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واحد كارششم: كار با متغيرها، عملگرها و ساختارهاى كنترلى

واحد كارششم

پس از مطالعه اين واحد كار از فراگير انتظار مي رود كه:
1 - تگ هاي آغاز و پايان PHP را بشناسد. 

2 - اصول نحوه نوشتن دستورات در PHP را بشناسد. 
3 - بتواند كدهاي HTML و PHP را در كنار يكديگر استفاده كند. 

4 - با نحوه درج توضيحات درون كدهاي PHP آشنا باشد. 
5 - انواع متغيرهاي PHP را بشناسد. 

6 - بتواند متغيرهاي از پيش تعريف شده را در برنامه به كار ببرد. 
7 - با ثابت ها و عملكرد آن ها آشنا باشد. 
8 - با اصول نامگذاري متغيرها آشنا باشد.

9 - انواع عملگرهاي PHP را بشناسد.
10 - اصول كار با انواع ساختارهاي كنترلي را بداند. 

  زمان(ساعت) 

عملىنظرى
612

كار با متغيرها، عملگرها و ساختارهاي كنترلي 
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نام استاندارد: طراح صفحات وب(پيشرفته)
شماره: 2 /4 / 15- ف، هـ 

PHP 1-6 شروع برنامه  نويسي در

مقدمه 
براي ايجاد فايل  هاي PHP نيازي نيست حتمًا برنامه خاصي روي سيستم نصب شود و 

كدهاي PHP را مي توان در يك ويرايشگر ساده متني مانندNotepad  نوشت.
ــتيباني كرده و محيط مناسبي  نرم  افزار Dreamweaver نيز مي  تواند فايل  هاي PHP را پش

براي كدنويسي فراهم كند.

ــتورات PHP دو روش اصلي وجود دارد كه در ادامه به توضيح آن ها  ــتن دس براي نوش
خواهيم پرداخت. شما به صورت دلخواه مي توانيد هر كدام از اين ساختارها را در برنامه، 

مورد استفاده قرار دهيد.
• روش اول: دستورات و كدهاي PHP درون عالئم  <?    …   ?> قرار مي گيرند.

<?

 PHPدستورات و كدهاي
?>

• روش دوم: دستورات و كدهاي PHP درون عالئم  <?   …    php?> قرار مي گيرند.
<?php

 PHPدستورات و كدهاي
?>

ــازگاري كدها در مرورگرهاي  ــي و حداكثر س ــهيل در كدنويس توصيه: به منظور تس
مختلف، توصيه مي شود براي نوشتن كدهاي PHP از روش دوم استفاده نماييد.

ــن hello را در مرورگر نمايش   ــاده در PHP مت ــيار س براي ايجاد يك فايل اجرايي بس
مي  دهيم. در انتهاي هر خط از دستورات نيز بايد از عالمت «;» استفاده شود.

براي نمايش اطالعات در مرورگر، دستورات مختلفي به كار مي رود، دستور Print يكي 
از پركاربردترين آن هاست. كد زير مي تواند متن hello را در مرورگر نمايش دهد. 
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نكته

<? PHP

Print (”hello!”);

?>

ــوند PHP در مسير نصب WAMP و در  ــيد، فايل را با پس اين كد را در Notepad بنويس
شاخه www ذخيره كنيد. 

سپس مرورگر را باز كرده و در نوار آدرس اين متن را تايپ كنيد: (به جاي نام فايل، 
عنواني را كه براي ذخيره فايل وارد كرديد درج نماييد.)  

 http://localhost/نام فايل.php

شكل 6-1

اگر اين فايل را با نام index.php يا default.php ذخيره كنيد، الزم نيست در 
نوار آدرس نام فايل را ذكر نماييد، فقط كافي است عبارت http://localhost را 

تايپ كرده و كليد Enter را فشار دهيد. 

