فصل 1
معرفی  PHPو نصب و راه اندازی آن
هدف های رفتاری :
پس از آموزش این فصل هنرجو می تواند :
1ـ مفهوم زبان های client sideو  server sideرا توضیح دهد.
2ـ  PHPو ویژگی های آن را بشناسد.
3ـ برنامه  WAMPرا به منظور استفاده از امکانات زبان ،PHP
نصب و راه اندازی کند.
4ـ برنامه  PHPرا تست و بررسی نماید.
   5ـ تفاوت صفحات وب ایستا و پویا را بشناسد.

مقدمه

طراح وب می تواند انواع مختلفی از صفحات وب را با زبان های متفاوتی طراحی کند .صفحات
وبی که با طراحی آنها در جلد اول این کتاب آشنا شدید ،صفحاتی بودند که محتوای آنها در هر بار مشاهده
توسط کاربر یا کاربران مختلف ،تغییر نمی کرد .به این نوع صفحات ،صفحات وب ایستا 1گفته می شود.
در این فصل با صفحات وبی آشنا می شویم که ضمن آن که درخواست کاربر (سرویس گیرنده)
را دریافت می کنند ،اطالعات مورد درخواست او را در صفحه وب به نمایش می گذارند .به این ترتیب
محتوای این صفحات در هر بار مشاهده توسط کاربر یا کاربران مختلف ،با توجه به درخواست آنها ،متغیر
2
خواهد بود .به عبارت دیگر به چنین صفحاتی که با کاربر (سرویس گیرنده) تعامل دارند ،صفحات وب پویا
گفته می شود.
به طور مثال فرض کنید کارنامه هفتگی دانش آموزان در وب سایت یک مدرسه نشان داده شود.
از آنجا که نمرات آنها به طور هفتگی اضافه می شود ،باید دانش آموزان و اولیای آنها بتوانند انتخاب
کنند که نمرات کدام هفته را می خواهند مشاهده کنند .برای ساخت چنین صفحات پویایی نیاز به
نرم افزارهای بیشتری نسبت به آنچه در جلد اول خوانده ایم ،احساس می شود .در این فصل با این
نرم افزارها ،محل نصب و چگونگی نصب آنها آشنا می شویم.
1ـ1ـ زبان های برنامه نویسی وب
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از دیدگاه ماهیت تعامل با کاربر (سرویس گیرنده) ،صفحات وب همانگونه که قبال ً اشاره شد به دو
دسته زبان های ایستا و پویا تقسیم می شوند .اما از دیدگاهی دیگر می دانیم که مدل ارتباطی در اینترنت،
ٔ
مدل ( client/serverسرویس دهنده  /سرویس گیرنده) است یعنی ( clientسرویس گیرنده) درخواست
می دهد و سرویس دهنده پاسخ او را آماده کرده برای او می فرستد .درخواست سرویس گیرنده غالباً به
صورت یک آدرس وب یا  URLاست و پاسخی که دریافت می کند به صورت محتویات درخواستی
در آن صفحه است که توسط مرورگر سرویس گیرنده نمایش داده می شود .بر اساس این مدل زبان های
برنامه نویسی وب به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند:
1ــ ( Client sideسمت سرویس گیرنده) :به زبان های برنامه نویسی تحت وب گفته
می شوند که بر روی دستگاه سرویس گیرنده و به وسیله برنامه مرورگر وب اجرا می شوند HTML .و
 Staticــ1
 Dynamicــ2

 Java Scriptجزء این دسته هستند.
2ــ ( Server sideسمت سرویس دهنده) :زبان های برنامه نویسی سمت سرویس دهنده ،
زبان هایی هستند که به طور کامل بر روی دستگاه سرویس دهنده اجرا می شوند و حاصل اجرای آنها در
قالب کد هایی که برای سرویس گیرنده قابل اجرا است( ،غالباً  )HTMLبرای او ارسال می شوند  .از
انواع زبان های برنامه نویسی سمت سرور می توان  PHPو  ASP.Netرا نام برد.
با این توضیحات متوجه می شویم که برای ساخت صفحات وب پویا ،نیاز به زبان های سمت
سرور داریم تا درخواست کاربر را انجام و نتیجه را ارسال نمایند .برای درک بهتر این مفاهیم توجه
شما را به شکل زیر جلب می کنیم.
سرویس دهنده ()server
سرویس دهنده منبع
داده ای

سرویس دهنده برنامه
کاربردی وب
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سرویس دهنده وب
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 ) 6پاسخ (به صورت )HTML

سرویس گیرنده ()client
HTML

 ) 1درخواست (به صورت )URL

مرورگر وب

شکل 1ــ1

همان طور که در شکل 1ــ 1مالحظه می کنید در سمت سرویس گیرنده ،تنها کدهای HTML
را برای نمایش توسط مرورگر وب داریم .در حالی که در سمت سرویس دهنده به مجموعه ای از
نرم افزار ها برای دریافت درخواست از سرویس گیرنده ،پردازش آن و آماده کردن پاسخ برای کاربر
نیازمندیم  .نرم افزارهای موجود در سمت سرویس دهنده به سه دسته کلی تقسیم می شوند:
1ــ سرویس دهنده وب (:)Web Server
در مرحله اول ،این نرم افزار ،درخواست کاربر را به صورت یک  URLدریافت کرده و بررسی
می کند و صفحه وب درخواست شده در  URLرا یافته ،سپس آن را به سرویس دهنده برنامه کاربردی
تحویل می دهد( .مرحله  ٢در شکل 1ــ )1بنابراین سرویس دهنده وب به صورت مستقیم درخواست
کاربران را دریافت می کند و به آنان پاسخ می دهد.
2ــ سرویسدهنده برنامه کاربردی وب Web Application Programming Server
یک نرم افزار است که به سرویس دهنده وب ،کمک می کند که محتویات صفحه را به صورت پویا
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تولید کند .به این صورت که سرویس دهنده برنامه کاربردی ،باید صفحه وب پویای مورد درخواست
کاربر (که به صورت کدهای زبان برنامه نویسی وب است) را پردازش کرده و سپس داده های مورد نیاز
این صفحه را از سرویس دهنده منبع داده ای( )Data base Serverدرخواست نماید  .دقت کنید که
هنوز کار سرویس دهنده برنامه کاربردی تا اینجا تمام نشده است( .مرحله  ٣شکل 1ــ)1
نکته  :به سرویس دهنده برنامه کاربردی وب« ،سرویس دهنده زبان برنامه نویسی وب» هم می گوییم.
3ــ سرویس دهنده منبع داده ای ()Data Base Server
این سرویس دهنده باید داده های درخواست شده را از درون بانک و جداول داده ای خود
استخراج کرده و به سرویس دهنده برنامه کاربردی برگرداند( .مرحله  4شکل 1ــ )1سپس سرویس دهنده
برنامه کاربردی ،ترجمه نهایی کدهای زبان برنامه نویسی وب را به همراه اطالعات استخراج شده از منبع
داده ای ،آماده می کند و در اختیار سرویس دهنده وب قرار می دهد (مرحله  5شکل 1ــ )1تا در قالب
یک فایل  HTMLبه عنوان پاسخ برای سرویس گیرنده ارسال شود (مرحله  6شکل 1ــ.)1
نکته  :به سرویس دهنده منبع داده ای ،سرویس دهنده پایگاه داده هم گفته می شود.
2ـ1ـ انواع سرویس دهنده های وب برای تولید صفحات وب پویا
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با توجه به این که در مراحل ساخت و طراحی صفحات وب ،کدهای نوشته شده ،باید تست و
عیب یابی شوند ،الزم است در یک سرویس دهنده بارگذاری شوند تا در هر مرحله بتوان نتیجه اجرا
را مشاهده نمود.1
با توجه به محیط و زبان برنامه نویسی ،سرویس دهنده های مختلفی قابل استفاده هستند  .مهم ترین
سرویس دهنده های وب( coldfusion , IIS ،کلد فیوژن) و ( Apacheآپاچی) هستند.
این سرویس دهنده های وب تفاوت هایی از لحاظ ساختاری دارند .برای این که سرویس دهنده
وب بتواند به درستی کار کند ،باید فایل هایی که مربوط به صفحات وب سایت هستند ،در یک مسیر
مشخص که برای سرویس دهنده قابل شناسایی باشد،کپی شوند .چنانچه از سیستم عامل ویندوز
استفاده شود ،مسیر پیش فرض برای ذخیره داده های سایت در هر کدام از سرویس دهنده  ها ،مانند
جدول ١ــ ١است.
1ــ درواقع این سرویس دهنده که برای تست استفاده می شود ،به صورت محلی ،یعنی روی دستگاه  clientنصب می شود تا

