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 PHPبخش اول : آموزش مقدماتی 

 PHPمعرفی زبان برنامه نویسی 

PHP چیست؟ 

 PHP  مخفف عبارت“PHP:Hypert ext  Preprecessor  است به معنای زبان پیش پردازنده مافوق متن. ”

 PHP  .یک زبان برنامه نویسی اسکریپتی پر کاربرد و اوپن سورس می باشد 

  اسکریپت هایPHP ند.بر روی سرور اجرا می شو 

  زبانPHP .رایگان است و شما می توانید آزادانه آن را دانلود و استفاده نمایید ، 

 چه چیزهایی را بایستی بدانید؟ PHPقبل از شروع آموزش 
در سایت تحلیل داده نمایید، بایستی با مفاهیم و زبان های  PHPقبل از این شروع به مطالعه بخش آموزش 

اشید. برای این منظور می توانید به بخش آموزش هر کدام از آن ها در سایت طراحی زیر آشنایی کافی داشته ب

 آموزشگاه تحلیل داده بروید :

 HTML زبان طراحی صفحات وب 

 CSS روش قالب دهی اجزا صفحات وب 

 J avaScri pt زبان اسکریپتی برنامه نویسی صفحات وب 

 چیست و چه کاربردی دارد؟ PHPیک فایل 
   فایل هایPHP  می توانند شامل متن، کدهایHTML  یاCSS اسکریپت های جاوا اسکریپت و یا کدهای ،

PHP .باشند 

   کدهایPHP  بر روی سرور اجرا شده و نتایج حاصله جهت نمایش در مرورگر کاربر، به صورتHTML 

 خالص ارسال می شوند.

  پسوند فایل هایPHP  به صورت.php .می باشد 

، به حدی قدرتمند است که می تواند PHPیک زبان برنامه نویسی جذاب و پرطرفدار است. زبان  PHPراهنمایی : 

 باشد. WordPressهسته اصلی برنامه نویسی بزرگترین تیم وبالگ دهی دنیا یعنی 

 ، آن قدر دارای امکانات است که می تواند بزرگترین شبکه اجتماعی دنیا یعنی فیسبوک را اجرا کند.PHPزبان 

به حدی ساده است که می توان آن را به عنوان اولین زبان برنامه نویسی سمت سرور  PHPز طرف دیگر، زبان ا

 آموخت.
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PHP چه کارهایی می تواند انجام دهد؟ 
  زبانPHP.می تواند محتویات دینامیک برای صفحات وب تولید کند ، 

 PHP  می تواند فایل های موجود بر روی سرور را ایجاد کرده، باز کند، بخواند، بنویسد، پاک

 کرده و در نهایت ببندد.

 PHP .می تواند اطالعات ارسالی از طرف فرم های وب را جمع آوری و پردازش کند 

 PHP  .می تواند کوکی ها را بر روی سرور ارسال و دریافت کند 

 PHP جود بر روی دیتابیس را اضافه کرده، حذف نموده و یا تغییر دهد.می تواند اطالعات مو 

  به وسیله زبانPHP.می توانید دسترسی کاربران را کنترل کنید ، 

  زبانPHP .می تواند اطالعات را رمزنگاری کند 

فایل  تولید کنید. بلکه می توانید تصاویر، HTML، شما فقط محدود نیستید تا خروجی PHPبا استفا ده از زبان 

و حتی فایل های تصویری فلش را نیز در خروجی نمایش دهید. عالوه بر این می توانید خروجی خود را  PDFهای 

 نیز تولید کنید. XMLبه صورت متن یا 

 استفاده کنیم؟ PHPچرا از 
 PHP  ،بر روی پلتفرم های مختلف مثل ویندوز، لینوکسUni x  و یا سیستم عاملMac .اجرا می شود 

  زبانPHP  ،با اکثر سرورهای رایج امروزی مثل آپاچیI I S .و ... سازگار است 

  زبانPHP .طیف گسترده ای از پایگاه های داده را پشتیبانی می کند ، 

 PHP  رایگان و آزاد بوده و به راحتی می توانید آن را از سرورهایPHP .دانلود نمایید 

  یادگیریPHP موثر بر روی سرور اجرا می شود. بسیار ساده بوده و به صورت قدرتمند و 

 

 PHP آموزش نصب زبان
  .سه جزو اساسی باید بر روی سیستم نصب شده باشد PHP به منظور راه اندازی صفحات وب

Mi : تقریبا با تمام برنامه های وب سرور کار می کند از جمله PHP سرور _سرور وب  crosof t ' s  I nt ernet  

I nf ormat i on Server  (I I S)  آنچه اغلب مواقع از ان استفاده می شودولی Apache Server است که  

تقریبا با تمام برنامه های  PHP سرور _همیشه آماده و رایگان در دسترس عموم قرار می گیرد. دیتابیس 

Oracl دیتابیس از جمله e و Sybase کار می کند. تجزیه گر یا PHP parser_ برای اینکه دستورهای  

parser ازش شود یکپرد PHP اسکریپتی ایجاد شده را بتوان به  HTML باید نصب شده باشد تا خروجی 

پارسر را روی سیستم نصب PHP مرورگر وب فرستاد. این راهنمای آموزشی شما را راهنمایی می کند چگونه

 .کنید
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 PHP Parser نصب

را نصب کرده اید تا بتوانید  PHP قبل از اینکه ادامه دهید مهم است اطمینان کسب کنید محیط درست و مناسب

  .طراحی کنید PHP برنامه های وب خود را به کمک

 .آدرس زیر را در آدرس باکس مرورگر خود وارد نمایید

ht t p://127.0.0.1/i nf o.php 

 را با موفقیت PHP را نشان دهد بدانید که وب سرور و PHP در صورتی که با این کار شما اطالعات مربوط به نصب

 .اید نصب کرده

 "configure Apache پیکربندی یا
 هستید، این بخش چگونگی ِویرایش پیکرندی فایل هایapache اگر در حال استفاده از از وب سرور

apache را تشریح می کند. 

 PHP.INI پیکرندی فایل
 .هست PHP سریع ترین روش برای تغییر دادن عملکرد ini  ،phpویا  PHP فایل پیکربندی

 IIS WINDOWSپیکر بندی 
I برای پیکربندی I S بر روی سیستم عامل ویندوز خود می توانید از I I S راهنمای مرجع I I S  که به همراه

 .فرستاده شده استفاده کنید

 PHP آموزش ساختار کدنویسی

 : PHP زبان Syntax آموزش ساختار دستوری یا 
شده و سپس نتایج خروجی جهت نمایش بر بر روی سرور اشاره  PHP همانطور که قبال اشاره کردیم، کدهای

را می توانید در هر جای  PHP ارسال می شود. یک کد HTML روی کامپیوتر کاربر، به صورت تگ های خالص

 : همانند کد مثال زیر  .پایان یابند  ، بایستی با عبارتPHP سند وب خود قرار دهید. اسکریپت های

php<? 

php?--<! 

 در این جا می نویسیدکدهای پی اچ پی را   // 

>--? 

?> 

 

 

مقداری  HTML معموال از تگ های PHP می باشد. یک فایل php. ، به صورتPHP پسوند پیش فرض فایل های

را داریم که با استفاده از  PHP تشکیل می شود. در کد مثال عملی زیر، یک فایل ساده PHP اسکریپت های
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Hel“ ، می تواند متن عبارت”echo“ به نام PHP یکی از توابع درون ساخته زبان l o worl d”  را در خروجی چاپ

 : کرده و نمایش دهد

php<? 

> html DOCTYPE! < 

> html < 

> body < 

  

 >h1<1<اولین صفحه پی اچ پی منh</ 

  

php?--<! 

;!""Hello World echo    

>--? 

  

> body/ < 

> html/ < 

?> 

 

 : نکته مهم 

 .( سیمکالون خاتمه یابند;بایستی حتما با )، PHP عبارات دستوری

 : PHP در زبان Comments آموزش درجه توضیحات 

Comment یک توضیح یا ، یک یا چند خط متن است که توسط کامپایلر خوانده نشده و اجرا هم PHP در کدهای 

ویسان، غیر فعال کردن نمی شود. از کامنت ها معموال برای درجه توضیحات مربوط به کدها برای سایر برنامه ن

یک بخش دستورات به صورت موقت و یا مشخص کردن بخش های مختلف کد استفاده می شود. به طور کلی 

 : توضیحات در موارد زیر کاربرد دارند

 به سایر خوانندگان و برنامه نویسان اجازه می دهد بفهمند شما چه کاری انجام می دهید. 

  بخش های مخالف کد کمک می کند. برخی موانع ممکن است پس از یک به خودتان در یادآوری و فهمیدن

مدت طوالنی به کدهای نوشته شده خود بازگردید، در اینجاست که بایستی بفهمید هر بخش چه کاری انجام 

 .می دهد

Comment ، چندین روش برای درجهPHP در زبان در کدها وجود دارد که همه را در مثال عملی زیر نشان داده  

 : ایم
php<? 

php?--<! 

 توضیح تک خط   // 

  

 شکل دیگر توضیح تک خط     #

  

/*    

 نحوه درج توضیح     

 چند      
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 خطی     

*/    

  

شما همچنین می توانید از توضیحات برای عدم اجرای یک بخش از دستور استفاده    // 

 کنید

;5 + /* + 15 */ 5 = x$       

;$x echo       

>--? 

?> 

 : PHP اهمیت بزرگ یا کوچک بودن حروف در 
el ، تمامی کلیدواژه های اصلی مثلPHP در زبان se ،i f ،whi l e ،echoزرگ ، کالس ها، توابع و ... به حروف ب

Case Senet یا کوچک حساس نیستند. به عبارت دیگر i ve نمی باشند. 

 : نوشتن آن ها بدون اشکال استیک کار را انجام داده و  echoo در کد مثال زیر، هر دستور

php<? 

php?--<! 

;>"--"Hello World!<br ECHO    

;>""Hello World!<br echo    

;>""Hello World!<br EcHo    

?> 

?> 

vari اما نام متغیرها یا abl e به حروف بزرگ و کوچک حساس هستند.  

col$ در کد مثال زیر، فقط دستور خط اول مقدار متغیر or Col$ نمایش خواهد داد. زیر سایر متغیرهایرا   oR 

 .به عنوان متغیرهای دیگری محسوب خواهند شد coLORR$ و

 PHP آموزش تعریف و استفاده از متغیرها در زبان
 .همانطور که می دانید، متغیرها، فضاهایی در حافظه برای نگهداری اطالعات هستند

ی عملی شده و پس از آن بایستی نام متغیر را تعیین کرد. مثال هاشروع  $، یک متغیر با کاراکتر PHPP در زبان

 .زیر، نحوه انجام کار را نشان می دهند

php<? 

php?--<! 

;!""Hello world = txt$   

;5 = x$   

;10.5 = y$   

>--? 

?> 

t$ پس از اجرا شدن قطعه کد مثال فوق، متغیر xt Hel مقدار متنی یا  l o worl d!  ،متغیررا خواهد داشت $x 

 .می شود 10.5نیز شامل مقدار  y$ و متغیر 5مقدار 

 : نکته کاربردی 

 .قرار دهید " "، بایستی مقدار آن ها را بین دو PHP در هنگام تعریف متغیرهای متنی در زبان
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 : نکته کاربردی 

ر، به ندارد. هر متغیدستور خاصی برای تعریف متغیرها  PHP بر خالف سایر زبان های برنامه نویسی رایج، زبان

 .محض مقداردهی شدن، ایجاد شده و قابل استفاده خواهد بود

 : PHP قوانین نام گذاری متغیرها در 
 age ،username و یا یک نام بلند و بامفهوم مثل y یا x ، می تواند یکم نام بسیار کوتاه مثلPHP یک متغیر در

 : بایستی نکات زیر را رعایت نمایید، PHP و ... داشته باشد. در نام گذاری متغیرهای

  شروع شده و پس از آن نام متنی تعیین می شود مثل $نام یک متغیر همواره با عالمت $age. 

  ( شروع شود _نام یک متغیر بایستی با یک حرف یا عالمت ). 

 نام یک متغیر نمی تواند با عدد شروع شود. 

 نام متغیرها در زبان PHPایر ( باشد و استفاده از س_روف انگلیسی، اعداد و )، فقط می تواند شامل ح

 .کاراکترها، غیر مجاز است

 نام متغیر در زبان PHP به حروف بزرگ و کوچک حساس بوده و یا Case Senset i ve  هستند. بنابراین

 .با هم متفاوت خواهند بود AGE$ یا Age$ و age$ متغیرهای

 : PHP نمایش مقدار متغیرها در خروجی 
. کد ، مقدار یک متغیر را بر روی خروجی نمایش دادecho ، معموال می توان با استفاده از دستورPHP اندر زب

 : مثال عملی زیر، نحوه نمایش مقدار یک متغیر متنی را نشان می دهد

php<? 

php?--<! 

;""W3Schools.com = txt$    

;!"$txt"I love  echo    

>--? 

?> 

 : خروجی همانند مثال قبل تولید می کندهمچنین، کد مثال زیر نیز، 

php<? 

php?--<! 

;""W3Schools.com = txt$    

;"!" . $txt . "I love " echo    

>--? 

?> 

 :راهنمایی 

 .و چاپ اطالعات در خروجی خواهیم پرداخت PHP در echo در درس بعدی، به آموزش کامل دستور
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 PHP  تعریف نوع داده ای استیک زبان برنامه نویسی بدون نیاز به 
، مجبور نیستیم نوع PHP اگر به کد مثال فوق دقت نمایید، متوجه می شوید که در هنگام تعریف یک متغیر

 .داده ای آن را به برنامه اعالم کنیم

دیل ، به صورت اتوماتیک، متغیر مورد نظر را به نوع داده ای متناسب با مقدار داده شده، تبPHPP خود زبان

صورت  آن را از نوع متنی و در PHPذخیره می کند. اگر مقدار متنی برای یک متغیر تعیین کرده باشید،  کرده و

 .تعیین عدد، متغیر را از نوع عددی مشخص می کند

تفاده یا جاوا، برنامه نویس بایستی قبل از مقداردهی و اس ++C ،CC اما در سایر زبان های برنامه نویسی مثل

 .نوع داده ای آن را برای کامپایلر مشخص کند از یک متغیر، حتما

 : PHP در متغیرهای (Scope) میدان دید 
 ، یک متغیر را می توانید در هر بخشی از اسکریپت که بخواهید، تعریف کنید. میدان دید یاPHP در زبان

Scope  دسترسی داشته و یک متغیر، محدوده ای را مشخص می کند که در آن می توانید به متغیر مورد نظر

 .آن را تغییر داده یا استفاده نمود

 : برای متغیرها به شرح زیر وجود دارد Scopee ، سه نوع میدان دید یاPHP در زبان

 l ocal  یا محلی 

 gl obal  یا سراسری 

 St at i c یا ثابت 

 .خواهیم پرداخت PHP حالت میدان دید متغیرها در 3در ادامه به تشریح هر یک از 

 : Global و عمومی Local حلیمتغیرهای م 
f اگر یک متغیر، خارج از محدوده یک unct i on تعریف شود، همانند متغیر x در کد مثال زیر، دارای میدان 

 .بوده و فقط در خارج آن تابع قابل استفاده است GLOBAL SCOPE دید عمومی یا

myTest درخارج از تابع X در کد مثال زیر، به دلیل تعریف متغیر t ،بروز  به کار بردن آن در داخل تابع باعث

 : خطا می شود

php<? 

php?--<! 

// global scope ;5 = x$    

  

{ ()myTest function    

 استفاده از  x در این تابع باعث بروز خطا می شود      // 

;>"<p></p$xinside function is:  >Variable x--"<p echo       

 }      

;()myTest      



17 
 

 7 واحد - دوم طبقه 651 الکپ - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

  

;>"</p$x"<p>Variable x outside function is:  echo     

?> 

?> 

f اگر یک متغیر، درونی یک تابع یا unct i on تعریف شود، مثل متغیر x لی در مثال زیر، دارای میدان دید مح

در  X بوده و فقط درون آن تابع قابل استفاده می باشد؛ در کد مثال زیر، به کار بردن متغیر LOCAL SCOPE یا

myTest خارج از تابع  : باعث بروز خطا می شود ()

php<? 

php?--<! 

{ ()myTest function    

// local scope ;5 = x$       

 ;>"<p></p$xinside function is:  >Variable x--"<p echo       

 }     

;()myTest    

  

 استفاده از  x در خارج از این تابع باعث بروز خطا می شود      // 

;>"</p$x"<p>Variable x outside function is:  echo    

?> 

?> 

 : نکته 

Local شما می توانید متغیرهای محلی  Vari abl es ک یبا نام های یکسان در توابع مختلف داشته باشید. زیرا  

Local متغیر محلی یا  .فقط درون تابع خود شناسایی شده و قابل استفاده است 

 

 

 : PHP در Global کاربرد واژه کلیدیآموزش  
gl از واژه کلیدی obal gl ، برای فراهم نمودن امکان دسترسی به یک متغیرPHP در  obal یا سراسری، درون  

gl یک تابع استفاده می شود. کد مثال زیر، نحوه استفاده از واژه کلیدی obal ده را به صورت عملی نشان دا 

 : است

php<? 

php?--<! 

;5 = x$    

;10 = y$    

  

{ ()myTest function    

;$y ,$x global       

;$y + $x = y$       

}     

  

;()myTest    

// outputs 15 ;$y echo    

>--? 

?> 
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gl تمای متغیرهای سراسری یا PHPاز طرف دیگر،  obal GLOBALS[i$ برنامه را در یک آرایه به نام  ndex] 

i نگهداری می کند. در این آرایه ndex سی به در واقع نام متغیرها می باشد. از این آرایه می توان برای دستر

تفاده متغیرهای سراسری برنامه، خواندن و یا تغییر مقدار آن ها درون توابع استفاده کرد. مثال زیر نحوه اس

 : از این آرایه را در عمل نشان می دهد

php<? 

php?--<! 

;5 = x$   

;10 = y$   

  

{ ()myTest function   

;]'y'[$GLOBALS + ]'x'[$GLOBALS = ]'y'[GLOBALS$      

 }    

  

;()myTest   

// outputs 15 ;$y echo   

>--? 

?> 

  PHP در static آموزش استفاده از واژه کلیدی 
رون متغیرهای دبه طور معمول، پس از این که یک تابع به طور کامل اجرا شده و عملیات آن پایان یابد، کلیه 

l تابع حذف می شوند. اما گاهی اوقات ممکن است بخواهیم یک متغیر محلی ocal  پس از اتمام تابع آن، پاک 

st نشود. برای این منظور بایستی از واژه کلیدی at i c  استفاده نمود. به این صورت که در هنگام تعریف

st متغیر مورد نظر، کلمه at i c از نام متغیر قرار می دهیم را همانند کد مثال زیر، قبل : 

php<? 

php?--<! 

{ ()myTest function    

;0 = $x static       

;$x echo       

;++x$       

}    

  

;()myTest    

;()myTest    

;()myTest    

>--? 

?> 

myTest در کد مثال فوق، هر بار که تابع آخرین بار دارای مقداری است که در  x فراخوانی شود، متغیر ()

 .اجرای تابع آن، به متغیر نسبت داده شده است

 : نکته 

l در کد مثال فوق، همچنان یک متغیر محلی یا x متغیر ocal ا برای تابع فوق محسوب شده و در سایر تابع ه 

 .قابل استفاده نیست
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 PHP آموزش چاپ خروجی در زبان

 : PHP در print و echo آموزش چاپ خروجی با دستورات

Pri ، دو راه اصلی برای چاپ مقدار در خروجی و نمایش به کاربر وجود دارد : دستورات PHP زباندر  nt  و 

echo. 

Pri و echo در مثال های این درس، از توابع nt  .برای چاپ خروجی بر روی صفحه استفاده خواهیم کرد 

pri و echo تابع های nt و نمایش خروجی بر روی صفحه  تقریبا عملکرد یکسانی داشته و از هر دو برای چاپ 

 .استفاده می شود

Pri و echo تفاوت اندکی بین توابع nt  : به صورت زیر وجود دارد 

ret دارای مقدار برگشتی یا echo تابع urn val ue نیست، در حالی که تابع pri nt را به عنوان خروجی  11عدد  

 می تواند یک یا چند echo د. از طرف دیگر تابعبر می گرداند که آن را می توان در سایر دستورات استفاده کر

Pri پارامتر را به عنوان ورودی دریافت کند )گرچه در عمل استفاده از آن بسیار کم است( ولی تابع nt نمی  

Pri در هنگام اجرا، کمی سریع تر از تابع echo تواند پارامتر ورودی داشته باشد. در نهایت تابع nt  .است 

 : PHP در echo رآموزش کار با دستو 

 .()echo یا echo را هم با پرانتز و هم بدون پرانتز می توان به کار برد. به صورت echo دستور

Text مثال نمایش متن : در کد مثال زیر، نحوه نمایش متن یا  را نشان داده ایم. توجه echoo به وسیله دستور 

 : نیز باشد HTML داشته باشید که متن مورد نظر، می تواند حاوی تگ های
php<? 

php?--<! 

;!">PHP is Fun--"<h2 echo   

;>""Hello world!<br echo   

;>""I'm about to learn PHP!<br echo   

;.""with multiple parameters ,"made " ,"was " ,"string " ,"This " echo   

?> 

?> 

Vari مثال نمایش متغیرها abl es Text) نمایش متندر مثال عملی زیر، نحوه  :  vari به همراه متغیر ( abl e  را

 : نشان داده ایم echo با استفاده از دستور
php<? 

php?--<! 

;""Learn PHP = txt1$   

;""TahlilDadeh.com = txt2$   

;5 = x$   

;4 = y$   
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;"$txt1>--"<h2 echo   

;>"<br$txt2"Study PHP at  echo   

;$y + $x echo   

?> 

?> 

 : PHP در Print آموزش کار با دستور 

Pri دستور nt Pri را نیز هم می توان با پرانتز یا بدون پرانتز به کار برد. به صورت  nt Pri یا  nt (). 

Text) مثال نمایش متن : کد زیر نحوه نمایش متن pri در خروجی را به وسیله دستور ( nt t نشان می دهد.  

 : نیز باشد HTML شامل تگ هایتوجه داشته باشید که متن می تواند 

php<? 

php?--<! 

;!">PHP is Fun--"<h2 print   

;>""Hello world!<br print   

;!""I'm about to learn PHP print   

?> 

?> 

vari مثال نمایش متغیر : کد زیر نحوه نمایش مقدار متغیرها abl es Pri به وسیله دستور  nt را در خروجی  

 : نشان می دهد

php<? 

php?--<! 

;""Learn PHP = txt1$   

;""W3Schools.com = txt2$   

;5 = x$   

;4 = y$   

  

;"$txt1>--"<h2 print   

;>"<br$txt2"Study PHP at  print   

;$y + $x print   

?> 

?> 

 : PHP در Data Tyes آموزش انواع داده ای 

ام دیگر، دارای انواع مختلفی هستند که هر کد، همانند سایر زبان های برنامه نویسی php متغیرها در زبان

 : را نشان داده است PHP کاربرد خاص خود را دارند. لیست زیر انواع داده ای مختلف زبان

 متغیر متنی یا st ri ng 

 متغییر عددی معمولی یا i nt eger 

 متغیر عددی اعشاری یا Fl oat doubl که به آن  e هم می گویند 

 متغیر درست یا غلط یا Bool ean 

 متغیر آرایه ای یا Array 
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 متغیر شی گونه یا obj ect 

 متغیر تهی یا Nul l 

 متعیر ارجاع به آدرس یا Resource 

 : PHP در String آشنایی با متغیر متنی 

St یک متغیر متنی یا ri ngعبارت است از مجموعه از کاراکترهای حرفی پشت سر هم مثل ، 

 .”!Hello World“ عبارت 

St متغیرهای متنی ri ng بایستی درون یک جفت یا "   "  : تعریف شوند. همانند کد مثال زیر 

php<? 

 php?--<! 

;!""Hello world = x$ 

;!''Hello world = y$ 

  

;$x echo 

 ;>"--"<br echo 

;$y echo 

?> 

?> 

 : PHP در Integer آشنایی با متغیرعددی 

i یک متغیر عددی ساده یا nt eger است. در  2.147.647تا  -2.147.648محدوده ، عددی غیر اعشاری در

i تعیین متغیرهای عددی nt eger  : بایستی نکات زیر را رعایت نمایید 

 یک متغیر عددی i nt eger  .حداقل بایستی دارای یک رقم عددی باشد 

 متغیرهای عددی i nt eger  .نمی توانند اعشار داشته باشند 

 یک متغیر عددی i nt eger  .باشدمی تواند مثبت یا منفی  

i یک x در مثال عملی زیر، متغیر nt eger هم مقدار و هم نوع متغیر را بر می  ()var_dump است. تابع 

 : گرداند

php<? 

 php?--<! 

;5985 = x$    

;)$x(var_dump    

>--? 

?> 
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 : PHP در Float آشنایی با متغیر اعشاری یا 

f یک متغیر اعشاری یا l oat قسمت اعشاری یا نمایی )کسری( می باشد.  شامل یک بخش عددی به همراه یک 

f به عنوان یک متغیر اعشاری x در کد مثال زیر، متغیر l oat تعریف و مقداردهی شده است. سپس به کمک  

 : ، نوع و مقدار متغیر را در خروجی نشان داده ایم()var_dump تابع
php<? 

 php?--<! 

;10.365 = x$    

;)$x(var_dump    

>--? 

?> 

 : PHP در Boolean با متغیر درست یا غلط آشنایی

Bool یک متغیر ean می تواند مقدار درست t rue یا غلط f al se را داشته باشد، همانند کد مثال زیر : 

php<? 

;true = x$ 

;false = y$ 

?> 

Bool متغیرهای ean  آموزش معموال در عبارت های شرطی مورد استفاده قرار می گیرند. در درس های آینده به

 .نحوه کار با دستورات شرطی خواهیم پرداخت

 : PHP در Array آشنایی با متغیر آرایه یا 

 .، مجموعه ای از دو یا چند متغیر هم نوع است که درون یک متغیر واحد تعریف می شوندArray یک آرایه یا

Car$ در کد مثال عملی زیر، نحوه تعریف و مقداردهی متغیر آرایه  و سپس به وسیله تابعرا نشان داده  

var_dumpp()مقدار و نوع آن را در خروجی چاپ کرده ایم ، : 
php<? 

 php?--<! 

;)"Toyota","BMW","Volvo"(array = cars$   

;)$cars(var_dump   

>--? 

?> 

 .در یک درس، به تشریح کامل نحوه کار با متغیرهای آرایه خواهیم پرداخت

 : PHP در object آشنایی با متغیر شی 

obj یک متغیر شی یا ect نوع داده ای است که هم مقدار داده متغیر و هم اطالعات الزم جهت پردازش داده ،

 .های آن را نگهداری می کند
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obj ، جهت استفاده از متغیر شی یاPHP در زبان ect بایستی آن را کامل و صریح تعریف نمود. برای این منظور  

cl ما ابتدا بایستی یک کالس ass تعیین شده و  calss برای شی تعریف کنیم. یک کالس با واژه کلیدی  

propert) ساختاری است که می تواند خواص i es) و متدهای (met hods) مربوط به متغیر obj ect را در خود  

 .نگهداری کند

Car مثال عملی زیر، نحوه تعریف کالس obj و سپس ایجاد یک متغیر یا  ect  به ناماز روی آن کالس  

$herbiee را نشان می دهد. پس از تعریف متغیر شی، می توان از آن در سطح کد برنامه استفاده کرد : 

php<? 

 php?--<! 

{ Car class   

{ ()Car function     

;""VW = model>---this$         

}     

} 

  

 ایجاد یک شی  // 

;()Car new = herbie$   

  

 نمایش خواص شی  // 

;model>-$herbie echo   

?> 

?> 

 .خواهیم پرداخت PHP به بررسی کامل نحوه کار با اشیا در object در درس آموزش شی یا

 : PHP در Null آشنایی با متغیر تهی یا 

Nul نوع داده ای l Nul یک متغیر خاصی است که فقط می تواند یک مقدار داشته باشد، خالی، تهی یا  l . 

Nul اییک متغیر از نوع داده  l lمتغیری است که مقداری به آن نسبت داده نشده است ،. 

 : راهنمایی 

Nul اگر یک متغیر را بدون مقدار تعریف کنید، به صورت خودکار از نوع l  .تعیین خواهد شد 

Nul همچنین با نسبت دادن مقدار l  : به یک متغیر، می توان آن را خالی کرد. همانند کد مثال زیر 

 

php<? 

 php?--<! 

;!""Hello world = x$    

;null = x$    

;)$x(var_dump    

>--? 

?> 
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 : Resource آشنایی با متغیر ارجاع به آدرس یا 

 ، درواقع یک نوع داده ای مجزا نیست. این نوع متغیر، درواقع نگهدارنده یکResource نوع داده ای ویژه

 .می باشد PHP کدهایارجاع یا آدرس به یک تابع، منبع و یا متغیر دیگر در 

dat ، فراخوانی پایگاه داده یاResource یک نمونه راجع از استفاده از نوع داده ای abase cal l  .می باشد 

یک مبحث کامال تخصصی است، به شرح توضیحات بیشتر  Resourcee ما در این درس، از آنجا که متغیر

 .نپرداخته و آن را به بخش های بعدی موکول می کنیم

 : PHP در زبان String ش کار با متن یاآموز 

است. در این درس به  ”!Hello World“ ، مجموعه ای پشت سر هم از کاراکترها مثل عبارتString یک

st بررسی مهم ترین و پرکاربردترین توابع کار با متن ها یا ri ng در PHP خواهیم پرداخت. 

  String به دست آوردن طول یک رشته متن یا 

را بر  String ، طول یا به عبارت دیگر تعداد کاراکترهای موجود در یک متغیر رشته ای یاPHP در ()strlen تابع

 .می گرداند

 : است را بر می گرداند 122که برابر  ”!Hello World“ کد زیر طول رشته

php<? 

php?--<! 

// outputs 12 ;)"Hello world!"(strlen echo   

>--? 

?> 

 String موجود در یک رشته متن یا شمارش تعداد کلمات

St ، می توانید تعداد کلمات موجود در یک متغیر متنیPHP در زبان ()str_word_count به وسیلع تابع ri ng 

 : است 2شمرده و برگردانید. کد زیر نحوه انجام این کار را نشان می دهد که خروجی آن عدد 

php<? 

php?--<! 

// outputs 2 ;)world!""Hello (str_word_count echo   

>--? 

?> 

 : PHP در String برعکس کردن یک رشته متنی یا 

St ، می تواند یک متغیر متنی یاPHP در زبان ()strrev تابع ri ng را برعکس کرده و در خروجی نمایش دهد .

 .کد زیر نحوه انجام این کار را نشان می دهد

php<? 
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php?--<! 

// outputs !dlrow olleH ;)world!""Hello (strrev echo    

>--? 

?> 

 .خواهد بود dlrow olleH! خروجی کد مثال فوق مقدار

 در String آموزش جستجو برای یک کلمه خاص در یک رشته متنی 

PHP  
St تابع rpos()به دنبال یک کلمه یا ، Text St در یک متغیر متنی  ri ng می پردازد. 

اند. اگر حال جستجو، پیدا شود، برنامه شماره اولین کاراکتر کلمه را بر می گرداگر مورد یکسانی با گزینه در  

 .بازگشت داده می شود FALSE هم کلمه مورد نظر در رشته ی متنی نباشد، مقدار

 : پرداخته ایم ”!Hello Worldd“ در متغیر متنی ”World“ به وسیله کد مثال زیر، به دنبال کلمه

 .در متن است ”World“ بوده که شماره اولین کاراکتر کلمه 6خروجی کد مثال فوق عدد 

 : نکته 

 .است نه یک 0شماره اندیس اولین کاراکتر در یک متغیر متنی، 

 : PHP در string آموزش جایگزین کردن یک کلمه درون متغیر متنی 
st به وسیله تابع r_ rapl ace() در PHP کاراکترهای جدیدی در یک، می توانید یک سری از کاراکترها را با 

St رشته متنی ri ngجایگزین کنید. در کد مثال عملی زیر، کلمه ، “worl d” را با کلمه “Dol l y” یمعوض کرده ا 

: 

php<? 

php?--<! 

!// outputs Hello Dolly ;)"Hello world!" ,"Dolly" ,"world"(str_replace echo   

>--? 

?> 

 PHP در String مرجع کامل کار با متغیر متنی 
St برای دریافت اطالعات راجع به لیست کامل توابع کار با متن ها یا ri ng در PHPبه بخش مرجع ، String ر د

 .سایت ما بروید

  PHP در Constant آموزش تعریف و کار با مقادیر ثابت یا
Const ant vari ها یا مقادیر ثابت، همانند متغیرها یا  abl es که پس از تعریف و هستند با این تفاوت  

 .مقداردهی، نمی توان مقدار آن را تغییر داده و یا خالی کرد

Const یک ant یک شناسه )یا نام( برای یک مقدار ثابت در برنامه بوده که در خالل اجرای اسکریپت، مقدار  
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Const  آن نمی تواند تغییر کند. نام یک ant الف تعریف ( شروع شود و بر خ_بایستی با یک حرف یا عالمت ) 

 .در ابتدای نام نیست $متغیرها، نیازی به استفاده ار 

 : نکته مهم 

Const بر خالف متغیرها، مقدارهای ثابت یا ant  به صورت خودکار و پیش فرض، در کل کد برنامه عمومی یا 

Global هستند. 

 

 

 PHP در Constant آموزش تعریف و کار با مقادیر ثابت یا 
Const ثابت یانحوه تعریف یک مقدار  ant  : 

Const برای تعریف یک ant  : از ساختار کلی زیر استفاده می شود PHP در 

php<? 

)insensitive-case ,value ,name(define 

?> 

 name : نام مورد نظر جهت Const ant  .را تعیین می کند 

 value : مقدار مورد نظر برای Const ant  .را مشخص می کند 

 Case : آیا نام تعیین می کند که Const ant به حروف بزرگ و کوچک حساس باشد یا خیر. به صورت  

f پیش فرض al se است. 

Const مثال عملی زیر، نحوه تعریف و استفاده از یک مقدار ثابت یا ant  : نشان می دهد PHP را در 

php<? 

php?--<! 

;)"Welcome to W3Schools.com!" ,"GREETING"(define     

;GREETING echo     

>--? 

?> 

Const در کد مثال زیر، نیز یک ant case sensi) با نام حساس به حروف بزرگ یا کوچک  t i ve)  ایجاد کرده

 : ایم

php<? 

php?--<! 

;)true ,"Welcome to W3Schools.com!" ,"GREETING"(define     

;greeting echo     

>--? 

?> 
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 Constant ها در PHP عمومی یا Global هستند : 
Const به صورت پیش فرض، مقادیر ثابت یا PHP در زبان ant Gl ها، در سراسر کد برنامه عمومی یا  obal  

  .ودهستند. به این معنا که آن ها را می توان توسط تمامی توابع و کالس ها برنامه فراخوانی و استفاده نم

 ا درون یک تابع تعریف نموده و از آن درر Constant در کد مثال زیر، نشان داده ایم چگونه می توان یک

 : خارج تابع استفاده کرد

php<? 

php?--<! 

;)"Welcome to W3Schools.com!" ,"GREETING"(define     

  

{ ()myTest function     

;GREETING echo        

}      

   

;()myTest     

>--? 

?> 

 

 : PHP در زبان operators آموزش کار با عملگرها یا 
operat از عملگرها یا ors  ، برای انجام عملیات های ریاضی یا مقایسه ای بر روی متغیرها وPHP در زبان 

 ، عملگرها به گروه های زیر تقسیم می شوند که در ادامه به تشریحPHP مقادیر استفاده می شود. در زبان

 : کامل هر یک از آن ها خواهیم پرداخت

 عملگرهای حسابی یا Arithmetic 

 عملگرهای انتصابی یا Assignment Operators 

 عملگرهای مقایسه ای یا Comparison Operators 

 عملگرهای کاهنده یا افزاینده Increment/Decrement 

 عملگرهای متنی یا String Operators 

 

  PHP در if else آموزش کار با ساختارهای شرطی

ی متفاوت بر حسب شرایط مختلف، استفاده می شود. برای مثال از ساختارهای شرطی، برای انجام عملیات ها

، مقدار 5بود، یک مقدار در خروجی چاپ شده و در صورت کوچکتر بودن آن از  5بزرگتر از  a اگر مثال عدد

 .دیگری نمایش داده شود

همانطور که گفتیم، شما می توانید از دستورات شرطی برای انجام کارهای خاصی، در صورت درست بودن یک 
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 .مقدار یا عدم اجرای آن ها، استفاده کنید

 : دارای ساختارهای شرطی مختلفی هستیم که در لیست زیر معرفی شده اند PHPP در زبان

 ساختار شرطی if statement : صورتی که شرط دستور این ساختار شرطی در i f درست باشد،  

 .غیر این صورت، کدی را اجرا نمی کند  کارهای تعیین شده برای آن را اجرا کرده و در

 ساختار شرطی if … else statement : این ساختار شرطی در صورت درست بودن شرط دستور i f  

el یک سری دستورات و در صورت درست نبودن آن، دستورات بخش see جرا می کندرا ا. 

 ساختار if … else if … else statement :  در این حالت می توان ساختارهای شرطی چندگانه تعریف

 .هر یک از بخش ها، دستورات آن بخش را اجرا می کند  کرده که در صورت درست بودن شرط

 ساختار شرطی swi t ch : با استفاده از ساختار شرطی swi t ch مختلف یک ، می توان بر حسب مقادیر

 .کرد  متغیر، دستورات خاصی را برای اجرا، تعیین

i آموزش کار با ساختار شرطی  f  : 

i ساختار شرطی fدر صورت درست بودن شرط تعیین شده، دستورات بدنه ، i f را اجرا می کند. ساختار کلی  

 : این دستور به شکل زیر است

 

 را در ”!Have a good day“ باشد، عبارت 20کمتر از  (HOUR) در مثال عملی زیر، در صورتی که مقدار ساعت

 : خروجی نمایش می دهد

php<? 

php?--<! 

;)"H"(date = t$    

  

{ )"20" < $t( if    

;!""Have a good day echo      

}    

>--? 

?> 

1 

2 

3 

i f  } ( شرط ) 

 شرط اجرا می شوند کدهایی که در صورت درست بودن     

 } 
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  if … else statement شرطیآموزش ساختار  

i این ساختار شرطی، در صورت درست بودن شرط دستور f یک سری دستورات و در صورت درست نبودن ،

el شرط آن، دستورات بخش se را اجرا می کند. شکل کلی نوشتن یک ساختار شرطی i f  … el se  به صورت

 : زیر است
php<? 

 ( if شرط{ ) 

 ت بودن شرط اجرا می شوند    کدهایی که در صورت درس       

}     

else 

{ 

 کدهایی که در صورت درست نبودن شرط اجرا می شوند    

} 

?> 

و  ”!Have a good day“ باشد، برنامه عبارت 20کمتر از  (HOUR) مثال عملی : در کد مثال زیر، اگر مقدار ساعت

Have a good ni“ در غیر اینصورت عبارت ght  : می دهدرا در خروجی نشان  ”

php<? 

php?--<! 

