ابتدا وPHP  آغاز  $حتما بايد با نماد
شود و نيازي به مشخص كردن آن نيست . بر خالف نام توابع و كالس ها نام متغيير ها به بزرگي و كوچكي 

به جزء فاصله هايي كه در  خطوط جديد و فاصله ناديده گرفته مي شوند البته حروف حساس هستند .
) پايان مي يابد . در ;درون رشته ها قرار داشته باشد  و تمامي دستورات اين زبان با عالمت سمي كولن (

  صورت متفاوت مي توان كامنت (توضيحات) گذاشت . 3به  PHPزبان 

وان استفاده كرد براي كامنت هاي چند خطي مي ت  /**/براي كامنت هاي يك خطي و از  #از عالمت // يا 
  به تصوير زير دقت كنيد .

 



3 | P a g e  

 

 

در ابتدا به صورت يك زبان مفسري پياده سازي شد و امروزه نيز اين پياده سازي پر كاربرد  PHPزبان 
ترين نسخه مورد استفاده است . تعدادي مترجم نيز براي اين زبان ايجاد شده است كه اين زبان را از 

  مفسر ها دور مي كند .

  PHPو اجراي نحوه نصب 

  چيز كلي نياز است : 3به  PHPبراي برنامه نويسي و استفاده از 

  برنامه ي يا ابزاري براي كد نويسي : در ساده ترين حالت مي توانيد از برنامهNotepad  براي كد
و   Dreamweaver , NuSphere PhpEDنويسي استفاده كنيد . اما نرم افزار هاي حرفه اي مانند 

NetBeans  و ... هستند كه در اين آموزش از نرم افزارDreamweaver . استفاده شده است 

  مرورگر وب : براي مشاهده صفحات نياز به يك مرورگر مي باشد كه البته مي شود از مرورگر پيش
 استفاده شود . Firefoxفرض استفاده كرد ولي پيشنهاد مي شود از مرورگر 

  سرور اجرا كنندهPHP واهيد برنامه ها و صفحات : چنانچه بخPHP  را بر روي كامپيوتر خود اجرا
مي باشد كه مي توان آن ها را به صورت تكي دانلود و نصب كرد ولي  MySqlو    PHPكنيد نياز به نصب 

دو برنامه وجود دارند كه نقش وب سرور  را ايفا مي كنند و همه برنامه ها و كتابخانه هاي مورد نياز را 
استفاده شده است .  Wampكه در اين آموزش از   XamppServerو  WampServerند  : دارا مي باش

 دانلود كنيد . www.wampserver.comكه مي توانيد اين برنامه رو از سايت خودش يعني 
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  كنيد صفحه ايي مانند صفحه زير نمايان مي شود .وقتي اين برنامه رو دانلود نموديد و فايل آن را اجرا 

  
  كليك نماييد . در مرحله بعد تصوير زير نمايان مي شود . Nextدر اين صفحه بر روي دكمه 

  
  را بزنيد. Nextدر اين مرحله روي گزينه ايي كه با فلش نشان داده شده است كليك كرده وسپس دكمه 
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  كليك نماييد . Nextو بر روي دكمه در اين مرحله آدرس را تغيير ندهيد 

  
  كليك كرده . Nextدر اين مرحله بر روي هر دوي چك باكس ها كليك كرده و در نهايت بر روي گزينه 
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  كليك رده و صبر نماييد تا برنامه نصب شود . Installدر اين مرحله بر روي گزينه ي 

  
د كه در تصوير باال مشخص مي باشد . فقط كافي در اين مرحله نصب پايان يافته و پنجره ايي باز مي شو

  كليك نماييد . Openاست روي دكمه 
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  كليك نماييد . Nextدر اين مرحله نبايد به متغيير هاي باال دست زد و فقط كافي است روي دكمه 

  
ه كليك نماييد . بعد از كليك برنام Finishاين آخرين محله نصب مي باشد و فقط كافي است روي دكمه 

حالت دارد اگر  3خودش اجرا مي شود . و در كنار ساعت ويندوز ظاهر مي شود . تصوير اين نرم افزار 
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اگر زرد باشد بعضي از قابليت هاي آن اجرا مي شود ولي وقتي  ,قرمز باشد نمي تواند برنامه نويسي كرد 
  سبز باشد تمام قابليت هاي آن را مي توان استفاده كرد .

  
را نصب و اجرا كرديم بايد برنامه  WampServerابتدا بعد اينكه برنامه  PHPخب براي برنامه نويسي 

خود را بنويسيم و بعد اينكه برنامه را نوشتيم آن برنامه را ذخيره و در مسير زير قرار دهيم تا بتوان 
  آن را اجرا كرد .

  
و دوباره  wampو درون پوشه  cدر تصوير باال مسير نشان داده شده است اين مسير در داخل درايو 

مي باشد كه ما بايد برنامه هاي خود را در اينجا ذخيره كنيم . بعد از ذخيره كردن فايل  wwwدرون پوشه 
  indexن آدرس صفحه را مي نويسيم اي localhostدرون اين آدرس ابتدا مرورگر را باز كرده و عبارت 

در مسيري كه گفته شد  test.phpما مي باشد . فرض كنيد ما برنامه نوشته ايم كه اي برنامه را به اسمه 
را درون مرورگر وارد كنيم . به  localhost/test.phpذخيره كرده ايم براي اجرا اين برنامه بايد آدرس 

  تصوير زير نگاه كنيد .
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  توان برنامه هاي نوشته شده را اجرا نمود .با اينگونه آدرس دهي مي 

  /localhost/phpmyadminبايد آدرس زير را در مرورگر وارد كنيد :  MySqlبراي كار با پايگاه داده 

  با وارد كردن اين آدرس تصوير زير نمايان مي شود .

  
براي ورود روي  مي باشد و رمز عبور پيش فرض هم دارا نمي باشد . rootيوزر پيشفرض پايگاه داده 

كليك كنيد تا وارد شويد و پايگاه داده مورد نظر خود را طراحي كنيد يا با ديتابس مورد نظر كار  Goدكمه 
 مد نظر ما نيست .  MySqlكنيد كه در اين آموزش مبحث كار با 
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را  PHP را نصب نماييد . بعد از نصب آن را اجرا نماييد . در صفحه ورود آن زبان Dreamweaverبرنامه 
  مانند تصوير زير انتخاب نماييد .

  
خود را در آن  PHPصفحه ايي مانند شكل زير باز مي شود كه مي توانيم كد هاي  PHPبعد از انتخاي زبان 

  بنويسيم و بعد در مسير گفته شده ذخيره نامييد .
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  فصل اول
 Echoو  Printدستور 

چگونه نوشته مي شود و با تگ هاي آغاز و پايان آن آشنا شديم ولي  PHPدر مقدمه خوانديم كه كد هاي 
براي اين كار از دو دستور  ,حاال ميخواهيم با چكونگي چاپ كردن متن مورد نظر خود در صفحه را بياموزيم

  زير استفاده ميكنيم كه هر كدام رو با توضيحات كامل معرفي ميكنم .

1. Echo 

2. Print 

) رو   “) با دو كوتيشن (   ‘قبل از اينكه اين دو دستور رو توضيح دهيم بايد فرق تك كوتيشن ( 
هر چيزي كه داخل تك كوتيشن هست را به عنوان رشته ميشناسد و هر چيزي كه اعم  PHPبدانيد.زبان 

دو كوتيشن از اعداد يا متغيير ها رو داخل آن بنويسيم رشته در نظر ميگيرد ولي وقتي متني داخل 
توجه  echoآن را ميفهمد و محاسبه مي كند . به مثال  PHPمينويسيم و متغييري داخل آن مينويسيم 

  كنيد.

  
  خروجي

  
رو فهميديم  . اما دو براي   “و   ‘براي رفتن به خط بعدي است.حاال فرق  ”<echo “<brدر مثال باال دستور 

سريع تر است و هيچ خروجي ندارد  printنسبت به  echoچاپ بر روي صفحه وب به كار مي رود . دستور 
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را بر ميگرداند كه اختياري است يعني نمي خواهد حتما خروجي  1بعد از چاپ عدد  printولي دستور 
  در زير توجه كنيد. echo&printرا در متغييري بريزيد.به مثال شماره  printدستور 

  
  خروجي

  
  راي انداختن خط در صفحه مي باشد .ب ”<echo “<hrدر مثال باال دستور 
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  فصل دوم
 متغيير ها

خواهيد يك مقدار عددي يا رشته ايي مثال نمره يه دانشجو يا اسم يك دانشجو رو  فرض كنيد شما مي
نگه داريد و بعد از يك سري كار ها دوباره استفاده كنيد براي اين كار از متغيير ها استفاده ميكنيم و 

متغيير بايد ما هنگام تعريف   C , C++ , C# , Pascalيك متغيير را تعريف ميكنيم.در زبان هاي ديگر مانند 
نوع آن را تشخيص  PHP نيازي به تعريف نوع متعيير نمي باشد خود  PHPنوع آن را هم تعريف كنيم اما در 

به حروف بزرگ و كوچك حساس است.براي تعريف متغيير دو نوع متغيير موجود است   PHP  . مي دهد 
ميكنيم و مقدار آن ها را نمي توان اولي ثابت ها هستند كه بعد از تعريف آن ها از آن ها فقط استفاده 

تغيير داد و مقدار آن ها هميشه ثابت هستد نوع دومي متغيير ها معمولي هستند كه مقدار آن ها مي 
  توانند در داخل برنامه تغيير كنند .

  قوانين نام گذاري متغيير ها

                         _نام متغيير مي تواند از حروف الفباي انگليسي و بزرگ و كوچك و عدد و عالمت  .1
 ) تشكيل شود . Underlineن هما (

  1intصحيح و نام   Intnumberشروع شود. مثال نام   _نام متغيير حتما بايد با يك حرف يا عالمت  .2
 غلط است .

  نام يك متغيير نمي تواند شامل فاصله باشد . .3

 ثابت ها

تعريف مي شوند و در   defineثابت ها در كل برنامه به صورت سراسري هستند و در برنامه با دستور 
سه ورودي دارد كه   defineاول آن قرار بگيرد . دستور   $نام گذاري آن ها الزم نيست كه كاراكتر 

كه اختياري  اولين ورودي آن نام ثابت هست و دومين ورودي آن مقدار آن ثابت هست و ورودي سومي
قرار دهيم نام ثابت ما در كل برنامه حساس   trueاست كه اگه در آن   falseيا   trueهم هست مقدار 

به حروف بزرگ و كوچك نيست و فرقي نمي كند كه در برنامه با حروف بزرگ نوشته شوند يا كوچك ولي 
 و ما بايد در كل برنامه نامقرار دهيم در كل برنامه حساس به حروف بزرگ و كوچك است   falseاگر 
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 falseكلمه  define نوشتيم بنويسيم پيشفرض دستور   defineرا دقيقا همان نامي كه در دستور  ثابت
  توجه كنيد . define. به مثال است

  
  خروجي

  
 متغيير ها

نوع داده ايي  PHP اول اسم متغيير استفاده كرد كه خود   $براي تعريف متغيير بايد از كاراكتر   PHPدر 
) است اين به اين معني است  Localآن را تشخيص مي دهد . وقتي متغييري را تعريف مي كنيد محلي (يا 

كه وقتي متغييري در داخل يك تابع تعريف شود فقط در همان تابع قابل دسترسي هست نه در كل برنامه 
  به شرح زير است . چهار دامنه كاربرد متغيير داريم كه  PHPبراي اين منظور ما در 

1. Local 

2. Global 

3. Static 

4. Parameter 

 Localمتغيير هاي 

متغييري كه درون تابع تعريف مي شود فقط براي آن تابع قابل استفاده است و محلي است وبعد از اتمام 
توجه كنيد در اين  localن حافظه حذف مي شوند . به مثال كار تابع متغيير هاي محلي درون آن از درو
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يك تابع نوشته شده است البته شما هنوز با نوشتن آن آشنا نشديد نگران نباشيد در مباحث بعد مثال 
  با آن آشنا مي شويد .

  
است و نمي توان همينطوري درون تابع از آن   Localبه صورت   xاين برنامه خطا مي دهد چون متغيير 

 استفاده نمود .

 Globalمتغيير هاي 

خواهد بود . متغيير  Global مام توابع تعريف شده باشد داراي دامنه كاربردي هر متغييري كه خارج از ت
را مي توان در هر قسمت برنامه از جمله درون توابع بطور مشترك استفاده كرد . براي  Global هاي 

م كه به دو صورت است . به مثال استفاده مي كني global استفاده از متغيير درون تابع از كلمه كليدي 
global  . توجه كنيد  

  نوع اول

  
  خروجي
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  2globalمثال  نوع دوم

  
  خروجي

  
 Staticمتغيير هاي 

گاهي ما مي خواهيم بعد از تمام شدن دستورات تابع متغيير هاي محلي آن تابع و مقادير درون آن ها از 
بين نروند تا بار ديگر كه آن تابع اجرا شد مقادير قبلي درون آن ها محفوظ مانده باشند و بتوان از آن ها 

 static را تعريف كنيم از عبارت استفاده كرد براي اين كار وقتي كه براي اولين بار بخواهيم متغيير 
ابع ت استقاده ميكنيم اما فراموش نكنيد اين متغيير ها نيز به صورت محلي هستند يعني فقط براي آن

  دقت نماييد . staticشناخته مي شوند به مثال 

  
  خروجي
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  Parameterمتغيير هاي 

ي آن متغيير ارسال مي شود و محل اين يك متغيير محلي است كه مقدار آن در زمان فراخواني تابع برا
  توجه كنيد . parameterپرانتز جلوي تابع است.به مثال  تعريف آن درون

  
  خروجي
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  فصل سوم
 انواع متغيير ها

PHP  البته توجه داشته باشيد نوع داده ايي توسط برنامه  ,از هشت نوع داده اصلي پشتيباني مي نمايد
مشخص مي شود . با استفاده از تابع  PHPنويس مشخص نمي شود بلكه در زمان اجرا توسط خود 

Var_dump() : مي توانيم نوع داده ايي متغيير را ببينيم .  اين انواع داده عبارتند از 

  چهار نوع داده اسكالر :

 Boolean 

 Integer 

 Float 

 String 

  دو نوع داده تركيبي :

 Array 

 Object 

  و در نهايت دو نوع داده مخصوص :

 Resource 

 Null  

 Booleanنوع داده ايي 

  است و فقط مي تواند يكي را دريافت كند . Falseو  Trueشامل دو مقدار   Booleanنوع داده ايي 

  رو بر ميگرداند مگر اينكه Trueمقدار  Booleanهر داده ايي در 

 ) 0عدد صفر ( 
  ) 0.0عدد صفر مميز صفر  ( 
  0"رشته خالي و يا رشته " 
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 يك آرايه بدون عنصر 

 يك شئ بدون متغيير عضو 

  مقدار ويژهNull 

هست يا خير . به مثال  Booleanمي توانيم بفهميم يك متغيير از نوع  ()Is_bollبا استفاده از تابع  
boolean . توجه كنيد  

  
  خروجي

  

 Integerنوع داده ايي 

)  10 (مبناييد اعداد صحيح را به صورت دسيمالاز نوع داده ايي صحيح پشتيباني مي كند و شما مي توان
به سخت افزار و سيستم  Integer) به كار ببريد اندازه نوع  8اوكتال (مبناي  ,)  16هگزا دسيمال (مبناي  ,

  عامل بستگي دارد .
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در ابتداي  16هستند براي نوشتن اعداد در مبناي  Integerهر دو از نوع  -123و  123براي مثال دو عدد 
ابتداي  8و براي نوشتن اعداد ر مبناي  0x123اينگونه مي شود   123را ميگذاريم مثال عدد  0xعدد عالمت 

  ميگذاريم . 0عدد 

توجه  intبه مثال  هست يا نه . Integerمي توانيم بفهميم كه يك تابع از نوع  ()Is_intبا استفاده از تابع 
  كنيد .

  
  خروجي

  

 Floatنوع داده ايي 

از نوع عددي اعشاري پشتيباني مي كند . اندازه اين اعداد به نوع سيستم  PHPاين نوع داده ايي در 
 رقم اعشاري را مي توان در نظر گرفت. 14با  1.8e308عامل و پردازنده بستگي دارد ولي حداكثر عدد 
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توجه  floatبه مثال  هست يا نه . Floatمي توانيم بفهميم كه يك تابع از نوع  ()Is_floatده از تابع با استفا
  كنيد .

