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سري آموزشی PHP سون لرن

نویسنده : میالد حیدري

محصولی از سایت سون لرن

این سند مخصوص کاربران VIP سون لرن تهیه شده است . خواهشمندیم از انتشار بدون اجازه و عمومی آن خودداري نمایید .

با تشکر فراوان از اعتماد شما ...

براي دریافت مجموعه ي کاملی از آموزش هاي طراحی وب و زبان هاي برنامه نویسی تحت وب ،

میهمان ما در سون لرن باشید!
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آموزش PHP (بخش اول) معرفی PHP و قابلیت هاي آن

دوستان سالم ، این اولین مطلبیست که در سایت 7Learn قرار می دهم ، در این سري مطالب قصد دارم یک آموزش جامع و

شامل براي PHP قرار دهم ، به گونه اي که از ابتدائی ترین مبحث زبان PHP شروع خواهم کرد تا مبحث ساخت CMS ،کار با

فرم ها و... اما نکته اي که قابل عرض است این است PHP یک زبان سخت نیست ولی انتظار هم نداشته باشید که که ظرف 5

دقیقه به یک برنامه نویس PHP حرفه اي تبدیل شوید .

در ابتدا و قبل شروع آشنایی با زبان php  ، شما باید با زبان HTML آشنایی داشته باشید.

PHP چیست ؟

PHP مخفف Hypertext Preprocessor می باشد.

ASP.NET یک زبان سمت سرور است همانند PHP

کد هاي PHP در سرور اجرا می شوند.

PHP قابلیت کار با بسیاري از پایگاه داده ها همانند MySql و Oracle را داراست.

PHP یک نرم افزار منبع باز و کامال مجانی می باشد .

چرا PHP ؟

PHP داراي قابلیت CrossPlatforms می باشد یعنی در همه سیستم عامل ها قابل اجراست.

PHP با تمام وب سرورهاي امروزي همانند APACHE , IIS سازگار است

یادگیري آن آسان است البته به شرط تمرین!

در ابتدا شما را با ویژگی هاي زبان PHP آشنا خواهیم ساخت :
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PHP یک زبان سمت سرور است : شاید تا به حال کلمه "زبان سمت سرور" را زیاد شنیده باشد ، ولی شاید لپ

مطلب براي شما درك نشده باشد ، وقتی می گویند PHP یک زبان سمت سرور است ، یعنی این که کد PHP در ابتدا

HTML توسط شما نوشته می شود ، سپس توسط سرور(ویندوز یا لینوکس) پردازش می شود و خروجی را به صورت

به نمایش در خواهد آورد و هیچکس کد اصلی شما را نمی بیند و تنها خروجی کد شما را می بینند  . در قسمت پائین

یک مثال را آورده ام :

<?php

  echo date('Y');

?>

در قسمت باال یک قطعه کد PHP نوشته ام که سال کنونی را به نمایش در می آورد ، خروجی HTML آن به این صورت می باشد :

2012

بله ! تنها خروجی ما 2012 می باشد ، و این یعنی زبان سمت سرور، هیچکس کد اصلی date را نمی بیند و تنها خروجی آن یعنی

2012 را میبینند.

PHP یک زبان داینامیک است : دراین قسمت داینامیک بودن PHP را براي شما به نمایش خواهم درآورد : همیشه

شما بخش FOOTER سایت ها را مشاهده می نمائید ، که اکثرا پس از نوشتن حق کپی رایت ، تاریخ تاسیس سایت و

تاریخ کنونی را درج می کنند ، حال فرض کنید امروز آخرین روز سال 2011 است ، و شما می خواهید به مسافرت

بروید ، و هنوزدر سال 2011 قرار داریم ، حال اگر بخواهید بدون اینکه نگران بروزرسانی قسمت حق کپی سایت خود

باشید و از تعطیالت سال جدید لذت ببرید ، می توانید از قطعه کد زیر استفاده نمائید :

<p> &copy; <?php echo date('Y'); ?> 7Learn.com </p>

با قرار دادن این کد در قسمت footer سایت خود ، به طور خودکار با آمدن سال جدید ، قسمت فوتر سایت شما به 2012 تبدیل

می شود ، نکته ي جالبی که در این قسمت وجود دارد این است که PHP بر خالف جاوا اسکریپت ، زمان یا تاریخ سیستم عامل

شما نمی گیرد ، بلکه از زمان و تاریخ سرور خود استفاده می کند و بنابر این ویژگی درصد خطاي زمان به صفر می رسد ولی در جاوا

اسکریپت اگر زمان سیستم عامل شما اشتباه باشد ، زمان و تاریخ را نیز اشتباه نمایش می دهد ، حال خروجی کد فوق بدین شکل

می باشد :
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این یک مثال کاربردي بود تا مفهوم داینامیک بودن php را درك نمائید .

html براي جاسازي درون کد php قرار داده ایم ، و در اصل هم html را درون کد php ، نکته :همانطور که مالحظه می نمائید

یک صفحه وب طراحی شده است.

با PHP چه کارهایی می توان انجام داد :

ارتباط با پایگاه داده ها مانند ایجاد فرم و قرار دادن  اطالعات فرم به صورت رکورد  .1

ارسال ایمیل به کاربر  .2

آپلود فایل روي صفحه وب  .3

کار با فایل ها  .4

ایجاد سیستم هاي مدیریت محتوا همانند وردپرس  .5

و...  .6

اولین قسمت آموزش مقدماتی PHP به اتمام رسید . در بخش بعدي شما یاد خواهید گرفت که کدهاي PHP را به صورت آفالین

و در سیستم خود پردازش نمائید وکدنویسی را با PHP شروع خواهیم کرد.

آموزش PHP (بخش دوم) نصب xampp و اجراي کدهاي php در

ویندوز

در مطلب قبلی شما را با قابلیت هاي PHP آشنا ساختیم ، در این قسمت ، نصب PHP را در ویندوز  خواهیم گفت و همچنین در

این فصل خواهید توانست در ویندوز خود کد هاي PHP را پردازش نمائید .

مراحل نصب PHP و مخلفات :

1) در ابتدا از این لینک نرم افزار XAMPP را دریافت نمائید. ( این نرم افزار ویندوز شما را تبدیل به یک سرور مجازي می کند و

شما با استفاده از این  نرم افزار می توانید کدهاي PHP خود پردازش و اجرا نمائید ، همچنین می توانید MySql را  نیز با استفاده

از این شبیه ساز نصب نمائید.)
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http://www.apachefriends.org/download.php?xampp-win32-1.7.7-VC9-installer.exe

ok , 2) پس از اینکه این نرم افزار را دانلود نمودید ،آن را اجرا کرده و پس از انتخاب زبان مورد نظر خود ، آن را با زدن چند

next نصب نمائید (فرض ما در این است که شما در درایو C این نرم افزار را نصب نموده اید ). پس از دریافت پیغام

Congratulations! ، روي دکمه Yes کلیک نمائید و در پنجره اي که براي شما نمایان می شود ، براي دو قسمت Apache و

MySql گزینه Start را کلیک نمائید .

http://www.7learn.com/wp-content/uploads/xampp1.jpg


. MySql نصب شده ، هم PHP 3) حال در ویندوز شما هم

4) براي اینکه تست کنید که PHP در ویندوز شما به درستی نصب شده است مسیر زیر را دنبال نمائید :

C:\xampp\htdocs\xampp

notepad ذخیره نمائید ، سپس آن را در phpinfo.php را ایجاد نمائید  و آن را با نام Notepad سپس در این پوشه یک فایل

بدین گونه ویرایش نمائید :

<?php

  phpinfo();

?>

پس از ذخیره کردن فایل ، ادرس زیر را در مرورگر خود تایپ نمائید :

http://localhost/xampp/phpinfo.php

پس از اینکه enter را بزنید ، اگر php شما به درستی نصب شده باشد ، صفحه اي مانند شکل زیر را مشاهده می نمائید :
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اگر چنین صفحه را مشاهده نمودید ، یعنی php شما به درستی نصب گردید است و اگر شما هرنوع کد php را ذخیره نمائید در

پوشه فوق ، کد شما پردازش می شود ، و خروجی آن براي شما قابل نمایش می باشد .

در این قسمت php را نصب نمودیم ، در قسمت هاي بعدي کد نویسی یا بهتر بگویم اسکریپت نویسی با php را شروع خواهیم

کرد.

php (بخش سوم) نوشتن اسکریپت هاي PHP آموزش

این فصل ، یعنی بخش نوشتن اسکریپت هاي php خود داراي 2 یا 3 بخش تقسیم خواهد شد که در در این مطلب در رابطه با

مباحث زیر بحث خواهیم کرد :

PHP آشنایی با چگونگی ساختار

جاسازي PHP درون یک صفحه وب

ذخیره داده ها در متغیرها

PHP نمایش خروجی
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نحوه تعریف انواع آرایه

PHP انواع قلمرو هاي متغیرها در

اگر شما جز افرادي هستید که از کد نوشتن می ترسید ، ممکن است این مطلب کمی براي شما لذت بخش نباشد ، ولی این مطلب

جز مهمترین و اگر بهتر بخواهم بگویم Base زبان برنامه نویسی PHP است ، البته سعی خواهم کرد که تا حد ممکم آن را براي

شما ساده کنم.

: PHP بخش اول : آشنایی با چگونگی ساختار 

در هر صفحه PHP باید المان هاي زیر را رعایت نمائید :

Index.php باشد مانند PHP پسوند قابل پردازش باید

وجود تگ هاي باز <?php در هر شرایطی اجباري ولی تگ بسته ؟> را می توان در شرایطی حذف کرد.

کد هاي php را می توانید با html ترکیب نمائید ولی دقت کنید که کدهاي php حتما باید درون تگ هاي باز و بسته

باشند همانند دستور زیر :

 © <?php echo date('Y'); ?> 7Learn.com

می توانید از چندین قسمت کد php روي یک صفحه استفاده کنید (یعنی چندین مورد تگ هاي باز و بسته php) ولی

نمی توانید آنها را درون یکدیگر قرار دهید.

زمانی که شما ترجیح می دهید که کد php خود در یک فایل جداگانه ذخیره نمائید ، تگ <?php اجباري بوده ولی

تگ ?> اختیاري می باشد ، در حقیقت بهتر است که تگ بسته را وارد نکنید ، اما اگر کد شما حاوي کد html نیز

هست حتما باید از تگ پایان استفاده نمائید.

اضافه کردن توضیحات یا Comment به کدهاي PHP خود :

هر کدي که بین تگ هاي باز و بسته PHP قرار گیرد ، به عنوان دستور اطالق می شود و آن دستر پردازش می گردد ، مگر اینکه

با استفاده از عالمت گذاري هاي خاصی آن خط(ها) دستور را به توضیح (Comment) تبدیل نمائید ، که در این صورت کد مورد

نظر پردازش نمی شود ، کامنت گذاري براي دستورات فایده هاي بسیار زیادي در راهنمایی داره :

http://www.7learn.com/tutorials/php-tutorial-part1-introduction/attachment/220px-php-logo-svg


براي قرار دادن یک توضیح کوتاه براي عملکرد قطعه کد خود

براي غیر فعال کردن موقت قسمتی از کد

براي مشخص کردن کاربرد متغیر ها و...

براي اضافه کردن توضیحات در PHP چند روش وجود دارد :

توضیحات تک خطی :

این روش متداول ترین روش اضافه کردن یک توضیح براي کد تک خطی است ، یعنی قرار دادن دو اسلش در ابتداي آن ، همانند

این :

//this is a comment

$book = ‘php’ ; //This is a variable

توضیحات چند خطی :

اما اگر توضیحی می خواهید استفاده کنید که چند خط را اشغال می کند با از روش زیر استفاده نمائید :

/*

This is

a comment

block

*/

: PHP متغیر ها در

متغیر ها اسمی هستتند که به چیزي داده می شوند ، که ممکن است مقدار آن (همان چیز!) تغییر کند ولی همیشه نام متغیر یکی

است ، مانند نام یک انسان ، کلمه نام همیشه یکی است ولی داراي مقادیر متفاوتی است مانند میالد ، لقمان ، محمد و ...

بهتر است براي درك مفهوم متغیر مثالي دیگر بزنم :

حساب بانکی خود را در نظر بگیرید که داراي گردش حساب هست یعنی پعنی پول هم پس انداز می شوند ، هم دریافت می شود

، اما مهم نیست که چقدر پس انداز کردید یا چقدر برداشت کرده اید ، بلکه مهم این است که همیشه آن را موجودي می نامند.

نکته: متغیر ها در زبان PHP همیشه با یک عالمت $ شروع می شوند .
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نمونه اي از تعریف متغیر :

<?php

$profile;

$book;

?>

نکاتی که باید در انتخاب و نام گذاري متغیر ها رعایت نمائید :

متغیر ها در php همیشه با عالمت $ شروع می شوند.

اولین کاراکتر بعد از عالمت $ نمی تواند یک عدد باشد.

هیچ فاصله یا عالمتی در نامگذاري متغیر مجاز نیست به جز عالمت (_).

زبان php به حروف بزرگ و کوچک حساس است یعنی بین $book و $BOOK تفاوت قائل است .

نکته : سعی کنید در انتخاب نام متغیر دقت نمائید ، شما وقتی برنامه را می نویسید و به نام متغیر ها توجه نمی کنید ، همان لحظه

می دانید که چه کرده اید و متغیر هایی که ایجاد نموده اید ، براي چه کاري هستند ولی اگر همان برنامه را چند هفته دیگر دوباره

مشاهده کنید ، به احتمال بسیار زیاد فراموش خواهید کرد که متغیر مورد نظر چه کاربردي دارد!؟

نکته : براي انتخاب نام یک متغیر ، شما آزادي کامل دارید ولی یک استثنا وجود دارد و ان هم نام $this است ، این نام متغیر از

نسخه 3 بعد زبان php یک نام رزرو شده است براي کالس ها ، چون از نسخه 3 به بعد php ، قابلیت شی گرایی به این زبان

افزوده شد.

مثال زیر را مشاهده نمائید :

<?php

$sum=10;

$average=20;

$name='milad';

?>

همانطور که قطعه کد فوق را مشاهده می نمائید ، در دستور اول ، در متغیر sum ، مقدار 10 قرار میگیرد ، دستور دوم مقدار 20

در average قرار میگیرد و در دستور سوم مقدار name برابر با نام میالد می شود .

نکته : همانطور که در مثال باال مشاهده نمودید ، براي مقدار دهی دو متغیر sum و average از عالمت کوتیشن استفاده نکردم

ولی براي مقدار دهی به متغیر name از کوتیشن استفاده کردم ، براي مقدار دهی یک کلمه ، یک حرف ، یک جمله یا بهتر

بگویم یک رشته از کوتیشن استفاده می کنند.
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: php خاتمه دادن به دستورات در

هر دستور در php با یک عالمت (;) خاتمه می یابد ، همانطور که در کد هاي فوق مالحظه کردید ، پس از تعریف متغیرها از

عالمت ; استفاده نمودیم.

: PHP نمایش خروجی در

تمام کارهایی که شما در پشت صحنه PHP انجام می دهید ، فقط وقتی معنی پیدا می کنند که بتوانید آنها را مشاهده نمائید ، دو

روش براي نمایش نتایج در PHP وجود داره :

echo استفاده از دستور

print  استفاده از دستور

نکته :این دو دستور دقیقا کاربرد یکسانی دارند با این تفاوت که مقدار print ، مقادیر true و false بر می گرداند.

می توانید از echo به همراه متغیرها ، اعداد و رشته هاي متنی استفاده کنید ، طریقه استفاده این دستور به صورت زیر می باشد :

<?php

$name='milad';

echo $name;

echo 5;

echo 'David';

?>

در قطعه کد باال ، ابتدا یک متغیر به نام name تعریف کرده ایم ، سپس این متغیر را چاپ نموده ایم ، همچنین می توان مقدار

مستقیم براي چاپ در نظر گرفت مانند کد باال.

وصل کردن رشته هاي متنی به یکدیگر :

php هم مانند زبان هاي برنامه نویسی دیگر ، داراي قابلیت الحاق کردن دو یا چند رشته را با یکدیگر دارد که براي اینکار از یک

نقطه (.) استفاده می نماید :

<?php

$firstname='milad';

$lastname='heydari';

echo $firstname . $lastname; // output : miladheydari

?>

همان طور که مالحظه نمودید ، دو رشته را در دو متغیر جداگانه قرار دادیم ، ولی در بخش دستور echo از عملکرد الحاقی (.)



استفاده نمودیم.