ــايت را با نام index يا default ذخيره  ــايت  ها، صفحه اصلي (home page) س در تمام س
ــايت، هميشه صفحه  اي كه در مسير اصلي سايت با نام  مي كنند، هنگام درج آدرس يك س
ــاير صفحات از  ــود، س ــد، به طور پيش  فرض براي اجرا انتخاب مي ش index يا default باش

طريق همين صفحه با يكديگر مرتبط مي شوند.
دستور اصلي براي چاپ اطالعات در خروجي هر زبان PHP، دستور echo است. برنامه 

قبل را با اين دستور مي توانيد به اين صورت بنويسيد:
<? Php
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نام استاندارد: طراح صفحات وب(پيشرفته)
شماره: 2 /4 / 15- ف، هـ 

1-1-6 استفاده از كدهاي PHP  و HTML در كنار يكديگر
يكي از قابليت  هاي زبان PHP اين است كه مي تواند درون كدهاي HTML به كار برده شود.
<html>

<head>

<title>first program</title>

</head>

<body>

<?php

echo("hello!");

?>

</body>

</html>

همان طور كه مالحظه مي  كنيد، براي درج كد PHP درون HTML فقط كافي است آن  را 
 .php ــيد، اما پس از نوشتن كدها، بايد فايل با پسوند درون تگ <body> … </body> بنويس

ذخيره شود و درصورت ذخيره فايل با پسوند htm.  يا  html.، كدهاي PHP اجرا نخواهند شد.

 PHP 2-1-6 درج توضيحات درون كدهاي
ــي به منظور راهنمايي براي برنامه  نويس يا فردي  توضيحات در زبان  هاي برنامه  نويس

 echo ("hello!");

?>

ــط يك دستور echo چاپ كنيد، بايد هر عبارت را با  اگر بخواهيد چند عبارت را توس
 echo ("hello!"." welcome")از عبارت بعدي جدا كنيد. مانند "."

حال اگر بخواهيد هر كدام از عبارات در يك سطر جدا چاپ شود بايد بين هر عبارت 
از "<br>" استفاده كنيد.

echo ("hello!" . "<br>" . "welcome")                                                        :مثال
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است كه مي خواهد از كدها استفاده كند، در PHP نيز مانند ساير زبان  هاي برنامه  نويسي 
ــتورالعمل  هايي براي درج توضيحات وجود دارد. درPHP  براي توضيحات يك خطي  دس
ــراي درج توضيحات چند خطي از عالمت */ در ابتدا و از عالمت/*   ــم // و # و ب از عالئ

در انتهاي توضيحات استفاده مي شود. 
<html>

<head>

<title>first program</title> 

  </head>

 <body>

 <?php

 /* Line number1: These 3 lines will not either!

 Line number2

 Line number3: End of comment */

 echo("hello!");

 // This line will not be parsed in PHP

 echo("welcome!");

 # This line will not be parsed in PHP like the line above

 ?>

 </body>

 </html>
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نام استاندارد: طراح صفحات وب(پيشرفته)
شماره: 2 /4 / 15- ف، هـ 

2-6 متغيرها
يكي از مهم ترين ابزارهايي كه براي تبديل صفحات ساده و ثابت به صفحات پويا الزم 
است، اين است كه سرويس دهنده بتواند اطالعات را از كاربر سرويس گيرنده دريافت كند 
ــخ مناسبي به كاربر بدهد. متغيرها ابزاري هستند كه با استفاده  و با توجه به اطالعات پاس
از آن ها مي توان اطالعات را از كاربر دريافت كرد. در واقع متغيرها به منزله ظرف هايي هستند 
كه اطالعات كاربر را به طور موقت ذخيره كرده و در مواقع لزوم آن را براي سرويس دهنده 

ارسال مي كنند.
براي تعريف متغير در PHP بايد از حرف  $ استفاده كرد. 

$a; مثال:  
   $b=10;  

نوع متغير در PHP اهميتي ندارد و الزم نيست هنگام تعريف متغير، نوع آن ذكر شود.
متغيرهاي PHP نسبت به حروف كوچك و بزرگ حساس هستند. 

ــوب  ــايa  و A با يكديگر متفاوت بوده و دو متغير جدا محس ــه عنوان مثال متغيره ب
مي شوند. در نامگذاري متغيرها عالوه بر حروف كوچك و بزرگ مي توان از عالئمي مانند 

"_" يا خط فاصله پايين (Underline) استفاده كرد.

استفاده از اعداد نيز در نامگذاري متغيرهايPHP  مجاز است در صورتي كه اولين حرف 
از متغير نباشد.

مثال: متغيرهاي با نام هايab_1$  وabc_$  مجاز هستند.
مثال: متغيرهاي با نام هاي 1ab$ و a_1$ غيرمجاز هستند.