  
  خروجي

  

 Stringنوع داده ايي 

از اين نوع داده ايي براي ذخيره رشته استفاده مي  PHPرشته مجموعه ايي از كاراكترها مي باشد و در 
  هيچ نوع محدوديتي در طول رشته ايجاد نمي كند . PHPشود 

  به روش مي توانيم عمل كنيم : PHPبراي ذخيره رشته در 

     با كاراكتر هاي نقل قول تكي‘   ‘ 

     با كاراكتر هاي نقل قول جفتي"   " 

  به روشHeredoc 

عيب آن اين است كه ساده ترين روش براي ايجاد رشته استفاده از كاراكتر هاي نقل قول تكي است و 
باشيم ميتوانيم  \در آن نمي توانيم از متغيير استفاده كنيم اگر در نوشته مان نيازمند استفاده از كاراكتر 

 stringرا يكبار چاپ مي كند . به مثال  \براي ما كاراكتر  PHPآن را يك بار يا دوبار بنويسيم در هر صورت 
  توجه كنيد .
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  خروجي

 

هاي ايجاد رشته استفاده از كاراكترهاي نقل قول جفتي است كه با استفاده از آن ما  يكي ديگر از روش
ديگر مشكل كاراكتر نقل قولي تكي را نداريم و ميتوانيم از متغيير در آن استفاده كنيم در اين حالت نيز 

  . زير توجه كنيدما مي توانيم از كدهاي ويژه ايي براي توليد كاراكتر هاي خاص استفاده كنيم . به جدول 

 echoكد هاي ويژه مورد استفاده در دستور 

\n  اسكي را توليد مي كند 10كاراكتر  
    
\r اسكي را توليد مي كند 13كاراكتر  
    
\tمعادل كاراكتر تب افقي مي باشد  
    
  را ايجاد مي نمايد \كاراكتر  \\
    
  را ايجاد مي نمايد $كاراكتر  $\
    
  ايجاد مي نمايد را "كاراكتر  ”\
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  توجه كنيد . string2به مثال 

  
  خروجي

  
استفاده از هردوك است . اين روش براي ايجاد رشته هاي  PHPيكي ديگر از روش هاي ايجاد رشته در 

  طوالني است در اين روش براي ايجاد رشته بايد مراحل زير را طي كرد

  را نوشته و يك شناسه دلخواه را ذكر كنيد  >>>ابتدا كاراكترهاي 

 رشته مورد نظر را بنويسيد 

 شناسه استفاده شده در ابتداي رشته را نيز بنويسيد 

براي مشخص كردن ابتدا و انتهاي نوشته استفاده  EODتوجه كنيد در اين مثال از شناسه  string3به مثال 
شده است نام اين شناسه اختياري است و مي تواند هر نام ديگيري باشد ولي نبايد در متن اصلي باشد 

  و از قوانين نام گذاري متغيير ها پيروي مي كند .

  
  خروجي
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 Arrayنوع داده ايي 

همان گونه كه ديديد يك متغيير تنها قابليت ذخيره  ,آشنا شديد  PHPتا كنون با متغيير ها  و نقش آنها در 
يك مقدار را دارا مي باشد ولي در مقايسه آرايه ها مي توانند چندين مقدار را در خود ذخيره كنند . يه 

هر آرايه به دو دسته آرايه هاي  PHPآرايه داراي چند عنصر است  هر عنصر داراي يك مقدار است . در 
ار و آرايه هاي انجمني تقسيم مي شوند اين دو نوع در آرايه در روش دسترسي به عناصرشان ايندكس د

  متفاوت هستند .

در آرايه ايندكس دار هر يك از عناصر آرايه بر اساس ايندكس مورد دسترسي قرار مي گيرند كه به 
  توجه كنيد . arrayو از صفر شروع مي شود به مثال صورت پيشفرض عدد صحيح است 

  
  خروجي

  
در يك نگاشت براي دسترسي به هر  ,مجموعه ايي مرتب از نگاشت ها مي باشد  PHPآرايه انجمني در 

يك از مقادير ذخيره شده در آرايه يك كليد دلخواه انتساب داده مي شود . از اين نوع آرايه  مي توان 
  توجه كنيد . array2... استفاده كرد به مثال  , صف  ,پشته  ,لغت نامه  ,به صورت آرايه عادي 
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  خروجي

  
 Objectنوع داده ايي 

  توجه كنيد . objectمي شوند گفته مي شود به مثال  متغيير هايي كه در داخل كالس تعريف

  
  است . objectيه متغيير از نوع  colorتعريف شده كه در آن متغييره  carدر اين مثال كالسي به اسم 
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 NULLنوع داده ايي 

مشخص ميكنند كه  NULLرا مي گيرد .  NULLاين نوع داده ايي مخصوص مي باشد و تنها يك مقدار يعني 
به حساب مي آيد كه يكي از شرايط زير را  NULLيك متغيير در صورتي  ,متغيير داراي مقدار نمي باشد 

  دارا باشد :

  مقدارNULL به آن اختصاص داده شده باشد 

  مقداري به آن اختصاص نداده شده باشدهيچ 

  تابعunset() بر روي آن اعمال شده باشد 

  توجه كنيد . nullبه مثال 

  
  خروجي

  
   



27 | P a g e  

 

 

  فصل چهارم
  توابع كار با رشته

  توابع زيادي براي كار با رشته دارد . PHP معرفي چند تابع كه مخصوص كار با رشته مي باشند .

  ()strlenتابع 

توجه  strlenاين تابع يك ورودي ميگيرد و تعداد كاراكتر موجود در اين ورودي را به ما مي دهد . به مثال 
  كنيد .

  
  خروجي

 

 ()strposتابع 

اكتر را بر مي اين تابع دو ورودي ميگيرد و ورودي دومي را در ورودي اولي جستجو مي كند و شماره كار
  توجه كنيد .  strposگرداند. به مثال 

  
  خروجي

  
  strtolowerتابع ()

 strtolowerوف كوچك تبديل ميكند . به مثال اين تابع يك ورودي ميگيرد و تمام حروف ورودي را به حر
  توجه كنيد .
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  خروجي

  
  strtoupperتابع 

رگ تبديل بز عمل ميكند و تمام حروف ورودي خود را به حروف ()strtolowerاين تابع دقيقا برعكس تابع 
  توجه كنيد . strtoupperمي كند . به مثال 

  
  خروجي

  
 ()ordتابع 

  نوچه كنيد . ordل آن را چاپ مي كند . به مثال يك ورودي ميگرد و كد اسكي حرف او اين تابع

  
  خروجي

  
  



29 | P a g e  

 

 

 ()trimتابع 

فضا خالي سمته چپ و راست پارامتر ورودي را حذف مي كند اين تابع بيشتر مواقعي كه پارامتري   اين تابع
داريم كه  bو  aتوجه كنيد ابتدا دو ورودي به نام  trimكاربرد دارد . به مثال  از كاربر دريافت ميكنيم

لي وجود دارد سمته چپ و راست آن فضا خا aداخل آن دو يك كلمه نوشته شده است ولي در مقدار 
  ) ميبينم كه اين دو با هم فرق دارند . ifبخاطر همين در شرط اول (دستور 

  
  خروجي

  
كه فضا خالي سمته چپ را حذف مي كند و  ()ltrimهمچنين نيز دو تابع ديگر هم دارد كه يكي   اين تابع

  كه فضا خالي سمته راست را از بين مي برد . ()rtrimهمچنين تابع 
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  فصل پنجم
  عملگر ها

كار اصلي يك عملگر انجام برخي كارها بر روي مقدار يك متغيير است . آن كار ها مي توانند اختصاص يك 
  يا مقايسه دو يا چند مقدار باشند . ,تغيير دادن يك مقدار  ,مقدار 

  قسمت تقسيم مي شوند كه در ادامه به تشريح كامل آن ها مي پردازيم . 4عملگر ها به 

  تخصيصعملگر هاي 

 عملگر هاي رياضي 

 عملگر هاي مقايسه 

 عملگر هاي منطقي  

  عملگر هاي تخصيص

عالمت مساوي عملگر اصلي تخصيص مي باشد . به جدول  ,شما قبال يك عملگر تخصيص را عمال ديديد 
  زير توجه كنيد .

  عملي كه انجام مي دهد  مثال  عملگر

+=  $a+=3; $a=$a+3;  

‐=  $a‐=3;  $a=$a‐3;  
.=  $a.=”string”;  $a=$a.”string”;  
*= $a*=3; $a=$a*3; 

/= $a/=3; $a=$a/3; 

%= $a%=2; $a=$a%2; 

  عملگر / براي تقسيم و عملگر % براي مد ( با قيمانده ) به كار مي رود .

  عملگر هاي رياضي

  كنيد .عملگر هاي رياضي بسادگي براي انجام وظايف رياضي پايه مي باشند . به توجه مقابل توجه 
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  عملي كه انجام مي دهد  مثال  عملگر

+  $b=$a+3; مقادير را جمع مي كند  

‐  $b=$a‐3;  مقادير را تفريق مي كند  

* $b=$a*3; مقادير را ضرب مي كند 

/ $b=$a/3; مقادير را تقسيم مي كند 

% $b=$a%3; با قيمانده را بر ميگرداند

++ $a++;  متغيير$a را برميگرداند و سپس مقدار$a را يك واحد افزايش مي دهد  

++ ++$a;  متغيير$a را يك واحد افزايش مي دهد و سپس مقدار$a را بر ميگرداند  

‐‐ $a‐‐;  متغيير$a را برميگرداند و سپس مقدار$a را يك واحد كاهش مي دهد  

‐‐ ‐‐$a;  متغيير$a را يك واحد كاهش مي دهد و سپس مقدار$a را بر ميگرداند  

 

  عملگر هاي مقايسه ايي

  اين عملگر ها براي مقايسه دو مقدار به كار مي روند . به جدول زير توجه كنيد .

  عملي كه انجام مي دهد  مثال  عملگر

==  $b==$a;  اگر مقدار$a  و$b  برابر باشد مقدارtrue را بر ميگرداند  

===  $b===$a;  
را  trueبرابر بوده و هر دو هم نوع باشند آنگاه مقدار b$وa$اگر مقدار
  برميگرداند

!= $b!=$a;  اگر مقدار$a  و$b  برابر نباشد مقدارtrue را بر ميگرداند  

<> $b<>$a;  اگر مقدار$a  و$b  برابر نباشد مقدارtrue را بر ميگرداند 

!== $b!==$a; 
را  trueبرابر نبوده يا هر دو هم نوع باشند آنگاه مقدار b$وa$اگر مقدار
  برميگرداند

< $b<$a; اگر مقدار$bكوچكتر از$a باشد مقدارtrue را بر ميگرداند  

> $b>$a; اگر مقدار$bبزرگتر از$a باشد مقدارtrue را بر ميگرداند  

<= $b<=$a; اگر مقدار$bكوچكتر مساوي  از$a  باشد مقدارtrue را بر ميگرداند  

>= $b>=$a; اگر مقدار$bبزرگتر مساوي  از$a  باشد مقدارtrue را بر ميگرداند  

  



32 | P a g e  

 

 

  عملگر هاي منطقي

به كار مي روند و كاربرد گسترده اي در دستورات  orو  andاين عملگر ها براي انجام عمليات منطقي مانند 
  مختلف يك زبان برنامه نويسي دارند .

  عملي كه انجام مي دهد  مثال  عملگر

and  $a and $b;  اگر متغيير$a و$b   هر دو مقدارtrue  را داشته باشند آنگاهtrue را باز ميگرداند  

or  $a or $b;   اگر حداقل يكي از متغيير هاي$a  و$b  مقدارtrue  را داشته باشند آنگاهtrue را باز ميگرداند  

xor $a xor $b; 
مي  true را داشته باشند آنگاه trueو ديگري مقدار falseمقدارb$وa$اگر يكي از متغيير هاي

  شود
! ! $a;  مقدار متغيير$a را نقيص مي كند  

&& $a && $b; اگر متغيير$aو$b هر دو مقدارtrue را داشته باشند آنگاهtrue را باز ميگرداند 

|| $a || $b; اگر حداقل يكي از متغيير هاي$aو$b مقدارtrue  را داشته باشند آنگاهtrue را باز ميگرداند  
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  فصل ششم
  دستورات شرطي

زبان هاي برنامه نويسي ساختار يافته داراي دستورات شرطي مي باشند . دستورات شرطي با برقراري 
دو نوع دستور شرطي را ارائه مي  PHPشرط خاصي مجموعه اي از دستورالعمل ها را اجرا مي نمايند . 

 نمايد .

 ifدستور شرطي 

  توجه كنيد . ifاين دستور بر اساس شرط خاصي مجموعه اي از دستورات را اجرا مي كند . به مثال 

  
  خروجي

  
باشد متن چاپ مي شود در  bكوچكتر از  aاست و فقط يك حالت دارد اگر  ifبرنامه باال يك حالت ساده 

  غير اينصورت هيچ مقداري چاپ نمي شود .

اگر شرط ما يك خط باشد نياز به باز و بسته كردن بالك نيست و براي خوانايي برنامه از بالك  if: در  نكته
  توجه كنيد . if2به مثال  باز و بسته استفاده مي شود .
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  خروجي

  
به معني اگر است در  ifدر  else. دستور   bبزگتر است يا  aدر مثال باال دو حالت بيشتر پيش نمي آيد يا 

باشد متن دومي چاپ مي  bبزرگتر از  aباشد متن اول چاپ مي شود ولي اگر  bكوچكتر از  a اگر مثال باال
 شود .

 elseifدستور شرطي  

ديگري شرط هاي  ifاين امكان را فراهم مي كند تا در صورت عدم برقراري  شرط دستور   elseifدستور 
  توجه كنيد . elseifرا بررسي كنيم . به مثال 

  
  خروجي

  
است يا نه اگر اين شرط درست باشد مقدار  b$كوچكتر از  a$در مثال باال ابتدا بررسي مي شود كه آيا 

با هم مساوي  bو  aرا چاپ ميكنيم و اگر شرط درست نباشد دوباره بررسي ميكنيم كه آيا  bو  aتفاضل 
دو مقدار را چاپ مي  هستند اگر مساوي بودند مجموع دو را چاپ مي كنيم و اگر مساوي هم نبودند ضرب

  كنيم .
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 switchدستور شرطي  

در بعضي مواقع ما ميخواهيم تا تساوي مقدار يك متغيير را با مجمو عه اي از مقادير متفاوت بررسي كنيم 
در  ,و در صورت تساوي با مقدار متغيير با هر يك از اين مقدار ها مجموعه اي از دستورات را اجرا كنيم 

است  ifمعادل مجموعه اي از دستورات  switchاستفاده ميكنيم . دستور  switch اين مواقع از دستود
  توجه كنيد . switchيكسان اجرا مي شوند . به مثال كه بر روي يك شرط يا عبارت 

  
  خروجي

  
هاي خود مقايسه مي  caseرا دريافت كرده و آن را با مقادير  aمقدار متغيير  switchدر مثال باال دستور 

 defaultبا مقدار دريافتي مساوي نباشد دستور داخل  Switchهاي دستور  caseكند وقتي هيچكدام از 
  اجرا مي شود .
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  فصل هفتم
  حلقه هاي تكرار

حلقه ها از عناصر اصلي برنامه نويسي ساختار يافته مي باشند . با كمك حلقه ها مي توانيم مجموعه ايي 
  را به دفعات مشخص يا تا برقراري شرط خاصي اجرا نمائيم.از دستورات 

 whileدستور 

يكي از دستورات الزم براي ايجاد حلقه مي باشد . در ساختار اين دستور از يك شرط  whileدستور 
تكرار مي گردند .   whileمجموعه دستورالعمل هاي حلقه  ,استفاده مي شود و تا برقرار بودن اين شرط 

  توجه كنيد .  whileبه مثال 

  
  خروجي

  
 do whileدستور 

است . البته با اين تفاوت كه شرط حلقه در انتهاي بدنه حلقه چك  whileمشابه حلقه  do whileدستور 
  توجه كنيد . dowhileل يكبار اجرا مي شود . به مثال مي شود. بدين ترتيب حلقه حداق
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  خروجي

  
 forدستور 

بيشتر زماني استفاده مي كنيم كه تعداد دفعات تكرار را بدانيم . اين حلقه داراي سه  forاز دستور 
  قسمت است .

اين قسمت تنها يكبار در ابتدار اجراي حلقه اجرا مي گردد و اغلب براي مقدار دهي ايندكس  مقدار دهي :
  حلقه استفاده مي شود .