براي نمایش یک فاصله در خروجی (یعنی دو کلمه milad و heydari با فاصله چاپ شوند) می توانیم از کوتیشن استفاده نمائیم

:

<?php

$firstname='milad';

$lastname='heydari';

echo $firstname . ' ' .  $lastname; // output : milad heydari

?>

همانطور که مالحظه نمودید ، متغیر firstname را با کوتیشن الحاق کرد و همچنین متغیر lastname را با کوتیشن الحاق نمود ،

حال در خروجی ما بین دو کلمه یک فاصله چاپ می شود.

نکته مهم :حتما کد زیر را در پوشه xampp ایجاد کنید و خروجی آنها را مشاهده نمائید.

PHP انواع داده پشتیبانی شده توسط

انواع داده ها در PHP شامل بولین ، عدد صحیح ، عدد اعشاري ، رشته هاي متنی و آرایه ها می باشند.

: (Boolean ) بولین

FALSE مقدار 1 و براي TRUE براي ، FALSE و TRUE این نوع داده اي فقط شامل دو مقدار می باشد (درست و غلط )یعنی

مقدار 0 در نظر گرفته شده است :

</p>

<p style="text-align: left;"><?php

 $value = false; // is false

 $value = 1; // is true

 $value = -1; //is false

 $value = 5; //is true

 value = 0;  //is false

 ?>

 

استثنا: براي با این که رشته ها باید در داخل کوتیشن قرار گیرند ، اما مقادیر true و false نباید در کوتیشن قرار گیرند ،

همانطور که در کد باال مالحظه می نمائید مقدار false را در کوتیشن قرار نداده ایم ، اگر این مقادیر را در داخل کوتیشن قرار

دهید ، آنها تبدیل به رشته false و true می شوند.

: ( Integer) اعداد صحیح



یک عدد صحیح به صورت یک عدد کامل نمایش داده می شود ، یا به عبارتی دیگر شامل هیچ قسمت اعشاري نیست مانند :

<?php

$value = 50;

$book = 100;

?>

: (Double) اعداد اعشاري

اعداد اعشاري داراي نقطه اعشار هستند ، که به شما اجازه می دهند قسمت کسري را مشخس نمائید :

<?php

$value = 2.5;

$book = 5.75;

?>

: (String) رشته هاي متنی

رشته هاي متنی می توانند حاوي یک کاراکتر ، یک کلمه یا یک جمله باشند که باید حتما آن ها را در داخل کوتیشن قرار داد:

<?php

$lname="heydari";

$book="php";

$email="yahoo";

?>

: (Arrays) آرایه ها

اگر بخواهم در وصف آرایه بگویم ، آرایه مجموعه اي از متغیر هاي مربوط به یکدیگر است مثال شما شهر تهران را يك آرایه در

نظر بگیرید و مناطق 22 گانه آن را مقادیر آرایه در نظر بگیرید.

آرایه ها در زبان php به 3 صورت نوشته می شوند :

آرایه ایندکسی ( شاخص عددي) : 

<?php

$tehran = array('m1' , 'm2' , 'm3' , 'm4');

?>

همانگونه که مالحظه نمودید ، ما  آرایه را با 4 مقدار تعریف کردیم  و هر کدام از این 4 مقدار داراي یک ایندکس یا شماره هستند

، همچنین آرایه ایندکسی را به صورت شاخصی می توانید تعریف نمائید ، دقیقا کاربرد همان باالیی را دارد :



<?php

$tehran[0] = 'm1';

$tehran[1] = 'm2';

$tehran[2] = 'm3';

$tehran[3] = 'm4';

?>

آرایه شاخص رشته اي :

شما می توانید به جاي شاخص گذاري عددي ، از رشته اي استفاده کنید به بدین صورت می باشد :

<?php

$ages['Peter'] = "32";

$ages['Quagmire'] = "30";

$ages['Joe'] = "34";

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

?>

در مثال باال ، مثال شاخص peter داراي مقدار 32 است .

شاخص گذاري رشته اي را به گونه ي دیگري نیز می توانید تعریف نمائید :

<?php

$ages = array("Peter"=>32, "Quagmire"=>30, "Joe"=>34);

?>

اگر آرایه شاخص گذاري رشته اي خود را همانند قسمت باال تعریف نمائید ، براي مقدار دهی به شاخص ها از عالمت  "یک مساوي

و یک فلش" استفاده می شود.

آرایه آرایه ها:

شما آرایه آرایه ها را همانند یک جعبه اي در نظر بگیرید  که درون آن تعداد زیادي پاکت وجود وجود دارد  ، این نوع آرایه را نیز

می توانید به دو صورت تعریف نمائید :

نوع اول (شاخص گذاري عددي) :
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<?php

$families = array

(

"Griffin"=>array

(

"Peter",

"Lois",

"Megan"

),

"Quagmire"=>array

(

"Glenn"

),

"Brown"=>array

(

"Cleveland",

"Loretta",

"Junior"

)

);

?>

حال اگر بخواهیم یک مقدار مشخص را چاپ نمائیم ، اینگونه مشخص می نمائید :

<?php

echo "Is " . $families['Griffin'][2] ." a part of the Griffin family?";

// OutPut : Is Megan a part of the Griffin family?

?>

نوع دوم (شاخص گذاري رشته اي ) :

<?php

$image= array(

array('file' => '1' , 'alt' => "milad"),

array('file' => '2' , 'alt '=> "hossein"),

array('file'=> '3' , 'alt'  => "ahmad"),

array('file' => '4' , 'alt' => "reza"),

array('file'=>'5' , 'alt'  => "not")

);

?>

در قسمت فوق ، یک آرایه به نام image تعریف کرده ایم که همان جعبه ما می باشد ، هر پاکت شامل دو بخش است یکی

بخش file و دیگري بخش alt  قسمت آرایه آرایه ها در php کاربر بسیار زیادي دارد ، ان شااهللا در بخش پروژه عملی ، مثال

تصاویر تصادفی را خواهیم زد که از آرایه آرایه ها استفاده می شود. فی الحال از شما انتظار نمی رود که به کاربرد آرایه ها مسلط

باشید ، فقط کافیست نحوه تعریف کردن آن ها را یاد گرفته باشد ، در قسمت هاي بعدي مثال هاي خواهیم زد که کاربرد هاي

آرایه ها را درك خواهید کرد.
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نکته اي قابل توجه براي استفاده از  کوتیشن ها :

در ابتدا قطعه کد زیر مالحظه نمائید :

<?php

$book = 'this is milad's learn on the 7learn . ';

?>

در نگاه اول که مالحظه می نمائید ، مشکلی وجود ندارد اما php فکري دیگر می کند . همانطور که شما مالحظه کردید ما از

کوتیشن منفرد استفاده کرده ایم ولی بخش milad's نیز داراي یک کوتیشن است ، php فقط تا کلمه milad's را پردازش می

کند و ادامه جمله را پردازش نمی کند:

براي حل این مشکل می توانید یکی از راه هاي زیر را انتخاب نمائید :

<?php

$book = "this is milad's learn on the 7learn . ";

$book = 'this is milad\'s learn on the 7learn . ';

?>

همانطور که مالحظه نمودید ، ما قبل از آپستروف milad یک عالمت \ (بک اسلش) استفاده کردیم ، پس در مواقع اینگونه می

توانید از بک اسلش استفاده نمائید.

قلمرو متغیر :

با این که بهتر است متغیرهاي مورد نیاز اسکریپت خود را در ابتداي برنامه خود معرفی کنید، اما می توانید آن ها را در هر جاي

اسکریپت خود معرفی نمائید ، مکان معرفی کردن یک متغیر ، تاثیر بسیار زیادي براي دسترسی به آن را دارد ، در این قسمت با

محدوده یا قلمرو متغیر آشنا خواهیم شد .

متغیرها در php از لحاظ قلمرو ، چهار نوع هستند :

(Local Variable) متغیرهاي محلی

پارامترهاي تابع
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(Global Variable) متغیرهاي عمومی

(Static Variable) متغیرهاي استاتیک

توضیحات قسمت قلمرو متغیرها را در بخش بعدي توضیح خواهم داد.

در قسمت بعدي با عملگردها در php آشنا خواهیم شد.

آموزش PHP (بخش چهارم) عملگرها

در این فصل شما را با عملگرها در php آشنا خواهم ساخت ، عملگرها یک نماد هستند که یک عمل خاصی را در یک عبارت

انجام می دهند ، شما با  بسیاري از عملگرها آشنا هستید و آن ها را از اول دوره دبستان خود فراگرفته اید همانند عملگرد جمع (+)

و تفریق (-).

در ابتدا شما را با انواع عملگرها آشنا خواهم سپس به تقدم عملگرها خواهیم پرداخت :

1) عملگرهاي محاسباتی :

این نوع عملگرها کار ریاضی را بر عهده دارند و خوشبختانه استفاده از آن ها بسیار آسان است در حد دوره دبستان :
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خروجیمثالتوضیحنامعملگرد

x + yجمعy و  x 24 + 2جمع

x - yتفریقy و x 53 - 2تفریق

x * yضربy و x 510 * 2ضرب

x / yتقسیمy بر x 153 / 5تقسیم

x % y5 % 2به دست آوردن باقیماندهباقیمانده

8 % 10

2 % 10

1

2

0

x -2عدد منفیمنفی -

a . bالحاق کردن دو رشتهالحاقی"Hi" . "Ha"HiHa

2) عملگردهاي نسبت دهی :

این عملگرها ، مقداري را به یک متغیر نسبت می دهند :

توضیحمعادل باعملگر

x = yx = y.قرار می دهد y را برابر با x

x += yx = x + y.می شود y برابر با مقدار خود به عالوه x

x -= yx = x - y.می شود y برابر با مقدار خود به منهاي x

x *= yx = x * y.می شود y برابر با مقدار خود ضربدر x

x /= yx = x / y.می شود y برابر با مقدار خود تقسیم بر x

x %= yx = x % y.می شود y برابر با مقدار خود و باقیمانده با x

a .= ba = a . bدو رشته را الحاق می کند

3) عملگرهاي افزایشی و کاهشی :
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توضیحنامعملگر

++ xاضافه می شود.افزایشی x یک واحد به

x ++بر می گردد سپس اضافه می شودافزایشی x در ابتدا

-- xکاهش یافته ، سپس بر می گرددکاهشی x

x --بر می گردد سپس کاهش پیدا می کندکاهشی x

نکته : امیدوارم متوجه شده باشید که تفاوت x++  و ++x در چیست ، اگر متوجه نشده اید به مثال زیر خوب دقت نمائید :

<?php

$x=10;

$y;

$y = ++$x;

?>

در کد فوق ، در ابتدا یک واحد به متغیر x اضافه می شود  و مقدار در  y قرار می گیرد یعنی y برابر با 11 خواهد شد.

اما مثال زیر را هم ببینید :

<?php

$x=10;

$y;

$y = $x ++;

?>

در کد باال ، مقدار فعلی x در y قرار می گیرد (یعنی مقدار 10) و سپس یک واحد به x اضافه می شود و در این قسمت x برابر می

شود با 11.

حال براي آشنایی بیشتر به مثال زیر توجه نمائید :

<?php

$x=10;

$y=15;

$m;

$m = ++x + y++;

?>

در کد باال ، در ابتدا مقدار x یک واحد افزایش پیدا می کند و به عالوه مقدار فعلی y می شود (یعنی 15) و در متغیر m مقدار 26

قرار می گیرد و مقدار خود y برابر با 16 می شود.
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4) عملگرهاي مقایسه اي :

عملگرهاي مقایسه اي دو مقدار را با یکدیگر مقایسه می کنند ، این عملگرها بیشتر در دستورت شرطی و تصمیمات مورد استفاده

قرار می گیرند.

مثالتوضیحنامعملگر

x == yبرابر بودشرط برابر y با x 8==5اگر returns false

x === yبرابر بود و همچنین داراي نوعیکسان بودن y با x اگر

یکسانی بودند.

5==="5" returns false

x != yباشدنا مساوي y نامساوي x 8=!5اگر returns true

x <> yباشدنا مساوي y نامساوي x 8<>5اگر returns true

x !== yبرابر نبود و همچنین داراي نوعنا مساوي y با x اگر

یکسانی نودند.

5!=="5" returns true

x > yبزگرتر بودبزرگتر x 8<5اگر returns false

x < yبزرگتر بودکوچکتر y 8>5اگر returns true

x >= yبودبزرگتر مساوي y بزرگتر مساوي x 8=<5اگر returns false

x <= yبودکوچکتر مساوي y کوچکتر مساوي x 8=>5اگر returns true

5) عملگرهاي منطقی :

این عملگرها یکی از مهمترین علمگرها در زبان هاي برنامه نویسی است ، این عملگرها به شما اجازه می دهند جزیان یک برنامه

را تغییر دهید و در دستورات شرطی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.

براي درك مفهوم بهتر یک مثال می زنم :

<?php

file_exists("milad.txt") or echo "File Not Found!";

?>

در این جا ، خروجی ما دو مورد است :
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فایل milad.txt وجود دارد.  .1

اگر وجود نداشته باشد ، پیغام اخطار File Not Found ظاهر می شود.  .2

مثالتوضیحنامعملگر

x and yAndاگر هر دو صحیح باشند ، این عبارت

صحیح است و گرنه حتی اگر یکی از آن

ها صحیح باشد خروجی false می شود

x=6

y=3

(x < 10 and y > 1)

returns true

x or yOrاگر حداقل یکی از دو متغیر صحیح باشد

نتبجه true است ، در غیر اینصورت

false است

x=6

y=3

(x==6 or y==5) returns

true

x xor yXorصحیح باشد ، مقدار y یا فقط x اگر تنها

true می شود

x=6

y=3

(x==6 xor y==3) returns

false

x && yAndاگر هر دو صحیح باشند ، این عبارت

صحیح است و گرنه حتی اگر یکی از آن

ها صحیح باشد خروجی false می شود

x=6

y=3

(x < 10 && y > 1)

returns true

x || yOrاگر حداقل یکی از دو متغیر صحیح باشد

نتبجه true است ، در غیر اینصورت

false است

x=6

y=3

(x==5 || y==5) returns

false

! xNotمی true صحیح نباشد ، عبارت x اگر

شود

x=6

y=3

!(x==y) returns true
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نکته : سعی کنید با عملگرها به خوبی آشنا شوید ، در ابتدا شاید فکر کنید حفظ کردن این عملگرها بسیار کار سختی است ، اما
اگر شما همت و تالش را پیشی بگیرید و بسیار تمرین کنید ، دیگر نیازي به حفظ کردن این عملگرها ندارید چون خود به خود
ملکه ذهن شما خواهند شد. البته باید شانس بیاورید این عملگرها را در کنکور ندهند ، که اگر بدهند داستان درازي ست براي

خودش.

استفاده از عملگر سه گانه :

عملگرهاي سه گانه با عالمت سوال (؟) مشخص می شوند روش استفاده از این عملگر بدین صورت می باشد :

<?php

$age = 15;

$compare = $age > 14 ? 'young' : 'child' ;

?>

این شرط چک می کند که اگر سن شما بزرگتر از 15 سال بود مقدار متغیر compare را برابر با young قرار می دهد در غیر

اینصورت مقدار متغیر برابر با child می شود.

تقدم عملگرها :

تقدم عملگرها در تمام زبان هاي برنامه نویسی چه سیستمی چه تحت وب بسیار مهم هستند و شما باید ترتیب این عملگرها را به

خاطر داشته باشید ، جدول زیر ترتیب عملگرها را در php به نمایش درآورده است :



نامعملگرد

 new(شی گرائیی) ایجاد یک نمونه شی 

 پرانتز( ) 

 شاخص گذاري[ ] 

 عملگر نه! افزایشی و کاهشی-- ++ ! 

 توقف خطا@ 

 ضرب و تقسیم و باقیمانده% * / 

 جمع و تفریق و عملگر الحاقی. - + 

 کوچکتر مساوي ، بزرگتر مساوي ،< =< => > 

 نامساوي و...<> === =! == 

 || &&OR و AND عملگر  

 عملگر سه گانه:? 

 AND XOR ORعملگرهاي منطقی 

 جدا کننده, 

مثال :

به نظر شما خروجی فوق چیست ؟

<?php

$result = 5 + 7 * 6 ;

echo $result;

?>

فکر می کنید که در خروجی چه مقداري چاپ می شود ، اگر گفته اید 72 ، کامال در اشتباه قرار دارید ، مگر عملگر ضرب تقدم

بیشتري نسبت به جمع ندارد؟؟؟ در ابتدا ، 7 ضربدر 6 می شود و سپس به عالوه 5 می شود ، پس خروجی برابر با 47 می باشد.

