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از مقدماتی تا پیشرفته
پیشگفتار
سخنی با خوانندگان

با سالم
جزوه آموزشی که هم اکنون در اختیار شماست حاصل تالشها و زحمات ما دو برادر میباشدد اکردر جدزوات آموزشدی کده در
مورد زبان  PHPوجود دارد دارای مطالب ناقص و پراکنده میباشند در این راهنما سدیی گردیدده اسدت کده ترتیدب دروی دوری
باشد ،فردی که هیچ ا العاتی در مورد این زبان ندارد بتواندد بدا مطالیده دروی ایدن راهنمدا روش کدار بدا ایدن زبدان را فدرا بگیدرد
امیداست دوستان با راهنماییهای خود در مورد این جزوه ما را در هر چه بیشتر کاربردی کردن آن یاری فرمایند
با تشکر
برادران کوچک شما :فرهاد و فرزاد ایمانی
Farhad.Imany@Im-Br.Ir
Fazhad.Imany@Im-Br.Ir

فقط برای شروع کار شما باید قبال راهنمای آموزش  HTML-CSS-JAVASCRIPTرا که توسط ما
تهیه شده است را مطالیه کرده باشید

نکته مهم
تمامی دستورات بکار رفته ابتدا یکبار تست و سپس در کتاب آمده
است .بنابراین هیچ بخش از دستورات دارای خطا نمیباشد
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فصل اول
بررسی مفاهیم اولیه در برنامه نویسی PHP
آشنایی با اصول اولیه
در این کتاب آموزشی قصد داریم شما عزیزان را با تمام موارد مربو به برنامه نویسی توسط زبان بسیار قدرتمندد  PHPآشدنا
سازیم امید است با مطالیه گام به گام فصول به توانایی مورد انتظار در این زمینه برسید
شر موفقیت شما در مطالیه این کتاب با انجام تمریناتی خواهد بود که به مرور با آنها مواجده خواهیدد شدد مدا در ایدن دوره
آموزشی از نرم افزار  Rapid PHP 2014برای انجام تمرینات استفاده کرده ایم
بید از اجرای نرم افزار مربو ه محیط زیر را مشاهده خواهید نمود:

همانطور که مالحظه میفرمایید بصورت پیش فدر

یدک فایدل  phpبصدورت اتوماتیدک ایجداد شدده و کددهایی ابتددایی در آن

موجود است کافیست برای دیددن نتیجده کددهای مربو ده روی  Tabبدا عندوان  Previewکلیدک کنیدد اگدر خواسدتید نتیجده را در
 Browserببینید از کلید  F2استفاده نمایید

نتیجه کدهای وارده

روی این  Tabکلیک کرده ایم
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وری تنظیم نمایید که هنگام اجرا ،فایل نمونه را بازنکند در غیر اینصورت همیشه

مجبورید در ابتدا این فایل را ببندید بدین منظور مسیر زیر را

ی کنید:
Tools -> Preferences

بید از تنظیم این قسمت
مانند شکل ،روی  OKکلیک
کنید

در ادامه با سه روش برای نوشتن کدهای  PHPآشنا میشویم:
روش اول:
?<
محل نوشتن کدهای PHP
>?
روش دوم:
<?php
محل نوشتن کدهای PHP
>?
روش سوم:
>”<script language=”php
محل نوشتن کدهای PHP
></script
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مرال) برنامه ای بنویسید که پیام  Welcome to imany brothers siteرا داخل  Browserشما نشان دهد

پاسخ:

حال روی  Tabبا عنوان  Previewکلیک کنید تا نیجه را مالحظه فرمایید مانند شکل زیر:
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نحوه پایان دادن به دستورات

برای اینکار به دو صورت میتوان عمل کرد:
حالت اول) در انتهای هر دستور باید از عالمت ; استفاده نمایید مانند زیر:
<?php
;)"echo("Welcome to imany brothers site
>?
حالت دوم) نیازی به استفاده از عالمت ; نیست مانند زیر:
>? )"<?php echo("Welcome to imany brothers site

