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php5:الفصل الول  بدايتك مع لغة 

php:الفصل الول  بدايتك مع لغة 

: PHPنبذة سريعة عن لغة 
هي لغة حر ة مفتوحة المصدر ومجانية الستخدام و مخصصة لتطوير تطبيقات الويب وبيئة

 Linuxتطويرها هي 
إن كانت لك سابقة عهود مع أي لغة برمجة لن تجد المر غريب لن المنطق البرمجي واحد

 Cوأوامرها تشبه إلى حد كبير أمها لغةـ 
 ستجد مرونة كبير ةC# أو C++ أو C أو javaإن كنت من مستخدمي أحد اللغات التالية  وهي 

.توفرها هذه اللغة في التعامل بخلف ما إعتدت عليه 

أول ما سيصادفك من هذه المرونة أن هذه اللغة ل تحتاج لتعريف متغيرات فقط إسناد القيمة
.للمتغير وسيقوم مترجم اللغة بالتعرف على القيمة التي يحويها المتغير تلقائيًا  

 غير حساسة لحالة الحرف بمعنى يمكنك الكتابة بالحرفPHPأوامر لغة  :ملحظة 
 الكبير ة أو الصغير ة على حد سواء في أوامر اللغة

 إذًا يجب تنبية المترجم أينPHPوبما أن صفحة الويب يمكن أن تتضمن أكواد غير أكواد لغة 
 داخل الصفحة يجب تضمينها اضمنPHP ليتم التعرف عليها ولهذا عند كتابة أكواد PHPأكواد 

هناك أيضًا الشكل المختصر ولكن تم إيقاف إستخدامه ?> ووسم الغلق php?> وسم الفتح 
 php.iniلتشغيله يجب عليك التعديل على ملف 

hello   وكما جرى العرف والعاد ة طباعة جملة إفتتاحية وغالبًا تكون world ! 
: أو بدون أقواس كالتالي بأقواس echo للطباعة على المتصفح نستخدم

<?php

        echo ("hello ");
        echo "world !!";
?>
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 ونفذ الكود عن طريق كتابة رابط الصفحة فيtest.phpاضع هذا الكود في ملف وليكن باسم 
.نافذ ة الُمتصفح 

ُيسمح لك باستخدام المسافات الفارغة و السطر كيفما تشاء ولكن يجب :ملحظة 
;”"أن يتم الفصل بين الوامر البرمجية بالفاصلة المنقوطة 

: وطباعتها كالتالي HTMLيمكننا تطبيق وسوم الـ 

<?php

        echo "<div style='color:#F00;'>hello world !!</div>";
?>

 وقد قمت بإستبدال علمة القتباس المزدوجة إلى مفرد ة حتى ل يحدث تضارب بين العلمتين
:ويمكن أن يكون الكود أيضًا بهذا الشكل 

<?php

        echo '<div style="color:#F00;">hello world !!</div>';
?>

.وسيأتي الحديث عن الفرق بين الطريقتين لحقًا 

\ويمكن أيضًا إستخدام العلمة  قبل العلمة التي ل تريد أن يحدث لها تضارب مع علمة أخرى

:بهذا الشكل 

<?php

        echo "<div style=\"color:#F00;\">hello world !!</div>";
?>

:للدمج نستخدم علمة النقطة  كالتالي  .

<?php

        echo "hello"." world !!";
?>
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: phpالتعليقات في أكواد 
# تستخدم العلمتين  أو العلمة  لاضافة تعليق سطر واحد ويمكنك إستخدام بداية التعليق // -

 لحصر ما بينهما /*  وإنتهائه بالرمز */ بالرمز

<?php

تعليق سطر واحد //
تعليق سطر واحد #
/* حصر التعليق */
/* 

حصر تعليق أكثر من سطر
حصر تعليق أكثر من سطر
*/

?>

:المتغيرات 

$ هو أن يسبق اسم المتغير العلمة  ول يشترط أنphp- فقط ما نحتاجه لتعريف متغير في لغة 

تضع للمتغير قيمة عند بداية التعريف ولكن ليصح إستخدامه قبل تعيين قيمه له ويتم التعرف
 على نوع البيانات المسند ة للمتغير تلقائيًا

- تسمية المتغيرات تتبع القواعد العامة بأن يبدأ اسم المتغير بحرف من حروف اللغة النجليزية
_ ول يحتوي غير الحروف النجليزية والرقام والعلمة ASCII من جدول 255 إلى 127أو من 

 على هذا يمكن إستخدام اللغة العربية في تسميةASCII من جدول الـ 255 إلى 127ومن 
.المتغيرات 

 تكون مخصصة لرموز اللغة الحاليةASCII من جدول  255 إلى 127من  :ملحظة 
.المستخدمه على الجهاز 
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 تسمية المتغيرات حساسة لحالة الحرف أي إستخدامك حرف كبير غير إستخدامك لحرف
صغير