;)"H"(date = t$    

  

{ )"20" < $t( if    

;!""Have a good day echo       

{ else }      

;!""Have a good night echo       

}    

>--? 

?> 

 : if … else if … else statement آموزش ساختار شرطی 

i در ساختار شرطی f  … el se i f  … el se حالت مختلف تعیین می  2برای اجرا در بیش از ، کد های مختلف

i شود. برنامه از دستور f i اول شروع به چک کردن شرط ها می کند، شرط هر  f el یا  se i f درست باشد،  

i دستور آن بخش اجرا شده و مابقی بدون اجرا رها می شود. اما اگر شرط هیچ کدام از بخش های f el یا  se 

i f el نهایت دستور بخشتعیین شده، درست نبود، در   se اجرا می شود.  

i ساختار کلی تعریف یک دستور شرطی f  … el se i f  … el see به صورت زیر است : 
php<? 

 ( if شرط{ )1 

 کدهایی که در صورت درست بودن شرط اجرا می شوند           

}     

 ( elseif شرط) 2 

{     

 اجرا می شوند2 و درست بودن شرط 1 کدهایی که در صورت درست نبودن شرط     

     }     
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else 

{      

 اجرا می شوند2 و 1 کدهایی که در صورت درست هیچ یک از شرط های     

}      

?> 

good morni“ باشد، عبارت 10کد مثال عملی زیر، اگر ساعت کمتر از  ng”  را در خروجی نمایش می دهد. اما اگر

good ni“ و در غیر این صورت عبارت ”good day“ باشد، عبارت 20ساعت کمتر از  ght  : را نشان خواهد داد ”
php<? 

php?--<! 

;)"H"(date = t$    

  

{ )"10" < $t( if    

;!"" good morning echo      

{ )"20" < $t( elseif }        

;!"" good day echo           

{ else }             

;!""good night echo                  

}      

>--? 

?> 

  PHP در switch آموزش کار با ساختار شرطی 

swi ساختار شرطی t ch را به طور مفصل در درس بعدی آموزش خواهیم داد. 

 : PHP در switch آموزش کار با ساختار دستوری 

swi از ساختار دستوری t ch ه متغیر یا حالت استفاد، برای اجرای دستورات مختلف بر حسب مقادیر متفاوت یک

 .می شود

swi به عبارت دیگر، از دستور t ch وک می توان برای اجرای یکی از بلوک های دستور متفاوت از بین چندین بل

 .دستور تعیین شده، بر حسب مقدار یک مقدار متغیر استفاده کرد

swi ساختار کلی نوشتن یک دستور t ch به صورت زیر است : 
php<? 

{ )n( switch 

:label1 case     

;label1=n ifcode to be executed          

;break         

:label2 case     

;label2=n ifcode to be executed          

;break         

:label3 case     

;label3=n ifcode to be executed          

;break         

...     

:default     

;n is different from all labels ifcode to be executed          
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} 

?> 

swi نحوه کار ساختار دستوری t ch به صورت زیر است : 

expressi در ابتدای ساختار، یک عبارت یا on داریم که در کد فوق با حرف n  مشخص شده است. این عبارت

 .ک بار سنجیده شده و مقدار آن در حافظه قرار می گیردمعموال یک متغیر بوده و در ابتدای اجرای ساختار ی

 های ساختار مقایسه می شود. اگر مقدار عبارت با هر یک از مقادیر Case سپس مقدار عبارت با مقدار هر یک از

Case ها یکسان بود، دستورات آن Case اجرا می شود. از دستور break در پایان هر Case برای جلوگیری از ،

های بعد  Case استفاده نکنیم، دستورات break های ساختار استفاده می شود. اگر از Case رای سایرادامه اج

ا ای که مقدار آن با متغیر ساختار برابر بوده است، نیز اجرا خواهد شد که معموال نتیجه مورد نظر م Case از

 .نیست

swi ساختارهای  Case با مقدار هیچ یک از n در صورتی که مقدار عبارت t ch برابر نباشد، دستورات بخش 

def aul t  .اجرا خواهد شد 

 مثال 

f$ در مثال زیر یک متغیر به نام avcol or را خواهد داشت. سپس مقدار  red تعیین کرده ایم که مقدار اولیه 

 .شود اجرا می red اول با مقدار Case مقایسه شده و دستور Case این متغیر با مقدارهای تعیین شده در هر

ها اجرا نخواهد  Case ها، دستورات سایر Case در پایان تمامی دستورات break به علت به کار بردن عبارت

 .شد
php<? 

php?--<! 

;""red = favcolor$   

{ )$favcolor( switch   

:""red case     

;!""Your favorite color is red echo         

;break         

:""blue case     

;!""Your favorite color is blue echo         

;break         

:""green case     

;!""Your favorite color is green echo         

;break         

:default     

;!""Your favorite color is neither red, blue, nor green echo         

} 

>--? 

?> 
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 PHP در while loop آموزش کار با حلقه های 

تا زمانی که شرط تعیین شده برای آن، درست باشد، مجموعه دستورات بدنه خود را به  while loop حلقه

 .صورت پشت سر هم تکرار می کند

در بعضی مواقع می خواهید یک دستور یا دستورات خاصی، برای چندین بار به صورت پشت سر هم اجرا شوند. 

یکسان را چندین بار در یک اسکریپت بنویسید، می توانید آن را یک بار در یک حلقه به جای این که یک کد 

 .نوشته و سپس با مکانیزم های کنترلی پیش بینی شده، تعداد دفعات اجرای آن را مشخص کنید

 : نوع حلقه تکرار داریم که عبارتند از PHP ،4 در زبان

 حلقه whi l e : حلقه whi l eا تا زمانی که شرط تعیین شده برای آن درست ، مجموعه دستورات خود ر

 .باشد، اجرا می کند

 حلقه do… whi l e : حلقه do…whi l e  یک بار دستورات تعیین شده برای آن را اجرا کرده و سپس ،

 .تا زمانی که شرط تعیین شده برای آن درست باشد، به اجرای کدها ادامه می دهد

 حلقه f or f حلقه :  orنه خود را به تعداد تعیین شده، تکرار می کند، مجموعه دستورات بد. 

 حلقه f oreach : حلقه f oreach معموال برای کار با ساختار مجموعه ای مثل آرایه ها استفاده شده و ،

 .مجموعه دستورات خود را به اعضای هر یک از اعضای آرایه، یک بار اجرا می کند

  PHP در while loop آموزش کار با حلقه 

whi حلقه l e l oop تا زمانی که شرط تعیین شده برای آن درست باشد، مجموعه دستورات خود را اجرا می کند. 

whi ساختار کلی نوشتن یک حلقه l e به صورت زیر است : 
php<? 

{ )truecondition is ( while 

;code to be executed     

} 

?> 

 مثال

از  x$ قرار می دهد. سپس تا زمانی که مقدار متغیر 1را برابر  x$ در مثال عملی زیر، برنامه ابتدا مقدار متغیر

whi کمتر یا مساوی آن باشد، دستورات حلقه 5 l e پشت سر هم اجرا می شود. به وسیله دستور x++ هر بار ،

 : یک واحد افزایش می یابد x$ که دستورات حلقه اجرا می شود، مقدار متغیر
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php<? 

 php?--<! 

 ;1 = x$    

{ )5 <= $x(while    

;<">br-- $x"The number is:  echo       

;++x$       

 }      

?> 

?> 

  PHP در do…while آموزش کار با حلقه

، همیشه یک بار دستورات بدنه خود را اجرا کرده و سپس شرط تعیین شده برای آن را بررسی  do..while حلقه

 .مجددا دستورات حلقه اجرا می شودمی کند. تا زمانی که این شرط درست باشد، 

 : به صورت زیر است do…while ساختار دستوری نوشتن یک حلقه
php<? 

{  do 

;code to be executed       

;)truecondition is ( while }  

?> 

 مثال

 دستورات خودرا برابر یک قرار می دهد سپس حلقه یک بار  x$ در کد مثال عملی زیر، ابتدا برنامه مقدار متغیر

را نیز یک واحد افزایش ی دهد. سپس  x را بدون توجه به درستی یا عدم درستی شرط اجرا می کند و مقدار

چک شده و تا زمانی که شرط فوق درست باشد، اجرای  (کوچکتر یا مساوی آن است 5از  x$ این که) شرط حلقه

 : دستورات ادامه می یابد
php<? 

 php?--<! 

 ;1 = x$    

{ do    

;>"-- < br $x"The number is:  echo       

;++x$       

;)5 <= $x( while }     

?> 

?> 

 : نکته

do…whi توجه داتشه باشید که شرط حلقه l e  .در انتهای حلقه و پس از اجرای کامل دستورات آن چک می شود

do…whi بنابراین حتی اگر شرط حلقه l e  آن حداقل یک بار اجرا خواهند از ابتدا هم نادرست باشد، دستورات

 .شد

 مثال 
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را تنظیم کرده و یک بار دستورات حلقه را اج 6را بر روی  x$ در کد مثال عملی زیر، برنامه ابتدا مقدار متغیر

می کند. سپس در انتهای اجرای حلقه، شرط آن را چک کرده و به دلیل غلط بودن شرط، از تکرار دستورات حلقه 

 : خودداری می شود
php?< 

 php?--<! 

;6 = x$    

{ do   

;>"--<br $x"The number is:  echo      

;++x$      

;)5 <= $x( while }    

?> 

?> 

f حلقه های or f و  oreach را به صورت جداگانه در درس بعدی آموزش خواهیم داد. 

  PHP در Function آموزش کار با تابع 

f از تابع ها یاناشی  PHP قدرت اصلی زبان برنامه نویسی unct i on های آن می باشد. زبان PHP  دارای بیش از

 .تابع پیش ساخته برای انجام امور مختلف برنامه نویسی است 1000

 .، کاربر می تواند تابع های دلخواه خود را نیز تعریف کندPHP در کنار تابع های از پیش تعریف شده زبان

ت که می توان آن را چندین بار در سطح برنامه استفاده کرد. به یک تابع، مجموعه یا بلوکی از دستورات اس

 عبارت دیگر، در یک تابع مجموعه کدهایی را تعریف کرده و هر زمان که نیاز داشتید، آن کدها اجرا شوند، فقط

 .با استفاده از نام تابع، آن را فراخوانی کرده و مجموعه کدها را اجرا می کنید

 :نکته

که توابع به محض لود شدن صفحات اجرا نخواهد شد، بلکه بایستی آن را فراخوانی یا در  توجه داشته باشید

Cal اصطالح l  .نمایید 

  PHP آموزش تعریف تابع های دلخواه کاربر در 

f با استفاده از واژه کلیدی unct i on و با ساختار زیر می توانید یک تابع دلخواه را در زبان PHP تعریف کنید. 
php<? 

{ ()functionName ionfunct 

;code to be executed     

} 

?> 

 :نکته
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 .ست( شروع شده و استفاده از اعداد در ابتدای نام ها مجاز نی_نام یک تابع بایستی با یک حرف یا عالمت )

 راهنمایی

کد  در نامی را برای تابع خود انتخاب کنید که منعکس کننده عملکرد آن بوده و بعدا بتوانید آن را راحت تر

 .تشخیص دهید

 :نکته2

Case-senset) ، حساس به حروف بزرگ یا کوچکPHP نام تابع ها در زبان i ve) نیست. 

کت باز ایجاد کرده ایم. کاراکتر )}( یا برا ()writeMsg مثال عملی : در کد مثال عملی زیر، یک تابع با نام 

 انتهای کدهای تابع را مشخص می کند. تابعابتدای محدوده کدهای تابع و کاراکتر ){( یا براکت بسته، 

writeMsg() عبارت “Hel l o worl d” در خروجی چاپ کرده و برای اجرای آن کافی است تا با نوشتن نام  را

  :تابع در کد، فراخوانی نشود
php<? 

php?--<! 

{ ()writeMsg function 

;!""Hello world echo     

} 

  

function// call the  ;()writeMsg 

>--? 

?> 

  PHP آموزش ارسال پارامتر به تابع در زبان

 یا به تابع ارسال کنید. یک پارامتر Argument می توانید اطالعات مورد نظر خود را از طریق پارامترها یا

Argument کامال شبیه متغیر عمل نمی کند. 

ه باشید، تعداد آرگومان یا پارامتر که نیاز داشتآرگومان را بایستی در پرانتز جلوی نام تابع تعریف کنید. هر 

 .می توانید برای تابع تعیین نمایید، فقط بایستی آن ها را با کاراکتر کاما )،( از هم تفکیک نمایید

 

f$ کد مثال عملی زیر دارای یک تابع تک آرگومان به ناممثال عملی :  name می باشد. هنگامی که تابع 

familyName() افراخوانی ی Cal l J یک نام مثل fanme$ می شود، به وسیله آرگومان  ani را به تابع  

 ارسال کنیم که در بدنه دستورات آن استفاده خواهد شد. سپس تابع چندین نام و نام خانوادگی را با نام

J) یکسان ani  : و فامیلی های متفاوت در خروجی چاپ می کند (
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php<? 

php?--<! 

{ )$fname(familyName function 

;>"--Refsnes.<br $fname" echo     

} 

  

;)"Jani"(familyName 

;)"Hege"(familyName 

;)"Stale"(familyName 

;)"Kai Jim"(familyName 

;)"Borge"(familyName 

?> 

?> 

year$ : در کد مثال عملی زیر نیز یک تابع با دو پارامتر به نام های 2مثال عملی  f$ و  name تعریف شده 

 .است. تا بع نام هر شخص با سال تولد آن را در خروجی چاپ می کند

php<? 

php?--<! 

{ )$year ,$fname(familyName function 

;>"--<br $yearRefsnes. Born in  $fname" echo     

} 

  

;)"1975" ,"Hege"(familyName 

;)"1978" ,"Stale"(familyName 

;)"1983" ,"Kai Jim"(familyName 

?> 

?> 

  PHP مقدار پیش فرض پارامترها در تابع 

 کد مثال زیر، نحوه استفاده از یک تابع با مقدار پیش فرض برای پارامترهای آن را نشان می دهد. اگر تابع

setHei ght را بدون آرگومان فراخوانی کنید )مثل فراخوانی دوم تابع در مثال(، پارامتر مقدار پیش فرض  ()

def یا aul t  val ue تعیین شده برای آن را استفاده خواهد کرد : 
php<? 

php?--<! 

{ )50 = $minheight(setHeight function 

;>"--<br $minheight"The height is :  echo     

} 

  

;)350(setHeight 

// will use the default value of 50 ;()setHeight 

;)135(setHeight 

;)80(setHeight 

?> 

?> 
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  PHP در تابع Return Value مقدار برگشتیآموزش  

 Return ، می تواند پس از اجرای کامل کدهای خود مقداری را به عنوان مقدار بازگشتی یاPHP هر تابع در

Value به برنامه بازگرداند. 

ret برای این منظور بایستی از دستور urn تابع هدر انتهای کد تابع استفاده کرد. همانند کد مثال عملی زیر ک 

sum() در انتها، مقدار متغیر $z را به عنوان مقدار بازگشتی بر می گرداند : 
php<? 

php?--<! 

{ )$y ,$x(sum function 

;$y + $x = z$     

;$z return     

} 

  

;>"--"<br . )10 ,5(sum . "5 + 10 = " echo 

;>""<br . )13 ,7(sum . "7 + 13 = " echo 

;)4 ,2(sum . "2 + 4 = " echo 

?> 

?> 

 

 : PHP در زبان Array آموزش کار با آرایه یا

می تواند چندین مقدار را درون یک متغیر واحد نگهداری کند. همانند کد مثال زیر که در  Array یک آرایه یا

car$ آن یک متغیر آرایه ای به نام تعریف نموده و سه مدل خود رو به عنوان اعضای آن مشخص شده اند.  

 : کمک اندیس یا شناسنامه هر عضو، نام آن را در خروجی نشان داده ایمسپس به 
php<? 

php?--<! 

;)"Toyota" ,"BMW" ,"Volvo"(array = cars$ 

;"." . ]2[$cars . " and " . ]1[$cars . ", " . ]0[$cars . "I like " echo 

>--? 

?> 

 یک آرایه چیست؟

 که می تواند در یک زمان واجد چندین مقدار را در خود جای ، نوع خاصی از متغیرهاستArray یک آرایه یا

 .دهد

به  اگر شما یک لیستی از آیتم ها )مثل لیست نام ماشین ها( داشته باشید، نگهداری آن ها در متغیرهای تکی

  صورت زیر خواهد بود

php<? 

;""Volvo = cars1$ 

;""BMW = cars2$ 
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;""Toyota = cars3$ 

:?> 

 3 بین نام ماشین ها حرکت کرده و نام یک خودرو خاص را پیدا کنید، بدتر این که به جای حال اگر بخواهید

 !ماشین در لیست خود داشته باشید؟ 300ماشین، 

val است. یک آرایه می تواند تعداد زیادی مقدار یا Array راه حل، ایجاد یک آرایه یا ue مشابه  را با یک نام

آن دسترسی  (index) توانید به مقدار هر متغیر، با استفاده از شماره اندیسدر خود ذخیره کند. سپس می 

 .داشته باشید

  PHP در Array آموزش تعریف آرایه

 : برای تعریف یک آرایه به صورت زیر استفاده می شود ()array از تابع PHP در زبان

;()array 

 : داریم Array نوع آرایه PHP ،3 در زبان

 آرایه اندیس دار I ndexed Arrays i آرایه ای که در آن هر عضو یا یک اندیس :  ndex  مشخص می

 .شود

 آرایه رابطه ای یا Associative Arrays : در این نوع آرایه هر کلید دارای یک نام است. 

 آرایه های چند بعدی (Multidimensianal Arrays) :  در این نوع آرایه دو یا چند آرایه به صورت

 .چند بعدی تعریف شده استتو در تو و 

 دو راه برای تعریف آرایه های اندیس وار یا : Indexed Arrays آموزش کار با آرایه های اندیس وار

Indexed Arrays وجود دارد : 

i اندیس یا ndex  را می توان به صورت خودکار به هر عضو آرایه نسبت داد. در این حالت اندیس آرایه از

 : نند کد زیرصفر شروع می شود، هما

php<? 

;)"Toyota" ,"BMW" ,"Volvo"(array = cars$ 

?> 

i یا می توانید اندیس یا ndex یررا به صورت دستی در هنگام تعریف اعضای آرایه تعیین کنید. همانند کد ز : 

php<? 

;""Volvo = ]0[cars$ 

;""BMW = ]1[cars$ 

;""Toyota = ]2[cars$ 

?> 

 : مثال عملی
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cars$ یک آرایه به نام در کد مثال زیر را تعریف نموده و سه عضو برایش تعیین کرده ایم. سپس برنامه یک  

 : عبارت متنی جلوی مقدار هر عضو آرایه را در خروجی نشان می دهد
php<? 

php?--<! 

;)"Toyota" ,"BMW" ,"Volvo"(array = cars$ 

;"." . ]2[$cars . " and " . ]1[$cars . ", " . ]0[$cars . "I like " echo 

>--? 

?> 

  ()Count آموزش بدست آمدن طول آرایه با استفاده از تابع

Count به وسیله تابع رد. می توان طول یک آرایه یا به عبارت دیگر تعداد اعضای آن را به دست آو PHP در ()

 : در مثال عملی زیر کد انجام کار را نشان داده ایم

php<? 

php?--<! 

;)"Toyota" ,"BMW" ,"Volvo"(array = cars$ 

;)$cars(count echo 

>--? 

?> 

 : حرکت درون یک آرایه اندیس وار

f به وسیله یک حلقه مثل or  l oop  می توان به راحتی درون یک آرایه حرکت نموده و به مقایسه اعضای آن

 .دسترسی داشت

cars$ در کد مثال عملی زیر، یک متغیر به نام  غیرتعداد اعضای آن را شمرده و در مترا تعریف کرده و سپس  

$arrlength  ،ریخته ایم. سپس از این متغیر به عنوان شمارنده حلقه استفاده نموده و با حرکت درون آن

 : مقدار تمامی اعضای حلقه را در خروجی چاپ کرده ایم
php<? 

php?--<! 

;)"Toyota" ,"BMW" ,"Volvo"(array = cars$ 

;)$cars(count = arrlength$ 

  

{ ++)$x ;$arrlength < $x ;0 = $x(for 

;]$x[$cars echo     

;>"--"<br echo     

} 

?> 

?> 

 : Associative Arrays آموزش کار با حلقه های رابطه ای یا

Associ آرایه های رابطه ای یا at i ve Arrays آرایه هایی هستند که در آن هر عضو یک نام منحصر به فرد و  

 : دارد. دو راه کلی برای تعریف آرایه های رابطه ای به شکل های زیر وجود داردیک مقدار 
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php<? 

;)"43"=>"Joe" ,"37"=>"Ben" ,"35"=>"Peter"(array = age$ 

?> 

 یا
php<? 

;""35 = ]'Peter'[age$ 

;""37 = ]'Ben'[age$ 

;""43 = ]'Joe'[age$ 

?> 

 : اسکریپت به صورت زیر به کار بردسپس می توان این آرایه های رابطه ای را در یک 
php<? 

php?--<! 

;)"43"=>"Joe" ,"37"=>"Ben" ,"35">--="Peter"(array = age$ 

;."" years old . ]'Peter'[$age . "Peter is " echo 

?> 

?> 

  حرکت درون آرایه های رابطه ای

f بایستی از یک حلقهبرای حرکت درون یک آرایه رابطه ای و دسترسی به اعضای مختلف آن،  oreach  همانند

 : مثال زیر استفاده کنید
php<? 

php?--<! 

;)"43"=>"Joe" ,"37"=>"Ben" ,"35">--="Peter"(array = age$ 

  

{ )$x_value => $x as $age(foreach 

;$x_value . ", Value=" . $x . "Key=" echo     

;>""<br echo     

} 

?> 

?> 

  Multidimensionol Arrays آرایه های چند بعدی

 .آرایه های چند بعدی را در یک درس مجزا به طور کامل آموزش خواهیم داد

 PHP در (Sorting Array) آموزش مرتب سازی آرایه ها
 .المنت های یک آرایه را می توان بر حسب حروف الفبا یا اعداد، به ترتیب نزولی یا صعودی مرتب کرد

م، را به شما آموزش دهی PHP نحوه کار با توابع مرتب کننده اعضای آرایه ها در در این درس قصد داریم تا

 : این تابع ها عبارتند از

 تابع Sort  .، اعضای آرایه را به ترتیب صعودی مرتب می کند()

 تابع rsort  .، اعضای آرایه را به ترتیب نزولی مرتب می کند()
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 تابع assort()آرایه های رابطه ای ، (associative arrays) را در جهت صعودی بر حسب مقدار یا 

value آن ها مرتب می کند. 

 تابع ksort()آرایه های رابطه ای یا ، associative arrays  را در جهت صعودی بر حسب مقدار کلید

 .آن ها مرتب می کند key یا

 تابع arsort()آرایه های رابطه ای را در جهت نزولی بر حسب مقدار یا ، value آن ها مرتب می کند. 

 تابع krsort()آرایه های رابطه ای را در جهت نزولی و بر حسب مقدار کلید یا ، key  آن ها مرتب می

 .کند

  PHP در ()sort آموزش کار با تابع

بر حسب حروف الفبا و در جهت صعودی  ()sort را به وسیله تابع Cars$ در کد مثال عملی زیر، اعضای آرایه

 : ایممرتب کرده 

php<? 

php?--<! 

;)"Toyota" ,"BMW" ,"Volvo"(array = cars$   

;)$cars(sort   

>--? 

?> 

 : 2مثال عملی 

 : را بر حسب عدد در جهت صعودی مرتب کرده ایم numbers$ در کد مثال عملی زیر نیز، اعضای آرایه

php<? 

php?--<! 

;)11 ,22 ,2 ,6 ,4(array = numbers$   

;)$numbers(sort   

>--? 

?> 

  PHP در ()rsort آموزش کار با تابع
 : مثال عملی

 را بر حسب حروف الفبا و به صورت نزولی مرتب Cars$ ، اعضای آرایه()rsort در مثال زیر با استفاده از تابع

 : کرده ایم

 

php<? 

php?--<! 

;)"Toyota" ,"BMW" ,"Volvo"(array = cars$   

;)$cars(rsort   
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>--? 

?> 

 

 : 2مثال 

لی را بر حسب اعداد و به صورت نزو cars$ ، اعضای آرایه()rsort در کد مثال عملی زیر نیز با استفاده از تابع

 : مرتب کرده ایم decending یا
php<? 

php?--<! 

;)11 ,22 ,2 ,6 ,4(array = numbers$    

;)$numbers(rsort    

>--? 

?> 

  PHP در ()asort آموزش کار با تابع

 value اعضای یک آرایه رابطه ای را بر حسب مقدار یا assort همانطور که در مقدمه هم اشاره کردیم، تابع

 .آن ها به صورت صعودی مرتب می کند

به صورت صعودی و بر  ()assort را با استفاده از تابع age$ در کد مثال عملی زیر، اعضای آرایه رابطه ای

 : ها مرتب کرده ایمآن  value حسب مقدار یا
php<? 

php?--<! 

;)"43"=>"Joe" ,"37"=>"Ben" ,"35">--="Peter"(array = age$   

;)$age(asort   

?> 

?> 

  PHP در ()ksort آموزش کار با تابع

آن ها به صورت  key را بر حسب مقدار کلید associative array ، اعضای یک آرایه رابطه ای یا()ksort تابع

آن  key را بر حسب مقدار کلید یا age$ می کند. در کد مثال عملی زیر، اعضای آرایه رابطه ای صعودی مرتب

 : ها به صورت صعودی مرتب کرده ایم
php<? 

php?--<! 

;)"43"=>"Joe" ,"37"=>"Ben" ,"35">--="Peter"(array = age$   

;)$age(ksort   

?> 

?> 
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  PHP در ()arsort آموزش کار با تابع

آن ها به صورت نزولی مرتب می کند.  value ، اعضای یک آرایه رابطه ای را بر حسب مقدار یا()assort تابع

ه آن ها ب value و بر حسب مقدار یا ()arsort را با استفاده از تابع age$ در کد مثال عملی زیر، اعضای آرایه

 : صورت نزولی مرتب کرده ایم

php<? 

php?--<! 

;)"43"=>"Joe" ,"37"=>"Ben" ,"35">--="Peter"(array = age$   

;)$age(arsort   

?> 

?> 

 : PHP در ()krsort آموزش کار با تابع

آن ها به صورت نزولی مرتب کند.  age می تواند اعضای یک آرایه رابطه ای را بر حسب کلید یا ()krsort تابع

 او به صورت نزولی بر حسب مقدار کلید ی ()jrsort را با استفاده از تابع age$ در کد مثال زیر، اعضای آرایه

key آن ها مرتب کرده ایم : 

php<? 

php?--<! 

;)"43"=>"Joe" ,"37"=>"Ben" ,"35">--="Peter"(array = age$   

;)$age(krsort   

?> 

?> 

 : PHP در Global variables آموزش کار با متغیر سراسری یا

به بعد معرفی شده و شامل  PHP 4.1.0 از زبان Superglobals variables متغیرهای سراسری ویژه یا

 .متغیرهای درونی ساخته ای می شوند که برای تمام پروژه و کد قابل دسترس و تغییر هستند

 Superglobal به عبارت دیگر تمامی تابع ها، کالس ها و متدهای پروژه به متغیرهای سراسری ویژه یا

variables ارند. برای این منظور هم نیاز به نوشتن کد خاص یا انجام کاری نخواهید داشتدسترسی د. 

 : عبارتند از PHP متغیرهای سراسری ویژه در

 $GLOBALS 

 $_SERVER 

 $_REQUEST 

 $_POST 

 $_GET 

 $_FILES 

 $_ENV 
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 $_COOKIE 

 $_SESSION 

خواهیم پرداخت و  Superglobal variables در این درس به آموزش برخی از متغیرهای سراسری ویژه

 .مابقی آن ها را در قسمت های دیگر تشریح می کنیم

  PHP در GLOBAL$ آموزش کار با متغیر سراسری

Supergl یک متغیر سراسری ویژه یا GLOBAL$ متغیر obal  vari abl e  است که برای دسترسی و مدیریت

gl متغیرهای سراسری obal  vari abl e در هر کجای کد برنامه PHP (استفاده م )ی حتی درون تابع ها یا متدها

gl ، کلیه متغیرهای سراسریPHP شود. زبان obal  vari abl e را در یک آرایه با نام $GLOBAL [index] 

 .نام متغیر در سطح برنامه است index نگهداری می کند که

 : مثال عملی

 را در کد superglobal variable $GLOBALS در کد مثال عملی زیر نحوه استفاده از متغیر سراسری ویژه

PHP نشان داده ایم : 

php<? 

 php?--<! 

 ;75 = x$ 

;25 = y$ 

   

 { ()addition function 

 ;]'y'[$GLOBALS + ]'x'[$GLOBALS = ]'z'[GLOBALS$     

} 

   

 ;()addition 

 ;$z echo 

>--? 

?> 

تعریف شده است، می توان از خارج از تابع نیز  GLOBAL$ توسط آرایه Z در کد مثال فوق، از آنجایی که متغیر

 .به آن دسترسی داشت

  PHP در SERVER$ آموزش کار با متغیر سراسری

است که اطالعات مربوط به  Superglobal Variable یک متغیر سراسری ویژه یا SERVER$ متغیر سراسری

 .در خود نگهداری می کندو مکان اسکریپت ها را  (paths) ، مسیرها(headers) هدرها

 : را آموزش داده ایم SERVER$ در کد مثال عملی زیر، نحوه استفاده از برخی المنت های متغیر

 php?--<! 

;]'PHP_SELF'[$_SERVER echo 



45 
 

 7 واحد - دوم طبقه 651 الکپ - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

;>"--"<br echo 

;]'SERVER_NAME'[$_SERVER echo 

;>""<br echo 

;]'HTTP_HOST'[$_SERVER echo 

;>""<br echo 

;]'HTTP_REFERER'[$_SERVER echo 

;>""<br echo 

;]'HTTP_USER_AGENT'[$_SERVER echo 

;>""<br echo 

;]'SCRIPT_NAME'[$_SERVER echo 

?> 

ح را که می توانید از آن ها استفاده کنید، به همراه توضی SERVER$ یست زیر مهم ترین المنت های متغیرل

 : نشان داده است

 $ SERVER [PHP-SELF]  سکریپت آن در حال اجراست را بر می المنت نام فایلی که هم اکنون ااین

 .گرداند

 $_SERVER['GATEWAY_INTERFACE'] این المنت ورژن Common Gate way Interface 

(CGI) که هم اکنون سرور در حال استفاده از آن است را برمی گرداند. 

 $_SERVER['SERVER_ADDR'] ری را بر می گردانداین المنت آدرس هاست سرور جا. 

 $_SERVER['SERVER_NAME'] این المنت نام هاست سرور جاری برای مثال 

(www.tahlildadeh.com) را بر می گرداند. 

 $_SERVER['SERVER_SOFTWARE'] این المنت مقدار متنی کد شناسایی سرور یا server 

identhfication string را مثل Apache/2.2.24 را بر می گرداند. 

 $_SERVER['SERVER_PROTOCOL'] این المنت ورژن و نام پروتکل اطالعات سرور یا 

information protocol را بر می گرداند، مثل HTTP/1.1. 

 $_SERVER['REQUEST_METHOD'] این المنت روش درخواست صفحه جاری یا Request 

mode را بر می گرداند مثل Post. 

 $_SERVER['REQUEST_TIME'] لمنتاین ا timestawp  شروع درخواست اجرای صفحه را بر می

 .1377687496گرداند، برای مثال 
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 $_SERVER['QUERY_STRING'] این المنت در صورتی که صفحه از query string  استفاده کرده

 .باشد، مقدار آن را بر می گرداند

 $_SERVER['HTTP_ACCEPT'] این المنت مقدار Accept header خواست یامربوط به در 

request جاری را بر می گرداند. 

 $_SERVER['HTTP_ACCEPT_CHARSET'] این المنت مقدار Accept_Charset header  مربوط

 .به درخواست جاری را بر می گرداند

 $_SERVER['HTTPS'] این المنت مقدار آدرس کامل URL  صفحه جاری را بر می گرداند )البته چندان

 .اثر هاست ها از آن پشتیبانی نمی کنند(کاربرد ندارد زیرا بر 

 $_SERVER['HTTP_REFERER'] این المنت مقدار secure HTTP protocol  ای که در سرور در

 .حال استفاده است را بر می گرداند

 $_SERVER['REMOTE_ADDR'] این المنت آدرس IP address  سروری که کاربر در حال مشاهده

 .رداندصفحه توسط آن است را بر می گ

 $_SERVER['REMOTE_HOST'] این المنت نام هاست سروری که (Host server)  کاربر به وسیله

 .آن در حال مشاهده صفحه است را بر می گرداند

 $_SERVER['REMOTE_PORT'] این المنت مقدار port  ای که کامپیوتر کاربر برای ارتباط با وب

 .سرور از آن استفاده می کند را بر می گرداند

 $_SERVER['SCRIPT_FILENAME'] این المنت آدرس کامل Pathname  که اسکریپت جاری بر

 .روی آن در حال اجراست را بر می گرداند

 $_SERVER['SERVER_PORT'] این المنت شماره port  ای که وب سرور برای ارتباط با کالنیت از آن

 .80استفاده می کند را بر می گرداند مثل 

 $_SERVER['SERVER_SIGNATURE'] این المنت ورژن سرور (server version)  و نام هاست

ای که به صفحات تولید شده توسط سرور اضافه شده اند را بر می  (virtual host name) مجازی

 .گرداند
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 $_SERVER['PATH_TRANSLATED'] این المنت مقدار آدرس مبتنی بر فایل سیستم file 

system based path  اسکریپت جاری را بر می گرداندمربوط به. 

 $_SERVER['SCRIPT_NAME']'  این المنت آدرس یا path اسکریپت جاری را بر می گرداند. 

 $_SERVER['SCRIPT_URI'] این المنت مقدار URI مربوط به صفحه جاری را بر می گرداند. 

  SERVER[' SERVER_ADMIN' val این المنت مقدار_$[ ue داده شده به directiveMIN SERVER_AD 

 اگر هاست شما به صورت مجازی )را بر می گرداند Configuration file در فایل تنظیمات برنامه یا

 Virtual hostاجرا می شود، این مقدار value تعیین شده برای سرور مجازی خواهد بود مثل 

)some@tahlildadeh.com 

  PHP در REQUEST_$ آموزش کار با متغیر سراسری

 HTML یک فرم Submit ، برای جمع آوری اطالعات پس ازPHP در REQUEST_$ متغیر سراسریاز 

 .استفاده می شود

 submit button و یک دکمه input field همراه با یک کادر ورودی FORM در کد مثال عملی زیر یک

را ارسال یا در  اطالعات فرم ”submit“ نشان داده شده است. هنگامی که کاربر با کلیک بر روی دکمه

تگ تعیین شده است، ارسال می  action به آدرس فایلی که در خاصیت data می کند، این submit اصطالح

اهید شود. در این مثال، ما اطالعات فرم را برای پردازش به خود صفحه جاری ارسال کرده ایم. اگر شما می خو

 س مورد نظر خود را به جای فایل جاری در خاصیتاین اطالعات به صفحه یا آدرس دیگری برود، بایستی آدر

action بنویسید. 

 input کادر متنی value برای جمع آوری اطالعات یا REQUEST_$ سپس می توانیم از متغیر سراسری ویژه

filed استفاده کنیم : 
>""fname=name "text"=typeinput < :Name 

>""submit=typeinput <   

  

  

php?--<! 

{ )"POST" == ]"REQUEST_METHOD"[$_SERVER( if 

collect value of input field//      

;]'fname'[$_REQUEST = name$     

{ ))$name(empty( if     

;""Name is empty echo         

{ else }     

;$name echo         

}     
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} 

>--? 

 PHP در POST_$ آموزش کار با متغیر سراسری

submi پس از ارسال یا در اصطالح HTML برای جمع آوری اطالعات یک فرم POST_$ سراسری از متغیر t آن به  

met روش hod=”POST” استفاده می شود. همچنین از متغیر $_POST می توان برای ارسال متغیرها یا 

vari abl es  .نیز استفاده کرد 

 : مثال

f در کد مثال عملی زیر، یک orm عاتبا یک کادر ورود اطال (i nput  f i el d) و یک دکمه ارسال (submi t  

but t on) داریم. هنگامی که کاربر بر روی دکمه “submi t در  کلیک می کند، اطالعات فرم به فایل تعیین شده ”

act خاصیت i on تگ 

ا اگر شما ارسال می شود. در این مثال، برای پردازش سریع اطالعات، صفحه را به خودش ارسال کرده ایم. ام

act دیگری بفرستید، کافی است آدرس و نام آن را در خاصیت PHP تمایل دارید اطالعات را به صفحه i on 

val) برای جمع آورس مقادیر POST_$ جایگزین کنید. در پایان کد، از متغیر سراسری ue)  کادر متن فرم

 : استفاده می کنیم

php<? 

>""fname=name "text"=typeinput < :Name 

>""submit=typeinput <   

  

  

php?--<! 

{ )"POST" == ]"REQUEST_METHOD"[$_SERVER( if 

collect value of input field//      

;]'fname'[$_POST = name$     

{ ))$name(empty( if     

;""Name is empty echo         

{ else }     

;$name echo         

}     

} 

>--? 

?> 

 : PHP در GET_$ کار با متغیر سراسریآموزش 

و ارسال آن به  Submit نیز می توان برای جمع آوری اطالعات یک فرم پس از GET_$ از متغیر سراسری

 .را نیز جمع آورس کند URL مقصد استفاده کرد. این متغیر همچنین می تواند اطالعات فرستاده شده توسط

 : لینک با چند پارامتر مثل کد زیر داشته باشیم حاوی یک HTML در نظر بگیرید که یک صفحه

php<? 

>a</$GETTest >"test_get.php?subject=PHP&web=W3schools.com"=a href< 
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?> 

Test“ هنگامی که کاربر بر روی لینک  $GET” کلیک می کند، پارامترهای “subj ect t“ به صفحه ”web“ و ” est  

get .php” ارسال می شوند. سپس در صفحه “t est _get .php” می توانید به این مقادیر یا val ues از طریق  

 .دسترسی داشته باشید GET_$ متغیر

t“ کد مثال زیر، اسکریپت مربوط به صفحه est-get .php” هدرا نشان می د : 

php<? 

 php?--<! 

;]'web'[$_GET . " at " . ]'subject'[$_GET . "Study " echo 

>--? 

?> 

 :نکته

 .بیشتر صحبت خواهیم کرد PHP در بخش آموزش فرم های GET_$ و POST_$ متغیرهایدرباره 

 PHP در (Form) آموزش مدیریت فرم بخش دوم :

  PHP در Form ت فرم هاآموزش مدیری

vari متغیرهای سراسری ویژه abl es  $_POST supergl obal برای جمع آوری اطالعات فرم ها در  GET_$ و 

 .به کار می روند PHP زبان

i) با دو کادر ورود اطالعات HTML Form کد مثال عملی زیر، یک فرم ساده nput  f i el ds)  و یک دکمه ارسال

submi) اطالعات t  but t on) را نشان می دهد. به ساختار کلی آن نگاهی می اندازیم : 
php<? 

