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آرایه ها
هروشدهذخیرهمتغیرنامیکتحتکهاستاطالعاتازلیستیآرایه

.گیردمیقراردسترسیموردکلیدیکتوسطآناطالعاتیجزء
هبگرفتنظردرجدولاطالعاتسطریکصورتبهتوانمیراآرایه

.هستندآرایهعناصرکلیدهایجدول،ستونهایعناوینکهطوری
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تعریف و دسترسی به عناصر آرایه
<?php

تعریف//

$husband = 

array("firstname"=>"Albert",

"lastname"=>"Einstein",

"age"=>"124");

دسترسی//

echo $husband["firstname"];

?>
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آرایه های چند بعدی
<?php

$table1 = array("husband" =>

array("firstname"=>"Albert",

"lastname"=>"Einstein",

"age"=>124),

"wife" => 

array("firstname"=>"Mileva",

"lastname"=>"Einstein",

"age"=>123)

);

echo $table1["husband"]["firstname"];

echo " & ";

echo $table1["wife"]["firstname"];

?>
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تعریف آرایه بدون تعریف کلید
مواردازیلیستتوانمیباشد،نداشتهاهمیتآرایهفیلدهرکلیدناماگر

.نمودایجادزیرصورتبهرااطالعاتی
تصوربهورود،ترتیببهعددی،اندیسیآرایهدرشدهدرجمواردبه

.شودمیدادهتخصیص(صفرازشروع)خودکار
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مرتب سازی آرایه

تابع توضیحات

arsort($arrayName) وکلیدارتباطحفظبانزولیصورتبهراآرایه
.کندمیمرتبفیلد،مقدار

rsort($arrayName) .کندمیمرتبنزولیصورتبهراآرایه

asort($arrayName) وکلیدارتباطحفظباصعودیصورتبهراآرایه
.کندمیمرتبفیلد،مقدار

sort($arrayName) .کندمیمرتبصعودیصورتبهراآرایه
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دستور چاپ یک ساختار داده ای
ابهمراهراایدادهساختاریکمحتوایتوانمیزیرتابعازاستفادهبا

:نمودچاپراآنساختار
print_r( ایدادهساختاریامتغیرنام );

var_dump( ایدادهساختاریامتغیرنام );

:مثال
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برای آرایه هاforeachساختار 
اِعمالآرایهیکعناصررویبردستوراتازایمجموعهبخواهیماگر

.نماییماستفادهforeachساختارازتوانیممیشود،

foreach($arrayName as $currentValue) 

{

بدنه این ساختار به ازای تمام عناصر آرایه اجرا می شود//

echo $currentValue. "<br>";

}

$currentValueارساختبدنهاجرایبارهردرکهمتغیریست
foreach،گیردمیقرارآنداخلآرایهعناصرازیکیمقدار.
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sizeofتابع 

تعدادوگرفتهورودیپارامترعنوانبهراآرایهیکتابعاین
.برمیگرداندراآنعناصر

echo sizeof($arrayTest);
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array_keysتابع 

مامتوگرفتهورودیپارامترعنوانبهراآرایهیکنامتابعاین
.برمیگرداند(آرایهیکقالبدر)راآنعناصرکلیدهای

Print_r(array_keys($arrayTest));
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انتقال متغیرها بین صفحات وب مختلف
 انتقال متغیر درURL

 انتقال متغیر به وسیلهSession

 انتقال متغیر به وسیلهCookie

 انتقال متغیر به وسیله فرم هایHTML
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URLانتقال متغیر در 

انتهایدر?عالمتدادنقرارباتوانمیURLمتغیرلینک،یکمقصد
.دادانتقالصفحهآنبهرا
ازبعدشدهنوشتهعبارتبه?،query stringمیگفته

.شود
http://www.mydomain.com/showart.php?id=12345

http://www.mydomain.com/showart.php?id=$num

درمتغیرچندارسالبرایURL،نمودنجدابرای&کاراکترازآنهابین
.شودمیاستفاده

http://www.mydomain.com/showart.php?id=12345

&lang=en
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URLمعایب انتقال متغیر در 

استرویتقابلکاربربرایمتغیرمقدار.
نیستامن.