>? نحوه درج توضیحات به دستورات
بیضی اوقات نیاز است یکسری توضیحات را در متن برنامه بنویسید تا توسط آن بتوانید ا العاتی در مورد آن بخش ارایه
نمایید بنابراین باید حالتی را در مورد آن توضیحات بوجود بیاورید که به عنوان دستور در نظر گرفته نشوند و صرفا حالت
 Commentداشته باشند همچنین از این تکنیک میتوانید برای از دور خارج کردن یکسری از دستورات وارده استفاده نمایید و
حالت اجرایی را از آن دستورات بگیرید برای اینکار به یکی از دو صورت زیر عمل میکنیم:
روش اول :توضیح در انتهای یک خط دستوری

روش دوم :توضیح در چند خط

نکته :از همین دو روش میتوانید برای از دور خارج کردن یک دستور یا محدودهای از دستورات استفاده کنید
به عنوان مرال برای از دور خارج کردن یک خط دستوری میتوانید ابتدای آن  //را قرار دهید خواهید دید که دستور به رنگ
خاکستری درخواهد آمد
یا برای از دور خارج کردن یکسری از دستوراتی که پشت سرهم میباشند ابتدای اولین دستور مورد نظر عالمت * /را قرار
داده و سپس به انتهای آخرین دستور مورد نظر رفته و عالمت  */را قرار دهید
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>? نحوه تغییر متغیر
همانطوریکه میدانید متغیرها بخشی از حافظه میباشند که میتوانند مقادیری را برای ما در داخل نگاه دارند در  phpبرای
تیریف یک متغیر از عالمت  $استفاده میشود در ضمن به خا ر داشته باشید زبان  phpبه حروف بزرگ و کوچک حسای
میباشد
به مرال زیر توجه کنید:

نحوه حذف مقدار متغیر
دو روش برای انجام اینکار وجود دارد:
روش اول :استفاده از NULL

روش دوم :استفاده از unset
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ترتیب کدهای  HTMLو PHP

برای اینکار محدویتی نداریم و میتوانیم در ابتدا یا مابین برنامه یا انتها کدها را بنویسیم به شکل دقت کنید:

1
2
3

1

نوشتن کد  HTMLقبل از PHP

2

نوشتن کد  HTMLمابین PHP

3

نوشتن کد  HTMLبید از PHP

نحوه تیریف ثابتها
ثابتها متغیرهایی هستند که یک مقدار اولیه به آنها تیلق گرفته و در

ول برنامه این مقدار را حفظ میکنند برای تیریف

ثابت از کلمه کلیدی  defineاستفاده می کنیم همچنین به خا ر داشته باشید که برای تیریف متغیری از نوع ثابت نیازی به
عالمت  $نداریم

نوع دیگری از بکار بردن همزمان کدهای  phpو html
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فصل دوم
بررسی دستورات شر ی و حلقه ها
بررسی دستور IF
ساختار دستور  IFبصورت زیر است:
)if (condition
{
Commands
}
مرال) دو متغیر به نامهای  n1و  n2تیریف نموده و مقدار  n1را برابر  111و مقدار  n2را برابر  111قرار دهید حال شر ی
بنویسید که اگر  n1کوچکتر از  n2بود پیامی مناسب را نشان دهد

بررسی دستور Else If
از این دستور برای نقض شر ها استفاده میگردد یینی در صورت عدم برقراری یک شر  ،با استفاده از این دستور میتوان
روند دیگری را برنامه ریزی نمود
مرال) برنامه بنویسید که دو مقدار عددی متغیرهای n1و n2را بررسی کرده و در صورت بزرگتر بودن ،مساوی یا کوچکتر بودن
 n1نسبت به  n2پیامهای مناسب را نشان دهد
پاسخ:
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مرال) برنامه ای بنویسید که اگر عدد  n1برابر  1شد ،یک جدول با دو عنوان نام و نام خانوادگی که مشخصات فرهاد ایمانی
در آن باشد به نمایش درآید و در غیر اینصورت یک جدول با دو عنوان نام و نام خانوادگی که مشخصات فرزاد ایمانی در آن باشد
به نمایش درآید
پاسخ:

در این برنامه  n1=1است

در این برنامه  n1=2است
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بررسی دستور While
از این دستور برای ایجاد یک حلقه استفاده میشود بدین صورت که :تا زمانی که شر