:والتالي تعريف متغيرات مختلفه تحمل قيم مختلفة 

<?php

$var1;                      // عدم اسناد قيمة إبتدائية للمتغير
$var2 = 10;                 // اسناد عدد صحيح
$var3 = 10.23;              // اسناد عدد كسري
$var4 = null;               // اسناد القيمة الفارغة
$var5 = false;              // اسناد قيمة منطقية
$var6 = "Mahmoud";          // اسناد سلسة نصية
$var7 = 'Mostafa';          // اسناد سلسة نصية
$var1 = $var7;  var1$ الى المتغير var7$ اسنتد قيمة المتغير //        
$_ = $var6.$var2;           // دمج متغير بمتغير واسناد القيمة المدمجة لمتغير أخر
$_20 = $var1.$var3;         // دمج متغير بمتغير واسناد القيمة المدمجة لمتغير أخر

طباعة المتغيرات معًا //
echo $var1.$var2.$var3.$var4.$var5.$var6 $var7.$_.$_20;

?>

- هناك قيم أخرى يمكن إسنادها للمتغير سنتعرف عليها لحقا كالمصفوفات والكائنات و العنوان

 لتظهر في الطباعة والقيمةnull والقيمة الفارغة falseالقيمة المنطقية  :ملحظة 
 1 يطبع عواضًا عنها trueالمنطقية 
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: العمليات الحسابية 

 كغيرها من لغات البرمجة القيام بمختلف العمليات الحسابية على العداد و منphpيمكن للغة 
*هذه العمليات البسيطة الجمع وذلك باستخدام الرمز  و الطرح باستخدام الرمز  و الضرب  و – +

:القسمة  و علمة باقي القسمة   أمثلة على العمليات الحسابية  . % /

<?php

$var1 = 10;                                                       

اسناد عدد صحيح //
$var2 = 20.23;      // اسناد عدد كسري
$var3 = $var1*$var2;   // عملية اضرب متغيرين
$var4 = $var1/$var2;    // عملية قسمة متغيرين
$var5 = $var1%$var2;          // عملية باقي القسمة
echo '$var1+$var2 = '.($var1+$var2).'<br>';       //  طباعة ناتج عملية
الجمع وطباعة اسماء المتغيرات
echo "$var1+$var2 = ".($var1+$var2).'<br>';     //  طباعة ناتج عملية
الجمع وطباعة قيم المتغيرات
echo $var3.'<br>'.$var4."<br>".$var5;           // طباعة باقي المتغيرات
?>

المثال السابق يواضح الفرق بين إستخدام علمة القتباس المزدوجة والمفرد ة حيث أن السلسة
النصية بين علمتي إقتباس مزدوجتين إذا كان بها اسم متغير يتم طباعة قيمته ولكن في حالة

.علمتي القتباس المفردتين يتم طباعة اسم المتغير وليس قيمته 

 تتبع هذاPHPمن المعروف أن العمليات الحسابية تتم على المتغيرات العددية فقط فهل لغة 
:النمط كباقي اللغات وتصدر أخطاء عند مخالفة هذا المر ؟ حاول تجربة المثال التالي 

<?php

$var1 = 30;

$var2 = '10user1';      // سلسة نصية تبدأ برقم
$var3 = 'a120';         // سلسة نصية تبدأ بحرف
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$var4 = true;           

$var5 = false;

$var6 = null;

$var7 = '20a60';        // قيمة نصية بها أعداد وحروف
$var8 = '20.13hhr60.12';

echo "$var1+$var2 = ".($var1+$var2).'<br>';

echo "$var1+$var3 = ".($var1+$var3).'<br>';

echo "$var1+$var4 = ".($var1+$var4).'<br>';

echo "$var1+$var5 = ".($var1+$var5).'<br>';

echo "$var1+$var6 = ".($var1+$var6).'<br>';

echo "$var1+$var7 = ".($var1+$var7).'<br>';

echo "$var1+$var8 = ".($var1+$var8).'<br>';

?>

- نفذ المثال السابق ولحظ النتيجة  إن لم تستسغ المر يمكنك استخدام معاملت التحويل
:التالية 

intلتحويل نوع المتغير الى أرقام

doubleلتحويل نوع المتغير الى عدد ذو فاصلة عائمة

floatلتحويل نوع المتغير الى عدد طويل

  boolean , boolلتحويل نوع المتغير الى قيمة منطقية

stringلتحويل نوع المتغير الى سلسلة نصية

: والمثال التالي يواضح العملية double و float العمل واحد وأيضًا boolean و bool بالنسبة لـ
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<?php

$var1 = 10;

$var2 = 20.12;

$var3 = '1123456789123456789123456789user1';

$var4 = 'user110';

$var5 = '12.123456789123456789user1';

echo "(double)$var1 = ".(double)$var1."<br>";

echo "(int)$var2 = ".(int)$var2."<br>";

echo "(string)$var1 = ".(string)$var1."<br>";

echo "(string)$var2 = ".(string)$var2."<br>";

echo "(int)$var3 = ".(int)$var3."<br>";

echo "(double)$var3 = ".(double)$var3."<br>";

echo "(int)$var4 = ".(int)$var4."<br>";

echo "(double)$var4 = ".(double)$var4."<br>";

echo "(int)$var5 = ".(int)$var5."<br>";

echo "(double)$var5 = ".(double)$var5."<br>";

echo "(int)null = ".(int)null ."<br>";

echo "(double)null = ".(double)null ."<br>";

echo "(int)false = ".(int)false ."<br>";

echo "(double)false = ".(double)false ."<br>";

echo "(int)true = ".(int)true ."<br>";

echo "(double)true = ".(double)true ."<br>";