>br><"name"=name "text"=typeinput < :Name 

>br><"email"=name "text"=typeinput < :mail-E 

>""submit=typeinput < 

?> 

submi“ هنگامی که کاربر اطالعات الزم را در کادرهای متنی فرم فوق وارد نموده و دکمه t برای ارسال را  ”

wel“ اطالعات کلیک می کند با اطالعات فرم به فایل come.php” که در خاصیت act i on تگ فرم 

Top of  Form 

برای ارسال اطالعات در مثال فوق استفاده شده  HTTP POST تعیین شده است، ارسال می شوند. از روش

 .است

 استفاده نمایید. کد فایل echo دستوربرای نمایش اطالعات ارسال شده، می توانید به صورت زیر از 

“welcome.php” به صورت زیر می باشد : 
php<? 

>br><--? ;]"name"[$_POST echophp ?--<!Welcome  

>--? ;]"email"[$_POST echophp ?--<! :isYour email address  

http://www.tahlildadeh.com/ArticleList/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2-open-source/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-PHP/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%20-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d9%85-Form-PHP
http://www.tahlildadeh.com/ArticleList/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2-open-source/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-PHP/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%20-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d9%85-Form-PHP
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?> 

 

 

 : و خروجی صفحه فوق هم به صورت زیر خواهد بود
php<? 

Welcome John 

com.example@doe.email address is johnYour  

?> 

 : برای ارسال اطالعات، همانند کد مثال زیر، نتیجه مشابهی حاصل خواهد شد HTTP GET با به کار بردن روش
php<? 

>br><"name"=name "text"=typeinput < :Name 

>br><"email"=name "text"=typeinput < :mail-E 

>""submit=typeinput < 

?> 

wel“ البته کد فایل come.php” در حالت دوم به صورت زیر است : 
php<? 

>br><--? ;]"name"[$_GET echophp ?--<!Welcome  

>--? ;]"email"[$_GET echophp ?--<! :isYour email address  

?> 

بایستی  کد هر دو مثال فوق، نسبتا ساده هستند. اما در اصل، مهم ترین چیز را فراموش کرده ایم! شما

val اطالعات فرم را قبل از ارسال تا اعتبارسنجی یا i dat e یری کنید تا از ارسال کدهای مخرب به سرور جلوگ

 .نمایید

 راهنمایی مهم

securiبه امنیت یا PHP در هنگام پردازش اطالعات فرم های t y اطالعات بسیار دقت کنید. 

val در مثال های این درس، هیچ اعتبار سنجی یا i dat i on  ی بر روی اطالعات صورت نمی گیرد. این کدها فقط

 .بررررای نشرررررران دادن نرررحررروه ارسررررررال و دریرررافرررت اطرررالعرررات فررررم هرررا طرررراحررری شررررررده انرررد

صول امنیتی را در هنگام پردازش فرم های سنجی و رعایت ا آموزش  PHP اما در درس های بعدی، نحوه اعتبار

val خواهیم داد. اعتبارسررنجی یا i dat i on  برای محافظت سررایت شررما از رخنه و نفوذ هکرها و صررحیح اطالعات

 .اسپمرها نکته ای حیاتی است

 : در ارسال اطلاعات POST و GET مقایسه روش های
 در هنگام ارسال اطالعات یک آرایه به صورت POST و GET هر دو روش

 

array )key=>val ue,key2=>val ue2,key3=>val ue3( 

key/val مقدار/نام یاایجاد می کنند. این آرایه جفت های  ue را نگهداری می کنند که در هر دو، کلیدها یا 

keys val نام کنترل های موجود در فرم و مقادیر یا  ues اطالعات وارد شررده توسررط کاربر در آن کنترل ها می  

 .بررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراشرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررنرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررد

ده می برای ارسال نگهداری اطالعات استفا POST_$ و GET_$ از متغیرهای سراسری POST و GET هر دو روش

supergl کنند. به عبارت دیگر، این متغیرها obal  vari abl es بوده و به این معناسررررت که همواره و از هر  

جای کد اسررکریپت قابل دسررترس هسررتند. شررما می توانید به مقادیر این متغیرها در هر تابع، کالس یا متدی 

 .در کل کد صفحه دسترسی داشته باشیدیا میدان دید  scope بدون نیاز به انجام کار خاصی و بدون توجه به
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 POST_$ صفحه به مقصد ارسال می شوند، در حالی که آرایه متغیر URL از طریق آدرس یا GET_$ آرایه متغیر

 .و در پشت پرده اسکریپت انتقال می یابد POST به روش

 استفاده کنیم؟ GET چه زمانی از روش
سیله متد شوند GET اطالعاتی که به و سال می  ستندار زیرا نام متغیرها و مقدار ) ، برای همگان قابل رویت ه

val آن ها یا ues محدود شدیدی برای  GET همچنین روش .(صفحه نشان داده می شود URL در آدرس مرورگر 

در  GET کاراکتر اسررت. روش 2000حجم اطالعات ارسررالی دارد. حداکثر اطالعات قابل ارسررال توسررط این متد 

Bool مناسب دارد، مثل زمانی که بخواهید کاربر به راحتی بتواند صفحه را برخی مواقع کاربرد mark  کند، زیرا

ارسرررال کنید. همچنین این روش برای ارسرررال اطالعات غیر  URL می توانید مقادیر مورد نظر خود را همراه با

 .حساس به حروف بزرگ یا کوچک مناسب است

 : نکته مهم

 .ارسال کرد GET بور، نام کاربری و ... را نبایستی با روشاطالعات مهم و حیاتی مثل رمز ع

 استفاده کنیم؟ POST چه زمانی از روش
به دلیل این که مقادیر جفت های نام/مقدار به بدنه ) ارسرررال می شررروند POST اطالعاتی که به وسررریله روش

ایرین مخفی هسررتند. ، در پشررت پرده صررفحه انتقال یافته و از دید سرر(فرم الحاق می شرروند HTTP درخواسررت

متررد یلرره  تی برره وسرررر متررد) POST همچنبین محرردودیتی در حجم اطالعررا  .وجود نرردارد (GET بر خالف 

mul از قابلیت های پیشرررفته ای مثل امکان ارسررال چند تیکه اطالعات یا POST از طرف دیگر، متد t i -port  

bai nary در هرررنرررگرررام آپرررلرررود فرررایرررل هرررا بررره سرررررررور پشررررررتررریررربرررانررری مررری کرررنرررد. 

 برای POST صرررفحه قرار نمی گیرند، روش URL دلیل این که مقدار متغیرهای اطالعات در آدرس یاولی به 

Boomark صفحات مناسب نیست. 

 : راهنمایی

 .برای ارسال اطالعات فرم ها استفاده می کنند POST اکثر برنامه نویسان از روش

 .خواهیم پرداخت PHP های وب در در درس بعدی، به آموزش روش اعتبارسنجی و ارسال امن اطالعات فرم

 

 : PHP آموزش اعتبارسنجی فرم ها در زبان
در این درس و درس بعدی قصد داریم تا نحوه اعتبارسنجی و کنترل اطالعات وارد شده به وسیله کاربر در 

 .آموزش دهیم PHP فرم های وب را توسط

 : راهنمایی

securi اطالعات یا در هنگام پردازش اطالعات فرم های وب به بحث امنیت t y بسیار جدی فکر کنید. 

در این درس با تفکر کنترل و اعتبارسنجی اطالعات ورودی توسط کاربر در فرم های وب کار خواهیم کرد. 

اعتبارسنجی درست اطالعات وارد شده در فرم ها، بسیار مهم بوده و شما را از حمله هکرها و اسپمرها در 

 .امان نگه می دارد

ای که در این درس ها از آن استفاده خواهیم کرد، به صورت زیر بوده و شامل چندین فیلد ورود  HTML فرم

اختیاری و اجباری، و کدهای  (text fields) اطالعات مختلف می باشد. این فیلدها عبارتند از کادرهای متنی
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که خروجی آن بر روی  (submit button) و یک دکمه ارسال اطالعات (radio buttons) انتخابی رادیویی

 : صفحه به صورت زیر است

 *  :Name 

 

 *  :mail-E 

 

  :Website 

 

  :Comment 

 

 * Male Female :Gender 

 

 

 : قوانین مربوط به اعتبارسنجی هر یک از کنترل های فرم فوق به صورت زیر است

 فیلد Name   :این فیلد از نوع اجباری یا Requi red  ر این ببایستی حتما آن را پر کند. عالوه بوده و کاربر

 .کاربر در این فیلد مجاز است فقط کاراکترهای حروفی و فاصله وارد نماید

 فیلد E-mail : با کاراکترهای )این کادر اجباری بوده و بایستی شامل یک آدرس معتبر ایمیل با فرمت صحیح

 .( باشد0و  @

 فیلد:: website  این کادر از نوع اختیاری (opt i onal ی رها بوده و کاربر می تواند آن را پر کرده یا خال (

 .با فرمت صحیح باشد URL کند. این کادر متن هم بایستی شامل یک

 فیلد Comment  :این فیلد نیز اختیاری بوده و به صورت کادر متن چند خطی (MnHi -l i ne i nput  یا (

t ext area می باشد. 

 فیلد: Gender  کمه های رادیویی یااین فیلد از نوع د Radi o But t on ز دو بوده و کاربر بایستی حتما یکی ا

 .مورد را انتخاب کند، به عبارت دیگر اجباری است

 .فرم بیندازیم HTML ابتدا بیایید نگاهی به سورس کد خاص

  Text Fields بررسی کادرهای متن فرم یا

t معمولی یااز نوع فیلد متن  website و name ،emailکادر متن های ext  i nput  بوده و کادر متن 

Comment به صورت چند خطی یا textarea می باشد. کد HTML این کنترل ها به صورت زیر است : 
php<? 

>""name=name "text"=typeinput < :Name 

>""email=name "text"=typeinput < :mail-E 

>""website=name "text"=typeinput < :Website 
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>textarea></"40"=cols "5"=rows "comment"=nametextarea < :Comment 

?> 

 : Radio Buttons بررسی دکمه های انتخابی یا

Gender فیلد  : آن به صورت زیر است HTML از نوع دکمه های رادیویی بوده و کد 
php<? 

:Gender 

Female>"female"=value "gender"=name "radio"=typeinput < 

Male>"male"=value "gender"=name "radio"=typeinput < 

?> 

  Form بررسی المنت فرم یا

 : فرم ورود اطالعات به صورت زیر است HTML کد
php<? 

" < ?php echo =action "post"=form method <

>;? >""])PHP_SELF["$_SERVERhtmlspecialchars( 

?> 

submi هنگامی که فرم ارسال یا در اصطالح t  با تعیین خاصیت POST می شود، اطالعات آن به وسیله روش 

(“POST” = met hod) به سرور ارسال می شوند. 

 : سوال

است که نام فایل  variable superglobalیک متغیر SERVER[“PHP_SELF]_$ متغیر سراسری ویژه

 .اجراکننده اسکریپت جاری را بر می گرداند

اطالعات فرم را به خود صفحه جاری ارسال می کند تا این که به صفحه  SERVER[“PHP_SELF]_$ بنابراین، متغیر

های فرم را در همان صفحه ای که  error message دیگری پرش نماید.در این حالت، کاربر خطاهای احتمالی یا

 .فرم قرار دارد، مشاهده خواهد کرد

 : سوال

 چیست و چه کاربردی دارد؟ ()function htmlspecialchars تابع

تبدیل می کند. این کار بدین معناست  HTML ، کاراکترهای ویژه را به موجودیت های htmlspecialchars  تابع

;h$ به صورت >و  <که کاراکترهایی مثل  gt$ و  درخواهند آمد. این تبدیل از جمله های تزریق کد درون فرم  

i ها یا nj ect i ng HTML انع از تخریب صفحه می شوندجلوگیری کرده و م. 
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 : PHP نکته مهم در مورد امنیت فرم در

 .می تواند توسط هکرها استفاده شود SERVER[“PHP_SELF”]_$ متغیر

در صفحه شما استفاده شود، کاربر می تواند یک اسلش یا )/( را در ابتدای یک کادر متن  PHP_SELF اگر متغیر

Cross مخربوارد نموده و سپس دستورات ؟؟؟؟؟؟؟   si t e scri pt i ng یا XSS را جهت اجرا، وارد نماید. 

Cross آموزش : حمالت  -si t e scri pt i ng یا XSS پذیری امنیتی کامپیوتر است که به طور  یک نوع آسیب

 به حمله کننده ها این امکان را می دهد تا اسکریت های کالنیت XSS .معمول در برنامه های تحت وب وجود دارد

 .به درون صفحات وب ای که توسط سایر کاربران نیز دیده می شود، تزریق کنند ساید را

 فرض کنید که تگ

t“ در فایل وب est _ f orm.php” به صورت زیر باشد : 
php<? 

>;? >""]PHP_SELF["$_SERVER" < ?php echo =action "post"=form method < 

?> 

وارد  URL را در www.example.com/test_form.php حال اگر کاربر آدرس معمولی صفحه را به صورت

 Bottom of Form: نماید، کد تگ به صورت زیر تبدیل خواهد شد

php<? 

> ""test_form.php=action "post"=form method < 

?> 

 .کد حالت مناسب و مورد نظر ماست

 : صفحه وارد نماید URL حال اگر کاربر، آدرس زیر را در
php<? 

script /3C )%'hacked'(3Ealert%3Cscript%3E%22/%php.test_form/com.example.www

3E% 

?> 

 : در این حالت، کد فوق به صورت زیر تبدیل خواهد شد
php<? 

 )<'hacked'(alert>script  >< "test_form.php/"=action "post"=form method <

> script/ 

?> 
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 PHP آموزش تعیین کادر های متن اجباری در فرم های

و همچنین نحوه  PHP در این درس قصد داریم تا نحوه اجباری کردن ورود اطالعات در کادر های متن در فرم های

 .صدور پیام هشدار مناسب در صورت بروز خطا را به آن ها آموزش دهیم

ری و خود دارید که می خواهد کاربر حتما در کادرهای متن نام کارب PHP در صفحه HTML فرض کنید یک فرم

 Requierd آدرس ایمیل مقداری وارد کرده و نتواند آن ها را خالی کند. به این نوع کادرهای متن در اصطالح

Fields گفته و در این درس با نحوه کار آن ها آشنا خواهید شد. 

 PHP مثال عملی کادر متن اجباری در
مثال ها در درس قبلی مشاهده کردید همان طور که در جدول قوانین مربوط به اعتبارسنجی کنترل های فرم 

"name" کادرهای متن  ٬ "E-"mai l "و   Gender" f کادرهای متن اجباری بودند. این  i el d  ها را نمی توان

submiخالی کرد و حتما بایستی برای t ط و ارسال فرم مقدار مناسب در آن ها قرار گیرد. جدول قوانین مربو 

 :صوت زیر استبه اعتبارسنجی کادرهای متن مثال به 

 Name این کادر متن اجباری (Requi red) بوده و فقط می تواند شامل کاراکتر و فاصله باشد. 

 mail این کادر متن نیز اجباری بوده و بایتی شامل یک ایمیل با فرمت مناسب (با کاراکتر a 0و) باشد. 

 این کادر متن اختیاری :websi t e یا optional  اطالعات بایستی حاوی یکبوده و درصورت وارد کردن URL 

 .صحیح باشد

 comment این نیز کادر متن اختیاری بوده و به صورت چندخطی(Multi-line) رتبه صو textarea  می

 .باشد

 Gender این کنترل نیز اجباری بوده و کاربر بایستی یکی از دو گزینه را انتخاب کند 

 optionalددر درس اول کلیه کادرهای متن فرم اختیاری یا بودن

  اما در مثال این درس ما چند متغیر جدید به نام های

"$emai l Err" 

"$genderErr" 

"$websi t eErr" 

مربوط به فیلدهای  (error message) را به کد اضافه کردیم که پیام های هشدار مربوط به فیلدهای متن

 .متن اجباری را در خود نگهداری خواهد کرد

i ما همچنین یک دستور شرطی f iاضافه کرده ایم.این دستور POST_$ را بر متغیر  f  ()empty با کمک تابع 

مورد نظر خالی است یا خیر.اگر خالی باشد یک پیام خطا در هر  POST_$ چک می کند آیا مقدار متغیر PHP در
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مقصد  به test_input متغیر مرتبط با فیلد ذخیره شده واگر هم خالی نباشد اطالعات فرم را با کمک تابع

 :ارسال می کند
php?--<! 

define variables and set to empty values//  

;"" = $websiteErr = $genderErr = $emailErr = nameErr$ 

;"" = $website = $comment = $gender = $email = name$ 

  

{ )"POST" == ]"REQUEST_METHOD"[$_SERVER( if 

{ ]))"name"[$_POST(empty( if   

;""Name is required = nameErr$     

{ else }   

;])"name"[$_POST(test_input = name$     

}   

  

{ ]))"email"[$_POST(empty( if   

;""Email is required = emailErr$     

{ else }   

;])"email"[$_POST(test_input = email$     

}   

  

{ ]))"website"[$_POST(empty( if   

;"" = website$     

{ else }   

;])"website"[$_POST(test_input = website$     

}   

  

{ ]))"comment"[$_POST(empty( if   

;"" = comment$     

{ else }   

;])"comment"[$_POST(test_input = comment$     

}   

  

{ ]))"gender"[$_POST(empty( if   

;"is required"Gender  = genderErr$     

{ else }   

;])"gender"[$_POST(test_input = gender$     

}   

} 

>--? 

 :PHP آموزش نمایش پیام های هشدار در فرم 

در مرحله بعدی یک اسکریپت را پس از هر کنترل کادر متن اجباری اضافه می کنیم تا در صورتی که کاربر 

مناسب تولید کند. نحوه انجام کار در کد زیر نشان داده شده بخواهد مقدار آن را خالی کند یک پیام هشدار 

 :است
php<? 

"> 

  

">name" name="textName: <input type=" 

>span</>--;?$nameErr?php echo --">* <!errorspan class="< 

>br><br< 
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:mail-E 

">email" name="textinput type="< 

>span></--;?$emailErr?php echo --">* <!errorspan class="< 

>br><br< 

:Website 

">website" name="textinput type="< 

>span</>--;?$websiteErr?php echo --"><!errorspan class="< 

>br><br< 

>"></textarea40" cols="5" rows="commentComment: <textarea name=" 

>br><br< 

:Gender 

">Femalefemale" value="gender" name="radioinput type="< 

">Malemale" value="gender" name="radioinput type="< 

>pans></--;?$genderErr?php echo --">* <!errorspan class="< 

>br><br< 

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

?> 

 اساس مقدار درست و موردنظرمان اعتبرسنجیدر مرحله بعدی قصد داریم تا اطالعات وارد شده کاربر را بر 

"name”کنیم. برای مثال آیا کاربر در کادر متن کترهای فقط کاراکترهای حرفی و فاصله وارد کرده و یا از کارا 

 .غیر مجاز مثل عدد هم استفاده کرده یا خیر

E-mai“ یا در مثالی دیگر آیا کاربر یک آدرس ایمیل با فرمت صحیح در کادر متن l آدرسی ) د کرده یا خیرارو”

 (با فرمت صحیح باش 0و  a که دارای کاراکترهای

" همچنین آیا کاربر در کادر متن  website"  .با فرمت درست وارد کرد یا خیر URL یا آدرس 

خواهیم  PHP در درس بعدی به آموزش نحوه اعتبارسنجی اطالعات وارد شده توسط کاربر در فرم های

 .پرداخت

  PHP در فرم های URL اعتبارسنجی ایمیل و آدرسآموزش 

Name ،Emai دراین درس قصد داریم تا نحوه اعتبارسنجی مقادیر وارد شده توسط کاربر در کنترل های متن l  

 .را آموزش دهیم URL وآدرس

  PHP در فرم Name آموزش اعتبارسنجی مقدار

و  (letters) فقط حاوی حروف Name د شده برایکد زیر، یک روش ساده جهت چک کردن این که آیا مقدار وار

است یا خیر را نشان می دهد. اگر مقدار وارد شده درست نباشد، یک پیام خطا  (whitespace) فاصله خالی

 : در متغیر خطا مربوط به کادر متن ذخیره می شود
php<? 

;])"name"[$_POST(test_input = name$ 

{ ))$name,"/]*$Z -zA-a^[/"(preg_match(! if 

 ;""Only letters and white space allowed = nameErr$   
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} 

?> 

 :نکته

Prey_mat تابع ch() مقدار متن وارد شده را با الگوی تعیین شده برای آن مقایسه کرده واگر pat t ern  یا

t الگو رعایت شده باشد، مقدار rue و در غیراین صورت مقدار f al se را بر می گرداند. 

 PHP در فرم Email اعتبارسنجی مقدارآموزش 

ت راحت ترین و امن ترین راه برای چک کردن کردن این که آیا فرمت ایمیل وارد شده توسط کاربر دارای فرم

 .استPHP در ()filter_var درست است یا خیر، استفاده از تابع

 هبخطا در متغیری خطا مربوط  در کد مثال زیر، اگرفرمت ایمیل وارد شده توسط کاربر درست نباشد، یک پیام

Email ذخیره می شود : 

php<? 

;])"email"[$_POST(test_input = email$ 

{ ))FILTER_VALIDATE_EMAIL ,$email(filter_var(! if 

 ;""Invalid email format = emailErr$   

} 

?> 

  PHP در URL آموزش اعتبارسنجی آدرس صفحه

الگو ) وارد شده توسط کاربر را نشان می دهد URL کردن فرمت آدرس یاکد زیر، یک روش ساده جهت چک 

 اگر .(به کاررفته در این مثال، اجازه استفاده از اسلش / رابه کاربر می دهد Regulare expression  یا

وارد شده توسط کاربر، دارای فرمت صحیح نباشد، یک پیام خطا درمتغیر مربوطه ذخیره  URL آدرس صفحه یا

 : هد شدخوا

php<? 

;])"website"[$_POST(test_input = website$ 

-z0-a-)[.\www|/\/\:)ftp|?https?:(?:(b\/"(preg_match(! if

{ ))$website,"i/]%=~_|/\9+&@#-z0-a-[]*%?=~_|!:,.;/\+&@#9 

 ;""Invalid URL = websiteErr$   

} 

?> 

 : بررسی کد نهایی مثال و اعتبارسنجی کل اطلاعات

 : نهایت، کد اسکریپت مثال این درس بایستی به صورت زیر باشددر 
php<? 

php?--<! 

define variables and set to empty values//  

;"" = $websiteErr = $genderErr = $emailErr = nameErr$ 

;"" = $website = $comment = $gender = $email = name$ 
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{ )"POST" == ]"REQUEST_METHOD"[$_SERVER( if 

{ ]))"name"[$_POST(empty( if   

;""Name is required = nameErr$     

{ else }   

;])"name"[$_POST(test_input = name$     

check if name only contains letters and whitespace//      

{ ))$name,"/]*$Z -zA-a^[/"(preg_match(! if     

 ;""Only letters and white space allowed = nameErr$       

}     

}   

  

{ ]))"email"[$_POST(empty( if   

;""Email is required = emailErr$     

{ else }   

;])"email"[$_POST(test_input = email$     

formed-ss is wellmail addre-check if e//      

{ ))FILTER_VALIDATE_EMAIL ,$email(filter_var(! if     

 ;""Invalid email format = emailErr$       

}     

}   

  

{ ]))"website"[$_POST(empty( if   

;"" = website$     

{ else }   

;])"website"[$_POST(test_input = website$     

expression also check if URL address syntax is valid (this regular //     

)allows dashes in the URL 

-z0-a-)[.\www|/\/\:)ftp|?https?:(?:(b\/"(preg_match(! if    

{ ))$website,"i/]%=~_|/\9+&@#-z0-a-[]*%?=~_|!:,.;/\+&@#9 

 ;""Invalid URL = websiteErr$       

}     

}   

  

{ ]))"comment"[$_POST(empty( if   

;"" = comment$     

{ else }   

;])"comment"[$_POST(test_input = comment$     

}   

  

{ ]))"gender"[$_POST(empty( if   

;""Gender is required = genderErr$     

{ else }   

;])"gender"[$_POST(test_input = gender$     

}   

} 

>--? 

?> 

submi کادرهای متن فرم در هنگام ارسال اطالعات یادر درس بعدی، به آموزش نحوه جلوگیری از خالی شدن  t  

f orm خواهیم پرداخت. 



60 
 

 7 واحد - دوم طبقه 651 الکپ - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

  PHP آموزش کامل مثال عملی کار با فرم ها در 

که در چند درس گذشته با آن کار کردیم، خواهیم  PHP در این درس به مرور مجدد و کلی مثال کار با فرم در

i) در کادرهای ورودی فرم پرداخت. همچنین به آموزش نحوه نگه داشتن اطالعات nput  f i el ds)  در هنگام

submi کلیک کاربر بر روی دکمه ارسال یا t  .فرم می پردازیم 

  PHP در فرم های (values) آموزش نگهداری اطلاعات

val برای نمایش مقادیر یا ues در زمانی که کاربر بر روی دکمه  (input fields) در کادرهای ورود اطالعات 

submi اارسال فرم ی t val را درون خاصیت PHP کلیک کند، یک تیکه کد اسکریپت  ues ، name کادرهای متن 

email و website اضافه می کنیم. 

 

Comment در فیلد توضیح یا t که به صورت کادر متن چندخطی  ext area است، کد اسکریپت PHP  را بین تگ

 .باز و بسته قرار می دهیم

 

9

  

 و name ،$email ،$website$ متغیرهای value اضافه کردیم، مقدار یا کدهایی که به تگ های فوق

$comment را نمایش خواهند داد. 

Radi همچنین برای نمایش این که کدام گزینه از دکمه های رادیویی o But t on مربوط به جنسیت کاربر یا 

Gender کنید که در این نوع  دقت این کنترل کار کنیم cheched انتخاب شده است، بایستی با خاصیت 

 (آن ها را کنترل نمی کنیم value کنترل مقدار

  در کد زیر نشان داده شده است PHP نحوه نمایش اطالعات متغیرها در فرم مثال

: 
>"?>;$name echo <?php"=value "name"=name "text"=type input<Name:  

  

>"?>;$email echo <?php"=value "email"=name "text"=type input<mail: -E 

  

>"?>;$website echo <?php"=value "website"=name "text"=type input<Website:  

  

 echo <?php>"40"=cols "5"=rows "comment"=name textarea<Comment: 

>textarea</?>;comment$ 
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Gender: 

 ""&&= "")=$gender(isset( ""=if ""=<?php "gender"=name "radio"=type input<

>""=;?""checked ""=echo ")"female"="=gender$ 

Female>"female"=value 

 ""&&= "")=$gender(isset( ""=if ""=php?< "gender"=name "radio"=typeinput <

>""=;?""checked ""=echo ")"male"="=gender$ 

Male>"male"=value 

 : PHP مثال کامل کار با فرم های وب در

ت به صورت زیر خواهد بود؛ برای مشاهده کارکرد فرم، اقدام به ورود اطالعا PHP خروجی مثال کار با فرم ها در

 : نمایید

 *  :Name 

 

 *  :mail-E 

 

Website:   

 

Comment:   

 

 * Male Female :Gender 

 

 

 

 PHP آموزش دستورات پیشرفتهبخش سوم : 

 PHP در (Time) ساعتو  (Date) آموزش کار با تاریخ

 .استفاده می شود (Time) و یا ساعت (Date) برای قالب بندی و کار با تاریخ PHP در زبان ()date از تابع

 ، یک متغیرزمانی را به فرمتی قابل خواندن و استفاده تبدیل می کند. ساختار کلیPHP در ()date درواقع تابع

 : به صورت زیر است PHP در ()date تابع

hpp<? 

)timestamp,format(date 

?> 
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 form  پارامتر format قالب بندی کلی برچسب زمانی یا timestamp را تعیین کرده و اجباری 

(Requierd) است. 

 timestamp  این پارامتر برچسب زمانی )مقدار تاریخ و ساعت( را برای متغیر تعیین می کند. این

 .پیش فرض آن تاریخ و ساعت جاری سیستم استبوده و مقدار  (optional) پارامتر اختیاری

 :نکته

یک متغیر یا سلسله کاراکترهای پشت سر همی است که تاریخ و ساعت  (timestamp) یک برچسب زمانی

 .مورد نظر را در یک فرمت کلی نشان می دهد

Dat خواندن و نمایش ساده تاریخ به وسیله تابع e() : 

f پارامتر اجباری ormat dat در تابع  e() تعیین کننده قالب یا f ormat Dat) نمایش تاریخ  e) و ساعت (time) 

dat می باشد. در لیست زیر چندین کاراکتر پرکاربرد برای قالب بندی و نمایش زمان در تابع e() ه معرفی شد

 : است

 کارکتر d :  است( 31تا  01این کاراکتر بیانگر تاریخ روز مورد نظر در ماه جاری )عددی بین. 

 کترکاراm: این کاراکتر بیانگر ماه (month)  (است12تا  0جاری در تاریخ )عددی بین. 

 کاراکتر Y: این کاراکتر بیانگر عدد سال (year) در تاریخ جاری بوده که به صورت چهاررقمی است. 

  ینب نظر مورد بندی قالب کردن اضافه برای توان می نیز را "-" یا "." ٬ "/"کاراکترهای دیگری مثل 

 .داد قرار تاریخ اعداد

 :ایم داده نمایش مختلف شکل 3 صورت به را جاری روز تاریخ ٬مثال عملی : در کد مثال عملی زیر

php?--<! 

;>"--"<br . )"Y/m/d"(date . "Today is " echo   

;>""<br . )"Y.m.d"(date . "Today is " echo   

;>""<br . )d"-m-"Y(date . "Today is " echo   

;)"l"(date . "Today is " echo   

?> 

 نمایش اتوماتیک وار سال جهت کپی رایت-نکته آموزشی 

در اکثر وب سایت ها معموال یک عالمت کپی رایت و عدد سال جاری برای نمایش در کنار برند سایت استفاده 

dat و استفاده از تابع PHP می شود. می توانید با استفاده از کد ساده زیر در e()  ر دهمواره عدد سال جاری را

 : سایت به روز کرده و نمایش دهید
php<? 

>--;?)"Y"(date echophp ?--<!-2010©  

?> 
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  ()date به وسیله تابع (time) خواندن و نمایش ساده ساعت

می توانید استفاده کنید  PHP در لیست زیر به معرفی کاراکترهای رایجی که برای قالب بندی نمایش زمان در

 :پرداخته ایم

 کاراکترh   ( استفاده می شود12تا 01از این کاراکتر برای نمایش عدد ساعت جاری )عددی بین. 

 کاراکتر m از این کاراکتر برای نمایش عدد دقیقه یا mi nut e  ( استفاده می 5۹تا  00ساعت جاری )بین

 .شود

 کاراکترs از این کاراکتر برای نمایش عدد ثانیه یا seconds  .د( استفاده می شو5۹تا  00جاری)بین ساعت  

 کاراکترa این کاراکتر قبل از ظهر بودن ساعت (am ) و بعد از ظهر بودن آن (pm)  ساعتی 12را در فرمت 

 .تعیین می کند

 : مثال عملی

 : ایم داده نمایش دلخواه فرمت در را جاری ساعت مقدار ٬در کد مثال عملی زیر
php<? 

php?--<! 

;)"h:i:sa"(date . is " "The time echo 

>--? 

?> 

 :نکته مهم

dat توجه داشته باشید که تابع e() تاریخ و ساعت جاری سرور را نشان می دهد نه کامپیوتر کالینت کاربر. 

  PHP در (time zone) آموزش نحوه خواندن و نمایش ساعت محلی

ین امنطقه زمانی شما یکسان نیست به دلیل اگر مقدار ساعت یا تاریخی که از سرور دریافت می کنید با ساعت 

ن متفاوت با مکان شما قرار دارد )مثال سرور در آلما (time zone) است که سرور شما در یک محدوده زمانی

 یا آمریکاست(

 صحیح را برحسب محل خودتان به کاربر نمایش دهید بایستی از (time) بنابراین اگر می خواهید زمان

timezone در تابع dat e() استفاده کنید. 

php<? 

php?--<! 

;)"America/New_York"(date_default_timezone_set 

;)"h:i:sa"(date . "The time is " echo 

>--? 

t یا زمانی محدوده ٬مثال عمل:در کد مثال عملی زیرمثال عملی :  i mezone را به مقدار "I ran/t ehrn" ر تغی 

 :شودداده ایم تا ساعت صحیح نشان داده 

php<? 

php?--<! 

;)"Iran/tehrn"(date_default_timezone_set 
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;)"h:i:sa"(date . "The time is " echo 

>--? 

?> 

 PHP در mktime تعیین یک تاریخ با استفاده از تابع

st همانطور که در بخش ابتدای این درس بیان کردیم پارامتر دلخواه amp t i me در تابع dat e()  یک برچسب

t خاص را تعیین می کند.اگر مقدار خاصی برای پارامترزمانی  i mest amp  تعیین نشودسیستم تاریخ و زمان جاری

 (سیستم را مورد استفاده قرار می دهد(همانطور که در کد مثال عملی زیر نشان داده شده است

mkt تابع i me برچسب زمانی Uni x را برای تاریخ بر می گرداند.برچسب زمانی Uni x انیه های سپری تعداد ث

Uni شده از دوره زمانی x یا تاریخ (J anuary/1970 00:00:00 GMT(  و تاریخ تعیین شده را بر می

 :گرداند.همانند کد مثال زیر

 :به صورت زیر است mktime ساختار کلی تابع
php<? 

)year,day,month,second,minute,hour(mktime 

?> 

می  ایجاد mktme تابع برای شده تعیین پارامترهای برحسب را تاریخ و زمان یک ٬زیر عملی مثال کد٬مثال عملی

 :کند

php<? 

php?--<! 

;)2014 ,12 ,8 ,54 ,14 ,11(mktime=d$ 

;)d$ ,"d h:i:sa-m-"Y(date . "Created date is " echo 

>--? 

?> 

 با استفاده از تابع string برحسب یک (Date) آموزش ایجاد یک تاریخ

strtotime() در PHP 
st از تابع rt ot i me در PHP برای تبدیل یک رشته متنی قابل خواندن برای انسان یا string ه یک زمان 

Unix استفاده می شود. 

 :به صورت زیر است strtotime ساختار کلی استفاده از تابع

php<? 

)now,time(strtotime 

?> 

اده د string یک تاریخ و ساعت را بر حسب ()strtotime تابع از استفاده با ٬در کد مثل عملی زیرمثال عملی: 

 :شده تولید کرده ایم

php<? 

php?--<! 

;)"10:30pm April 15 2014"(strtotime=d$ 

;)d$ ,"d h:i:sa-m-"Y(date . "Created date is " echo 
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>--? 

?> 

تلف توانید آن را با مقادیر مخبه زمان بسیار باهوش است بنابراین می  string در تبدیل رشته یا PHP زبان

 :مثل کد عملی مثال زیر به کار ببرید

php<? 

php?--<! 

;)"tomorrow"(strtotime=d$ 

;>"--"<br . )$d ,d h:i:sa"-m-"Y(date echo 

  

;)"next Saturday"(strtotime=d$ 

;>""<br . )$d ,d h:i:sa"-m-"Y(date echo 

  

;)"+3 Months"(strtotime=d$ 

;>""<br . )$d ,d h:i:sa"-m-"Y(date echo 

?> 

 چندان مطمئن نیست بنابراین حتما مقدار متنی وارد شده برای آن را چک نماید ()strtotime اما تابع

 PHP در ()date مثال های عملی بیشتر کار با تابع
 :دهد می نشان را آتی شنبه به مربوط تاریخ ٬کد مثال عملی زیر مثال عملی: 

 

php<? 

php?--><!"brush: php;"=class "codes"=pre id< 

;)"Saturday"(strtotime = startdate$ 

;)$startdate ,"+6 weeks"(strtotime = enddate$ 

  

{ )$enddate < $startdate( while 

;>"--"<br . )$startdate ,"M d"(date echo   

;)$startdate ,"+1 week"(strtotime = startdate$   

} 

?> 

 : کد مثال عملی زیر نیز تعداد روزهای باقی مانده تا تاریخ چهارم جوالی را نشان می دهد مثال:

php<? 

;)"July 04"(strtotime=d1$ 

;)24/60/60())/time-$d1((ceil=d2$ 

;."" days until 4th of July. $d2 . "There are " echo 

>--? 

?> 

 PHP در Dateمرجع کامل آموزش کار با 
 PHP به مرجع آموزش زمان در بخش آموزش PHP در Dateبرای دریافت اطالعات کامل برای کار با تاریخ   

ال شامل توضیح کامل تابع های پرکاربرد کار با زمان به همراه مث PHP مرجع آموزش کار با زمان در .بروید

 .عملی است
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 PHP در (Time) و ساعت (Date) آموزش کار با تاریخ

 .استفاده می شود (Time) و یا ساعت (Date) برای قالب بندی و کار با تاریخ PHP در زبان ()date از تابع

 ، یک متغیرزمانی را به فرمتی قابل خواندن و استفاده تبدیل می کند. ساختار کلیPHP در ()date درواقع تابع

 : به صورت زیر است PHP در ()date تابع
php<? 

)timestamp,format(date 

?> 

 form پارامتر format قالب بندی کلی برچسب زمانی یا timestamp را تعیین کرده و اجباری 

(Requierd) است. 

 timestamp  این پارامتر برچسب زمانی )مقدار تاریخ و ساعت( را برای متغیر تعیین می کند. این

 .سیستم است بوده و مقدار پیش فرض آن تاریخ و ساعت جاری (optional) پارامتر اختیاری

 :نکته

یک متغیر یا سلسله کاراکترهای پشت سر همی است که تاریخ و ساعت  (timestamp) یک برچسب زمانی

 .مورد نظر را در یک فرمت کلی نشان می دهد

 : ()Date خواندن و نمایش ساده تاریخ به وسیله تابع

 و ساعت (Date) نمایش تاریخ format تعیین کننده قالب یا ()date در تابع format پارامتر اجباری

(time) می باشد. در لیست زیر چندین کاراکتر پرکاربرد برای قالب بندی و نمایش زمان در تابع date() 

 : معرفی شده است

 کارکتر d  است( 31تا  01این کاراکتر بیانگر تاریخ روز مورد نظر در ماه جاری )عددی بین. 

 کاراکترm  ماهاین کاراکتر بیانگر (month)  است(12تا  0جاری در تاریخ )عددی بین. 

 کاراکتر Y این کاراکتر بیانگر عدد سال (year) در تاریخ جاری بوده که به صورت چهاررقمی است. 

  ضافه کردن قالب بندی مورد نظر بین ا برای توان می نیز را "-" یا "." ٬ "/"کاراکترهای دیگری مثل

 .اعداد تاریخ قرار داد

 :شکل مختلف نمایش داده ایم 3 صورت به را جاری روز تاریخ ٬در کد مثال عملی زیرمثال عملی : 
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php?--<! 