مثالي دیگر :

http://www.7learn.com/
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<?php

$m;

$x = 6;

$y = 10;

$m = $x + $y / 2 * 3 ;

echo $m;

?>

حال خروچی چیست ؟؟؟ اگر در ابتدا متغیر x به عالوه y شود و حاصل آن بر 2 تقسیم شود و نتیجه آن ضرب شود ، حاصل 24

می شود ، یا اینکه اگر ابتدا y تقسیم بر 2 شوید وحاصل آن با x جمع شود و نتیجه آن در 3 ضرب شود ، حال آن 33 خواهد بود و...

اما اگر این کد را در xampp ایجاد کرده باشید خروجی به شما عدد 21 را نمایش می دهد ، چرا؟؟؟

در ابتدا y تقسیم بر 2 می شود ، سپس 5 ضربدر 3 می شود و سپس حاصل به عالوه 6 می شود.

در این قسمت شما را با عملگرها آشنا ساختیم ، در قسمت بعد دوباره سري به قسمت اصول اسکریپت نویسی در php خواهیم

زد.

آموزش PHP (بخش پنجم) رشته ها و آرایه هاي سوپرگلوبال

در این قسمت از آموزش php شما را با مبحث String ها (رشته ها) و آرایه هاي سوپر گلوبال آشنا خواهیم ساخت . بخش رشته

ها و آرایه هاي سوپرگلوبال یکی از قدرت هاي php هستند و می توان برنامه هاي بسیار کاربردي با استفاده از این دو انجام داد .

آرایه هاي سوپرگلوبال :

این آرایه ها را که اصطالحا به آن ها آرایه هاي داخلی php می گویند ، از قبل در زبان php گنجانده شده اند ، و نام آن ها همیشه

(دقت کنید ، همیشه) با یک عالمت دالر و یک زیر خط مشخص می شود . در قسمت پائین چند نمونه آرایه هاي سوپرگلوبال را

مشاهده می نمائید :

$_POST[' ' ];

$_GET[' ' ];

$_FILES[' ' ];

به عنوان مثال براي پردازش یک فرم با متد POST می توانید از آرایه سوپرگلوبال POST استفاده نمائید .

http://www.7learn.com/web-programming-languages/php/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-php-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1
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نکته : در قسمت هاي مختلف آموزش php با آرایه هاي سوپرگلوبال زیادي آشنا می شوید ،مخصوصا در مباحث : پردازش فرم
و آپلود فایل و سیستم الگین .

نکته : آرایه هاي سوپرگلوبال باید با حروف بزرگ نوشته شوند.

براي این که مفهوم آرایه هاي سوپر گلوبال براي شما قابل درك باشد ، یک مثال خواهیم زد :

در ابتدا کد زیر را در ویندوز خود اجرا نمائید :

<html>

<form method="post" action="" enctype="multipart/form-data">

<input type="file" name="image">

<p>

<input type="submit" name="upload" value="upload">

<input type="reset" name="reset" value="reset">

</p>

</form>

<pre>

<?php

if(isset($_POST['upload'])){

print_r($_FILES);

}

?>

</pre>

</html>

پس از اجرا کردن آن ، بر روي گزینه browse کلی نمائید و یک فایل را انتخاب نمائید و گزینه upload را کلیک نمائید ، حال

متنی براي شما چاپ می شود :

http://www.7learn.com/


همانطور که مشاهده نمودید ، آرایه files داراي 5 مقدار است(name , type , tmp_name , error , size)  از این آرایه

براي آپلود کردن فایل استفاده می شود .

نکته : از دستور print_r براي چاپ کردن مقادیر یک آرایه استفاده می شود ، همچنین در کد باال از دستور pre استفاده
کردیم ، براي نمایش خواناتر آرایه.

: (Strings) رشته ها

در این قسمت شما را با رشته ها و توابع کاربردي رشته ها در php آشنا خواهیم ساخت.

براي شروع بهتر یک مثال بزنیم :

<?php

$result = "this is PHP . \n Part of the Strings. " ;

echo $result;

?>

اگر خروجی را مشاهده نمائید ، این جمله در یک خط نوشته شده است ولی اگر سورس کد صفحه را مشاهده نمائید ، جمله ما در

دو خط چاپ شده است .

به این کاراکترها ، کاراکترهاي فرار می گویند ، در جدول زیر لیستی از کاراکترهاي فرار را مشاهده می نمائید :

http://www.7learn.com/web-programming-languages/php/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-php-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1/attachment/files
http://www.7learn.com/
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کارکاترهاي فرار

توضیحنام کاراکتر

\nکاراکتر خط جدید

\r

\tفاصله گذاري افقی

\vفاصله گذاري عمودي

\espace یک فاصله یا همان

\fمیدونم هست ولی کاربردش رو خودم هم نمیدونم

قرار دادن یک بک اسلش\\

عالمت دالر$\

قرار دادن کوتیشن\"

براي مبناي 8{1,3}[0-7]\

\x[0-9A-Fa-f]{1,2}

: Heredoc روش

این روش در مواقعی کاربرد دارد که شما بخواهید یک متن طوالنی را چاپ نمائید ، یکی از خوب هایی که دارد این است که دیگر

نیازي نیست از کوتیشن هاي تکی و دوتایی استفاده کنید.

<?php

echo <<<EOD

Example of string

spanning multiple lines

using heredoc syntax.

EOD;

?>

نکته : کاراکتر هاي >>> اجباري هستند و EOD آخر حتما باید در یک خط جداگانه چاپ شود.

آشنایی با چند تابع پرکاربرد براي رشته ها :



: strlen 1) تابع

این تابع طول رشته را بر میگرداند ( از ابتدا تا انتهاي رشته را میخواند و تعداد کاراکترها ها را بر می گرداند.

<?php

echo strlen("Hello world!"); //OutPut : 12

?>

: strpos 2) تابع

در این تابع میتوان یک مقدار را مورد جستجو قرار داد و موقعیت آن را بر می گرداند :

<?php

echo strpos("Hello world!","world"); //OutPut:6

?>

در کد باال ، مقدار world را مورد جستجو قرار می دهد و موقعیت اولین کاراکتر را یعنی w را بر می گرداند.

3) تابع هاي حذف فضاهاي خالی :

ltrim : براي حذف فضاي خالی سمت چپ استفاده می شود.

chop : براي حذف فضاي خالی سمت راست استفاده می شود.

trim : براي حذف فضاهاي خالی سمت چپ و راست استفاده می شود.

<?php

$lentgh = "      Milad Heydari              ";

echo trim($lentgh) . "<br>";

echo ltrim($lentgh) . "<br>";

echo chop($lentgh) . "<br>";

?>

4) تابع هاي تبدیل حروف رشته ها :

strtoupper : این تابع رشته اي را به حروف بزرگ تبدیل می کند.

strtolower : این تابع رشته اي را به حروف کوچک تبدیل می کند.

Milad بزرگ کردن اولین حرف رشته مثال : ucfirst

Milad Heydari بزرگ کردن اولین حرف تمام کلمات رشته مثل : ucwords



<?php

$one = "7learn is best";

$two = "7LEARN IS BEST";

echo strtolower($two) . "<br>";

echo strtoupper($one)  . "<br>" ;

echo ucfirst($one)  . "<br>";

echo ucwords($one)  . "<br>";

?>

5) جایگزینی رشته ها :

با استفاده از این تابع شما می توانید مثال به جاي _ از - استفاده شود :

<?php

$two = "7LEARN_IS_BEST";

echo str_replace("_" , "-" , $two);

?>

براي آشنایی با تمامی تابع هاي رشته ها می توانید به آدرس زیر مراجعه نمائید :

http://www.w3schools.com/php/php_ref_string.asp

این قسمت را حتما چندین بار تمرین کنید تا در ذهنتان باقی بماند .

در قسمت بعدي آموزش ،  شما را با خطاها در php آشنا خواهیم ساخت

مطالبی پیرامون برنامه نویسی php و آمادگی براي چند پروژه

سالم ، من قصد داشتم از امروز یه سري پروژه ها رو با پی اچ پی طراحی کنم و قرار بدم ، اما فکر کردم که بهتره اول یه سري

مفاهیم کلی و یه سري کار هاي ضروري که واسه این کار الزمه رو خدمتتون ارائه بدم؛بدون مقدمه میرم سر اصل مطلب،خیلی از

مطالب اساسی توسط دوستان گفته شده اما یه سري مطالب رو که توي پروژه هاي آینده باهاشونبرخورد می کنیم و ممکنه براي

شما سوال باشه رو این جلسه توضیح میدم.

متغییر ها در هر زبان برنامه نویسی به صورت خاصی نمایش داده میشن به عنوان مثال در زبان پی اچ پی به این صورت نمایش

داده میشن:

http://www.w3schools.com/php/php_ref_string.asp
http://www.7learn.com/tutorials/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a-%d9%be%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%d9%8a%d8%b3%d9%8a-php-%d9%88-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%d9%8a
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$a="ali";

$A="mohammad";

دقت کنید که در پی اچ پی ، کوچک یا بزرگ بودن حروف متغییر خیلی مهم هست،به عنوان مثال،ما در مثال باال،دو متغییر داریم با

دو مقدار متفاوت ، چون یکی با حروف بزرگ و یکی با حروف کوچک هست

از اونجایی که خیلی از مطالبی که من االن قصد گفتنشونو داشتم قبال توسط دوستان گفته شدن ، پس من یه سري مطالب مهم تر رو

سعی می کنم بگم .

در برنامه نویسی php ، ما اکثر اوقات به اطالعات خاصی احتیاج داریم که نیاز هست توي همه یا اکثر صفحات اون اطالعات رو

استفاده کنیم،اما اگه قرار باشه ما هردفعه این اطالعات رو توي هر صفحه وارد کنیم یه کار وقت گیر هست،هم چنین ممکنه این

اطالعات یه سري اطالعات باشن که الزم باشه ، پس از مدتی یا پس از انتقال پروژه بر روي هاست،تغییر کنن ، پس واقعا تغییر

این اطالعات کار دشوار و وقت گیري هست ، چنین مواقعی هست که ما میایم اطالعات رو یه بار داخل یه فایل ذخیره می کنیم

و هر دفعه که به اطالعات نیاز بود ، اون صفحه رو باز خوانی می کنیم ، هم اکنون من در مورد این کار توضیح مفصلی خواهم داد:

فرض می کنیم ما اطالعات دیتا بیس و هاستمون رو نیاز داریم تا در مواقع نیاز براي اتصال به دیتا بیس ، ازشون استفاده کنیم ، پس

براي این کار ما یه فایل با فرمت پی اچ پی ایجاد می کنیم و اطالعات زیر رو داخلش می نویسیم:

<?php $db_host="localhost"; $db_user="root"; $db_pass="12345678"; $db_name="test"; ?>

در مثال باال ما اطالعات هاستمون که اینجا لوکال هست رو قرار دادیم ، حاال این فایل رو با نام دلخواهی ذخیره می کنیم:

config.php

نکته : فقط دقت کنید که اسم این فایل مهم نیست که چی باشه ، امااکثرا از همین نام و نام هاي مشابه این استفاده میشه اما
چنانچه قصد دارید که سایت مهمی ایجاد کنید که نیاز به همچین فایلی هم براي نگهداري اطالعاتتون دارید ، پیشنهاد من این

هست که از یک اسم ابداعی و جدید استفاده کنید چون اطالعاتی که توي این فایل قرار می گیره میتونه براي یک هکر خیلی
ارزشمند باشه ، البته اینم بگم که دستیابی به اطالعات این فایل اونقدر هم آسون نیست ، چون کد هاي پی اچ پی،بعد از اینکه در
سرور اجرا بشن،تبدیل به کد هاي اچ تی ام ال میشن و به علت اینکه ما دستوري واسه نمایش هیچ اطالعاتی در این فایل قرار

ندادیم،اطالعاتی نمایش داده نمیشه

مورد دیگه هم که واسه همراهی من در پروژه ها نیاز دارید ، اینه که واسه ي استفاده از این اطالعات ذخیره شده در فایل مذکور ،

ما به روش زیر استفاده می کنیم:

<?php include_once("config.php"); echo $db_host; ?>

ما توسط دستوري که مشاهده می کنید ، فایل حاوي اطالعات رو بازخوانی کردیم که این دستور در واقع کلیه ي اطالعات فایل
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فراخوانی شده رو تو صفحه ي جدید ما اضافه می کنه ، دقیقا مثله اینکه اون دستورات توي همین صفحه ي جدید نوشته شده باشن

و جالب اینکه حتی اگه اطالعات قابل رویتی توي اون فایل باشه ، اینجا نمایش داده میشه

اگه به کد باال دقت کنید،ما توي این صفحه اصال متغییري تعریف نکردیم،اما کدي نوشتیم که از برنامه میخوایم متغییري رو که

همون نام سرور دیتابیس هست رو بهمون نشون بده.

آموزش امروز تموم شد،من سعی کردم توي این قسمت چیزایی رو که در آینده نیاز داریم و تقریبا مهم خواهند بود رو یه کم

توضیح بدم ، البته من رشتم برنامه نویسی نیست و از روي عالقه این کار رو یاد گرفتم ، اما سعی می کنم تا اونجا که بتونم مطالب

مفید رو منتشر کنم و انشااهللا در آموزش بعدي اولین پروژه یعنی ارسال اطالعات و دریافت اطالعات از دیتا بیس رو قرار بدم

سوالی در این مورد داشتید،من در خدمتم واگه در حد توانم باشه حتما جواب میدم و اگه هم نباشه بی پاسخ نمی مونه و دوستان

حتما پاسخ خواهند داد،نظراتتون رو هم حتما اعالم کنید تا بدونم بیشتر آموزش پیرامون چه مواردي رو دوست دارید

موفق باشید

آموزش PHP (بخش ششم) پیغام هاي خطا

در این بخش شما را با پیغام هاي خطا در PHP آشنا خواهیم ساخت. پیغام هاي خطا جزئی از یادگیري PHP هستند ، پس سعی

کنید پیغام هاي خطا را یاد بگیرید تا بتوانید یک برنامه را به اصطالح Debug نمائید.

هر پیغام خطا در زبان php از سه قسمت تشکیل شده است :

همانطور که شکل فوق را مشاهده نمودید ، هر پیغام خطا از 3 قسمت تشکیل شده است ، به عنوان مثال پیغام فوق را مشاهده

نمائید ، خوب اگر شما تازه کار باشید فکر می کنید که این پیغام خطا در خط 3 به وجود امده است و این پیغام شما را مجبور می

کند که فقط خط 3 را نگاه بکنید ولی اینگونه فکر کردن درباره نمایش پیغام خطا کامال اشتباه است . PHP وقتی می گوید که مثال

پیغام خطا در خط 3 به وجود امده است منظور این است که مشکل پیش آمده  قبل از خط 3 می باشد (یعنی می تواند بین خطوط 1

تا 3 باشد) .

http://www.7learn.com/web-programming-languages/php/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-php-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%b4%d8%b4%d9%85-%d9%be%db%8c%d8%ba%d8%a7%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b7%d8%a7
http://www.7learn.com/web-programming-languages/php/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-php-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%b4%d8%b4%d9%85-%d9%be%db%8c%d8%ba%d8%a7%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b7%d8%a7/attachment/errorphp
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پیغام هاي خطا در زبان PHP هفت گروه هستند ، ما این 7 گروه را براي شما نام برده و تعریف می کنیم ، بهتر است این 7 گروه

را به خاطر بسپارید ، البته در حین زدن کد با PHP اینقدر خطا به وجود می آید که خود به خود تمامی این خطاها را از بر می شوید.

Fatal Error: این نوع خطا که بسیار جدي می باشد معموال وقتی رخ می دهد که شما فایل یا تابعی را فراخوانی

کرده اید که وجود نداشته باشد . مثال کد زیر این نوع خطا را براي شما نمایش می دهد :

<?php

milad();

?>

همانطور که مالحظه نمودید ما یک تابعی را فراخوانی نمودیم که قبال تعریف نشده است .

Recovable Error : این پیغام خطا زمانی رخ می دهد که استثنا خاص تولید شود که معموال براي جلوگیري از

این نوع خطاها ، کدها را در یک قطعه try و catch قرار می دهند که بعدا توضیح خواهیم داد.

Parse Error : این خطا وقتی رخ می دهد که اشتباه شما گرامري باشد مثال اشتباه در نمایش دادن کوتیشن مانند

قطعه کد زیر :

<?php

$milad = echo "milad's car";

?>

Warning : این خطا، جدي ترین نوع خطاها می باشد مثال یک فایل گم شده باشد ولی آنقدر شدید نیست که مانع از

اجراي کدهاي دیگر شود.