برنامه نویس بتواند ارتباط بین سرویس گیرنده و سرویس دهنده را جهت تست به صورت محلی بر روی دستگاه انجام دهد.

جدول 1ــ1ــ مسیر پیش فرض در سرویس دهنده  های مختلف
سرویس دهنده وب
Cold Fusion
IIS

Apache

مسیر پیش فرض

\ Cold Fusion\wwwroot
\inetpub\wwwroot
\apache\htdoc

نکته  :تمام مسیرها به طور پیش فرض در درایوی که ویندوز در آنجا نصب شده ،ایجاد می شوند
اما شما هنگام نصب می توانید آن را تغییر دهید.
برای تست و بررسی سایت و مشاهده صفحات وب درمرورگر از طریق هر یک از
سرویس دهنده  های وب ،باید مسیرهای مشخصی را در نوار آدرس مرورگر درج کنید .این مسیر برای
هر کدام از سرویس دهنده  ها در جدول 2ــ 1درج شده است.
جدول 2ــ1ــ مسیر پیش فرض در سرویس دهنده های مختلف
سرویس دهنده وب
Cold Fusion
IIS

Apache

آدرس مشاهده صفحات

http://localhost:8500 /
http://localhost /
http://localhost

این مسیرها برای مشاهده صفحه وبی که آن را به صورت پویا طراحی کرده اید به کار می رود .به
این صورت که با توجه به نوع سرویس دهنده  ،باید مسیر محلی مناسب به همراه نام صفحه وب را در نوار
آدرس مرورگر درج کرده ،سپس آن را اجرا کنید.
3ـ1ـ پارامترهای مهم در انتخاب سرویس دهنده زبان برنامه نویسی وب

سرویس دهنده برنامه کاربردی ،یک نرم افزار است که به سرویس دهنده وب کمک می کند
تا محتویات صفحه را به صورت پویا تولید کند .طراحان وب چند نکته اساسی را برای انتخاب
سرویس دهنده زبان برنامه نویسی تحت وب در نظر می گیرند:
1ــ هزینه :هر سرویس دهنده زبان برنامه نویسی وب با توجه به نوع کارایی ،هزینه های متفاوتی
را برای شما ایجاد می کند ،لذا باید قبل از هر چیز ،میزان مجاز برای صرف هزینه را در نظر بگیرید.
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2ــ فن آوری سرویس دهنده وب :نرم افزار  Dreamweaverامکان استفاده از فناوری های
سرویس دهنده وب مختلف وجود دارد که مهم ترین آنها عبارتند از:
Cold Fusion
IIS
Apache
نوع فناوری سرویس دهنده وب که از آن بهره می گیرید مستقیماً در انتخاب سرویس دهنده زبان
برنامه نویسی وب دخالت دارد و هر سرویس دهنده زبان برنامه نویسی وب نیز با زبان برنامه نویسی خاصی
کار می کند.
هر سرویس دهنده وبی قادر نیست با تمام انواع سرویس دهنده  های زبان برنامه نویسی وب به طور
هماهنگ کار کند .لذا الزم است پس از انتخاب نوع سرویس دهنده وب ،سرویس دهنده برنامه کاربردی
را طوری انتخاب کند که بتوانند به طور تعاملی با یکدیگر فعالیت کنند .به عنوان مثال  Apacheبه خوبی
می تواند با  PHP serverکار کند.
3ــ نوع سرویس دهنده پایگاه داده (منبع داده ای) :از آن جا که سرویس دهنده زبان
برنامه نویسی وب داده های مورد درخواست کاربر را از آنجا تأمین می کند باید در انتخاب سرویس دهنده
منبع داده ای دقت کنیم که با سرویس دهنده زبان برنامه نویسی وب مورد نظر سازگاری داشته باشد .از
انواع سرویس دهنده  های منبع داده ای می توان  My SQL , SQL Serverرا نام برد.
4ــ زبان برنامه نویسی وب :سرویس دهنده یک زبان برنامه نویسی ،به طور کلی مترجم یا
مفسرآن زبان است .مثال ً  PHP Serverسرویس دهنده زبان  PHPاست.
جدول 3ــ 1نوع فناوری سرویس دهنده وب و سرویس دهنده برنامه کاربردی مورد استفاده برای
هر یک را نشان می دهد .این فناوری ها به عنوان نمونه ذکر شده اند و می توانند شامل طیف گسترده ای
از انواع سرویس دهنده ها باشند.
جدول 3ــ1ــ نوع فناوری سرویس دهنده وسرویس دهنده برنامه کاربردی مورداستفاده آن
فناوری سرویس دهنده فناوری سرویس دهنده
وب
منبع داده ای
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Mssal

MSSQL
MySQL

Cold Fusion
IIS
Apache

سرویس دهنده زبان برنامه نویسی
تحت وب

Cold Fusion

)ASP(Active Server Page
PHP server

زبان برنامه نویسی

CFML (Cold Fusion
)Markup Language
ASP
PHP

4ـ1ـ ویژگی های زبان برنامه نویسی PHP

هر کدام از زبان های  Server Sideکه برای طراحی صفحات وب به کار می روند ،ویژگی هایی
دارند که آنها را از سایر زبان ها متمایز می کند .برخی از این ویژگی ها عبارتند از امنیت ،سرعت ،سادگی
اجرا ،سادگی دستورالعمل های برنامه نویسی و قابلیت انعطاف.
زبان  PHPیکی از ساده ترین و سریع ترین زبان های طراحی صفحات پویا است.
 PHPمخفف عبارت  Perl Hypertext Preprocessorاست و برای نوشته شدن کدهای
برنامه ،نیاز به محیط خاصی ندارد و کدهای آن را به راحتی می توانید در محیط ساده Notepad
بنویسید .این زبان یک رقیب قدرتمند برای زبان برنامه نویسی  ASPاز شرکت مایکروسافت به شمار
می رود.
یکی دیگر از خصوصیات مهم  ،PHPمتن باز بودن این زبان برنامه نویسی است و به طور کامال ً
رایگان از طریق اینترنت در اختیار برنامه نویسان قرار دارد .ساختار و امکانات  PHPبه شکل مستقل از
سیستم عامل طراحی شده است و این بدان معنا است که روی هر سیستم عاملی اجرا می شود .به عنوان مثال
برنامه نویس می تواند برنامه خود را در محیط سیستم عامل ویندوز بنویسد و سپس آن را بدون محدودیت به
سیستم عامل لینوکس انتقال دهد .به این خاصیت اصطالحاً platformــ Crossگفته می شود.
  5ـ1ـ نصب و راه اندازی برنامه های سرویس دهنده