;>"--"<br . )"Y/m/d"(date . "Today is " echo   

;>""<br . )"Y.m.d"(date . "Today is " echo   

;>""<br . )d"-m-"Y(date . "Today is " echo   

;)"l"(date . "Today is " echo   

?> 

 نمایش اتوماتیک وار سال جهت کپی رایت-نکته آموزشی

سایت ها معموال یک عالمت کپی رایت و عدد سال جاری برای نمایش در کنار برند سایت استفاده در اکثر وب 

عدد سال جاری را  همواره date ()و استفاده از تابع PHP می شود. می توانید با استفاده از کد ساده زیر در

 : در سایت به روز کرده و نمایش دهید
php<? 

>--;?)"Y"(date echophp ?--<!-2010©  

?> 

  ()date به وسیله تابع (time) خواندن و نمایش ساده ساعت

ید می توانید استفاده کن PHP در لیست زیر به معرفی کاراکترهای رایجی که برای قالب بندی نمایش زمان در

 :ایمپرداخته 

 کاراکترh   استفاده می شود( 12تا 01از این کاراکتر برای نمایش عدد ساعت جاری )عددی بین. 

 کاراکتر m از این کاراکتر برای نمایش عدد دقیقه یا minute  استفاده ( 5۹تا  00ساعت جاری )بین

 .می شود

 کاراکترsاز این کاراکتر برای نمایش عدد ثانیه یا seconds  استفاده می ( 5۹تا  00ساعت جاری)بین

 .شود

 کاراکترa این کاراکتر قبل از ظهر بودن ساعت (am ) و بعد از ظهر بودن آن (pm)  12را در فرمت 

 .ساعتی تعیین می کند

 : در فرمت دلخواه نمایش داده ایم را جاری ساعت مقدار ٬در کد مثال عملی زیر: مثال عملی

php<? 

php?--<! 

;)"h:i:sa"(date . "The time is " echo 

>--? 

?> 

 :نکته مهم
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 .تاریخ و ساعت جاری سرور را نشان می دهد نه کامپیوتر کالینت کاربر ()date توجه داشته باشید که تابع

  PHP در (time zone) آموزش نحوه خواندن و نمایش ساعت محلی

ین اشما یکسان نیست به دلیل  اگر مقدار ساعت یا تاریخی که از سرور دریافت می کنید با ساعت منطقه زمانی

ن متفاوت با مکان شما قرار دارد )مثال سرور در آلما (time zone) است که سرور شما در یک محدوده زمانی

 یا آمریکاست(

 صحیح را برحسب محل خودتان به کاربر نمایش دهید بایستی از )time (زمانبنابراین اگر می خواهید 

 timezoneدر تابع() date ده کنیداستفا. 

php<? 

php?--<! 

;)"America/New_York"(date_default_timezone_set 

;)"h:i:sa"(date . "The time is " echo 

>--? 

?> 

تغیر داده ایم تا  "Iran/tehrn "را به مقدار timezone یا زمانی محدوده ٬در کد مثال عملی زیرمثال عمل:

 :ساعت صحیح نشان داده شود

php<? 

php?--<! 

;)"Iran/tehrn"(date_default_timezone_set 

;)"h:i:sa"(date . "The time is " echo 

>--? 

?> 

 PHP در mktime تعیین یک تاریخ با استفاده از تابع

یک برچسب  ()date در تابع stamp time همانطور که در بخش ابتدای این درس بیان کردیم پارامتر دلخواه

تعیین نشودسیستم تاریخ و زمان  timestamp کند.اگر مقدار خاصی برای پارامترزمانی خاص را تعیین می 

 همانطور که در کد مثال عملی زیر نشان داده شده است جاری سیستم را مورد استفاده قرار می دهد

تعداد ثانیه های سپری  Unix را برای تاریخ بر می گرداند.برچسب زمانی Unix برچسب زمانی mktime تابع

و تاریخ تعیین شده را بر می  January/1970 00:00:00 GMT یا تاریخ Unix از دوره زمانی شده

 :گرداند.همانند کد مثال زیر

 :به صورت زیر است mktime ساختار کلی تابع

php<? 

)year,day,month,second,minute,hour(mktime 

?> 
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ایجاد  mktme تابع برای شده تعیین پارامترهای برحسب را تاریخ و زمان یک ٬زیر عملی مثال کد٬مثال عملی

 :می کند

php<? 

php?--<! 

;)2014 ,12 ,8 ,54 ,14 ,11(mktime=d$ 

;)d$ ,"d h:i:sa-m-"Y(date . "Created date is " echo 

>--? 

 با استفاده از تابع string برحسب یک (Date) آموزش ایجاد یک تاریخ

strtotime() در PHP 

 ه یک زمان string برای تبدیل یک رشته متنی قابل خواندن برای انسان یا PHP در strtotime از تابع

Unix استفاده می شود. 

 :به صورت زیر است strtotime ساختار کلی استفاده از تابع

php<? 

)now,time(strtotime 

? 

داده  string یخ و ساعت را بر حسبیک تار strtotime ()تابع از استفاده با ٬مثال عملی: در کد مثل عملی زیر

 :شده تولید کرده ایم
php<? 

php?--<! 

;)"10:30pm April 15 2014"(strtotime=d$ 

;)d$ ,"d h:i:sa-m-"Y(date . "Created date is " echo 

>--? 

?> 

مقادیر مختلف به زمان بسیار باهوش است بنابراین می توانید آن را با  string در تبدیل رشته یا PHP زبان

 :مثل کد عملی مثال زیر به کار ببرید
php<? 

php?--<! 

;)"tomorrow"(strtotime=d$ 

;>"--"<br . )$d ,d h:i:sa"-m-"Y(date echo 

  

;)"next Saturday"(strtotime=d$ 

;>""<br . )$d ,d h:i:sa"-m-"Y(date echo 

  

;)"+3 Months"(strtotime=d$ 

;>""<br . )$d ,h:i:sa"d -m-"Y(date echo 

?> 

?> 

 چندان مطمئن نیست بنابراین حتما مقدار متنی وارد شده برای آن را چک نماید ()strtotime اما تابع
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 PHP در ()date مثال های عملی بیشتر کار با تابع

 :دهد می نشان را آتی شنبه به مربوط تاریخ ٬کد مثال عملی زیرمثال عملی: 

php?--<! 

;)"Saturday"(strtotime = startdate$ 

;)$startdate ,"+6 weeks"(strtotime = enddate$ 

  

{ )$enddate < $startdate( while 

;>"--"<br . )$startdate ,"M d"(date echo   

;)$startdate ,"+1 week"(strtotime = startdate$   

} 

?> 

 :تا تاریخ چهارم جوالی را نشان می دهد در کد مثال عملی زیر نیز تعداد روزهای باقی مانده: 2مثال

php<? 

php?--<! 

;)"July 04"(strtotime=d1$ 

;)24/60/60())/time-$d1((ceil=d2$ 

;."" days until 4th of July. $d2 . "There are " echo 

>--? 

?> 

 PHP در Dateمرجع کامل آموزش کار با 

 PHP به مرجع آموزش زمان در بخش آموزش PHP در Dateبرای دریافت اطالعات کامل برای کار با تاریخ  

لی شامل توضیح کامل تابع های پرکاربرد کار با زمان به همراه مثال عم PHP مرجع آموزش کار با زمان در. بروید

 .است

 PHP در require و include آموزش کار با دستور

عیین شده برای آن را گرفته و در فایل کلیه متن،کد یا تگ های موجود در فایل ت require و include دستور

برای تکرار یک دستور یا محتوی  require و include استفاده کننده از دستور کپی می کند. از دستور های

  .داردAsp.Net تکراری در درون چند صفحه استفاده می شودو عملکردی مانند قابلیت متدپیج در

یا  PHP ٬ HTMLکاربرد دارد که می خواهید محتویات یکسانزمانی بسیار  include به عبارت دیگر دستور

  .متنی را درون چندین صفحه یک وب سایت عینا تکرار کنید

را درون یک  PHP محتویات یک فایل require یا include این امکان وجود دارد که با استفاده از دستورات

  (.را خوانده و اجرا کنددیگر وارد نمایید(قبل از این که سرور فایل مقصد  PHP فایل
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کامال شبیه هم هستند و تنها تفاوت آن ها واکنش در هنگام بروز  require و include عملکرد دستورات

 :خطاست که به صورت زیر تقسیم می شوند

و اجرای  (E_COMPAE_ERRO) بروز داده مثل (fatal) کامل error در هنگام بروز خطا یک require دستور

 .توقف می کنداسکریپت را م

صادر کرده و به اجرای  (E_WARNING) مثل warning در هنگام بروز خطا یک هشدار یا include دستور

 .اسکریپت ادامه می دهد

بنابراین اگر می خواهید اجرای صفحات همواره ادامه داشته و خروجی را به کاربر نشان دهد حتی اگر صفحه یا 

  .استفاده کنید include خواندن نباشد باید از دستور گم شده یا قابل include فایل دستور

 require از دستور PHP ها و یا نرم افزارهای کامل تحت CMS ٬از طرف دیگر در موار کار با فریم ورک ها

استفاده کنید تا همواره مطمئن شوید که فایل تعیین شده برای کپی در صفحات در روند اجرای برنامه قرار 

  .گیرد

و تمامیت آن همواره حذف شود زیرا کاربر نمی تواند باحذف  PHP امنیت برنامه require از دستور استفاده

  .کند اجرا را صفحات ٬عمدی یا اتفاقی یک فایل کلیدی یا بخشی از کد

به  require برای درک بهتر یک مثال می زنیم.فرض کنید بخش چک کردن هویت کاربر از طریق یک دستور

استفاده شود کاربر می تواند فایل مربوط به دستورات  include پی می شود. اگر از دستورتمامی صفحات ک

هویت را پاک کرده و صفحه را بدون آن اجرا نموده و مسئله هویت را دور بزند. اما در صورت استفاده از 

به خطر نمی در صورت پاک شدن فایل کد هویت دیگر پروژه اجرا نخواهد شد و امنیت آن  require دستور

  .افتد

حجم زیادی از کار را کاهش می دهد به این معنا که می توانید بخش  require و include استفاده از دستورات

ا بحات وب سایتتان فقط صف تمامی در را آن و کرده تولید مجزا های فایل در را منو و فوتر ٬های زیادی مثل هدر

فقط کافی است فایل اصلی کد را  opdate دیگر برای به روزرسانی ویک دستور ساده استفاده کنید. از طرف 

تغییر داده و این تغییر در همه صفحات وب سایت درجا اعمال شده و آپدیت بسیار سریع خواهد بود. ساختار 

 :به صورت زیر است require یا include کلی استفاده از دستور

php<? 

;''filename include 

or 

;'ame'filen require 
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?> 

 PHP در include مثال های عملی کار با دستور

برای صفحات خود طراحی کرده ایم که به صورت زیر  "footer.php" فرض کنید یک فایل فوتر یکسان به نام

 :است

php?--<! 

>--"<p echo  

;>"" W3Schools.com<p></p . )"Y"(date . "-Copyright © 1999 

?> 

 :به صفحه مورد نظر از کدی مثل کد زیر استفاده می شود footer برای اضافه کردن کد صفحه

php<? 

>html < 

>body < 

!Welcome to my home page>h1 < 

>p></p.<Some text>p < 

>p></p.<Some more text>p < 

>--;?''footer.php includephp ?--<! 

>body/ < 

>html/ < 

?> 

 مثال

 :قرار داده ایم "menu.PHP" مثال زیر در یک فایل به نامفرض کنید کد منوی سایت را همانند کد 

php?--<! 

>--"'<a href="/default.asp echo     

- Home     

-> a href="/html/default.asp">HTML Tutorial</a< 

-> a href="/css/default.asp">CSS Tutorial</a< 

-> a href="/js/default.asp">JavaScript Tutorial</a< 

;>'a href="default.asp">PHP Tutorial</a< 

?>     

 تمامی صفحات سایت بایستی از این منو استفاده کنند.در کد مثال زیر نحوه قرار دادن این منو در تمامی

 :یر دهیداستایل و ظاهر منو را نیز تغ CSS صفحات فایل با استفاده ز تگ را نشان داده ایم. بعدا می توانید با

 مثال

 : با تعداد متغیر تعریف شده در آن به صورت زیر داریم "vars.PHP" کنید یک فایل با نامفرض 

php<? 

php?--<! 

;''red=color$ 

;''BMW=car$ 

>--? 

?> 
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 کنیم می توان از این متغیرها در فایل فراخوانی include رادر یک فایل دیگر "vars.php "بنابراین اگر فایل

  :کد مثال عملی زیرشده استفاده کرد به صورت 

php<? 

>html < 

>body < 

!Welcome to my home page>h1 <  

;''vars.php includephp ?--<! 

;."$car $color"I have a  echo 

>--? 

>body/ < 

>html/ < 

?> 

 PHP در include و require مقایسه دستورات

نیز می توان برای قرار دادن کدهای یک  require دستور از ٬همانطور که در ابتدای درس نیز اشاره کردیم

  .دیگر استفاده کرد PHP فایل در یک فایل

 PHP در یک فایل دیگر include اما بین این دو دستور یک اختالف عمده وجود دارد اگر یک فایل را با دستور

 ادامه فایل نقصان به توجه بدون اسکریپت اجرای ٬شده را پیدا کند include نتواند فایل PHP وارد کرده و

 :زیر کد همانند.داشت خواهد

php<? 

>html < 

>body < 

!Welcome to my home page>h1 < 

;''noFileExists.php includephp ?--<! 

;."$car $color"I have a  echo 

>--? 

>body/ < 

>html/ < 

?> 

کنید در صورت فقدان فایل اضافه استفاده  require از دستور include اما اگر در مثال فوق به جای دستور

 عملیات و شد نخواهد اجرا ٬یا نابود کننده از سوی فایل مقصد fatal به دلیل صدور خطای echo شده دستور

 :متوقف می شود. همانند کد زیر فایل
php<? 

>html < 

>body < 

!Welcome to my home page>h1 < 

;''noFileExists.php requirephp ?--<! 

;."$car $color"I have a  echo 

>--? 

>body/ < 

>html/ < 

?> 
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 : نتیجه گیری

وجود داشته  PHP زمانی استفاده کنید که می خواهید فایل کپی شده حتما در فایل مقصد require از دستور

 اهمیتیزمانی استفاده کنید که حتی فقدان فایل کپی شده  include و برنامه بدون آن اجرا نشود. اما از دستور

 .باشد نداشته خاصی خطر ٬نداشته و اجرای برنامه بدون آن

 PHP آموزش مدیریت فایل ها در صفحات

یک بخش بسیار مهم از نرم افزار تحت وب می باشد. در بسیاری از موارد  (File Handling) مدیریت فایل ها

 .نیاز دارید یک فایل را برای اهداف مختلف خوانده و پردازش کنید

  PHP آموزش دستکاری فایل ها در 

 .باشد می ها فایل ویرایش و کردن آپلود ٬خواندن ٬دارای توابع مختلفی برای اموری مانندایجاد PHP زبان

 :راهنمایی

 !در هنگام دستکاری و کار با فایل ها بسیار مراقب باشید

الی م وارد نمایید. برخی خطاها ی احتمدر صورت اشتباه در هنگام کار با فایل ها می توانید آسیب زیادی به سیست

 ضروری های فایل حذف یا و نخور درد به اطالعات با سایت هاست فضای کردن پر ٬مثل ویرایش یک فایل اشتباه

 .بیاندازد کار از را سرور کل تواند می اتفاقی صورت به

 PHP در readfile آموزش کار با تابع

 قرار می دهد، buffer آن را در حافظه موقتیک فایل را خوانده و  ()read file تابع

 :همانند فایل زیر را بر روی سرور داریم "web dictionary.text" برای مثال فرض کنید یک فایل متنی به نام

php<? 

XML andAsynchronous JavaScript  =AJAX  

Cascading Style Sheets =CSS  

Hyper Text Markup Language =HTML  

PHP Hypertext Preprocessor =PHP  

Language QueryStructured  =SQL  

Scalable Vector Graphics =SVG  

EXtensible Markup Language =XML  

?> 
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به صورت  ()read file و قرار دادن آن در حافظه موقت به وسیله PHP کد عملی برای خواندن یک فایل در

 پردازش در موفقیت صورت در را فایل حجم های بایت تعداد فایل خواندن اتمام از پس ٬زیر است.این تابع

 :داندگر می بر خروجی عنوان به ٬کامل
php<? 

php?--<! 

;)"webdictionary.txt"(readfile echo 

>--? 

?> 

 .در زمانی که بخواهید یک فایل را باز کرده و محتویات آن را بخوانید کاربرد دارد ()read file تابع

 .داختپر خواهیم ها فایل با کار به راجع بیشتری مباحث آموزش به ٬بعدی در درس های

 

 PHP خواندن و بستن فایل در ٬آموزش بازکردن

 .را آموزش دهیم PHP فایل ها در (close) و بستن (read) خواندن ٬ (open) در این درس قصد داریم تا نحوه بازکردن

 PHP در fopen آموزش کار با تابع

 ابعتاست زیرا  ()read file به جای تابع ()fopen استفاده از تابع PHP ای باز کردن فایل ها درراه بهتر بر

fopen امکانات بیشتری را در اختیارتان قرار می دهد. 

که محتویات آن به صورت زیر است استفاده  "web.text" در مثال های آموزشی این درس از فایل متنی

 :خواهیم کرد

php<? 

XML andAsynchronous JavaScript  =AJAX  

Cascading Style Sheets =CSS  

Hyper Text Markup Language =HTML  

PHP Hypertext Preprocessor =PHP  

Language QueryStructured  =SQL  

Scalable Vector Graphics =SVG  

EXtensible Markup Language =XML  

?> 

کردن  نام فایلی که می خواهیم آن را باز کرده و پارامتر دوم تعیین کننده متد باز ()fopen پارامتر اول در تابع

 "r" کرده ایم که در آن از متد "web.text" متنی فایل کردن باز به اقدام ٬فایل است. در کد مثال عملی زیر

گر نتواند فایل ا ()fopen استفاده شده است.تابع read-only به معنای بازکردن به صورت فقط خواندنی یا

 :کرد خواهد صادر نیز هشدار پیام یک ٬مورد نظر را باز کند

php<? 
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php?--<! 

;)"Unable to open file!"(die or )"r" ,"webdictionary.txt"(fopen = myfile$ 

;))"webdictionary.txt"(filesize,$myfile(fread echo 

;)$myfile(fclose 

>--? 

?> 

 : عبارتند از ()fopen برای باز کردن فایل ها با استفاده از تابعانواع متدهای ممکن 

 r دراین حالت فایل به صورت فقط خواندنی (readonly) و از ابتدای آن خوانده می شود. 

 w در این حالت فایل در حال نوشتن (write( باز می شود.اگر فایل از قبل وجود داشته باشد محتویات آن 

جدید در آن نوشته می شود.اگر هم فایل وجود نداشته باشد یک فایل جدید ایجاد می پاک شده و محتویات 

 .شود.در این متد هم اشاره گر از ابتدای فایل شروع می کند

 a در این حالت نیز فایل برای نوشتن (write( باز شده با این تفاوت که محتویات قبلی فایل حفظ شده و 

می شود.درواقع اشاره گر از انتهای فایل شروع کرده و در صورت محتویات جدید به انتهای آن اضافه 

 .شد خواهد اضافه جدید فایل یک ٬موجودنبودن فایل 

 x این حالت یک فایل جدید را جهت نوشتن (write(  باز می کند.درصورتی که فایل مورد نظر از قبل وجود

 .را بر می گرداند FALSE داده و مقدار error داشته

 r+  حالت برنامه فایل را جهت خواندن و نوشتندر این (read/write(  ایل فباز می کند. اشاره گر در ابتدای

 .قرار خواهد گرفت

 w+ در این حالت برنامه فایل را برای خواندن و نوشتن (read/wife( ود باز کرده و در صورتی که فایل موج

 حالت این در. کند می ایجاد جدید نمونه یک ٬باشد محتویات آن را پاک نموده و در صورت عدم وجود فایل 

 .کند می شروع فایل ابتدای از گر اشاره نیز

a   :در این حالت نیز فایل برای خواندن و نوشتن (read/write(  باز شده و محتویات قبلی آن حفظ شده و

 .محتویات جدید به انتهای فایل اضافه می شود. اشاره گر از انتهای فایل شروع خواهد کرد

x    :در این حالت یک فایل جدید برای خواندن و نوشتن (read/write(  باز شده و در صورت وجود داشتن

 .بر می گرداند FALSE رخ داده و مقدار error فایل یک

 PHP در ()fread آموزش کار با فایل

 .محتویات یک فایل باز را می خواند ()freadتابع

ل فایل جهت خواندن و پارامتر دوم تعداد بایت هایی که بایستی از فاینام  ()dread پارامتر اول در تابع

 .خوانده شود را مشخص می کند

گر ارا تا انتها می خواند.توجه داشته باشید  "webdictionary.text" کد مثال عملی زیر کلیه محتویات فایل

 .خواند می را فایل کل فرض پیش صورت به برنامه ٬مقداری برای پارامتر دوم تعیین نشود

php<? 



77 
 

 7 واحد - دوم طبقه 651 الکپ - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

;))"webdictionary.txt"(filesize,$myfile(fread 

?> 

 PHP در ()fclose آموزش کار با تابع

 .به کار می رود open جهت بستن یک فایل ()fclose تابع

 :راهنمایی

زیرا یک بهتر است همواره پس از این که کارتان با یک فایل باز شده در برنامه تمام شد آن را حتما ببندید 

 .فایل باز در حافظه سرور باقی مانده و با مصرف منابع آن باعث کند شدن سیستم می شود

 دارای یک پارامتر متنی بوده که نام فایل مورد نظر جهت بستن را تعیین می کند. به وسیله کد ()fclose تابع

 :را می بندیم "web dictionary.txt" مثال عملی زیر فایل باز شده
php<? 

php?--<! 

;)"r" ,"webdictionary.txt"(fopen = myfile$ 

....some code to be executed//  

;)$myfile(fclose 

>--? 

?> 

 خواندن یک خط از فایل-  PHP در ()fgets آموزش کار با تابع

 .برای خواندن یک خط از فایل مورد نظر استفاده می شود ()fgets از تابع

را خوانده و در  webdictionary.txt" اولین خط از فایل ()fgets استفاده از تابعدر کد مثال عملی زیر با 

 :خروجی نمایش داده ایم

php<? 

php?--<! 

;)"Unable to open file!"(die or )"r" ,"webdictionary.txt"(fopen = myfile$ 

;)$myfile(fgets echo 

;)$myfile(fclose 

>--? 

 :نکته

 .اشاره گر برنامه به ابتدای خط بعدی در فایل می رود ()fgets فراخوانی تابعپس از هر بار  
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 :()feof با تابع PHP آموزش چک کردن انتهای فایل در

معموال برای  ()feof رسیده یا خیر. تابع EOF یا end-of-life چک می کند آیا برنامه به انتهای فایل ()feof تابع

 .می دانیم مناسب استجستجو در دیتایی که طول آن را ن

 :یمط خوانده و نمایش داده ایم تا به انتهای فایل برسخ به خط صورت به را فایل محتویات ٬در کد مثال عملی زیر

php<? 

php?--<! 

;)"Unable to open file!"(die or )"r" ,"webdictionary.txt"(fopen = myfile$ 

file-of-Output one line until end//  

{ ))$myfile(feof(!while 

;>"--"<br . )$myfile(fgets echo   

} 

;)$myfile(fclose 

?> 

?> 

 ()fgetc با PHP آموزش خواندن یک کاراکتر در فایل

 ٬برای خواندن یک کاراکتر تنها در فایل استفاده می شود. در کد مثال عملی زیر PHP در ()fgetc از تابع

را به صورت کاراکتر به کاراکتر خوانده و در خروجی نمایش داده  "web dictionary.text " فایل محتویات

 :ایم تا به انتهای فایل برسیم

php?--<! 

;)"Unable to open file!"(die or )"r" ,"webdictionary.txt"(fopen = myfile$ 

file-of-Output one character until end//  

{ ))$myfile(feof(!while 

;)$myfile(fgetc echo   

} 

;)$myfile(fclose 

>--? 

 :نکته

 .رفت خواهد بعدی کاراکتر ابتدای به گر اشاره ٬در فایل ()fgetc پس از خواندن یک کاراکتر توسط

 PHP در فایل های (write) و نوشتن (crate) آموزش ایجاد

را آموزش  PHP در زبانبر روی فایل ها  (write) و نوشتن (create) در این درس قصد داریم تا نحوه ایجاد

 .دهیم
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 ()fopen تابع-PHP فایل ها در (create) آموزش ایجاد

برای برای ایجاد یک فایل جدید در سرور استفاده می شود. ممکن است کمی  PHP در زبان fopen ()از تابع

یز نایجاد آن ها همان تابعی که برای باز کردن فایل ها استفاده می شود برای  PHP گیج کننده باشد ولی در

 .کاربرد دارد

را  به صورت خودکار آن فایلPHP برای باز کردن فایلی که وجود ندارد استفاده کنید،  fopen ()اگر از تابع

 .آماده می کند )appending (یا اضافه کردن محتوی )writing (ایجاد کرده و آن را برای عمل نوشتن

مان را بر روی سرور ایجاد می کد. فایل جدید در ه “totfile.txt ”کد مثال عملی زیر، یک فایل جدید به نام

 .پوشه ای که فایل اجرا کننده برنامه قرار دارد، ساخته می شود

php<? 

)"w" ,"testfile.txt"(fopen = myfile$ 

?> 

  PHP در فایل های Peermission آموزش اجازه دسترسی یا

 

ظر نمواجه شدید، بایستی امکان دسترسی به فایل مورد  error یااگر در اجرای کدی مثل کد مثال فوق با خطا 

 .و امکان نوشتن در آن را بررسی کنید

 :()fwrite با تابع PHP در یک فایل (write)آموزش نوشتن
 .در یک فایل استفاده می شود (write) برای نوشتن PHP در ()fwrite از تابع

قدار پارامتر اول نام فایل مورد نظر جهت نوشتن و پارامتر دوم مدارای دو پارامتر بوده که  ()fwrite تابع

 .را تعیین می کند (string) متن

 : می نوسید ”newfile.txt“ کد مثال عملی زیر، تعدای نام را درون فایل جدید

php?--<! 

;)"Unable to open file!"(die or )"w" ,"newfile.txt"(fopen = myfile$   

;"n\Doe"John  = txt$   

;)$txt ,$myfile(fwrite   

;"n\"Jane Doe = txt$   

;)$txt ,$myfile(fwrite   

;)$myfile(fclose   

>--? 

نوشته ایم. در هر بار نوشتن درون  ”newfile.txt“ توجه داشته باشید که در کد فوق، ما دو بار درون فایل

و در مرحله  ”John Doe“ در مرحله اول شامل نام را به تابع ارسال کرده ایم که txt$ این فایل، متغیر متنی

آن  ()fclose می باشد. پس از اتمام عملیات نوشتن در فایل ، با استفاده از تابع ”Jane Doe“ دوم شامل نام
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 .را بسته ایم

 : را پس از اجرای کد مثال، باز کنید محتویات آن به صورت زیر خواهد بود ”newfile.txt“ اگر فایل

php<? 

hn DoeJo 

Jane Doe 

?> 

  PHP در overwriting عملیات
شامل مقداری دیتا است می توان نشان داد اگر یک فایل موجود را برای  ”newfile.txt“ اکنون که فایل

ا ب PHP می شود و overwrite نوشتن باز کنیم چه اتفاقی می افتد. کلیه اطالعات موجود در فایل رونویسی یا

 .شروع خواهد کردیک فایل خالی جدید 

 : را باز کرده و مقداری اطالعات در آن نوشته ایم ”newfile.txt“ در کد مثال زیر، فایل موجود

php?--<! 

;)"Unable to open file!"(die or )"w" ,"newfile.txt"(fopen = myfile$   

;"n\"Mickey Mouse = txt$   

;)$txt ,$myfile(fwrite   

;"n\Mouse"Minnie  = txt$   

;)$txt ,$myfile(fwrite   

;)$myfile(fclose   

>--? 

را باز کرده، خواهید دید که محتویات آن به صورت زیر تغییر  “newfile.txt ”اگر پس از اجرای کد فوق، فایل

  :می کند

php<? 

Mickey Mouse 

Minnie Mouse 

?> 

  PHP در زبان Upload آموزش ارسال فایل

 بسیار ساده است.اما همواره با سادگی خطراتی هم همراه PHP روی سرور با استفاده از زبانآپلود فایل ها بر 

خواهد بود. بنابراین هنگام آپلود فایل ها بر سرور به دلیل امکان ارسال فایل های مخرب یاحجیم بسیار دقت 

 .کنید

 ”php.ini“ مرحله اول تنظیم فایل

 .باشد شده تنظیم٬شما جهت امکان دریافت فایل PHP وردر مرحله اول بایستی مطمئن باشید که سر

قرار  on گشته و همانند کد زیر مقدار آن را بر روی file Upload به دنبال خاصیت "php.ini”درون فایل

 :دهید

php<? 
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On =file_uploads  

?> 

 لازم جهت آپلودفایل Html ایجاد فرم-مرحله دوم

را  image طراحی کنید که در آن کاربر بتواند یک فایل مثل عکس یا Html فرم یک بایستی ٬در مرحله دوم

 :انتخاب کرده و آپلود کند. همانند کد فرم زیر
php<? 

>html DOCTYPE! < 

>html < 

>body < 

>"atad-"multipart/form=enctype "post"=method "upload.php"=form action <    

:uploadSelect image to             

>""fileToUpload=id "fileToUpload"=name "file"=typeinput <                     

>""submit=name "Upload Image"=value "submit"=typeinput <                     

>form/ <    

>body/ < 

>html/ < 

?> 

 :رعایت کنید Html قواعد زیر را بایستی در هنگام تعریف کد فرم

  شوید که خاصیتحتما مطمئن method="Post" تنظیم شده باشد. 

 همچنین الزم است فرم حاوی خاصیت enctype="multiparty/form-data"  باشد. این خاصیت

فرم است.بدون  submit در هنگام ارسال یا count-type”" تعیین کننده نوع محتویات قابل ارسال

 .شد خواهد مواجه مشکل با فایل آپلود ٬تنظیم موارد فوق

 :موارد زیر را نیز در تنظیم فرم رعایت کنید

 تعیین خاصیت type="file " باعث می شود تا این کنترل به شکل یک دکمه   در تگ

جهت پیدا کردن فایل مورد  Browse دکمه درآمده و یک file-select control فرمان انتخاب فایل یا

 .نشان دهد  input نظر را در کنار کنترل

 می٬که در مرحله بعدی ایجاد خواهیم کرد upload.PHP“ " صفحه به را فایل اطالعات ٬د مثال فوقک Html فرم

 .فرستد

 تعیین اسکریپت لازم جهت آپلود فایل-مرحله سوم

که برای آپلود فایل به کار می رود به صورت زیر است.آن را مرور کنید. در انتها به  "upload.PHP”کد فایل

 :پرداخته ایمتوضیح نکات مهم آن 
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php?--<! 

;/""uploads = target_dir$   

;])"name"]["fileToUpload"[$_FILES(basename . $target_dir = target_file$   

;1 = uploadOk$   

;)PATHINFO_EXTENSION,$target_file(pathinfo = imageFileType$   

imageCheck if image file is a actual image or fake //    

{ ]))"submit"[$_POST(isset(if   

;])"tmp_name"]["fileToUpload"[$_FILES(getimagesize = check$      

{ )false !== $check(if      

;"." . ]"mime"[$check . " -"File is an image  echo          

;1 = uploadOk$          

{ else }       

;."an image "File is not echo          

;0 = uploadOk$          

}       

}   

>--? 

 :توضیح موارد موجود در کد فوق به شرح زیر است

 تعیین خاصیت "uploads/" “$target_dir " =  پوشه ای که فایل آپلود شده بایستی در آن قرار

 .بگیرد را نشان می دهد

 خاصیت "”$target_file  آپلود را مشخص می کندمسیر الزم جهت انتخاب فایل برای. 

 = 1خاصیت $uploadOK  در حال حاضر استفاده نمی شود و در مراحل بعدی به تشریح آن خواهیم

 .پرداخت

 خاصیتImageFileType $ تعیین کننده پسوند یا extension فایل جهت آپلود است. 

 در مرحله آخر هم چک کرده ایم که آیا فایل image  فایل جعلی است که یک فایل واقعی عکس یا یک

 .در صورت جعلی بودن آن از انجام عملیات آپلود جلوگیری می شود

 :نکته

قرار دارد ایجاد کنید.  upload.php”" را در مسیری که فایل "uploads“ شما باید یک پوشه جدید به نام

 .فایل های أپلود شده در این پوشه ذخیره خواهند شد

 :وجود داشته یا نه آموزش چک کردن این که فایل از قبل

در مراحل بعدی قصد داریم تا چندین مراحل محدودیت یا کنترل فایل را جهت آپلود فایل وضع کنیم. در بخش 

اول بایستی بررسی کنیم که آیا فایلی که می خواهیم آپلود کنیم از قبل وجود داشته یا نه. اگر فایل مورد نظر 
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د جلوگیری کرده و یک پیام هشدار را به صورت کد زیر به کاربر از قبل وجود داشته باشد باید از عمل آپلو

 :عملیات آپلود لغو خواهد شد $ uploadOK=0 نمایش دهیم. همچنین با تنظیم خاصیت

php<? 

already exists file ifCheck  / 

{ ))$target_file(file_exists( if  

;.""Sorry, file already exists echo      

;0 = uploadOk$      

}  

?> 

 :آموزش تعیین حجم مجاز فایل جهت آپلود

 .می باشد "file To Upload“ فوق به نام Htmlدر کد file input field فیلد آپلود فایل یا

 ارسال از ٬کیلوبایت باشد500در بخش دوم بایستی حجم سایز جهت آپلود را چک کنیم.اگر حجم فایل بیشتر از 

 :زیر صورت به. داد خواهیم نمایش کاربر به هشدار پیام یک و کرده جلوگیری فایل

php<? 

Check file size//  

{ )500000 > ]"size"]["fileToUpload"[$_FILES( if   

;.""Sorry, your file is too large echo       

;0 = uploadOk$       

}   

?> 

 .لغو خواهد شدعملیات ارسال فایل  $ uploadOK=0 با تعیین مقدار خاصیت

 آموزش تعیین نوع داده ای فایل جهت آپلود

که پسوندهای رایج عکس می باشند  GIF و JPG٬PNG JPEG٬ کد زیر به کاربر امکان آپلود فایل هایی با پسوند

 ظیمتن با و شده داده نشان کاربر به هشدار پیام یک ٬را می دهد. اگر نوع فایل به غیر از انواع تعیین شده باشد

 :عملیات ارسال فایل لغو خواهد شد $ uploadOK=0خاصیت
php<? 

Allow certain file formats//  

 != $imageFileType && "png" != $imageFileType && "jpg" != $imageFileType(if  

"jpeg" 

{ ) ""gif != imageFileType$ &&   

;."are allowed"Sorry, only JPG, JPEG, PNG & GIF files  echo       

;0 = uploadOk$       

}   

?> 

 کد کامل اسکریپت لازم جهت آپلود فایل

 :آمد درخواهد زیر صورت به فایل آپلود جهت الزم اسکریپت کد ٬در نهایت

php?--<! 

;/""uploads = target_dir$ 

;])"name"]["fileToUpload"[$_FILES(basename . $target_dir = target_file$ 
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;1 = uploadOk$ 

;)PATHINFO_EXTENSION,$target_file(pathinfo = imageFileType$ 

Check if image file is a actual image or fake image//  

{ ]))"submit"[$_POST(isset(if 

;])"tmp_name"]["fileToUpload"[$_FILES(getimagesize = check$     

{ )false !== $check(if     

;"." . ]"mime"[$check . " -"File is an image  echo         

;1 = uploadOk$         

{ else }     

;.""File is not an image echo         

;0 = uploadOk$         

}     

} 

Check if file already exists//  

{ ))$target_file(file_exists( if 

;."already exists"Sorry, file  echo     

;0 = uploadOk$     

} 

Check file size//  

{ )500000 >-- ]"size"]["fileToUpload"[$_FILES( if 

;.""Sorry, your file is too large echo     

;0 = uploadOk$     

} 

Allow certain file formats//  

 != $imageFileType && "png" != $imageFileType && "jpg" != $imageFileType(if

"jpeg" 

{ ) ""gif != imageFileType$ && 

;.""Sorry, only JPG, JPEG, PNG & GIF files are allowed echo     

;0 = uploadOk$     

} 

Check if $uploadOk is set to 0 by an error//  

{ )0 == $uploadOk( if 

;."uploaded"Sorry, your file was not  echo     

if everything is ok, try to upload file//  

{ else } 

 ],"tmp_name"]["fileToUpload"[$_FILES(move_uploaded_file( if    

{ ))target_file$ 

" has  ])."name"]["fileToUpload"[$_FILES (basename ."The file " echo        

;."been uploaded 

{ else }     

;.""Sorry, there was an error uploading your file echo         

}     

} 

  PHP در FileSystem مرجع کامل کار با

در سایت  PHPFileSystem برای دریافت اطالعات کامل درباره توابع کار با فایل ها به مرجع کامل آموزش

 .تحویل داده بروید
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 PHP در زبان Cookies آموزش کار با کوکی

یک قطعه  (cookie) معموال برای شناسایی کاربر بر روی وب استفاده می شود. یک کوکی (Cookie) از کوکی

حه می کند. هر بار که کامپیوتر صف embed اطالعات یا یک فایل اضافه است که سرور به کامپیوتر کاربر الحاق یا

همراه درخواست وی ارسال می شود.  فراخوانی کند اطالعات کوکی به request ای را طی یک درخواست یا

 .هم می توانید برای کاربران کوکی ایجاد کرده و یا مقادیر کوکی را دریافت کنید PHP استفاده از زبان

 برای مثال، مثال وقتی صفحه که صفحه ایمیل خود را باز می کنید ، مشاهده می کنید که از قبل بر روی سرور

log in اربری شما در مرورگر نمایش داده می شود. این اطالعات کاربری از طریق شده اید و اطالعات حساب ک

 .کوکی موجود در صفحه هر بار که ایمیل خود را باز می کنید، به سرور ارسال می شود

  PHP در زبان Cookie آموزش ایجاد کوکی

 به صورت زیر است Cookie ایجاد می شود. ساختار تعریف ()setcookie به وسیله تابع PHP کوکی در زبان

: 
php<? 

;)httponly ,secure ,domain ,path ,expire ,value ,name(setcookie 

?> 

تعیین  name ضروری بوده و بقیه پارامترها اختیاری هستند. پارامتر name در ساختار فوق فقط تعیین پارامتر

 .سطح برنامه استفاده می شوداست که از آن برای فراخوانی و شناسایی کوکی در  Cookie کنننده نام

ز رو 30را ایجاد می کند. این کوکی بعد از  ”John Doe“ با مقدار ”user“ مثال عملی : کد زیر یک کوکی به نام

( منقضی می شود. به کار بردن عالمت )/( به این معناست که این کوکی در کل سطح برنامه یا سایت 30*86400)

انید یک پوشه یا مسیر دیگری را تعیین کرده که کوکی فقط در آن بخش قابل دسترس خواهد بود )یا می تو

 قابل دسترس باشد.(

 ()isset را خوانده ایم. همچنین از تابع User مقدار کوکی COOKIE_$ سپس با استفاده از متغیر سراسری

 : برای فهمیدن این که آیا کوکی تنظیم شده یا خیر استفاده کرده ایم
php<? 

php?--<! 