ــد، مجاز نكته ــذاري متغيرها به طوري كه "_" (Underline) در ابتداي آن ها باش نامگ
ــتفاده نكنيد و  ــيوه اس ــود از نامگذاري متغيرها به اين ش ــت اما توصيه مي ش اس

حتي االمكان از "_" در ابتداي نام متغيرها استفاده نكنيد.
ــط مقداردهي تعيين مي شود. دستورالعمل تعيين نوع  ــان دادن نوع توس در متغيرها نش

براي هر متغير به صورت زير است: 
• اعداد صحيح به طور ساده نوشته مي شوند.
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$a=15; مثال:  
• اعداد اعشاري توسط عالمت"." تعيين مي شوند. 

مثال: 
                  $b=7.0;                                                                     

$C=1.295;

• اعداد كسري توسط عالمت "/" تعيين مي شوند. 
$f=1/2; مثال:  

اعداد كسري به صورت اعشاري ذخيره مي شوند،  در مثال فوق متغيرf  با 0.5 نكته
مقداردهي مي شود.

رشته ها درون عالمت " " يا ' ' درج مي شوند. 
$Str = "Hello" ; مثال:  
$H= "2914" ;  

$M = 'Welcome' ;  

اگر يك عدد بين عالمت ” ”  قرار گيرد، مقدار رشته اي محسوب مي شود. 
مثال: مي خواهيم ابتدا دو متغير را با اعداد 35 و 79 مقداردهي كنيم، سپس در خروجي 

حاصل جمع اين دو عدد را چاپ كنيم:
   <html>

<head>

<title>first program</title>

</head>

<body>

<?php

$num1 = 35;

$num2 = 79;
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$sum = $num1 + $num2;

echo("sum is: ");

echo("$sum");

?>

</body>

</html>
شكل 6-2

1-2-6 آرايه ها 
ــواع داده هاي ديگر  ــاختاري پيچيده تر از ان ــور كه مي دانيد آرايه ها از لحاظ س همان ط
هستند، برخالف انواع داده هاي رشته اي و عددي كه فقط مي توانند يك مقدار را بپذيرند، 

آرايه ها مي توانند شامل ليستي از مقادير مختلف باشند. 
ــته انديس دار1 و انجمني2تقسيم كرد، روش  در زبان PHP آرايه ها را مي توان به دو دس

دسترسي به عناصر در اين دو روش متفاوت است.
ــط انديس آن صورت  ــك از عناصر توس ــي به هري ــاي انديس دار، دسترس در آرايه ه

مي گيرد.
اولين انديس آرايه نيز مانند زبان جاوا اسكريپت «0» است. 

ساختار كلي آرايه انديس دار به صورت زير است: 
;“مقدار عنصر آرايه“= [ ] نام متغير آرايه اي $ مثال:  
$name[]="Maryam";

$name[]="zahra";

$name[]="Meisam";

روش دوم براي معرفي آرايه ها استفاده از شناسهarray  است. 
(... و "مقدار عنصر دوم" و "مقدار عنصر اول") array = نام متغير آرايه اي $   

مثال:
   $name = array ("Maryam" و "Zahra" و "Meisam" );     

 1- Indexed
  2- Association
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حال مي توانيم با استفاده از دستورات برنامه به هر كدام از عناصر آرايه دسترسي داشته باشيم. 
انديس عناصر آرايه name به  اين صورت براي PHP شناسايي مي شوند: 

$name  [0] = "Maryam" 

$name [1] = "Zahra"

 $name [2] = "Meisam"

<html>

<head>

<title>first program</title>

</head>

<body>

<?php

$name= array("maryam","zahra","meisam");

echo(" $name[0] "." $name[1] "." $name[2] ");

echo("<br>"."<br>"." $name[0] "."<br>"." $name[1] "."<br>"." $name[2] ");

?>

</body>

</html>

 شكل 6-3 

تمرين:
يك آرايه عددي با 4 عنصر تعريف كنيد، عناصررا با اعداد 9 تا 5 مقداردهي كرده، 
سپس با استفاده از انديس آرايه ها، آن ها را با هم جمع كرده، نتيجه حاصل جمع را 

در خروجي نمايش دهيد.
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 2-2-6 متغيرهاي از پيش تعريف شده 
ــتند كه در يكي از برنامه هاي كاربردي  ــده متغيرهايي هس متغيرهاي از پيش تعريف ش
سرويس دهنده وب استفاده شده اند و برنامه نويس مجاز نيست از نام آن ها براي متغيرهاي 

خود استفاده كند.
مهم ترين متغيرهاي از پيش تعريف شده عبارتند از: 

OSTYPE: نوع سيستم عاملي را كه روي سرويس دهنده در حال اجرا است در بر مي گيرد.