?>

وسيأتي ذكر هذه الجزئية بتفصيل بعد (والمثال التالي يواضح عملية التحويل للقيم المنطقية 

: لحقًا ifحالة الشرط  (
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<?php

echo "(bool) = ".(bool)'' ."<br>";

echo "(bool)0 = ".(bool)0 ."<br>";

echo "(bool)'0' = ".(bool)'0' ."<br>";

echo "(bool)12 = ".(bool)12 ."<br>";

echo "(bool)-10 = ".(bool)-10 ."<br>";

echo "(bool)'-100' = ".(bool)'-100' ."<br>";

echo "(bool)12.12 = ".(bool)12.12 ."<br>";

echo "(bool)-13.12 = ".(bool)-13.12 ."<br>";

echo "(bool)12.12user1 = ".(bool)'12.12user1' ."<br>";

echo "(bool)user112.12 = ".(bool)'user112.12' ."<br>";

echo "(int)((bool)0) = ".(int)((bool)0) ."<br>";

?>

وإن كان بها قيمة أيًا كانت فهي false وبإختصار السلسة النصية إذا كانت فارغة فهي تعني
0.0,حتى بدون عملية تحويل وسنرى هذا عند حديثنا عن الشروط  وأيضًا الصفر أو  true تعني

. true ري أو عدد سالب فهو يعنيسوبخلف ذلك سواء عدد صحيح أو ك false يعني

:معاملت الزيادة والنقصان 

++ معامل الزياد ة
-- معمل النقصان

ففي حالة كونه قبل المتغير أي ُيزاد أو ُينقص من قيمة المتغير قبل تنفيذ الكود البرمجي بمقدار
واحد ولكن في حالة كونه بعد المتغير ينفذ الكود البرمجي الموجود به ومن َثم زياد ة أو نقصان

:المتغير بمقدار الواحد والكود التالي يواضح العملية 

<?php

$var1 = 0;

$var2 = 0;
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$var3 = 0;

$var4 = 0;

echo '++$var1 = '.(++$var1);

echo '<br>';

echo '$var1 = '.$var1;

echo '<br>';

echo '$var2++ = '.$var2++;

echo '<br>';

echo '$var2 = '.$var2;

echo '<br>';

echo '--$var3 = '.--$var3;

echo '<br>';

echo '$var3 = '.$var3;

echo '<br>';

echo '$var4-- = '.$var4--;

echo '<br>';

echo '$var4 = '.$var4;

?>

:معاملت العمليات 

جمع قيمة على قيمة المتغير السابقة  =+

 طرح قيمة من قيمة المتغير السابقة =-

قسمة قيمة المتغير السابقة على قيمة   =/

 السابقةراضرب قيمة في في قيمة المتغي  =*
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إيجاد الباقي لقيمة المتغير السابقة على قيمة   =%

دمج قيمة إلى قيمة المتغير السابقة   =.

:والتالي يواضح العملية 

  $var1 += $var2;  تساوي      $var1 = $var1 + $var2;

  $var1 -= $var2;  تساوي      $var1 = $var1 - $var2;

  $var1 *= $var2;  تساوي      $var1 = $var1 * $var2;

  $var1 /= $var2;  تساوي      $var1 = $var1 / $var2;

  $var1 %= $var2;  تساوي      $var1 = $var1 % $var2;

  $var1 .= $var2;  تساوي      $var1 = $var1 . $var2;

:مثال على ما سبق 

<?php

$var1 = 10;

$var2 = 10;

$var3 = 10;

$var4 = 10;

$var5 = 10;

$var6 = 10;

$var1 += 10;

$var2 -= 10;

$var3 *= 10;

$var4 /= 10;
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$var5 %= 10;

$var6 .= 10;

echo $var1.'<br>'.$var2.'<br>'.$var3.'<br>'.$var4.'<br>'.

$var5.'<br>'.$var6.'<br>';

?>

 معًا إما استخدام جملة الطباعة أو إغلق وسم كودHTML و phpهناك طريقتين لكتابة أكواد 
php والبدأ في كتابة أكواد HTML ومن َثم إعاد ة فتح وسم php لتكملة كتابة أكواد php  :

<?php

        $var1 = 'value1';
        $var2 = 'value2';
?>

<!DOCTYPE HTML>

<html dir="rtl">

        <head>
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"/>
        <meta charset="utf-8">
        <title>
التمرين                
        </title>
        
        </head>
        <body>
                <div style="color:#F00;">
                        <?php echo $var1; ?>
                </div>
                <div style="color:#00F; font-size:28px;">
                        <?php echo $var2; ?>
                </div>
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        </body>
</html>

:والطريقة الثانية  

<?php

        $var1 = 'value1';
        $var2 = 'value2';
echo '

<!DOCTYPE HTML>

<html dir="rtl">

        <head>
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"/>
        <meta charset="utf-8">
        <title>
التمرين                
        </title>
        
        </head>
        <body>
                <div style="color:#F00;">
                        '.$var1.'
                </div>
                <div style="color:#00F; font-size:28px;">
                        '.$var2.'
                </div>
        </body>
</html>';