حلقه برقرار است ،دستورات داخل

حلقه تکرار میشوند
مرال) برنامه ای بنویسید که اعداد یک تا ده را زیر هم چاپ کند

نحوه اجرای دستورات  HTMLدر داخل حلقه While
مرال) برنامه ای بنویسید که عبارت  Welcome to imany brothers websiteرا با حالت  h1چهار بار تکرار کند
پاسخ:
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بررسی دستور Do While
از این دستور نیز برای ایجاد یک حلقه استفاده میشود با این تفاوت که شر حلقه در انتهای آن خواهد آمد بنابراین نتیجه
میگیریم که دستورات داخل آن حداقل یکبار اجرا میگردند
مرال) برنامه ای بنویسید که اعداد یک تا ده را زیر هم چاپ کند

دستور :Break
از این دستور در داخل حلقه زمانی استفاده میشود که در صورت برقرار شدن یک شر

در داخل حلقه ،قصد خروج از حلقه

را داشته باشیم
مرال) یک حلقه بی نهایت تشکیل دهید که عبارت  Welcome to imany brothers websiteرا سه بار تکرار کند
پاسخ:
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بررسی دستور For
از این دستور نیز برای ایجاد حلقه استفاده میشود با این تفاوت که شمارنده آن داخل خود میباشد و مانند حلقه While
نیازی نیست که ما شمارندهای مانند (; )$n1 ++ایجاد نمائیم از این دستور زمانی استفاده نمایید که تیداد دفیات اجرا
مشخص میباشد

بررسی دستور For Each
این دستور از  PHP 4به بید ارایه شده است و برای کار با آرایهها مناسب است

نحوه تیریف یک آرایه که دارای دو مقدار رشته ای در داخل خود است:
;)"$imbr = array("Farzad","Farhad
مرال) با توجه به آرایه ذکر شده ،مقادیر داخل آن را در خروجی نمایش دهید
پاسخ:
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مرال) برنامه ای بنویسید که اعداد یک تا ده را با استفاده از یک حلقه داخل آرایه قرار دهد سپس اعدادی را صرفا در
خروجی نمایش دهد که باقیمانده تقسیم آنها بر عدد  1صفر میباشد
پاسخ:

مرال) برنامه ای بنویسید که سه عبارت  Farhad,im-br.ir,Farzadرا داخل سه خانه آرایه قرار دهد

سپس محتوای

خانه هایی را نشان دهد که ایندکس آنها در آرایه زوج است (منظور از ایندکس ،شماره خانه آرایه میباشد که از صفر شروع
میشود)
پاسخ:
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دستور :Continue
از این دستور در داخل حلقه زمانی استفاده میشود که قصد دارید در صورت برقراری یک شر داخل حلقه ،دستورات بید از
آن شر اجرا نشده و به ابتدای حلقه بازگردید
مرال) برنامه ای بنویسید که اعداد یک تا ده را به استرنای عدد  5چاپ کند
پاسخ:

بررسی دستور Switch
از این دستور زمانی استفاده کنید که قصد دارید برای مقدار یک متغیر چندین حالت را بررسی نمایید در واقع جایگزینی
بسیار مناسب برای Ifهای تودرتو میباشد
مرال) برنامه ای بنویسید مقدار متغیر  n1را بر اسای سه حالت دلخواه بررسی نموده و پیامی مناسب را نشان دهد
پاسخ:
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فصل سوم
عبارتها ،عملگرها و عملوندها
عملگرهای ریاضی
 PHPپنج نوع عملگر ریاضی را پشتیبانی میکند در جدول زیر میتوانید این پنج نوع عملگر را مشاهده فرمایید:

حال برای اینکه با خروجی این پنج عملگر بصورت عملی آشنا شویم ،به مرال زیر توجه فرمایید:

نکته یک :
در  PHPعبارت زیر به این مینی است که مقدار متغیر  bبرابر متغیر  cمیشود و مقدار متغیر  aنیز برابر مقدار متغیر b
میگردد
$a=$=$c
نکته دو :
در  PHPاز عملگرهای ادغامی نیز میتوان استفاده نمود به مرال زیر توجه کنید:
;$a=4
;$a+=2
در این مرال مقدار متغیر  aنهایتا برابر  6خواهد بود در واقع:
 $a+=2همان  $a=$a+2میباشد
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عملگرهای بیتی