  اجرا خواهد شد . forدستور زير حلقه  ,تا زماني كه اين شرط درست باشد  شرط :

  براي افزايش يا كاهش مقدار ايندكس حلقه به كار مي رود .گام حلقه : 

الزم است بدانيم كه هر كدام از اين قسمت ها اختياري مي باشند و در صورت نياز ميتوانيم آن ها را 
اگر شرط حلقه را ننويسيد حلقه ننويسيم و جاي آن ها را خالي بگذاريم . ولي توجه داشته باشيد كه 

  برنامه شما به حلقه بينهايت تبديل خواهد شد .

  چاپ شده اند . 9تا  0توجه كنيد در اين مثال اعداد زوج بين  forبه مثال 
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  خروجي

  
  foreachدستور 

ر دستوارائه شد و براي كار با آرايه ها استفاده مي شود . بنابراين اگر شما  4نسخه  PHPاين دستور در 
foreach  را با متغيير هايي از نوع ديگري به كار ببريد يك خطا ايجاد خواهد شد . به طور كلي به دو روش

  از اين دستور مي توان استفاده كرد .

توجه كنيد . در اين مثال يك  foreachآرايه به حلقه مي دهيم به مثال در روش اول يك ورودي از جنس 
داده ايم . براي دادن آرايه به حلقه ابتدا نام آرايه را  foreachآرايه ايجاد نموده ايم و آن را به حلقه 

استفاده مي كنيم و سپس يك متغيير براي ذخيره مقادير آرايه  asمي نويسيم و سپس از كلمه كليدي 
  ها درون اين متغيير ذخيره مي شود .مي نويسيم كه مقادير آرايه از اول تا انت

  
  خروجي

  
يك ورودي از جنس آرايه دريافت مي كند كه اين آرايه از جنس آرايه  foreachدر روش دوم دستور 

  انجمني است . 
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  توجه كنيد . foreach2به مثال 

  
  خروجي

  
  Breakدستور 

 forبراي خاتمه دادن به اجراي حلقه هاي  Breakدستور  , foreach  , while  , do while   و دستورات
switch ه كار مي رود. به مثال بbreak . توجه كنيد  

  
  خروجي
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 Continueدستور 

از بقيه دستورات حلقه صرف  PHPاين دستور در حلقه هاي تكرار به كار مي رود و زماني كه اجرا مي شود 
نظر مي كند و كنترل برنامه را به ابتداي حلقه منتقل مي كند . الزم به ذكر است كه از اين دستور در 

  توجه كنيد . continueبه مثال  هم مي توان استفاده كرد . switchدستور 

  
  خروجي
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  فصل هشتم
  نحوه ايجاد توابع

يكبار تعريف مي شوند و در قسمت هاي مختلف برنامه ممكن است به يك تابع بالكي از كد ها است كه 
تعريف مي شوند . به   functionتوابع با دستور العمل   PHPدر  دفعات متعدد فراخواني و اجرا گردد .

 شكل توابع در دقت كنيد .

  
ي استفاده از تابع اگر از هم جدا مي شوند . توابع مي توانند بدون ورودي باشند . برا ( , )پارامتر ها با 

كه جلوتر با آن آشنا مي شويد استفاده شده باشد بايد نام تابع را نوشته و   returnدرون تابع از دستور 
  توجه كنيد . functionخيره نماييد به مثال يا آن را چاپ نمود يا درون متغييري ذ

 

  خروجي

  
  توجه كنيد .function2 د ورودي داشته باشند . به مثال توابع مي توانن
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  خروجي

  
  توجه كنيد . function3دار اوليه داشته باشند به مثال ورودي توابع مي توانند مق

  
  خروجي

  
به طور كلي يك تابع ممكن است مقداري را بر نگرداند . در اين حالت مسلما در بدنه تابع از دستور نكته : 
return   در اغلب موارد اين نوع از توابع نتابج به دست آورده را چاپ مي كند .  ,استفاده نخواهد شد  

بازگشت مقدار تابع است به مثال استفاده مي كنند كه براي   returnبعضي از توابع از دستور 
returnfunction . توجه كنيد  

  
  خروجي
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  محدوده متغيير

متغيير هايي كه در داخل يك تابع تعريف مي شوند متغيير محلي هستند و فقط در داخل آن تابع قابل 
دسترس هستند . متغيير هايي كه در بيرون تابع تعريف مي شوند به صورت سراسري هستند و در داخل 

وان از متغيير آشنا شديد به كمك آن مي ت  globalتابع قابل استفاده نيستند همانطور كه با متغيير 
  سراسري در داخل تابع استفاده كرد .

  توابع بازگشتي

زماني كه يك تابع خودش را فراخواني كند تابع به تابع بازگشتي تبديل مي شود . بعضي اوقات مسئله 
ايي كه حل مي نمائيم به طور ذاتي حالت بازگشتي دارد و براي حل مسئله الزم است مسئله كه به واحد 

شكسته شده و يك الگوريتم بر روي تمامي آنها اعمال مي شود و اين مسئله به دفعات  هاي كوچكتري
متعدد تكرار مي گردد . استفاده از توابع بازگشتي در رياضيات متداول مي باشد . محاسبه فاكتوريل يك 

كه يك تابع بازگشتي نوشته شده است   functionbazgashtiاز مسائل بازگشتي است .در مثال نمونه 
  توجه كنيد .  functionbazgashtiشده را محاسبه مي كند به مثال اين تابع فاكتوريل عدد داده 

  
  خروجي
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  فصل نهم
  آرايه هاي فوق سراسري

متغيير هاي از پيش تعريف شده آرايه هاي فوق سراسري هم ناميده مي شوند زيرا بدون توجه به 
در همه جاي برنامه قابل دسترس مي باشند . متغيير   globalمحدوده و بدون استفاده از كلمه كليدي 
را در زير مشاهده مي كنيد كه در ادامه كاربرد موارد مهم   PHPهاي از پيش تعريف شده موجود در زبان 

  آن ها را توضيح مي دهيم .

 $GLOBALS 

 $_SERVER 

 $_GET 

 $_POST 

 $_COOKIE 

 $_FILES 

 $_ENV 

 $_REQUEST 

 $_SESSION 

  GLOBALS$متغيير 

در اين آرايه موجود مي باشد . البته بيشتر متغييرهاي   PHPتمامي متغيير سراسري موجود در يك برنامه 
موجود در اين آرايه در ساير آرايه هاي فوق سراسري نيز موجود دارند . در قسمت هاي قبل نحوه 

  استفاده از اين متغيير را ديده ايد .

 SERVER_$متغيير 

به سرويس گيرنده ارسال مي كند در اين   HTTPيي كه سرويس دهنده در يك پيام پاسخ تمامي داده ها
  آرايه قرار مي گيرند . اين اطالعات عبارتند از :

 نام اسكريپت در حال اجرا 

 نام سرويس دهنده 

  نسخهHTTP 
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  آدرسIP  راه دور 

 ..... 

  توجه كنيد . server$در مثال زير چند از اين اطالعات مهم آورده شده است به مثال 

  
  خروجي

  

 REQUEST_$متغيير 

مي باشد . در مثال زير توسط يك   COOKIE_$و   POST_$و   GET_$اين آرايه شامل عناصر آرايه هاي 
ار آن را چاپ مي كند . به مثال مقد  REQUEST_$فرم ورودي را از كاربر ميگريد و با استفاده از آرايه 

$request . توجه كنيد  
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  خروجي

  

استفاده مي كند   POSTدر مثال فوق يك فرم براي دريافت ورودي از كاربر ايجاد شده است كه از متد 
هم  PHPمقدار دريافتي كاربر به همين صفحه ارسال مي شود و  اما در قسمت   Submitو با زدن دكمه 

به اين صفحه ارسال شده  ابتدا چك مي شود و اگر اين متغيير nameابتدا عدم وجود پارامتر ارسالي 
  باشد آن را چاپ مي كند .

  POST_$متغيير 

يكي از روش هاي ارسال داده هاي فرم به اسكريپت سرويس دهنده مي باشد . زماني كه يك فرم داده 
به مقصد به مقصد ارسال مي نمايد آنگاه اين داده ها در اسكريپت مقصد با   POSTهاي خود را با متد 

قابل دسترس خواهند بود . وقتي كه فرم داده هاي خود را با اين روش ارسال مي كند   POST_$آرايه 
نيز نشان داده نمي شوند و از امنيت بااليي  URLداده ها به صورت رمز نگاري شده ارسال مي شوند و در 

 issetبا تابع توجه كنيد در اين مثال ابتدا  post$دارد . به مثال   GET_$نسبت به متد ديگر ارسال داده 
ارسال شده است يا خير اگر ارسال شده باشد  Postبه اين صفحه با متد  ageچك ميكنيم كه آيا متغيير 

 ifرا بر ميگرداند و دستورات داخل  falseرا بر ميگرداند در غير اين صورت مقدار  trueاين تابع مقدار 
  ر نوشته شده باشد چاپ مي شود .هر مقداري كه در كاد  Submitاجرا نمي شود . با زدن دكمه 
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  خروجي

  

  GET_$متغيير 

يكي ديگر  از روش هاي ارسال داده هاي فرم به اسكريپت سرويس دهنده مي باشد . زماني كه يك فرم 
به مقصد  ارسال مي نمايد آنگاه اين داده ها در اسكريپت مقصد با آرايه   GETداده هاي خود را با متد 

$_GET   قابل دسترس خواهند بود . وقتي كه فرم داده هاي خود را با اين روش ارسال مي كند داده ها
بيشتر مي باشد . به  postارسال مي شوند و امنيت كم دارد ولي سرعت آن نسبت به متد  URLاز طريق 

به   Urlطريق  مي بينيد كه هر چه داخل كادر نوشته شود از  Submitتوجه كنيد با زدن دكمه  get$مثال 
  خوده صفحه ارسال مي شود و چاپ مي شود .

  

  خروجي
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 COOKIE_$متغيير 

اين آرايه شامل تمامي كوكي هايي است كه توسط مرورگر وب به سرويس دهنده وب ارسال شده است 
. در اسكريپت مقصد براي خواندن كوكي ها از اين آرايه استفاده مي شود . كوكي ها داده هاي كوچكي 

 كاربرانهستند كه سرويس دهنده آن ها را با كمك مرورگر وب بر روي سيستم كاربران مي نويسد تا 
به   ()setcookieرا در مراجعات بعدي تشخيص دهد . براي نوشتن كوكي ها بر روي سيستم كاربران تابع 

 كار مي رود . امروزه به دليل امنيت كم كوكي از آن خيلي كم استفاده مي شود .

  را در جدول زير مشاهده مي كنيد .  setcookieمقادير پيشفرض دستور 

  ترهامقادير پيش فرض پارام

 مقدار پيش فرض  نام پارامتر

path ( تمامي دايركتوري هاي سرويس دهنده) /  

domain  دامنه سرويس سرويس دهنده اي كه كوكي را ايجاد كرده است  

Expire information تا زماني كه سرويس گيرنده وب بسته شود 

secure  (غير فعال شده)disabled 

  

نشان داده شده است و در خط بعدي يك كوكي به اسم   setcookieدر مثال زير خط اول ساختار دستور 
name   و مقدار آن نيز مقدار متغيير$name   ثانيه  3600است و زمان انقضا آن زمان سيستم به اضافه

  است يعني يك ساعت .

  

يك فرم براي دريافت نام كاربر طراحي شده   htmlتوجه كنيد . در اين مثال در قسمت  cookie$به مثال 
  issetابتدا با تابع   PHPورودي كاربر را به همين صفحه ارسال مي كند . در قسمت   getاست كه با متد 
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چك ميكنيم كه آيا ورودي ايي به اين صفحه ارسال شده يا خير . اين تابع يك ورودي ميگيرد اگر متغييري 
را بر ميگرداند در غير اين صورت مقدار  trueقبال ايجاد شده باشد مقدار كه به اين ورودي مي دهيم 

false  را بر ميگرداند . اگر ورودي ارسال شده است آن را در كوكي به مدت انقضا يك دقيقه ذخيره مي
كنيم و اگر ورودي ارسال نشده باشد چك ميكنيم كه آيا كوكي كاربر كه مدت انقضا آن يك دقيقه است 

  ارد يا خير اگر وجود داشت آن را چاپ مي كنيم .وجود د

  

 FILES_$متغيير 

  شامل فايل هايي است كه كاربران به سرويس دهنده آپلود ( ارسال ) مي كند .

 ENV_$متغيير 

 ,سيستم عامل   ,مي باشد . اطالعاتي همانند نام كامپيوتر   PHPشامل اطالعاتي درباره سرويس دهنده و 
  درايو سيستم در اين آرايه قرار مي گيرند .

 SESSION_$متغيير 

  sessionشامل تمامي متغيير هايي است كه هم اكنون به عنوان متغيير جلسه ثبت شده اند . جلسه يا 
يك از روش هايي است كه سرويس دهنده وب براي تشخيص و اهراز هويت كاربران در مراجعات مختلف 

اين متغيير ها جزء   ,هر جلسه مي توان به تعداد دلخواه متغيير هاي را تعريف كرد  به كار مي رود . براي
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مي شوند و در جلسه قابل استفاده مي باشند . جلسه با دستور   SESSION_$آرايه فوق سراسري 
session_start()   شروع مي شود . به مثال$session . توجه كنيد  

آن ابتدا جلسه را شروع مي   PHPراحي شده است و اما در قسمت در اين مثال فرمي براي ورود كاربر ط
كنيم  ابتدا چك ميكنيم كه آيا اطالعات به اين صفحه ارسال شده است يا خير اگر ارسال نشده باشد چك 
ميكنيم كه آيا جلسه از دفعه قبل وجود دارد يا خير اگر وجود داشته باشد مقدار آن را چاپ ميكنيم ولي 

ارسال شده بود يك جلسه را شروع ميكنيم و يك متغيير جلسه مي سازيم و اسم كاربر را  اگر اطالعات
مرورگر را به دوباره به خود اين صفحه قرار مي دهيم و سپس  url درون آن قرار مي دهيم و آدرس 

ه نام بلينكي براي پايان جلسه و خروج كاربر قرار مي دهيم كه اگر كاربر روي لينك كليك كند يك متغيير 
action  را با مقدارlogout  به همين صفحه با متدget  ارسال مي كند و درif  آخر چك ميكنيم كه آيا كاربر

روي اين لينك كليك كرده است يا خير اگر كليك كرده باشد جلسه را پايان ميدهيم و دوباره مرورگر را 
  كاربران مي باشد . loginبه اين صفحه ارجاع مي دهيم . اين مثال درست همانند صفحه 
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 includeدستور 

درون يك فايل ديگر استفاده مي شود. در   PHPاز اين دستور براي پيوست كردن محتويات يك فايل 
در هنگام اجراي صفحه محتويات فايل اضافه شده راخوانده و آن را با صفحه اول   PHPاين حالت سرور 

صفحه نمايش مي دهد . در تصوير فوق ابتدا در خط اول تركيب مي كند سپس خروجي را در قالب يك 
به اين صفحه   menu.phpرا نشان مي دهد و در خط دوم مقدار فايل   includeنحوه استفاده از دستور 

  پيوست شده است .

  

 requireدستور 

عمل مي كند و براي پيوست كردن فايل به كار مي رود اما اين دو   includeاين دستور همانند دستور 
اين است كه اگر فايل فرخواني   requireو    includeدستور با هم تفاوت هايي دارند . تفاوت بين دستور 

فقط   includeشده وجود نداشته باشد و يا پرميشن الزم براي خواندن يا اجرا را نداشته باشد دستور 
بر ميگرداند و اجرا   errorيك   requireبر ميگرداند و برنامه را ادامه مي دهد اما دستور   warningيه 

  برنامه را متوقف مي كند .