?>
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.وكل طريقة تكون مناسبه في واضع أكثر من الطريقة اُلخرى 

ولكن تحتاج لسرفرphp تعمل اضمن ملف بإمتداد HTMLأكواد الـ  :ملحظة   - -

والعكس غير صحيح

 واللغات الخرى منا فهناك دوال أخرى للطباعة والقراءه من++c والـ cوحتي ل ُنغضب مبرمجي الـ 
sscanf و sprintf و printf و printسلسة نصية و عملها كعمل هذه الدوال في هذه اللغات وهي 

http://php.net/manual/en/function.sscanf.php
http://php.net/manual/en/function.sprintf.php
http://php.net/manual/en/function.printf.php
http://php.net/manual/en/function.print.php
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:الفصل الثاني  الثوابت ودوال الشرط والدوران

:الثوابت 

قبل اسم الثابت أو من خلل const  يتم تعريف الثوابت بإستخدام الكلمة المحجوز ة
وُيفضل $ ويتبع اسم الثابت قواعد كتابة اسم المتغير ذاتها غير أنه ل يبدأ بالعلمة define الدالة

.أن ُيكتب بالحروف الكبير ة  ويجب أن ُيعطى الثابت قيمة عند عملية تعريفه ول يمكن تغيير هذه

:أمثلة لتعريف الثوابت  القيمة فيما بعد ,

<?php

const أحمد = "user1";
const AAA = 'user1';

define("BBB","user2");

echo أحمد.AAA.BBB;
?>

: if حالة الشرط
وهي أنه في حالة تحقق الشرط يتم تنفيذ المر وإل ل يتم التنفيذ والشرط في النهاية إما أن

:البسيطة هو  if  العام لحالةالشكل.  false أو غير محقق true يكون محقق

if(/* الشرط */)
;/* المر المراد تنفيذه في حالة تحقق الشرط */        
OR

if(/* الشرط */)
{

1أمر //        

2أمر //        

3أمر //        

}

http://php.net/manual/en/control-structures.if.php
http://php.net/manual/en/function.define.php
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وعدم وجود أقواس يتم تنفيذ المر if في حالة تحقق شرط جملة :ملحظة 
 ;وصوًل لنهاية المر البرمجي المنتهي بالفاصلة المنقوطة  if البرمجي بعد

if  حالة الشرط else 

:وتكون على الصورة 

if(/* الشرط */)
{

الجمل البرمجية في حالة تحقق الشرط //        
}

else

{

الجمل البرمجية في حالة عدم تحقق الشرط //        
}

else  حالة الشرط المتعددة if  وتكون على الصورة:

if(/* الشرط */)
{

الجمل البرمجية هنا //        
}

else if(/* الشرط */)
{

الجمل البرمجية هنا //        
}

.

وهكذا تكرار غير محدود //.

.

else if(/* الشرط */)
{

http://php.net/manual/en/control-structures.elseif.php
http://php.net/manual/en/control-structures.else.php
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الجمل البرمجية هنا //        
}

else

{

الجمل البرمجية هنا //        
}

المفرد ة في النهاية وأيضًا يمكن الستغناء عن أقواس المجموعة إذا else ول يشترط كتابة جملة
: if مثلة على جملةأ.   داخل المجموعة ةكان لدينا جملة واحد

<?php

        if(true) 
        echo "true<br>";

        if(true)
        {
                echo "<h1>true</h1>";
                echo "<h1>inside if</h1>";
        }
        
        if(false) echo "false<br>";
        
        if(false)
                echo "<h2>false</h2>";
                echo "outside if";
?>

فالشرط غير محقق دائمًا false الشرط محقق دائمًا أما في حالة true في حالة

مع أنواع البيانات المختلفة وكما بّينا في الفصل السابق أن أي عدد بخلف if أمثلة إستخدام
وأن أي سلسة نصية بخلف السلسة النصية الفارغة فهي أيضًا true الصفر فهو يعبر عن القيمة
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:والمثال التالي يواضح هذا  true تعبر عن القيمة

<?php

        if(0) 
                echo "<h3>0 true</h3>";
        else
                echo "<h3>0 false</h3>";

        if(13) 
                echo "<h3>13 true</h3>";
        else
                echo "<h3>13 false</h3>";
                
        if(-50) 
                echo "<h3>-50 true</h3>";
        else
                echo "<h3>-50 false</h3>";
                
        if(null) 
                echo "<h3>null true</h3>";
        else
                echo "<h3>null false</h3>";

        if('') 
                echo "<h3>'' true</h3>";
        else
                echo "<h3>'' false</h3>";
                
        if(' ') 
                echo "<h3>' ' true</h3>";
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        else
                echo "<h3>' ' false</h3>";
                
        if('user1') 
                echo "<h3>user1 true</h3>";
        else
                echo "<h3>user1 false</h3>";
?>

: المختصرة ifحالة 

حيث يتم واضع الشرط الُمراد التحقق من صحته و يليه علمة الستفهام و يعدها يتم تعريف
الكود الواجب تنفيذه إذا كان الشرط ُمحققًا و الكود اللزم تنفيذه إذا كان غير ُمحقق و يفصل