Deprecated : این نوع خطا از php نسخه 5 به بعد ارائه شد ، و می توان گفت که این نوع به طور مستقیم یک

پیغام خطا نیست بلکه نصیحت است ، یعنی به شما نصیحت می کند که بهتر است از این کد استفاده نکنید چون  اگر

سرور شما در آینده اپدیت شود ، دیگر این کد کار نمی کند (در حقیقت کدهاي منسوخ شده را به شما اطالع می دهد).

Strict : این نوع خطا نیز همانند یک پیرمرد نصیحت دهنده عمل می کند و به شما اعالم می کند که شما تکنیک

درستی را اعمال نکرده اید (به قول خودمون ، لقمه رو دور سرت نپیچ).

Notice : این نوع خطا اهمیت چندان زیادي ندارد ولی بهتر است انها را برطرف نمائید و اصال باعث ایجاد اختالل در

اجراي برنامه نمی شوند مثال شما از متغیري استفاده نموده اید که از قبل اعالن نشده باشد .

<?php

echo $milad;

?>



حال شما با انواع خطاها در php آشنا شدید ، حال وقت آن است که شما بتوانید اگر خطایی به وجود آمد آن ها را مدیریت کرده و

چاره اي براي آنها بیندیشید :

اداره کردن استثناها :

php نیز همانند زبان هاي برنامه نویسی دیگر مثل سی شارپ یک روش فوق العاده جذاب براي اداره کردن خطاها ارائه نموده

است و آنهم استثنا یا Exception نام دارد .

تعریف یک Exception بدین گونه می باشد :

<?php

if (!is_dir($path) || !is_writable($path)) {

throw new Exception (" $path must be a valid , writable directory . ");

?>

در قطعه کد فوق مثال ما گفته ایم که اگر path ما داراي آدرس نادرستی بود یا اینکه توجه کنید یا اینکه قابل خواندن نبود ، یک

استثنا ایجاد نماید . اما ما اینجا فقط استثنا را ایجاد نمودیم اما براي مدیریت این استثنا باید از دستورات try و catch استفاده نمائید

، اما شاید تا به حال فکر کنید که این کار چه فایده اي دارد ؟؟؟ براي پاسخ به این سوال ، من یک سوال طرح می کنم و خودم هم

جواب آن را خواهم داد:

فرض کنید یک فایلی گم شده است و صفحه مورد نظر به آن فایل احتیاج محض دارد ، حال اگر این صفحه باز شود یک خطاي

مرگ بار را نمایش می دهد و کاربري که این خطا را مشاهده می کند قطعا (شک نکنید!) از سایت شما فرار می کند ، حال شما باید

چه کنید ؟؟؟

براي اینکار شما با استفاده از یک استثنا ، به موتور php دستور می دهید که قطعه اصلی کد شما را اجرا نکند و و قسمت تنها قطعه

کد Catch را اداره کند که این قطعه کد می تواند هدایت کاربر به صفحه اي دیگر باشد.

: catch و try تعریف

&lt;?php

try {

 <a/>پی اچ پی<'a href='http://www.7learn.com/category/web-programming-languages/php> کد ھای //

} catch (Exception $e) {

echo $e-&gt;getMessage();

}

نکته : نام متغیر می تواند هر چیزي باشد ولی نام e یک استاندارد بین برنامه نویسان می باشد.



نکته :

در طی آموزش php با مثال هایی که خواهیم زد با کاربرد استثناها آشنا خواهید شد ، ما فقط تا به اینجا از شما توقع داریم با
استثنا و طریقه نوشتن آن آشنا شوید ، پس نگران نباشد.

در قسمت بعدي آموزش شما را با حلقه ها و شرط ها آشنا خواهیم ساخت .

PHP ارسال اطالعات به دیتابیس در

امروز قصد دارم اولین پروژه ي کار با دیتا بیس رو خدمتتون ارائه بدم و همونطوري که قبال هم گفتم،تو اولین پروژه قصد دارم که

آموزش بدم که چطوري میشه اطالعاتی رو به دیتا بیس فرستاد و همچنین چطور میشه اون ها رو مشاهده کرد.

پیشنهاد می کنم براي اینکه بتونید در این بخش ، منو همراهی کنید و دقیقأ متوجه توضیحات بشید،اول آموزش قبلی منو حتمأ

مطالعه کنید.

بدون مقدمه ، میریم سر اصل مطلب و توضیحات رو شروع می کنم:

اولین بخش کار ما اینه که بتونیم یه صفحه ایجاد کنیم که این صفحه شامل تعدادي فیلد و دو تا دکمه هم داشته باشه تا بازدن

دکمه،اطالعات ارسال بشه.

براي ارسال اطالعات به دیتا بیس ، ما میتونیم به دو روش عمل کنیم ، یکی اینکه بعد از زدن دکمه ي ارسال،اول کاربر به صفحه ي

دیگه اي منتقل بشه و بعد اطالعات از طریق اون صفحه فرستاده بشن به دیتا بیس ، یکی هم این که با زدن دکمه ي

ارسال،اطالعات مستقیمأ از طریق همون صفحه ي اول ارسال بشن.

من تو این آموزش به دلخواه ، روش اول رو انتخاب کردم و اونو آموزش میدم ، اگه الزم بود بگین تا روش دیگه رو هم بگم

خدمتتون.

اولین مرحله اینه که همونطور که گفتم صفحه اي ایجاد بشه که اطالعات رو داخلش بنویسیم ، به همین منظور ، من یه صفحه ایجاد

می کنم که شامل دو تا فیلد(جعبه متن) هست

و دو تا دکمه هم هست ، یکی براي پاك کردن فرم و یکی براي ارسال اطالعات.

بخشی از کد هایی که توي این صفحه قرار می گیرن میتوننhtml باشن و یا

حتی میشه از Css استفاده کرد براي زیبا سازي ظاهرش ، اما بخشی از کد ها که قرار اطالعات رو ارسال کنن ، باید PHP باشن

که من االن بخش هایی که PHP هستن رو اول یکی یکی میذارم و توضیحشونو میدم و در پایان هم کل کد هایی که باید توصفحه

http://www.7learn.com/
http://www.7learn.com/tutorials/%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%8a%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d8%b3-php


باشن رو قرار میدم:

if(@$_POST['Submit'])

شما در ابتداي کد ها،کد باال رو می بینید،ما با این کد در واقع میگیم که اگر کلیدي که اسمش سابمیت هست ،فشرده شد،اون وقت

کارهاي بعدي رو انجام بده

include_once("config.php");

در خط بعد ،شما دستور باال رو مشاهده می کنید که در قسمت قبلی،من در موردش توضیح دادم،در واقع ما داریم این صفحه رو

بازخوانی می کنیم تا اطالعاتی رو

که بهش دادیم،ازش بگیریم،البته در مراحل بعد،من آموزش ساخت این فایل رو هم خواهم داد.

$con = mysql_connect($db_host,$db_user,$db_pass) or die("خطا در اتصال بھ پایگاه داده");

ما براي ارسال اطالعات،احتیاج داریم که به دیتابیسمون متصل بشیم،پس با این دستور،اتصال به دیتا بیس انجام خواهد شد،من از

سه تا متغییر استفاده کردم که

به ترتیب از سمت چپ به راست مربوط میشن به آدرس هاستمون،نام کاربري دیتابیسمون و رمز عبور دیتابیس و هم من دستوري

نوشتم که داخلش داي به معنی مردن به

کاررفته و این در واقع به برنامه میگه که اگه دستور قبلی که همون اتصال به دیتا بیس هست،دچارخطایی شد،پیغام "خطا در اتصال

به پایگاه داده" رو نشون بده

دقت کنید که ما میتونستیم این کد رو به یه صورت دیگه هم بنویسیم که در صورت بروز خطا،خود پیغام خطا رو بنویسه مثل این.

$con = mysql_connect($db_host,$db_user,$db_pass) or die(mysql_error());

در خط بعد ، شما کد زیر رو می بینید.

$selected=mysql_select_db($db_name, $con) or die("خطا در انتخاب پایگاه داده");

این دستور ، در اصل دیتا بیسی که قرار ما اطالعات رو بهش ارسال کنیم رو مشخص می کنه ، چون ممکنه ما چندین دیتا بیس رو

روي هاستمون داشته باشیم، پس با

این دستور ، یه دیتا بیس رو مشخص می کنیم،توي این کد هم دو تا متغییر می بینید که به ترتیب از سمت چپ به راست مربوط

هستن به نام دیتا بیس و نام کانکشنمون

که اولی رو توي فایل کانفیگمون معرفی می کنیم و دومی که که در ابتداي دستورات ، معرفی شده ، ضمنأ ما انتخاب دیتا بیس رو



هم برابر یه متغییر قرار دادیم تا به موقش ازش استفاده کنیم.

if($selected){

در خط بعدش ، شما یه شرط رو می بینید که گفته اگه دیتا بیس با موفقیت انجام شد،یه سري کار ها رو انجام بده.

$name = $_REQUEST['name'];

$mob = $_REQUEST['mob'];

ما دو تا فیلد یا جعبه ي متن تو صفحه قراره قرار بدیم که اسم یکیش نیم و اسم یکی دیگش موب(مخفف موبایل) خواهد بود،پس

احتیاجه که متن داخل هر کدوم از اونا رو بگیریم،پس واسه این کار،دستور باال رو استفاده می کنیم.

$ins = "INSERT INTO $table (name,mob) VALUES ('$name','$mob')";

در خط بعد،ما دستور باال رو می بینیم،ما با این دستور رو می بینیم که براي این هست که به برنامه بگه که چه اطالعاتی رو کجا قرار

بده ، توي این دستور هم ما سه تا متغییر رو می بینیم،از سمت چپ ،اولی مربوط به نام جدولمون هست که توي دیتا بیس ساخته

شده،این متغییر در فایل پیکربندي یا کانفیگمون معرفی میشه،قبل از دو متغییر دیگه،ما دو تا کلمه ي نیم و موب رو می بینیم،اینا

مربوط هستن به دوتا فیلد یا خانه که داخل جدولمون که اونم توي دیتا بیس هست ساخته شدن بعد ما متغییر name$ رو می بینیم

که در وسط همین دستورات معرفی شده و بعدي هم متغییر mob$ هست که اونم همینجا دوباره معرفی شده.

نکته : این دستور در واقع اول نام جدول،بعد نام خانه هاي جدول و بعد هم متغییر هارو معرفی کرده . اگه جاي متغییر ها و یا اسم
خانه هاي جدول جابجا بشه،اطالعات هم جابجا ذخیره میشه .

$saved=mysql_query($ins );

ما کد باال که خودش برابر یه متغییر قرار داده شده،دستور ذخیره ي اطالعات رو به همون صورتی که قبأل تعریف شده ، صادر می

کنه و یه متغییر داخلش هست که در واقع معلوم می کنه که چه اطالعاتی و بر اساس چه پیکربندي اي ذخیره بشن که در اینجا

همونطور که میبینید متغییري که داخل پرانتز این دستور قرار گرفته، مربوط به دستور قبلی هست و میگه اطالعات براساس اون

دستور ذخیره بشن.

if($saved){

ما توسط این شرط میخوایم ببینیم که آیا عملیات موفقیت آمیز بوده یا نبوده که همون طوري که می بینید، گفتیم اگه موفقیت آمیز

بود یه پیغام و اگه موفقیت آمیز نبود،یه پیغام دیگه رو نشون بده.

 mysql_close($con);



این دستور خالف دستور اتصال به دیتا بیس عمل می کنه،یعنی اتصالی که قبأل انجام شده رو قطع می کنه،میتونیم از این دستور حتی

فاکتور بگیریم و ننویسیمش،اما این کار ، کار خطرناکیه،چون هم باعث کاهش امنیت سایتون میشه و هم باعث کاهش سرعت

سایت و ذخیره ي اطالعات و نمایش اونها میشه.

حاال کل دستوراتی رو که باید تو صفحه ي اول بنویسیم رو من اینجا میذارم:

<html>

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">

<title>فرم ارسال اطالعات</title>

</head>

<body>

<form method="POST" action="">

 <p><input type="text" name="name" size="20">:نام</p>

 <p><input type="text" name="mob" size="20">:تلفن</p>

 <p><input type="submit" value="ارسال" name="Submit"><input type="reset" value="از نو" name="B2"></p>

</form>

<?php

if(@$_POST['Submit']){

include_once("config.php");

$con = mysql_connect($db_host,$db_user,$db_pass) or die("خطا در اتصال بھ پایگاه داده");

$selected=mysql_select_db($db_name, $con) or die("خطا در انتخاب پایگاه داده");

if($selected){

$name = $_REQUEST['name'];

$mob = $_REQUEST['mob'];

$ins = "INSERT INTO $db_table (name,mob) VALUES ('$name','$mob')";

$saved=mysql_query($ins );

if($saved){

echo "اطالعات با موفقیت ذخیره شد";

}

else

{

echo "ذخیره ی اطالعات موفقیت آمیز نبود";

}

}

mysql_close($con);

}

?>

</body>

</html>

این صفحه رو با یه نام دلخواه ذخیره کنید،ترجیحأ مثله من با نام زیر ذخیره کنید:

index.php



حاال نوبت فایل config یا پیکربندي هست ، قبأل در موردش صحبت کردم پس زیاد توضیح نمیدم،اطالعات زیر رو باید داخلش

بنویسیم:

<?php

$db_host="localhost";

$db_user="root";

$db_pass="12345678";

$db_name="test";

$db_table="test";

?>

حاال این فایل رو با نام config ذخیره کنید:

config.php

::. نکات تکمیلی .::

دوستان ، تمامی آموزش ها تست شده هستن ، پس اگر مشاهده کردید که در حین اجرا ، با خطا مواجه شدید،باید یه بار دیگه

چک کنید ببینید مشکل ازکجاست ، براي چک کردن پروژه ، مراحلی که در ادامه گفتم رو دنبال کنید:

نکته : براي اجراي این پروژه بر روي لوکال هاست ، مراحل زیر رو انجام بدید:
اول داخل لوکال هاستتون دیتا بیسی با نام دلخواه بسازید،اسمش رو هر چی گذاشتید ،توي قسمتی از فایل config باید اون اسم

رو قرار بدید،اون قسمت از فایل کانفیگ رو من اینجا هم نوشتمش :

$db_name="test";

نکته : دیتا بیسی که داخل لوکال هاست ساخته میشه ، به طور پیش فرض ، نام کاربریش root هست و رمز عبورش هیچ کلمه

اي نیست!یعنی باید کادر مربوط به رمز عبور خالی باشه ، شما باید اطالعات مربوط به نام کاربري و رمز عبور دیتابیستون رو هم
توي قسمتی از فایل کانفیگ که اینجا هم نوشتمش،جایگذاري کنید،به این شکل:

$db_user="root";

$db_pass="";

همونطوري که می بینید،در قسمتی که مربوط به رمز عبور دیتا بیس هست ، چیزي ننوشتم و فقط""قرار گرفت و چیزي بین "" ها

نیست.

حاال برید داخل کنترل پنل لوکال هاستتون(phpmyadmin) و این کارایی که میگم رو انجام بدید:

وارد بخش دیتا بیس ها بشید و روي دیتا بیسی که ساختید کلیک کنید،بعد توي صفحه اي که باز میشه دوتا فیلد هست،یکی بزرگه

و یکی کوچکتره و کنار بزرگه هست

شما باید داخل دیتا بیستون یه جدول هم بسازید تا اطالعات بتونن اونجا ذخیره بشن،پس یه اسم دلخواه انتخاب کنید وداخل فیلد

بزرگتره بنویسید،من واسه اسم جدولمون،کلمه ي jadval رو انتخاب کردم،شما اگه خواستید میتونید تغییرش بدید،اما یادتون



باشه،اگه تغییرش دادید،باید این تغییر روي توي فایل config هم اعمال کنید.

این اسم همون اسم جدولتون میشه،حاال توي فیلد دیگه که کوچک تر هم ست،بنویسید 2،این تعداد خانه هاي موجود در جدولتون

هست

حاال روي کلیدي که مقابل این دوتا فیلد هست کلیک کنید،یه صفحه ي دیگه باز میشه،توي این صفحه تعدادي فیلدوجود داره که

ما فقط با دوتاشون کار داریم،دوتا ستون هست اینجا،

باالي هرکدوم هم یه فیلد هست،این دو تا ستون،هرکدوم مربوط به یکی از خانه هاي جدولمون هست که توي دیتا بیس ساختیم

نکته : ما یه دیتا بیس داریم که داخلش یه جدول هست و داخل خود جدول هم دوتا خانه هست .

خب ادامه:حاال داخل فیلدي که باالي ستون سمت چپ هست اسم یکی از خانه هاي جدول و داخل فیلدي که باالي ستون سمت

راست هست،نام یه خانه دیگه رو باید وارد کنیم،فرق

mob نمی کنه که کدومو کجا وارد کنیم،فقط دقت کنید که توي این پروژه ما قبأل تعریف کردیم که اسم خانه هاي جدول،یکیش

و یکی دیگش ھم  name باشه.