همان طور که می دانید برای استفاده از امکانات یک زبان برنامه نویسی ،باید قبل از هر کاری
برنامه ها و نرم افزارهای الزم برای اجرای آن را روی سیستم خود ،نصب کنید؛ زبان  PHPنیز از این
قاعده مستثنی نیست و برای شروع کار با آن و طراحی صفحات وب پویا باید نرم افزارها و سرویس های
 MySQLو  Apacheو  PHPرا به طور مجزا نصب و راه اندازی نمایید.
آماده کردن سیستم به منظور برنامه نویسی به زبان  PHPو اجرای آن باید با دقت و حوصله
فراوان انجام شود و حتی اگر یکی از مراحل کار به اشتباه انجام شود ،ممکن است مجبور شوید تمام
مراحل را از ابتدا انجام دهید.
پس از نصب هر کدام از برنامه های فوق ،الزم است تنظیمات هرکدام ،مطابق دستورالعمل
مشخص ،انجام شود.
برنامه های سرویس دهنده  ای وجود دارند که مجموع امکانات و سرویس های الزم برای
ساخت بدون دردسر صفحات وب پویا را به طور یکجا ،در اختیار طراحان وب قرار می دهند.
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در سیستم عامل ویندوز برنامه های متعددی وجود دارند که  PHPرا به همراه سایر نرم افزارهای
مورد نیاز برای برنامه نویسان ،ارائه می دهد .چند مورد از پر استفاده ترین این برنامه ها عبارتند از:
 XAMP , PHPtraid , EasyPHP , WAMP Serverو  .SQLwareهر کدام از این برنامه ها را نصب
کنید ،برنامه های  Apacheو  MySQLو  PHPنیز نصب می شوند و نیاز به نصب به طور جداگانه ندارند.
از بین این برنامه ها  WAMP Serverاز محبوبیت بسیار زیادی بین برنامه نویسان PHP
برخوردار است.
  6ـ1ـ نصب برنامه WAMP Server

پس از تهیه دیسک فشرده مربوط به این برنامه و یا دانلود آن از اینترنت ،نرم افزار  WAMPرا
روی سیستم خود نصب کنید.
نکته  :در این کتاب از  WAMP Serverنسخه  2. 1 . eبه دلیل سادگی نصب و تنظیمات آن
استفاده شده است .برای نصب کافیست پس از اجرای فایل نصب و در ویزارد مربوط به آن ،مقادیر
پیش فرض را با زدن دکمه  Nextقبول کرده و به این ترتیب نصب انجام می شود.
دقت کنید که مسیر ریشه برای قرار دادن فایل های مربوط به سایت ،به طور پیش فرض در
همان شاخه نصب  ،WAMPپوشه  WWWانتخاب شده است .اگر مایل بودید می توانید این مسیر را
عوض کرده و مسیر مورد نظر خودتان را برای ذخیره فایل ها و اطالعات مربوط به سایت تعیین کنید.
چگونگی این عمل در مطالعه آزاد در انتهای همین فصل توضیح داده شده است.
نکته  :این مسیر را به خاطر بسپارید زیرا از این پس برای این که بتوانید برنامه های خود را اجرا
کنید ،حتماً باید آنها را در این پوشه ذخیره کنید.
پس از نصب  ،WAMPروی ناحیه تذکر از نوار وظیفه یک آیکن به شکل حرف  Wسبز رنگ
ظاهر می شود(.شکل 2ــ)1
شکل 2ــ1
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ظاهر شدن این آیکن با رنگ های قرمز یا نارنجی به این معناست که سرویس ها به طور کامل در
حال اجرا نیستند و یا این که به درستی عمل نمی کنند(.شکل 3ــ)1

شکل 3ــ1

در این صورت برای اجرای مجدد سرویس ها ،روی آیکن  Wکلیک کنید و مطابق شکل 4ــ1
پنجره برنامه باز می شود و سپس روی گزینه  Restart All Servicesکلیک کنید.

شکل 4ــ1

نکته  :قبل از نصب برنامه  ،WAMPاز نصب نبودن سایر ف ّناوری های سرویس دهنده وب مثل
 IISاطمینان حاصل کنید .چرا که وجود  IISهم می تواند موجب شود که سرویس های  WAMPکامل
اجرا نشده و به رنگ سبز درنیاید.همچنین باید با کاربر  Administratorبه ویندوز وارد شده باشید.
نکته  :پس از نصب برنامه  WAMPدیگر نیازی به نصب  Apacheو  MySQLو  PHPبه طور
مجزا نیست می توانید بدون درگیر شدن مستقیم با تنظیمات این برنامه ها ،کار با زبان  PHPرا شروع کنید.
پس از نصب  WAMPمی توانید عملیات برنامه نویسی  PHPرا آغاز کنید و پس از ذخیره هر
برنامه در مسیر ریشه سایت یعنی همان پوشه  ،WWWاجرای آن را توسط مرورگر مشاهده کنید.
برای اجرای برنامه ای که نوشته اید باید روی آیکن  Wکلیک کرده و در باالترین قسمت پنجره برنامه
( WAMPشکل 4ــ )1گزینه  Local Hostرا کلیک کرده سپس مرورگری برای شما باز می شود که
در نوار آدرس آن  Local Hostرا مشاهده می کنید ،در مقابل  Local Hostنام صفحه وب (برنامه
 )PHPخود را نوشته و اجرا کنید  .مثال ً اگر نام فایل خود را  test.phpگذاشته باشید در نوار آدرس
باید بنویسید:
http://localhost/test.php
9

مطالعه آزاد

در صورت عدم استفاده از  WAMPیا سرویس دهنده  های مشابه ،باید Apache, PHP
و  MySQLرا یکی پس از دیگری نصب و پیکربندی نمایید  .روش پیکربندی این برنامه ها به
اختصار به صورت زیر است:
پیکربندی PHP
در مسیر نصب  ،PHPفایل  php.ini- distرا پیدا کنید .
این فایل را به  php.iniتغییر نام داده ،سپس آن را در مسیر نصب ویندوز و در پوشه
 system32کپی کنید.
 PHPبرای تنظیم عملیات مختلفی که روی سرویس دهنده انجام می دهد ،از دستورالعمل هایی
که درون فایل  php.iniقرار داده شده است ،استفاده می کند و برنامه نویس می تواند بسته به
نیازخود این فایل را تغییر دهد.
دسترسی به این فایل از طریق  WAMPنیز امکان پذیر است ،برای باز کردن این فایل در
شکل 4ــ ،1در زیر منوی  ،PHPروی گزینه  php.iniکلیک کنید.