;""user = cookie_name$   

;""John Doe = cookie_value$   

//  ;)"/" ),30 * 86400( + ()time ,$cookie_value ,$cookie_name(setcookie  

day 1=  86400 

>--? 

>html < 

>body < 

php?--<!   
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{ ]))$cookie_name[$_COOKIE(isset(!if     

;!""' is not set . $cookie_name . "Cookie named '" echo       

{ else }      

;>"--"' is set!<br . $cookie_name . "Cookie '" echo         

;]$cookie_name[$_COOKIE . "Value is: " echo         

}    

?>   

< /body> 

< /html> 

?> 

 :1نکته

 .را بایستی قبل از تگ تعریف کنید ()Setcookie تابع

 :2نکته

یعنی کاراکترهای غیر مچاز .می شود URLencoded کوکی به صورت خودکار در زمان ارسال value مقدار یا

 URLdecoded و همچنین در هنگام دریافت آن (تبدیل می کنیم URL آن به صورت قابل ارسال با استفاده از

ستفاده به جای تابع فوق ا ()setrowcookie از تابع URLencoding می گردد. برای جلوگیری از رخ دادن

 .کنید

  PHP آموزش تغییر مقدار یک کوکی در زبان

ت تعریف کنید. به صور ()setcookie برای تغییر مقدار یک کوکی، بایستی مجددا آن کوکی را با استفاده از تابع

 : کد زیر

php<? 

php?--<! 

;""user = cookie_name$   

;""Alex Porter = cookie_value$   

;)"/" ),30 * 86400( + ()time ,$cookie_value ,$cookie_name(setcookie   

>--? 

>html < 

>body < 

php?--<!   

{ ]))$cookie_name[$_COOKIE(isset(!if     

;!""' is not set . $cookie_name . "Cookie named '" echo         

{ else }     

;>"--set!<br"' is  . $cookie_name . "Cookie '" echo         

;]$cookie_name[$_COOKIE . "Value is: " echo         

}     

?>   

< /body> 

< /html> 

?> 
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  PHP آموزش حذف یک کوکی در

مجددا آن را تنظیم کرده ولی این بار تاریخ  ()setcookie برای حدف یک کوکی، بایستی با استفاده از تابع

 :از زمان فعلی قرار دهید، همانند کد زیرانقضای کوکی را بر روی یک زمان ماقبل 

php<? 

php?--<! 

set the expiration date to one hour ago//    

;)3600 - ()time ,"" ,"user"(setcookie   

>--? 

>html < 

>body < 

php?--<!   

;.""Cookie 'user' is deleted echo     

>--?   

>body/ < 

>html/ < 

?> 

  بودن کوکی در مرورگر کاربرآموزش چک کردن فعال 

عال مرورگرها و یا سایت های تحت وب این قابلیت را دارند که خواندن یا ایجاد کوکی ها را در آن ها غیر ف

این  کرد. بنابراین در برنامه هایی که استفاده از کوکی ضروری است، بایستی قبل از طراحی کد، چک کنیم آیا

 .امکان فعال است یا خیر

ای مثال عملی زیر، یک اسکریپت ساده ابتدا چک می کند که آیا کوکی ها فعال هستند یا خیر. در ابتددر کد 

 ایجاد شود، با شمارش ”test_cookie“ یک کوکی به نام ()setcookie کد تالش شده تا با استفاده از تابع

 : می فهمیم آیا کوکی فعال است یا خیر COOKIE_$ تعداد متغیر

php<? 

pph?--<! 

;)'/' ,3600 + ()time ,"test" ,"test_cookie"(setcookie   

>--? 

>html < 

>body < 

php?--<!   

{ )0 >-- )$_COOKIE(count(if    

;.""Cookies are enabled echo       

{ else }     

;.""Cookies are disabled echo       

}     

?>   

< /body> 

< /html> 

?> 
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  PHP در HTTP مرجع کامل

در سایت  PHP HTTP ، به بخش مرجع آموزشPHP در HTTP برای دریافت اطالعات کامل درباره توابع کار با

 .تحلیل داده بروید

  PHP در زبان Session آموزش کار با

است که بتوان آن را در صفحات مختلف  variable راهی برای نگهداری اطالعات درون متغیر یا Session یک

 .ه کردسایت استفاد

بر روی مرورگر کاربر و کامپیوتر وی ذخیره نشده و بر روی سرور  Session ، اطالعاتCookie برخالف کوکی یا

 .سایت نگهداری می شوند

 چیست؟ PHP در Session مفهوم 

ده، در کار می کنید، آن را باز کرده، تغییراتی در آن اعمال نمو application هنگامی که با یک نرم افزار یا

می  است. در نرم افزار های تحت ویندوز، کامپیوتر session نهایت آن را می بندید. این عملکرد بسیار شبیه

دارد.  داند شما چه کسی هستید. کامپیوتر از شروع باز کردن برنامه تا پایان کارتان، درک کاملی از هویت شما

ه سرور وب نمی داند شما چه کسی بوده و اما بر روی اینترنت یک مشکل بزرگ وجود داشته و آن این است ک

ا بی ثبات و ناپایدار بوده و وضعیت شما ر HTTP چه کاری دارید انجام می دهید، زیرا آدرس و پروتکل های

 .نگهداری نمی کنند

با نگهداری اطالعات کاربر در فضاهای مشخص مشکل فوق را حل کرده و این اطالعات را  Session متغیرهای

مورد  حات مورد استفاده کاربر در اختیار وب سرور قرار می دهند )اطالعاتی مثل نام کاربری، رنگدر تمامی صف

 .عالقه و ...(

ی اطالعات مربوط به یک کاربر خاص را نگهداری کرده و آن را در اختیار تمام Session بنابراین متغیرهای

 .صفحات مورد استفاده وی قرار می دهند

 : نکته

 .اطالعاتی را به صورت دایمی نگهداری کنید، بایستی آن ها را در پایگاه داده قرار دهیداگر می خواهید 
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  PHP در Session آموزش نحوه کار شروع یک

 درون متغیر سراسری session شروع می شود. متغیرهای ()session_start توسط تابع Session عملکرد یک

$_SESSION  ،بیایید یک مثال عملی را با ایجاد یک صفحه جدیدنگهداری می شوند. برای درک بهتر PHP  به

جدید را ایجاد کرده و مقدار تعدادی  session بررسی کنیم. در این صفحه ما یک ”demo_session1.php“ نام

 : متغیر را برای آن تنظیم می کنیم، به صورت کد زیر
php<? 

Start the session//    

;()session_start 

?> 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<body> 

php<?   

Set session variables//      

;""green = ]"favcolor"[SESSION$_     

;""cat = ]"favanimal"[SESSION$_     

;.""Session variables are set echo     

?>   

</body> 

</html> 

 :نکته مهم

 .ای تعریف شود HTML صفحه و قبل از هر تگ بایستی در باالی ()session_start توجه داشته باشید که تابع

  PHP در Session آموزش خواندن مقادیر متغیر

را ایجاد خواهیم کرد. در این صفحه  ”demo_session2.php“ دیگر به نام PHP در مرحله بعدی، یک صفحه

دسترسی ایجاد کردیم،  (”demo_session1.php“) ای که در صفحه قبل Session جدید، به اطالعات

 .خواهیم داشت

به صورت جداگانه به صفحه جدید ارسال نمی شوند. بلکه آن ها  Session توجه داشته باشید که متغیرهای

 .ای که در آغاز هر صفحه قرار داده ایم، خوانده می شوند ()session_start به یک باره توسط تابع

 SESSION_$ درون متغیر سراسری session variables همچنین توجه داشته باشید که تمامی متغیرهای

 .نگهدارای می شوند

 : را نشان می دهد (demo_session2.php) کد زیر، اطالعات صفحه دوم طراحی شده

php<? 

;()session_start   

<? 

<html DOCTYPE<! 
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<html< 

<body< 

php?<   

Echo session variables that were set on previous page//      

;<"".<br . ]"favcolor"[$_SESSION . "Favorite color is " echo     

;"." . ]"favanimal"[$_SESSION . "Favorite animal is " echo     

<?   

<body</ 

<html</ 

 : مربوط به یک کاربر، استفاده از کد زیر است Session راه دیگر برای نشان دادن متغیرهای
php<? 

;()session_start   

?> 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<body> 

php<?   

;)$_SESSION(print_r     

?>   

</body> 

</html> 

 : راهنمایی

Session چطوری کار می کند و از کجا می داند من کی هستم؟  

ی تنظیم کرده که مشابه را بر روی کامپیوتر و (user-key) ها یک کد مخصوص کاربر یا Sessionih بسیاری از

 بر روی صفحه ای دیگر باز می شود، کامپیوتر را برای یافتن Session +کد است. پس وقتی یکچیزی مثل 

user-key می فهمد کاربر  اسکن می کند. اگر کلید مشابهی پیدا کند به آن دسترسی پیدا کرده و از روی آن

ی جدید را بر رو Session کیست و تنظیمات مورد نظر وی را ارایه می دهد . اما اگر کلید مشابهی پیدا کند، یک

 .سیستم شروع می کند

  PHP Session Variable تغییر یک متغیر 

 : کنید overwrite ، کافی است آن را همانند کد زیر رو نویسی یاSession برای تغییر مقدار متغیر یک

php<? 

;()session_start   

?> 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<body> 

php<?   

 to change a session variable, just overwrite it//     

;""yellow = ]"favcolor"[SESSION$_    

;)$_SESSION(print_r    

?> 

</body> 
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</html> 

  PHP Session آموزش از بین بردن یک

سیستم، بر روی  global session variables ها و متغیر های Session برای از بین بردن و پاک کردن کلیه

 : استفاده کنید ()session_destroy و ()session_unset همانند کد زیر از تابع های
php<? 

;()session_start   

?> 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<body> 

php<?   

remove all session variables//      

 ;()session_unset     

 destroy the session//      

 ;()session_destroy     

?>   

</body> 

</html> 

  PHP در زبان Filters آموزش کار با

به معنای چک کردن صحت اطالعات و این که آیا دیتای درست  (validating data) اعتبارسنجی اطالعات یا

 .ارسال شده است یا خیر، می باشد

یتای دفی از اطالعات و ارسال به معنای حذف کاراکترهای غیر مجاز و اضا (sanitizing data) اما پاک سازی یا

 .خالص می باشد

 .برای اعتبارسنجی و پاک سازی اطالعات ورودی استفاده می شود PHP ها در زبان Filter از

 شامل تعداد زیادی تابع است که از آن ها می توان PHP Filter Extension افزونه فیلتر در پی اچ پی یا

عات استفاده کرد.این افزونه برای اعتبارسنجی راحت تر و سریع تر اطالبرای چک کردن اطالعات ورودی کاربر 

 .ورودی به کار می رود

جهت چک کردن اطالعات پیشنهاد می  PHP Filter برای لیست کردن مواردی که افزونه ()filter_list تابع

 : دهد، استفاده می شود
<table> 

   <tr> 

     <td>Filter Name</td> 

     <td>Filter ID</td> 

  </tr> 

php<?   

{ )$filter=> $id as ()filter_list( foreach   

 . )$filter(filter_id . '</td><td>' . $filter . '<tr><td>' echo      

;>'td></tr'</ 
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}   

?>   

</table> 

 : نرم افزارهای تحت وب، اطالعات ورودی زیادی را مثل موارد زیر دریافت می کنند

  ورودی توسط کاربر در فرم هااطالعات. 

 کوکی ها یا Cookies. 

 اطالعات وب سرویس ها. 

 متغیرهای سرور. 

 نتایج حاصل از query ها در دیتابیس. 

 : نکته مهم 

 !همواره بایستی اطالعات ورودی را چک کنید

ا از کار شده توسط فرم، می تواند باعث بروز مشکالت امنیتی شده و صفحه شما ر submit اطالعات اشتباه

عات ها می توانید مطمین شوید که نرم افزار تحت وب شما همواره اطال PHP Filter بیاندازد. با ساتفاده از

 .درست دریفات می کند

  PHP در ()filter_var آموزش کار با تابع 

 .می تواند اطالعات ورودی را کنترل و پاکسازی کند ()Filter_var تابع

ر اصلی به یر تنها را با استفاده از یک فیلتر خاص کنترل می کند. این تابع دو پارامتیک متغ ()filter_var تابع

 : صورت زیر دریافت می کند

 نام متغیری که می خواهید اطالعات آن را کنترل کند. 

 نوع اطالعاتی که می خواهید بر حسب آن نوع متغیر چک شود. 

  PHP در String آموزش نحوه پاکسازی یک 

 حذف string را از یک متغیر HTML کلیه تگ های ()filter_var عملی زیر، با استفاده از تابع در کد مثال

 : کرده ایم

php<? 
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;>""<h1>Hello World!</h1 = str$   

;)FILTER_SANITIZE_STRING ,$str(filter_var = newstr$   

;$newstr echo   

?> 

 PHP در integer آموزش چک کردن یک متغیر 

یا  هست integer یک متغیر عددی یا int$ چک می کند که آیا متغیر ()filter_var مثال عملی زیر، تابعدر کد 

و در غیر این  ”Integer is Valid“ باشد خروجی کد به صورت integer یک متغیر int$ خیر.اگر متغیر

 : می باشد ”Integer is not Valid“ صورت خروجی آن

php?--<! 

;100 = int$  

{ )false === )FILTER_VALIDATE_INT ,$int(filter_var(! if  

 ;)"Integer is valid"(echo      

{ else }    

;)"Integer is not valid"(echo      

}   

>--? 

 : نکته مهم 

 با عدد صفر ()filter_var مشکل تابع

می باشد،  ”Integer is not Valid“ صفر باشد، خروجی کد عبارت int$ در کد مثال فوق، اگر مقدار متغیر

 : در حالی که عدد صفر، یک متغیر است. برای حل این مشکل، از کد زیر استفاده کنید

php<? 

;0 = int$   

 ,$int(filter_var! || 0 === )FILTER_VALIDATE_INT ,$int(filter_var( if  

{ )false === )FILTER_VALIDATE_INT 

;)valid""Integer is (echo       

{ else }     

;)"Integer is not valid"(echo       

}     

?> 

  ()filter_var با تابع IP آموزش چک کردن درستی یک

ستفاده یک معتبر است یا خیر ا ip$ برای چک کردن این که آیا متغیر ()filter_var کد مثال عملی زیر، از تابع

 : می کند
php<? 

;""127.0.0.1 = ip$   

{ )false === )FILTER_VALIDATE_IP ,$ip(filter_var(! if   

;)is a valid IP address" $ip"(echo      

{ else }    

;)is not a valid IP address" $ip"(echo      

}    

?> 
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  ()filter_var با تابع Email آموزش اعتبارسنجی و پاکسازی یک 

 از متغیر کلیه کاراکترهای غیر مجاز و اضافی را ()filter_var تابعدر کد مثال عملی زیر، ابتدا با استفاده از 

$email حذف کرده ایم. سپس چک کردیم آیا متغیر $email شامل یک آدرس ایمیل صحیح است یا خیر: 

php<? 

;""john.doe@example.com = email$   

Remove all illegal characters from email//    

;)FILTER_SANITIZE_EMAIL ,$email(filter_var = email$   

mail-Validate e//    

{ )false === )FILTER_VALIDATE_EMAIL ,$email(filter_var(! if   

;)is a valid email address" $email"(echo       

{ else }     

;)is not a valid email address" $email"(echo       

}    

?> 

 : ()filter_var با تابع URL اعتبارسنجی و پاکسازی یکآموزش 

 تغیرکلیه کاراکترهای غیر مجاز و اضافی را از م ()filter_var در کد مثال عملی زیر، ابتدا با استفاده از تابع

$url حذف کرده ایم. سپس چک کردیم آیا متغیر $url شامل یک آدرس URL صحیح است یا خیر: 

php<? 

;""john.doe@example.com = email$   

Remove all illegal characters from email//    

;)FILTER_SANITIZE_EMAIL ,$email(filter_var = email$   

mail-Validate e//    

{ )false === )FILTER_VALIDATE_EMAIL ,$email(filter_var(! if   

;)is a valid email address" $email"(echo       

{ else }     

;)is not a valid email address" $email"(echo       

}    

?> 

  PHP ها در Filter مرجع کامل کار با 

در سایت تحلیل  PHP Filter به بخش آموزش کامل PHP در زبان Filter برای دسترسی به مرجع کامل کار با

 .داده بروید

 کردن اطالعات Filter کامل و نکات کاربردی تابع های مختلفحاوی توضیحات  PHP Filter مرجع کامل آموزش

 است PHP در زبان

  PHP کردن اطلاعات در زبان Filter آموزش پیشرفته

 .خواهیم پرداخت PHP کردن اطالعات در زبان Filter در این درس به آموزش کارهای پیشرفته تر جهت
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 د نظردر محدوده مور  Integer آموزش چک کردن مقدار یک عدد 

ر. هست یا خی Integer از نوع int$ ابتدا چک کرده ایم ایا متغیر ()filter_var در کد مثال زیر، به وسیله تابع

 : هست یا نه 100تا  1سپس بررسی کردیم آیا این عدد بین 

php<? 

;122 = int$   

;1 = min$   

;200 = max$   

 => "options"(array ,FILTER_VALIDATE_INT ,$int(filter_var( if  

{ )false === )))$max=>"max_range" ,$min=>"min_range"(array 

;)"Variable value is not within the legal range"(echo       

{ else }     

;)"Variable value is within the legal range"(echo       

}    

?> 

  ()filter_var با تابع IPv6 آموزش اعتبارسنجی یک 

 : معتبر است یا خیر IPv6 یک نوع ip$ در کد مثال عملی زیر، چک کرده ایم آیا متغیر

php<? 

;""2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7334 = ip$ 

{ )false === )FILTER_FLAG_IPV6 ,FILTER_VALIDATE_IP ,$ip(filter_var(! if   

;)is a valid IPv6 address" $ip"(echo        

{ else }      

 ;)is not a valid IPv6 address" $ip"(echo        

}    

?> 

  URL در Query String آموزش چک کردن 

 دارای URL یک url$ چک کرده ایم آیا متغیر ()filter_var در کد مثال عملی زیر، با استفاده از تابع

QueryString  ارسالی پس از آدرس صفحه هست یا خیراطالعات اضافی : 
php<? 

;""www.tahalildadeh.com = url$     

 )FILTER_FLAG_QUERY_REQUIRED ,FILTER_VALIDATE_URL ,$url(filter_var(! if    

{ )false === 

;)is a valid URL" $url"(echo         

{ else }       

;)is not a valid URL" $url"(echo         

}     

?> 

  String از یک ASCII آموزش حذف کاراکترهای کد 

ابع استفاده کرده ایم. این ت String برای پاکسازی یک متغیر متنی ()filter_var در کد مثال عملی زیر، از تابع

 : حذف می کند 4strاز متغیر  127بزرگتر از  ASCII و هم کاراکترهای با کد HTML هم تگ های

php<? 

;>"Å!</h1�"<h1>Hello WorldÆ = str$   
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;)FILTER_FLAG_STRIP_HIGH ,FILTER_SANITIZE_STRING ,$str(filter_var = newstr$   

;$newstr echo   

?> 

  PHP ها در زبان Filter مرجع کامل کار با 

در سایت  PHP Filter ، به بخش آموزش کاملPHP در زبان filter برای دسترسی کامل به مرجع توابع

 .تحلیل داده بروید

کردن  Filter ، شامل توضیحات و مثال های کامل درباره تابع های مختلفPHP Filter مرجع کامل آموزش

 .است PHP اطالعات در زبان

  PHP در (Error Handling) آموزش مدیریت خطا

. این بسیار ساده عمل می کند PHP در default error handling سیستم مدیریت خطای پیش فرض یا

 سیستم در هنگام بروز خطا، یک پیام هشدار حاوی نام فایل، شماره خط بروز خطا به همراه توصیفی از شرح

 .خطا را به مرور گر ارسال می کند

بخش مهمی از کد  errorHandling در هنگام طراحی اسکریپت ها و نرم افزارهای تحت وب، مدیریت خطا یا

یده و های احتمالی را چک کند، برنامه تان بسیار غیر حرفه ای به نظر رس error می باشد. اگر کد شما نتواند

 .می تواند شما را با چالش های امنیتی رو به رو کند

را بررسی خواهیم کرد. این  PHP ، مهم ترین متدهای چک کردن خطا در زبانPHP در این بخش آموزش

 : متدهای مدیریت خطا عبارتند از

 عدستورهای ساده با تاب “die()”. 

 error های خاص و بررسی تحریک کننده خطا (error triggers). 

 آموزش نحوه گزارش کردن خطاها یا (error reporting). 

  ()die تابع-PHP آموزش روش پایه مدیریت خطا 

از را ب (text file) در کد مثال اول مدیریت خطا، به وسیله اسکریپت زیر برنامه قصد دارد تا یک فایل متنی

 : کند

php?--<! 

;)"r","welcome.txt"(fopen=file$   

>--? 
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 : اگر در کد فوق، فایل مورد نظر وجود نداشته باشد، احتماال با خطاهایی هماند متن زیر مواجه خواهید شد

php<? 

:streamfailed to open  :]fopen.function[ )txt.welcome(fopen :Warning 

2php on line .test\webfolder\:directory in C or fileNo such  

?> 

 برای جلوگیری از نمایش پیغام خطایی مثل متن فوق به کاربر، کد را به صورت زیر تغییر داده ایم. در این کد

جدید ابتدا برنامه وجود فایل را بررسی کرده و سپس در صورت موجود بودن آن، اقدام به باز کردن فایل می 

 :کند

php?--<! 

{ ))"welcome.txt"(file_exists(!if   

;)"File not found"(die     

{ else }   

;)"r","welcome.txt"(fopen=file$     

}   

>--? 

 : حال اگر فایل مورد نظر وجود نداشته باشد، برنامه پیغام خطای زیر را صادر می کند
1 File not found 

تاثیرگذارتر از روش اول است. زیرا با استفاده از یک مکانیزم ساده کد روش دوم خطایابی، بسیار بهتر و 

 .خطایابی، قبل از بروز خطا، اسکریپت را از ادامه کار متوقف می کند

اما، همواره متوقف کردن اسکریپت از ادامه اجرا، روش خوبی برای مدیریت خطا نیست. در ادامه به گزینه های 

 .خطا در اختیارمان قرار داده است، خواهیم پرداختبرای مدیریت  PHP دیگری که زبان

  (Custom Error Handling) ایجاد یک مدیریت کننده خطا دلخواه 

، کار نسبتا ساده ای است. می PHP در زبان (Custom Error Handling) ایجاد یک مدیریت کنده دلخواه خطا

 .هنگام بروز خطا، فراخوانی شودرا ایجاد کنیم تا در  PHP توانیم به راحتی یک تابع دلخواه

 error) درجه خطا) تابع دلخواهی که برای مدیریت خطا ایجاد می کنیم، بایستی حداقل بتواند دو پارامتر خطا

level) و پیام خطا (error message)) یاری را مدیریت کند و تا پارامتر اختیاری را دریافت کند )پارامترهای اخت

 .کد بروز خطا و محتویات خطا(مثل نام فایل، شماره خط 

 : به صورت زیر است PHP ساختار کلی تعریف یک تابع مدیریت کننده دلخواه در

php<? 

)error_context,error_line,error_file,error_message,error_level(error_function 

?> 
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  PHP جدول درجه های خطا در

است که درجات آن را  level شامل یک درجه یا PHP برنامه هایدر بخش قبل گفتیم که هر خطای رخ داده در 

 : در لیست زیر مشاهده می کنید

 

 : کند. کد تابع به صورت زیر است handle اکنون بیایید یک تابعی ایجاد کنیم تا خطاهای موجود را مدیریت یا

php<? 

{ )$errstr ,$errno(customError function 

;>"<br$errstr] $errno"<b>Error:</b> [ echo   

;""Ending Script echo   

;()die   

} 

?> 
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را نشان داده که در زمان فراخوانی شدن دو مقدار  (Error Handler) کد فوق یک تابع ساده مدیریت خطا

سپس  . (error message) و دیگر پیام مرتبط با خطا (error level) دریافت می کند. یک مقدار درجه خطا

 .و پیام خطا را در خروجی نشان داده و اجرای اسکریپت را متوقف می کند تابع درجه

اکنون که یک تابع مدیریت کننده خطا را طراحی کردیم، بایستی تعیین کنیم چه زمانی الزم است این تابع 

 .شود (trigger) فراخوانی و اجرا

  PHP آموزش تنظیم تابع مدیریت خطا در 

یک تابع پیش ساخته است که در سورس اصلی این زبان تعریف  PHP درتابع مدیریت خطای پیش فرض 

شده. در این درس قصد داریم تا تابعی که خودمان طراحی کردیم را به عنوان تابع پیش فرض مدیریت خطا 

 .در برنامه قرار دهیم

ا اجرا ه error برخی این امکان نیز وجود دارد که یک تابع مدیریت خطا را به گونه ای تنظیم کنیم تا فقط برای

ن های مختلف را به روش های گوناگون مدیریت کرد. اما در مثال عملی ای error شود، در این صورت می توان

 : درس، قصد داریم تابع خود را برای مدیریت تمامی خطاهای برنامه تنظیم کنیم

php<? 

;)"customError"(set_error_handler 

?> 

 بعهای احتمالی برنامه را مدیریت کند، تا error تابع مدیریت خطای دلخواه ما، تمامیاز آنجایی که می خواهیم 

set_error_handler()  فقط به یک پارامتر نیاز خواهد داشت و در پارامتر دوم می توان درجه خطا را تنظیم

 .کرد

 : مثال عملی 

 رای چاپ مقدار یک متغیر که وجود ندارد،در کد مثال عملی زیر، قصد داریم تا تابع مدیریت خطا را با تالش ب

 : امتحان کنیم

php?--<! 

error handler function//   

{ )$errstr ,$errno(customError function   

;"$errstr] $errno>Error: [--"<b echo     

}    

set error handler//   

;)"customError"(set_error_handler   

trigger error//   

;)$test(echo   

?> 
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 : خروجی کد مثال فوق به صورت زیر خواهد بود

1 

Error: [8] Undefined variable: test 

 

  error trigger فعال کردن یک خطا یا

ها در زمان  error در اسکریپت هایی که کاربر می تواند اطالعاتی را درون کادرهای متن وارد کند، فعال کردن

م انجا ()trigger_error این کار با استفاده از تابع PHP بسیار کاربردی است. در زبانارسال مقادیر غیر مجاز 

 .می شود

 : مثال عملی 

 : بیشتر از یک باشد، خطا مورد نظر فعال می شود ”test“ در کد مثال عملی زیر، در صورتی که مقدار متغیر

php?--<! 

;2=test$   

{ )1>=--$test( if   

;)"Value must be 1 or below"(trigger_error     

}   

?> 

 : خروجی کد مثال فوق به صورت زیر خواهد بود

1 

2 

Notice: Value must be 1 or below 

est.php on line 6t\webfolder\in C: 

 

ین دلخواه را می توان در هر کجای اسکریپت که الزم باشد، فراخوانی کرده و پارامتر دوم در تابع تعی error یک

 : های محتمل عبارتند از error می باشد. انواع مختلف (error level) کننده درجه خطا

 

در این حالت اسکریپت ممکن است به موردی برخورد کرده باشد که از نظر آن خطا بوده، ولی امکان دارد در 

 .هنگام اجرای برنامه به صورت عادی رخ دهد

 : مثال عملی 
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رخ  E_USER_WARNING از بیشتر باشد، یک ”test“ رتی که مقدار متغیردر کد مثال عملی زیر، در صو

رخ دهد، ما از تابع مدیریت خطای مورد نظر خود استفاده کرده و اجرای  E_USER_WARNING خواهد داد. اگر

 : اسکریپت را متوقف خواهیم کرد

php?--<! 

error handler function//   

{ )$errstr ,$errno(customError function   

;>"<br$errstr] $errno>Error: [--"<b echo     

;""Ending Script echo     

;()die     

}    

set error handler//   

;)E_USER_WARNING,"customError"(set_error_handler   

trigger error//   

;2=test$   

{ )1>=$test( if   

;)E_USER_WARNING,below""Value must be 1 or (trigger_error     

}   

?> 

 : خروجی کد مثال فوق به صورت زیر خواهد بود

1 

2 

Error: [512] Value must be 1 or below 

Ending Script 

های دلخواه در سطح برنامه و فراخوانی آن ها آشنا شدید، قصد داریم تا  error هم اکنون که با نحوه طراحی

 .آموزش دهیم PHP را در (error logging) نحوه ثبت کردن خطا یا

  PHP در error logging آموزش ثبت خطا یا

چگونه  (php.ini ایلف) در فایل تنظیمات برنامه error-log به صورت پیش فرض و بر حسب این که مقدار

یل به یک فا را به سیستم خطاها یا error log در هنگام بروز خطا، یک کد ثبت خطا یا PHPتنظیم شده باشد، 

 .خاصی ارسال می کند

رور سرا به یک فایل خاص یا یک  (error log) می توانید ثبت جزئیات خطاها ()error_log با استفاده از تابع

ز انیز یک راه بسیار مطمئن جهت اطالع  email راه دور ارسال کنید. همچنین ارسال پیام های خطا به وسیله

 .بروز خطا در سیستم است

  با ایمیل (Error Message) نحوه ارسال یک پیام خطا اموزش 

در کد مثال عملی زیر، در صورتی که یک خطای خاص رخ دهد، پیام خطایی را به وسیله ایمیل به کاربر ارسال 

 : کرده و اجرای اسکریپت را متوقف کرده ایم

php?--<! 

error handler function//   
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{ )$errstr ,$errno(customError function   

;>"<br$errstr] $errno>Error: [--"<b echo     

;""Webmaster has been notified echo     

"From: ,"someone@example.com",1,"$errstr] $errno"Error: [(error_log    

;)"webmaster@example.com 

}   

set error handler//   

;)E_USER_WARNING,"customError"(set_error_handler   

trigger error//   

;2=test$   

{ )1>=$test( if   

;)E_USER_WARNING,"Value must be 1 or below"(trigger_error     

}   

?> 

 : خروجی کد مثال به صورت زیر است که توسط ایمیل به کاربر ارسال می شود

1 

2 

Error: [512] Value must be 1 or below 

been notified Webmaster has 

 : در نهایت، متن ایمیل خطایی که کاربر دریافت می کند، به صورت زیر خواهد بود

1 Error: [512] Value must be 1 or below 

ها را بایستی توسط سیستم  error البته ارسال خطا به وسیله ایمیل در موارد حیاتی ضروریت داشته و مابقی

 .ذخیره نمود log در فایل PHP ثبت کننده خطاهای

 PHP در زبان (Exception) آموزش کار با استثناء ها

، برای تغییر فرایند اولی برنامه یا اسکریپت، در زمانی که یک خطای PHP در زبان (Exception) استثناءها

 .خاصی رخ دهد، استفاده می شوند

  .خواهیم پرداخت و نحوه مدیریت خطا در برنامه Exception در این درس به آموزش کار با

 چیست؟ Exception یک استثناء یا

 errors برای مدیریت خطاها یا (object oriented)، یک راه جدید شی گرا PHP5 همزمان با ارائه نسخه جدید

 .برنامه معرفی شد

 برای تغییر روند اجرای برنامه در زمانی که یک خطای خاص (Exception handling) مدیریت استثناءها

(exceptional) رخ دهد، استفاده می شود. این شرط یا خطای خاص را Exception می گویند. 

 رخ می دهد، به ترتیب بیان شده است Exception در لیست زیر، مراحل عادی که در هنگام فعال شدن یک

:  

 وضعیت جاری کد برنامه ذخیره می شود. 
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  وظیفه مدیریتاجرای کد برنامه به تابع دلخواه و تعیین شده ای که Exception  را دارد، سوئیچ می

 .کند

 برحسب شرایط، مدیریت کننده کد برنامه یا handler ممکن است اجرای کد را از نقطه ای که ذخیره ،

 کرده شروع نماید، یا این که اجرای کل برنامه را متوقف نموده و یا ادامه اجرای برنامه ای مشخص شده

 .در کد از سر گیرد

  : را به شرح زیر بررسی خواهیم کرد Exception س، متدهای مختلف مدیریتدر این در

 نحوه ساده استفاده از Exception. 

 طراحی یک مدیریت کننده Exception Handler دلخواه. 

 مدیریت خطاهای چندگانه یا Multiple exception. 

 طراحی و تنظیم یک مدیریت کننده سطح باال خطا یا top level exception. 

  :نکته

فقط بایستی در صورت بروز یک خطای خاص استفاده نموده و نمی توان از آن ها برای پرش از  Exception از

  .یک نقطه خاص در کد به نقطه دیگر استفاده کرد

 

  Exception آموزش نحوه ساده استفاده از

به جستجوی ساختار  PHP عد از آن اجرا نخواهد شد ودر برنامه رخ می دهد، کد ب exception هنگامی که یک

 .متناظر با آن خواهد پرداخت ”catch“ دستوری

به  (fatal error) رخ داده در برنامه را نتوان ردگیری و دریافت کرد، یک خطای آسیب زننده Exception اگر

 .خواهد داد "خطای یافت نشده"همراه یک پیام با مضمون 

  : را در برنامه ایجاد کرده ایم، بدون این که آن را ردگیری کنیم exception در کد زیر، یک

php?--<! 

create function with an exception// 

{ )$number(checkNum function 

{ )1>--$number(if   

;)"Value must be 1 or below"(Exception new throw     

}   
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;true return   

} 

  

exceptiontrigger // 

;)2(checkNum 

?> 

 : در صورت اجرای کد فوق، پیام خطای زیر صادر می شود

php<? 

''Exception exceptionUncaught  :errorFatal  

6:php.test\webfolder\:in C 'Value must be 1 or below'with message  

):12(test.php\webfolder\#0 C: :traceStack  

e 6test.php on lin\ebfolderw\{main} thrown in C:#1  )28(checkNum 

?> 

  throw ،Try و Catch آموزش کار با ساختارهای دستوری

را  exception برای جلوگیری از صدور پیام خطایی مثل کد فوق، بایستی یک ساختار الزم جهت مدیریت یک

 .ایجاد کنیم

  : شامل موارد زیر باشد بایستی exception یک ساختار درست جهت مدیریت خطا یا

 بخش Try : تابعی که از یک exception استفاده می کند، بایستی در بلوک کد “try”  .تعریف شود

 فعال نشود، فرآیند اجرای کد حالت نرمال خود را طی خواهد کرد. اما اگر یک exception اگر

exception فعال شود، در اصطالح می گوییم که آن Exception صادر یا “trown” شده است. 

 بخش Throw : بخش Throw مشخص کننده نحوه فعال سازی یک exception است. هر “throw” 

  .نیز باشد ”catch“ بایستی حداقل دارای یک بخش

 بخش Catch : بالک “Catch” استثناء یا exception رخ داده را دریافت نموده و یکی شی (object) 

  .را ایجاد می کند exception حاوی اطالعات مربوط به

  : مثال قبل با یک ساختار کامل و درست مجددا فعال کنیم exception حال بیایید

php?--<! 

create function with an exception// 

{ )$number(checkNum function 

{ )1>--$number(if   

;)"Value must be 1 or below"(Exception new throw     

}   

;true return   

} 

  

trigger exception in a "try" block// 

{ try 

;)2(checkNum   



105 
 

 7 واحد - دوم طبقه 651 الکپ - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

If the exception is thrown, this text will not be shown//   

;''If you see this, the number is 1 or below echo   

} 

  

catch exception// 

{ )$e Exception(catch 

;()getMessage>-$e. 'Message: ' echo   

} 

?> 

 : در صورت اجرای کد فوق، پیام هشدار زیر صادر می شود

Message: Value must be 1 or below 

 : توضیح کد مثال فوق

را فعال کرده و آن را دریافت می کند. مراحل  exceptionهمانطور که مشاهده کردید، کد مثال عملی فوق یک 

  : زیر در طی انجام کار رخ می دهند

 تابع chechNum() ایجاد می شود. این تابع چک می کند آیا عدد یا number  1وارد شده، بزرگتر از 

 .روی خواهد داد exception ، خطا یا1می باشد یا خیر. در صورت بزرگتر بودن از 

 تابع CheckNum() درون ساختار “try” فراخوانی می شود.  

 exceptuion کد به همراه تابع CheckNum() در می شودصا. 

 پیام خطا حاصل از فعال شدن exceptionبه وسیله فراخوانی کد ، getMessage()<-$e  از شی

 .، صادر می شودexception مربوط به

، طراحی "داشته باشد Catch بایستی یک ساختار throw هر"اما به هر حال، راه حل دور زدن قانون این که 

  .که در پایان این درس به اموزش آن خواهیم پرداخت سطح باالست exception یک مدیریت کننده

  : Exception Class ایجاد یک کالس دلخواه

 دلخواه، بایستی یک کالس ویژه با توابعی که در زمان فعال شدن exception برای ایجاد یک مدیریت کننده

exception ه یا فرزند از کالس فراخوانی خواهند شد، را تعریف کنید. این کالس بایستی یک زیرمجموع

 .باشد PHP در exception classاصلی 

Exception class  دلخواهی که ایجاد کرده اید، خواص(properties) خود را از کالس اصلی PHP 
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Exception Class به ارث برده و شما می توانید توابع مورد نیاز خود را نیز بدان اضافه کنید. 

  : را ایجاد کرده ایم exception class در کد مثال عملی زیر، یک کالس

php?--<! 

{ Exception extendscustomException  class 

{ ()errorMessage function public   

error message//     

()getFile>-this$.' in '().getLine>---this$.'Error on line ' = errorMsg$     

;'ail addressM-is not a valid E '</b>().getMessage>-this$.b>'': <.     

;$errorMsg return     

}   

} 

  

;""someone@example...com = email$ 

  

{ try 

check if//   

{ )FALSE === )FILTER_VALIDATE_EMAIL ,$email(filter_var(if   

throw exception if email is not valid//     

;)$email(customException new throw     

}   

} 

  

{ )$ecustomException ( catch 

display custom message//   

;()errorMessage>-$e echo   

} 

?> 

 ()errorMessage قدیمی است که تابع exeption class کالس جدید ایجاد شده، درواقع یکی کپی از کالس

بوده  exception class کالس اصلی و قدیمیرا به آن اضافه کرده اید. از آنجایی که کالس جدید یک کپی از 

 و خواص و متدهای آن را به ارث برده است، می توانید در کالس جدید از متدهای کالس قدیمی مثل تابع های

getline() ،getFile() و getMessage() استفاده کنید. 