را فراخواني مي كنيد   check.phpاين تفاوت از نظر امنيتي مهم است فرض كنيد براي محيط ادمين فايل 
درست باشد ادامه برنامه اجرا مي شود و گر نه  و در اين فايل صحت كاربر صورت مي گيرد و اگر كاربر

 warningپيوست كرده باشيم يك    Includeبه صفحه  قبل ارجا مي شود حال اگر اين فايل را با دستور 
فراخواني شود اجرا برنامه متوقف  requireرخ مي دهد و برنامه به محيط امين مي رود ولي اگر با دستور 

  مي شود .
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 ()require_onceو    ()include_onceدستور 

پيوست شده است  yفايل  xپيوست شده اند و درون فايل  yو  xفايل   index.phpتصور كنيد در فايل 
را دوبار پيوست كرده ايد . اينكار اگر روال اجرا كد ها را خراب نكند باعث  yدر اين صورت شما فايل 

و يا دستور   include_onceپردازش بيش از حد مي شود در اين مواقع بهتر است از دستور 
require_once   استفاده كنيم اين دو دستور كمك مي كند كه فايل را يكبار پيوست كنيم اگر فايلي را

فراخواني  سوم و..  ,فراخواني كرده ايم و به هر دليلي دوباره آن را فراخواني كنيم  دفعه دوم قبال  يكبار 
صورت نميگيرد وطبيعتا اگر قبال فراخواني نشده بود آن را فرخواني مي كند . فرق اين دو دستور هم 

  است .  onceمانند اين دستور ها بدون كلمه 
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  فصل دهم
PHP  و كار با فايل ها  

PHP  قابليت خواندن و نوشتن فايل هاي سرويس دهنده را دارد . بنا بر اين مي توان برنامه هاي كاربردي
متعددي ر انوشت تا از فايل سيستم سرويس دهنده استفاده كرده و يا فايل هايي را بر روي سرويس 

ويس دهنده آپاچي و بر روي لينوكس به عنوان همان كاربر مالك سر PHPدهنده ايجاد يا تغيير دهند . 
قابليت با هر نوع فايلي را دارد   PHPبر روي ويندوز به عنوان كاربر ميهمان اجرا مي شود . به طور كلي 

اما به طور معمول ما با فايل هاي متني كار خواهيم كرد . سيستم هاي عامل ويندوز و لينوكس تفاوت هاي 
اوت ها به نحوه مشخص كردن مسير ها مربوط مي شود . متعددي در كار با فايل ها دارند . يكي از اين تف

به طور مثال براي مشخص كردن مسير يك فايل در لينوكس و سيستم عامل هاي همانند يونيكس از 
آمده است :    fopenكاراكتر / استفاده مي شود . در قسمت زير نحوه استفاده از مسير در تابع 

/home/dan/data/data.txt    

براي مسير ها استفاده مي شود :    \مل ويندوز نيز همانند مثال زير از كاراكتر در سيستم عا
c:\mydocs\data.txt    

به كار بريد بايد به جاي يك   PHPالبته در صورتي كه بخواهيد مسير هاي ويندوز را در توابع مختلف 
را در يك تابع   c:\mydocs\data.txtاستفاده كنيد به طور مثال اگر مسير   \\از دو كاراكتر   \كاراكتر 

PHP    : به كار بريد بايد اين مسير را به صورت زير تغيير دهيدc:\\mydocs\\data\\data.txt 

 fopenتابع  

مرتبط با فايل باز شده را بر مي گرداند . اين  handleاين تابع براي باز كردن يك فايل به كار مي رود و 
  مي كند :تابع سه آرگومنت زير را دريافت 

 نام فايل 

 مد 

 آرگومنت اختياري 
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در صورتي كه فايل به درستي باز شود مقدار بازگشتي يك مقدار صحيح مثبت خواهد بود اگر در باز 
كردن فايل مشكلي به وجود آيد آنگاه اين مقدار صفر خواهد شد . بنا بر اين بعد از باز كردن يك فايل 

  ستي باز شده است يا نه . به كد زير توجه كنيد .بهتر است بررسي كنيم كه آيا فايل به در

  
آرگومنت اول آدرس فايلي است كه مي خواهيم آن را باز كنيم . اين مسير مي تواند به طور نسبي يا به 

باشدآنگاه  d:\in\wwwrootطور مطلق ذكر مي شود . به طور مثال اگر دايركتوري سرويس دهنده وب ما 
را در دايركتوري وب سايت يعني  dataيك فايل جديد بنام  fopen(“./data.txt”,”w”)دستور 

d:\in\wwwroot   ايجاد خواهد نمود اين مسير نسبي مي باشد ولي اگر آدرس فايل را به صورت
d:\in\wwwroot  . وارد كنيم آدرس مطلق ناميده مي شود و يك فايل در آن مسير ايجاد خواهد نمود  

  

 fopenدوم تابع  آرگومنت

  توضيحات  مقدار

r 
فايل را براي خواندن باز مي كند و نشانگر موقعيت جاري فايل را در ابتداي فايل قرار مي 

  دهد

r+  
فايل را براي خواندن و نوشتن باز مي كند و نشانگر موقعيت جاري فايل را در ابتداي فايل 

  قرار مي دهد

w  
تمامي محتواي فايل را از بين مي برد . اگر فايل قبال و جود فايل را براي نوشتن باز مي كند و 

  نداشته باشد آنگاه آن را ايجاد مي كند

w+  
فايل را براي خواندن و نوشتن باز مي كند و تمامي محتواي فايل را از بين مي برد . اگر فايل 

  قبال و جود نداشته باشد آنگاه آن را ايجاد مي كند

a  
تا اطالعاتي را به انتهاي آن بيفزاييم . محتواي فايل باز شده را از بين نمي فايل را باز مي كند 

  برد و اگر فايل قبال وجود نداشته باشد آنگاه آن را ايجاد مي كند

a+  
فايل را براي خواندن و افزودن اطالعات به انتهاي آن باز مي كند . محتواي فايل را از بين نمي 

  شته باشد آنگاه آن را ايجاد مي كندبرد و اگر فايل قبال وجود ندا



55 | P a g e  

 

 

  fcloseتابع  

بعد از اينكه پردازش ها و عمليات مورد نظر را بر روي فايل باز شده انجام داديم بايد فايل را ببنديم به 
استفاده كرد . اين تابع فايل باز شده را مي بندد در صورتي كه اين  fcloseهمين منظور بايد از تابع 

را بر مي   falseرا بر ميگرداند در غير اين صورت مقدار  trueعمليات را با موفقعيت انجام دهد مقدار 
  گرداند .

  
  بدست آوردن اطالعات فايل

  ,باره ي خودشان دارا مي باشد . نام فايل ها عالوه بر اطالعات كه نگهداري مي كنند اطالعاتي را نيز در
ما را قادر مي سازد   ()statتابع   PHPزمان تغيير و ..... از جمله اطالعات يك فايل مي باشند . در   ,اندازه 

  درباره يك فايل اطالعاتي را بدست آوريم .

  

 ()statعناصر آرايه بازگشتي تابع 

  اطالعات  نام  ايندكس
0 dev  شمارهdevice 

1 ino   شمارهincode 

2 mode  مد حافظهincode 

3 nlink تعداد لينك ها  
4 uid  شناسه كاربر مالك  
5 gid  شناسه گروه مالك  
6 rdev نوع وسيله  
7 size  اندازه بر حسب بايت  
8 atime زمان آخرين دستيابي  
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9 mtime زمان آخرين تغيير  
01 ctime زمان آخرين تغيير  
11blksize بالك فايل سيستماندازه  
12 blocks تعداد بالك هاي اختصاص يافته  
 

  توجه كنيد . statبه مثال 

  
  خروجي
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 ()freadتابع  

يك فايل و يك مقدار صحيح   ()freadاين تايع براي خواندن يك رشته از يك فايل به كار مي رود . تابع 
آن را بر مي را به عنوان آرگومنت دريافت مي كند سپس به اندازه مشخص از فايل مورد نظر خوانده و 

براي خواندن باز مي شود و از اول آن  data.txtتوجه كنيد . در اين مثال فايل  freadگرداند . به مثال 
  ذخيره مي شود .  data$ر كاراكتر خوانده مي شود و در متغيي 8به ميزان 

  
  خروجي

  
 ()fwriteتابع  

  ()freadهمانند تابع   fwriteاز اين تابع براي نوشتن اطالعات بر روي يك فايل استفاده مي شود . تابع 
دو آرگومان مي گيرد .اين تابع آرگومنت دوم را در فايل مشخص شده توسط آرگومنت اولي مي نويسد و 

ي نوشته شده را بر ميگرداند و در صورتي كه اين تابع با خطايي مواجه شود مقدار سپس تعداد كاراكتر ها
  را بر ميگرداند . -1

  توجه كنيد . fwriteبه مثال 

  
  خروجي
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اين تابع همچنان ورودي سوم هم دريافت مي كند كه ميزان حداكثر نوشتن در فايل است به شكل زير 
  نوشته مي شود .  Mohsبه معني اين است كه در فايل باز شده رشته  4نگاه كنيد عدد 

  
Upload  كردن فايل  

دند . در اين سايت ها سايت هاي مختلف اينترنتي همانند ياهو امكان آپلود فايل ها را فراهم مي آور
نيز قابليت   PHPكاربر مي تواند فايل هاي مورد نظر را از سيستم خود به سرويس دهنده ارسال نمايد . 

مديريت عمليات آپلود فايل ها را دارا مي باشد . البته زماني كه شما به كاربران امكان آپلود فايل ها را 
دهنده شما به وجود آيد لذا به هنگام فعال سازي مي دهيد ممكن است مشكالت امنيتي براي سرويس 

  اين قابليت مسائل امنيتي را نيز به طور كامل در نظر بگيريد .

به مثال فوق توجه كنيد . در اين مثال ابتدا يك فرم براي انتخاب فايلي كه قرار است آپلود شود ايجاد 
آن هم بايد روي  enctypeارسال شود و خاصيت   postمي كنيم كه اين فرم حتما بايد با متد 

multipart/form‐data   تنظيم شده باشد . ابتدا يك ورودي براي انتخاب فايل در فرم قرار مي دهيم و
مي گذاريم . در   uploader.phpفرم را هم روي فايل   actionيك دكمه براي ارسال هم قرار ي دهيم و 

ي مي كنيم كه آيا فايلي از فرم ارسال شده است يا خير اگر ارسال ابتدا بررس  uploader.phpفايل 
مرورگر را به صفحه فرم بر ميگردانيم ولي اگر اطالعات ارسال شده باشد دوباره  urlنشده باشد دوباره 
وجود  نداشته  errorوجود دارد يا خير اگر  errorبررسي ميكنيم كه آيا   FILES_$با متغيير سراسري 

كه دو ورودي مي گيرد كه پارامتر اول مسير فايل موقت   move_uploaded_fileستفاده از تابع باشد با ا
  آپلود شده است و پارامتر دوم مسيري است كه فايل بايد آپلود شود .

  را در تصوير فوق مشاهده مي كنيد .  formupload.htmlمقدار فايل 
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  هده مي كنيد .را در تصوير فوق مشا uploader.phpمقدار فايل 

  
  را در جدول زير مشاهده مي كنيد .  FILES_$مقداري آرايه فوق سراسري 

 FILES_$عناصر آرايه فوق سراسري 

  توضيحات  عنصر

$_FILES[‘userfile’][‘name’] نام فايل آپلود شده  

$_FILES[‘userfile’][‘type’]  نوع فايل ارسال شده به طور مثالimage/gif 

$_FILES[‘userfile’][‘size’]  اندازه فايل آپلود شده  

$_FILES[‘userfile’][‘tmp_name’]  نام فايل موقت داراي فايل آپلود شده  

$_FILES[‘userfile’][‘error’]  كد خطا ايجاد شده هنگام آپلود فايل  
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 PHPبا   emailارسال 

استفاده مي شود . اين دستور براي ارسال ايميل به   ()mailبراي ارسال پيام هاي متني ساده از دستور 
  سيستم پست الكترونيكي محلي متكي مي باشد . در تصوير فوق نحوه استفاده از اين تابع آمده است .

  
  هر يك از ورودي هاي اين تابع در جدول زير آمده است .

 mailپارامتر هاي تابع 

  توضيحات  پارامتر

$to 

آدرس مقصد . اگر پيامي را بخواهيد به چند نفر 
از هم  ( , )ارسال كنيد بايد آدرس ها را با كاراكتر 

 جدا كنيد

$subject موضوع پيام  
$message بدنه يا خود پيام  

$mailheader  
اين رشته به انتهاي هدر پست الكترونيكي افزوده 
مي شود . خطوط جداگانه در اين رشته را مي توان 

  ايجاد كرد .  r\n\با 
در صورتي كه ايميل به درستي به سيستم پست الكترونيكي محلي تحويل شده باشد اين تابع مقدار 

true  ايميل به مقصد نهايي تحويل داده شده را بر ميگرداند ولي اين مسئله به اين معني نمي باشد كه
  باشد .
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  توجه كنيد . mailبه مثال 

  
   



62 | P a g e  

 

 

  فصل يازدهم
  برنامه نويسي شئ گرا

به بعد ايجاد شده است . روش برنامه نويسي كه در جلسات قبل  3نسخه  PHPقابليت شئ گرايي در 
مشاهده كرديد برنامه نويسي رويه ايي نام دارد . در اين مدل برنامه نويسي يك برنامه كاربردي از 
يكسري توابع يا رويه ها تشكيل مي شود و در حين اجراي برنامه توابع مورد نظر با داده هاي الزم 

اجرا مي گردند . در اين جلسه مي خواهيم تا متد متفاوتي در برنامه نويسي به نام برنامه فراخواني و 
  نويسي شئ گرا را معرفي كنيم .

 ,در برنامه نويسي شئ گرا با كمك اشياء مي توانيم اشياء موجود در دنياي واقعي همانند چيز هاي مختلف 
ل برنامه نويسي برنامه از يكسري شئ تشكيل مي فرآيند ها و ايده ها را مدل سازي كنيم . در اين مد

شوند كه هر كدام در حقيقت نقش يكي از اشياء موجود در دنياي واقعي را بازي مي كند همچنين هر شئ 
عمليات خاصي را انجام مي دهد و سرويس هاي خاصي را به ساير اشياء مي تواند ارائه دهد ولي به طور 

  داخل هر شئ براي اشياء ديگر پنهان مي باشد .كلي جزوئيات نحوه انجام عمليات 

Oop (object oriented programming)  براي سادگي برنامه نويسان به وجود آمده است با استفاده از
oop  شما مي توانيد مسائل بزرگ را تبديل به چند مسئله كوچك نماييد كه نسبت به مسئله اصلي راحت

  تر حل مي شوند .

  ا مي توان به طور خالصه چنين بر شمرد :ر  oopاهداف اصلي 

  قابليت استفاده مجدد : يك شئ موجوديتي است كه مي تواند خصوصيات و رفتار ها را در بر
داشته و يا با اشياء ديگر مرتبط باشد . يك شئ اغلب براي رفع مجموعه مشخصي از مشكالت توليد مي 

شابهي باشد مي توان از همان شئ در آن پروژه شود هرگاه در ساير پروژه ها نياز به رفع مشكالت م
 استفاده كرد .

  اصالح مجدد : اگر نياز به اصالح پروژه هاي خود داشته باشيد,  oop   به شما حداكثر سود را مي
موجوديت هاي كوچكي هستند كه شامل خصوصيات و رفتار   ,رساند زيرا تمامي اشياء موجود در برنامه 

 . بنابر اين تغيير و اصالح آن ها به مراتب ساده تر است .هاي خاص خود مي باشند 

  قابليت گسترش : با استفاده ازoop   ميتوانيد اشياء خود را بازنويسي كرده و ويژگي ها ي خاصي
را به آن ها اضافه كنيد همزمان با اين كار مي توانيد سازگاري با نسخه هاي قبلي را نيز حفظ نماييد . براي 
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. را گسترش مي دهد بلي شما به صورت پايه تعريف و امكانات جديد به آن اضافه شده و آناين كار كد ق
بدين ترتيب اشياء جديد تمامي خصوصيات و شئ والد را از آن به ارث مي برند و سپس ويژگي هاي جديد 

به   oopم را به آن اضافه مي نمايند . اين عمل اصطالحا وراثت نام دارد و يكي از ويژگي هاي بسيار مه
 شمار مي رود .

  قابليت نگهداري : كد شئ گرا راحت تر نگهداري مي شود براي مثال وقتي كه يك برنامه نويس
بازنويسي و يا اشكال زدايي مي كند مي توان به راحتي ساختار كدنويسي داخلي   ,آنرا توسعه مي دهد 

 آن را كشف كرد و كد را هر زمان به روز رساني نمود .

  برنامه نويسي شئ گرا در حقيقت براي كارآيي بهتر و راحتي فرآيند توسعه نرم افزار به كارآيي :
وجود آمده است .ابتدا مسئله ر ابه مجموعه ايي از مسائل كوچك تبديل مي كنيد و سپس راه حل مسائل 

 كوچك را مي يابد و طبيعتا مسئله بزرگ و اصلي بطور خودكار حل خواهد شد .