بسته های نرم افزاری ٣
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شکل 5ــ1ــ فایل php.ini

پیکربندی Apache
برای پیکربندی سرویس دهنده وب  ،Apacheفایلی با نام  httpd.confدر نظر گرفته شده
است .این فایل دستورات مختلفی برای پیکربندی و مدیریت رفتارهای مختلف سرویس دهنده
دارد .برای دسترسی به این فایل در شکل 4ــ 1در زیر منوی  ،Apacheگزینه httpd.conf
را انتخاب کنید.
در ابتدای هر سطر از فایل های مربوط به پیکربندی  PHPیا  ،Apacheیکی از عالئم #
یا ; قرار گرفته است .این دو کاراکتر برای درج توضیحات یک خطی به کار برده می شوند،
به این معنا که هنگام اجرا هر سطری که در ابتدای آن یکی از این دو عالمت درج شده باشد،
نادیده گرفته می شود و برای فعال کردن آن باید این کاراکترها از ابتدای سطر برداشته شوند.
(شکل   5ــ)1
نکته  :سعی کنید فقط در مواقع لزوم و مطابق دستورالعمل محتویات فایلهای httpd.conf
و  php.iniرا دست کاری کنید .در غیر این صورت حتی ممکن است عملکرد این برنامه ها به
طور کلی مختل شود.
نکته  :برای تغییر مسیرپیش فرض  WWWمی توانید در فایل  httpd.confدر زیر قسمت
 ،Document Rootبه جای مسیر  ،WWWمسیر مورد نظر خود را درج نمایید .البته این
کار برای برنامه نویسان مبتدی توصیه نمی شود.
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چکیده فصل
محتویات صفحات ایستا از طریق کدهایی تعیین می شود که از قبل نوشته شده اند .اما
محتویات صفحات پویا از قبل به طور کامل و ثابت تعریف نمی شوند بلکه زمانی که یک داده یا
گروهی از داده ها درخواست می شوند ،درخواست مطرح شده به سرویس دهنده اعالم می شود.
سرویس دهنده با استفاده از برنامه های مخصوص ،جواب مناسب را یافته ،آنها را به صورت
کدهای  HTMLدر می آورد و سپس آن را برای سرویس گیرنده ارسال می کند.
صفحات وب از نظر ماهیت تعامل با سرویس گیرنده به دو گروه تقسیم می شوند:
صفحات وب پویا ( :)Dynamicدارای تعامل با کاربر هستند و محتویاتشان با
درخواست کاربر تغییر می کند.
صفحات وب ایستا ( :)Staticدارای تعامل نیستند و محتویاتشان همواره ثابت است.
زبان های برنامه نویسی به طور کلی به دو دسته اصلی تقسیم می شوند:
Client Side
Server Side
مهم ترین سرویس دهنده  های وب ( Coldfusionکلد فیوژن) IIS ،و ( Apacheآپاچی)
هستند.
سرویس دهنده برنامه کاربردی وب ،یک نرم افزار است که به سرویس دهنده وب کمک
می کند محتویات صفحه را به صورت پویا تولید کند.
نوع سرویس دهنده وبی که از آن بهره می گیرید مستقیماً در انتخاب سرویس دهنده
برنامه کاربردی وب دخالت دارد و هر سرویس دهنده برنامه کاربردی نیز با زبان برنامه نویسی
خاصی قابل دستیابی است.
 PHPمخفف عبارت  Perl Hypertext Preprocessorاست و یکی از ساده ترین و
سریع ترین زبان های طراحی صفحات وب پویا است.
بسته های نرم افزاری ٣
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خود آزمایی
1ــ مفهوم زبان های  client sideو  server sideرا توضیح دهید .از هر کدام یک مثال بزنید.
2ــ انواع صفحات وب را از نظر ماهیت تعامل با کاربر بیان کنید.
3ــ چه عواملی در انتخاب سرویس دهنده برنامه کاربردی وب اهمیت دارد؟
4ــ ویژگی های زبان  PHPرا بیان کنید.
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فصل 2
ساختار PHP
هدف های رفتاری :
پس از آموزش این فصل هنرجو می تواند :
1ـ برچسب های معین کننده زبان  PHPرا به شکل های مختلف بنویسد.
2ـ برنامه های ساده  PHPرا در  Notepadبنویسد.
3ـ برنامه های  PHPرا در مرورگر اجرا کند.
4ـ انواع داده ها و متغیرها را تعریف و آنها را در برنامه به کار گیرد.
    5ـ عملگرهای مختلف محاسباتی را شناخته و مورد استفاده قرار دهد.
6ـ عملگرهای منطقی و مقایسه ای را بشناسد.
7ـ عملگر رشته ای الحاق را بشناسد و مورد استفاده قرار دهد.

مقدمه

در جلد اول این کتاب با شکل نوشتن برچسب ها در قالب یک فایل  HTMLآشنا شدید.
همانطور که می دانید هر زبان برنامه نویسی از استاندارد ها و قواعد مشخصی پیروی می کند طراحان
زبان  PHPنیز مانند سایر زبان های اسکریپت 1نویسی و برنامه نویسی ،ساختارهای مشخصی برای
نوشتن دستورات ،پیشنهاد داده اند که در ادامه با هر کدام از آنها آشنا خواهید شد.
تعریف :به زبانی که کدهای آن البه الی کد  HTMLنوشته و گنجانده شوند ولی متمایز از
 HTMLپردازش شوند ،زبان اسکریپت نویسی گفته می شود.
1ـ2ـ شکل نوشتن دستورات PHP

برای نوشتن دستورات  PHPچهار روش وجود دارد که در اینجا به معرفی دو روش مرسوم
می پردازیم .شما به صورت دلخواه می توانید هر کدام از این ساختارها را در برنامه مورد استفاده قرار دهید.
روش اول :

در این روش که به روش کوتاه ( )shortمعروف است،
دستورات و کدهای  PHPدرون عالئم <? ?> قرار می گیرند.

روش دوم :

?<
دستورات و کدهای PHP
>?

در این روش که به روش  XMLمعروف است،
دستورات و کدهای  PHPدرون عالئم <?  > ? phpقرار می گیرند.

<?PHP
دستورات و کدهای PHP
>?
توصیه    :به منظور تسهیل در کدنویسی و حداکثر سازگاری کدها در مرورگرهای مختلف ،توصیه
می شود برای نوشتن کدهای  PHPاز روش دوم استفاده نمایید.
 Scriptــ1
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نکته  :معموال ً کدهای  PHPدرون برچسب های  HTMLنوشته می شود و با این برچسب ها
ترکیب می شود .اما پس از نوشتن کدها ،باید فایل با پسوند  .phpذخیره شود و در صورت ذخیره فایل
با پسوند  .htmlیا  .htmکدهای  PHPاجرا نخواهند شد.
2ـ2ـ نوشتن اولین برنامه به زبان PHP

به منظور نوشتن اولین برنامه  PHPو اجرای آن کدهای زیر را در برنامه  Notepadبنویسید،
سپس فایل را با پسوند  PHP .در مسیری که پیش از این برای ریشه  WAMPتعیین کرده بودیم
(پیش فرض  ،)wwwذخیره کنید:
<>html
><body
<?php
;)(Phpinfo
>?
></body
></html
برای اجرای این فایل در مرورگر ،با کلیک روی آیکن  WAMPو انتخاب گزینه Localhost
مسیر پوشه ها و فایل های موجود در مسیر سرویس دهنده نشان داده می شود ،اگر روی عنوان فایل
کلیک کنید حاصل اجرای برنامه در پنجره مرورگر ،مشخصات کامل نرم افزار  PHPنصب شده بر
روی کامپیوتر شما خواهد بود( .شکل 1ــ)2