":”بينهما الرمز  

condition?true:false;

:مثال

<?php

        echo true?"yes":"no";
?>

:العمليات المنطقية 

كما في باقي اللغات يمكن استخدام ُمختلف إشارات العمليات المنطقية في حلقات الشرط وهي
and  و , أو  التي تعني  " " &&orأو  والشار ة  التي ُتفيد النفي و العملية "!” أو  التي تعني  , " " ||

:  الجدول التالي يواضح ذلك XORالمنطقية  ,

الحالةالقيمةالشرط
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$a and $btrue$a و $b ًل منهما يكون true ك

  $a && $b true $a و $b ًل منهما يكون true ك

$a or $btrueأي من  $a أو $b يكون true

  $a || $b trueأي من  $a أو $b يكون true

!$atrue$aيكون  false و false في حالة $a يكون true

$a xor $btrueأي من  $a أو $b يكون true ولكن غير متشابهين

حيث الطريقتين متكافئتين or و and يمكنك إستخدام أي صيغة لعمليتي :ملحظة 
“&&” أو  ل يؤثر أبدًاand“اي استخدام  ”

: الكود التالي ينفذ جدول الصواب والخطأ للعمليات المنطقية السابقة 

<?php

        echo "AND && <br>------------<br>true and true = ";
        if(true and true) 
                echo "true<br>";
        else
                echo "false<br>";
                
        echo "true and false = ";
        if(true and false) 
                echo "true<br>";
        else
                echo "false<br>";
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        echo "false and false = ";
        if(false and false) 
                echo "true<br>";
        else
                echo "false<br>";
                
        echo "<br>OR | | <br>------------<br>true or true = ";
        if(true or true) 
                echo "true<br>";
        else
                echo "false<br>";
                
        echo "true or false = ";
        if(true or false) 
                echo "true<br>";
        else
                echo "false<br>";
                
        echo "false or false = ";
        if(false or false) 
                echo "true<br>";
        else
                echo "false<br>";
                
        echo "<br>XOR  <br>------------<br>true xor true = ";
        if(true xor true) 
                echo "true<br>";
        else
                echo "false<br>";
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        echo "true xor false = ";
        if(true xor false) 
                echo "true<br>";
        else
                echo "false<br>";
                
        echo "false xor false = ";
        if(false xor false) 
                echo "true<br>";
        else
                echo "false<br>";
                
        echo "<br>!  <br>------------<br>!true = ";
        if(!true) 
                echo "true<br>";
        else
                echo "false<br>";
                
        echo "!false = ";
        if(!false) 
                echo "true<br>";
        else
                echo "false<br>";
?>

:عمليات المقارنة 

يساوي==
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ل يساوي =!

 أكبر من<

 أصغر من>

أكبر من أو يساوي=<

ر من أو يساويصغ أ=>

 مساوا ة القيم من نفس النوع===

عدم مساوا ة القيم من نفس النوع==!

أظن أن اغلبهم وااضحين ولكن سأواضح عمل المساوا ة من نفس النوع وعدم المساوا ة من نفس
النوع

وأي عدد خلف الصفر مساوي false - وكما عرفنا في العلى أن الصفر مساوي للقيمة
فلهذا ل true وقيمة السلسة النصية بخلف السلسة النصية الفارغة مساوية للقيمة true للقيمة

يصلح أن أستخدم قيم المساواه العادية وكمثال إذا أردت أن أختبر القيمة على
فقط إذًا علي إستخدام عملية المساوا ة من نفس النوع والمثال التالي يواضح false و false أنها

:العملية 

<?php

if('10user1' == 10) 

        echo "10user1 == 0 yes<br>";
else

        echo "10user1 == 0 no<br>";
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if('' == 0) 

        echo "'' == 0 yes<br>";
else

        echo "'' == 0 no<br>";
        
if(0 == false) 

        echo "0 == false yes<br>";
else

        echo "0 == false no<br>";
        
if('' == false) 

        echo "'' == false yes<br>";
else

        echo "'' == false no<br>";

if(-10 == true) 

        echo "-10 == true yes<br>";
else

        echo "-10 == true no<br>";
?>

ولكن عند استخدام عمليات المساواه من نفس النوع سيتم التعرف على القيم ومساواتها من
:نفس نوعها فالمثال السابق يكون على الشكل التالي 

<?php

if('10user1' === 10) 

        echo "10user1 == 0 yes<br>";
else

        echo "10user1 == 0 no<br>";
if('' === 0) 

        echo "'' == 0 yes<br>";
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else

        echo "'' == 0 no<br>";
if(0 === false) 

        echo "0 == false yes<br>";
else

        echo "0 == false no<br>";
if('' === false) 

        echo "'' == false yes<br>";
else

        echo "'' == false no<br>";

if(-10 === true) 

        echo "-10 == true yes<br>";
else

        echo "-10 == true no<br>";
?>

if  التالي مثال على حالة else فلنفرض أن لدينا قيمة ولتكن ُمعرف الصفحة الـ  ةالمتعدد  ,idوعلى 
:أساس قيمته يتم إنشاء إرتباط تشُعبي لصفحات مختلفه فيكون الكود كالتالي 

<?php

$id = 200;

if($id == 100)