 ستفاده از یک کالسرا فعال کرده و سپس با ا exception توضیح مثال : کد مثال عملی این بخش، یک

exception مراحل انجام کار به صورت زیر است .آن را ردگیری می کند :  

 exception class به عنوان یک مدل توسعه یافته از کالس قدیمی ()customException کالس .1

ایجاد شده است. از آنجایی که این کالس از کالس قدیمی به ارث رفته است، تمامی خواص و متدهای 

 .کالس را به ارث برده استآن 

ایجاد می شود. این تابع در صورت وارد کردن یک ایمیل نادرست، پیام خطا  ()errorMessage تابع .2

 .صادر می کند
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 .پر می شود که حاوی یک ایمیل نادرست است (string) با یک مقدار متنی email$ متغیر .3

تعیین  exceptionشده درست نیست، اجرا شده و از آنجایی که ایمیل وارد  ”try“ بلوک دستوری .4

 .شده روی می دهد

 .رخ داده را دریافت کرده و پیام خطا را نمایش می دهد exception ، خطا یا”catch“ بلوک دستوری .5

  : چندگانه exception آموزش کار با

می گوید،  Multiple Exception که به آن exceptionاین امکان وجود دارد که در یک اسکریپت، از چندین 

 .برای چک کردن شرایط مختلف کد استفاده کنید

های چندگانه استفاده کنید.  exception و یا switch، ساختار if … else همچنین می توانید از چندین دستور

استفاده کرده و پیام های هشدار  exception class ها می تواند از کالس مختلف exceptuon این خطا یا

  .کنندمتفاوتی صادر 

  : مثال عملی

 چندگانه نشان داده شده است. کد را مرور کنید، در ادامه exception در کد مثال عملی زیر، نحوه استفاده از

  : به تشریح مثال خواهیم پرداخت

php?--<! 

{ Exception extendscustomException  class 

{ ()errorMessage function public   

error message//     

()getFile>-this$.' in '().getLine>---this$.'Error on line ' = errorMsg$     

;'ail addressM-'</b> is not a valid E().getMessage>-this$.b>'': <.     

;$errorMsg return     

}   

} 

  

;""someone@example.com = email$ 

  

{ try 

check if//   

{ )FALSE === )FILTER_VALIDATE_EMAIL ,$email(filter_var(if   

throw exception if email is not valid//     

;)$email(customException new throw     

}   

check for "example" in mail address//   

{ )FALSE !== )"example" ,$email(strpos(if   

;)mail"-is an example e $email"(Exception new throw     

}   

} 
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{ )$ecustomException ( catch 

;()errorMessage>-$e echo   

} 

  

{ )$e Exception(catch 

;()getMessage>-$e echo   

} 

?> 

  : توضیح مثال

متفاوت را چک کرده و در صورتی که هر کدام از آن ها درست  Condition کد مثال عملی فوق، دو شرط یا

 .تعیین شده صادر می شود exceptuionنباشند، 

ایجاد می شود.  exception به عنوان یک نسخه جدید از کالس قدیمی ()customException کالس .1

 .در این حالت، کالس جدید تمامی خواص و متدهای کالس قدیمی را به ارث می برد

ایجاد شده و این تابع در صورتی که ایمیل وارد شده نادرست باشد، یک پیام  ()errorMessage تابع .2

 .خطا را بر می گرداند

که حاوی یک ایمیل درست می باشد، پر شده ولی شامل  (string) با یک مقدار متنی email$ متغیر .3

 .خواهد بود ”example“ کلمه

روی نمی  exception درست بودن شرط اول کد، خطا یااجرا شده و به دلیل  ”try“ بلوک دستوری .4

  .دهد

 exception یک خطا یا (email$) در متغیر ایمیل ”example“ شرط دوم کد به دلیل وجود کلمه .5

 .صادر می کند

صادر شده را دریافت کرده و یک پیام هشدار صادر می  exception ، خطا یا”Catch“ بلوک دستوری .6

 .کند

  exception خطا یا آموزش ارسال مجدد

، آن را به شیوه ای متفاوت از حالت اسناندارد exception گاهی اوقات ممکن است در هنگام رخ دادن یک

مجددا فعال  ”Catch“ خاص را به وسیله یک بلوک کد exception مدیریت کنید. این امکان وجود دارد که یک

 .یا ارسال نمایید
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ا از کاربر مخفی نگه دارد. خطاهای سیستمی برای کدنویس پروژه یک اسکریپت بایستی خطاهای سیستم ر

 .اهمیت زیادی دارد، ولی کاربران معمولی عالقه ای به این مباحث ندارند

رخ داده را با ارسال یک پیام مناسب و کاربر  exceptionجهت آسان تر کردن مسائل برای کاربر، می توانید 

  .پسند، مجددا نمایش دهید

php?--<! 

{ Exception extendscustomException  class 

{ ()errorMessage function public   

error message//     

;.'ail addressM-' is not a valid E().getMessage>---this$ = errorMsg$     

;$errorMsg return     

}   

} 

  

;""someone@example.com = email$ 

  

{ try 

{ try   

check for "example" in mail address//     

{ )FALSE !== )"example" ,$email(strpos(if     

throw exception if email is not valid//       

;)$email(Exception new throw       

}     

}   

{ )$e Exception(catch   

throw exception-re//     

;)$email(customException new throw     

}   

} 

  

{ )$ecustomException ( catch 

display custom message//   

;()errorMessage>-$e echo   

} 

?> 

  : توضیح مثال

در آدرس ایمیل وجود دارد یا خیر. اگر وجود داشته  ”example“ کدد مثال عملی فوق، چک می کند آیا کلمه

 : به صورت زیر است می کند، مراحل انجام کار (re-thrown) را مجددا ارسال exception باشد، خطا یا

ایجاد می شود، به  exception به عنوان یک نسخه جدید از روی کالس ()customException کالس .1

 .همین دلیل این کالس، کلیه خواص و متدهای کالس اصلی را به ارث می برد

صورتی که آدرس ایمیل وارد شده، نادرست باشد ایجاد می شود. این تابع در  ()errorMessage تابع .2

 .یک پیام هشدار را بر می گرداند
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 .نیز خواهد بود، پر می شود ”example“ که شامل کلمه (string) با یک متغیر متنی email$ متغیر .3

 .در ایمیل، فعال خواهد شد ”example“ به دلیل وجود کلمه exception خطا یا .4

 ”customException“ رخ داده را دریافت کرده و یک exception یاخطا  ”catch“ بلوک دستوری .5

 .دریافت شده و یک پیام هشدار صادر می کند

و  ”catch“ جاری آن گرفته نشود، برنامه به دنبال دریافت آن در بلوک ”try“ در بلوک exception اگر خطا یا

  .یا مراتب باالتر خواهد گشت

   سطح بالا Exception آموزش تنظیم یک مدیریت کننده

 یک تابع تعیین شده توسط کاربر را به عنوان مدیریت کننده کلیه خطاها یا ()set_exception_handler تابع

exception  های گرفته نشده و رصد نشده در برنامه، تعیین می کند. کد زیر نحوه انجام کار را نشان خواهد

 : داد

php?--<! 

{ )$exception(myException function 

;()getMessage>-$exception . >Exception: "--"<b echo   

} 

  

;)'myException'(set_exception_handler 

  

;)'Uncaught Exception occurred'(Exception new throw 

?> 

 : خروجی کد مثال فوق به صورت زیر خواهد بود

Exception: Uncaught Exception occurred 

 

ای تعریف نشده است. به جای آن، در صورت بروز هر  ”catch“ مثال عملی فوق هیچ ساختار دستوریدر کد 

فعال خواهد شد. این تابع کلیه  top level exception handler سطح باال یا exception خطا، مدیریت کننده

  .خطاهای گرفته نشده در برنامه را دریافت و مدیریت می کند

  PHP در زبان exception قوانین مربوط به

 .را افزایش دهیم exception قرار می دهیم تا امکان ردگیری بالقوه ”try“ معموال کدها را در ساختارهای

 .متناظر داشته باشد ”catch“ بایستی حداقل یک بلوک کد ”throw“ یا ”block“ هر بلوک دستوری
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 های برنامه استفاده نمود.هر eception مختلفهای چندگانه می توان برای گرفتن کالس های  exception از

Exception را می توان درون یک ساختار Catch متعلق به یک بلوک tryارسال یا ارسال مجدد ، (re-

thrown) کرد. 

 

  : توجه

  .کنید (cathch) حتما بایستی آن را دریافت (throw) را ارسال می کنید exception اگر یک خطا یا

 

 PHP در MySQL آموزش پایگاه دادهبخش چهارم : 

 PHP در MySQL آموزش کار با پایگاه داده

 .، می توانید به یک پایگاه داده متصل شده و اطالعات را ذخیره و ویرایش کنید PHP با استفاده از زبان

  .استفاده می شود PHP محبوب ترین پایگاه داده ای است که در سیستم برنامه نویسی MySQL پایگاه داده

 چیست؟  MySQL پایگاه داده

 .یک سیستم پایگاه داده است که بر روی وب استفاده می شود MySQL پایگاه داده

MySQL یک سیستم پایگاه داده می باشد که بر روی سرور اجرا می شود. 

MySQL یک database ایده آل برای پروژه های کوچک و بزرگ است. 

 .ف و ساده برای کارکردن استبسیار سریع، قابل انعطا MySQL پایگاه

 .برای کدنویسی استفاده می کند SQL از زبان استاندارد MySQL پایگاه داده

 .را می توان بر روی طیف وسیعی از پلتفرم ها اجرا نمود SQL پایگاه داده

 .این سورس بوده و دانلود و استفاده از آن رایگان می باشد database یک SQL پایگاه داده

 .توسط شرکت اورالک طراحی، توزیع و پشتیبانی می شود MySQL دادهپایگاه 
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مجموعه ای از داده  Table ذخیره می شود. یک جدول یا (Table) درون جدول MySQL اطالعات پایگاه داده

 .تشکیل شده است (column) و ستون (row) های مرتبط به هم می باشد که از تعدادی سطر

برای نگهداری اطالعات دسته بندی شده مناسب هستند. برای مثال یک  (Database) معموال پایگاه داده ها

  :شرکت ممکن است شامل یک پایگاه داده با جدول های مثل لیست زیر باشد

 Employees 

 Products 

 Customers 

 Order 

  PHP با MySQL سیستم کارکرد پایگاه داده

را می  PHP ن معنی کهاست، به ای cross-platformت به صور MySQL و پایگاه داده PHP کارکرد سیستم

بر روی یک سرور با سیستم  MySQL توان بر روی یک سرور مثل ویندوز اجرا کرد، در حالی که پایگاه داده

را با سیستم عامل  MySQLو  PHP قرار داشته باشد. به عبارت دیگر می توان سرور Unix عامل دیگری مثل

  .و مشکلی رخ نمی دهدهای متفاوتی اجرا کرده 

  Database Query آموزش جستجو در پایگاه داده یا

می باشد. شما می  (request) در پایگاه داده، یک سوال یا جستجو یا درخواست Query به بیان ساده یک

و سپس نتایج را  (Query با استفاده از یک) را برای یافتن اطالعات خاصی جستجو کرده database توانید یک

 .در یک یا چند رکورد دریافت نمایید

  : نوشته شده است، دقت کنید SQL زیر که با زبان استاندارد Query به

SELECT LastName FROM Employees 

Query فوق کلیه اطالعات درون ستون “LastName” پایگاه داده “Employees”  را انتخاب می کند. برای

  .در سایت تحلیل داده بروید SQL اه دادهآموزش پایگ ، به بخشSQL یادگیری زبان

  : MySQL آموزش نحوه دانلود پایگاه داده



113 
 

 7 واحد - دوم طبقه 651 الکپ - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

بر روی آن نصب نشده است، می توانید سورس  MySQL هستید که پایگاه داده PHP اگر دارای یک سرور

  .دانلود و نصب نماید www.mysql.comاین پایگاه داده را از آدرس 

  MySQL دادهواقعیت هایی درباره پایگاه 

بالفعل و در حال استفاده برای سیستم های عظیم با حجم اطالعات گسترده و  MySQL ،database پایگاه داده

 .و یا ویکی پدیا است Facebook ،twitterتعداد کاربران زیاد مثل سایت های 

 .حجم نیز استفاده کردرا می توان برای اجرای پایگاه داده های سبک و کم  MySQL از طرف دیگر، پایگاه داده

می توانید لیست کاملی از شرکت ها و وب سایت های  /www.mysql.com/customersبا مراجعه به آدرس 

  .را مشاهده کنید MySQL استفاده کننده از پایگاه داده

  MySQL به پایگاه داده Connect آموزش اتصال

  : از موارد زیر استفاده می کنند MySQL و باالتر برای اتصال به یک پایگاه داده PHP5 نسخه های

 MySQLi extension حرف i مخفف عبارت پیشرفته تر یا improved است 

 اشیای داده ای PHP با PDO (PHP Data Objects). 

استفاده می کردند.  MySQL Daqtabaseبرای اتصال به  MySQL extension از PHP نسخه های قدیمی تر

  .به بعد، منسوخ شده است 2012اما این افزونه از سال 

 استفاده کنیم؟  PDO یا MySQL کی و کجا از

هر جا و هرجور که "استفاده کنیم، جواب اینه  PDOیا  MySQLi اگر بخواهیم خالتصه بگوییم کی و از کجا از

 ."!دوست داشتید

 .مزایای خاص خود را دارند PDO و MySQLi اما هر دو

PDO  مختلف پایگاه داده کار کند، در حالی کهسیستم  12می تواند با MySQLi فقط می تواند با پایگاه داده 

MySQL کار کند. 

کار را بسیار راحت تر خواهد کرد. در این  PDOبنابراین اگر بخواهید پایگاه داده پروژه خود عوض کنید، 

ها تغییر  query دی ازرا به همراه تعدا (Connection String)حالت فقط نیاز دارید تا رشته ارتباطی 

ها را نیز تغییر  query بایستی کل کد پروژه را از اول نوشته و MySQL دهید، اما در صورت استفاده از
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 .دهید

را ارائه داده، ولی استفاده از روش  (oop) روش برنامه نویسی شی گرا MySQLi و PDO هر دو روش

 .تنیز امکان پذیر اس MySQLi برنامه نویسی رویه ای در

 پشتیبانی می کنند. دستورات امن Prepared Statment یا SQL هر دو روش از دستورات امن و مناسب

SQL سیستم را از حمالت تزریق SQL injection  محافظت کرده که برای امنیت نرم افزار تحت وب بسیار

 .ضروری است

  MySQLi و PDO ارائه مثال های عملی با ساختار دستوری

را آموزش داده و مثال های عملی  MySQL روش کار با پایگاه داده 3درس های آینده ما هر  در این درس و

  :مرتبط با آن ها را ارائه می دهیم 

 روش MySQL به صورت شی گرا یا Object-oriented. 

 روش MySQL به صورت رویه ای یا Procedural. 

 روش PDO. 

  MySQLi آموزش نصب

 MySQL را نصب می کنند، معموال افزونه PHP5 MySQL ، هنگامی که پکیجLinux در سیستم های ویندوز و

 .نیز به صورت خودکار نصب می شود

به آدرس  MySQL برای دریافت اطالعات بیشتر جهت نصب

php.net/manual/en/mysqli.installation.php بروید.  

  PDO آموزش نصب

به آدرس  PDO برای دریافت آموزش های نصب الزم جهت

php.net/manual/en/pdo.installation.php بروید.  

  MySQL به Connection آموزش باز کردن یا اتصال یا

 دسترسی داشته باشیم، بایستی یک اتصال یا MySQL قبل از این که بتوانیم به اطالعات درون پایگاه داده

Connection را به سرور برقرار کنیم. کد زیر نحوه اتصال به MySQL ه صورت عملی نشان داده استرا ب 

:  
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  MySQLi کد مثال شی گرا

php?--<! 

;""localhost = servername$   

;""username = username$   

;""password = password$   

  

Create connection//    

;)$password ,$username ,$servername(mysqli_connect = conn$   

  

Check connection//    

{ )$conn(! if   

;())mysqli_connect_error . "Connection failed: "(die      

}    

;""Connected successfully echo   

>--? 

  : راهنمایی

  . به یک نکته مهم در زمینه کارکرد شی گرایی مثال باال اشاره می کنیم

ی شد. اگر می خواهید ممشکل ، دچار 5.3.0و  PHP5.2.9 در نسخه های قبل از Connect-error$ خاصیت

مطمئن شوید، از کد اصالح شده زیر به جای کد فوق  PHP5.3.0 از سازگاری دستور را با نسخه های قبل از

  .استفاده کنید

 : رویه ای MySQL کد مثال
php?--<! 

;""localhost = servername$ 

;""username = username$ 

;""password = password$ 

  

onnectionCreate c//  

;)$password ,$username ,$servername(mysqli_connect = conn$ 

  

Check connection//  

{ )$conn(! if 

;())mysqli_connect_error . "Connection failed: "(die     

} 

;""Connected successfully echo 

>--? 

 : PDO کد مثال
php?--<! 

;""localhost = servername$ 

;""username = username$ 

;""password = password$ 

  

{ try 

 ,$username ,;dbname=myDB"$servername"mysql:host=(PDO new = conn$    

;)password$ 
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set the PDO error mode to exception//      

;)ERRMODE_EXCEPTION::PDO ,ATTR_ERRMODE::PDO(setAttribute>---conn$     

 ;""Connected successfully echo     

}     

)$e PDOException(catch 

{     

;()getMessage>-$e . "Connection failed: " echo     

}     

?> 

  PDO نکته روش

 را نیز تعیین کرده ایم. به این دلیل که myDB مثال فوق، ما یک پایگاه داده به نام PDO در کد مثال روش

PDO  طاخصحیح، نیاز به یک پایگاه داده معتبر دارد. اگر پایگاه داده ای برای آن تعیین نشود، یک برای کارکرد 

exception رخ می دهد.  

 

  : 2نکته 

ویژه برای  exception class این است که این روش دارای یک کالس PDO یک فایده مهم استفاده از روش

 .ایگاه داده رخ دهدهای پ query مدیریت خطاهایی است که ممکن است در

برنامه رخ دهد، اسکریپت اجرای کد را متوقف کرده و به صورت  {}try در بلوک exception اگر یک خطا یا

  .بعد از آن پرش می کند {}Catch مستقیم به کد اولین بلوک

 

  MySQL در Connection اتصال یا Close آموزش بستن یا

صورت اتوماتیک پس از اجرای کدهای اسکریپت بسته می شود، اما  به پایگاه داده، به (Connection) اتصال

  : برای بستن زودتر آن می توان از کدهای زیر استفاده کرد

  MySQLi کد مثال شی گرا
;()close>-conn$ 

  رویه ای MySQL کد مثال

;)$conn(mysqli_close 

  PDO کد مثال
;null = conn$ 
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  MySQL جدید در (Database) آموزش ایجاد یک پایگاه داده

تشکیل شده است. برای ایجاد یک پایگاه داده جدید  (Table) از یک یا چند جدول (database) هر پایگاه داده

  .، شما بایستی مجوز الزم )مثل کاربر ادمین بودن( را داشته باشیدMySQL در

  MySQLi و PDO جدید در روش MySQL آموزش ایجاد یک پایگاه داده

استفاده می شود. کد مثال  MySQL برای ایجاد یک پایگاه داده جدید در CREATE DATABASE از دستور

  : را ایجاد کرده است ”MyDB“ عملی زیر یک پایگاه داده جدید به نام

  MySQLi کد مثال )شی گرا(

php?--<! 

;""localhost = servername$ 

;""username = username$ 

;""password = password$ 

Create connection//  

;)$password ,$username ,$servername(mysqli new = conn$ 

Check connection//  

{ )connect_error>---$conn( if 

;)connect_error>-$conn . "Connection failed: "(die     

 } 

Create database//  

;""CREATE DATABASE myDB = sql$ 

{ )TRUE === )$sql(query>-$conn( if 

;""Database created successfully echo     

{ else } 

;error>-$conn . "Error creating database: " echo     

} 

;()close>-conn$ 

?> 

 

  :1نکته 

را  mysqli object هنگامی که یک پایگاه داده جدید را ایجاد می کنید، بایستی سه پارامتر اول الزم جهت شی

 (Password و Servername ،Username پارامترهای) تعیین کنید

 

  :2نکته 



118 
 

 7 واحد - دوم طبقه 651 الکپ - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

 empty خاص در هنگام تعریف پایگاه داده استفاده کنید، یک رشته متنی خالی Port اگر مجبور هستید از یک

string را به لیست آرگومان های نام پایگاه داده اضافه کنید، مثل کد : 

)port ,“  “  ,“password”  ,“username”  ,“localhost” ( imysql New 

 رویه ای  MySQLi کد مثال
php?--<! 

;""localhost = servername$ 

;""username = username$ 

;""password = password$ 

Create connection//  

;)$password ,$username ,$servername(mysqli_connect = conn$ 

connectionCheck //  

{ )$conn(! if 

;())mysqli_connect_error . "Connection failed: "(die     

} 

Create database//  

;""CREATE DATABASE myDB = sql$ 

{ ))$sql ,$conn(mysqli_query( if 

;""Database created successfully echo     

{ else } 

;)$conn(mysqli_error . "Error creating database: " echo     

} 

;)$conn(mysqli_close 

>--? 

  PDO کد مثال
php?--<! 

;""localhost = servername$ 

;""username = username$ 

;""password = password$ 

{ try 

 ,$username ,;dbname=myDB"$servername"mysql:host=(PDO new = conn$    

;)password$ 

error mode to exceptionset the PDO //      

;)ERRMODE_EXCEPTION::PDO ,ATTR_ERRMODE::PDO(setAttribute>---conn$     

;""CREATE DATABASE myDBPDO = sql$     

use exec() because no results are returned//      

;)$sql(exec>-conn$     

;>""Database created successfully<br echo     

}     

)$e PDOException(catch 

{     

;()getMessage>-$e . "<br>" . $sql echo     

}     

;null = conn$ 

?> 

  : نکته

 .ایجاد می کند ”myDBPDO“ ، یک پایگاه داده جدید به نامPDO کد مثال عملی روش
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  :توجه

دارای  PDO که روشاین است  MySQL در ایجاد یک پایگاه داده جدید PDO مزیت مهم استفاده از روش

 database query خاص جهت مدیریت خطاهای احتمالی رخ داده در دستورات exception class یک کالس

کد رخ دهد، اسکریپت ادامه اجرای کدها را متوقف  {}try جدید در ساختار exception است. اگر یک خطا یا

  .بعد از آن پرش می کند {}Catch کرده و به کد موجود در بخش

به همراه پیام خطا تولید شده را در خروجی نمایش  SQL دستور {}Catch برای مثال، در کد فوق و در بخش

  .داده ایم

 MySQL جدید در (Table) آموزش ایجاد یک جدول

 دارای یک نام منحصر به فرد بوده و اطالعات خود را در قالب چندین database table یک جدول پایگاه داده یا

 .نگهداری می کند (column)و ستون  (row) سطر

 .جدید استفاده می شود (table) برای ایجاد یک جدول MySQL در CREATE TABLE از دستور

، ”id” ،“firstname“ و با پنج ستون ”MyGuests“در کد مثال های عملی این بخش، یک جدول جدید به نام 

“lastname” ،“email”  و“reg_date” ایجاد کرده ایم.  

php<? 

( CREATE TABLE MyGuests 

,KEY PRIMARYUNSIGNED AUTO_INCREMENT  )6(id INT   

,NULLNOT  )30(firstname VARCHAR   

,NULLNOT  )30(lastname VARCHAR   

 ),50(email VARCHAR   

reg_date TIMESTAMP   

) 

?> 

 نکته های مربوط به دستور فوق

Data type  مثل عدد، متن و ..( است که جدول در خود نگهداری می کند. برای تعیین کننده نوع داده ای(

به بخش آموزش انواع داده ای در  PHP دریافت اطالعات بیشتر راجع به انواع داده ای قابل کاربرد در زبان

PHP بروید.  

زیر را نیز های دلخواه  (attribute) در جدول، می توانید خواص (Column) پس از تعیین نوع داده ای ستون

  .برای هر ستون مشخص کنید
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 : نشان می دهد MySQL جدید را در (table) در کدهای مثال عملی زیر، نحوه تعریف یک جدول

 شی گرا MySQLi کد مثال

php?--<! 

;""localhost = servername$ 

;""username = username$ 

;""password = password$ 

;""myDB = dbname$ 

connectionCreate //  

;)$dbname ,$password ,$username ,$servername(mysqli new = conn$ 

Check connection//  

{ )connect_error>---$conn( if 

;)connect_error>-$conn . "Connection failed: "(die     

 } 

sql to create table//  

( "CREATE TABLE MyGuests = sql$ 

, id INT(6) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY 

,firstname VARCHAR(30) NOT NULL 

,lastname VARCHAR(30) NOT NULL 

),50(email VARCHAR 

reg_date TIMESTAMP 

;)" 

{ )TRUE === )$sql(query>-$conn( if 

;""Table MyGuests created successfully echo     

{ else } 

;error>-$conn . "Error creating table: " echo     

} 

;()close>-conn$ 

?> 

  !>--?phpرویه ای MySQLi کد مثال

;""localhost = servername$ 

;""username = username$ 

;""password = password$ 

;""myDB = dbname$ 

Create connection//  
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;)$dbname ,$password ,$username ,$servername(mysqli_connect = conn$ 

Check connection//  

{ )$conn(! if 

;())mysqli_connect_error . "Connection failed: "(die     

} 

sql to create table//  

( "CREATE TABLE MyGuests = sql$ 

, id INT(6) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY 

,firstname VARCHAR(30) NOT NULL 

,lastname VARCHAR(30) NOT NULL 

),50(email VARCHAR 

reg_date TIMESTAMP 

;)" 

{ ))$sql ,$conn(mysqli_query( if 

;""Table MyGuests created successfully echo     

{ else } 

;)$conn(mysqli_error . "Error creating table: " echo     

} 

;)$conn(mysqli_close 

>--? 

  PDO کد مثال

php?--<! 

;""localhost = servername$ 

;""username = username$ 

;""password = password$ 

;""myDBPDO = dbname$ 

{ try 

 ,$username ,"$dbname;dbname=$servername"mysql:host=(PDO new = conn$    

;)password$ 

set the PDO error mode to exception//      

;)ERRMODE_EXCEPTION::PDO ,ATTR_ERRMODE::PDO(setAttribute>---conn$     

sql to create table//      

( "CREATE TABLE MyGuests = sql$     

, id INT(6) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY     

,firstname VARCHAR(30) NOT NULL     

,lastname VARCHAR(30) NOT NULL     

),50(VARCHAR email     

reg_date TIMESTAMP     

;)"     

use exec() because no results are returned//      

;)$sql(exec>-conn$     

;""Table MyGuests created successfully echo     

}     

)$e PDOException(catch 

{     

;()getMessage>-$e . "<br>" . $sql echo     

}     

;null = conn$ 

?> 
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  MySQL در Data Insertآموزش وارد کردن اطلاعات

ه بدرون آن را ایجاد کردید، می توانید اقدام  (table)و جدول  (database) پس از این که یک پایگاه داده

 .نمایید (Insert Data)وارد کردن اطالعات 

  : را بیان کرده ایم MySQL در لیست زیر، برخی از قوانین مهم در هنگام وارد کردن اطالعات در

 کد SQL یا (SQL query) را بایستی درون کدهای PHP قرار دهید.  

 مقادیر متنی یا String در دستورات SQL query قرار بگیرند “ “ بایستی داخل دو. 

 قرار دهید )به صورت ساده ( “ “ مقادیر عددی را بایستی بدون. 

 کلمه کلیدی Null قرار گیرد “ “ نیز نباید بین دو. 

 MySQL Table همانند کد زیر برای وارد کردن تعدادی رکورد جدید درون جدول INSERT INTO از دستور

  : استفاده می شود

php<? 

,...)column3 ,column2 ,column1(INTO table_name  INSERT 

,...)value3 ,value2 ,value1( VALUES 

?> 

 .سایت تحلیل داده بروید SQL بخش آموزش زبان، به SQL برای آشنایی کامل با دستورات

 و ”id” ،“firstname” ،“lastname“ را با چهار ستون ”MyGuests“ در درس قبلی، یک جدول خالی به نام

“reg data” ایجاد کردیم. حال می خواهیم این جدول را با اطالعات مورد نظرمان پر کنیم.  

  :نکته

تعریف شده باشد یا  (”id”) مثل ستون (AUTO_INCREMENT)ر اگر یک ستون به صورت افزایش خودکا

 SQL باشد، نیازی نیست در دستور (”reg_data“) مثل ستون TIMESTAMP حاوی یک برچسب زمانی یا

  .به صورت خودکار این نوع ستون ها را مقداردهی می کند MySQL مقداری جهت آن تعیین کنید. برنامه

 

 INSERT را با دستور MySQL عملی زیر نحوه وارد کردن اطالعات جدید به جدول مثال عملی : در کد مثال های

INTO نشان داده ایم  
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  شی گرا MySQLi کد مثال

php?--<! 

;""localhost = servername$ 

;""username = username$ 

;""password = password$ 

;""myDB = dbname$ 

Create connection//  

;)$dbname ,$password ,$username ,$servername(mysqli new = conn$ 

Check connection//  

{ )connect_error>---$conn( if 

;)connect_error>-$conn . "Connection failed: "(die     

 } 

"INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email) = sql$ 

;"VALUES ('John', 'Doe', 'john@example.com') 

{ )TRUE === )$sql(query>-$conn( if 

;""New record created successfully echo     

{ else } 

;error>-$conn . "<br>" . $sql . "Error: " echo     

} 

;()close>-conn$ 

?> 

  رویه ای MySQL کد مثال

php?--<! 

;"" localhost = servername$   

; ""username=username$   

; ""password=password$   

Create connection >/--/ ; "myDB"=dbname$   

;)$dbname ,$password ,$username ,$servername(mysqli_connect = conn$   

Check connection//      

{ )$conn(! if     

;())mysqli_connect_error . "Connection failed: "(die        

}      

"INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email) = sql$   

;"VALUES ('John', 'Doe', 'john@example.com')           

{ ))$sql ,$conn(mysqli_query( if     

;""New record created successfully echo        

{ else }       

;)$conn(mysqli_error . "<br>" . $sql . "Error: " echo        

}       

;)$conn(mysqli_close   

?> 

  PDO کد مثال

php?--<! 

;""localhost = servername$ 

;""username = username$ 

;""password = password$ 

;""myDBPDO = dbname$ 

{ try 

 ,$username ,"$dbname;dbname=$servername"mysql:host=(PDO new = conn$    

;)password$ 

set the PDO error mode to exception//      

;)ERRMODE_EXCEPTION::PDO ,ATTR_ERRMODE::PDO(setAttribute>---conn$     
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"INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email) = sql$     

;"VALUES ('John', 'Doe', 'john@example.com')     

because no results are returneduse exec() //      

;)$sql(exec>-conn$     

;""New record created successfully echo     

}     

)$e PDOException(catch 

{     

;()getMessage>-$e . "<br>" . $sql echo     

}     

;null = conn$ 

?> 

 

  MySQL آخرین رکورد وارد شده در جدول ID آموزش استخراج

است، دستور ورود  (AUTO_INCREMENT) اگر بر روی جدولی که دارای یک فیلد با قابلیت افزایش خودکار

آخرین رکورد وارد  ID را اجرا کنیم، می توان همان لحظه (UPDATE) یا ویرایش اطالعات (INERST) اطالعات

به صورت  id ، ستون”MyGuests“ در کد مثال عملی زیر، در جدول .شده یا اصالح شده را استخراج کرد

  : تعریف شده است (AUTO_INCREMENT) افزایش خودکار

php<? 

( CREATE TABLE MyGuests 

,KEY PRIMARYUNSIGNED AUTO_INCREMENT  )6(id INT 

,NULLNOT  )30(firstname VARCHAR 

,NULLNOT  )30(lastname VARCHAR 

),50(email VARCHAR 

reg_date TIMESTAMP 

) 

?> 

، با این (INSERT INTO مثال عملی زیر همانند مثال درس قبلی است )وارد کردن اطالعات با دستوراتکد 

آخرین رکورد وارد شده، اضافه شده است. در پایان هم مقدار  ID تفاوت که یک خط کد جدید را برای استخراج

  : را در خروجی چاپ کرده ایم ID این

 شی گرا MySQLi کد مثال

php?--<! 

;""localhost = servername$ 

;""username = username$ 

;""password = password$ 

;""myDB = dbname$ 

Create connection//  

;)$dbname ,$password ,$username ,$servername(mysqli new = conn$ 

Check connection//  

{ )connect_error>---$conn( if 

;)connect_error>-$conn . ""Connection failed: (die     
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 } 

"INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email) = sql$ 

;"VALUES ('John', 'Doe', 'john@example.com') 

{ )TRUE === )$sql(query>-$conn( if 

;insert_id>-$conn = last_id$     

;$last_id . inserted ID is: ""New record created successfully. Last  echo     

{ else } 

;error>-$conn . "<br>" . $sql . "Error: " echo     

} 

;()close>-conn$ 

?> 

 :رویه ای MySQLi کد مثال

php?--<! 

;""localhost = servername$ 

;""username = username$ 

;""password = password$ 

;""myDB = dbname$ 

connectionCreate //  

;)$dbname ,$password ,$username ,$servername(mysqli_connect = conn$ 

Check connection//  

{ )$conn(! if 

;())mysqli_connect_error . "Connection failed: "(die     

} 

"INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email) = sql$ 

;"'john@example.com')VALUES ('John', 'Doe',  

{ ))$sql ,$conn(mysqli_query( if 

;)$conn(mysqli_insert_id = last_id$     

;$last_id . "New record created successfully. Last inserted ID is: " echo     

{ else } 

;)$conn(mysqli_error . >"--"<br . $sql . "Error: " echo     

} 

;)$conn(mysqli_close 

  PDO کد مثال

php?--<! 

;""localhost = servername$ 

;""username = username$ 

;""password = password$ 

;""myDBPDO = dbname$ 

{ try 

 ,$username ,"$dbname;dbname=$servername"mysql:host=(PDO new = conn$    

;)password$ 

exceptionset the PDO error mode to //      

;)ERRMODE_EXCEPTION::PDO ,ATTR_ERRMODE::PDO(setAttribute>---conn$     

"INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email) = sql$     

;"VALUES ('John', 'Doe', 'john@example.com')     

use exec() because no results are returned//      

;)$sql(exec>-conn$     

;()lastInsertId>-$conn = last_id$     

;$last_id . "New record created successfully. Last inserted ID is: " echo     

}     

)$e PDOException(catch 

{     

;()getMessage>-$e . "<br>" . $sql echo     



126 
 

 7 واحد - دوم طبقه 651 الکپ - صادرات بانک جنب - ملک خيابان از تر باال - شريعتی خيابان - تهران : آموزشگاه آدرس

88146323 - 88446780 - 88146330 

}     

;null = conn$ 

?> 

  MySQL همزمان درآموزش وارد کردن چندین رکورد 

 بعبا هم، بایستی از تا SQL برای وارد کردن اطالعات چندین رکورد به صورت همزمان و یا اجرای چند دستور

mysql_multi_query()  درMySQL استفاده کرد. 

  : وارد کرده ایم ”MyGuests“ رکورد را در جدول 3در کد مثال عملی زیر، 

  شی گرا MySQLi کد مثال

php?--<! 

;""localhost = servername$ 

;""username = username$ 

;""password = password$ 

;""myDB = dbname$ 

Create connection//  

;)$dbname ,$password ,$username ,$servername(mysqli new = conn$ 

Check connection//  

{ )connect_error>---$conn( if 

;)connect_error>-$conn . ""Connection failed: (die     

 } 

"INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email) = sql$ 

;;"VALUES ('John', 'Doe', 'john@example.com') 

"INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email) .= sql$ 

;;"VALUES ('Mary', 'Moe', 'mary@example.com') 

INTO MyGuests (firstname, lastname, email)"INSERT  .= sql$ 

;"VALUES ('Julie', 'Dooley', 'julie@example.com') 

{ )TRUE === )$sql(multi_query>-$conn( if 

;""New records created successfully echo     

{ else } 

;error>-$conn . "<br>" . $sql . "Error: " echo     

} 

;()close>-conn$ 

?> 

  :نکته

  .را بایستی با کاراکتر از یکدیگر جدا نمود SQL هر دستور

 رویه ای MySQLi کد مثال

php?--<! 

;""localhost = servername$ 

;""username = username$ 

;""password = password$ 

;""myDB = dbname$ 

Create connection//  

;)$dbname ,$password ,$username ,$servername(mysqli_connect = conn$ 

Check connection//  

{ )$conn(! if 
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;())mysqli_connect_error . "Connection failed: "(die     

} 

"INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email) = sql$ 

;;"VALUES ('John', 'Doe', 'john@example.com') 

MyGuests (firstname, lastname, email)"INSERT INTO  .= sql$ 

;;"VALUES ('Mary', 'Moe', 'mary@example.com') 

"INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email) .= sql$ 

;"VALUES ('Julie', 'Dooley', 'julie@example.com') 

{ ))$sql ,$conn(mysqli_multi_query( if 

;"eated successfully"New records cr echo     

{ else } 

;)$conn(mysqli_error . >"--"<br . $sql . "Error: " echo     

} 

;)$conn(mysqli_close 

?> 

 : کمی متفاوت و به صورت زیر است MySQLi PDO اما اجرای مثال فوق در روش

 : MySQLi PDO کد مثال

php?--<! 

;""localhost = servername$ 

;""username = username$ 

;""password = password$ 

;""myDBPDO = dbname$ 

{ try 

 ,$username ,"$dbname;dbname=$servername"mysql:host=(PDO new = conn$    

;)password$ 

set the PDO error mode to exception//      

;)ERRMODE_EXCEPTION::PDO ,ATTR_ERRMODE::PDO(setAttribute>---conn$     

begin the transaction//      

;()beginTransaction>-conn$     

our SQL statements//      

 "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)(exec>-conn$     

;)"VALUES ('John', 'Doe', 'john@example.com')     

 "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)(exec>-conn$     

;)"VALUES ('Mary', 'Moe', 'mary@example.com')     

 "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)(exec>-conn$     

;)"VALUES ('Julie', 'Dooley', 'julie@example.com')     

commit the transaction//      

;()commit>-conn$     

;""New records created successfully echo     

}     

)$e PDOException(catch 

{     

roll back the transaction if something failed//      

;()rollback>-conn$     

;()getMessage>-$e . "Error: " echo     

}     

;null = conn$ 

?> 
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  MySQL از پایگاه داده (Select Data) اطلاعاتآموزش استخراج 

برای استخراج اطالعات مورد نظر از یک یا چند جدول استفاده می شود. شکل کلی استفاده  SELECT از دستور

  : به صورت زیر است MySQL در SELECT از دستور

FROM table_name )s(SELECT column_name 

 : اطالعات کلیه ستون های جدول را می خواند SELECT استفاده کنید، دستوراگر از کاراتر * به جای نام ستون 

SELECT * FROM table_name 

 sql در زبان select به بخش آموزش دستور SELECT برای دریافت اطالعات کامل درباره نحوه کار دستور

 .سایت تحلیل داده بروید

  MySQLi اطلاعات در (Select) آموزش خواندن

انتخاب کرده و  MyGuests را از جدول lastnameو  id ،firstname عملی زیر، اطالعات ستون های کد مثال

  : در خروجی نشان می دهد

 : شی گرا MySQLi کد مثال
php?--<! 