بسته های نرم افزاری ٣
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شکل 1ــ2

نکته  :تابع )( phpinfoمشخصات کاملی از سیستم شما به همراه اطالعاتی در مورد نسخه PHP
مورد استفاده را می دهد.
١ـ٢ـ٢ـ چاپ یک عبارت در خروجی

در زبان  PHPبرای نمایش یک عبارت در خروجی می توان یکی از دستورات  echoو یا print
را به کار گرفت.
قطعه کد زیر عبارت  Hello Worldرا در خروجی نمایش می دهد:
><html
><body
<?php
;''echo ''Hello World
>?
></body
></html
نکته  :در انتهای هر کدام از دستورات  PHPباید عالمت '';'' درج شود و در واقع عالمت سمی
کولن به عنوان جداکننده دو دستور مختلف از همدیگر به کار می رود.
به مثال زیر توجه کنید:
<?PHP
;''echo ''Hello World''; echo ''welcome
>?
خروجی Hello world welcome
در کد برنامه فوق ،با استفاده از دستور  echoعبارت  Hello Worldو پس از آن welcome
چاپ می شود ،اما این دو دستور در یک سطر نوشته شده اند ،یعنی درج عالمت '';'' در انتهای هر دستور
 echoبه معنای خاتمه دستور جاری و شروع دستور بعدی است و نیازی نیست برای درج دستور
جدید ،سطر دیگری ایجاد کنید .اما توصیه می شود برای باال بردن خوانایی برنامه از درج دو دستور
مختلف در یک سطر اجتناب کنید.
 Commentsــ1
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3ـ2ـ درج توضیحات 1در کدهای PHP
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در زبان  PHPبرای درج توضیحات یک خطی از عالمت  //یا  #و برای درج توضیحات چند
خطی از عالمت ٭ /در شروع و از عالمت /٭ برای خاتمه توضیحات استفاده می شود .
توضیحات درون کدهای برنامه خوانایی آن را باال می برد ،از این رو سعی کنید هنگام نوشتن
یک برنامه ،توضیحات مناسبی را به همراه کدهای آن ارائه دهید .توضیحات در روند اجرای برنامه و
خروجی آن تأثیری ندارد.
><html
><body
<?php
//this is a single line comment
٭/
This is
a comment
Block
/٭
#this is a single line comment
;''echo ''Hello Word
>?
></body
></html
نکته  :کدهای  phpپس از اجرا به کدهای  HTMLتبدیل می شوند .به این معنا که اگر برروی
صفحه وب فوق که حاوی کد  PHPاست و در حال نمایش توسط مرورگر است ،کلیک راست
ٔ
کنید وسپس از منوی باز شده ،گزینه  View Sourceرا انتخاب نمایید ،خواهید دید که تمام کدها به
برچسب های  HTMLتبدیل شده اند و دستورات  PHPدر آن مشاهده نمی شود .به عبارت دیگر کدهای
 PHPفقط در سمت سرویس دهنده موجودند و ما در سمت سرویس گیرنده هیچ کدی به غیر از HTML
نخواهیم داشت.

4ـ2ـ متغیرها در PHP

یکی از ویژگی های اصلی زبان های برنامه نویسی ،توانایی تعریف متغیرها است .متغیر ها مکان هایی
در حافظه هستند که برای ذخیره مقادیر انواع داده های مختلف به کار می روند .در برنامه به هر متغیر
یک نام منحصر به فرد اختصاص داده می شود که شناسایی آن را از سایر متغیرها امکان پذیر می کند.
پس از معرفی یک متغیر می توان بارها از آن در جاهای مختلف برنامه و بدون محدودیت استفاده کرد.
برای تعریف متغیرها در زبان  ،PHPعالمت  $در ابتدای نام متغیرها درج می شود .در زبان
 PHPتعریف متغیرها همزمان با مقداردهی آنها صورت می گیرد.
شکل صحیح و کلی تعریف متغیر به صورت زیر است:
;مقدار متغیر = نام متغیر$
مثال زیر یک متغیر از نوع رشته ای با مقدار  hello worldو یک متغیر از نوع عددی مقدار
 16را تعریف می کند:
<?PHP
;''$txt = ''Hello World
;$x=16
>?
نکته  :زبان  PHPبه نوع متغیرها وابسته نیست و الزم نیست هنگام تعریف متغیر ،نوع آن نیز
معرفی شود ،بلکه پس از مقداردهی به طور خودکار نوع متغیر تشخیص داده می شود .این توانایی
موجب انعطاف این زبان نسبت به بسیاری از زبان های برنامه نویسی دیگر شده است.
1ـ4ـ2ـ قواعد نامگذاری متغیرها در PHP

برای نامگذاری متغیرهای  PHPمی توانید از حروف الفبای کوچک و بزرگ ،اعداد و
 )_( Underlineاستفاده کنید.
نام هر متغیر باید با یکی از حروف الفبا یا ''_'' شروع شود و متغیرهایی که با عدد یا عالمتی غیر
از حروف الفبا یا ''_'' شروع می شوند ،نامعتبر هستند.
الزم به ذکر است که از اعداد ،فقط در ابتدای نام متغیرها نمی توان استفاده کرد و در هر جای
دیگری از نام متغیرها ،استفاده از اعداد بالمانع است.
نکته  PHP :به حروف بزرگ و کوچک حساس 1است .یعنی متغیری که در ابتدا با ترکیب
 Case sensitiveــ1
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مشخصی از حروف کوچک و بزرگ معرفی میشود ،در همه جای برنامه باید به همان صورت استفاده
شود .در غیر این صورت به عنوان متغیر دیگری در نظر گرفته میشود .بهطور مثال متغیرهای  $nameو
 $Nameبه عنوان دو متغیر متمایز از یکدیگر در نظر گرفته میشوند.
به طور مثال متغیرهایی با نام های زیر معتبرند:
$_txt
$a5Bc
$A
$a
$str23
متغیرهایی با نام زیر نامعتبر هستند:
$2a
$#txt
$+abc
$my var
برنامه زیر نحوه استفاده از متغیرها را نشان می دهد  .در این برنامه با استفاده از متغیرها ،محیط
دایره ای به شعاع دلخواه  rمحاسبه شده است:
;$PI= 3. 14
;$r= 5
; $r٭  2٭ $circumference = $PI
;echo $circumference
خروجی31/4 :
  5ـ2ـ انواع داده ها

بسته های نرم افزاری ٣
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در  PHPهشت نوع داده مختلف قابل استفاده است .که ما در این کتاب با  5نوع آنها کار
خواهیم داشت 3 .نوع دیگر را در ادامه در مطالعه آزاد می توانید مطالعه کنید .در مباحث گذشته با
روش مقداردهی متغیرها آشنا شدید .هر متغیر براساس مقداری که می گیرد ،نوع داده ای متفاوتی را
می تواند داشته باشد .شناخت انواع داده ها در به کارگیری متغیرهای استفاده شده در برنامه بسیار مؤثر
و مفید است.