بعد از وارد کردنmob و name توي این دوتا ستون(هریکیش توي یه ستون)،حاال کلید پایین صفحه رو بزنید تا اطالعات ذخیره

بشن .

فقط دقت کنید که mob و name که اینجا ما توي این دو تا فیلد نوشتیم ، متغییر نیستن،پس حواستون باشه اسمشونو دقیق وارد

کنید و عالمت $ قبلشون نذارید.

حاال اسم جدولمونو هرچی که گذاشتیم،باید توي فایل config هم ، توي قسمتی که اینجا نوشتم،جایگذاري بشه:

$db_table="اسم جدول";

وقتی که همه ي کارایی که تا اینجا گفتم رو انجام دادید،باید دو تا فایل یکی با نامindex و یکی با نامconfig داشته باشید که البته

با فرمت php هستن یا به عبارتی پسوند php دارن،اگه داشتید(!)هر دو تاشو توي هاست یا لوکال هاستتون بذارید و پروژه رو

اجرا کنید

من فایل هاي ضمیمه رو هم قرار دادم که میتونید دانلود کنید.

نکته : دوستان،تا زمانی که مطمئن نشم همتون این قسمتو خوب یاد گرفتید،قسمت بعدي رو ارسال نمی کنم ، پس بهتره اگه
مشکلی دارید،حتمأ بپرسید و اگه هم یاد گرفتید اعالم کنید تا بدونم در چه وضعیتی هستید

در ضمن ، اگه مشکلی داشتید و خواستید اعالم کنید ،حتمأ جزئیات کامل خطا یا مشکلتونو هم بفرستید.



دانلود فایل هاي ضمیمه

یادتون باشه ، بعد از دانلود فایل ضمیمه ، اطالعات داخل فایل config رو در صورت لزوم ، مطابق با تنظیمات هاست یا لوکال

هاستتون ، تغییر بدید.

::. موفق باشید .::

آموزش PHP (بخش هفتم) شرط ها و حلقه ها

در این بخش قصد داریم مهمترین مبحث زبان هاي برنامه نویسی را براي شما بازگو نمائیم و آن هم چیزي نیست جز شرط ها و

حلقه ها ، شرط ها و حلقه باعث به وجود آمدن یک سیستم رایانه اي شدند ، انسان ها رایانه را ایجاد کردند تا از دوباره نویسی

جلوگیري کنند ، و پشت سر هم اطالعاتی را تکرار و یا فراخوانی کنند ، بدون اینکه کاري را چندین بار انجام دهند.

شرط ها و حلقه ها بسیار کاربرد دارند .

شرط ها : شرط ها گاهی اوقات باعث تغییر مسیر برنامه می شوند ، شما هر اتفاق یا رویدادي را که در سیستم عامل خود مشاهده

می کنید یک شرط است مثال وقتی درایو E شما فضاي کافی براي کپی یک فایل را نداشته باشد ، یک پیغام براي شما ظاهر می

شود و می گوید که فضاي کافی ندارید و این نیز یک شرط است .

: if دستور شرطی

زندگی بدون تصمیم گیري معنا و مفهومی ندارد ، PHP نیز اینگونه می باشد ، پرکاربردترین دستورات شرطی ، دستور if می باشد

، براي اینکه مفهوم شرط براي شما درك شود یک مثال می زنیم :

اگر (if)  هوا گرم شد ، من خانه می مانم

در زبان php شرط بدین صورت نوشته می شود :

http://www.7learn.com/wp-content/uploads/project17learn.com_.zip
http://www.7learn.com/web-programming-languages/php/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-php-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%85-%d8%b4%d8%b1%d8%b7-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%ad%d9%84%d9%82%d9%87-%d9%87%d8%a7
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<?php

if (it's hot) {

I Will Stay Home;

}

?>

همانطور که مشاهده نمودید ، شرط ما داخل پرانتر قرار می گیردو اگر نتیجه درست بود ، شرط ما که بین براکت ها نوشته می

شود اجرا میگردد :

<?php

if (اگر شرط true بود) {

کدھای ما اجرا شود

}

?>

نکته : در زبان php همیشه و بعد از هر خط کد از عالمت نقطه ویرگول (;) استفاده می شود ولی براي شرط ها از این عالمت
استفاده نمی شود .

کد هاي درون براکت ها تنها وقتی اجرا می شوند که شرط ما صحیح یا True باشد ، در غیر اینصورت شما می توانید کاري دیگر

انجام دهید و یا از برنامه خارج شوید .

به مثال زیر توجه نمائید :

<?php

$i = 20;

if($i >= 20){

echo "salam!your login successfully!";

}

?>

در قطعه کد باال ، یک متغیر با مقدار 20 تعریف شده است و در قسمت شرط ، شرطی قرار داده ایم که اگر متغیر ما بزرگتر یا

مساوي 20 بود یک جمله را چاپ نماید .

بعضی وقت ها شما فقط به دستور if نیاز دارید و اگر هم شرط شما false شد براي شما اهمیت چندانی ندارد ولی گاهی اوقات در

صورتی که شرط شما صحیح نبود باید یک کار دیگر انجام شود ، در این حالت از دستور if else استفاده می شود :
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<?php

if (شرط شما)

{

این کد اجرا می شود ، <strong/>باشد<strong> اگر شرط صحیح;

}

else

{

این کد استفاده می شود ، <strong/>نباشد<strong> اگر شرط صحیح;

}

?>

به مثال زیر توجه نمائید :

<html>

<body>

<?php

$d=date("D");

if ($d=="Fri")

{

echo "Have a nice weekend!";

}

else

{

echo "Have a nice day!";

}

?>

</body>

</html>

در قطعه کد باال ، ما یک متغیر به نام d تعریف نموده ایم و با استفاده از تابع date ، روز کنونی را به متغیر d مقدار دهی کرده ایم

، حال در قسمت شرط ، شري قرار داده ایم که اگر روز کنونی برابر با جمعه (Fri) بود ، جمله Have a nice weekend را چاپ

نماید واگر هم روز کنونی جمعه نبود ، جمله Have a nice day را چاپ نماید.

در حالت فوق ، هر دو شرط ارزیابی می شوند ، اما اگر بخواهید تنها  یک عامل انجام شود و شرط دوم بر مبناي شرط اول بررسی

شود از یک elseif استفاده می شود :
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if (شرط شما)

{

;اگر شرط اول صحیح باشد این کد ارزیابی می شود

}

       elseif ( شرط دوم کھ در صورتی اجرا می شود کھ شرط اول صحیح نباشد )

{

;کد مربوط بھ شرط دوم

}

else

{

;کد پیش فرض در صورتی کھ ھیچکدام صحیح نباشند

}

به مثال زیر توجه نمائید :

<html>

<body>

<?php

$d=date("D");

if ($d=="Fri")

{

echo "Have a nice weekend!";

}

elseif ($d=="Sun")

{

echo "Have a nice Sunday!";

}

else

{

echo "Have a nice day!";

}

?>

</body>

</html>

در قطعه کد باال ، اگر روز کنونی ما Fri بود ، جمله Have a nice weekend چاپ می شود ، در صورتی که جمعه نبود شرط دوم

Have a چاپ می شود و در غیر اینصورت جمله Have a nice Sunday بود جمله Sun چک می شود ، اگر روز کنونی برابر با

nice day چاپ می شود.

نکته : دستور elseif را می توانید به صورت else if نیز تایپ نمائید

: Switch دستور شرطی

دستور switch که یکی دیگر از دستورات شرطی می باشد را می توانید یک حالت دیگر از if-else در نظر بگیرید که با استفاده

از این دستور می توان یک متغیر را با شرط ها بسیار زیادي مقایسه نمود ، دستور switch اینگونه نوشته می شوند :
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<?php

switch (n)

{

case label1:

code to be executed if n=label1;

break;

case label2:

code to be executed if n=label2;

break;

default:

code to be executed if n is different from both label1 and label2;

}

?>

همانطور که قطعه کد باال را مشاهده نمودید ، ما یک متغیر را با دستور switch مورد شرط قرار می دهیم (n) سپس با استفاده از

دستور case یک مقدار جایگذاري می کنیم که اگر n برابر با label1 بود دستورات ما اجرا شود و سپس با استفاده از دستور

break از شرط خارج می شود و به همین صورت می توانید دستورات شرطی خود را با استفاده از case قرار دهید و در آخر یک

گزینه پیش فرض (Default) می توانید قرار دهید که اگر متغیر شما برابر با هیچکدام از شرط ها نبود ، اجرا شود.

به مثال زیر توجه فرمائید :

<html>

<body>

<?php

$x=1;

switch ($x)

{

case 1:

echo "Number 1";

break;

case 2:

echo "Number 2";

break;

case 3:

echo "Number 3";

break;

default:

echo "No number between 1 and 3";

}

?>

</body>

</html>

در قطعه کد فوق ، یک متغیر با نام x و مقدار یک قرار داده ایم ، سپس متغیر را با دستور switch مورد سرط قرار داده ایم ،

سپس متغیر را با مقادیر 1 و 2 و 3 مقایسه نموده ایم و در دستور default نیز یک مقدار پیش فرض قرار داده ایم ، هم اکنون اگر
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شما کد فوق را در xampp اجرا نمائید ، در خروجی Number 1 چاپ می شود زیرا متغیر ما برابر با یک بود.

نکته :

عبارت بعد از کلمه کلیدي case حتما باید یک عدد یا یک رشته متنی باشد.
case 100>200 از عملگرها نمی توانید استفاده نمائید  مثال case درون کلمه کلیدي

اگر هیچ کدام از شروط صحیح نباشد ، دستور default اجرا می شود و اگر default نوشته نشده باشد ، دستور

switch خیلی آروم و با آرامش خارج می شود.

: php حلقه ها در زبان

یک حلقه یا Loop قسمتی از یک کد می باشد که بارها و بارها اجرا میشود ، اگر بخواهم براي این بخش مثالي بزنم ، از یک

سایت مثال خواهم زد :

شما حتما سایت ها را مشاهده نموده اید و یا اینکه شاید خودتان مدیر یک سایت هستید که زمانی که یک مطلب به سایت اضافه

می شود ، مطلب جدید در باالي مطالب قبلی قرار می گیرد و پشت سر هم این امر تکرار می شود ، این عمل یک حلقه می باشد که

پیاپی ادامه پیدا می کند و شما می توانید مطالب جدیدي به سایت خود اضافه نمائید .

تمامی حلقه ها داراي یک شمارنده هستند ، تا زمانی که حلقه مورد نظر ما به شمارنده نرسیده باشد ، یعنی از شمارنده کوچکتر

باشد ، حلقه ما اجرا می شود.همچنین براي خواندن مقادیر یک آرایه از حلقه ها استفاده می نمائید.

نکته : معموال در کد نویسی ، ترکیبی از شرط ها و حلقه ها استفاده می شود که این کار باعث انعطاف پذیري برنامه ما می شود.

:   while حلقه

حلقه while ساده ترین نوع حلقه می باشد (تا زمانی که) وطریقه نوشتن این حلقه بدین صورت می باشد :

<?php

while (تا وقتی شرط صحیح است)

{

;دستورات حلقھ

}

?>

براي اینکه با کربرد while آشنا شوید به مثال زیر توجه نمائید :
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<html>

<body>

<?php

$i=1;

while($i<=5)

{

echo "The number is " . $i . "<br />";

$i++;

}

?>

</body>

</html>

در مثال فوق ، ما یک متغیر i با مقدار 1 تعریف نموده ایم ، سپس در قسمت while شرط گذاشته ایم که تا زمانی ادامه پیدا کند

که متغیر ما (که برابر با یک می باشد) کوچکتر مساوي 5 شود ، یعنی حلقه ما 5 بار تکرار می شود ، سپس مفدار متغیر i چاپ شود

و پس از چاپ یک مقدار به متغیر اضافه شود مثال بعد از اینکه 1 چاپ شد ، متغیر با ++ یک مقدار اضافه می شود سپس مجددا

شرط برقرار می شود.

نکته : در قسمت هاي گذشته آموزش ، ما تاکید نمودیم که از نام هاي متغیر مفهموي استفاده نمائید که اگر دو هفته دیگر کد
خود را مشاهده نمودید ف بدانید که متغیر مورد نظر شما براي چه کاري استفاده می شود ولی متغیر هایی همچون i و j و k به

صورت قرار دادي بین برنامه نویسان براي شمارنده حلقه ها استفاده می شوند.

نکته : همانطور که کد فوق را مشاهده نمودید ، ما بعد از چاپ هر مقدار متغیر ، یک مقدار به متغیر اضافه نموده ایم ، اگر این کار
انجام نمی دادیم ، شرط تا بی نهایت تکرار می شد .

: do...while حلقه

یک حالت دیگر حلقه while ، حلقه do...while می باشد ، که به جاي اینکه شرط حلقه را در ابتداي حلقه بررسی کند ، در انتهاي

حبقه بررسی می نمائید :

<?php

do

{

;کدی کھ باید اجرا شود

}

while (شرطی کھ باید بررسی شود);

?>
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نکته : شاید از خودتان بپرسید که چرا اصال از این دستور استفاده می شود ، چه فرقی می کند که شرط در ابتداي حلقه باشد و یا
در انتهاي حلقه ؟؟؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که دقیقا تفوات این دو در این ابتدا و انتها می باشد ، در دستور while چون

شرط در ابتداي حلقه ایجاد می گردد ، ممکن ست حلقه یک بار هم اجرا نشود ولی درحلقه do...while ، حلقه ما حداق یک بار

اجرا می شود حتی اگر شرط ما هیچ وقت صحیح نباشد .

به مثال زیر توجه نمائید :

<html>

<body>

<?php

$i=1000;

do

{

echo "$i<br>";

$i++;

}

while ($i<=100);

?>

</body>

</html>

در قطعه کد فوق ، متغیر ما برابر با 1000 می باشد ، ولی شرط ما گفته است که تا زمانی که متغیر ما کوچکتر مساوي 100 باشد ،

با این حال متغیر ما بسیار بزرگتر از شرط می باشد ولی شرط ما یک بار اجرا می گردد ، می توانید امتحان نمائید .

: for حلقه

این حلقه پر کاربرد ترین نوع حلقه ها می باشد ، حلقه for داراي تعداد تکرار مشخصی می باشد ، ساختار این حلقه بدین گونه می

باشد :

<?php

for (شروع حلقھ; شرط; کدی کھ بعد از ھر بار تکرار ، اجرا می شود)

{

;کدی کھ باید اجرا شود

}

?>

به مثال زیر توجه نمائید :
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<html>

<body>

<?php

for ($i=1; $i<=5; $i++)

{

echo "The number is " . $i . "<br />";

}

?>

</body>

</html>

در قطعه کد فوق ،نقطه شروع رو برابر با 1 قرار داده ایم ، و شرط گذاشته ایم تا زمانی حلقه تکرار شوید که متغیر ما کوچکتر

مساوي 5 باشد و به ازاي هر بار تکرار حلقه ، یک مقدار به متغیر i اضافه شود . (++). خروجی را حتما در xampp اجرا نمائید.

: foreach حلقه روي آرایه ها

نوع آخر حلقه ها در زبان php ، حلقه روي آرایه ها می باشد ، حلقه foreach به دو صورت کاربرد دارد :

کاربرد اول :اگر تنها می خواهید هر عنصر آرایه را بخوانید از این نوع استفاده می شود:

<?php

foreach ($array as $value)

{

code to be executed;

}

?>

در قسمت فوق ، array نام آرایه و value نام متغیر موقت می باشد.

به مثال زیر توجه نمائید :

<html>

<body>

<?php

$x=array("one","two","three");

foreach ($x as $value)

{

echo $value . "<br />";

}

?>

</body>

</html>
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در قطعه کد فوق ، روي آرایه x یک حلقه را اجرا نموده ایم و نام هر عنصر در یک خط جداگانه براي ما به نمایش در خواهد آمد.

کاربرد دوم : ایجاد حلقه بر روي شاخص گذاري رشته اي:

از این نوع حلقه زمانی استفاده می شود که شما داراي یک آرایه همراه با شاخص رشته اي باشد زیرا به شما اجازه دسترسی به

کلید و هم مقدار عنصر آرایه را می دهد:

<?php

foreach (array_name as key_variable => value_variable){

دستورات شما

}

?>

به مثال زیر توجه نمائید :

<?php

$book['title'] = '7Learn .com with learn PHP';

$book['author'] = 'loghman avand , Milad Heydari ';

$book['publisher'] = '7Learn .com ';

$book['ISBN'] = '7123=1-1234-1234-0';

foreach($book as $key => $value){

echo "the value of $key is $value<br>";

}

?>

در قطعه کد فوق ، یک حلقه بر روي آرایه book قرار داده ایم و مقدار key و value آن را چاپ می نمائیم.