{

        echo "<h3><a href='page1.php'> go page1 </a></h3>";
}

else if($id == 200)

{

        echo "<h3><a href='page2.php'> go page2 </a></h3>";

http://php.net/manual/en/control-structures.elseif.php
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}

else if($id == 400)

{

        echo "<h3><a href='page3.php'> go page3 </a></h3>";
}

else if($id == 500)

{

        echo "<h3><a href='page4.php'> go page4 </a></h3>";
}

else

{

        echo "<h3><a href='index.php'> go home </a></h3>";
}

?>

switch  حالة case :
switch  - يمكن عمل نفس المثال السابق بإستخدام جملة case  كالتالي:

<?php

$id = 250;

switch($id)

{

        case 100:
                echo "<h3><a href='page1.php'> go page1 </a></h3>";
                break;
        case 200:
                echo "<h3><a href='page3.php'> go page3 </a></h3>";
                break;

http://php.net/manual/en/control-structures.switch.php
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        case 300:
                echo "<h3><a href='page4.php'> go page4 </a></h3>";
                break;
        default:
                echo "<h3><a href='index.php'> go home </a></h3>";
        
}

?>

هي للخروج بعد تنفيذ المر break حيث أن جملة

في حالة وجوده وتعيد true للتعرف على الثابت هل هو موجود أم ل وتعيد القيمة defined دالة
إن لم يكن موجود false القيمة

في وجود true للتعرف على المتغير هل موجود ومسند له قيمه أم ل وتعيد القيمة isset دالة
في حالة عدم وجود المتغير أو عدم وجود false المتغير ووجود قيمة مسنده له وتعيد القيمة

 والمثال التالي يواضحnull قيمة مسنده له أو أن تكون القيمة المسنده للمتغير هي القيمة الفارغة
:عملهم 

<?php

define("AAA","Mostaf ");

const BBB = "Khaled ";

$var1;

$var2 = null;

$var3 = '';

if(defined("AAA"))

        echo AAA;
if(defined("BBB"))

        echo BBB;
if(defined("CCC"))

http://php.net/manual/en/function.isset.php
http://php.net/manual/en/function.defined.php


31:الفصل الثاني  الثوابت ودوال الشرط والدوران

        echo CCC;

if(isset($var1))

        echo '<br>$var1 is set';
if(isset($var2))

        echo '<br>$var2 is set';
if(isset($var3))

        echo '<br>$var3 is set';
if(isset($var4))

        echo '<br>$var4 is set';
?>

:حلقات الدوران 

: for حلقة الدوران
:الشكل العام لها كالتالي 

<?php

for(/*معامل الزياد ة أو النقصان شرط التوقف */;/*بداية الحلقة */;/* */)

{

        /*
الكود البرمجي المراد تكراره عدد من المرات                
        */
}

?>

:مثال 

<?php

for($i=0;$i<10;$i++)

{

        echo '<h3>$i='.$i.'</h3>';

http://php.net/manual/en/control-structures.for.php
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}

?>

 ةأو كتابتها بهذا الشكل إن كانت تعليمه واحد

<?php

for($i=0;$i<10;++$i) echo '<h3>$i='.$i.'</h3>';

?>

 continue لتخطي دور ة معينة والنتقال للتليه نستخدم الكلمة المحجوز ة
:مثال 

<?php

for($i=0;$i<10;$i++)

{

        if($i == 5) continue;
        echo '<h3>$i='.$i.'</h3>';
}

?>

 break وإن أردنا الخروج من الحلقة نهائيًا نستخدم
:مثال 

<?php

for($i=0;$i<10;++$i)

{

        if($i == 5) break;
        echo '<h3>$i='.$i.'</h3>';
}

?>

: while حلقة الدوران
الصيغة العامة

<?php

http://php.net/manual/en/control-structures.while.php
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while(/*الشرط*/)
{

        /*
الكود المراد تكراره                
        */
}

?>

وتعني الدوران في حالة تحقق الشرط وفي حالة عدم تحققه ل يتم الدخول للحلقه
:أمثلة 

<?php

$count = 0;

while(10)

{

        echo "<h3> Hi </h3>";
}

while(true)

{

        echo "<h3> Hi </h3>";
}

while('user1')

{

        echo "<h3> Hi </h3>";
}

while($count < 10)

{

        echo "<h3> Hi </h3>";
}

while($count != 10)

{
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        echo "<h3> Hi </h3>";
}

?>

جميع الحلقات السابقة حلقات غير منتهيه تسبب تجمد المتصفح والضغط على الخادم والسبب
:أن الشرط محقق دائمًا كما نعلم  أمثلة على حلقات صحيحة ومنتهية  .