در شکل زیر میتوانید نحوه عملکرد عملگرهای بیتی را مالحظه فرمایید:

در برنامه زیر تیدادی از آیتمهای جدول فوق را روی دو عدد  7و  1اعمال کرده ایم:
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عملگرهای مقایسه های

از این عملگرهای در دستورات مقایسهای استفاده میشود به جدول زیر دقت فرمایید:

 PHPدارای یک عملگری است که نیاز به سه بخش دارد به دستور زیر دقت فرمایید:
; عبارت سوم :عبارت دوم ? عبارت اول
در این دستور عبارت اول بررسی میشود ،اگر صحیح بود عبارت دوم محاسبه میگردد و اگر صحیح نبود عبارت سوم
محاسبه میگردد
مرال)

در مرال فوق مقدار متغیر  stبررسی میگردد اگر بزرگتر از صفر بود مقدار  yesدر متغیر  nذخیره خواهد شد و در غیر
اینصورت مقدار  noدر نهایت مقدار  nچاپ میشود
عملگرهای افزایشی و کاهشی
این عملگرها بصورت زیر میباشند:
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عملگرهای منطقی

این عملگرها بصورت زیر میباشند:

تقدم عملگرها
در جدول زیر از باال به پایین تقدم عملگرها کاهش مییابد:
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فصل چهارم
ارتبا با کاربر
فرمها در زبان HTML
همانطور که در کتاب آموزش  HTML-CSS-JAVASCRIPTبیان شد ،برای ایجاد فرمها از زبان  HTMLاستفاده میگردد در این
کتاب نحوه ایجاد فرم در  HTMLمورد بحث نیست(برای فراگیری آن به کتاب ذکر شده رجوع کنید) ،بلکه میخواهیم یک فرم
 HTMLرا بسازیم و موارد داخل آن را به یک صفحه  PHPارجاع دهیم تا صفحه  PHPآنها را مورد پردازش قرار دهد و نهایتا نتیجه
پردازش را در قالب یک فایل  HTMLبیان کند
برای شروع کار یک فایل  HTMLبا نام  UserPassایجاد مینماییم و کدهای زیر را داخل آن مینویسیم:

در ادامه یک فایل  PHPبا نام  UserPassایجاد نموده و کدهای زیر را در آن مینویسیم:

نکته بسیار مهم :هر دو فایل  UserPass.htmlو  UserPass.phpباید در داخل فولدر  wwwباشند چرا که برای صحیح اجرا شدن
برنامه باید سرور محلی  PHPروی سیستم شما نصب شده باشد
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حال برای تست فایلهای مربو ه باید  Firefoxیا  Internet Explorerخود را بازنموده و عبارت  Localhost/UserPass.htmlرا در
نوار ابزار آن وارد نمایید کلمه کاربری و رمز عبور را وارد نموده و کلید  Submit Queryرا کلید کنید:

تمرین) برنامه ای بنویسید که کلمه کاربری و رمز عبور را درخواست نماید اگر کلمه کاربری برابر با  ImanyBrothersو رمز
عبور برابر با  im-br.irبود پیغام صحیح بودن آنها را نمایش داده و در غیر اینصورت با نمایش پیغام خطا ،مجددا درخواست رمز
عبور نماید کلیه موارد برنامه نویسی داخل یک فایل  phpبا عنوان  UPtest.phpنوشته شود
پاسخ) فایل  UPtest.phpرا داخل فولدر  wwwایجاد کرده و با وارد کردن  Localhost/UPtest.phpدر  Browserخود برنامه را
تست خواهیم کرد
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فصل پنجم
کار با آرایه ها
آرایه های دو بیدی
به شکل زیر توجه کنید که یک آرایه دو بیدی است:

اینجا یک آرایه دو بیدی با نام  a2داریم که به عنوان مرال مقدار خانه ] a2[1][2برابر  11میباشد نحوه مقدار دهی و خواندن
مقادیر آرایه دو بیدی نیز مانند آرایه تک بیدی بوده که در گذشته به آن پرداختیم
در بیضی اوقات میتوانیم به جای عدد از یک رشته نیز برای نامگذاری آرایه استفاده کنیم
مرال) برنامه ای بنویسید با توجه به روز فراخوانی شده ،نام فردی که در آن روز کار میکند را نشان دهد
پاسخ:

همانطور که مالحظه می فرمایید نحوه فراخوانی یک آرایه توسط نام صورت گرفته که در این مرال خروجی برابر Reza
میباشد
ادغام آرایه ها
به مرال زیر توجه کنید دو آرایه به نامهای namesو names2تیریف شده و مقادیر آنها در آرایه  newNamesقرار گرفته است
سپس با تایع  countتیداد خانه های آرایه  newNamesبه نمایش درآمده است:
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Foreach
با استفاده از این دستور میتوان به تمام عناصر یک آرایه دست یافت به مرال زیر دقت کنید:

مرتب سازی آرایه
در  PHPبه روشهای مختلفی میتوان آرایه ها را مرتب نمود
الف) با استفاده از تابع )( sortعمل مرتب سازی صیودی به صورت فیزیکی در داخل آرایه صورت میپذیرد
ب) با استفاده از تابع )( rsortعمل مرتب سازی نزولی به صورت فیزیکی در داخل آرایه صورت میپذیرد
ج) با استفاده از تابع )( asortعمل مرتب سازی صیودی به صورت صیودی صرفا در خروجی نشان داده میشود
د) با استفاده از تابع )( asortعمل مرتب سازی صیودی به صورت نزولی صرفا در خروجی نشان داده میشود
ه) با استفاده از تابع )( suffleعمل جابجایی تصادفی را میتوان در مورد اعضای یک آرایه انجام داد
به یک نمونه از کاربرد توابع باال دقت کنید

نکته :در  HTMLیک فیلد از نوع  TextAreaوجود دارد که برای ارسال محتویات آن به  PHPباید از آرایه استفاده نمود

implode
با استفاده از این تابع میتوان محتوای یک آرایه را به یک رشته تبدیل نمود
explode
با استفاده از این تابع میتوان محتوای یک رشته را داخل آرایه جای داد
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از مقدماتی تا پیشرفته
فصل ششم
پیاده سازی توابع
تابع چیست؟

از توابع زمانی استفاده میشود که میخواهیم یک دستورالیمل خاص را در نقا

مختلفی از برنامه تکرار کنیم به عنوان

مرال میخواهیم تابیی بنویسیم که پیامی خاص را در جاهایی که فراخوانی میشود نمایش دهد به تابع زیر دقت کنید:

فراخوانی تابع
نحوه نوشتن تابع

مرال) تا بیی بنویسید که با دادن مقدار به آن یک جدول ترسیم نماید که تیداد خانه های آن به تیداد عدد وارده به تابع بوده
و شماره هر سلول را داخل آن به همراه پیام مناسب نمایش دهد

مرال) تابیی بنویسید که با دادن دو مقدار به آن جدولی ترسیم نماید که عدد اول وارده به تابع تیداد ستون و عدد دوم تیداد
ردیف باشد همچنین مختصات هر سلول را داخل آن به همراه پیام مناسب نمایش دهد
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نکته مهم :متغیرهای داخل تابع کامال مستقل از بیرون آن میباشند به مرال زیر توجه کنید:

همانطور که مالحظه میکنید متغیر  testدارای مقدار  11بوده و نمایش داده میشود با فراخوانی تابع مقدار آن به  5تغییر
مییابد سپس با فراخوانی مجدد آن در خارج تابع باز مقدار  11نمایش داده میشود
نکته مهم :اگر متغیری را بیرون تابع تیریف و مقدار دهی کنید سپس در داخل تابع روی آن متغیر عملیات ریاضی انجام
دهید ،باز هم آن نتیجه نهایی عملیات صرفا داخل تابع بوده و خارج تابع متغیر مقدار اولیه خود را حفظ خواهد نمود به مرال زیر
دقت فرمایید:

نکته مهم :حال اگر خواستیم تابع مقدار متغیر را بصورت نهایی تغییر دهد و خارج از تابع نیز مقدار آن تغییر نماید باید هنگام
فراخوانی آن در تابع از عالمت & نیز استفاده نماییم به مرال زیر توجه کنید:
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برای تابع

تییین کرد این کار زمانی مفید است که اگر ورودیهای تابع

به عنوان ورودی تابع در نظر گرفته شوند:

نحوه تیریف تابع بصورت بازگشتی
اگر خواستید تابع یک مقدار را بصورت خروجی بازگرداند باید بصورت زیر عمل کرد:
مرال) تابیی بنویسید که مقداری را دریافت و فاکتوریل آن را بصورت خروجی بازگرداند

نحوه استفاده از مقدار یک متغیر برنامه در داخل تابع
در بیضی اوقات نیاز است از مقدار یک متغیر که در بدنه اصلی برنامه موجود است ،داخل تابع استفاده گردد بنابراین برای
فراخوانی آن متغیر در داخل تابع بصورتیکه مقدار خود را بیاورد باید از عبارت  globalاستفاده کرد به مرال زیر توجه کنید:
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فصل هفتم
کار با فایلها
بازکردن فایل
برای آنکه بتوان با یک فایل کار کرد ابتدا باید آن را با تابع )( fopenباز کرد این تابع دارای دو ورودی میباشد ورودی اول نام
فایل و ورودی دوم حالت دسترسی به فایل است در جدول زیر حالتهای مختلف دسترسی به فایل را مالحظه میفرمایید:

چند مرال:

بید از اتمام کار با فایل باید با دستور  closeآن را ببندید
مرال) دو فایل با نامهای  1.phpکه حاوی عبارت  This is 1.php fileو  2.phpکه حاوی عبارت  This is 2.phpمیباشد را ایجاد
نمایید سپس در همان مسیر یک فایل دیگر با عنوان  read.phpایجاد نمایید و کدهای زیر را در آن وارد نمایید

همانطور که مالحظه میفرمایید در متغیرهای  $fp1و  $fp2دو اشاره گر ذخیره شده است اشاره گر به فایل  1.phpدارای
 idبه شماره  9و اشاره گر به فایل  2.phpدارای  idبه شماره  4میباشد
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خواندن فایل
برای خواندن یک سطر از فایل از تابع  fgetsاستفاده میکنیم به دستور زیر دقت کنید:
)$c=fgetc($fp1
این دستور اولین سطر از فایلی که توسط  $fp1به آن اشاره شده است را خوانده و در متغیر  $cقرار میدهد پس نتیجه
میگیریم که اگر بخواهیم تمام فایل را بخوانیم ،باید از یک حلقه استفاده نماییم
مرال) یک فایل با نام  3.phpایجاد نمایید و در آن چند سطر متن را به دلخواه بنویسید اگر بخواهید فقط سطر اول آن را
نمایش دهید باید کد زیر را وارد نمایید:

حال اگر بخواهیم تمام فایل را بخوانیم ،ابتدا باید یک  text areaرا بوجود آورده و محتویات فایل را با استفاده از حلقه while
داخل آن نمایش دهیم:

نوشتن در فایل
برای نوشتن در داخل فایل از تابع  fputsاستفاده میشود به مرال زیر دقت کنید:
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تابع )(is_writable

این تابع بررسی میکند آیا یک فایل قابل نوشتن میباشد یا نه به مرال زیر دقت کنید

تابع )(copy
وظیفه این تابع کپی یک فایل موجود ،با نامی جدید است به مرال زیر دقت کنید:

تابع )(rename
وظیفه این تابع تغییر نام یک فایل موجود است به مرال توجه فرمایید:

تابع )(filesize
وظیفه این تابع نمایش سایز یک فایل بر حسب بایت است به مرال توجه فرمایید:

تابع )(isfile
با این تابع میتوانید بررسی نمایید آیا یک فایل وجود دارد یا نه؟ به مرال زیر دقت کنید:
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رز خواندن فایلهای یک پوشه و نمایش فایلهای داخل آن
یک پوشه با نام  picایجاد نمایید و چند تصویر را در آن ذخیره نمایید سپس دستورات زیر را نوشته و نتیجه را مالحظه
نمایید
در این مرال یک پوشه با نام  picایجاد شده و دو فایل  picture_1.jpgو  picture_2.pngداخل آن ایجاد گشته است حال
خارج از پوشه یک فایل با نام  read.phpایجاد کرده و دستورات زیر را در آن نوشته ایم به خروجی دقت کنید:

اتمام دوره آموزش PHP
موفق باشید
WWW.IM-BR.IR
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