نکته : کلمه کلیدي foreach باید سرهم نوشته شود و for each اشتباه می باشد.

نکته :

این قسمت نیز که مربوط به شرط ها و حلطقه بود به پایان رسید ، حتما براي این بخش حدودا 3 روز وقت بگذارید و تمرین

نمائید ، چون بخش بسیار مهمی می باشد ، برنامه نویسی همانند ریاضی می باشد ، تا تمرین نکنید ، دستتان به کد نویسی نمی رود

، همانگونه که وقتی ریاضی کار نکنید ، نمی توانید مسائل ریاضی را حل نمائید ، دقت کنید فقط به خواندن مطالب اکتفا ننمائید و
حتما تمرین کنید.

در قسمت بعدي آموزش شما را کمی با توابع مربوط به داده ها ، تبدیل آنها و... آشنا خواهیم ساخت.
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PHP دریافت اطالعات از دیتابیس در

سالم

امروز قصد دارم آموزش ساخت پروژه اي رو ارائه بدم که توسط اون میتونید اطالعات ارسال شده به دیتا بیس(پروژه قبلی) رو

دریافت کنید

ما واسه ساخت چنین فرمی هم دوباره ، باید یه سري کارهایی که تو پروژه ي قبل انجام دادیم رو انجام بدیم،مثأل یک فایل

config ایجاد کنیم که اطالعات دیتا بیسمون

داخلش باشه و یه سري دستورات بنویسیم تا دوباره به دیتا بیس متصل بشیم.

همونطوري که میدونید،ما فایل config رو واسه این میخوایم که اطالعات دیتا بیس رو داخلش بذاریم،اما از اونجایی که ما قبال که

فرم ساخته بودیم واسه اتصال به همین

دیتا بیس و اطالعات رو از طریق اون فرم به دیتا بیس ارسال می کردیم،حاال کارمون یه کم راحت تره،چون اون فرم ارسال

اطالعات ،یه فایل config واسش درست کرده

بودیم،این یکی فرم هم که واسه دریافت اطالعاته یه فایل config دیگه میخواد،اما چون دیتابیسمون مشترکه تو این دوتا

پروژه(این پروژه و روژه ي قبلی)،پس اطالعاتشم که

شامل آدرس هاست و نام و نام کاربري و رمزش باشه هم مشترکه و تغییر نمی کنه،پس همون فایل کانفیگ پروژه ي قبلو اینجا

هم استفاده می کنیم،یعنی دیگه فایل کانفیگی نمی سازیم و آدرس همین فایل configرو به این پروژه هم میدیم؛پس اولین خط

برناممون میشه این:

include_once("config.php");

با دستور باال ما اطالعات الزم براي اتصال به دیتا بیس رو گرفتیم،حاال بایدبه دیتا بیسمون متصل بشیم،اینم دستورش:

$con = mysql_connect($db_host,$db_user,$db_pass) or die("خطا در اتصال بھ پایگاه داده");

ما اتصال به دیتا بیس رو برابر متغییر con$ قرار دادیم،اما اگه این کار رو هم نکنیم،اشکال نداره،یعنی میتونیم این شکلی بنویسیم:

mysql_connect($db_host,$db_user,$db_pass) or die("خطا در اتصال بھ پایگاه داده");

اما چون توي مراحل بعد به این متغییر احتیاج داریم،بایدحالت اول رو انتخاب کنیم و کد رو اون شکلی بنویسیم!

حاال دستوري می نویسیم که بشه باهاش دیتا بیسمون رو انتخاب کنیم:

$selected=mysql_select_db($db_name, $con) or die("خطا در انتخاب پایگاه داده");
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حاال ما به دیتا بیس متصل شدیم و دیتا بیس که باهاش کار داریم رو هم مشخص کردیم،تا اینجا ،همه ي دستورات با پروژه ي قبلی

مشترك بودن،اما از االن دیگه دستورات جدیدي خواهیم داشت.

پروژه ي ما باید طوري باشه که اطالعات رو از اولین ردیف تا آخرین ردیف جدولی که توي دیتا بیس مشخص کردیم بگیره و

نشون بده،یعنی احتیاج داریم از حلقه استفاده کنیم،من طریقه ي استفادشو میگم،اما اگه خواستید بیشتر بدونید،یه سر به مطلبی که

آقاي حیدري توي همین سایت در مورد حلقه ها گذاشتن،بزنید ما از حلقه ي While استفاده خواهیم کرد،در واقع این حلقه تا

زمانی که یک شرط برقرار باشه،هی یه عملیاتی رو تکرار می کنه،روش کلی استفادش اینه:

while(ھوا سرد است)

{

بخاری روشن باشد

}

طریقه ي نوشتنش دقیقأ شبیه دستور if هست،یعنی ما شرطمون رو داخل () و عملیاتی که باید انجام بشه رو داخل {} میذاریم

خب ،پس میریم سر ادامه ي بحثمون،ما باید یه شرط یاهرچیزي که اسمشو بذاریم(!) تعریف کنیم که اونو به حلقه ي while بدیم

تا بر اساس اون،یه کاري انجام بده که اینجا کارش گرفتن اطالعات از دیتا بیس و نمایش اوناست.

ما شرطمون رو به صورت زیر مینویسیم:

$dbresult=mysql_query("SELECT * FROM  $db_table",$con);

دستور باال میگه که همه ي اطالعات از دیتا بیس گرفته بشن(البته این فقط چنین چیزي رو میگه و دستورات بعدي هستن که اینو

بهش معنا میدن!

حاال شرطمون رو به صورت زیر،میذاریم توي حلقه،فقط دقت کنید شرط برابر متغییر dbresult$ قرار داده شده:

while($amch=mysql_fetch_assoc($dbresult))

}

کاری کھ باید انجام بده

{

ما در دستور باال،داخل حلقه دستور خروج یا به عبارتی کشیدن اطالعات از دیتا بیس رو قرار دادیم ،اما نه هر اطالعاتی،تنها

اطالعاتی گرفته میشن که ما در دستور قبلش معین کرده باشیم،یعنی همون دستوري که بعد برابر dbresult$ قرار دادیم،همون

طور هم که می بینید،اونجا که دستور کشیدن اطالعات رو نوشتیم،توي پرانتز جلوش،نوشتیم dbresult$،یعنی ما اطالعاتی رو

میخوایم که تو این متغییر تعریف شدن

بعد کل دستور کشیدن اطالعات یا همون شرط کلیمون رو برابر متغییر amch$ قرار دادیم

پس االن اگه به این دستور که باال هم اومده دقت کنیم،ما کل اطالعات دیتا بیس رو گفتیم میخوایم،چرا؟چون نوشتیم انتخاب کن *

از فالن جدول،عالمت ستاره اي که گذاشتیم،به معناي همه ي اطالعات هست؛اما ما شاید فقط الزم باشه برخی اطالعات رو
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ببینیم،پس در ادامش از دستور زیر استفاده می کنیم:

echo $amch["name"];

اگه یادتون باشه،ما توي پروژه ي قبل که ارسال اطالعات به دیتا بیس بود،دو تا متغییر نام و شماره موبایل رو داشتیم،پس اینجا هم

میتونیم همون دوتا متغییر رو از دیتا بیس دریافت کنیم،پس اینجا هم،دستور باالکه نوشتم،متغییر نام رو که قبأل تو دیتا بیس ذخیره

شده رو نشون میده،حاال یه کم بیشتر در مورد همین دستور توضیح میدم

salam این کلمه یا دستور اگه جلوش متغییر یا متنی نوشته بشه،اونو نمایش میده،مثال دستور زیر،کلمه ي،echo من اول نوشتم

رو تو صفحه می نویسه:

echo "salam";

پس منم ازش استفاده کردم تا اطالعاتی که بهش میدمو نشون بده،اما چه اطالعاتی رو بهش دادم؟؟ببینید بعد از دستور echo ،من

نوشتم:

$amch["name"]

amch$ که اینجا می بینید،همون متغییري هست که توي حلقمون تعریف کردیم که برابر بیرون کشیدن همه ي اطالعات

بود،پس اینجا هم اونو به کار گرفتیم تا به برنامه بگیم از همه ي اطالعاتی که ما اونجا گرفتیم،اطالعات انتخاب شده رو نشون بده،اما

چه اطالعاتی انتخاب شدن؟؟ما جلو متغییر amch$ نوشتیم:

["name"]

while هست رو انتخاب کردیم،دستور name پس با این کار از همه ي اطالعات،اطالعاتی که توي خونه اي از جدول که اسمش

هم که گفتیم حلقست و عملیات رو تا زمان برقراري

شرط تکرار می کنه،پس بنابر این اطالعات موجود در اولین تا آخرین ردیف خونه ي مورد نظر رو میده.

حاال تا اینجا،حلقمون این شکلی شده:

while($amch=mysql_fetch_assoc($dbresult))

{

echo $amch["name"];

}

اما ما میخوایم که شماره موبایل هاي ذخیره شده رو هم بهمون نشون بده،پس فقط کافیه دستور زیر رو،به دستور نمایش نام ها ،

اضافه کنیم:



echo $amch["name"]." -- ".$amch["mob"]."

";

ما نقطه ویرگول آخر دستور نمایش نام ها رو برداشتیم و بجاش یه نقطه گذاشتیم ،علت گذاشتن نقطه اینه که ما قصد داریم

اطالعات دیگه اي هم در ادامه ي نام افراد نشون داده بشه و در واقع نقطه این اطالعات رو به هم پیوند میده،بعد از نقطه ما دوتا خط

تیره بین دوتا "" گذاشتیم که شما میتونید بجاي این دوتا خط تیره،یه متن یا عالمت دیگه بذارید،این متن یا عبارت،حد فاصل بین

نام و شماره موبایل خواهد بود،بعد دوباره یه نقطه گذاشتیم و بعد هم دوباره همون دستور گرفتن اطالعات انتخابی رو گذاشتیم،با

این تفاوت که بجاي name،نوشتیم mob،چون ما میخوایم این بار شماره موبایل نشون داده بشه که اونم توي خونه اي از جدول

بنام mob هست.

بعد دوباره یه نقطه گذاشتیم و توي "" نوشتیم <br> واسه ي این نوشتیم که بعداز نمایش هر دوتا از اطالعات،اطالعات بعدي،یه

خط پایین تر نشون داده بشن.

حاال اینم دستوراتی که باید توي صفحه باشن یادتون باشه که کل دستورات همینان:

<?php

include_once("config.php");

$con = mysql_connect($db_host,$db_user,$db_pass) or die("خطا در اتصال بھ پایگاه داده");

$selected=mysql_select_db($db_name, $con) or die("خطا در انتخاب پایگاه داده");

$dbresult=mysql_query("SELECT * FROM  $db_table ",$con);

while($amch=mysql_fetch_assoc($dbresult))

{

echo $amch["name"]." -- ".$amch["mob"]."

";

}

?>

اینا رو که توي یه صفحه ي پی اچ پی نوشتید،بانام دلخواهی مثل من ذخیره کنید:

get.php

امیدوارم این آموزش هم بتونه مفید باشه،سوااللی داشتید حتمأ بپرسید

نکته : این آموزش واسه ي کسانی هست که دو تا آموزش قبلی رو خوب یاد گرفتن،در ضمن اگه زیاد در موردمتغییر هاي این

آموزش صحبت نکردم،بخاطر اینه که همه ي متغییر ها،همونایی بودن که توي پروژه ي قبلی استفاده شدن و شما باید دیگه
بشناسیدشون،به عبارتی هم متغییر ها و هم اسم دیتا بیس و هم سایر اطالعات دیتا بیس و نام جدول و خانه هاي جدول،همینان.

اگه شما دوتا پروژه ي قبلی رو نخونده باشید،مسلمأ این یکی رو هم یاد نمی گیرید!

در مورد فایل ضمیمه یا فایلی که عبارات باال داخلش جایگذاري میشن:

فقط کافیه،این فایل رو هم کنار فایل هاي پروژه ي قبلی قرار بدید،به طور خودکار از اطالعات فایل کانفیگی که قبال ساختید



استفاده می کنه،یعنی همون فایل config واسه کل پروژه هاي دیتا بیس که فعأل میسازیم،کافیه.

موفق باشید

فایل ضمیمه

آموزش PHP (بخش هشتم) نکاتی قابل توجه براي تابع ها

در این بخش ، از سري آموزش PHP شما را با تابع هاي مربوط به داده ها از قبیل تبدیل نوع ، چک کردن نوع فعلی و... آشنا

خواهیم ساخت ، همچنین در این بخش شما را با ثابت ها در PHP آشنا خواهیم ساخت.

: PHP تغییر نوع داده ها به صورت مستقیم در

integer , string , : شامل چندین نوع ، نوع داده اي میباشد ، از قبیل PHP همانطور که در بخش هاي پیشین گفته بودیم ، زبان

object , array و... در این بخش قصد داریم پس از تعریف متغیر ، در هنگام نیاز ، نوع داده اي خود را با استفاده از تابع هاي از

پیش آماده شده در زبان php تبدیل نمائیم.

داده ها در زبان php ، بسیار ساده هستند ، و البته هوشمند ، اما شاید از خودتان بپرسید چرا از کلمه هوشمند استفاده کردم ؟؟؟

براي درك هوشمندي داده ها در php به مثال زیر توجه نمائید :

<?php

$result=50; // integer

$string = "100"; // string

echo $output = $result + $string;

?></p>

<p style="text-align: left;">

بعد از اجرا کردن کد فوق ، حتما خروجی را مشاهده نموده اید ، که برابر با 150 می باشد ، اما چرا 150 ؟؟؟

در قسمت اول کد فوق ، ما یک متغیر با مقدار 50 تعریف نموده ایم و در خط دوم یک متغیر دیگر با مقدار رشته 100 ، توجه کنید

رشته 100 تعریف نموده ایم (این متغیر در حال حاضر یک رشته محسوب می شود و یک عدد نیست!) و در خط آخر کد ، ما دو

متغیر را با یکدیگر جمع نموده ایم ، سپس در یک متغیر قرار داده ایم و آن را چاپ کرده ایم.

اما نکته قابل اینجاست که در زمان جمع کردن دو متغیر ، php به صورت هوشمندانه تبدیل نوع را انجام می دهد و متغیر رشته اي

http://www.7learn.com/wp-content/uploads/project27learn.com_.zip
http://www.7learn.com/web-programming-languages/php/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-php-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d9%86%d9%87%d9%85-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%a8
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ما را به یک integer تبدیل می کند.

حال به مثال زیر نیز توجه نمائید :

<?php

$result="7 learn"; // integer

$string = 20; // string

echo $output = $result + $string;

?>

به نظر شما خروجی کد فوق چیست؟؟؟ در خط اول این کد ، ما یک متغیر با مقدار learn 7 تعریف نموده ایم ، سپس یک متغیر

دیگر با مقدار 20 ایجاد نموده ایم اما وقتی که دو متغیر پس از اعمال جمع ، چاپ نموده ایم ، خروجی به ما 27 نمایش داده است ،

پس شاید تا به حال متوجه شده باشید که php از رشته صرف نظر نموده و فقط اعداد را با یکدیگر جمع می کند.

دریافت نوع داده اي یک متغیر :

اگر شما بخواهید بفهمید که یک متغیر از چه نوع داده اي می باشد ، و یا قصد دارید در یک شرط و حلقه ، مشخص کنید که متغیر

شما اگر از نوع خاماصی بود کار خاصی را انج دهد، از تابع gettype استفاده می شود.

integer , boolean , double , object نوع متغیر مورد نظر شما را بر می گرداند ، که 8 مقدار را از قبیل ، gettype تابع

resource , string , unknown type, بر می گرداند.

به مثال زیر توجه نمائید :

<?php

$result="7 learn"; // integer

$string = 20; // string

echo  gettype($string) . "<br>";

echo  gettype($result) . "<br>";

?>

در مثال فوق ، با استفاده از تابع gettype ، نوع متغیرهاي ایجاد شده توسط ما را چاپ می نماید.

براي آشنایی بیشتر به مثال زیر نیز توجه نمائید :
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<?php

$data = array(1, 1., NULL, new stdClass, 'foo');

foreach ($data as $value) {

echo gettype($value) . "<br>", "\n";

}

?>

در قطعه کد فوق ، ما یک آرایه ، متشکل از چندین نوع ، نوع داده اي تعریف نموده ایم ، سپس با قرار دادن یک حلقه براي روي

آرایه (foreach) و استفاده از تابع gettype نوع هاي مقادیر آرایه را بر می گردانیم .