;""localhost = servername$ 

;""username = username$ 

;""password = password$ 

;""myDB = dbname$ 

connectionCreate //  

;)$dbname ,$password ,$username ,$servername(mysqli new = conn$ 

Check connection//  

{ )connect_error>---$conn( if 

;)connect_error>-$conn . "Connection failed: "(die     

 } 

;""SELECT id, firstname, lastname FROM MyGuests = sql$ 

;)$sql(query>-$conn = result$ 

{ )0 > num_rows>-$result( if 

output data of each row//      

{ ())fetch_assoc>-$result = $row(while     

 . " " ]."firstname"[$row . Name: " -"  ]."id"[$row . "id: " echo        

;>""<br ]."lastname"[row$ 

}     

{ else } 

;""0 results echo     

} 

;()close>-conn$ 

?> 

  : در ادامه به تشریح نکات کد مثال فوق پرداخته ایم
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 و id ،firstname ایجاد کرده و اطالعات فیلدهای select را با استفاده از دستور SQL query در ابتدا یک

lastname  را از جدولMyGuests خوانده ایم. 

 .ذخیره می کند result$ دریافت شده را در یک متغیر بهفوق را اجرا کرده و اطالعات  SQL query خط بعدی

چک می کند آیا اطالعات یک یا تعداد بیشتری سطر )از صفر بیشتر(  ()num_rows در مرحله بعدی تابع

 ()fetch_assoc برگردانده شده است یا خیر. اگر بیشتر از صفر سطر یا رکورد برگردانده شده باشد، تابع

 قرار داده که می توانیم با استفاده از (associative array) یر آرایه رابطه ایاطالعات را در یک متغ

 .به جستجو درون آن بپردازیم loop دستوراتی مثل حلقه یا

، id ، به جستجو درون آرایه پرداخته و اطالعات خروجی شامل فیلدهایwhile() loop در مرحله آخر هم، حلقه

firstname و lastname دهد را نشان می. 

را  رویه ای همان خروجی MySQLi کد مثال زیر، دستورات مثال قبل را با استفاده از روش عینا انجام داده و

  : بر می گرداند

 : شی گرا MySQLi کد مثال
 

php?--<! 

;""localhost = servername$ 

;""username = username$ 

;""password = password$ 

;""myDB = dbname$ 

connection Create//  

;)$dbname ,$password ,$username ,$servername(mysqli_connect = conn$ 

Check connection//  

{ )$conn(! if 

;())mysqli_connect_error . "Connection failed: "(die     

} 

;""SELECT id, firstname, lastname FROM MyGuests = sql$ 

;)$sql ,$conn(mysqli_query = result$ 

{ )0 >-- )$result(mysqli_num_rows( if 

output data of each row//      

{ ))$result(mysqli_fetch_assoc = $row(while     

 . " " ]."firstname"[$row . Name: " -"  ]."id"[$row . "id: " echo        

;>""<br ]."lastname"[row$ 

}     

{ else } 

;"results"0  echo     

} 

;)$conn(mysqli_close 

?> 

  : نشان دهید HTML همچنین می توانید با طراحی کدی مثل کد زیر، اطالعات استخراج شده را در یک جدول
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 : رویه ای MySQLi کد مثال
php?--<! 

;""localhost = servername$ 

;""username = username$ 

;""password = password$ 

;""myDB = dbname$ 

Create connection//  

;)$dbname ,$password ,$username ,$servername(mysqli new = conn$ 

Check connection//  

{ )connect_error>---$conn( if 

;)connect_error>-$conn . "Connection failed: "(die     

 } 

;""SELECT id, firstname, lastname FROM MyGuests = sql$ 

;)$sql(query>-$conn = result$ 

{ )0 > num_rows>-$result( if 

;"" echo     

output data of each row//      

{ ())fetch_assoc>-$result = $row(while     

;"" echo         

}     

 echo    

"</td><t]."id"[$row.table><tbody><tr><th>ID</th><th>Name</th></tr><tr><td>""<

;>""</td></tr></tbody></table]."lastname"[$row." "]."firstname"[$row.d>" 

{ else } 

;""0 results echo     

} 

;()close>-conn$ 

?> 

و دستورات  PDO با روش (Select Data) آموزش انتخاب اطلاعات

  SQL آماده

که در درس  (Prepared Statements) و دستورات آماده MySQLi PDO در کد مثال عملی زیر از روش

 .های بعدی به آموزش آن خواهیم پرداخت، استفاده کرده ایم

 خوانده و در یک جدول MyGuests را از جدول lastname و id ،firstname کد این مثال اطالعات فیلدهای

HTML نشان می دهد.  

  MySQLi PDO کد مثال

php<? 

;;'>"solid 1px black"<table style='border:  echo 

;>""<tr><th>Id</th><th>Firstname</th><th>Lastname</th></tr echo 

 { RecursiveIteratorIterator extendsTableRows  class 

 { )$it(__construct function     

 ;)LEAVES_ONLY::self ,$it(__construct::parent         

}     

{ ()current function     

 . "<td style='width:150px;border:1px solid black;'>" return        

;>""</td ().current::parent 

}     
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 { ()beginChildren function     

 ;>""<tr echo         

 }     

 { ()endChildren function     

;"n\" . "</tr>" echo         

 }     

 } 

;""localhost = servername$ 

;""username = username$ 

;""password = password$ 

;""myDBPDO = dbname$ 

{ try 

 ,$username ,"$dbname;dbname=$servername"mysql:host=(PDO new = conn$    

;)password$ 

;)ERRMODE_EXCEPTION::PDO ,ATTR_ERRMODE::PDO(setAttribute>-conn$     

 ;)"SELECT id, firstname, lastname FROM MyGuests"(prepare>-$conn = stmt$     

;()execute>-stmt$     

set the resulting array to associative//      

 ;)FETCH_ASSOC::PDO(setFetchMode>-$stmt = result$     

 as ()))fetchAll>-$stmt(RecursiveArrayIterator new(TableRows new(foreach    

 { )$v=>k$ 

;$v echo         

}     

} 

{ )$e PDOException(catch 

;()getMessage>-$e . "Error: " echo     

} 

;null = conn$ 

;>""</table echo 

?> 

  MySQL در (Data Delete) آموزش حذف اطلاعات

برای حذف اطالعات یک یا چند رکورد از جدول پایگاه داده استفاده می شود. شکل  SQL در DELETE از دستور

  : به صورت زیر است DELETEکلی استفاده از دستور 

FROM table_name DELETE 

some_value =WHERE some_column  

 : مهم نکته

 ! کنید دقت فوق دستور در WERE عبارت کاربرد به

 دستور در اگر. شوند حذف بایستی رکوردهایی یا رکورد چه کند می تعیین فوق دستور در WHERE عبارت

DELETE عبارت از WHERE شد خواهد حذف نظر مورد جدول اطالعات کلیه نکنید، استفاده. 

 سایت SQL زبان در DELETE دستور آموزش بخش به DELETE دستور درباره تر کامل اطالعات دریافت برای

 .بروید داده تحلیل
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 : کنید توجه MyGuests جدول اطالعات به

 

  حذف کرده ایم MyGuests را از جدول id=3 در کد مثال عملی زیر، اطالعات رکورد با

  شی گرا MySQLi کد مثال
 

php<? 

;""localhost = servername$ 

;""username = username$ 

;""password = password$ 

;""myDB = dbname$ 

Create connection//  

;)$dbname ,$password ,$username ,$servername(mysqli new = conn$ 

Check connection//  

{ )connect_error<-$conn( if 

;)connect_error<-$conn . "Connection failed: "(die     

 } 

sql to delete a record//  

;""DELETE FROM MyGuests WHERE id=3 = sql$ 

{ )TRUE === )$sql(query<-$conn( if 

;""Record deleted successfully echo     

{ else } 

;error<-$conn . "Error deleting record: " echo     

} 

;()close<-conn$ 

?> 

  رویه ای MySQLi کد مثال

php<? 

;""localhost = servername$ 

;""username = username$ 

;""password = password$ 

;""myDB = dbname$ 

Create connection//  

;)$dbname ,$password ,$username ,$servername(mysqli_connect = conn$ 

Check connection//  

{ )$conn(! if 

;())mysqli_connect_error . "Connection failed: "(die     

} 

sql to delete a record//  

;""DELETE FROM MyGuests WHERE id=3 = sql$ 

{ ))$sql ,$conn(mysqli_query( if 
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;""Record deleted successfully echo     

{ else } 

;)$conn(mysqli_error . "Error deleting record: " echo     

} 

;)$conn(mysqli_close 

gt? 

  MySQLi PDO کد مثال

php<? 

;""localhost = servername$ 

;""username = username$ 

;""password = password$ 

;""myDBPDO = dbname$ 

{ try 

 ,$username ,"$dbname;dbname=$servername"mysql:host=(PDO new = conn$    

;)password$ 

set the PDO error mode to exception//      

;)ERRMODE_EXCEPTION::PDO ,ATTR_ERRMODE::PDO(setAttribute>-conn$     

a record sql to delete//      

;""DELETE FROM MyGuests WHERE id=3 = sql$     

use exec() because no results are returned//      

;)$sql(exec>-conn$     

;""Record deleted successfully echo     

}     

)$e PDOException(catch 

{     

;()getMessage>-$e . "<br>" . $sql echo     

}     

;null = conn$ 

?> 

 : به صورت زیر تغییر می کند MyGuests در مثال فوق، جدول DELETE پس از اجرای دستور

 
 

  MySQL در (Update Data) آموزش ویرایش اطلاعات

برای ویرایش و به روز رسانی اطالعات موجود در رکوردهای یک جدول استفاده می شود.  UPDATE از دستور

  : به صورت زیر است MySQL در UPDATEساختار کلی استفاده از دستور 

UPDATE table_name 

,...SET column1=value, column2=value2 

 WHERE some_column=some_value 
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  : نکته مهم

  !دقت کنید UPDATE در دستور WHERE به کاربرد عبارت

شوند، اگر از  (Update) تعیین می کند اطالعات چه رکورد یا رکوردهایی از جدول ویرایش WHERE عبارت

  .استفاده نکنید، اطالعات کلیه رکوردهای جدول ویرایش خواهد شد WHERE عبارت

 

 SQL در زبان UPDATE موزش دستوربه بخش آ UPDATE برای دریافت اطالعات کامل تر درباره دستور

  .سایت تحلیل داده بروید

 ”MyGuests“ چند مثال عملی می زنیم. به اطالعات جدول UPDATE برای درک بهتر نحوه کارکرد دستور

  : دقت کنید

 : را در جدول ویرایش می کند id=2 کد مثال عملی زیر، اطالعات رکورد با فیلد

  شی گرا MySQLi کد مثال

php<? 

;""localhost = servername$ 

;""username = username$ 

;""password = password$ 

;""myDB = dbname$ 

Create connection//  

;)$dbname ,$password ,$username ,$servername(mysqli new = conn$ 

Check connection//  

{ )connect_error>-$conn( if 

;)connect_error>-$conn . "Connection failed: "(die     

 } 

;""UPDATE MyGuests SET lastname='Doe' WHERE id=2 = sql$ 

{ )TRUE === )$sql(query>-$conn( if 

;""Record updated successfully echo     

{ else } 

;error>-$conn . "Error updating record: " echo     

} 

;()close>-conn$ 

?> 

 رویه ای MySQLi کد مثال

php<? 

;""localhost = servername$ 
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;""username = username$ 

;""password = password$ 

;""myDB = dbname$ 

Create connection//  

;)$dbname ,$password ,$username ,$servername(mysqli_connect = conn$ 

Check connection//  

{ )$conn(! if 

;())mysqli_connect_error . failed: ""Connection (die     

} 

;""UPDATE MyGuests SET lastname='Doe' WHERE id=2 = sql$ 

{ ))$sql ,$conn(mysqli_query( if 

;""Record updated successfully echo     

{ else } 

;)$conn(mysqli_error . "Error updating record: " echo     

} 

;)$conn(mysqli_close 

?> 

 MySQLi PDO کد مثال

php<? 

;""localhost = servername$ 

;""username = username$ 

;""password = password$ 

;""myDBPDO = dbname$ 

{ try 

 ,$username ,"$dbname;dbname=$servername"mysql:host=(PDO new = conn$    

;)password$ 

exceptionset the PDO error mode to //      

;)ERRMODE_EXCEPTION::PDO ,ATTR_ERRMODE::PDO(setAttribute>-conn$     

;""UPDATE MyGuests SET lastname='Doe' WHERE id=2 = sql$     

Prepare statement//      

;)$sql(prepare>-$conn = stmt$     

execute the query//      

;()execute>-stmt$     

a message to say the UPDATE succeededecho //      

;"" records UPDATED successfully . ()rowCount>-$stmt echo     

}     

)$e PDOException(catch 

{     

;()getMessage>-$e . "<br>" . $sql echo     

}     

;null = conn$ 

?> 

به صورت زیر تغییر می  MyGuests اطالعات جدول، رکوردهای جدول UPDATE پس از اجرای کد فوق و

 : کنند
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  MySQL در (Limit Data) آموزش محدود کردن اطلاعات

MySQL عبارت LIMIT  را برای محدودکردن تعداد رکوردهای خوانده شده و یا تعیین شمار رکوردهای مورد

 .نظر جهت خواندن، در اختیارمان قرار داده است

 SQL اطالعات رکوردهای خوانده شده و امکان صفحه بندی اطالعات در، مدیریت چندین صفحه LIMIT عبارت

  .را فراهم کرده است. این ابزار در هنگام کار با جدول های اطالعاتی بزرگ، بسیار کاربرد دارد

  : نکته

  .خواندن و بازگرداندن حجم زیادی از رکوردها در یک دستور، می تواند کارایی سیستم را به شدت کاهش دهد

الزم  SQL query .استخراج کنیم ”Orders“ را از جدول 30تا  1فرض کنید می خواهیم اطالعات رکوردهای 

  جهت این کار به صورت زیر خواهد بود

 

;""SELECT * FROM Orders LIMIT 30 = sql$ 

 .رکورد اول جدول را بر می گرداند 30فوق اجرا شود، اطالعات  SQL query هنگامی که دستور

یک راه حل برای  MySQL را بخواهیم، بایستی چه کار کنیم؟ 25تا  16اگر بخواهیم اطالعات رکوردهای حال 

 . OFFSET مدیریت این مسئله در اختیارمان قرار داده است، استفاده از عبارت

SQL query   به بعد 16رکورد جدول از شماره  10زیر به برنامه می گوید اطالعات فقط (OFSET 15)  را

  گرداندبر
;""SELECT * FROM Orders LIMIT 10 OFFSET 15 = sql$ 

زیر اجرا کرده و نتیجه ای یکسان  SQL query همچنین می توانید یک ساختار دستوری کوتاه تر را همانند

 : بگیرید
;""SELECT * FROM Orders LIMIT 15, 10 = sql$ 
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 .فوق برعکس می شوند SQL query اعداد درتوجه داشته باشید که در صورت استفاده از کاما،   

  SQL در (Prepared) آموزش استفاده از دستورات آماده

راه حلی بسیار مطمئن برای جلوگیری از حمالت  Preapared statement یا SQL دستورات آماده در

دستورات  و طراحی سریع کدهای برنامه هستند. در این درس به آموزش کار با SQL injection اسکریپتی

  .خواهیم پرداخت MySQL در Prepared statement آماده یا

  : (Bound Parameters) و پارامترهای متصل (Prepared statements) معرفی دستورات آماده

قابلیتی است که به وسیله آن می توان یک دستور  Prepared statement یا SQL یک دستور آماده

 .آن را به صورت مکرر و با تاثیرگذاری باال اجرا کردیا دستوری مشابه  SQL یکسان

 : به صورت کلی با روش زیر عمل می کنند Prepared statement SQL دستورات آماده

یگاه داده مورد نظر ایجاد شده و به پا SQL دستور : یک الگو برای دستور (Prapare) آماده سازی اولیه  -1

 وتعیین نشده در دستور باقی می مانند که به آن ها پارامتر گفته  ارسال می شود. مقادیر مشخصی به صورت

ایجاد  جایگزین می شوند. برای مثال، الگویی همانند کد زیر برای یک دستور درج اطالعات SQL با نماد ؟ در کد

  : می شود

(?, ?, ?)INSERT INTO MyGuests VALUES 

 

 زیجرا می کند. همچنین با استفاده از قابلیت بهینه سارا خوانده و ا SQL پایگاه داده الگوی دستوری -2

query یا query optimization سریع ترین راه را برای اجرای آن مشخص می کند. در انتها نتایج حاصل از 

query را بدون اجرای نهایی در حافظه نگهداری می کند.  

و پایگاه  را به پارامترها ارسال کرده (values) در مرحله آخر، برنامه مقادیر : (Excute) مرحله سوم اجرا  -3

را با مقادیر مختلف،  SQL را به صورت کامل اجرا می کند. برنامه می تواند یک دستور واحد SQL داده دستور

در مقایسه با اجرای مستقیم  .هر چند بار که نیاز داشته باشد اجرا کرده و خروجی های مختلف تولید کند

  : دو مزیت عمده دارد SQL استفاده از الگوهای آماده، SQL دستورات
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قبل  query زمان اجرای کدهای برنامه را به دلیل آماده سازی Prepared statement SQL دستورات آماده

 .(از اجرا، کاهش می دهند )حتی با وجود این که دستورات مهم است چندین بار اجرا شوند

 query ارسالی به سرور را بسیار کاهش می دهند، زیرا در هر بار اجرای استفاده از پارامترها، حجم اطالعات

 .را query فقط کافی است مقادیر جدید پارامترها را ارسال کنید نه کل دستور

هستند. زیرا مقادیر  SQL injection روش بسیار موثری جهت مقابله با حمالت اسکریپتی SQL دستورات اماده

 .جلوگیری می کنند SQL ک پروتکل متفاوت به سرور ارسال شده و از حمالتپارامترها بعدا و توسط ی

  MySQLi در SQL آموزش کار با دستورات آماده

  : استفاده می کند MySQLi کد مثال عملی زیر از دستورات آماده و پارامترهای متصل در

php<? 

;""localhost = servername$ 

;""username = username$ 

;""password = password$ 

;""myDB = dbname$ 

Create connection//  

;)$dbname ,$password ,$username ,$servername(mysqli new = conn$ 

Check connection//  

{ )connect_error>-$conn( if 

;)connect_error>-$conn . "Connection failed: "(die     

} 

prepare and bind//  

"INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email) (prepare>-$conn = stmt$

;)(?, ?, ?)" VALUES 

;)$email ,$lastname ,$firstname ,"sss"(bind_param>-stmt$ 

set parameters and execute//  

;""John = firstname$ 

;""Doe = lastname$ 

;""john@example.com = email$ 

;()execute>-stmt$ 

;""Mary = firstname$ 

;""Moe = lastname$ 

;""mary@example.com = email$ 

;()execute>-stmt$ 

;""Julie = firstname$ 

;""Dooley = lastname$ 

;""julie@example.com = email$ 

;()execute>-stmt$ 

;""New records created successfully echo 

;()close>-stmt$ 

;()close>-conn$ 

?> 

 : در ادامه به توضیح برخی از کدهای مثال فوق می پردازیم
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(?, ?, ?)" INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email) VALUES" 

 

 فوق، از کاراکتر ؟ برای تعیین محل قرارگیری یک متغیر، استفاده کرده ایم. به عبارت دیگر به SQL در دستور

 .متغیر رشته ای، عددی، اعشاری و ... قرار گیردازای هر ؟ در دستور فوق، یک 

 : دقت کنید ()bind_param سپس به کد تابع
;bind_param("sss", $firstname, $lastname, $email)>-stmt$ 

نیز لیست انواع  ”sss“ ارسال می کند. پارامتر SQL query پارامترها و مقادیرشان را به ()bind_param تابع

متر اعالم می کند که پارا mysal در پارامتر فوق به ”s“ ا را به ترتیب مشخص می مند. کاراکترداده ای پارامتره

  : است. کاراکتر این پارامتر می تواند مخفف یکی از مقادیر زیر باشد string مورد نظر از نوع رشته ای یا

i   :عددی یا integer 

d  :اعشاری یا double  

S  :رشته ای یا string 

b   : عددی بزرگ یا Binary large object  

 .در کد فوق، بایستی نوع داده ای پارامتر را با یکی از کاراکترهای اختصاری تعیین کنید

  .را کاهش می دهید SQL injection همچنین با تعیین تنوع داده ای پارامتر، ریسک حمالت اسکریپتی

  : نکته

داده های ورودی کاربر ارسال کنید، بایستی آن ها را حتما  اگر می خواهید مقادیر را از تابع خارجی مثل

  .اعتبارسنجی و پاکسازی کنید

 

  PDO در SQL مثال کار با دستورات آماده

استفاده می  MySQLi PDO در روش Prepared SQL Statement کد مثال عملی زیر، از دستورات آماده

 کند
php<? 

;""localhost = servername$ 

;""username = username$ 

;""password = password$ 

;""myDBPDO = dbname$ 
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{ try 

 ,$username ,"$dbname;dbname=$servername"mysql:host=(PDO new = conn$    

;)password$ 

set the PDO error mode to exception//      

;)ERRMODE_EXCEPTION::PDO ,ATTR_ERRMODE::PDO(setAttribute>-conn$     

prepare sql and bind parameters//      

"INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, (prepare>-$conn = stmt$    

) email 

;)"VALUES (:firstname, :lastname, :email)     

;)$firstname ,':firstname'(bindParam>-stmt$     

;)$lastname ,':lastname'(bindParam>-stmt$     

;)$email ,':email'(bindParam>-stmt$     

insert a row//      

;""John = firstname$     

;""Doe = lastname$     

;""john@example.com = email$     

;()execute>-stmt$     

insert another row//      

;""Mary = firstname$     

;""Moe = lastname$     

;""mary@example.com = email$     

;()execute>-stmt$     

insert another row//      

;""Julie = firstname$     

;""Dooley = lastname$     

;""julie@example.com = email$     

;()execute>-stmt$     

;""New records created successfully echo     

}     

)$e PDOException(catch 

{     

;()getMessage>-$e . "Error: " echo     

}     

;null = conn$ 

?> 

 

 PHP در XML آموزش کاربردبخش پنجم: 

  PHP در XML آموزش کار با زبان 

XML  چیست؟ 

 .یک روش برای قالب دهی و نگهداری اطاعات جهت اشتراک گذاری و استفاده در سطح وب است XML زبان

نوشته شده  XML و پادکست ها به زبان RSS از نرم افزارها و خدمات تحت وب مثل خوراک خوان هایبرخی 

 .اند

XML ساختاری شبیه HTML  دارد، با این تفاوت که در آن می توانید تگ های مورد نظر خود را ایجاد
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 .برای طراحی و نگهداری اطالعات بسیار راحت و کاربردی است XML  .نمایید

  .در سایت تحلیل داده بروید XML به بخش آموزش زبان XML یافت اطالعات بیشتر راجع به زبانبرای در

 چیست؟  XML Parser یا XML یک مفسر زبان

 .نیاز دارید XML Parser یا XML ، به یک مفسر زبانXML برای خواندن، ایجاد، به روزرسانی و تغییر یک سند

  : اصلی به شرح زیر داریم XML Parser دو نوع مفسر یا PHP در زبان

 مفسر درختی XML یا Tree-Based Parsers. 

 مفسر مبتنی بر رویداد XML یا Event-Based Parsers. 

  Tree-Based Parsers یا XML مفسر درختی

ر حافظه قرار می دهد. سپس درا خوانده و  XML کل سند Tree-Based Parsers یا XML مفسر درختی

را به صورت درختی ترسیم کرده و کل اطالعات آن را آنالیز می کند. این ؟؟؟؟؟؟؟؟ امکان  XML سندساختار 

برای مدیریت  XML مفسر درختی .فراهم می کند DOM دسترسی به اعضای هر درخت را مبتنی بر ؟؟؟؟؟؟؟

تواند عملکرد سیستم کارآیی نداشته و می  XML اسناد ؟؟؟؟؟؟؟ کوچک مناسب بوده و در فایل های بسیار بزرگ

  : می تواند به نمونه های زیر اشاره کرد XML از مدل های مفسر درختی .را مختل کند

 XML ساده یا SimpleXML. 

 مدل DOM. 

  Event-Based Parsers یا XML مفسر مبتنی بر رویداد

نداده و به جای  را در حافظه قرار XML کل سند Event-Based Parsers یا XML مفسر مبتنی بر رویداد در

را تک تک خوانده و اجازه دسترسی به آن ها را می دهد. هنگامی  XML های سند node آن، هر یک از گره یا

ی به پایان برسد، مفسر به گره بعدی رفته و اطالعات گره قدیمی از حافظه چک م node که کار شما با یک گره یا

 .شوند

را سریع تر لود می کند.  XML بسیار بزرگ مناسب بوده و اسناد XML این مدل مفسر برای کار با فایل های

 .همچنین حجم بسیار کمتری حافظه سیستم را اشغال خواهد کرد

  : می توان به موارد زیر اشاره کرد XML از نمونه های مفسر مبتنی بر رویئداد
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 XML Reader 

 XML Expat Parsers. 

  PHP زبان در Parser SimpleXML مفسر با کار آموزش

 اطالعات خواندن و ویرایش امکان ما به که است PHP زبان افزونه یک SimpleXML نام با XML زبان مفسر

 .دهد می را XML های فایل

 .است tree-based Parser یا XML درختی مفسر یک SmpleXML مفسر

 و (attribute) خواص ،(name) نام مقدار دریافت برای ساده راه یک ،SimpleXML نوع XML زبان مفسر

 می فراهم فایل، آن قالب یا ساختار دانستن شرط به را XML سند یک در (element) عنصر هر متنی محتوی

 .کند

 یک همانند آن با توانید می که کرده تبدیل ای ویژه ای داده ساختار به را XML سند یک SimpleXML مفسر

 .کنید رفتار اشیاء و ها آرایه از مجموعه

 عنصر یک خواندن برای ،SimpleXML مفسر ،Excapt Parser مفسر یا DOM روش با مقایسه در

(element) های فایل در XML، دارد نیاز کمتری کدنویسی حجم به. 

 PHP در SimpleXML مفسر نصب نحوه

 برای و شده PHP زبان اصلی هسته از بخشی SimpleXML مفسر به مربوط توابع بعد، به PHP نسخه از

 .ندارید ای جداگانه برنامه نصب به نیاز آن های تابع و قابلیت این از استفاده

  PHP در String متن از XML خواندن آموزش

 .شود می استفاده String متنی متغیر یک از XML اطالعات خواندن برای ()Simplexml_load_string تابع از

 : داریم را است زیر شرح به XML اطالعات حاوی که string متنی متغیر یک که کنید فرض

$myXMLData =  

?> '8-'UTF=encoding '1.0'=xml version<?" 

<note> 

  <to>Tove</to> 

  <from>Jani</from> 

  <heading>Reminder</heading> 

  <body>Don't forget me this weekend!</body> 

</note>"; 
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 با استفاده از تابع String از یک متغیر متنی XML اطالعاتدر کد مثال عملی زیر، نحوه خواندن 

simplexml_load_string() را آموزش داده ایم : 
php<? 

= myXMLData$ 

' ?>8-xml version='1.0' encoding='UTF"<? 

>note< 

>to>Tove</to< 

>from>Jani</from< 

>heading>Reminder</heading< 

>weekend!</bodybody>Don't forget me this < 

;>"note</ 

;)"Error: Cannot create object"(die or )$myXMLData(simplexml_load_string=xml$ 

;)$xml(print_r 

?> 

 : خروجی کد مثال عملی فوق به صورت زیر خواهد بود
php<? 

Reminder  => ]heading[Jani  => ]from[Tove  => ]to[ ( Object SimpleXMLElement

! )'t forget me this weekendDon => ]body[ 

?> 

 

 در کد مثال فوق (Error Hardling) نکته : نحوه مدیریت خطا

 XML برای دریافت و ذخیره کلیه خطاهای رخ داده در هنگام خواندن سند libxml از توابع مربوط به شی

را خوانده و سپس خطاهای رخ  XML استفاده نمایید. در کد مثال عملی زیر، سعی کرده ایم تا یک فایل ناقص

  .داده را نمایش داده ایم

php<? 

;)true(libxml_use_internal_errors 

= myXMLData$ 

' ?>8-xml version='1.0' encoding='UTF"<? 

   

> document< 

> user>John Doe</wronguser< 

> email>john@example.com</wrongemail< 

 ;>"document</ 

;)$myXMLData(simplexml_load_string = xml$ 

{ )false === $xml( if 

;: ""Failed loading XML echo     

{ )$error as ()libxml_get_errors(foreach     

;message>-$error ,"<br>" echo         

}     

{ else } 

;)$xml(print_r     

} 

?> 

 : خروجی کد مثال فوق به صورت زیر خواهد بود
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php<? 

 :XMLFailed loading  

wronguser and 3line  user :mismatchending tag  andOpening  

wrongemail and 4email line  :mismatchending tag  andOpening  

?> 

 

 : PHP SimpleXML با مفسر XML آموزش خواندن از فایل

فرض  .استفاده می شود XML از یک فایل برای خواندن اطالعات PHP در ()simplexml_load_file از تابع

  : داریم که محتوی آن به صورت زیر است note.xml به نام XML کنید که یک فایل

?> "8-"UTF=encoding "1.0"=xml version<? 

  <note> 

      <to>Tove</to> 

      <from>Jani</from> 

      <heading>Reminder</heading> 

      <body>Don't forget me this weekend!</body> 

  </note> 

 : را آموزش داده ایم ()simple_load_file به وسیله تابع XML در کد مثال عملی زیر، نحوه خواندن فایل
 

php<? 

;)"Error: Cannot create object"(die or )"note.xml"(simplexml_load_file=xml$ 

;)$xml(print_r 

?> 

 : به صورت زیر خواهد بودخروجی کد مثال فوق 

php<? 

Reminder  => ]heading[Jani  => ]from[Tove  => ]to[ ( Object SimpleXMLElement

! )'t forget me this weekendDon => ]body[ 

?> 

  : راهنمایی

 یا XML در یک فایل (node values) دردرس بعدی به آموزش نحوه دریافت یا خواندن مقادیر گره ها

SimpleXML خواهیم پرداخت.  

 

  SimpleXML مثال هایی بیشتر درباره مفسر

در سایت  SimpleXML XML به بخش مرجع آموزش SimpleXML برای دریافت اطالعات بیشتر درباره مفسر

  .تحلیل داده بروید
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  SimpleXMLآموزش خواندن مقادیر گره ها با استفاده از 

است که امکان ویرایش، خواندن و  PHP یک افزونه SimpleXMLردیم، همانطور که در درس قبلی اشاره ک

  .، فراهم می کندPHP را در زبان XML نوشتن اطالعات فایل های

  SimpleXML با (Node Values) آموزش خواندن مقادیر گره ها

، SimpleXML را با استفاده از ابزار (Node Values) در کد مثال عملی زیر، نحوه خواندن مقادیر گره ها

  : استخراج شده اند note.xml آموزش داده ایم. در این مثال اطالعات گره های موجود در فایل

php<? 

;)"Error: Cannot create object"(die or )"note.xml"(simplexml_load_file=xml$ 

;>""<br . to>-$xml echo 

;>""<br . from>-$xml echo 

;>""<br . heading>-$xml echo 

;body>-$xml echo 

?> 

 : خروجی کد مثال فوق به صورت زیر خواهد بود

Tove 

Jani 

Reminder 

!Don't forget me this weekend 

  SimpleXML آموزش خواندن مقادیر المنت های خاص با

  : داریم که اطالعات آن به صورت زیر است books.xml ای دیگری به نام XML فرض کنید فایل

?> "8-"utf=encoding "1.0"=versionxml <? 

<bookstore> 

                    <book category="COOKING"> 

                    <title lang="en">Everyday Italian</title> 

                    <author>Giada De Laurentiis</author> 

                    <year>2005</year> 

                    <price>30.00</price> 

  </book> 

                    <book category="CHILDREN"> 

                    <title lang="en">Harry Potter</title> 

                    <author>J K. Rowling</author> 

                    <year>2005</year> 

                    <price>29.99</price> 

  </book> 

                    <book category="WEB"> 

                    <title lang="en-us">XQuery Kick Start</title> 

                    <author>James McGovern</author> 

                    <year>2003</year> 

                    <price>49.99</price> 

  </book> 

                    <book category="WEB"> 

                    <title lang="en-us">Learning XML</title> 

                    <author>Erik T. Ray</author> 
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                    <year>2003</year> 

                    <price>39.95</price> 

  </book> 

</bookstore> 

 اول و دوم فایل <book>را در المنت  <title>با استفاده از کد مثال عملی زیر، مقادیر گره های عنصر 

books.xml را خوانده ایم : 

php<? 

;)"Error: Cannot create object"(die or )"books.xml"(simplexml_load_file=xml$ 

;>""<br . title>-]0[book>-$xml echo 

 ;title>-]1[book>-$xml echo 

?> 

 

 

 : خروجی کد مثال فوق به صورت زیر خواهد بود

Everyday Italian 

Harry Potter 

 

  PHP در loop آموزش خواندن مقادیر گره ها با استفاده از حلقه

 در فایل <book>به درون کلیه المنت های  loop در کد مثال عملی زیر، با استفاده از یک حلقه

“books.xml”  حرکت کرده و مقدار گره های المنت های<title> ،<year>  و<price> را خوانده ایم :  

php<? 

;)"Error: Cannot create object"(die or )"books.xml"(simplexml_load_file=xml$ 

 { )$books as ()children>-$xml(foreach 

 ;", " . title>-$books echo     

 ;", " . author>-$books echo     

;", " . year>-$books echo     

 ;>""<br . price>-$books echo     

 } 

? 

 : خروجی کد مثال فوق به صورت زیر خواهد بود
php<? 

30.00 ,2005 ,Giada De Laurentiis ,Everyday Italian 

29.99 ,2005 ,Rowling .J K ,Harry Potter 

49.99 ,2003 ,James McGovern ,XQuery Kick Start 

39.95 ,2003 ,Ray .Erik T ,Learning XML 

?> 

  SimpleXML با (Attribute) آموزش خواندن مقدار خاصیت ها

 ”lang“ و مقدار خاصیت <book>مربوط به عنصر اول  ”Category“ در کد مثال عملی زیر، مقدار خاصیت

  : خوانده ایم SimpleXML را با استفاده از <book>در دومین المنت  <title>نصر مربوط به ع
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php<? 

;)"Error: Cannot create object"(die or )"books.xml"(simplexml_load_file=xml$ 

;>""<br . ]'category'][0[book>-$xml echo 

 ;]'lang'[title>-]1[book>-$xml echo 

?> 

 : به صورت زیر خواهد بودخروجی کد مثال فوق 

COOKING 

en 

 

 با استفاده از حلقه (Attribute) آموزش خواندن مقدار خاصیت ها

loop  

 را در فایل <title>، مقدار المنت های  <loop>در کد مثال عملی زیر و با استفاده از یک حلقه 

“books.xml” خوانده ایم :  

php<? 

;)"Error: Cannot create object"(die or )"books.xml"(simplexml_load_file=xml$ 

 { )$books as ()children>-$xml(foreach 

;]'lang'[title>-$books echo     

 ;>""<br echo     

 } 

?> 

 : خروجی کد مثال عملی فوق به صورت زیر است

en 

en 

us-en 

us-en 

  SimpleXML مثال های عملی بیشتر برای ابزار

به بخش مرجع  SimpleXML SimpleXML دریافت اطالعات بیشتر درباره تابع های مرتبط با ابزاربرای 

  .در سایت تحلیل داده بروید SimpleXML آموزش کار با

  PHP در Expat XML آموزش کار با مفسر

 نرا در زبا XML ، امکان خواندن و پردازش اطالعات فایل هایXML Expat Parser مفسر درون ساخته

PHP فراهم می کند. 

  .است event-based Parser یک مفسر مبتنی بر رویداد یا XML Expatهمانطور که قبال اشاره کردیم، 

  : زیر دقت کنید XML به قطعه کد

 >from>Jani</from< 
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فوق را به صورت یک مجموعه سه تایی از رویدادهای متوالی،  XML یک مفسر مبتنی بر رویداد، قطعه کد

  : گزارش می کند. به صورت زیر

 .است ”form“ که Start element المنت آغازین یا

 .می باشد ”Jani“ که دارای مقدار CDATA شروع کننده بخش

 .است ”form“ که باز هم Close element المنت پایان دهنده

از آن نیاز به نصب  بوده و برای استفاده PHPیکی از توابع درون ساخته زبان  Expat نوع XML مفسر زبان

  .افزونه با برنامه خاصی ندارید

 مثال ها XML بررسی فایل

  : با محتویات زیر در مثال های این درس استفاده شده است ”note.xml“ به نام XML از فایل

?> "8-"UTF=encoding "1.0"=xml version<? 

<note> 

<to>Tove</to> 

<from>Jani</from> 

<heading>Reminder</heading> 

<body>Don't forget me this weekend!</body> 

</note> 

  PHP در XML Expat Parser مقداردهی اولیه

 را مقداردهی اولیه کرده و تعدادی مدیریت کننده رویداد XML Expat Parser در کد زیر، ما مفسر

(handler)  را برای چندین رویدادXML تعیین کرده ایم. در نهایت هم فایل XML  را خوانده و پردازش کرده

  : ایم

php<? 

Initialize the XML parser//  

;()xml_parser_create=parser$ 

Function to use at the start of an element//  

{ )$element_attrs,$element_name,$parser(start function 

{ )$element_name(switch   

:""NOTE case     

;>"<br--Note  --" echo     

;break     

:""TO case     

;: ""To echo     

;break     

:""FROM case     

;: ""From echo     

;break     

:""HEADING case     

;: ""Heading echo     
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;break     

:""BODY case     

;: ""Message echo     

}   

} 

Function to use at the end of an element//  

{ )$element_name,$parser(stop function 

;>""<br echo   

} 

Function to use when finding character data//  

{ )$data,$parser(char function 

;$data echo   

} 

Specify element handler//  

;)"stop","start",$parser(xml_set_element_handler 

Specify data handler//  

;)"char",$parser(xml_set_character_data_handler 

Open XML file//  

;)"r","note.xml"(fopen=fp$ 

Read data//  

{ ))4096,$fp(fread=$data( while 

or ))$fp(feof,$data,$parser(xml_parse   

 ,"%dat line  %s"XML Error: (sprintf( die   

,))$parser(xml_get_error_code(xml_error_string   

;)))$parser(xml_get_current_line_number   

} 

Free the XML parser//  

;)$parser(xml_parser_free 

?> 

  توضیح کد مثال فوق

 .، مفسر برنامه را مقداردهی اولیه کرده و راه اندازی نموده ایم()XML_Parser_Create با استفاده از تابع

تعیین نموده  event handlers بعدی توابع مختلف را برای کار با مدیریت کننده های رویدادها یادر مرحله 

 .ایم

وارد  XML تعیین کرده ایم کدام تابع در زمانی که مفسر ()xml_set_element_handler با استفاده از تابع

 .تگ های ابتدایی و انتهایی سند می شود، اجرا شوند

 تعیین کرده ایم کدام تابع در زمانی که مفسر ()xml_set_character_data_handlerبا استفاده از تابع 

XML وارد کاراکترهای داده ای می شود، اجرا شود. 