پنج نوع داده قابل پشتیبانی در  PHPکه در این کتاب مورد مطالعه قرار می گیرند ،عبارتند از:
 Array , Float , String , Boolean , Integerکه در ادامه در جدول 1ــ2به معرفی ساختار
هر یک خواهیم پرداخت.
جدول 1ــ2

نوع داده

مثال

Integer

240000
0xABCD
007
100ــ

Float

3.14
2ــ+0 .9e
170000 .5ــ
54. 6E42

Boolean

True , false

String

در ادامه این نوع داده به طور دقیق بررسی شده است.

Array

در ادامه این نوع داده به طور دقیق بررسی شده است.

نکته  :در جدول 1ــ 2در سطر  integerمثال دوم  0xنشانه کد هگزادسیمال (مبنای  )16می باشد.
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مطالعه آزاد

عالوه بر انواع داده ای که مطرح شدند ،سه نوع داده دیگر در  PHPکاربرد دارند که
عبارتند از:
Object
این نوع داده در مباحث مربوط به شیء گرایی کاربرد دارد و همانند نوع داده آرایه ،یک
نوع ترکیبی به شمار می رود.
Resource
این نوع داده اختصاصی بوده و در نسخه های جدید  PHPتعریف شده است .متغیر
 Resourceمی تواند یک فایل باز شده ،یک اتصال به پایگاه داده و یا هر نوع داده خارجی
دیگری را شامل شود.
در برنامه برخالف انواع داده دیگر ،نمی توان این نوع داده را مستقیماً مقداردهی کرد و
نسبت به سایر انواع ،کاربرد محدودتری دارد.
Null
اگر متغیری از این نوع داده تعریف شده باشد ،شامل هیچ مقداری نیست ،به این معنا که
یا مقدار  Nullبه آن اختصاص داده شده و یا اینکه مقدار آن توسط توابع ویژه ای در PHP
حذف شده است.

1ـ5ـ2ـ string
به چند کاراکتر که در کنار یکدیگر قرار می گیرند ،اصطالحاً رشته ( )stringگفته می شود.
برای معرفی و مقداردهی یک مجموعه کاراکتر به یک متغیر ،از عالئم '' ''و یا ' ' استفاده می شود.
مثال :

بسته های نرم افزاری ٣
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<?php
;''!$txt1= ''Hello World
;echo $txt1
>?

!Hello World
خروجی:
در یک دستور  echoمی توان دو یا چند عبارت را در خروجی در کنار هم نمایش داد ،برای
مشخص کردن چند متغیررشته ای یا رشته در کنار هم ،می توان از کاراکتر نقطه ( ).بین هر دو مورد
از آنها استفاده نمود.
کاراکتر نقطه ،برای الحاق (چسباندن) دو رشته به یکدیگر به کار می رود و یکی از اصلی ترین
عملگرهای مربوط به رشته ها به شمار می رود.
مثال زیر ،روش به کارگیری این عملگر را به خوبی نشان می دهد:
<?php
;''!$txt1= ''Hello World
;''!$txt2=''what a nice day
;echo $txt1 .'' ''. $txt2
>?
!Hello World! what a nice day
خروجی:
در این مثال بین دو متغیر رشته ای  $txt1و  ،$txt2یک کاراکتر فاصله ( )spaceبه منظور جدا
کردن مقدار دو متغیر قرار داده شده و به متغیرهای  $txt1و  $txt2الحاق شده است.
تمرین  :سه متغیر جداگانه تعریف کنید و به هر کدام از آنها به ترتیب روز ،ماه و سال تولد خود
را نسبت دهید ،سپس با استفاده از یک دستور  echoتاریخ تولد خود را به صورت روز/ماه/سال در
خروجی نمایش دهید.
٢ـ١ـ٥ـ٢ـ استفاده از متغیرها در دستور echo

بین عالئم نقل قول جفتی ('' '') و نقل قول تکی (' ') یک تفاوت مهم وجود دارد .اگر به هنگام
انتساب یک مقدار به یک متغیر از '' '' استفاده کنید ،در داخل نقل قول می توانید از متغیرهای مختلف
استفاده نمایید ،امادر دستور  ،echoدر صورت استفاده از متغیرها در عالئم ' ' نام متغیر به عنوان یک
رشته ثابت در نظر گرفته شده ،و بدون در نظر گرفتن محتوای آن چاپ می شود ،با دقت در مثال زیر این
موضوع به خوبی آشکار می شود:
<?php
;''!$txt= ''Hello World
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;$x=16
;''>echo ''string is: $txt''.''<br/
;''>echo ''……………………….''.''<br/
;’echo ‘my variable is: $x
>?
!string is: Hello World
……………………….
my variable is: $x

خروجی:

درج < >/brمقابل دستور  echoیک سطر جدید در خروجی ایجاد می کند .نوشتن مثال فوق
بدون < >/brخروجی را به صورت زیر نمایش خواهد داد:
خروجی:
string is: Hello World!………………………. my variable is: $x
2ـ5ـ2ـ array

بسته های نرم افزاری ٣
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در  PHPهر آرایه مجموعه ای اندیس دار به همراه مقدار است و به عبارت دیگر هر آرایه گروهی
از متغیرهای کنار هم است که ارجاع به آنها از طریق یک نام مشترک صورت می گیرد .آرایه ها روش
بسیار مفیدی برای گروه بندی اطالعات مرتبط به هم هستند .در  PHPآرایه هایی از انواع مختلف را
به صورت یک یا چند بعدی می توان ایجاد نمود.
اگر یک لیست از متغیرهای هم نوع را داشته باشید و بخواهید آنها را ذخیره کنید می توانید از
ساختار آرایه ای استفاده نمایید.
آرایه ها قادرند تعداد زیادی متغیر را با یک نام یکسان ذخیره کنند و پس از آن برای شناسایی
تک تک عناصر آرایه می توان از اندیس هر عنصر استفاده نمود.
بهطور مثال برای ذخیره اسامی  20نفر از هم کالسیهای خود میتوانید یک آرایه تعریف کنید که
دارای  20عنصر از نوع رشته باشد:
رشته 20

…

رشته 3

رشته 2

ساختار آرایه ای از نوع  stringبا  20عنصر

رشته 1

شکل کلی تعریف یک آرایه به صورت زیر است:
(مقدار عنصر آخر…  ,مقدار عنصر دوم  ,مقدار عنصر اول )  = arrayنام آرایه $
مثال :

در مثال زیر یک آرایه با نام  carsتعریف شده است .این آرایه دارای چهار عنصر است .که
مقداردهی عناصر آن هنگام تعریف آرایه ،صورت گرفته است:
<?php
;)''$cars=array(''Samand'' , ''Pars'' , ''L90'' , ''Pride
>?
در  PHPپس از ایجاد آرایه ،برای هر کدام از عناصر آن به طور خودکار یک اندیس اختصاص
داده می شود ،اندیس های عناصر به طور خودکار از عدد صفر آغاز می شود.
با توضیحات فوق می توان گفت اندیس عناصر آرایه مثال فوق به صورت زیر در نظر گرفته می شود:
;''$cars[0]=''Samand
;''$cars[1]=''Pars
;''$cars[2]=''L90
;''$cars[3]=''Pride
مثال :

می خواهیم مورد اول از عناصر آرایه  carsرا در خروجی نمایش دهیم:

خروجی:

<?php
;)''$cars=array(''Samand'' , ''Pars'' , ''L90'' , ''Pride
;]Echo $cars[0
>?
Samand

تمرین  :نام عناصر آرایه  carsمربوط به مثال قبل را در خروجی نشان دهید.
دسترسی به کاراکترهای تشکیل دهنده یک رشته ،مانند دسترسی به عناصر آرایه است.
یک رشته همانند آرایه ای از کاراکترها ذخیره می شود و برای دسترسی به هر کدام از عناصر آن
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می توان نام متغیر رشته ای به همراه اندیس کاراکتر را به کار برد ،در این صورت اندیس کاراکتر را باید
درون {} یا [] قرارداد.
مثال :

مثال زیر اولین و هفتمین کاراکتر یک رشته را در خروجی چاپ می کند.