تابع هاي تعیین کننده ي نوع داده اي :

حدود 10 تابع در php وجود دارد که براي تعیین نوع یک متغیر به کار می روند :

is_array :مشخص کننده متغیري از نوع آرایه می باشد.

is_bool : مشخص می کند که آیا متغیر از نوع boolean هست یا خیر.

is_floot : مشخص می کند که آیا متغیر اعشاري است یا خیر.

is_integer : مشخص می کند که آیا متغیر از نوع صحیح است یا خیر.

is_null : مشخص می کند که آیا متغیر  از نوع تهی است یا خیر.

is_numeric : مشخص می کند که آیا متغیر از نوع عددي است یا خیر.

is_object : مشخص می کند که آیا متغیر یک شی است یا خیر.

is_resource : این تابع براي مشخص کردن وجود منبع می باشد .

is_scalar : مشخص می کند که آیا متغیر از نوع عددي است یا خیر.

is_string : مشخص می کند که آیا متغیر از نوع رشته اي است یا خیر.

مثال هایی براي تعیین کننده ي نوع متغیر :

http://www.7learn.com/
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<?php

$var=5;

if(is_null($var))

echo 'null';

if(is_string($var))

echo 'string';

if(is_array($var))

echo 'array';

if(is_int($var))

echo 'integer';

if(is_bool($var))

echo 'boolean';

if(is_float($var))

echo 'float';

?>

در قطعه کد فوق ، یک متغیر با مقدار 5 که می شود از نوع integer تعریف نموده ایم ، سپس این متغیر با تابع هاي مختلف

تعیین نوع ، مقایسه می شود و خروجی ما integer بر می گردد.

: resource یک مثال براي

<?php

$db_link = @mysql_connect('localhost', 'mysql_user', 'mysql_pass');

if (!is_resource($db_link)) {

die('Can\'t connect : ' . mysql_error());

}

?>

در قطعه کد باال ، ما از دیتابیس استفاده نموده ایم ، فعال به کد اصلی کاري نخواهیم داشت ، در فصل هاي آینده کار با دیتابیس را

خواهیم گفت ، ولی در خط دوم این قطعه کد ، ما یک شرط قرار داده ایم که اگر آدرس ویا اطالعات دیتابیس ما غلط بود (با

استفاده از is_resource) ، برنامه exit شود.

: php ثابت ها در

در ابتدا بهتر مفهوم ثابت را براي شما قابل درك نمائیم ، ثابت دقیقا کاربردي همانند یک متغیر را دارد ولی با این تفاوت که مقدار

یک ثابت ، در طول برنامه ، به هیچ عنوان تغییر پیدا نمیکند و تنها مقدار اوایه خود را حفظ می نماید ، ثوابت در php بدین صورت

تعریف می شوند:
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<?php

define("milad",17);

?>

ثابت ها در برنامه ها بسیار کاربردي هستند ، اگر بخواهیم یک مثال براي درك مفهوم ثوابت بزنیم ،  عدد پی یا 3.14 بهترین مثال

است :

<?php

define("PI",3.14);

echo $result= 5 * PI;

?>

نکته : براي تعریف یک ثابت از عالمت $ استفاده نمی شود ، همچنین براي چاپ مقدار یک ثابت نیز از $ استفاده نمی شود.

نکته : بعد از اینکه یک ثابت را با مقدار اولیه تعریف نمودید ، در طی برنامه ، به هیچ عنوان نمی توانید مقدار آن را تغییر دهید.

نکته : ثابت ها همواره و به صورت Default در php به صورت Global یا عمومی تعریف می شوند ، و در کل برنامه قابل
دسترسی هستند.

ان شااهللا در قسمت بعدي آموزش ، شما را با نوشتن تابع ، تابع هاي بازگشتی ، و قلمرو متغیر ها آشنا خواهیم ساخت ،  قسمت

بعدي آموزش ، قسمت پایانی بخش Basic آموزش php می باشد ، به امید خدا ، اولین پروژه کاربردي را از جلسه بعد شروع

خواهیم کرد.

آموزش PHP (بخش نهم) تعریف تابع و قلمرو متغیرها

در این قسمت از آموزش PHP شما را با نحوه تعریف تابع در زبان PHP و همچنین قلمرو متغیرها آشنا خواهیم ساخت ، این

قسمت یکی از کلیدي ترین مباحث آموزشی PHP می باشد.

تعریف یک تابع توسط شما :

اگر بخواهیم به صورت کلی توضیح بدهیم که چرا یک تابع را تعریف میکنیم ، تابع یک امکان فوق العاده براي راحتی کار است ،

فرض کنید شما می خواهید یک عمل خاصل را در برنامه نویسی خود ، چندین بار و به صورت پیاپی اجرا نمائید ، آیا بهتر نیست که

این قطعه کد را یکبار تعریف کنید و آن را چندین بار فراخوانی نمائید ، یا اینکه بهتر است بر اساس تعداد نیاز شما ، آن کد را
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تایپ نمائید ، قطعا گزینه اول بهتر است ، پس یکی از کاربردهاي تعریف تابع ، کوتاه کردن کد می باشد.

یک مثال کلی براي درك مفهوم تعریف یک تابع :

فرض نمائید که شما با استفاده از یک گروه چند نفره ، قصد برنامه نویسی یک CMS را دارید ، شما براي این هماهنگی بین خود

(گروه 3 نفره شما) ایجاد کنید ، کار را تقسیم می کنید ، و هر بخش کد را یک نفر انجام می دهد ، پس تعریف یک تابع بسیار

کاربردي می باشد.

: PHP تعریف تابع در Syntax

function نام دلخواه شما()

{

;کدی کھ مربوط بھ تابع می باشد

}

1milad نکته : نام یک تابع نمیتواند با یک عدد شروع شود مانند

مثال 1 :

<?php

function writeName()

{

echo "milad heydari";

}

echo "My name is ";

writeName();

?>

در قطعه کد فوق ، یک تابع به نام writeName تعریف نموده ایم ، سپس در بخش کد این تابع ، کلمه milad heydari را

چاپ نموده ایم ، حال در بخش بعدي تابع را با استنفاده از نام آن و یک عالمت پرانتر باز و بسته فراخوانی نموده ایم.

مثال 2 :

<?php

function mySite(){

echo "We deliver quantity, not quality!<br />";

}

echo "Welcome to 7learn.com <br />";

mySite();

echo "Well, thanks for stopping by! <br />";

echo "and remember... <br />";

mySite();

?>
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کد فوق نیز ، یک تابع با نام mySite تعریف نموده ایم و سپس آن را در برنامه فراخونی کرده ایم ، در ضمن حتما این دو کد را

در xampp تست نمائید.

تعریف یک تابع همراه با پارامتر :

براي اضافه کردن قابلیت هاي بیشتر به تابع ، از پارامترها استفاده می شود ، این پارامتر ها دقیقا همانند یک متغیر هستند ، این

پارامتر ها درون پرانتز باز و بسته ي تعریف تابع قرار می گیرند :

function functionName(your parameter)

{

code to be executed;

}

حال به مثال زیر توجه نمائید :

<?php

function writeName($fname)

{

echo $fname . " 7learn.<br />";

}

echo "My name is ";

writeName("milad");

echo "My friend's name is ";

writeName("loghman");

echo "My brother's name is ";

writeName("ahmad");

?>

در قطعه کد فوق ، ما یک تابع به نام writeName با پارامتر fname تعریف نموده ایم ، حال در بخش کد این تابع ، کد چاپ

نمودن پارامتر همراه کلمه 7learn را قرار داده ایم.

سپس در بخش بیرونی تعریف تابع ، ما در ابتدا جمله My name is را چاپ نموده ایم ، و سپس تابع writeName را همراه با

نام دلخواه فراخوانی نموده ایم ، پس تا به حال متوجه شده اید که ، متغیر fname برابر با milad قرار گرفته شد ، و این یعنی

تابع با پارامتر.

نکته : متغیر هاي داخل تابع (پارامترها ) تبدیل به مقداري می شوند که شما در هنگام فراخوانی تابع ، آن ها را وارد نموده اید :
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<?php

function add($x,$y)

{

$total=$x+$y;

return $total;

}

echo "1 + 16 = " . add(1,16);

?>

در قطعه کد فوق ، یک تابع با نام add با دو پارامتر x و y تعریف نموده ایم ، سپس کد ، جمع دو پارامتر را قرار داده ایم و با

دستور return مقدار را برگردانده ایم.

سپس در قسمت بیرونی تعریف تابع ، تابع را با دو مقدار 1 و 16 مقدار دهی کرده ایم ، سپس تابع ، این دو عدد را با یکدیگر جمع

نموده ، و حاصل را بر می گرداند.

براي آشنایی بیشتر کد زیر را امتحان نمائید :

<?php

function writeName($fname,$punctuation)

{

echo $fname . " Refsnes" . $punctuation . "<br />";

}

echo "My name is ";

writeName("Kai Jim",".");

echo "My sister's name is ";

writeName("Hege","!");

echo "My brother's name is ";

writeName("Ståle","?");

?>

حال که با نحوه تعریف تابع در PHP آشنا شدید ، بهتر شما را با قلمرو متغیر آشنا بسازیم:

قلمرو متغیر ها :

مکان معرفی کردن یک متغیر ، تاثیر بسیار زیادي بر روي دسترسی به متغیر دارد .

متغیرهاي PHP داراي 3 قلمرو می باشند :

1) متغیرهاي محلی :

با توجه به تعریف  قلمرو متغیر ، تعریف یک متغیر در داخل یک تابع با بیرون یک تابع تفاوت دارد ، براي درك این مساله قطعه



کد زیر را مشاهده نمائید :

<?php

$x=20;

function milad(){

$x=10;

echo "inside of function is $x" . "<br>";

}

milad();

echo "out of function is $x";

?>

به نظر شما ، خروجی کد فوق چیست؟؟؟ در کد فوق ، در ابتدا یک متغیر x با مقدار 20 تعریف شده است ، سپس در داخل تابع

milad یک متغیر با همان نام (x) با مقدار 10 تعریف شده است (این دو متغیر با یکدیگر تفاوت دارد!) ، بعد از فراخونی  و چاپ

متغیرها خروجی ها با یکدیگر تفاوت دارد ، متغیر x درون تابع یک متغیر محلی می باشد ، تغییر مقدار متغیر x محلی ، هیچ ارتباطی

با متغیر x که داراي مقدار 20 است ، ندارد .

2)متغیرهاي جهانی :

در مقابل متغیرهاي محلی، متغیرهاي جهانی وجود دارد ، که آنها را می توان در هرجایی از برنامه مورد استفاده قرار داد و آن آن را

تغییر داد ، براي این که یک متغیر را به صورت جهانی تعریف نمائید ، از کلمه کلیدي global استفاده می کنیم .

به مثال زیر توجه نمائید :

<?php

$x=20;

function add() {

global $x;

$x++;

echo "x is $x";

}

add();

?>

مقدار خروجی ما برابر با 21 می باشد ، چون متغیر x را در کلمه کلیدي global قرار داده ایم ، اما اگر کلمه global را حذف

نمائید ، خروجی برابر با یک می شود .

یک روش دیگر براي متغیر جهانی وجود دارد و آن هم استفاه از آرایه سوپرگلوبال GLOBALS می باشد :

http://www.7learn.com/


<?php

$x=20;

function add() {

$GLOBALS['x']++;

}

add();

echo "x is" . $GLOBALS['x'];

?>

نکته : متغیرهاي جهانی ، برنامه نویسی حرفه اي یا غیر حرفه اي نمی شناسد ، اکثرا باعث مشکالت زیادي براي آن ها می شود ،

پس در استفاده از آنها دقت داشته باشید.

3) متغیرهاي استاتیک :

این نوع متغیرها ، که از نام آن ها مشص است ، همیشه داراي مقدار یکسانی هستند ، و اگر هم از تابع خارج شوند ، مقدار خود را از

دست نمی دهند. براي این که یک متغیر را به صورت استاتیک تعریف کنید از  کلمه کلیدي static استفاده می نمائیم:

<?php

function foo() {

static $index = 0;

$index++;

echo "$index\n" . "<br>";

}

foo();

foo();

foo();

?>

از خروجی کد فوق ، چه انتظاري دارید ، اگر متغیر ما به صورت static تعریف نشده بود ، خروجی ما برابر با مقدار پائین می شد :

1

1

1

اما به دلیل اینکه متغیر را به صورت static تعریف نموده ایم ، خروجی می شود:

1

2



3

این بخش نیز به پایان رسید ، ان شااهللا در بخش هاي بعدي شروع به انجام پروژه هاي کاربردي خواهیم کرد.

تمرین PHP (شماره 1) ایجاد تصاویر تصادفی

دوستان سالم ، عید فطر را به همه شما دوستان تبریک عرض می نمائیم ،خدا رو شکر که بر سر قولمان بودیم و پس از به پایان

رسیدن آموزش هاي اولیه PHP ، شروع به انجام تمرین نمودیم ، در این تمرین میخواهیم اسکریپتی را بنویسیم که تصاویر

تصادفی را براي ما به نمایش درآورد پس همراه ما باشید.

در ابتدا ما قصد داریم چند تصویر را به صورت تصادفی ایجاد نمائیم ،  کد زیر را در صفحه خود قرار دهید :

<?php

$images=array('pic1','pic2','pic3','pic4','pic5');

$i=rand(0,count($images)-1);

$selectimage="newfolder/{$images[$i]}.jpg";

?>

این نخستین اسکریپت ما براي آموزش است ،در این اسکریپت یک آرایه تشکیل شده از نام هاي تصاویر با پسوند jpg ایجاد

نموده ایم ، سپس با استفاده از تابع rand آن ها را به صورت تصادفی بارگذاري می نمائیم.

توضیح خط به خط:

خط اول :

newfolder یک پوشه به نام xampp و سپس htdocs ایجاد نموده ایم ، حال  در مسیر images در ابتدا یک آرایه به نام

ایجاد نموده ایم و 5 تصویر با نام هاي pic1 و pic2 و pic3 و pic4 و pic5 در آن پوشه قرار داده ایم ، حال نام هاي این تصاویر

را در آرایه خود قرار داده ایم .

خط دوم:

براي ایجاد تصادفی تصاویر ، ما با استفاده از تابع rand حداقل و حداکثر شمارشگر را مشخص نموده ایم ، همانطور که می دانید

یک آرایه از شماره 0(صفر) شروع می شود ، پس ما اگر بخواهیم مقادیر یک آرایه را بخوانیم با از صفر شروع کنیم تا یکی مانده

http://www.7learn.com/web-programming-languages/php/%d8%aa%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%86-php-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-1-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%81%db%8c


به آخر (یعنی همان -1) ، ما در این قسمت 5 مقدار را به آرایه خود داده ایم ، یعنی می شود از 0 تا 5 ، اما ما می توانستیم همان

اول به تابع rand مقدار 0 تا 5 بدهیم ، دلیل اینکه این کار را انجام ندادیم ، این بود که اگر بعدها قصد داشتیم تعداد تصاویر را

بیشتر نمائیم ، به مشکل برنخوریم.

اگر کار شمردن را به php بسپریم کار بسیار آسان تر می شود ، این کاري است که تابع count انجام می دهد ، این تابع تعداد

عناصر یک آرایه را می شمرد ،0 تا آخر آرایه (-1) سپس مقدار نهایی را در متغیر i قرار می دهد.

نکته : اگر درك مفهوم images-1 براي شما سخت است ، این کد را می توانید به صورت زیر نیز بنویسید:

$NumberPic=count($images);   // $NumberPic is 5

$max=$NumberPic -1;                // $max is 4

$i=rand(0,$max);                        // $i = rand(0,4)

خط سوم :

در این خط تنها کاري که ما انجام داده ایم ، مشخص کردن مسیر تصاویر است ، همانگونه که در ابتدا عرض کردیم ، یک پوشه در

مسیر جاري به نام newfolder ایجاد نمائید ، مانام این پوشه را در این قسمت آورده ایم ، سپس یک عالمت / قرار داده ایم ،

سپس متغیر images را که حاوي آرایه می باشد را با اندیس i مشخص نموده ایم ، دلیل اینکه این مقدار را داخل براکت قرار

داده ایم این است که نشان دهیم این دو یعنی متغیر و اندیس یک بخش هستند ، سپس در آخر با استفاده از عملگرد نقطه (.)

فرمت تصاویر را نیز مشخص نموده ایم.

نکته : در قسمت باال می توانستیم نام هاي تصاویر را همراه با فرمتشان ذکر کنیم و دیگر الزم نبود که در خط سوم کد .jpg را
اضافه نمائیم.