HOSTNAME: نام سرويس دهنده را در بر مي گيرد. 

PHP-SELF: نام صفحه جاري را در بر مي گيرد. 

3-2-6 ثابت ها 
ــت، مقاديري هستند كه در طول اجراي برنامه ثابت  همان گونه كه از نام ثابت ها پيداس

بوده و مقدار آن ها تغيير نمي كند.
ثابت ها به طور سراسري و در همه جاي برنامه قابل استفاده و در دسترس هستند.
براي تعريف ثابت ها از تابع define استفاده مي شود و نياز به درج عالمت $ندارند.

ــتفاده از ثابت ها در طول برنامه نيز به عالمت  $نياز نداشته و تنها نوشتن نام  هنگام اس
متغير كافي است.

ساختار كلي تعريف ثابت ها به صورت زير است: 
مثال: 

de�ne ("مقدار ثابت","نام ثابت") ;  
 define("PI","3. 14") ;  

ــعاع دايره را  ــال زير عدد 3/14 را در متغيري به نام pi به طور ثابت قرار مي دهد، ش مث
ــبه كرده و در  ــپس محيط دايره را محاس متغيري صحيح و با عدد 5 مقداردهي مي كند، س

خروجي نشان مي دهد. 
<?php

define ("pi","3.14");

$r=5;
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$e=pi*2*"$r";

echo ("environment : "."$e")

?>

 شكل 6-4 

3-6 عملگرها

1-3-6 عملگرهاي محاسباتي
عملگرها در تمام زبان ها براي اجراي محاسبات روي داده ها به كار مي روند. 

جدول 6-1
مثالعملگر

a+$b$جمع+

a-$b$تفريق-

a*$b$ضرب*

a/$b$تقسيم/

a % $b$باقيمانده تقسيم%

a$++ يا ++a$افزايش++

--a$يا a$--كاهش--
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2-3-6 عملگرهاي مقايسه اي
جدول 6-2

مثالعملگر
a == $b$تساوي==

a === $b$تساوي===

a != $b$نامساوي=!

a <> $b$نامساوي <>

a < $b$كوچك تر از >

a > $b$بزرگ تر از <

a <= $b$كوچك تر يا مساوي=>

a >= $b$بزرگ تر يا مساوي=<

ــتند يا خير،  ــاوي هس ــخص كنيد كه آيا دو متغير a$ وb$  با هم مس اگر بخواهيد مش
مي توانيد از عملگر ==  استفاده كنيد.

1. $a= 5; مثال 1:  
2. $b=5;

3.$c=10;

4. $a == $b;

5.$b==$c;

در دستور سطر 4 چون a$ باb$  برابر هستند مقدار true برگردانده مي شود.
ــدارfalse  برگردانده  ــتند مق ــاوي نيس ــطر 5 به دليل اين كه c$ و b$ با هم مس اما در س

مي شود.
مثال 2: 

$a = 3;

 $b = "3";

$a == $b;

ــوم ارزشtrue  برگردانده مي شود زيرا ابتدا متغيرb$  نوع رشته اي به نوع  ــتور س در دس
عددي تبديل مي شود و سپس مقايسه صورت مي گيرد. 
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اگر بخواهيم تبديل نوع صورت نگيرد و مقايسه با انواع يكسان صورت گيرد، بايد 
$a= 7; از عملگر === استفاده كنيم: 
$b = "7";

$a === $b;

دستور سوم مقدارfalse  را برمي گرداند، زيرا a$ و b$ همنوع نيستند. 

3-3-6 عملگرهاي منطقي
ــوان مثال اگر بخواهيم  ــي روي عبارات منطقي عمل مي كنند. به عن ــاي منطق عملگره
ــخيص دهيم مقدار متغيرa$  بين 1 و 100 قرار دارد بايد از عملگرهاي منطقي استفاده  تش

كنيم. اين عملگرها را در جدول زير مشاهده مي نماييد:
جدول 6-3

نتيجه مثالنامعملگر

|(NOT) نقيض$b.نادرست باشد، نتيجه درست است و برعكس $b اگر

&&(AND) و$a && $b
اگر a$  و b$ هر دو درست باشند نتيجه درست است در 

غير اين صورت نادرست است.

a || $b$يا (||)||
اگر حداقل يكي از متغيرهاي$a  يا $b درست باشند، 
نتيجه درست است و در غير اين صورت نادرست است.