<?php
;''$str= ''Hello World
;'' echo ''first character is: ''.$str{0}.'' and
;'']echo ''seventh character is: $str[6
>?

خروجی:

first character is: H and seventh character is:W

نکته  :اندیس عناصر رشته مانند آرایه ها از صفر شروع می شود.
  6ـ2ـ دو تابع کاربردی در ارتباط با متغیرها
تابع ( )isset

یکی از توابع مهم و کاربردی در  PHPتابع () issetاست ،توسط این تابع میتوان از معرفی شدن
متغیرها اطمینان حاصل کرد.
اگر متغیر مورد نظر قبال ً تعریف شده باشد ،مقدار  trueو در غیر این صورت مقدار false
را بر میگرداند.
فرض کنید در برنامهای به مقدار یک متغیر نیاز داریم ،اما نمیدانیم که این متغیر قبال ً معرفی و
مقدار شده است یا خیر ،دراین صورت می توانیم از تابع () issetبرای بررسی این مسأله استفاده میشود.
مثال :
بسته های نرم افزاری ٣
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))if (isset($first_name
{
; ''print ''$first_name is set
}

در  PHPعالوه بر دستور  echoمی توان از دستور  printبرای نمایش در خروجی استفاده نمود.
تابع () unset
این تابع برای حذف و از بین بردن متغیرها در حافظه به کار برده می شود.
مثال :

پس از اجرای این کد  $aدر برنامه شناخته شده نخواهد شد.

;$a= si
;)unset($a

7ـ2ـ ثابت ها

یکی از امکانات اغلب زبان های برنامه نویسی قابلیت استفاده از ثابت ها است .ثابت ها مقادیری
هستند که در طول اجرای برنامه بدون تغییر باقی می مانند.
به منظور تعریف ثابت ها از کلمه کلیدی  defineاستفاده می شود.
نکته  :فقط داده هایی از نوع  Float , String , Boolean , Integerقابل استفاده در
ثابت ها هستند.
شکل کلی تعریف ثابت ها به صورت زیر است:
;)مقدار ثابت '' ,نام ثابت''(define

ثابت ها در همه جای برنامه قابل دسترسی بوده و اصطالحاً به صورت سراسری ( )globalدر
نظر گرفته می شوند.
برای دسترسی به ثابت ها در طول برنامه ،نیازی به عالمت  $نیست و دسترسی به آن توسط نام
ثابت صورت می گیرد.
در مثال زیر یک ثابت تعریف و توسط دستور  echoدر خروجی چاپ می شود:
<?php
;)define(''pi'',3.14
;echo ''pi is: ''.pi
>?
pi is:3. 14
خروجی:
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نکته  :قوانین نامگذاری ثابت ها همانند متغیرهاست و باید با یکی از حروف الفبا و یا کاراکتر
(_) شروع شود.
نکته  :نام ثابت را در دستور  echoنباید داخل '''' گذاشت.
   8ـ2ـ انواع عملگرها

عملگر نمادی است که عملیات خاصی را روی متغیرها انجام می دهد.
زبان  PHPبسته به نوع متغیرها ،عملگرهای متعددی را پشتیبانی می کند.
عملگرهای اصلی  PHPعبارتند از:
1ــ عملگرهای ریاضی (محاسباتی)
2ــ عملگرهای مقایسه ای
3ــ عملگرهای منطقی
4ــ عملگرهای رشته ای
1ـ      8ـ2ـ عملگرهای ریاضی (محاسباتی)

در جدول زیر لیست انواع عملگرهای ریاضی که در  PHPپشتیبانی می شوند ارائه شده است.
جدول 2ــ2
نتیجه

مثال به ازای $y=5 $x=2

3

5-$x

4

10

$x+2

$x 5
٭

2/5

$y/$x=5/2

1
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عملگرهای ریاضی

عملکرد

عملگر

تفریق

-

جمع

ضرب

تقسیم

+

٭

/

$y٪$x=5٪2

باقیمانده تقسیم

%

3

$x++

2

$x--

یک واحد افزایش و
انتساب

++

یک واحد کاهش و
انتساب

--

عملگرهای افزایش و کاهش به اندازه  1واحد به ترتیب به متغیر اضافه کرده یا از آن کم می کنندو
مقدار جدید را داخل متغیر قرار می دهند.
مثال :

;$a=5
;$a++
;++$a
در مثال باال ابتدا متغیر  aاز نوع عددی با مقدار  5تعریف شده است ،در خط دوم با استفاده از
عملگر ++یک واحد به آن اضافه شده ،یعنی مقدار  aبه  6تغییر پیدا می کند ،در خط سوم نیز مجدد ًا
یک واحد دیگر به  aافزوده می شود که در نهایت مقدار  aبرابر با  7می شود .این دو دستور معادل هم
هستند و فقط در یک مورد با هم تفاوت دارند ،به مثال بعد توجه کنید:
مثال :

;$a=5
; $b=$a ++
در اینجا پس از مقدار دادن به  ،aبه دلیل این که عملگر ++بعد از نام متغیر آمده ،ابتدا مقدار
فعلی ( aیعنی  )5در  bریخته می شود و بعد به متغیر  aیک واحد افزوده می شود  .یعنی در پایان برنامه
متغیر  aبرابر با مقدار  6و متغیر  bبرابر با مقدار  5خواهد بود  .به عبارت دیگر این یک دستور؛
 $b=$a++به ترتیب معادل دو دستور زیر می باشد.
;$b=$a
;$a=$a+1
مثال :

;$a=5
;$b=++$a
به مجموعه دستورات فوق دقت کنید ،این مثال به دلیل این که عملگر  ++قبل از نام متغیر آمده،
در ابتدا یک واحد به  aاضافه می شود یعنی مقدار  aبه  6تغییر کرده و بعد مقدار  aکه در حال حاضر
 6است ،در  bهم ریخته می شود و در پایان خط سوم متغیرهای  aو  bحاوی عدد  6هستند .به عبارت
دیگر این دستور؛  $b=++$aبه ترتیب ،معادل دو دستور زیر می باشد:
;$a=$a+1
;$b=$a
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شیوه عملکرد  --نیز مشابه  ++است با این تفاوت که در  --عمل کاهش انجام می شود.
2ـ    8ـ2ـ عملگرهای مقایسه ای

این عملگرها برای مقایسه بین اعداد و متغیرها به شکل های مختلف صورت می گیرد و نتیجه این
مقایسه یک مقدار ( Booleanدرست یا غلط) است( .جدول 3ــ)2
جدول 3ــ2
عملگر
==

مثال
8==5
مقدار  falseبرگردانده می شود.
2==2
مقدار  trueبرگردانده می شود.
8!=5
مقدار  trueبرمی گرداند.
8><5
مقدار  trueبرمی گرداند.
8>5
مقدار  falseبرمی گرداند.
8<5
مقدار  trueبرمی گرداند.
8<=5
مقدار  trueبرمی گرداند.
8>=5
مقدار  falseبرمی گرداند.
5===5
مقدار  trueبرگردانده می شود.
‘2===’2
مقدار  falseبرگردانده می شود.