 .را خوانده و پردازش کرده ایم ”note.xml“ فایل ()XML_Parse با استفاده از تابع
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روی داده  XML اضافه کرده ایم تا خطای را ()XML_error_string، تابع (errors) در موارد رخ دادن خطاها

 .را به خطایی قابل خواندن و متنی تبدیل کند

 ()XML_Parser_create ه ای که تابعرا برای رهاسازی حافظ ()XML_Parser-free در پایان مثال هم، تابع

 .اشغال کرده است را فراخوانی کرده ایم

  XML Expat Parser مثال های عملی بیشتر مفسر

 Expat به بخش مرجع آموزش مفسر Expat Parser ی دریافت اطالعات بیشتر درباره تابع های مفسربرا

Parser در سایت تحلیل داده بروید.  

  PHP در XML DOM آموزش کار با مفسر

 .فراهم می کند PHP را در XML ، امکان پردازش و خواندن فایل هایXML DOM مفسر درون ساخته

 .است tree-basded parser مفسر درختی یایک  XML DOM مفسر

  : زیر دقت کنید XML به قطعه کد

?> "8-"UTF=encoding "1.0"=xml version<? 

<from>Jani</from> 

  : سطحی می بیند 3فوق را به صورت یک ساختار درختی  XML ، کدXML DOM مفسر

  یا 1سطح Level1 : سند فایل XML. 

  یا 2سطح Level2 : ی یاالمنت اصل Root element  که المنت<form> است. 

  یا 3سطح Level3 : المنت متنی یا Text element که دارای مقدار “Jani” می باشد. 

  PHP در XML DOM آموزش نصب مفسر

بوده و برای استفاده از آن، نیازی به نصب  PHP بخشی از هسته اصلی زبان XML DOM تابع های مفسر

  .نیست افزونه یا برنامه خاصی

  مثال ها XML بررسی فایل

  : با محتویات زیر در مثال های این درس استفاده شده است ”note.xml“ به نام XML از فایل

?> "8-"UTF=encoding "1.0"=xml version<? 

  <note> 

  <to>Tove</to> 
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  <from>Jani</from> 

  <heading>Reminder</heading> 

  <body>Don't forget me this weekend!</body> 

</note> 

  PHP در XML آموزش خواندن و چاپ سند

را خوانده و اطالعات آن  XML را مقداردهی اولیه کرده، فایل XML DOM در این بخش قصد داریم تا مفسر

  : را در خروجی نشان دهیم. برای این منظور کد زیر را می نویسیم

php<? 

;()DOMDocument new = xmlDoc$   

;)"note.xml"(load>-xmlDoc$   

;()saveXML>-$xmlDoc print   

?> 

 : خروجی کد مثال فوق به صورت زیر است

!Tove Jani Reminder Don't forget me this weekend 

 : زیر را مشاهده می کنید HTML ، کد(”View Source“ گزینه) اگر در مرورگر سورس کد صفحه را بگیرید

?> "8-"UTF=encoding "1.0"=xml version<? 

  <note> 

  <to>Tove</to> 

  <from>Jani</from> 

  <heading>Reminder</heading> 

  <body>Don't forget me this weekend!</body> 

</note> 

را می  ”note.xml“را ایجاد کرده و فایل  DOM (Document object Model) مثال عملی فوق، یک شی

 استخراج شده را در یک متغیر متنی XML ، محتویات()saveXML می دهد. سپس تابع خواند و درون آن قرار

string قرار داده که می توان آن را در خروجی چاپ نمود. 

  Loop با استفاده از حلقه XML حرکت درون فایل

با  را خوانده ایم. سپس XML را مقداردهی اولیه کرده و فایل XML DOM در کد مثال عملی زیر، مفسر

  : به درون عناصر المنت حرکت کرده ایم loop استفاده از یک حلقه

php<? 

;()DOMDocument new = xmlDoc$   

;)"note.xml"(load>-xmlDoc$   

;documentElement>-$xmlDoc = x$   

{ )$item AS childNodes>-$x( foreach   

;>""<br . nodeValue>-$item . " = " . nodeName>-$item print     

}   

?> 

 : خروجی کد فوق به صورت زیر خواهد بود
php<? 
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=  text# 

Tove =to  

=  text# 

Jani =from  

=  text# 

Reminder =heading  

=  text# 

!'t forget me this weekendDon =body  

= text# 

?> 

 .در مثال فوق، مشاهده می کنید که خالی بین هر یک از عنصرها وجود دارد

 تولید می شود، برخی مواقع فواصل سفید خالی بین گره ها به وجود می آید. مفسر XML هنگامی که فایل

XML DOM  ،با این عناصر همانند عنصرهای معمولی برخورد کرده و اگر از وجود آن ها اطالع نداشته باشید

 .ممکن است برخی مواقع برنامه را دچار مشکل کنند

 PHP در Ajax آموزش کاربردبخش ششم : 

Ajax چیست؟ 

Ajax  .روشی جدید برای ویرایش بخش هایی از یک صفحه، بدون رفرش شدن و لود مجدد کل صفحه است

فقط بخشی از صفحه که می خواهیم تغییر کند را ویرایش کرده و کل صفحه  Ajax به عبارت دیگر، به وسیله

 .مجددا بارگذاری می شود

Ajax غیر همزمان از جاوا اسکریپت و در خالصه به معنای استفاده XML است. 

Ajax یک تکنیک جدید برای ایجاد و ساخت صفحات وب دینامیک می باشد. 

Ajax به صفحات وب امکان می دهد تا بخش های مختلف خود را به صورت غیر همزمان و با رد و بدل حجمی از 

ز ن است که می توانید بخش های مختلفی ااطالعات در پشت صفحه، به روز رسانی کنند. این کار به معنای ای

 .یک صفحه را بدون نیاز به لود کامل آن، به روز رسانی کنید

استفاده نمی کنند، برای تغییر در هر بخشی از صفحه،  Ajax صفحه های قدیمی و کالسیک که از تکنولوژی

 و اطالعات مبادله شده با مجبور هستند کل آن را مجددا لود کنند. این کار حجم درخواست های غیر ضروری

 .سرور را بسیار افزایش داده و عملیات به روزرسانی صفحات را کند می کند

، yahoo ،google map در سایت خود استفاده می کنند مثل Ajax بسیاری از سایت های بزرگ از تکنولوژی

gmail و ... .  
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Ajax چگونه کار می کنند؟ 

 چگونه کار می کند؟  Ajax دیاگرام زیر نشان می دهد که

 Ajax با استانداردهای موجود ایجاد شده است : 

Ajax بر مبنای تکنولوژی های موجود وب ایجاد شده و درواقع ترکیبی از آن هاست :  

 .برای تبادل غیر همزمان اطالعات با سرور استفاده می کنند XML HTTP Request از شی

 .طالعات استفاده می کندبرای نمایش و دریافت ا Javascript/DOM از

 .برای قالب دهی و نمایش اطالعات بهره می گیرد CSS از

 .برای قالب بندی و انتقال اطالعات استفاده می کند XML از

  : نکته

  .مستقل از نوع مرورگر و یا سیستم عامل عمل می کند Ajax تکنولوژی

 

  google Suggest در Ajax به کارگیری

معروف  google suggest و به دنبال استفاده گوگل از آن در قابلیت 2005در سال  ، بیشترAjax تکنولوژی

 .شد

یک امکان پویا در موتور جستجو گوگل است، به این صورت که وقتی شما به دنبال  google suggest قابلیت

نه گل لیستی از گزیچیزی در گوگل جستجو کرده و نام آن را تایپ می کنید، با توجه به کاراکترهای وارد شده، گو

 .ها و یا نام های مرتبط با آن کلمه را به صورت دینامیک به شما نشان می دهد

، Ajax سایت تحلیل داده، ما نحوه ویرایش بخش هایی از یک صفحه وب را به وسیله PHP در بخش آموزش

خواهیم  PHP نیز به زبان بدون نیاز به لود شدن کامل صفحه، آموزش می دهیم. کد مورد نظر برای انجام کار را

 .نوشت

  .در سایت تحلیل داده بروید Ajax برای دریافت اطالعات کامل تر، به بخش آموزش
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  PHP در Ajax آموزش کار با

 PHP برای ایجاد صفحات دینامیک و پویا در سایت های Ajax همانطور که در درس قبل اشاره کردیم، از

 .استفاده می شود

ظر ن، نشان داده ایم چگونه یک صفحه وب می تواند در حالی که کاربر کاراکترهای مورد در کد مثال عملی زیر

 ند کخود را در کادر متن جستجو وارد می کند، در پشت صحنه با سرور تعامل داشته و اطالعات خود را به روز 

  :توضیح مثال

 ”()show Hint“ ند، یک تابع به نامدر کد متال فوق، هنگامی که کاربر در کادر متن نوشته ای را وارد می ک

 .فراخوانی می شود on key up اجرا می شود. این تابع با رویداد

  : صفحه مثال به صورت زیر است HTML کد

php<? 

>html< 

>head< 

>script< 

{ )str(showHint function     

{ )0 ==length .str( if         

;"" = innerHTML)."txtHint"(getElementById.document             

;return             

{ else }         

;()XMLHttpRequest new =xmlhttp  var             

{ () function =onreadystatechange .xmlhttp             

{ )200 ==status .this && 4 ==readyState .this( if                 

 =innerHTML )."txtHint"(getElementById.document                    

;responseText.this 

}                 

};             

;)true ,str + "gethint.php?q=" ,"GET"(open.xmlhttp             

;()send.xmlhttp             

}         

}     

>script</ 

>head</ 

>body< 

>p></b</:belowin the input field  nameStart typing a >b><p< 

 >form< 

>""showHint(this.value)=onkeyup "text"=typeinput < :nameFirst  

>form</ 

>p></span></"txtHint"=span id< :Suggestions>p< 

>body</ 

>html</ 

?> 

 نکات مثال 
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است یا  str.length==0 آیا مقدار) ورودی خالی است یا خیردر مرحله اول، برنامه چک می کند آیا کادر متن 

 را چک کرده و از تابع خارج می شود. اما اگر txt Hint placeholder اگر مقدار آن خالی باشد، محتویات .(نه

  : مقدار کادر متن خالی نباشد، کارهای زیر را به ترتیب انجام می دهد

 .می کندرا ایجاد  XMLHttp Request یک شی جدید

  .تابع الزم جهت اجرا را پس از این که پاسخ سرور آماده شد، تهیه می کند

 .بر روی سرور ارسال می کند ”gethint.php“ را به یک فایل به نام request درخواست یا

 .(gethint.php?q=”+str) صفحه اضافه شده است (url) به آدرس q توجه داشته باشید که پارامتر

 .مقدار کادر متن را در خود ذخیره می کند نیز str متغیر

  ”gethint.php“ مثال PHP محتویات فایل

یک آرایه از نام ها را چک می کند و مقادیری که با مقدار جستجو شده کاربر مرتبط هستند را به  PHP فایل

  : مرورگر باز می گرداند

php<? 

Array with names//  

;""Anna = []a$ 

;""Brittany = []a$ 

;""Cinderella = []a$ 

;""Diana = []a$ 

;""Eva = []a$ 

;""Fiona = []a$ 

;""Gunda = []a$ 

;""Hege = []a$ 

;""Inga = []a$ 

;""Johanna = []a$ 

;""Kitty = []a$ 

;""Linda = []a$ 

;""Nina = []a$ 

;""Ophelia = []a$ 

;""Petunia = []a$ 

;""Amanda = []a$ 

;""Raquel = []a$ 

;""Cindy = []a$ 

;""Doris = []a$ 

;""Eve = []a$ 

;""Evita = []a$ 

;""Sunniva = []a$ 

;""Tove = []a$ 

;""Unni = []a$ 

;""Violet = []a$ 

;""Liza = []a$ 

;""Elizabeth = []a$ 
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;""Ellen = []a$ 

;""Wenche = []a$ 

;""Vicky = []a$ 

get the q parameter from URL//  

;]"q"[$_REQUEST = q$ 

;"" = hint$ 

""  lookup all hints from array if $q is different from//  

{ )"" !== $q( if 

;)$q(strtolower = q$     

;)$q(strlen=len$     

{ )$name as $a(foreach     

{ )))$len ,0 ,$name(substr ,$q(stristr( if         

{ )"" === $hint( if             

;$name = hint$                 

{ else }             

;"$name",  .= hint$                 

}             

}         

}     

} 

 Output "no suggestion" if no hint was found or output correct values//  

;$hint : "no suggestion" ? "" === $hint echo 

?> 

  AJAX از دیتابیس با فراخوانی توابعواکشی اطلاعات 

، AJAX مثال ذیل نشان می دهد چگونه یک صفحه ی وب )از اپلیکیشن تحت وب( می تواند با فراخوانی توابع

 :داده از دیتابیس واکشی کند

 در این مثال کاربر اسم شخص مورد نظر را از لیست کشویی انتخاب کرده و اطالعات مربوطه ی آن را بدون اینکه

 :کل صفحه بروز رسانی شود، از دیتابیس می خواند و در زیر نمایش می دهد
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  MySQL بیسدیتا –شرح مثال 

 :جدول دیتابیسی که اطالعات مثال فوق از آن واکشی شده و به نمایش در می آید، مشابه زیر می باشد

 

 شرح مثال 

انتخاب می کند، در  (drop-down list) کشوییدر مثال فوق، زمانی که یک کاربر شخص مورد نظر را از لیست 

 .فراخوانی می شود "()showUser"واقع یک تابع به نام 
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 .فراخوانی می کند onchange این تابع را رخداد

 .مربوطه را در زیر مشاهده می کنید HTML کد

 :مثال

php<? 

>script< 

{ )str(showUser function 

{ )"" ==str ( if     

;"" = innerHTML)."txtHint"(getElementById.document         

;return         

{ else }     

{ )XMLHttpRequest.window( if         

code for IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari//              

;()XMLHttpRequest new =xmlhttp              

{ else }         

code for IE6, IE5//              

;)"Microsoft.XMLHTTP"(ActiveXObject new =xmlhttp              

}         

{ ()function =onreadystatechange .xmlhttp         

{ )200 ==status .this && 4 ==readyState .this( if             

 =innerHTML )."txtHint"(getElementById.document                

;responseText.this 

}             

};         

;)true,str+"getuser.php?q=","GET"(open.xmlhttp         

;()send.xmlhttp         

}     

} 

>script</ 

  

  

  

>""showUser(this.value)=onchange "users"=nameselect < 

>option</:personSelect a >""=valueoption < 

>option</Peter Griffin>"1"=valueoption < 

>option</Lois Griffin>"2"=valueoption < 

>option</Joseph Swanson>"3"=valueoption < 

>option</Glenn Quagmire>"4"=valueoption < 

>select</   

  

>br< 

>div></b...</will be listed here infoPerson >b><"txtHint"=div id< 

?> 

 :شرح کد

، در آن ("" == str) چنانچه شخصی انتخاب نشده باشد .ابتدا می بایست شخص مورد نظر را انتخاب نمایید

را حذف و از تابع خارج می شود. اگر شخص دلخواه انتخاب شده باشد، آنگاه اقدامات  txtHint صورت محتوای

  :زیر صورت می گیرد
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 یک آبجکت XMLHttpRequest ایجاد می شود. 

 یک تابع تعریف می شود که به هنگام آماده شدن پاسخ سرویس دهنده (server response) ،

 .فراخوانی شده و اجرا می شود

 درخواست (request) را به فایل مستقر بر روی سرویس دهنده هدایت می شود.  

 یک پارامتر (q) به URL ()اضافه می شود به همراه محتوای لیست کشویی. 

  PHP فایل

باال آن را فراخوانی می کند،  JavaScript صفحه ای از اپلیکیشن تحت وب مستقر در سرویس دهنده که کد

  .می باشد "getuser.php"به نام  PHP در واقع یک فایل

 جدولمی گیرد و نتیجه را در قالب یک  MySQL یک کوئری از دیتابیس "getuser.php" کد موجود در فایل

HTML برمی گرداند: 

php<? 

>style< 

{ table     

;%100 :width         

;collapse :collapse-border         

}     

  

{ th ,td ,table     

;1px solid black :border         

;5px :padding         

}     

  

{ th     

;left :align-text         

}     

>style</ 

  

  

php?--<! 

;])'q'[$_GET(intval = q$ 

;)'my_db','abc123','peter','localhost'(mysqli_connect = con$ 

{ )$con(! if 

;))$con(mysqli_error . 'Could not connect: '(die     

} 

;)"ajax_demo",$con(mysqli_select_db 

;"'".$q."SELECT * FROM user WHERE id = '"=sql$ 

;)$sql,$con(mysqli_query = result$ 

>--"<table echo 

  

Firstname 

Lastname 
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Age 

Hometown 

Job 

;" 

{ ))$result(mysqli_fetch_array = $row(while 

;"" echo     

;"" . ]'FirstName'[$row . "" echo     

;"" . ]'LastName'[$row . "" echo     

;"" . ]'Age'[$row . "" echo     

;"" . ]'Hometown'[$row . "" echo     

;"" . ]'Job'[$row . "" echo     

;"" echo     

} 

;"" echo 

;)$con(mysqli_close 

?> 

?> 

ارسال می شود، اتفاقات زیر به  PHP به فایل JavaScript شرح: زمانی که کوئری و دستور درخواست داده از

 :ترتیب رخ می دهد

1. PHP یک connection به سرور MySQL ایجاد می کند. 

 .شخص مورد نظر و اطالعات مربوطه ی آن یافت می شود .2

 ایجاد شده با داده های مورد نیاز پر می شود و متعاقبا به پارامتر مکان نگهدار HTML یک جدول .3

(placeholder) "txtHint" ارسال می گردد. 

 XML واکشی اطلاعات از فایل / XML و PHP – AJAX آموزش

  AJAX با توابع

  AJAX و XML ثالم

، بدون نیاز به AJAX با توابع XML مثال زیر نمایش می دهد یک صفحه ی وب چگونه اطالعات الزم را از فایل

 :بارگذاری مجدد کل صفحه، واکشی کرده و نشان می دهد
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  HTML ی صفحه –شرح مثال 

فراخوانی و اجرا  "()showCD" نامرا از لیست کشویی حاضر انتخاب می کند، تابعی به  CD زمانی که کاربر یک

 .می شود

 :صدا زده می شود "onchange" تابع مورد نظر به دنبال رخداد

php<? 

>script< 

{ )str(showCD function 

{ )""==str( if   

;""=innerHTML)."txtHint"(getElementById.document     

;return     

}   

{ )XMLHttpRequest.window( if   

code for IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari //     

;()XMLHttpRequest new=xmlhttp     

// code for IE6, IE5  { else }   

;)"Microsoft.XMLHTTP"(ActiveXObject new=xmlhttp     

}   
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{ ()function=onreadystatechange.xmlhttp   

{ )200==status.this && 4==readyState.this( if     

;responseText.this=innerHTML)."txtHint"(getElementById.document       

}     

}   

;)true,str+"getcd.php?q=","GET"(open.xmlhttp   

;()send.xmlhttp   

} 

>script</ 

  

  

  

:CDSelect a  

>""showCD(this.value)=onchange "cds"=nameselect < 

>option</:CDSelect a >""=valueoption < 

>option</Bob Dylan>"Bob Dylan"=valueoption < 

>option</Bee Gees>"Bee Gees"=valueoption < 

>option</Cat Stevens>"Cat Stevens"=valueoption < 

>select</ 

?> 

 عملیات زیر را انجام می دهد ()showCD تابع

 بررسی می کند آیا آیتمی انتخاب شده یا خیر. 

 یک آبجکت XMLHttpRequest ایجاد می کند. 

 زمانی که پاسخ سرور آماده می شود، یک تابع اعالن می شود. 

 درخواست را به فایل مستقر بر روی سرور هدایت می کند.  

 پارامتر (q) به URL (ارسال می شود )به همراه محتوای لیست کشویی.  

  PHP فایل

از  "getcd.php" به نام PHP انی می کند، در واقع یک فایلصفحه ای که کد جاوا اسکریپت آن را فراخو

  .اپلیکیشن تحت وب می باشد

اجرا می  XML ، را بارگذاری کرده، یک کوئری بر روی فایل"XML ،"cd_catalog.xml فایل PHP اسکریپت

 :از سرور برمی گرداند HTML کند و در پایان نتیجه ی مورد نظر را در قالب
php?--<! 

;]"q"[$_GET=q$ 

;()DOMDocument new = xmlDoc$ 

;)"cd_catalog.xml"(load>---xmlDoc$ 

;)'ARTIST'(getElementsByTagName>-$xmlDoc=x$ 

{ ++)$i ;1-length>-$x<=$i ;0=$i( for 

Process only element nodes//   

{ )1==nodeType>-)$i(item>-$x( if   
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{ )$q == nodeValue>-)0(item>-childNodes>-)$i(item>-$x( if     

;)parentNode>-)$i(item>-$x=(y$       

}     

}   

} 

;)childNodes>-$y=(cd$ 

 { ++)$i;length>-$cd<$i;0=$i( for 

Process only element nodes//   

{ )1==nodeType>-)$i(item>-$cd( if   

;)":</b> " . nodeName>-)$i(item>-$cd . "<b>"(echo     

;)nodeValue>-)0(item>-childNodes>-)$i(item>-$cd(echo     

;)"<br>"(echo     

}   

} 

?> 

ارسال می شود، اتفاقات زیر به ترتیب رخ  PHP به صفحه ی JavaScript از اسکریپت CD زمانی که کوئری

 :می دهد

 PHP یک آبجکت XML DOM ایجاد می کند.  

  جاوا اسکپریت منطبق می باشد را پیدا می کندتمامی المان های که با اسم ارسالی از. 

 اطالعات آلبوم را به پارامتر جایگزین و مکان نگهدار "txtHint" ارسال می کند. 

 

پیاده سازی قابلیت جستجوی تعاملی و زنده با  – PHP آموزش

  AJAX (AJAX Live search) توابع

  AJAX پیاده سازی قابلیت جستجو تعاملی با توابع

ورد زیر یک کادر با قابلیت جستجوی تعاملی و زنده را پیاده سازی می کند که در آن به هنگام درج واژگان ممثال 

 .نیاز در کادر و بدون بارگذاری مجدد کل صفحه، کاربر بالفاصله نتایج دلخواه را مشاهده می کند

دیمی، از مزایای زیر برخوردار در مقایسه با جستجو به روش ق (Live search) قابلیت جستجوی تعاملی و زنده

  :می باشد

  همین که کاربر در حال تایپ واژگان جستجو در کادر می باشد، نتایج در لحظه برای وی نمایش داده می

 .شوند

 همین که کاربر تایپ را ادامه می دهد، نتایج جستجو محدود و محدودتر می شود.  
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 رد ی تواند با حذف تعدادی از کاراکترها در کادر، موازمانی که نتایج بیش از حد محدود می شود، کاربر م

 .بیشتری را مشاهده کند

 :نمونه ی زیر یک کادر با قابلیت جستجوی تعاملی و نمایش نتایج در لحظه را نمایش می دهد

 

 

ه قرار دارد که محتوای آن را در زیر مشاهد XML نتایجی که در مثال باال مشاهده می کنید، داخل یک فایل

 :کنید می

php<? 

>pages< 

>link< 

>title</HTML a tag>title< 

></urlwww.w3schools.com/tags/tag_a.asp//:https>url< 

  

>link< 

>title</HTML br tag>title< 

></urlwww.w3schools.com/tags/tag_br.asp//:https>url< 

  

>link< 

>title</CSS background Property>title< 

>url< 

www.w3schools.com/cssref/css3_pr_background.asp//:https 

>url</ 

  

>link< 

>title</CSS border Property>title< 
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></urlwww.w3schools.com/cssref/pr_border.asp//:https>url< 

  

>link< 

>title</Object DateJavaScript >title< 

></urlwww.w3schools.com/jsref/jsref_obj_date.asp//:https>url< 

  

>link< 

>title</Object ArrayJavaScript >title< 

>url< 

www.w3schools.com/jsref/jsref_obj_array.asp//:https 

>url</ 

  

>pages</ 

?> 

  :شرح مثال

 HTMLصفحه 

فراخوانی و اجرا می  "()showResult" تابع زمانی که کاربر یک کاراکتر را در فیلد ورودی باال درج می کند،

رها شدن دکمه پس از درج کلمه توسط کاربر( ) "onkeyup" شود. تابع ذکر شده به دنبال اتفاق افتادن رخداد

  :فراخوانی می شود

php<? 

>script< 

{ )str(showResult function 

{ )0==length.str( if   

;""=innerHTML)."livesearch"(getElementById.document     

;""0px=border.style)."livesearch"(getElementById.document     

;return     

}   

{ )XMLHttpRequest.window( if   

code for IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari//      

;()XMLHttpRequest new=xmlhttp     

// code for IE6, IE5  { else }   

;)"Microsoft.XMLHTTP"(ActiveXObject new=xmlhttp     

}   

{ ()function=onreadystatechange.xmlhttp   

{ )200==status.this && 4==readyState.this( if     

;responseText.this=innerHTML)."livesearch"(getElementById.document       

;""1px solid #A5ACB2=border.style)."livesearch"(getElementById.document       

}     

}   

;)true,str+"livesearch.php?q=","GET"(open.xmlhttp   

;()send.xmlhttp   

} 

>script</ 

  

  

  

>""text=type "showResult(this.value)"=onkeyup "30"=sizeinput < 

>div></"livesearch"=div id< 

?> 
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  :شرح کد

 ، تابع محتوای پارامتر مکان نگهدار(str.length==0)زمانی که فیلد یا کادر جستجو تهی است 

(placeholder) livesearch را پاک کرده و از تابع خارج می شود.  

  :عملیات ذیل را به ترتیب انجام می دهد ()showResult تهی نبود، تابع input field اگر

 .د می کندایجا XMLHttpRequest یک آبجکت .1

، فراخوانی (server response) تابعی را ایجاد می کند که به هنگام آماده شدن پاسخ سرویس دهنده .2

  .شده و اجرا می شود

  .درخواست را به فایل مستقر در سرویس دهنده هدایت می کند .3

  .اضافه می کند URL به همراه محتوای فیلد( به) (q) یک پارامتر .4

  PHP فایل

 به نام PHP آن را فراخوانی می کند، یک فایل JavaScript نظر از اپلیکیشن تحت وب که کدصفحه ی مورد 

"livesearch.php" می باشد. 

 که با عبارت جستجو (title المان های) به دنبال عنوان هایی "livesearch.php" کد موجود در فایل

(search string) منطبق هستند، داخل فایل XML رت یافتن نتایج مورد نیاز آن ها را می گردد و در صو

 :واکشی می کند

php<? 

;)"links.xml"(load 

;)'link'(getElementsByTagName>-$xmlDoc=x$ 

get the q parameter from URL// 

;]"q"[$_GET=q$ 

lookup all links from the xml file if length of q>0// 

{ )0)>$q(strlen( if 

;""=hint$   

{ ++)$i ;)length>-$x<($i ;0=$i(for   

;)'title'(getElementsByTagName>-)$i(item>-$x=y$     

;)'url'(getElementsByTagName>-)$i(item>-$x=z$     

{ )1==nodeType>-)0(item>-$y( if     

find a link matching the search text//       

{ ))$q,nodeValue>-)0(item>-childNodes>-)0(item>-$y(stristr( if       

{ )""==$hint( if         

 . ""=hint$           

;"" . nodeValue>-)0(item>-childNodes>-)0(item>-y$           

{ else }         

" . $hint=hint$           
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 . " 

;"" . nodeValue>-)0(item>-childNodes>-)0(item>-y$           

}         

}       

}     

}   

} 

Set output to "no suggestion" if no hint was found//  

or to the correct values//  

{ )""==$hint( if 

;""no suggestion=response$   

{ else } 

;$hint=response$   

} 

output the response// 

;$response echo 

?> 

?> 

 

، متنی را به سرویس دهنده ارسال می JavaScript ((strlen($q) > 0)) زمانی که اسکریپت یا کد مربوطه ی

 :کند، اتفاقات زیر به ترتیب رخ می دهند

 محتوای یک فایل XML داخل آبجکت XML DOM در حافظه بارگذاری می شود. 

 داخل تمامی المان های title  از حلقه زده )می چرخد( و تا )زمانی که( مورد منطبق با متن ارسال شده

 .را پیدا کند JavaScript کد

 url صحیح و title  مناسب را در متغیر"$response"  ذخیره می کند. زمانی که مورد منطبق بیش از

 .یک آیتم باشد، در آن صورت تمامی موارد منطبق و یافت شده داخل متغیر مزبور قرار داده می شوند

 غیراگر هیچ مورد منطبقی یافت و استخراج نشد، مقدار مت $response برابر رشته ی "no 

suggestion" تنظیم می شود.  
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 RSS READER آموزش پیاده سازی خبر خوان - PHP آموزش

  PHP در AJAX با

AJAX RSS Reader – RSS Reader  ای که داده ها را بدون بروز رسانی

 کل صفحه، در اپلیکیشن تحت وب بارگذاری می کند 

و بدون لود  ajax با فراخوانی توابع RSS ا نمایش می دهد که در آن خبرهایر RSS Reader مثال زیر یک

 :مجدد کل صفحه در اپلیکیشن بارگذاری می شود

 

 

 HTML فایل –شرح مثال 

فراخوانی  "()showRSS" را از لیست کشویی انتخاب می کند، تابعی به نام RSS-feed زمانی که کاربر یک آیتم

  .خبرخوان مربوطه خوانده در صفحه، بدون بارگذاری کل آن، بارگذاری می کندمی شود که خبر را از 

  :اجرا می شود "onchange" تابع ذکر شده به دنبال رخداد

 

php<? 

>script< 

{ )str(showRSS function 

{ )0==length.str( if   

;""=innerHTML)."rssOutput"(getElementById.document     

;return     

}   

{ )XMLHttpRequest.window( if   
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code for IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari//      

;()XMLHttpRequest new=xmlhttp     

// code for IE6, IE5  { else }   

;)"Microsoft.XMLHTTP"(ActiveXObject new=xmlhttp     

}   

{ ()function=onreadystatechange.xmlhttp   

{ )200==status.this && 4==readyState.this( if     

;responseText.this=innerHTML)."rssOutput"(getElementById.document       

}     

}   

;)true,str+"getrss.php?q=","GET"(open.xmlhttp   

;()send.xmlhttp   

} 

>script</ 

  

  

  

>""showRSS(this.value)=select onchange< 

>option</:feed-Select an RSS>""=valueoption < 

>option</Google News>"Google"=valueoption < 

>option</NBC News>"NBC"=valueoption < 

>select</ 

  

>br< 

>div...</feed will be listed here-RSS>"rssOutput"=div id< 

?> 

 

  :عملیات زیر را به ترتیب انجام می دهد showRSS() تابع

 بررسی می کند آیا یک آیتم RSS-feed انتخاب شده است یا خیر. 

 یک آبجکت XMLHttpRequest ایجاد می کند. 

  یک تابع تعریف می کند و این تابع زمانی اجرا می شود که سرویس دهنده آماده ی پاسخ به درخواست

 .ارسالی از کد جاوااسکریپت می باشد

 به فایل مربوطه هدایت می کند درخواست ارسال شده به سرویس دهنده را. 

 یک پارامتر (q) به URL (اضافه می کند )با محتوای لیست کشویی. 

 PHP فایل

فوق آن را فراخوانی می کند، در واقع یک  JavaScriptصفحه ای که بر روی سرویس دهنده قرار داشته و کد 

 :زیر مشاهده می کنیدمی باشد. محتوای فایل مزبور را در  "getrss.php"به نام  PHP فایل

php?--<! 

get the q parameter from URL// 

;]"q"[$_GET=q$ 
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find out which feed was selected// 

{ )"Google"==$q(if 

;)"http://news.google.com/news?ned=us&topic=h&output=rss"=(xml$   

{ )"NBC"==$q(elseif } 

;)"http://rss.msnbc.msn.com/id/3032091/device/rss/rss.xml"=(xml$   

} 

;()DOMDocument new = xmlDoc$ 

;)$xml(load>---xmlDoc$ 

>"get elements from "<channel// 

;)0(item>-)'channel'(getElementsByTagName>-$xmlDoc=channel$ 

)'title'(getElementsByTagName>-$channel = channel_title$ 

;nodeValue>-)0(item>-childNodes>-)0(item>- 

)'link'(getElementsByTagName>-$channel = channel_link$ 

;nodeValue>-)0(item>-childNodes>-)0(item>- 

)'description'(getElementsByTagName>-$channel = channel_desc$ 

;nodeValue>-)0(item>-childNodes>-)0(item>- 

>"output elements from "<channel// 

$channel_link"<p><a href="" . (echo 

;)>""</a . channel_title$ . . "">"   

;)"<br>"(echo 

;)"</p>" . $channel_desc(echo 

get and output "<item>" elements// 

;)'item'(getElementsByTagName>-$xmlDoc=x$ 

{ ++)$i ;2<=$i ;0=$i( for 

)'title'(getElementsByTagName>-)$i(item>-$x=item_title$   

;nodeValue>-)0(item>-childNodes>-)0(item>-   

)'link'(getElementsByTagName>-)$i(item>-$x=item_link$   

;nodeValue>-)0(item>-childNodes>-)0(item>-   

)'description'(getElementsByTagName>-)$i(item>-$x=item_desc$   

;nodeValue>-)0(item>-childNodes>-)0(item>-   

$item_link"<p><a href="" . ( echo   

;)>""</a . item_title$ . . "">"   

;)"<br>"( echo   

;)"</p>" . $item_desc( echo   

} 

?> 

</item></channel></channel> 

به سرویس دهنده  JavaScript سمت کالینت از اسکریپت RSS زمانی که درخواستی جهت واکشی خبر

  :فرستاده می شود، عملیات زیر به ترتیب انجام می شوند

 ابتدا بررسی می کند کدام آیتم انتخاب شده است. 

 یک آبجکت XML DOM جدید ایجاد می کند. 

 فایل RSS را در متغیر xml بارگذاری می کند. 

 المان ها را از المان channel به عنوان خروجی پاس می دهد استخراج کرده و. 

 المان ها را از المان item استخراج کرده و به عنوان خروجی بازمی گرداند. 
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 AJAX (AJAX Poll) پیاده سازی قابلیت نظرسنجی با

مثال زیر یک قابلیت نظرسنجی ساده را نمایش می دهد که در آن نتایج بدون بارگذاری مجدد کل صفحه و در 

را  ی شود. در واقع زمانی که کاربر یکی از دو گزینه را انتخاب می کند، برنامه ی زیر نتیجهلحظه نمایش داده م

از سرویس دهنده خوانده و بالفاصله بدون بروز رسانی کل صفحه، در اپلیکیشن تحت وب حاضر به نمایش می 

 .گذارد

 

  HTML لفای –شرح مثال 

ین فراخوانی می گردد. ا "getVote()" انتخاب می کند، تابعی به نامزمانی که کاربر یکی از دو گزینه ی فوق را 

  :، فراخوانی می شود"onclick" تابع به هنگام فعال و اجرا شدن رخداد

php<? 

>script< 

{ )int(getVote function 

{ )XMLHttpRequest.window( if   

code for IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari//      

;()XMLHttpRequest new=xmlhttp     

// code for IE6, IE5  { else }   

;)"Microsoft.XMLHTTP"(ActiveXObject new=xmlhttp     

}   

{ ()function=onreadystatechange.xmlhttp   

{ )200==status.this && 4==readyState.this( if     

;responseText.this=innerHTML)."poll"(getElementById.document       

}     

}   

;)true,int+"poll_vote.php?vote=","GET"(open.xmlhttp   

;()send.xmlhttp   

} 

>script</ 
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>""poll=div id< 

>h3</?AJAX so far andyou like PHP  Do>h3< 

  

:Yes 

>""radio=type "getVote(this.value)"=onclick "0"=value "vote"=nameinput < 

:No>br< 

>""radio=type "getVote(this.value)"=onclick "1"=value "vote"=nameinput < 

  

>div</ 

?> 

  :عملیات زیر را به ترتیب انجام می دهد getVote() تابع

 ابتدا یک آبجکت XMLHttpRequest ایجاد می کند.  

  دهندهتابعی اعالن می کند که به هنگام آماده شدن پاسخ از سرویس (server response) فراخوانده ،

 .و اجرا می شود

 درخواست را به فایل مستقر بر روی سرویس دهنده هدایت می کند.  

 یک پارامتر (vote) به URL همراه با مقدار الصاق می کند yes یا no 

  PHP فایل

باال فراخوانی می  JavaScript صفحه ی مورد نظر از اپلیکیشن تحت وب و مستقر در سرویس دهنده را کد

 :با محتوای ذیل می باشد "poll_vote.php" به نام PHP کند. این صفحه در واقع یک فایل

<!--?php 

$vote = $_REQUEST['vote']; 

//get content of textfile 

$filename = "poll_result.txt"; 

$content = file($filename); 

//put content in array 

$array = explode("||", $content[0]); 

$yes = $array[0]; 

$no = $array[1]; 

if ($vote == 0) { 

  $yes = $yes + 1; 

} 

if ($vote == 1) { 

  $no = $no + 1; 

} 

//insert votes to txt file 

$insertvote = $yes."||".$no; 

$fp = fopen($filename,"w"); 

fputs($fp,$insertvote); 

fclose($fp); 

?--> 

<h2>Result:</h2> 
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<table> 

<tbody><tr> 

<td>Yes:</td> 

<td> 

 "?> ;))2),$yes+$no/($yes(round*100(echo <?php"=width "poll.gif"=src img<

height="20"> 

<!--?php echo(100*round($yes/($no+$yes),2)); ?-->% 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td>No:</td> 

<td> 

 "?> ;))2),$yes+$no/($no(round*100(echo <?php"=width "poll.gif"=src img<

height="20"> 

<!--?php echo(100*round($no/($no+$yes),2)); ?-->% 

</td> 

</tr> 

</tbody></table> 

به سرویس دهنده ارسال می شود و به تبع آن اتفاقات زیر به  JavaScript مقدار ورودی کاربر توسط کد

 :ترتیب رخ می دهد

 محتوای فایل متنی به نام "poll_result.txt" بازیابی می شود. 

  به متغیر انتخابی اضافه می شود 1محتوای فایل مزبور داخل دو متغیر قرار داده شده و مقدار.  

 نتیجه یا خروجی را داخل فایل "poll_result.txt" درج (write) می شود.  

 سمت کالینت و داخل نمایشگر( قرار می دهد نمود گرافیکی از نتیجه ی نظرسنجی را در خروجی(. 

 فایل متنی 

 (poll_result.txt) اطالعات واکشی شده از سرویس دهنده و درواقع نتیجه ی نظرسنجی داخل فایل متنی

 .ذخیره می شود

 :این داده ها با فرمت و شکل زیر ذخیره می شود

0||0 

  .در نظر سنجی می باشد "No" عدد دوم نشانگر مقادیررا تشکیل داده و  "Yes" عدد اول از سمت چپ، مقادیر

  :نکته

  .اعطا نمایید (web server PHP) الزم است مجوز ویرایش فایل متنی را به سرویس دهنده ی وب