  شئ گراييتعاريف مهم در 

  كالس

يك كالس الگويي براي ايجاد اشياء است و ساختار اشياء را مشخص كرده و متد ها و خاصيت هاي يك شئ 
  ) وfield-را تعيين مي نمايد . كالس چيزي به جزء قطعه ايي از كد با تعدادي خصوصيات (فيلد

رت متغيير هائي در داخل ) نيست . خصوصيات داده هاي اشياء هستند و به صوmethod-رفتار ها (متد 
  يك آرايه و حتي يك شئ باشد . ,كالس تعريف مي شوند . يك خاصيت ممكن است يه مقدار 

  متد ها در حقيقت توابع يا عملياتي هسنتد كه در داخل كالس يك شئ تعرف مي گردد .

  اشياء

يت يي هيچ قابلالگوي يك شئ است . در برنامه نويسي وقتي كالس تعريف مي شود اين كالس به تنها
اجرايي ندارد و قتي از كالس شئ ايجاد مي كنيم . آن وقت مي توان از آن شئ در برنامه استفاده نمود و 

رفتارها و...) بر روي شئ ,تمامي ويژگي هايي كه در كالس مربوطه تعريف شده است (اعم از خصوصيات
هيچ شئي بدون كالس وجود ندارد و به عبارت ديگر اشياء   oopمربوطه قابل دسترسي خواهند بود . در 

  از روي كالس ها ساخته مي شوند و تا زماني كه كالس نباشد شئ نيز وجود نخواهد داشت .
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  خاصيت

يك خاصيت يا فيلد در حقيقت متغييري از كالس است كه مستقيما درون خود كالس (و نه درون متد هاي 
ن عناصر توسط تمامي توابع (متد ها) در تمامي بخش هاي كالس قابل داخل كالس) تعريف ميشود . اي

  دسترسي هستند .

  متد

متد ها توابعي هستند كه درون يك كالس تعريف مي شوند و رفتار هاي اشياء ايجاد شده از كالس را 
  تعريف مي كند .

  كپسوله سازي

(متدها) و داده هاي موجود در آن اين اصطالح به معني مكانيزمي است كه توسط آن كد درون كالس 
(فيلدها) به هم متصل مي شوند و هر دو مورد (فيلد و متد) از تداخل خارجي و استفاده نامناسب مصون 
مي مانند . در حقيقت به عمل محافظت از داده ها و متد ها از طريق يك سيستم واحد (كالس) كپسوله 

  صحت اطالعات و انجام عمليات است .سازي مي گوند . مزيت اصلي كپسوله سازي تضمين 

  وراثت

وراثت نام دارد. وقتي   ,فرآيند مشتق شدن يك كالس از كالس ديگر و گسترش امكانات تعريف شده آن 
يك كالس را از كالس ديگري مشتق مي شود كالس مشتق شده (فرعي) تمامي رفتار ها و خصوصيات 

فرعي مي تواند متد ها و فيلد هاي دلخواه خود را  كالس والد (اصلي) را به ارث مي برد . سپس كالس
  اضافه كرده يا تغيير دهد .

  چند ريختي

اگر يك كالس از كالس ديگيري مشتق شده باشد مي تواند متد هاي آن را بازنويسي كند . بدين ترتيب 
تد خاص اين امكان وجود دارد كه با فراخواني يك م  ,اگر يك شئ از اين كالس مشتق شده ايجاد شود 

اجرا گردد به اين  ,رفتاري متفاوت با زماني كه همان متد را از شئ والد ايجاد شده است صدا مي زنيم 
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 ,چند ريختي مي گوييم كه در آن يك شئ بسته به آن كه از كالس والد يا مشتق شده ايجاد شود   ,عمل 
  با فراخواني يك متد خاص مي تواند به اشكال مختلفي رفتار كند .

  زاجامت

اين اصطالح بيانگر وابستگي كالس ها به يكديگر است . براي مثال ممكن است يك كالس حاوي يك يا 
اشياء يك  ,چند فيلد باشد كه اين فيلد ها در حقيقت اشيائي از كالس هاي ديگر باشند . بدين ترتيب 

ت س كمتر باشد قابليكالس بدون وجود كالس ديگر قادر به كار كردن نيستند . هر چقدر امتزاج يك كال
  استفاده مجدد كالس مجبور در ساير پروژه ها افزايش خواهد يافت و برعكس .

  كالس برتر (والد)

 ,كالسي كه ساير كالس ها از آن مشتق مي شوند و امكانات ان را توسعه مي دهند   ,در مفاهيم وراثت 
  ) نام دارد .parentكالس برتر يا والد (

  كالس فرعي (فرزند)

كالس  ,كالسي كه از يك كالس ديگر مشتق شده باشد و خصوصيات و رفتار هاي آن را به ارث مي برد به 
  ) مي گويند .childفرعي يا فرزند (

  ايجاد كالس

و سپس نام آن كالس را بنويسيد و سپس  بالك باز  كرده  classبراي ايجاد كالس بايد ابتدا كلمه كليدي 
  را نوشته و بالك را مي بنديم .و خاصيت ها و متد هاي آن كالس 

  مورد استفاده قرار مي گيرند .  this$فيلد ها درون كالس با كامه 

  

  

  

  



66 | P a g e  

 

 

  توجه كنيد . classبه مثال 

  
  خروجي

  
ساخته شده است كه درون آن سه فيلد خصوصي تعريف شده   humanدر مثال فوق كالسي به اسم 

 ‐<و عالمت   this$است . ابتدا يك متد براي دريافت ورودي از كاربر ايجاد شده است با استفاده از 
) به فيلد ها و متد هاي موجود در كالس مي توان دسترسي <يا تفريق و سپس عالمت بزرگتر  –(كاراكتر 

فيلد هاي داخل كالس را پر كرده است و متد بعدي براي چاپ خروجي  this$از  پيدا كرد و با استفاده
مي  newاست و خروجي را چاپ مي كند .در آخر كه نوشتن كالس تمام مي شود با استفاده از كلمه كليدي 
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توان از كالس موجود شئ ساخت دو شئ از كالس ساخته مي شود و مقادير الزم براي متد اولي به شئ 
  ي شود سپس متد دومي كالس فراخواني مي شود .داده م

  متد سازنده

مشخص مي شود اين متد يك استثنا است كه در   construct__متد سازنده يك كالس با نام  PHPدر 
همه كالس ها وجود دارد. اغلب برنامه نويسان از اين متد براي عملياتي همانند مقدار دهي اوليه خاصيت 

اين متد بطور خودكار   ,هاي شئ استفاده كنند . هر گاه بخواهيم يك شئ جديد از كالس ايجاد كنيم 
اگر مي خواهيم كار هايي را در زمان آماده سازي و ايجاد شئ انجام دهيم فراخواني مي شود . بنا بر اين 

) مي گوييم . يك متد constructorدستورات مربوطه را در اين متد قرار مي دهيم كه به آن سازنده ( ,
سازنده مي تواند آرگومنت هائي را نيز دريافت كرده و بر اساس آن عمليات مقدار دهي اوليه را انجام 

  . براي ارسال آرگومنت به متد سازنده بايد روش زير را به كار برد :دهد 

  
مي سازد كه درون كالس متد سازنده ايي با دو ورودي وجود  adderدر تصوير فوق يك شئ از كالس 

  دارد كه ورودي هاي آن به اين گونه ارسال شده است .

  متد سازنده يك شئ نمي تواند مقداري را بر گرداند .نكته : 

  متد تخريب كننده

عملگرد توابع تخريب كننده بر عكس توابع سازنده است و به هنگام  از بين رفتن اشياء فراخواني مي 
توابع تخريب  ,خودش تمامي منابع را بعد از استفاده رها مي نمايد  PHPشوند . البته به دليل اينكه 

. توابع تخريب كننده در شرايط زير  كننده از اهميت كمتري نسبت به توابع سازنده بر خوردار است
  فراخواني مي شود :

 . هنگامي كه تمامي رجوع ها به يك شئ به اتمام برسد 

 . هنگامي كه اجرا اسكريپت به اتمام برسد 

  را در كالس تعريف كنيد .   ()destruct__براي ايجاد يك تخريب كننده بايد متدي را به نام 
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  توجه كنيد . destruct به مثال

  
  خروجي

 

  روش هاي دستيابي

يكي از مزايا برنامه نويسي شئ گرا استفاده از امكان كپسوله سازي است . برنامه نويسان با كمك اين 
قابليت مي توانند دسترسي به خاصيت ها و متد هاي اشياء را محدود نمايند . بيشتر زبان هاي برنامه 

 ++Cنويسي شئ گرا مانند  ,  java  , PHP   سه روش دستيابيpublic  , private  , protected   را براي
محدود كردن دسترسي به خاصيت ها و متد ها موجود در كالس مورد استفاده قرار مي دهند . به هنگام 
تعريف هر يك از متغيير ها و متد هاي موجود در كالس براي محدود كردن دسترسي به آن ها بايد يكي 

را به كار ببريم . در صورتي كه براي متغيير يا متد   public , private , protectedاز سه روش دستيابي 
  در نظر گرفته مي شود .  publiceروش دستيابي آن   ,ها روش دستيابي در نظر گرفته نشود 
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Private  : (خصوصي) اجازه دسترسي  ,فيلد ها و متد هايي كه به صورت خصوصي تعريف مي شوند

از بيرون كالس را ندارند . البته هر متدي درون كالس مي تواند به آن ها دسترسي داشته باشد و در 
  واقع فقط از بيرون كالس (از طريق اشياء ايجاد شده از كالس) قابل دسترس نيستند .

  توجه كنيد . privateبه مثال 

  
  خروجي

  
از نوع خصوصي است و در بيرون كالس قابل   ()sنيد چون متد در مثال فوق همان گونه كه مشاهده مي ك

  داده است .  errorاستفاده نيست بخاطر اين است كه اين مثال در زمان اجرا 

Public (عمومي)  

به راحتي توسط اشياء   ,هر عنصري از كالس (اعم از فيلد يا متد) كه به صورت عمومي تعريف مي شود 
  كالس) قابل دسترسي است .ايجاد شده از كالس (بيرون 

Protected (محافظ شده)  

فقط مي توانيد از آن در خود كالس استفاده  ,اگر يك عنصر به صورت محافظت شده تعريف شده باشد 
كنيد و از طريق اشياء (بيرون كالس) قابل دسترس نيست . تفاوت محافظت شده يا عمومي اين است  در 
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تق مي شوند نيز توانايي دسترسي به عناصر محاظت شده آن را كالس هاي فرعي كه از كالس اصلي مش
  خواهد داشت .

شايد اين سوال پيش بيايد كه چرا بايد يك عنصر كالس را به صورت خصوصي تعريف كنيم؟؟؟     جواب 
امكان  ,اگر عنصر مربوطه خصوصي نباشد   ,اين سوال ساده است براي امنيت اين كار انجام مي شود 

ه هر مقداري از طريق اشياء ايجاد شده از كالس وجود دارد . براي مثال فرض كنيد كالسي تغيير آن ب
نوشته مي شود كه فهرست برندگان قرعه كشي را از پايگاه داده استخراج كرده و به كاربر نشان مي دهد 

جاد يطبيعتا اگر اين فهرست به صورت عمومي تعريف شده باشد هر شخصي مي تواند يك شئ از كالس ا
كند و اسم خود را به آرايه موجود در آن ليست اضافه كند در حالي كه اگر اين فيلد خصوصي باشد چنين 
امكاني وجود ندارد و مي توان يك متد عمومي ايجاد كرد تا به فيلدخصوصي دسترسي داشته باشد و آن 

  را چاپ كند .

 ) staticفيلد ها و متد هاي ايستا  ( 

در برنامه نويسي شئ گرا اهميت بسيار زيادي دارد . فيلد ها و متد هاي ايستا نقش   staticكلمه كليدي 
برنامه نويس مي تواند  با استفاده از فيلد ها و متد هاي  ,اساسي درالگوي طراحي برنامه ايفا مي كنند 

عناصر  دسترسي پيدا كند .  ,ايستاتيك  بصورت مستقيم و بدون ايجاد هر گونه شئ از كالس مربوطه 
ايستا مشابه يك عضو سراسري براي كالس عمل مي كنند و تمام اشياء ايجاد شده از آن كالس مي توانند 
به آن ها دسترسي پيدا كنند . به عالوه فيلد هاي ايستا هميشه آخرين وضعيت (مقدار) خود را حفظ مي 

و متد ايستا ايجاد شده است ايجاد شده و درون آن يك فيلد   humanكنند . در مثال فوق ابتدا كالس 
استفاده كرد. و همچنين   ::self. در داخل متد هاي كالس براي دسترسي به خاصيت ايستا بايد از كلمه 

براي استفاده از متد هاي ايستا درون كالس از اين كلمه كليدي استفاده مي شود اما در بيرون كالس 
  . ل كرد :  ::نام كالسبراي دسترسي به خاصيت هاي ايستا بايد اينگونه عم
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  توجه كنيد . staticfunctionبه مثال 

  
  خروجي

  
Self::    وparent:: 

PHP  از دو نام كالس رزرو شده به نامself::   وparent::   . استفاده مي نمايدself::  براي دسترسي به
براي دسترسي به  ::parentخاصيت ها و متد هاي استاتيك و همچنين ثابت ها برنامه به كار مي رود .

استفاده  extendsاعضا كالس والد استفاده مي شود . براي ايجاد يك كالس مشتق شده از كلمه كليدي 
  توجه كنيد .self&parent  كامل آن مي پردازيم . به مثال مي شود در ادامه به بررسي
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  خروجي

  

فيلد هاي ايستا مقدار مشتركي در تمامي اشياء دارند و مي توان از آن ها براي اشتراك گذاري مقادير 
بين اشياء يك كالس استفاده نمود . عناصر ايستا برنامه نويسي شئ گرا را بسيار شبيه برنامه نويسي 

دا زده و به هر فيلدي بدن ساخت اشياء مي توان مستقيما هر تابعي را ص  ,سنتي و رويه گرا مي كنند 
  دسترسي پيدا نمود . به همين علت بايد از عناصر ايستا با دقت استفاده نمود .

  ثابت ها در كالس

استفاده كرد . ثابت هاي تعريف شده درون  constبراي تعريف ثابت در داخل كالس بايد از كلمه كليدي 
شده درون كالس فقط مي توان در داخل  كالس با ثابت هاي عمومي تفاوت دارند و از ثابت هاي تعريف

كالس يا از طريق اشياء ايجاد شده از كالس استفاده نمود . ثابت ها در كالس با استفاده از كلمه كليدي 
self::   . قابل دسترس هستند  
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 توجه كنيد . constبه مثال 

  

  

  خروجي

  

  وراثت

است كه مي توانيد يك كالس را توسعه داده  يكي از بهترين ويژگي هاي برنامه نويسي شئ گرايي وراثت
و كالسي كامال جديد بسازيد . كالس مشتق شده (فرزند) مي تواند تمامي قابليت هاي كالس پايه (والد) 

برخي از آن ها را بازنويسي نمايد . همچنين مي تواند قابليت هاي كامال  ,را داشته باشد يا در صورت نياز 
جديدي را معرفي كند كه در كالس پايه وجود ندارد . براي ايجاد يك كالس مشتق شده يا فرزند بايد از 

 توجه كنيد . در اين مثال ابتدا يك كالس به نام extendsاستفاده كنيد . به مثال   extendsكلمه كليدي 
person  تعريف شده است كه دو فيلد سراسري دارد و يك متد كه مقادير آن فيلد ها رو چاپ مي كند و

تعريف شده است كه از كالس اولي مشتق شده است كه داراي يك  studentسپس كالس ديگري به نام 
 studentفيلد سراسري است و يك متد كه مقدار آن فيلد را چاپ مي كند . در آخر يك شئ از كالس 

  ساخته شده است و مقدار فيلد هاي سراسري را مقدار دهي مي كند ومتد هاي آن را اجرا مي كند .



74 | P a g e  

 

 

  
  خروجي

  
به طور كلي يك كالس تنها يك كالس پايه يا والد مي تواند داشته باشد ولي يك كالس والد مي تواند چند 
كالس فرزند داشته باشد . اگر بخواهيم تا از كالس خاصي هيچ كالس فرزندي ايجاد نشود بايد از كلمه 

  توجه كنيد . finalاستفاده شود به مثال  finalكليدي 

  



75 | P a g e  

 

 

  خروجي

  

  متد ها (چند ريختي)بازنويسي 

در صورتي كه يك متد هم در كالس والد و هم در كالس فرزند تعريف شده باشد آنگاه اشيائي كه از 
از متد تعريف شده در كالس فرزند استفاده خواهند نمود همچنين اشيائي  ,كالس فرزند ايجاد مي شوند 

الد استفاده خواهند نمود . به اين مسئله كه از كالس والد اين متد را صدا مي زنند از متد داخل كالس و
اجرا هاي متفاوتي را در پي خواهند  ,چند ريختي مي گويند يعني فرخواني يك متد بر روي اشياء مختلف 

  توجه كنيد . chandrikhtiبه مثال  داشت .