4-3-6 عملگرهاي تركيبي
تعدادي از عملگرها در PHP وجود دارند كه تركيبي از دو عملگر ديگر هستند و به نام 

عملگرهاي تركيبي خوانده مي شوند. اين عملگرها در جدول زير توضيح داده شده اند:

جدول 6-4
عبارت معادلمثالنامعملگر

a += $b$a = $a + $b$انتساب جمع= +

a -= $b$a= $a- $b$انتساب تفريق= -

a *= $b$a = $a * $b$انتساب ضرب= *

a /= $b$a= $a /$b$انتساب تقسيم=/

a %= $b$a= $a % $b$انتساب باقيمانده تقسيم=%
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5-3-6 عملگرهاي رشته اي 
ــرد, عمل الحاق كردن  ــته ها انجام مي گي ــتفاده ترين عملياتي كه روي رش يكي از پراس

رشته هاست. به عمل چسباندن دو رشته به يكديگر عمل الحاق رشته ها گفته مي شود.
به عنوان مثال دو رشته زير را در نظر بگيريد. 

$a="web";

$b="design";

براي الحاق رشته ها در PHP از عملگر . استفاده مي شود:
$c=$a . $b;

به اين ترتيب حاصل رشتهwebdesign”، $c”  خواهد بود.
در PHP دو نوع رشته وجود دارد:

  " webdesign":رشته هايي كه بين دو عالمت  "" قرار مي گيرند. مثل
' webdesign' :رشته هايي كه بين دو عالمت' ' قرار مي گيرند. مثل

ــته اي در نقل قول دوتايي قرار گيرد، PHP سعي مي كند آن را مثل يك عبارت  اگر رش
ارزيابي كند، ولي اگر رشته در نقل قول يكاني قرار گيرد، ارزيابي نمي شود. براي مثال به 

دستورات زير نگاه كنيد:
1.$a=10;

2.echo "value of $a";

3.echo 'value of $a';

ــتور سطر دوم  ــطر اول مقدار 10 را در متغير  a$قرار مي دهد. خروجي دس ــتور س دس
به صورت زير است:

Value of 10

در حالي كه دستور سطر سوم، به صورت زير است:
Value of $a  

                4-6 كار با ساختارهاي كنترلي
در مبحث جاوا اسكريپت با ساختارهاي كنترلي آشنا شديد، در اين قسمت ضمن بيان 
نكات مختصري جهت يادآوري مطالب، به بررسي ساختار هر كدام از دستورات در زبان 
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PHP مي پردازيم: 

if 1-4-6 دستور
ــي مي كند، در صورت داشتن پاسخtrue  وارد بلوك كد مربوط به  يك عبارت را بررس

if مي شود، در غير اين صورت از بلوك if مي گذرد.
ساختار دستور if به صورت زير است: 

 if(عبارت شرطي)
{
در پرانتز مقابل دستورif  بايد يك عبارت شرطي گذاشته شود.                  دستورات بدنه
}

مثال: 
<html>

 <head>

 <title>Listing 5.1</title>

 </head>

 <body>

 <?php

 $a = "hello";

 if ( $a == "hello" )

 {

 echo "hello... welcome";

 }

 ?>

 </body>

 </html>

اگر بخواهيم دستورif  را طوري بنويسيم كه در صورت برقرار نبودن شرط اول، شرط 
ــوم و ... بررسي شود و در صورت صحيح بودن هر كدام كدهاي مخصوص آن  دوم، س
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اجرا شود مي توانيم از دستورelseif  و else استفاده كنيم. 
ساختار كلي اين دستورات عبارتند از: 

 if(شرط اول)
{
دستورات بدنه
}
 elseif(شرط دوم)
{
دستورات بدنه 
}
 elseif(شرط سوم)
{
دستورات بدنه 
{

else

}
دستورات بدنه 
}

ــاختار فوق ابتدا شرط مقابلif  چك مي شود، اگر درست بود، دستورات بدنه آن  در س
اجرا مي شود، اما اگر نادرست بود شرط مقابل elseif اول اجرا مي شود، در صورت صحيح 
ــي  ــتوراتelseif  بعدي را بررس ــد، دس ــده، اما اگر صحيح نباش بودن، كدهاي آن اجرا ش
مي كند و اين عمل به تعداد دستوراتelseif  ادامه پيدا مي كند و در نهايت اگر هيچ كدام از 