<?php

$count = 1;

while($count <= 10)

{

        echo "<h3> Hi </h3>";
        $count++;
}

while(true)

{

        echo "<h3> YES </h3>";
        if($count++ == 20) break;
}

?>

do  حلقة الدوران while :
ولكن الفرق عنها أنها تنفذ دوران واحد قبل إختبار تحقق الشرط while وهي نفس حلقة الدوران

:وصيغتها العامة هي 

<?php

do

{

        /*

http://php.net/manual/en/control-structures.do.while.php
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الكواد المراد تكرارها                
        */
}while(/*الشرط*/);
?>

:أمثلة 

<?php

do

{

        echo "<h3>Hi</h3>";
        
}while(false);

$count = 0;

do

{

        echo '<h3>$count = '.++$count.'</h3>';
        
}while($count < 10);

?>

لتخطي حلقة أو continue في كل حلقات التكرار السابقة يمكن استخدام :ملحظة 
break الخروج نهائيًا من الحلقة بإستخدام

ًلswitch و while و for و ifهناك صيغ أخرى لستخدامها مع الوامر البرمجية كـ   لستخدامها بد
:من القواس والصيغ العامة لها كالتالي 

<?php

if (/*الشرط*/):
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        /*
أي عدد من الوامر البرمجية                
        */
endif;

الحالة المتعدده //
if(/*الشرط*/):
        /*
أي عدد من الوامر البرمجية                
        */
elseif(/*الشرط*/):
        /*
أي عدد من الوامر البرمجية                
        */
elseif(/*الشرط*/):
        /*
أي عدد من الوامر البرمجية                
        */
endif;

while(/*الشرط*/):
        /*
الوامر البرمجية المراد تكرارها                
        */
endwhile;

for(/*أوامر الحلقة*/):
        /*
الوامر البرمجية المراد تكرارها                
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        */
endfor;

switch(/*القيمة*/):
        case "":
                // ...
                break;
        case "":
                // ...
                break;
        default:
                //...
endswitch;

?>
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 :الفصل الثالث  المصفوفات والدوال
 :المصفوفات 

,كما مر معنا في فصٍل سابق  يمكن للمتغيرات ان تحوي قيمة واحد ة فقط  فجاءت المصفوفات ,

,لتحل هذا القصور و ُتمكن المبرمج من تخزين عد ة قيم في متغير واحد يسمى بالمصفوفة 

,المصفوفات في البرمجة تختلف اختلفا كليا عن المصفوفات الريااضية  واذا كنت قد تعاملت ( )

 لها طريقة خاصة ومرونة كبير ة جدًا فيphp ستجد ان phpمع المصفوفات بلغات برمجة غير 
.التعامل مع المصفوفات كما سنرى في سياق هذا الفصل 

 أو الـkeyالمصفوفات تتكون من ما ُيعرف بمفتاح أو ُمعرف العنصر داخل المصفوفة وهو الـ 
index لن العد يبدأ من0 للمصفوفة ويبدأ من ( إلى أقل من عدد عناصر المصفوفة بمقدار واحد 

 يمكنphp, مرتبطة بهذا المفتاح  في  )الصفر وكل عنصر من عناصر المصفوفة يحتوي على قيمة
أن تكون هذه القيمة أي نوع من أنواع البيانات سواء عدد صحيح أو كسري أو قيمة منطقية أو

.القيمة الفارغة أو مصفوفة أو كائن 

[]لتخزين قيم ما على شكل مصفوفة عليك فقط أن تضع القواس المربعة  بعد اسم المتغير

:وتقوم بإسناد القيم للمصفوفة كالتالي 

<?php

$myArr[] = 10;            //key = 0 , value = 10

$myArr[] = 12.16;        //key = 1 , value = 12.16

$myArr[] = true;        //key = 2 , value = true

$myArr[] = "username";    //key = 3 , value = "username"

$myArr[] = 'password';        //key = 4 , value = 'password'

for($i = 0; $i < 5; $i++)

{

        echo '<h3>'.$myArr[$i].'</h3>';
}

?>
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 ً وااضح من الكود السابق أنه بإمكاننا تخزين أنواع مختلفة من البيانات داخل المصفوفات سواء
...أكانت نص أم رقم أم رقم ذو فاصلة عشرية 

,ويمكن أيضًا تخزين القيم في المصفوفة بالشكل المعتاد كما في أغلب لغات البرمجة  وفي حال

:أردنا طباعة قيمة المصفوفة داخل علمتي القتباس يجب واضعها بين قوسين  كالتالي  {}  

<?php

$myArr[0] = 10;

$myArr[1] = 12.16;

$myArr[2] = true;

$myArr[3] = "username";

$myArr[4] = 'password';

for($i = 0; $i < 5; $i++)

{

        echo "<h3>{$myArr[$i]}</h3>";
}

?>

 تتدرج من الصفر وحتى عددi لخراج عناصر المصفوفة حيث forتم استخدام حلقة التكرار 
حيث  . i<=4 تكافئ i<5(عناصر المصفوفة ناقص واحد  (

 وتواضعarrayولعطاء قيم للمصفوفة عند تعريفها دفعة واحد ة نستخدم الكلمة المحجوز ة 
:العناصر بين قوسين ويفصل بينها فاصلة  كالتالي ','   

<?php

$myArr = array(10, 12.16, true, "username", 'password');

for($i = 0; $i < 5; $i++)

{

    echo "<h3>{$myArr[$i]}</h3>";
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}

?>

,  التي تقبل وسيطا واحدا هو المصفوفةcountو لمعرفة عدد عناصر المصفوفة نستخدم الدالة 
:الُمراد معرفة عدد عناصرها  وُتعيد عدد عناصر المصفوفة  كما في المثال التالي  , ,  