دررامتغیرمقدارتواندمیکاربرURLکنددستکاری.
بیاوردپیشناخواستهشرایطاستممکن.
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URLانتقال متغیر در 

<html>

<head>

<title>Find my Favorite Movie!</title>

</head>

<body>

<?php

$movieName = "Turbo2013";

echo "<a href='moviesite.php?favmovie=$movieName'>";

echo "Click here to see information about my 

favorite movie!";

echo "</a>";

?>

</body>

</html>

Movie1.php
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URLدریافت متغیر از 

با استفاده از
$_REQUEST['نام پارامتر']

مثال
(:در صفحه مبدا لینک)ارسال

http://www.mydomain.com/showart.php?id=12345
&lang=en

(:در صفحه مقصد لینک)دریافت 
echo $_REQUEST['id'];

$language = $_REQUEST['lang'];
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<URL...<htmlدریافت متغیر از 

<head>

<title>My Movie Site - <?php echo $_REQUEST['favmovie'];?>

</title>

</head>

<body>

<?php

echo "My favorite movie is ";

echo $_REQUEST['favmovie'];

echo "<br>";

$movierate = 5;

echo "My movie rating for this movie is: ";

echo $movierate;

?>

</body>

</html>

moviesite.php
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()urlencodeتابع 

خالیفاصلهکاراکترحاویشونده،اضافهمتغیرمحتوایاگر(Space)عالئمیا
اینازمشکل،اینرفعبرای.کندمواجهمشکلباراURLاستممکنباشد،خاص

:گرددمیاستفادهزیرصورتبهتابع
<?php

$myfavmovie = urlencode("Life of Marry & Jack");

echo "<a 

href='moviesite.php?favmovie=$myfavmovie'>";

echo "Click here to see information about my 

favorite movie!";

echo "</a>";

?>
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Sessionانتقال متغیر به وسیله 

Sessionحالتدرکههستندموقتیمتغیرهایازایمجموعهها
.دارندوجودسروررویاست،بازbrowserکهزمانیتافرضپیش

هرSessionیکidلینکشمارهعنوانبهکهداردفردبهمنحصر
.میشوداستفادهشده،برقرار

یکشروعبرایSessionتابعازsession_start();در
.شودمیاستفاده،کندمیکارsessionباکهایصفحههرابتدای

تابعsession_start();ازقبلوصفحهکدباالیباید
.گیردقرارHTMLکدهر

بهتخصیصقابلاست،سازیذخیرهقابلدادهپایگاهدرکهمقداریهر
sessionباشدمی.
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Sessionتعریف 

یکبهدستیابیبرایsessionشودمیاستفادهزیرتابعاز:

$_SESSION['sessionName']

بهمقدارتخصیصجهتsessionشودمیاستفاده=عملگراز:
$_SESSION['sessionName'] = sessionVlaue;

تمامانهداممنظوربهsessionتابعازها
session_unset();گرددمیاستفاده.

یکانهداممنظوربهsessionتابعازخاص
unset($_SESSION['sessionName']);استفاده

.گرددمی
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...Sessionانتقال متغیر به وسیله 
<?php

session_start();

$_SESSION['username'] = "Joe12345";

$_SESSION['authuser'] = 1;

?>

<html>

<head><TITLE>Find my Favorite Movie!</TITLE></head>

<body>

<?php

echo "<a href='moviesite.php'>";

echo "Click here to see information about my

favorite movie!";

echo "</a>";

?>

</body>

</html>

Movie1.php
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در صفحه دیگرSessionاستفاده از 
<?php

session_start();

//check to see if user has logged in with a valid password

if ($_SESSION['authuser'] != 1) {

echo "Sorry, but you don't have permission to view this 

page, you loser!";

exit();

}

?>

<html>

<head><title>My Movie Site?></title></head>

<body>

<?php

echo "Welcome to our site, ";

echo $_SESSION['username'];

echo "! <br>";