  
  خروجي
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  جلوگيري از بازنويسي متد ها

شايد گاهي اوقات در برنامه الزم باشد يك متد به نحوي نوشته شود كه امكا بازنويسي آن در كالس 
مشتق شده وجود نداشته باشد به بيان ديگر تمامي كالسهاي مشتق شده از كالس پايه نيز آن را به همان 

استفاده كرد به  final شكل مورد استفاده قرار دهند . براي اينكار همانند كالس ها بايد از كلمه كليدي
  توجه كنيد . finalfunctionمثال 

  
  خروجي

  
در متد كالس والد استفاده شده  finalاين مثال همان مثال قبلي است با اين تفاوت كه از كلمه كليدي 

  است بخاطر همين اين برنامه خطا مي دهد .

ا به همين منظور بايد از دستور در داخل كالس مشتق شده مي توان به متد هاي كالس والد دسترسي پيد
parent::  استفاده كرد . به مثالparentfunction . توجه كنيد  
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  خروجي

 

  instanceofتابع  

در پروژه هاي بزرگ توجه به اين نكته كه آيا شئ مورد نظر از كالس مد نظر ما ساخته شده است يا خير. 
استفاده كرد اين تابع همچنين براي كالس هايي كه از يك كالس  instanceofبراي اين كار بايد از تابع 

 trueديگر ارث بري كرده اند نيز استفاده مي شود . اگر شئ از كالس مورد نظر ايجاد شده باشد مقدار 
توجه كنيد . در اين  instanceofرا بر ميگرداند . به مثال  falseرا بر ميگرداند در غير اين صورت مقدار 

  مي شود . trueدو شرط مقدار تابع برابر  مثال در
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  خروجي

  

  توابع سازنده و كالس هاي فرزند

به هنگام ايجاد شئ از كالس فرزند متد سازنده كالس  ,اگر يك كالس فرزند داراي متد سازنده نباشد 
ر متد والد به طور خودكار فراخواني خواهد شد . اگر كالس فرزند خود داراي يك متد سازنده باشد ديگ

  توجه كنيد . constructparentفراخواني نخواهد شد . به مثال سازنده والد به طور خودكار 
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  خروجي

  

 )Interfaceرابط ها (

يك رابط (واسط) متد هايي را مشخص مي كند كه يك كالس بايد آن ها را پياده سازي كند . البته رابط ها 
تنها مشخصات متد مورد نظر را بيان مي كنند و درباره ي كد هاي داخل متد هيچ توضيحي نمي دهد . 

سط ها كد مربوط به هيچ و همانند كالس ها ايجاد مي شوند ولي در وا interfaceواسط ها با كلمه كليدي 
بايد تمامي متد هاي  ,متدي پياده سازي نمي شود . حال اگر كالسي بخواهد اين رابط را پياده سازي كند 

قرار  ,بازنويسي نمايد . براي اينكه  مشخص كنيم يك كالس  ,مشخص شده در آن را با همان ساختار 
استفاده شود اين كلمه بايد بعد از  implements است يك رابط را پياده سازي نمايد بايد از كلمه كليدي

توجه كنيد . در اين مثال اگر نام هر يك  interfaceم رابط استفاده شود . به مثال اسم كالس و سپس نا
  از متد هاي داخل كالس و يا ساختار آن ها تغيير يابد برنامه با خطا مواجه خواهد شد .
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  خروجي

  
باشند . كالس ها ممكن است  publiceط تعريف مي شوند بايد به صورت تمامي متدهايي كه در يك واس

  .) از همديگر جدا ميكنيم,بيش از يك واسط داشته باشند در اين صورت نام واسط ها را با كاراكتر  كاما (
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  فصل دوازدهم
 ارتباط با پايگاه داده

استفاده مي شود . از پايگاه داده براي  PHPاز زبان و دستورات   Mysqlبراي اتصال و كار با پايگاه داده 

ذخيره اطالعات استفاده مي شود . قبل از اينكه بتوانيد به اطالعات يك پايگاه داده دسترسي داشته 

باشيد و آن ها را ويرايش نماييد . بايد يك اتصال با ارتباط يا ديتابيس برقرار شود . براي اين كار توابعي 

 phpmyadminوش ها از نظر قدرت و امكانات همانند هم هسنتد . ابتدا مختلفي وجود دارد همه اين ر

  را انتخاب مي كنيم . databasesرا باز مي نماييم . و طبق تصوير گزينه 

  

بعد از انتخاب گزينه باال صفحه پايين باز مي شود كه در جاي خالي اول نام پايگاه داده مورده نظر را مي 

  كليك مي كنيم . createنويسيم و روي دكمه 
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بعد در سمت راست نام پايگاه داده را انتخاب مي كنيم و صفحه پايين باز مي شود كه نام جدول را در 

كليك مي كنيم و نوع فيلد  Goجاي خالي اول و تعداد فيلد ها را در جدول دوم مي نويسيم  و روي دكمه 

  ها را تعريف مي كنيم .
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استفاده مي شود . از پايگاه داده براي  PHPاز زبان و دستورات   Mysqlبراي اتصال و كار با پايگاه داده 
ذخيره اطالعات استفاده مي شود . قبل از اينكه بتوانيد به اطالعات يك پايگاه داده دسترسي داشته 

عي برقرار شود . براي اين كار تواب باشيد و آن ها را ويرايش نماييد . بايد يك اتصال با ارتباط يا ديتابيس
مختلفي وجود دارد همه اين روش ها از نظر قدرت و امكانات همانند هم هسنتد . براي ايجاد ارتباط با 

ورودي از كاربر مي گيرد . كه در آن ها را در  4استفاده مي كنيم . اين تابع  mysqliپايگاه داده از كالس 
  زير مشاهده مي كنيد :

 ول : نام سرور پارامتر اmysql  ي است كه ديتابيس شما روي آن قرار دارد و شما ميخواهيد به
 آن متصل شويد .

 . پامتر دوم : نام كاربري است كه در سرور پايگاه داده تعريف شده 

 . پارامتر سوم : كلمه عبور مرتبط با نام كاربري است 

 ه پايگاه داده هاي موجود در سرور است .پارامتر چهارم : نام پايگاه داده مورد نظر ما از بين هم 
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به ديتابيس مورد نظر است . وقتي كه ارتباط برقرار شده باشد مي  connectionخروجي اين تابع يك 
  عمليات خود را در پايگاه داده انجام داد . mysqliاز كالس  queryتواند با استفاده از متد 

 Insert intoدستور 

كلي اين دستور به صورت زير  شكل در جدول مورد نظر ما به كار مي رود .اين دستور براي درج ركورد 
  مي باشد .

  
  توجه كنيد . checkبه مثال 

  

 check.phpفايل 
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 check.htmlفايل 

 

ورودي ها   postبا اجرا مثال فوق ابتدا يك فرم براي گرفتن ورودي از كاربر ايجاد شده است كه با متد 
در خط اول ابتدا بررسي شده است كه آيا اطالعات  check.phpارسال مي كند . در فايل  check.phpرو به 

مرورگر دوباره  PHPدر زبان  headerبه اين صفحه ارسال شده است يا خير اگر ارسال نشده باشد با تابع 
ه شده ي ذخيربه صفحه فرم بر ميگردد اگر اطالعات ارسال شده باشد ابتدا اطالعات دريافتي را در متغيير

و يوزر ما  localhostبراي اتصال استفاده شده است كه سرور ما  mysqliاست و در خط چهارم از تابع 
root  بدون پسورد است و اسم پايگاه داده ماschool  مي باشد كه در كنار تابعmysqli   از كاراكتر @

استفاده شده است كه به اين معني است كه اگر اين تابع نتواند به پايگاه داده مورده نظر متصل شود 
براي كاربر چاپ نمي شود و ما خودمان مي خواهيم اين خطا را مديريت كنيم . در شرط بعدي  errorهيچ 

اگر خطايي داشت  ابتدا بررسي شده است كه آيا اتصال درست و كامل انجام شده است و خطايي ندارد
  mysqli_queryبراي كاربر نمايش داده مي شود اگر خطايي نداشت با استفاده از  error connectپيغام 

كوئري مورد نظرمان را مي نويسيم كه كوئري درج در پايگاه داده مي باشد و در آخر با استفاده از تابع 
mysqli_clise فرم مي فرستيم . ارتباط را مي بنديم و مرور گر را به صفحه  

  خواندن از پايگاه داده

در مثال قبل نحوه درج در پايگاه داه را آموختيد . هر گاه در پايگاه داده نياز باشد تا اطالعات خاصي را از 
استفاده مي شود  selectيك يا چند جدول استخراج كرده و آن ها را در خروجي نمايش دهيد از دستور 

  كنيد . توجه select.php. به مثال 
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  خروجي

  
به پايگاه داده مورده نظر متصل شده ايم  و همانند مثال  mysqliدر اين مثال ابتدا با استفاده از تابع 

به دست گرفته ايم . ابتدا با دستر شرطي بررسي مي كنيم  @قبل مديريت خطا را با استفاده از دستور 
ي كاربر چاپ مي كنيم در غير اين صورت كوئري مد نظر كه آيا ارتباط خطا دارد يا خير اگر دارد پيغامي برا

اين تابع مقدار بازگشتي را در  queryمي باشد و با استفاده از متد  selectخود را مي نويسيم كه دستور 
دستور ساخت جدول را مي نويسيم . براي چاپ خروجي روش  echoمتغييري ذخير ه مي كنيم . با دستور 

اينكار انجام شده  mysqli_fetch_assocدر اينجا با استفاده از حلقه و تابع هاي متداولي وجود دارد 
  .است



87 | P a g e  

 

 

مي باشد و خروجي اين تابع  mysqli_queryاين تابع يك ورودي مي گيرد كه همان مقدار بازگشتي تابع 
را  falseيك آرايه مي باشد . با استفاده از حلقه اين آرايه پيمايش مي شود تا به آخر برسد و مقدار 

توليد كن و از حلقه خارج شود بنا براين كل آرايه چاپ مي شود و در آخر ارتباط را با پايگاه داده را قطع 
  مي كنيم .

 whereدستور 

استفاده  whereاما براي اينكه ما بتوانيم در كوئري هاي خود از عبارات شرطي هم استفاده كنيم از عبارت 
توجه  16مي كنيم براي مثال ما ميخواهم در پايگاه داده يوزر ها شخص خاصي را جستجو  كنيم . به مثال 

  كنيد .

 html.16فايل 

 

 php.16فايل 
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ارسال  php.16در اين مثال نام و فاميلي براي جستجو در پايگاه داده از كاربر گرفته مي شود و به صفحه 
مي شود در اين صفحه ابتدا چك ميكنيم كه آيا پارامتر نام و فاميلي به اين صفحه ارسال شده است يا 
خير اگر ارسال نشده باشد يعني اين آدرس دستي وارد شده است براي همين مرورگر را به صفحه وارد 

به پايگاه داده مورد نظر  mysqliكردن فرم ميفرستم اگر پارامتر ها ارسال شده باشد با استفاده از تابع 
براي جلو گيري ايجاد خطا استفاده مي كنيم و خودمان مديريت خطا را به  @متصل مي شويم و از كاراكتر 

عهده مي گيريم . دستور شرطي مينويسم براي چك كردن درست بودن اتصال به پايگاه داده مي نويسم 
شرط مورد نظرما را مي  whereم و با استفاده از دستور اگر ارتباط برقرار بود كوئري مد نظر را مي نويس

وجود دارد يا خير . تابع  userنويسيم اين شرط بررسي مي كند كه نام و فاميلي دريافتي در جدول 
mysqli_num_rows  تعداد ركورد برگشتي از كوئري مد نظرمان را بر ميگيرداند اين دستور يك ورودي

 mysqli_num_rowsمي باشد . بنا براين اگه دستور  msqli_query مي گيرد كه همان خروجي دستور
برابر يك باشد يعني يك ركورد در پايگاه داده موجود است كه اين به اين معني است كه جستجو مورد 

براي كاربر نمايش داده مي شود و در غير  Yes Foundنظر در پايگاه داده موجود است بخاطر همين پيغام 
 به كاربر نمايش دادهد مي شود . Not Foundم اين صورت پيغا

  

 order byدستور 

اطالعات تمامي فيلد هاي تعيين شده براي آن را بر اساس فيلد اول مرتب كرده و نمايش  selectدستور 
مي دهد . امام ممكن است شما بخواهيد اطالعات را بر اساس مقدار يك فيلد ديگر غير از فيلد اول 

نام فيلد يا دو فيلدي كه  selectنماييد براي اين منظور بايستي پس از دستور  بصورت همزمان مرتب
  .تعيين كنيد order byميخواهيد اطالعات خروجي بر اساس آن مرتب شوند را به ترتيب در مقابل عبارت 

اين دستور  به صورت پيش فرض اطالعات را به صورت صعودي (كوچك به بزرگ) مرتب مي كند  نكته :
استفاده مي كنيم.  DESCبراي اينكه از نزولي (بزرگ به كوچك) مرتب كند پس از تايپ فيلد ها از عبارت 

س نام به توجه كنيد . در اين مثال با استفاده از اين دستور مقدار خروجي بر اسا orderbyبه مثال 
  صورت نزولي مرتب شده است .
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  خروجي

  
  به صورت نزولي در خروجي چاپ شده است . idتوجه كنيد . در اين مثال  orderby2به مثال 
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  خروجي

  

 Updateدستور 

اين دستور براي تغيير مجود در يك فيلد با مقدار جديد است . شكل كلي اين دستور به شكل زير است 
  كنيد .به تصوير فوق دقت 
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از كاما استفاده مي كنيم.  setدر اين تصوير اگر خواستيم مقدار چند فيلد را تغيير دهيم در جلو دستور 

  تووجه كنيد . مقدار جدول ما به صورت زير مي باشد . 16-3به مثال 

  
  

 توجه كنيد . updateحال به مثال 

 

  وجه كنيد تا تغيير را مشاهده كنيد .با اجرا مثال باال جدول ما تغيير مي كند به تصوير فوق ت
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 Deleteدستور 

ل كلي اين دستور به صورت زير از اين دستور براي حذف اطالعات يك ركورد استفاده مي شود . شك
  .است

  
باشد از  5آن برار  idتوجه كنيد در اين مثال از پايگاه داده مورده نظر ما ركوردي كه  delete به مثال

  جدول حذف مي شود .

 

توجه  delete2د براي حذف كل اطالعات به مثال از اين دستور براي حذف كل اطالعات هم استفاده مي شو
  پاك مي شود . براي اينكار دو روش وجود دارد . userكنيد . در اين مثال تمام ركورد هاي جدول 

  
  توجه كنيد . delete2به مثال 
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  فصل سيزدهم
Ajax   درjQuery 

Ajax   هنر تبادل داده ها با سرور و بروز رساني بخش هايي از يك صفحه وب بدون بارگذاري مجدد صفحه
  است .

Ajax   مخفف كلماتAsynchronous  JavaScript And XML   . استAjax  داده ها را در پس زمينه
متد            .بارگذاري مي كند و آن ها را در صفحه وب بدون بارگذاري مجدد كل صفحه نمايس مي دهد 

را   Getو  POSTفراهم شده است و يكي از اين روش ها  jQueryدر  Ajaxهاي زيادي براي استفاده از 
 مي توانيد از سرور راه دور درخواست كنيد .

 postمتد 

داده اي را از سرور درخواست مي كند . شكل كلي اين دستور  POSTبا استفاده از روش  ()post.$متد 
  ر مي باشد .به صورت زي

  
 Url  الزامي است :, Url . فايل در خواست شده است 

 Data  مي تواند شامل تعدادي متغيير و مقادير آن ها باشد كه همراه درخواست  ,: اختياري است
) از هم جدا مي شوند و همه آن ها با هم ,به سرور ارسال مي شود كه اين متغيير ها با كاما (

 درون {} قرار مي گيرند .