شرط هاي if وelseif  صحيح نبودند، دستورات مربوط به بدنه else اجرا مي گردد.
مثال: 

<html>

 <head>

 <title>Listing 5.3</title>

</head>

.........
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<body>

 <?php

 $mood = "sad";

 if ( $mood == "happy" )

 {

 echo "Hooray, I'm in a good mood";

 }

 elseif ( $mood =="sad" )

 {

 echo " I'm in a bad mood!";

 }

 else

 {

 echo "Neither happy nor sad but $mood";

 }

 ?>

 </body>

 </html>

ــرط مقابل  ــت بودن ش ــاهده مي كنيد كه به دليل درس پس از اجراي كد مورد نظر مش
elseif، دستورات مربوط به اين بلوك اجرا مي شود. 

 شكل6-5 
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تمرين:
دستورات فوق را طوري تغيير دهيد كه بلوك مربوط به else اجرا شود. 

 Switch2-4-6 دستور
ساختار كلي اين دستور مانند جاوا اسكريپت است: 

Switch (نام متغير) 
{
Case مقدار اول:

دستورات بدنه
break;

 Caseمقدار دوم:
دستورات بدنه 

break;

default

دستورات بدنه
}

ــاختارSwitch  مقدار متغير مقابل Switch با مقادير مقابل Caseها مقايسه مي شود،  در س
اگر با مقدار مقابل Case اول برابر باشد، دستورات بدنه آن اجرا مي شود و سپس از بلوك 
ــد، دستورات مربوط به آن  ــود، اگر برابر با مقدار مقابل Case دوم باش Switch خارج مي ش

اجرا شده و از بلوك Switch خارج مي شود. 
ــه همين ترتيب چك كردن مقادير ادامه پيدا مي كند و اگر هيچ كدام از مقادير برابر با  ب

متغير مقابلSwitch  نبودند، دستور بدنهdefault  اجرا مي شود.
مثال قبل مربوط به شرطif … elseif  را با استفاده از دستور Switch بازنويسي مي كنيم: 

<html>

 <head>

 <title>Listing 5.4</title>

.........
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 </head>

 <body>

 <?php

 $mood = "sad";

 switch ( $mood )

 {

 case "happy":

 echo "Hooray, I'm in a good mood";

 break;

 case "sad":

 echo "I'm in a bad mood!";

 break;

 default:

 echo "Neither happy nor sad but $mood";

 }

 ?>

 </body>

 </html>

پس از اجراي كد فوق خروجي اين برنامه نيز مشابه شكل 5-5 خواهد بود. 

           5-6 حلقه ها 
حلقه ها يكي ديگر از امكانات زبان هاي برنامه نويسي هستند كه اجازه مي دهند دستور 

يا دستوراتي چند بار اجرا شوند.

 for 1-5-6 دستور
ساختار كلي دستور for به صورت زير است:

for (ميزان افزايش يا كاهش متغير ; عبارت شرطي ; مقدار اوليه حلقه)
{
بدنه حلقه
}
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ساختار حلقه ها در PHP نيز شباهت زيادي به جاوا اسكريپت دارد.  
ــداد دفعات اجرا تعيين  ــمارنده تع ــت كه براي متغير ش مقدار اوليه حلقه، مقداري اس

مي شود.  
عبارت دوم، عبارت كنترلي است كه آخرين بار اجراي حلقه را معين مي كند.   

عبارت سوم مقدار اضافه يا كم شدن متغير اوليه در هر بار اجراي حلقه را تعيين مي كند.
مثال: مي خواهيم اعداد 1 تا 10 را در خروجي چاپ كنيم.

<html>

 <head>

 <title>for</title>

 </head>

 <body>

 <?php

 for ( $i=1; $i<=10; $i++ )

 {

 echo"$i"."<br>";

 }

 ?>

 </body>

 </html>

 شكل6-6 

تمرين:
ــتفاده از حلقه for برنامه اي بنويسيد كه اعداد 100 تا 50 را به صورت نزولي  با اس

در خروجي چاپ كند. 

 for ــه حلقه را قبل از ــكريپت مي توان مقدار اولي ــه for مانند جاوا اس ــاختار حلق در س
ــن از ميزان افزايش يا  ــتن آن مقابل for صرف نظر كرد، هم چني ــي كرد و از نوش مقدارده
كاهش متغير كه معموالً در پرانتز مقابل دستور for انجام مي شود مي توان صرف نظر كرده 

و عمل كاهش يا افزايش متغير را درون حلقه for انجام داد.