?>

</body>

</html>

moviesite.php
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Cookieانتقال متغیر به وسیله 

Cookieکاربرکامپیوتررویکههستنداطالعاتیکوچکاجزاءها
.شوندمیذخیرهسایتوببیننده

Cookieکسهرپسشوندمیذخیرهمشخصنامباایشاخهدرها
اینیرمقادتواندمیباشدداشتهدسترسیدیگرفردکامپیوتربهکه

Cookieداردپایینیامنیتپس!!!بخواندراها.
استفادهدلیل:Cookieبهنسبتبیشتریعمرطولها

Sessionهستندکالینترویودارندها.
که...وکاربرینامکاربر،ترجیحموردزباننظیراطالعاتیبرایمناسب

یبازنویسراهاآنصفحهیکبهرجوعدفعههردرنداردتمایلکاربر
.کند
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Cookieتعریف 

مانندSession،تعریفهاcookieصفحهابتدایدربایدنیزها
.گیردصورتخروجی،درمقداریهرچاپیاHTMLکدهرازقبل

زیردستورازاستفادهبا:
setcookie('cookieName', 'value', 
['expiration time',] ['path',] ['domain',

]['secure connection']);

expiration time:انقضایزملنcookie.زمانآنفرضپیشمقدار
(اختیاری).استbrowserشدنبسته

Path:بهکهسروردرمسیریcookie(اختیاری).دارددسترسی
domain:بهکهایزیردامنهیادامنهcookie(اختیاری).دارددسترسی
secure connection:شودمیدادهقرار1آنمقدارفعالسازیبرای.

(اختیاری).استصفرآنفرضپیش
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Cookieانتقال متغیر به وسیله 
<?php

setcookie('username', 'Joe', time()+6);

?>

<html>

<head><title>Find my Favorite Movie!</title></head>

<body>

<?php

echo "<a href='moviesite.php'>";

echo "Click here to see information about my

favorite movie!";

echo "</a>";

?>

</body>

</html>

Movie1.php
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Cookieدسترسی به 

ازاستفادهبا$_COOKIE['cookieName']بهتوانمی
.داشتدسترسیآن،عمرطولدر،cookieیکمقدار

<html>

<head><title>My Movie Site</title></head>

<body>

<?php

echo "Welcome to our site, ";

echo $_COOKIE['username'];

echo "! <br>";

?>

</body>

</html>

moviesite.php
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HTMLانتقال متغیر به وسیله فرم های 

اتصفحبینانتقالقابلاطالعاتیواحدیکعنوانبهفرماجزاءازهریک
.باشدمی

فرمتعریفبهتوجهباHTML

<form method="متد ارسال" action="destinationURL">

تواندمیارسالمتدPOSTیاوGETباشد.
destinationURLشدنفشردهباکهکندمیمشخصرافایلیآدرس

.گرددمیارسالآنبهفرماطالعات،Submitدکمه
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...HTMLانتقال متغیر به وسیله فرم های 
<?php

session_unset();

?>

<html>

<head><title>Please Log In</title></head>

<body>

<form method="post" action="movie1.php">

<p>Enter your username:<input type="text" 

name="user"></p>

<p>Enter your password:<input type="password" 

name="pass"></p>

<p><input type="submit" name="Submit" 

value="Submit"></p>

</form>

</body>

</html>

login.php
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دسترسی به اطالعات ارسال شده در فرم
 برای دستیابی به اطالعات ارسال شده، بسته به متد ارسال از ساختارهای

$_GET['formElementName'] و
$_POST['formElementName']استفاده می شود.
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...دسترسی به اطالعات ارسال شده در فرم 
<?php

session_start();

$_SESSION['username'] = $_POST['user'];

$_SESSION['userpass'] = $_POST['pass'];

$_SESSION['authuser'] = 0;

//Check username and password information

if (($_SESSION['username'] == 'Joe') 

and($_SESSION['userpass'] == '12345')) {

$_SESSION['authuser'] = 1;

} else {

echo "Sorry, but you don't have permission to view 

this page, you loser!";

exit();

}

?>

Movie1.php
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