 Callback  تابعي است كه بعد از اجرا كامل متد  ,: اختياري است$.post() . اجرا مي شود 

به مثال زير  توجه كنيد . در اين مثال يك ورودي براي دريافت از كاربر ايجاد شده است كه خاصيت 
onkeyup  . آن تابعي را اجرا مي كندid  اين ورودي برابرf  داده شده است  و سپس تگdiv  ايجاد شده
را در صفحه وارد مي كنيم و سپس يك تابع جاوا  Jqueryقرار داده شده . ابتدا  sssآن برابر  idاست كه 

استفاده مي كنيم آرگومنت اولي اين تابع را آدرس صفحه  post.$مي نويسيم كه در اين تابع از تابع 
aja.php  است كه در آن فقط دستورecho  نوشته شده است آرگومنت دومي براي چاپ مقدار دريافتي

ورودي برابر مقدار ورودي قرا ر  Idرا ايجاد كرده و مقدار آن را با كمك  nameآن  ما متغييري به نام 
داده ايم سپس آرگومنت سوم يك تابع نوشته شده است كه يك ورودي دارد كه اين ورودي همان مقدار 
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برگشتي را درون آن چاپ مي  dataما اين   divتگ  idاست و با استفاده از  aja.phpبرگشتي از صفحه 
  توجه كنيد .aja كنيم . به مثال

 aja.htmlفايل 

 

 aja.phpفايل 

  
ابتدا چك ميكنيم كه آيا ورودي به اين صفحه ارسال شده است يا خير اگر ارسال  aja.phpدر فايل 

صفحه مرورگر را  ()headerز تابع نشده باشد يعني كاربر اين آدرس را دستي وارد كرده و با استفاده ا
  به صفحه ورود اطالعات ارجاع مي دهيم .

در اين مثال همانند مثال قبل تابعي با جاوا نوشته شده است كه در آن از تابع  ,توجه كنيد  17به مثال 
$.post()  17استفاده شده است و مقدار ورودي را به صفحه.php  ارسال مي كند .در اين صفحه بعد از

نكه چك مي شود كه آيا ورودي به اين صفحه ارسال شده است به پايگاه داده متصل شده و با استفاده اي
كوئري مد نظرمان را مي نويسيم كه در اين كوئري هر اسمي كه داراي حروفي كه اين   likeاز دستور 

  صفحه دريافت مي كند باشد نشان مي دهد و با استفاده از حلقه آن را چاپ مي كند .
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 html.17فايل 

 

 php.17فايل 

 

ابتدا به پايگاه  1p1.php‐17توجه كنيد . در اين مثال در صفحه  1p2.php‐17و  1p1.php‐17به مثال 
براي  idقرا داده است كه مانند مثال قبل از  combo boxداده متصل شده و مقدار آن را در يك 

نوشته شده است كه از تابع  javaاستفاده شده است و تابع  combo boxدسترسي به مقادير اين 
$.post()  1‐17براي دسترسي به صفحهp2.php  متصل شده و مقادير را از آن صفحه به صورتajax  به

  خوده اين صفحه ميفرستد .
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 17p1.phpفايل 
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 1p2.php‐17فايل 

 

 getمتد 

از سرور درخواست مي كند . شكل كلي استفاده از اين دستور به  getداده ها را از طريق متد  getمتد 
  صورت زير مي باشد .

  
  از آن استفاده نمود. postمي باشد و مي توان مانند متد  postپارامتر هاي ورودي اين متغيير مانن متد 

  توجه كنيد . 17getبه مثال 
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 17get.htmlفايل 

 

 17get.phpفايل 

 

به  getابتدا ورودي را از كاربر دريافت مي كنيم و به از طريق متد  17get.htmlاين مثال در صفحه 
  ارسال مي كنيم و در آن صفحه آن را دريافت و چاپ مي كنيم . 17get.phpصفحه 
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  فصل چهاردهم
در اين فصل با آموخته هاي فصل هاي قبل اقدام به نوشتن چندين مثال نموده ايم ولي اين بدان معنا 

  ه در اين فصل به دانش شما چيزي اضافه نشود و مطالب تكرار باشد .نيست ك

به مثال زير توجه كنيد . مثال زير يك مثال ساده از شئ گرايي مي باشد كه يك كالس بسيار ساده از 
متصل شدن از پايگاه داده نوشته شده است كه با ايجاد سئ از آن به پايگاه داده متصل شده و مقادير 

  ند .را چاپ مي ك

 classdb.phpفايل 
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 objectclassdb.phpفايل 

 

  خروجي

  
ساخته شده است . در اين كالس  emailبه مثال زير توجه كنيد . در اين مثال يك كالس براي فرستادن 

و متد هايي براي مقدار دهي به اين  ()mailفيلد خصوصي تعريف شده است براي استفاده در تابع  4
را مقدار دهي مي كند كه همان نام  senderفيلد ها نوشته شده است . متد سازنده اين كالس فيلد 

مقادير  addrecipientرا به صورت آرايه تعريف مي كند . متد  recipientsفرستنده مي باشد و فيلد 
موضوع ايميل را مقدار دهي مي كند  setsubject. متد  قرا مي دهد recipientsارسال شده را در آرايه  

با استفاده از حلقه  sendemailمتن اصلي و بدنه ايميل را مقدار دهي مي كند . متد  setbodyو متد 
foreach  تابعmail()  هر دفعه يك ايميل به مقادير آرايهrecipients  مي فرستد و نتيجه آن را در متغيير
result  ذخيره مي كند و در آخر چك ميكنيم كه آيا ايميل به درستي ارسال شده است يا خير و پيغامي

  براي كاربر نمايش مي دهيم .
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 classemail.phpفايل 

 

 objectclassemail.phpفايل 

 

به مثال زير توجه كنيد . در اين مثال ابتدا يك كالس براي مشخصات شخصي طراحي شده است و يك 
هم براي دانشجو طراحي شده است كه از كالس اولي مشتق شده است و يك آيدي و وضعيت  كالس

دانشجو به كالس دانشجو اضافه شده است و يك متد براي دريافت و چاپ مشخصات دانشجو نوشته 
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مشخصه  شده است كه آيدي و وضعيت دانشجو  و نام و ... را ميگيرد و متد كالس والد را اجرا مي كند و
  فه شده را چاپ مي كند .اضا

 classperson.phpفايل 

 

  ساخت تصوير امنيتي

فرض كنيد يك فرم در سايت خود براي ارتباط با ما قرار داده ايد اگر شما در اين فرم تصوير امنيتي 
قرار ندهيد حال يك نفر با نوشتن برنامه اي كوچك و ساده در بازه ي زماني خيلي كم و به دفعات فرم 

شما پر ميشه و هنگ  شما را با يك مقدار جديد به سرور ارسال مي كند و بعد از مدت كم پايگاه داده
ميكنه و پيام هاي دريافتي ايميلتون هم پر ميشه براي جلو گيري از اين كار از تصاوير امنيتي استفاده 

كه صفحه اصلي است وجو دارد و  index.phpتوجه كنيد در اين مثال يك فايل  19مي كنيم .  به مثال 
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حروفي را مي نويسيم كه ميخواهيم در  text$اجرا شده است . در داخل  sessionدر اين صفحه ابتدا
بار تكرار  6را ابتدا خالي قرار مي دهيم بعد حلقه ايي را مي نويسيم كه   codرمز عبور باشند . متغيير 

به ما مي دهد و در خط بعد بوسيله  textتا تعداد حروف  0مي شود و در خط اول يك عدد تصادفي از 
substr ته رو همون عدد رندوم قرار داديم و طولش هم يك گذاشتيم و  مقدار شروع را انتخاب زير رش

 codقرار مي گيرد و بعد از حلقه مقدار  codحرف تصادفي در  6ريختيم با اجرا حلقه  codدرون متغيير 
يك لينك به تصوير  imgقرار مي دهيم . وسپس با استفاده از تگ  sessionرا براي امنيت بيشتر در 

هست قرار مي دهيم . و يك ورودي براي تايپ رمز براي كاربر قرار  securitycod.phpمون كه در صفحه 
ارسال مي كنيم و همراه آن يك  securitycod.phpاين مقادير به صفحه  ajaxمي دهيم و با استفاده از 

 scuritycod.phpبراي كنترل برنامه ميفرستيم و به آن يك مقدار مي دهيم . اما در صفحه  statusمتغيير 
قرار داديم و  jpgابتدا جلسه را اجرا مي كنيم و چون قرار است خروجي تصوير باشد ما هدر صفحه رو 

ميريزيم . و يكسري متغيير براي ويژگي هاي تصوير    codرااز جلسه دريافت و درون متغيير  codمقدار 
پس با دستور شرطي بررسي كرده ايم ارتفاع عكس . س,طول عكس  ,تعريف كرده ايم مثله اندازه فونت 

خالي است يا خير اگر خالي نباشد به اين معنا است كه كاربر چيزي تايپ است و  statusكه آيا متغيير 
تصوير قبال ايجاد شده است اگر خالي باشد يعني چيزي تايپ كرده و تصوير قبال ساخته نشده است و بايد 

با دادن طول و عرض يك تصوير مي سازد و اون را درون  imagecreateتصوير را بسازيم .ابتدا با متد 
تصويرمان را با رنگ خاكستري پر  imagecolorallocateقرار مي دهيم و سپس با متد  imageمتغيير 

  ميكنيم . سپس رنگ نوشته هم با همان متد به رنگ مشكي ميگيريم و درون متغيير قرار مي دهيم .

  متن كد رو روي صفحه تصويرمون بنويسيم : imagettftextحاال با استفاده از متد 

 . پارامتر اول : متغيير تصوير رو دريافت مي كند 

 . پارامتر دوم : سايز فونت رو دريافت ميكنه 

 . پارامتر سوم : زاويه چرخش متن رو تو عكسي دريافت ميكنه 

  پارامتر چهارم : فاصلهx  وير .فاصله نوشته از سمت چپ تص ,رو دريافت ميكنه 

  پارامتر پنجم : فاصلهy  فاصله نوشته از سمت باال تصوير . ,رو دريافت ميكنه 

 . پارامتر ششم : رنگ متن رو كه توليد كرده ايم رو دريافت ميكنه 

  پارامتر هفتم : يه فونت رو دريافت ميكنه كه با اون متن رو مينويسه كه آدرس فونت بايد
 مستقيم باشه .

  رو كه روي تصوير چاپ ميشه را دريافت ميكنه .پارامتر هشتم : متني 
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  كه تصور رو ورودي ميگيره تصوير رو توليد مي كنيم . imagejpegدر آخر هم با استفاده از متد 

 index.phpفايل 
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 securitycod.phpفايل 

 

 Ajaxورود اطالعات با 

براي ورود اطالعات ايجاد مي كنيم . در اين صفحه ابتدا يك فرم  insertp1.phpابتدا يك فايل به اسم 
دكمه يك تابع جاوا را اجرا مي كند . اين تابع  onclickبا دو ورودي و يك دكمه ايجاد مي كنيم كه خاصيت 

 familyو  nameارسال مي كند كه متغيير هاي  insertp2.phpبراي صفحه  Ajaxجاوا اطالعات را به صورت 
چاپ مي كند . اما در  mesبا آيدي  divمقادير داخل فرم پر مي كند و اطالعات برگشتي را درون را با 

هر دو داراي مقدار مي باشند يا  familyو  nameابتدا چك ميكنيم كه آيا متغيير  insertp2.phpصفحه 
دارشان خالي باشد اين كار را انجام مي دهيم كه اگر اين دو متغيير مق emptyخير با استفاده از تابع 

را بر ميگرداند . اگر مقداري نداشته  falseر بر ميگرداند و اگر مقدار دهي شده باشند مقدار  trueمقدار 
باشند پيغامي مبني بر اينكه اطالعات را وارد كنيد چاپ مي شود و اگر هر دو متغيير پر باشند دو متغيير 

همه حروف آن ها را به حروف كوچك تبديل مي كنيم و  را ابتدا فاصله هاي كناري آن ها را حذف كرده و
به پايگاه داده مورد نظر متصل مي شويم و در خط بعد چك مي كنيم كه  mysqliسپس با استفاده از تابع 

آيا اين ارتباط به درستي برقرار شده است يا خير اگر اين ارتباط خطا داده باشد پيغام خطايي براي كاربر 
ير اين صورت يك كوئري براي بررسي اينكه كه كاربر اطالعات تكراري وارد كرده نشان مي دهيم در غ

باشد يا خير مي نويسيم و با دستور شرطي بررسي مي كنيم كه آيا در اين كوئري ركوردي پيدا شده است 
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يا خير اگر پيدا شده باشد يعني كاربر كلمات تكراري وارد كرده است و پيغامي مبني بر تكراري بودن 
براي كاربر نمايش مي دهيم در غير اين صورت كوئري براي درج اين نام و فاميلي مي نويسيم و در آخر 

 1را بررسي مي كنيم كه اگر اين مقدار  tableارتباط با پايگاه داده را قطع مي كنيم . و در خط بعد مقدار 
ات چاپ مي كنيم و در غير باشد يعني با موفقيت ثبت شده است و پيغامي مبني بر درج موفقيت اطالع

اين صورت يعني اطالعات با موفقيت ثبت نشده است و پيغامي مبني بر درج نا موفقيت اطالعات نمايش 
  مي دهيم .

 insertp1.phpفايل 
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 insertp2.phpفايل 

  

 Ajaxخواندن اطالعات با 

است كه كاربر مي  combo boxايجاد مي كنيم كه داراي يك  combop1.phpابتدا يك فايل به اسم 
است كه اطالعات را به صورت نزولي چاپ مي كند و ديگر  DESCتواند دو انتخاب داشته باشد كه يكي 

ASC  است كه اطالعات را به صورت صعودي چاپ مي كند و اين اطالعات به صورتAjax  از يك صفحه
. در ابتدا اين فايل يك تابع جاوا نوشته ) چاپ مي كند textareaديگر مي خواند و درون يك ناحيه متن (

ارسال مي كند  combop2.phpرا با مقدار كمبوباكس پر مي كند و به فايل  statusشده است كه متغيير 
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ابتدا بررسي مي شود كه آيا  combop2.phpو نتيجه آن را در ناحيه متن نمايش مي دهد . در فايل 
ه است يا خير اگر ارسال نشده باشد دوباره صفحه مرورگر ارسال شد postاز طريق متد  statusمتغير 

را به صفحه ابتدا ميفرستيم ولي اگر ارسال شده باشد ابتدا آن را درون متغييري ذخيره مي كنيم و با 
به پايگاه داده مد نظر متصل مي شويم و كوئري براي دريافت داده ها مي نويسيم كه  mysqliاستفاده از 

را از كمبوباكس دريافت مي كنيم و با استفاده از حلقه مقدار سن را چاپ مي كنيم  نحوه مرتب سازي آن
  و در آخر ارتباط را قطع مي كينم .

 combop1.phpفايل 
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 combop2.phpفايل 

 

 ماشين حساب ساده

ايجاد مي كنيم كه دو تا ورودي از كاربر مي گيرد و چهار تا دكمه دارد كه  cal.phpابتدا يك فايل با نام 
كه براي چهار عمل اصلي مي باشند كه با زدن هر كدام از دكمه ها مقدار آن ها كه با عملگر هاي خودشان 

 cal2.phpبه صفحه  Ajaxپر شده است را به تابع جاوا مي فرستد اين تابع سه پارامتر را به صورت 
سال مي كند و نتيجه آن را در برچسب نمايش مي دهد . اين سه پارامتري كه به اين تايع ارسال مي ار

كند دو ورودي كاربر مي باشد و يكي نوع عملياتي است كه كاربر روي دكمه مورده نظر كليك كرده است 
است يا خير اگه ابتدا چك ميكنيم كه آيا داده ها به اين صفحه ارسال شده  cal2.php. اما در صفحه 

نوع عمليات  switchارسال شده است آن ها را در متغيير ي ذخيره مي كنيم . با استفاده از دستور شرطي 
  را ميگيريم و بر اساس آن نوع عمليات را انتخاب مي كنيم و در نهايت خروجي را چاپ مي كنيم .
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 cal.phpفايل 
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 cal2.phpفايل 

 

  جدول ضرب

ايجاد كنيم . ابتدا يك حلقه مي  10*10با استفاده از حلقه هاي تكرار متداخل ميخواهيم يك جدول ضرب 
شمارنده دارد  10تا  1شمارنده دارد و درون آن هم يك حلقه ديگر مي نويسيم كه  10تا  1نويسيم كه از 

اخل به اين صورت و سپس حاصل ضرب شمارنده هاي اين دو حلقه را چاپ مي كنيم  . حلقه هاي متد
 zarb.phpعمل مي كنند كه با يك حركت حلقه بااليي حلقه دروني از ابتدا تا انتها انجام مي شود . به مثال 

  دقت كنيد.
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  خروجي

  
مي نويسيم و مقدار جدول ضرب را از كاربر دريافت مي كنيم . در اينجا  Ajaxحال اين مثال را به صورت 