137
پيمانه مهارتى: طراحى صفحات وب(پيشرفته)

واحد كارششم: كار با متغيرها، عملگرها و ساختارهاى كنترلى

مثال: 
<html>

 <head>

 <title>for</title>

 </head>

 <body>

 <?php

 $i=1;

 for ( ; $i<=10; )

 {

 echo "$i"."<br>";

 $i++;

 }

 ?>

 </body>

 </html>

while 2-5-6 حلقه
ساختار كلي اين حلقه به صورت زير است: 

while (شرط خاتمه)
{
دستورات بدنه 
}

مثال: مي خواهيم توسط دستور while مضارب 2 مربوط به اعداد كوچك تر از 15 را 
در خروجي نمايش دهيم.
<html>  
 <head>

 <title>while</title>

 </head>

 <body>
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 <?php

$i = 1;

 while ( $i <= 15 )

 {

 echo "i = "."$i is : ".($i*2)."<br>";

 $i=$i+1;

 }

 ?>

 </body>

 </html>

شكل 6-7

do … while 3-5-6 حلقه
ساختار اين حلقه نيز كامًال شبيه به do … while در جاوا اسكريپت است. 

ــي ادامه در  ــرط بررس ــود، چون ش اين حلقه در تمام زبان ها حداقل يك بار اجرا مي ش
انتهاي حلقه نوشته شده است.

do {

دستورات بدنه
}

 while(عبارت شرطي) ;
مثال: 

<html>

 <head>

 <title>do...while</title>

 </head>

 <body>

 <?php

 $n1 = 8;

 do
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 {

 print "number: "." $n1"."<br>";

 $n1++;

 }

 while ( $n1 > 10 && $n1 < 15 );

 ?>

 </body>

 </html>

شكل 6-8

ــت و در عبارت شرطي  ــده اس در كد قبلي متغير اوليه n1 با عدد 8 مقداردهي اوليه ش
مقابل while، بررسي شده است كه تا زماني كه متغير n1 بزرگ تر از 10 و كوچك تر از 15 
است حلقه ادامه يابد، اما در شكل 8-6 مالحظه مي كنيد با اين كه اين شرط هرگز صحيح 

نيست، يك بار اجرا شده است.

continue و break 6-6 دستورات          

عملكرد اين دستورات مانند جاوا اسكريپت است.
دستور break براي خروجي از بلوك جاري و ادامه برنامه استفاده مي شود.

ــه بلوك با مقدار پارامتر  ــراي خروج از حلقه با پارامتر فعلي و ادام ــتور continue ب دس
بعدي انجام مي شود.
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                  7-6 متغيرهاي سراسري

ــان استفاده كنيد،  ــمت ها به طور يكس اگر در برنامه بخواهيد يك متغير را بين تمام قس
مي توانيد آن را از نوع سراسري (global) تعريف نماييد:

شيوه تعريف يك متغير سراسري به فرم هاي زير است: 
 $globalنام متغير ;
 $globalمقدار متغير = نام متغير ;
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واژ ه نامه 

Association  انجمن
Break شكستن 
Continueادامه دادن
Defaultپيش فرض
Define مقداردهي

HomePageصفحه خانگي   
Indexed داراى زيرنويس

خالصه مطالب

• براي ايجاد فايل هاي PHP نيازي به محيط مخصوص اين زبان نيست، حتي در محيط 
متني ساده Notepad نيز مي توان كدهاي آن را نوشت.

• فايلHomePage  صفحات سايت بايد با نام index يا default ذخيره شود.
• مهم ترين ابزار توليد صفحات پويا استفاده از متغيرهاست.

ــتند و نيازي نيست هنگام معرفي، نوع متغير تعيين  • متغيرهاي PHP همه منظوره هس
شود.

• هنگام مقداردهي متغيرهايPHP ، نوع آن ها به طور ضمني تعيين مي شود.
• آرايه هاي PHP داراي دو نوع اصلي انديس دار و انجمني هستند.

• انديس مقادير آرايه هايPHP  از صفر شروع مي شود يعني انديس اولين عنصر آرايه 
صفر و انديس آخرين عنصر آرايه n-1 است.