==!

5!==5
مقدار  falseبرگردانده می شود.
‘2!==’2
مقدار  trueبرگردانده می شود.

=!
<>
>
<
=<
=>
===
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رفتار عملگرهای =! و <> و مشابه است و با یکدیگر تفاوتی ندارند .به معنی «مخالف» یا
«نامساوی» هستند.
عملگرهای === و == برای بررسی مساوی و یا نامساوی بودن پارامترهای مختلف به کار
می روند ،اما این دو تفاوت های ساختاری با یکدیگر دارند.
در عملگر === مقایسه براساس نوع و مقدارانجام می شود ،اما در عملگر == مقایسه فقط
براساس مقدار صورت می گیرد.
برای روشن شدن موضوع ،به مثال های زیر دقت کنید.
مثال :

;$a=3
;''$b=''3
;$a==$b
در دستور سوم ارزش  trueبرگردانده می شود زیرا ابتدا متغیر  $bنوع رشته ای به نوع عددی
تبدیل می شود و سپس مقایسه صورت می گیرد .
همان طور که اشاره شد ،اگر بخواهیم تبدیل نوع صورت نگیرد و مقایسه با انواع یکسان صورت
گیرد ،باید از عملگر === استفاده کنیم:
مثال :

دستور سوم مقدار  falseرا بر می گرداند ،زیرا  $aو  $bهم نوع نیستند.

;$a=7
;''$b=''7
;$a===$b

3ـ    8ـ2ـ عملگرهای منطقی

نتیجه برگشت داده شده در این دسته از عملگرها مشابه عملگرهای مقایسه ای است .
(عملگرهای منطقی نیز نتیجه  trueیا  falseرا بر می گردانند).
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جدول 4ــ2
مثال به ازای  $x=6و $y=3

عملکرد

عملگر

$x<10 && $y>1
مقدار  trueرا بر می گرداند.

( andمعادل حرف «و» در جمالت محاوره ای
فارسی)

&&

)($x==5 || $y==5
مقدار  falseرا برمی گرداند.

( orمعادل حرف «یا» در جمالت محاوره ای
فارسی)

||

)($x!==$y
مقدار  trueرا بر می گرداند.

( notنقیض – نفی کننده)

!

زبان  PHPدر عملگر منطقی && ،دو عملوند && را بررسی می کند و اگر هر دو  trueبودند،
نتیجه  trueرا بر می گرداند .در غیر این صورت ،مقدار برگشت داده شده در این عملگر false ،خواهد بود.
همچنین در دستور || دو عملوند || را بررسی می کند حتی اگر یکی از دو طرف  trueبودند ،نتیجه  trueرا
بر می گرداند و تنها در صورتی نتیجه  falseمی شود که هر دو متغیر یا عبارت منطقی false ،باشند.
4ـ     8ـ2ـ عملگرهای رشته ای

عملگر الحاق یا چسباندن ()Concatenation

عملگر (  ) .برای چسباندن رشته ها به یکدیگر به کار می رود.با این عملگر ،پیشتر در قسمت
رشته ها آشنا شدید.
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مطالعه آزاد

عملگرهای تجمعی
یکی از مسائلی که مورد توجه برنامه نویسان حرفه ای قرار می گیرد ،سرعت نوشتن و سرعت
اجرای دستورات توسط پردازنده است .
در اغلب زبان های برنامه نویسی که امروزه به کار می روند ،امکان استفاده از عملگرها به
شکل تجمعی است.
عملگرهای تجمعی با سرعت باالتری توسط پردازنده اجرا می شوند و برنامه نویسان
حرفه ای به جای شکل ساده عبارات ،توسط عملگرهای محاسباتی ،آنها را به صورت
تجمعی به کار می برند.
جدول 5ــ2

عملگرهای تجمعی
صورت مشابه عملگر

مثال

عملگر

$x=$y

$x=$y

=

$x=$x +$y

$x+=$y

=+

$yــ $x=$x

 =$yــ $x

=-

$y٭ $x=$x

=$y٭$x

=

$x=$x /$y

$x/=$y

=/

$x=$x .$y

$x.=$y

=.

$x=$x ٪$y

$x٪=$y

=٪

٭

در هر ردیف جدول فوق ،یکی از عملگرهای تجمعی به همراه مثال بیان شده است .در
ستون ''صورت مشابه عملگر'' ،شکل ساده آن بیان شده است به طور مثال  $x+=$yمانند
 $x=$x +$yعمل می کند.
نوشتن عملگرها به صورت تجمعی ،سرعت اجرای برنامه را باال می برد.
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چکیده فصل
پراستفاده ترین روش برای نوشتن کدهای  PHPبه شکل زیر است:
<?PHP
دستورات و کدهای PHP
>?
در زبان  PHPبرای نمایش یک عبارت در خروجی ،یکی از دستورات  echoو یا print
استفاده می شود و در انتهای هر کدام از دستورات  ،PHPباید عالمت '' ; '' درج شود.
در زبان  PHPبرای درج توضیحات یک خطی از عالمت  //یا  #و برای درج توضیحات چند
خطی از عالمت ٭ /در شروع و از عالمت /٭ برای خاتمه توضیحات استفاده می شود.
متغیر ها مکان هایی در حافظه هستند که برای ذخیره مقادیر انواع داده های مختلف به کار
می روند.
برای تعریف متغیرها در زبان  ،PHPعالمت  $در ابتدای نام متغیرها درج می شود.
انواع داده قابل پشتیبانی در  PHPعبارتند از.Array , Float , String , Boolean , Integer :
در  PHPهر آرایه ،مجموعه ای اندیس دار به همراه مقدار است و آرایه ها قادرند تعداد زیادی
متغیر را با نام یکسان ذخیره کنند و پس از آن برای شناسایی تک تک عناصر آرایه می توان از
اندیس هر عنصر استفاده نمود.
به منظور تعریف ثابت ها ،از کلمه کلیدی  defineاستفاده می شود و فقط داده هایی از نوع
 Float , String , Boolean , Integerقابل استفاده در ثابت ها هستند.
عملگر ،نمادی است که عملیات خاصی را روی متغیرها انجام می دهد و زبان  PHPتمام
عملگرهای اصلی محاسباتی و مقایسه ای و منطقی و رشته ای را پشتیبانی می کند.
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خود آزمایی
1ــ یک برنامه برای نمایش نام و نام خانوادگی خود بنویسید و در کنار هر سطر برنامه
توضیحات مربوط به عملکرد آن را درج کنید.
2ــ با استفاده از متغیر ها ،مساحت دایره ای به شعاع  10cmرا محاسبه کنید.
3ــ نام  4شهر ایران را در یک آرایه تعریف کنید ،سپس با استفاده از روش دسترسی
به عناصر آرایه ،عنوان شهر اول و سوم را با استفاده از یک دستور  echoدر خروجی
نمایش دهید.
4ــ برنامه ای بنویسید که میانگین سه عدد مفروض را محاسبه و چاپ نماید.
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