را ايجاد مي كنيم كه در اين فايل دو ورودي از كاربر دريافت مي كنيم و اين  zarbajax.phpابتدا فايل 
ارسال مي كنيم . در اين فايل ابتدا بررسي مي  zarbajax2.phpبه صفحه  Ajaxدو ورودي را به صورت 

كنيم كه آيا به اين صفحه ورودي ارسال شده است يا خير . داده ها را درون متغيير ذخيره مي كنيم و 
  دار حلقه هاي تكرار را تا مقدار ورودي دريافتي كاربر مي نويسيم .مق
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 zarbajax.phpفايل 

 

 zarbajax2.phpفايل 

 

  معكوس كردن رشته

ايجاد ميكنيم و يك فرم طراحي ميكنيم  reversp1.phpابتدا يك صفحه براي دريافت كلمه از كاربر به نام 
ارسال مي كند . اما در صفحه  reversp2.phpا به صفحه كه يك ورودي و يك دكمه دارد و داده كاربر ر

reversp2.php  ابتدا داده را دريافت ميكنيم و يك متغيير به نامr  از نوع آرايه تعيين مي كنيم . و يك
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تابع مي نويسيم كه كلمه را معكوس كند . اين تابع ابتدا يك ورودي مي گيرد و  تعداد حروف ورودي را 
شمارنده دارد و هر  0يره مي كنيم . يك حلقه مي نويسيم كه از تعداد حروف تا درون يك متغيير ذخ

مقداري را به آخر آرايه   ()array_pushدفعه يكي از آن كم مي شود . درون اين حلقه با استفاده از تابع 
r  از تابع ذخيره مي كنيم ما ورودي اول اين تابع را نام آرايه مي گذاريم و ورودي دوم را با استفاده

substr  رشته را ميگيريم و از حرف شمارهi   شروع ميكنيم و يكي از آن را بر مي داريم بدين ترتيب با
اجر اشدن حلقه از آخر رشته دريافتي شروع مي كند و حروف آن را دونه دونه درون آرايه چاپ مي كند 

  چاپ مي كنيم . foreach. در آخر هم آريه را با استفاده از حلقه 

 reversp1.phpيل فا

 

 reversp2.phpفايل 

 

ايجاد  reversajaxp1.phpمي نويسيم . ابتدا يك فايل به اسم  Ajaxحال اين برنامه را با استفاده از 
 Ajaxبراي  postمي باشد با اين تفاوت كه از تابع  reversp1.phpميكنيم كه محتويات آن مانند فايل 

ارسال مي كند . محتويات فايل  reversajaxp2.phpاستفاده شده است و ورودي كاربر را به صفحه 
reverajaxp2.php  دقيقا مانند محتويات فايلreversp2.php . مي باشد  
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 reversajaxp1.phpفايل 

 

 reversajaxp2.phpفايل 

 

  چند مثال از توابع

  را چاپ مي كند . 500تا  1با استفاده از تابع و حلقه تكرار ميانگين اعداد فرد بين  ave.phpبرنامه 
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  ave.phpفايل 

  
. به تصوير اين دو شكل نگاه با استفاده از حلقه هاي تكرار مي خواهيم دو شكل زير را طراحي كنيم 

  .كنيد
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  توجه كنيد . setare.phpبه برنامه 

  
  استفاده از دو حقله متداخل اين اشكال را طراحي مي كند .اين برنامه با 

  رمزنگاري اطالعات

براي ذخيره رمز كاربران در پايگاه داده بهتر است داده ها به صورت رمزنگاري در پايگاه داده ذخيره 
شود اگر رمز عبور كاربران به صورت رمزنگاري شده در ديتابيس ذخيره نشود وقتي هكري به ديتابيس 

ت شما دسترسي پيدا كند تمامي رمز عبور ها را در اختيار دارد پس بهتر است داده ها را به صورت ساي
يكي از محبوب ترين الگوريتم  MD5توابعي مختلفي دارد .  PHPرمزنگاري شده در بيايد . براي اينكار 

ي براي رمزنگاري روش كامال مطمئن md5هاي رمزنگاري مورد استفاده توسط برنامه نويسان است . تابع 
رمز هاي عبور به  ,كاراكتري استفاده مي كنند  6يا  5نيست . اكثر كاربران تمايل دارند از رمز هاي عبور 

اين شكل كه از پيچيدگي مناسبي بر خوردار نيستند و توسط يك حمله ساده آسيب پذير خواهند بود . 
  به صورت زير مي باشد . md5شكل صحيح استفاده از 

  
روش اول اضافه كردن  ,اينكه اين مشكل حل شود برنامه نويسان از دو روش استفاده مي كنند براي 

  يك عبارت نا مفهوم به پسورد ها قبل از رمزنگاري آن ها است . به تصوير زير نگاه كنيد .
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  و ... است .  sha2 , sha1روش دوم استفاده از الگوريتم هاي رمزنگاري طوالني تر (ولي كندتر) مانند 

  به تصوير زير نگاه كنيد .

  

  درج اطالعات در فايل

ايجاد مي كنيم . كه يك ورودي از كاربر ميگيرد و اين ورودي را به  fileajax.phpابتدا يك فايل به نام 
ارسال مي كند .اما در  fileajax2.phpبه صفحه  Ajaxتابعي مي دهد كه اين تابع اين ورودي را به صورت 

ابتدا بررسي ميكينم كه آيا ورودي به اين صفحه ارسال شده است يا خير اگر ارسال  fileajax2.phpفايل 
و مقدار ورودي را در اين فايل مي نويسيم و مقدار  user.txtشده باشد يك فايل ايجاد مي كنيم به اسم 

  بازگشتي را كه تعداد حروف نوشته شده است را چاپ مي كنيم .

 fileajax.phpفايل 
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 fileajax2.phpفايل 

 

  درج روز هفته

هفته را از كاربر مي گيرد و با استفاده از تابع  ايجاد مي كنيم كه روز day1.php ابتدا يك فايل به نام
Ajax  آن را به صفحهday2.php  مي دهد و آن صفحه ورودي را به دستورswitch  مي دهد و بر اساس

  ه را چاپ مي كند .شماره وارد شده توسط كاربر نام هفت

 day1.phpفايل 
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 day2.phpفايل 

 

  محاسبه ي سن

ايجاد ميكنيم كه سن كاربر را از ورودي بگيرد و آن را درون متغيير  agetest1.phpابتدا يك فايل به نام 
age   قرار دهيد و با تابعpost  آن را ب صورت ايجكس به صفحهagetest2.php  بفرستد .اما در آن

به اين صفحه ارسال شده است يا خير اگر ارسال شده  ageصفحه ابتدا بررسي ميكنيم كه آيا پارامتر 
براي تعداد  monthبراي تعداد هفته و متغيير  weekبراي تعداد روز و متغيير  dayباشد ابتدا متغيير 

براي تعداد ثانيه را در نظر  sقيقه و متغيير براي تعداد د mبراي تعداد ساعت و متغيير  hماه و متغيير 
  ميگيريم . سپس تابعي براي محاسبه مي نويسيم كه مقادير باال را محاسبه كند .
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  و در آخر پارامتر ورودي اين صفحه را به تابع مي دهيم . مقادير را چاپ مي كنيم .

 agetest1.phpفايل 

 

 agetest2.phpفايل 
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  جستجو خطي

ايجاد مي كنيم كه در اين فايل يك آرايه موجود مي باشد كه  searcharray.phpابتدا يك فايل به نام 
داراي مقاديري مي باشد اين مقادير مي توانند از كاربر دريافت شده باشند يا از پايگاه داده دريافت 

يه جستجو كنيم . ابتدا شده باشد . با استفاده از تكنيك جستجو خطي مي خواهم اسمي را درون اين آرا
را براي بررسي قرار مي دهيم و  sيك تابع مي نويسيم كه يك ورودي ميگيرد و داخل اين تابع متغيير 

متغييري از جنس آرايه تعريف مي كنيم . يك حلقه قرار مي دهيم تا از اول آرايه تا آخر آرايه را جستجو 
تا تعدا آرايه شمارنده  0دريافت مي كنيم . حلقه از  countكند براي اين كار تعداد عناصر آرايه را با تابع 

دارد درون اين حقله دستور شرطي مي نويسيم تا آرايه با انديس شمارنده را با مقدار ورودي تابع 
مقايسه كند اگر برابر بود به اين معني است كه اين كلمه درون آرايه وجود دارد و بايد از حلقه خارج 

ميگذاريم بدين معني كه اين مقدار پيدا شده است و در آخر دستور شرطي مي  1بر را برا sشد و مقدار 
است يا خير اگر مخالف باشد يعني پيدا نشده و پيغامي مبني بر پيدا  1مخالف  sنويسيم كه آيا مقدار 

  نشدن براي كاربر چاپ مي كنيم .

 searcharray.phpفايل 
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  خروجي 

  

  مرتب سازي آرايه

ايجاد مي كنيم . در اين فايل ابتدا يك آرايه ايجاد مي كنيم و  sortarray.phpل به نام ابتدا يك فاي
مقادير آن را به صورت دستي وارد مي كنيم . يك تابع مي نويسيم كه مقدار آرايه را از بيرون ميگيرد و 

قه براي مرتب كردن ذخيره مي كنيم . دو حل tدرون متغيير  countتعداد مقادير آن را با استفاده از تابع 
ادامه پيدا مي كند و مقادير  1شروع مي شوند و تا تعداد عناصر آرايه منهاي  0آرايه مي نويسيم كه از 

آرايه را با استفاده از دستور شرطي مرتب مي كند در اين دستور ابتدا بررسي مي شود كه آيا خانه بعدي 
بزرگتر باشد مقدار كنوني را در متغيير ذخيره مي كنيم آرايه بزرگتر از خانه كنوني آرايه است يا خير اگر 

تا از بين نرود و سپس مقدار خانه بعدي را در خانه كنوني مي ريزيم و در آخر مقدار ذخير ه شده كه 
حاوي مقدار كنوني است را در خانه بعدي ذخيره مي كنيم اينگونه مقدار آرايه مرتب مي شود . در آخر 

 مقادير آرايه مرتب شده را چاپ مي كنيم . هم با استفاده از حلقه
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 sertarray.phpفايل 

 

  جستجو باينري

جستجو باينري از سرعت بسيا باالي نسبت به جستجو خطي مي باشد و براي مقادير زياد بسيار بهينه مي 
باشد . در الگوريتم باينري ابتدا مقادير بايد مرتب شده باشند اين الگوريتم به اين شكل عمل مي كند  

بتدا محل شروع جستجو  و عدد مي باشد اين الگوريتم ا 200كه فرض كنيد تعداد كل داده هاي ما برابر 
مي رود اگر اين عنصر عنصر  100پايان آن رامشخص مي كند و ميانه را انتخاب مي كند يعني سراغ عنصر 

مورده نظر ما باشد با يك حركت اين عنصر را پيدا كرده است . اگر عنصر ما بزرگتر باشد الگوريتم شروع 
نبال آن از ميانه بزرگتر است حال ميانه الگوريتم شروع ميكند چون عنصري كه د 101جستجو را از عنصر 

ميانه اين الگوريتم مي شود و اگر اين عنصر همان عنصر باشد با دو حركت  150تغيير مي كند و عنصر 
مي  151جستجو به پايان مي رسد و اگر دوباره عبارت مورده نظر بزرگتر باشد دوباره شروع الگوريتم از 

تغيير مي يابد . در واقع اين الگوريتم به گونه ايي عمل مي كند كه عنصر  175 باشد و ميانه الگوريتم به
كوچيكتر يا  ,وسط ليست انتخاب شده و با آرگومان جستجو مقايسه مي شود تا تعيين شود از آن بزرگتر 
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د شمساوي است . اگر آرگومان از عنصر انتخاب شده بزرگتر باشد جستجو در نيمه بااليي و اگر كوچكتر با
  در نيمه پاييني ليست ادامه پيدا مي كند .

 binerysearch.phpفايل 
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  اعداد زوج

. را چاپ ميكند 100تا  0د زوج بين ايجاد مي كنيم و با استفاده ازحلقه اعدا zoj.phpابتدا يك فايل به نام 
  تايي مي باشد . 2شمارنده اين حلقه 

 zoj.phpفايل 

 

بخش پذير مي باشند را چاپ مي كند . با استفاده از شرط  5اعداد كه بر حال برنامه ايي مينويسيم كه 
بخش پذير است بنابر اين آن را چاپ  5شود يعني بر   0مي شود و باقيمانده آن  5هر عددي كه تقسم بر 

  مي كنيم .

 baghimande5.phpفايل 

 

  تابع ميانگين

ون اين فايل يك تابع مي نويسيم كه يك آرايه ايجاد مي كنيم . در average.phpابتدا يك فايل به نام 
تعدا عناصر آرايه را  countاز اعداد ميگيرد و ميانگين آن را چاپ مي كند . ابتدا با استفاده از تابع 

محاسبه مي كنيم و با استفاده از حلقه مقادير آرايه را با هم جمع مي كنيم و در متغيير ذخيره مي كنيم 
  يم بر تعداد مي نماييم و چاپ مي كنيم .در آخر مقدار كل را تقس
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 average.phpفايل 

  
ايجاد مي كنيم . درون اين فايل ابتدا يك ورودي براي دريافت كلمه  srtlen1.phpابتدا يك فايل با نام 

مي دهد كه اين تابع مقدار ورودي كاربر  postاز كاربر ايجاد مي كنيم كه مقدار ورودي كاربر را به تابع 
ميفرستد . در اين فايل ابتدا بررسي مي كنيم كه آيا پارامتر  srtlen2.phpبه فايل  Ajaxرا با استفاده از 

ورودي به اين تابع ارسال شده است يا خير اگر ارسال شده باشد آن را در متغيير ذخيره مي كنيم و آن 
 ي دهيم كه اين تابع تعداد كاراكتر را بر ميگيرداند و آن را چاپ مي كنيم .م strlenمتغيير را به تابع 

 strlen1.phpفايل 
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 strlen2.phpفايل 

 

  جستجو درون رشته

مي توان يك آرايه را درون آرايه ديگر جستجو كرد . ابتدا يك فايل به نام  ()strposبا استفاده از تابع 
searchajax.php  ايجاد مي كنيم كه درون آن دو ورودي از كاربر دريافت مي كنيم . ورودي اول كلمه

 searchajax2.phpاست و ورودي دوم مقداري است كه بايد جستجو شود اين دو مقدار را به صفحه 
ارسال مي كنيم . در اين فايل ابتدا بررسي مي كنيم كه آيا ورودي به اين صفحه ارسال شده است يا 

مي دهيم كه  strposگر ارسال شده باشد اين دو ورودي را در متغيير ذخيره مي كنيم و به تابع خير ا
  شماره كاراكتر را بر ميگيرداند .

 searchajax.phpفايل 
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 searchajax2.phpفايل 

 

  تكرار رشته

مي توان يك رشته را به ميزان دلخواه تكرار كرد . ابتدا يك فايل به  ()str_repeatبا استفاده از تابع 
ايجاد مي كنيم كه دو ورودي از كاربر بگيرد اولي كلمه مورده نظر و دومي ميزان  repeatajax1.phpنام 

ميفرستد . در اين  repeatajax2.phpبه صفحه  Ajaxتكرار آن مي باشد و اين دو متغيير را با استفاده از 
فحه ابتدا بررسي مي كنيم كه آيا دو پارامتر به اين صفحه ارسال شده است يا خير اگر ارسال شده ص

  مي دهيم . ()str_repeatباشد آن دو را درون متغيير ذخيره مي كنيم و متغيير ها را به تابع 

 repeatajax1.phpفايل 
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 repeatajax2.phpفايل 
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 منابع

 

  كتاب مرجع كامل و مصورPHP 5  چاپ سوم . (مهندس مهرداد توانا و مهندس سعيد
 پژوهشي ساحر –هراتيان) انتشارات گروه مهندسي 

  زبان برنامه نويسيPHP 5 (محمد مصدري) . انتشارات ناقوس جلد اول 

  زبان برنامه نويسيPHP 5 جلد دوم . (محمد مصدري) انتشارات ناقوس 

  سايتwww.w3schools.com 

  سايتwww.php.net 

  سايتwww.en.wikipedia.org 

  اميدوارم با خواندن اين كتاب الكترونيكي به علم شما اضافه شده باشد .

  05/11/1392محسن رجبي 

  از طريق اين ايميل مي توانيد سواالت خود را با بنده در ميان بگذاريد .

m.kabir8895@yahoo.com 
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