• در PHP متغيرهايي وجود دارند كه به طور از پيش تعريف شده براي اهداف خاصي 
ــده اند، در نامگذاري متغيرها بايد دقت كنيد، متغيري كه تعريف مي كنيد،  در نظر گرفته ش

هم نام با متغيرهاي از پيش تعريف شده نباشد.
• عملگرهاي زبان PHP نيز مانند ساير زبان ها براي انجام عمليات محاسباتي، مقايسه اي، 

منطقي و ... به كار مي روند.
ــراي كنترل روند اجراي برنامه از ــي از جملهPHP ، ب • در تمام زبان هاي برنامه نويس
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ــتوراتif … elseif ، if  و  ــود كه مهم ترين آن ها دس ــاختارهاي كنترلي استفاده مي ش س
Switch   … Case هستند.

ــته باشيم يك يا چند دستورالعمل را چند بار اجرا كنيم بهتر است از  • اگر در نظر داش
دستورات حلقه استفاده نماييم.

do … while و while ،for :مهم ترين دستورات حلقه عبارتند از •
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 آزمون نظري

1 - كدهاي PHP را قبل از اجرا درون كدام يك از محيط هاي زير نمي توان نوشت؟ 
Notepad -ب                           Word -الف

Internet Explorer -د                    Dreamweaver -ج
2 - دستورات PHP با كدام يك از عالئم زير شروع مي شوند؟ 

<php> -د   <?php>-ج          <php-ب  <?php -الف
3 - كدام يك از اسامي زير نمي تواند به طور خودكار به عنوان صفحه خانگي تنظيم شود؟ 

  index.txt-د    default.php-ج         index.php -ب  index.htm -الف
4 - براي درج توضيحات در PHP از چه عالئمي استفاده مي شود؟ 

4-/*  و */                      $  -3                              #  -2             // -1
“ -5

الف- 1 و 2 و 3                    ب- 1 و 2 و 4
ج- 1 و 2 و 3 و 4 و 5                     د- 1 و 2 و 4 

5 - براي تعيين يك متغير بايد از چه عالمتي استفاده شود؟ 
(Underline) -الف-  #            ب- $                          ج- @             د

6 - كدام يك از گزينه هاي زير يك متغير اعشاري را به طور صحيح معرفي مي كند؟ 
  float a = 1/5-د              $a = 5.0-ج          $a = 5; -ب  float a;  -الف

7 - اگر يك متغير به صورت ;m = 1/4$ معرفي شود، ذخيره آن به چه شكل صورت مي گيرد؟ 
الف-  0.25  ب- 1.4           ج-14              د-1/4 

ــه مقداري را  ــرday [1]  چ ــه day = array  ("first"، "Second"،"third" )$ متغي 8 - در آراي
برمي گرداند؟ 

second -ب                                       first -الف
first و second -د                               third -ج

9 - كدام يك از متغيرهاي زير نام صفحه جاري را برمي گرداند؟ 
 PHP_OSTYPE-ب          PHP_CURRENTPAGE-الف

PHP_NAME -د                    PHP_SELF -ج
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10 - براي تعريف ثابت ها از چه تابعي استفاده مي شود؟ 
 define-د             array -ج            global -ب  const  -الف

ــرط مختلف  ــاختار if پياده كنيم در حالتي كه 5 ش 11 - اگر بخواهيم يك برنامه را با س
وجود داشته باشد، مجموع تعداد elseif ،if و else در كد برنامه چند عدد خواهد بود؟ 

الف- 3            ب- 4                         ج- 5             د- 6
12 - در دستور for نوشتن كدام يك از اجزا در مقابل for اجباري است؟ 

الف-  ميزان افزايش يا كاهش متغير        ب- عبارت شرطي
ج- مقدار اوليه حلقه          د- الف و ج 

ــتفاده  ــري بايد از كدام گزينه قبل از نام متغير اس 13 - براي تعريف يك متغير سراس
شود؟ 

 const-د  define -ج              Local-ب  global  -الف

آزمون عملي

1 - يك آرايه براي معرفي روزهاي هفته بنويسيد.
ــتفاده از حلقه ها، هر كدام از عناصر آرايه را در يك سطر  ــؤال اول بدون اس 2 - در س

جدا نمايش دهيد.
3 - سؤال دوم را با استفاده از حلقه for وwhile  پياده سازي كنيد.

4 - اعداد كوچك تر از 200 را كه مضرب 5 هستند در خروجي نمايش دهيد.
5 - محيط و مساحت يك مربع با قطر 20 را محاسبه و چاپ كنيد. 