حال زمان به نمایش درآوردن تصاویر می باشد (این کد را در بخش body صفحه خود قرار دهید):

<img src="<?php echo $selectimage;?> "  />

در کد باال ما فقط در بخش src تگ img متغیر selectimage را فراخوانی نموده ایم.

حال اگر کد صفحه خود را ذخیره و اجراه نمائید ، تصاویر به صورت تصادفی براي شما به نمایش خواهند درآمد .

دانلود سورس کد فوق

http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2012/08/r1.zip


آموزش PHP (تابع هاي دریافتی نام Page کنونی)

در این پست با سري دوم آموزش php همراه شما هستیم ، امروز میخواهیم یک بخش مهم از php را با یکدیگر جلو ببریم .

 در این پست یاد خواهید گرفت :

آدرس صفحه کنونی را دریافت نمائید.

نام صفحه کنونی را دریافت نمائید.

استفاده از تگ canonical براي دریافت صفحه کنونی (شدیدا موثر در سئو)

عنوان صفحه را به صورت داینامیک ایجاد نمائید.

متمایز کردن نام Home Page سایت با دیگر صفحات سایت

دریافت آدرس صفحه کنونی :

حتما تا به حال سایت هایی را دیده اید که صفحه اي که هم اکنون درون آن هستید را به شما معرفی می کنند براي راهنمایی بیشتر

و همچنین ایندکس شدن سریعتر صفحه در موتورهاي جستجو ، امروز این بخش را به شما یاد خواهیم داد.

براي اینکار از یک آرایه سوپر گلوبال به نام SERVER با اندیس SCRIPT_FILENAME استفاده می شود :

<?php

$_SERVER['SCRIPT_FILENAME'];

?>

این اندیس همیشه آدرس مطلق صفحه کنونی را دریافت می کند ، براي امتحان این دستور کافیست از دستور echo قبل از آرایه

استفاده نمائید ، تا آدرس صفحه کنونی یا Current Page را به شما نمایش دهد :

<?php

echo $_SERVER['SCRIPT_FILENAME'];

?>

یادآوري : آرایه هاي سوپرگلوبال و اندیس هاي آن ها همواره با حروف بزرگ نوشته می شوند.

(include استفاده از دستور) PHP آموزش

http://www.7learn.com/tutorials/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-php-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa%db%8c-%d9%86%d8%a7%d9%85-page-%da%a9%d9%86%d9%88%d9%86%db%8c
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در این پست شما را با دستور include در زبان قدرمتند php آشنا خواهیم ساخت ، توانایی فراخوانی چندین صفحه در یک

صفحه یکی از امکانات قدرتنمد در php می باشد ، به عالوه استقاده از این دستور بسیار آسان است.

Header ، Footer ، اغلب صفحه ها درون یک وب سایت عناصر یکسانی را در درون خود دربرگرفته اند از جمله

navigation bar و ...به نظر شما مدیریان سایت ها ، این عناصر در تک تک در صفحات خود قرار می دهند ، یا اینکه اگر

بخواهند قالب Footer سایت خود را ویرایش کنند ، باید تمام صفحات را ویرایش کنند ؟؟؟ این کار قطعا غیر منطقی است !

include را در صفحات خود Header امکانی را فراهم آورده است که شما می توانید عناصري همانند php زبان قدرتمند

کنید ، یعنی دیگر نیاز نیست در هر صفحه یک بار صفحه header سایت خود را قرار دهید ، کافیست تنها یکبار صفحه مورد نظر

خود را include نمائید.

توانایی دریافت کد از فایل هاي دیگر یکی از قسمت هاي اصلی php است ، براي انجام اینکار کافیست دستور include همراه

صفحه اي که می خواهید فراخوانی کنید ، استفاده نمائید.

زبان php  داراي چهار تابع  براي اینکلود کردن صفحات می باشد :

include

include_one

require

requirce_once

همه این توابع کار یکسانی را انجام می دهد و آن ها فراخوانی صفحات می باشد ولی یک تفوات کوچکی با یکدیگر دارند:

تابع include ، همانند یک فراخوانی اختیاري است ، در حالی که تابع require باعث اجبار می شود ، و اگر صفحه مورد نظر

پیدا نشود ، یک error وحشتناك براي شما تولید می گردد. در اصل اگر شما از دستور include براي فراخوانی صفحه استفاده

نمائید ، صفحه شما باز هم قابل استفاده می باشد ولی زمانی از تابع require استفاده کنید که صفحه اي که فراخوانی نموده اید ،

داراي وابستگی باشد ، یعنی این صفحه حتما باید در صفحه کنونی ، فراخوانی شود.

و دو دستور دیگر که include_one و requirce_once نام دارد ، براي جلوگیري از تکرار استفاده می شود ، مثال استفاده از

متغیرهاي تکراري و مخصوال کالس ها و توابع.

نکته :

در کل از تابع include زمانی استفاده کنید که پیدا نشدن فایل اکسترنال باعث ایجاد مشکلی در صفحه نمی شود.
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پردازش فرم ها با زبان PHP (بخش مقدمه)

فرم ها یکی از مهمترین و شاید جالب ترین کاربردهاي زبان قدرتمند PHP می باشد ، فرم ها در صفحات وب کاربردهاي بسیار

زیادي را دارند ، این کاربرد ها از قبیل :ثبت کاربران جدید ، دریافت سفارش در فروشگاه هاي اینترنتی ، ارسال فیدبک و ... می

باشند

همانطور که مالحظه نمودید ، همه ي این فرم ها دقیقا به یک صورت عمل یا پردازش می شوند ، ایجاد یک فرم و طراحی آن با

استفاده از زبان HTML و CSS صورت می گیرد ولی پردازش این فرم یا به عبارتی دیگر کاري که فرم انجام می دهد مثال ارسال

ایمل توسط یکی از زبان هاي تحت سرور همانند PHP و یا ASP صورت می گیرد.

در این سري مجموعه هاي آموزش پردازش فرم در سون لرن سعی می کنیم تا شما را به صورت کامل و کاربردي با پردازش فرم

همراه با یک یا دو پروژه عملی مثل ساخت Quizو یا فرم تماس با ما آشنا خواهیم کرد.

در ابتدا ما قصد داریم یک فرم را با بک سري فیلد هاي مشخص تعریف نمائیم:

نام و نام خانوادگی

ایمیل

پیام شما

<form action="" method="post">

Name: <input type="text" name="name" />

Email: <input type="text" name="email" />

Comment: <input type="text" name="comment" />

<input type="submit" />

</form>

از این پس ما بر بخش آموزش پردازش فرم با php با این فرم کار خواهیم کرد.

اما قبل از اینکه شروع به کد نویسی براي پردازش فرم ها نمائیم  ، بهتر شما را با تفاوت متدهاي Get و Post آشنا سازیم:

: Post و Get تفاوت دو متد

بهترین طریقه آموزش براي نمایش تفاوت بین این دو متد ، استفاده از فرم می باشد ، ما با همان فرم قبلی کار خود را شروع می

کنیم ، در ابتدا فرم خود را از متد Post به Get تبدیل نمائید :

http://www.7learn.com/tutorials/%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d8%b1%d9%85-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-php-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d9%87
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<form action="" method="get">

سپس فرم خود را در xampp اجرا نمائید ، حال اگر شما هر فید نام ، ایمیل و پیام را وارد نمائید و دکمه Submit را کلیک کنید ،

در نوار آدرس مرورگر خود با آدرس زیر مواجه می شوید:

http://localhost/xampp/aaa.php?

!name=MiladHeydari&email=miladbruce%40live.com&comment=i+love+the+world

همانطور که مالحظه نمودید ، شما تمام مقادیري که در فیلدهاي خود وارد نمودید ، در نوار آدرس مشخص گردید ، پس یعنی متد

Get چندان ایمن یا Secure نیست!

اما هم اکنون متد فرم خود را از Get به Post تغییر دهید :

<form action="" method="post">

حال اگر فیلدهاي فرم خود را پر کنید ف و بر روي دکمه Submit کلیک نمائید ، هیچ گونه تغییري را در نوار آدرس مرورگر

خود مالحظه نخواهید کرد.

نتیجه گیري :

همان طور که دیدید ، متد Get داده هاي شما را به صورتی نمایش می دهد که در معرض دید است و همچنین مرورگرهایی

همچون Internet Explorer یک محدودیت کارکتري در نوار آدرس را براي خود ایجاد کرده اند به طول 2048 کاراکتر ،

بنابراین از متد Get فقط زمانی استفاده می شود که پاسخ فرم ما بسیار کوتاه باشد و همچنبن متد Get چندان ایمن نیست!

ولی در مقابل متد Post ایمن تر بوده و می توان اطالعات یک فرم را به اندازه 8 مگابایت کاراکتر پردازش کرد ، به طور معمول

اکثرا از متد Post براي فرم ها استفاده می کنند ولی Get نیز کاربرد خاص خود را دارد به عنوان مثال اکثر سایت هایی که امکان

جستجو را به کاربران خود می دهند ، فرم جستجوي خود را با متد Get طراحی کرده اند ، در این صورت این کار می تواند حتی

باعث افزایش بازدید نیز شود و همچنین کاربران می توانند آدرس جستجو را در مرورگر خود BookMark نمایند.
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نکته :

هر چند که متد Post بسیار ایمن تر از Get می باشد ولی این امنیت به صورت صد درصد نیست ، معموال بانک ها و سایت هایی
مثل سنجش و پیام نور براي امنیت بیشتر فرم هاي خود از SSH و https استفاده می کنند.

در قسمت هاي بعدي آموزش با ما همراه باشید...

نظرات و پیشنهادات شما باعث دلگرمی ما و قوي تر شدن آموزش هاي سون لرن می شود...

MYSQL و PHP با (RSS) آموزش ساخت خوراك مطالب سایت

MYSQL و PHP رو با RSS دوستان سالم،توي این مطلب قصد داریم یکی قسمت هاي مهم وب سایت هاي امروزي یعنی

آموزش بدیم،این آموزش خیلی ساده است و ما فقط قصد داریم یه ایده براي کد نویسی این قسمت از ساییتون بهتون بدیم.

خوب اول از همه جدول اخبار یا مطالب سایت مون رو ایجاد میکنیم(فرض ما اینه که شما این جدول رو ندارید و گرنه باید از همون

جدول اصلی مطالب یا اخبار خودتون استفاده کنید).

SQL کد

CREATE TABLE IF NOT EXISTS ̀news̀ (

 ̀id̀ int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,

 ̀titlè text COLLATE utf8_bin NOT NULL,

 ̀sm̀ text COLLATE utf8_bin NOT NULL,

 ̀bodỳ text COLLATE utf8_bin NOT NULL,

 ̀author̀ varchar(250) COLLATE utf8_bin NOT NULL,

 ̀datè datetime NOT NULL,

 PRIMARY KEY (̀id̀)

)

خوب جدول که توضیح خاصی نداره،ستون عنوان،خالصه،متن،نویسنده و تاریخ خبر رو توش درج میکنیم(البته فرض ما اینجا اینه

که این جدول شما مطلب داره و ما قرار نیست اینجا توش مطلبی ثبت کنیم).

RSS ایجاد صفحه
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خوب کد هاي الزم براي ایجاد صفحه خوراك مطالب یا همون RSS رو به این صورت می نویسیم.

require_once 'config/database.php';

 header("Content-type:text/xml;charset=utf-8");

 global $db;

 $sql="SELECT * FROM news ORDER BY id DESC LIMIT 10";

 $db->connect();

 $result=$db->query($sql);

 function removeillegalchar($string){

 $illegal_chars=array("&","\"","'","<",">");

 $sanitize_chars=array("&amp;","&quot;","&apos;","&lt;","&gt;");

 return str_replace($illegal_chars,$sanitize_chars,$string);

 }

خوب ما مثل همیشه از یه کالس که خودمون نوشتیم و تو اسکریپت هاي قبلی هم ازش استفاده کردیم،اینجا هم براي پردازش

هاي بانک اطالعات استفاده میکنیم(فایلش توي فایل هاي پروژه موجوده)،اول از همه اون کالس رو به صفحه اضافه کردیم،یه

هدر قرار دادیم تا نوع محتوا رو XML مشخص کنیم (RSS بر پایه XML کار میکنه)،بعدشم یه کوئري نوشتیم که اطالعات الزم رو

واکشی کنیم،بعدشم اتصال به دیتابیس و ذخیره اطالعات دریافتی در یک متغییر،ما بعد از این یه تابع تعریف کردیم که کار این

تابع اینه که کاراکتر هاي غیر مجاز توي سند XML رو به کاراکتر هاي مجاز اون تبدیل میکنه،حاال خودتون نحوه استفاده شو می

بینید.



<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<rss version="2.0">

<channel>

<title>مرجع تخصصی طراحی وب</title>

<link>http://www.7learn.com</link>

<description>

سون لرن- مرجع تخصصی طراحی وب

</description>

<?php while($row=$db->fetch_array($result)):?>

<item>

<title><?php echo removeillegalchar($row['title']) ?></title>

<link>http://www.yourdomain.com/news.php?id=<?php echo $row['id']; ?></link>

<description><?php echo removeillegalchar($row['sm']); ?></description>

</item>

<?php endwhile; ?>

</channel>

</rss>

<?php $db->disconnect(); ?>

خوب اینم از کد هاي اصلی تولید محتواي خوراك،اولش که سند XML و RSS  رو تعریف کردیم،توی XML هم شبیه HTML هر

گره باید آغاز و پایانش مشخص باشه،با گره channel ما بدنه اصلی رو تعریف کردیم براي قست هاي عنوان و توضیحات از

عنصر هاي title,link,description استفاده کردیم که توضیحات آدرس و عنوان وب سایت خودتون رو باید داخلش قرار

بدید،خوب حاال نوبت به قسمت مطالب میرسه،اینجا باید از عنصر item استفاده کنیم و داخل خود عنصر item هم سه عنصر

عنوان،لینک و خالصه مطلب قرار میگیره،ما از یه حلقه استفاده کردیم و مطالبی که تو قسمت قبلی واکشی کردیم رو این جا به

نمایش در میاریم.توي قسمت title عنوان مطلب، توي قسمت link هم لینک مطلب رو قرار دادیم (شما باید آدرس صفحه

نمایش مطلب خودتون رو به همراه اطالعات الزم بنویسید) و توي قسمت description هم خالصه مطلب رو می نویسیم،می بینید
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که از اون تابع که کاراکتر هاي غیر مجاز رو حذف میکرد اینجا استفاده کردیم،خوب آخر کار هم ما اتصال به دیتابیس رو قطع

کردیم.

RSS کد هاي کامل براي صفحه

<?php

require_once 'config/database.php';

header("Content-type:text/xml;charset=utf-8");

global $db;

$sql="SELECT * FROM news ORDER BY id DESC LIMIT 10";

$db->connect();

$result=$db->query($sql);

function removeillegalchar($string){

$illegal_chars=array("&","\"","'","<",">");

$sanitize_chars=array("&amp;","&quot;","&apos;","&lt;","&gt;");

return str_replace($illegal_chars,$sanitize_chars,$string);

}

?>

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<rss version="2.0">

<channel>

<title>مرجع تخصصی طراحی وب</title>

<link>http://www.7learn.com</link>

<description>

سون لرن- مرجع تخصصی طراحی وب

</description>

<?php while($row=$db->fetch_array($result)):?>
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<item>

<title><?php echo removeillegalchar($row['title']) ?></title>

<link>http://www.yourdomain.com/news.php?id=<?php echo $row['id']; ?></link>

<description><?php echo removeillegalchar($row['sm']); ?></description>

</item>

<?php endwhile; ?>

</channel>

</rss>

<?php $db->disconnect(); ?>

خروجی کار شما توي FF تقریبا باید چیزي شبیه به این باشه.



امیدوارم مفید بوده باشه.

موفق و پیروز باشید.

PHP دانلود فایل هاي
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سون لرن - مرجع آموزش هاي طراحی وب
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حتما از بخش هاي مختلف سون لرن دیدن فرمایید . 

:: براي دریافت مقاالت مفید و سري هاي آموزشی طراحی وب در سون لرن با ما همراه باشید :

انجمن هاي رفع اشکاالت عالقمندان به طراحی وب

PHP و HTML ، CSS ، Javascript بانک کدهاي

نیازمندي ها و جعبه ابزار طراحی وب

سیستم ابزاردهی سون لرن

سري هاي آموزشی رایگان طراحی وب

سري آموزشی طراحی قالب

HTML5 و HTML سري زبان

CSS3 و CSS سري زبان

Javascript سري زبان

jQuery سري آموزشی

PHP سري زبان

سري آموزشی جومال

مجموعه آموزش ها و ترفندهاي فتوشاپ

کدها و ترفندهاي وردپرس
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