<?php

$myArr = array(10, 12.16, true, "username", 'password');

for($i = 0; $i < count($myArr); $i++)

{

        echo "<h3>{$myArr[$i]}</h3>";
}

?>

 :المصفوفات المتعددة البعاد 
,كما ذكرنا سابقا  يمكن ان يكون اي عنصر من عناصر مصفوفة من أي نوع من البيانات  فإذا ,

.كانت قيمة هذا العنصر مصفوفة حصلنا على مصفوفة متعدد ة البعاد 

ويمكن تمثيل المصفوفات متعدد ة البعاد على أنها مصفوفات أحادية متداخلة والتالي تمثيل
  : 2X3مصفوفة 

<?php

$myArr[0][] = "username";

$myArr[0][] = "password";

$myArr[0][] = 10;

$myArr[1][] = 12;

$myArr[1][] = 45.99;

$myArr[1][] = true;

for($i = 0; $i < count($myArr); $i++)

{
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    for($j = 0; $j < count($myArr[$i]); $j++)
    {
        echo "<h3>{$myArr[$i][$j]}</h3>";
    }
}

?>

:ولسناد القيم دفعة واحد ة عند تعريف المتغير يكون كالتالي 

<?php

$myArr = array(

                 array('username', "password", 10),
                 array(12, 45.99, true)
               );
for($i = 0; $i < count($myArr); $i++)

{

        for($j = 0; $j < count($myArr[$i]); $j++)
        {
                echo "<h3>{$myArr[$i][$j]}</h3>";
        }
}

?>

,هكذا يمكن إسناد مصفوفات داخل مصفوفات بأي عدد من البعاد ُتريد  أي ُيمكن انشاء

 ً هذا اذا امكن التعامل معها اساسا )مصفوفات ذات عشر أبعاد  لكن ل ُيمكن التعامل معها بسهولة  ) ,

:المصفوفات المترابطة 

ًلkeyوتكون باستخدام سلسل نصية للـ   من الرقام حيث كل عنصر في المصفوفة  للمصفوفة بد
  : value والثاني هو القيمة key:يتألف من قسمين  الول هو المفتاح 

<?php

واضعنا فراغات في بعض عناصر المصفوفة لكي ل تظهر الكلمات ملتصقة ببعضها البعض//
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$myArr['name'] = 'name ';

$myArr['age']  = 30;

$myArr['city'] = ' city ';

$myArr['phone']= 125668522;

echo $myArr['name'].$myArr['age'].$myArr['city'].$myArr['phone'];

?>

ً  للمصفوفة في مصفوفة كما يمكن أن يكون ُمعرف القيم سلسل النصية وترقيم الرقمي معا
,واحد ة كما سنرى  وهناك دوال مهمة لعرض محتويات وبيانات المتغيرات و المصفوفات

 سنستخدمها لعرض لطباعة محتوياتvar_export و print_r و var_dumpوالكائنات وهي 
ً  هو المصفوفة الُمرادkeyالمصفوفة من القيم والـ  - لكل قيمة  وتقبل  هذه الدوال  وسيطا واحدا - ,

:طباعتها  كما في المثال التالي  ,    

<?php

$myArr['name'] = 'username 1';

$myArr[]       = "username 2";

$myArr['age']  = 30;

$myArr[]       = 40;

$myArr['city'] = 'luxor';

$myArr[]       = 'Cairo';

$myArr['phone']= 125668522;

$myArr[]       = 124559587;

echo var_export($myArr);

?>

   :ولسناد القيم من هذا النوع من المصفوفات عند التعريف دفعة واحد ة يكون كالتالي 

<?php

$myArr = array('name' => 'username 1', 'city' => 'luxor', 'phone' 

=> 125668522);
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echo var_export($myArr);

?>

:للدوران على عناصر المصفوفة  foreachدالة 

من أفضل الطرق للدوران على عناصر المصفوفة وبالخص المصفوفات المترابطة هو إستخدام
المفتاح والشكل العام لهاforeachدالة  ) ويمكن من خللها إستخراج القيمة أو القيمة و الُمعرف  ) ,

  :هو 

foreach ($array as $key => $value)

{

    //$key هو مفتاح المصفوفة
    //$value هي القيمة المرتبطة بالمفتاح
}

  :والمثال التالي يواضح فكر ة عملها 

<?php

$myArr = array('name' => 'username 1', 'city' => 'luxor', 'phone' 

=> 125668522);

foreach($myArr as $value)

{

للحصول على القيمة فقط foreach استخدام الدالة//    
    echo "<h3>$value</h3>";
}

foreach($myArr as $key=>$value)

{

الُمعرف و القيمة//     )الحصول على المفتاح  )

    echo "<h3>$key : $value</h3>";
}

?>

 :مثال آخر 



:الفصل الثالث  المصفوفات والدوال 44

<?php

$myArr = array('name' => 'username 1', 'username 2', 'city' => 

'luxor', 'phone' => 125668522, 'Ciro', 125885465);

foreach($myArr as $key => $value)

{

        echo "<h3>$key : $value</h3>";
}

?>

دوال التحكم بالمصفوفات
تقسيم مصفوفة لعد ة اجزاء  ,يوجد عد ة دوال لجراء العمليات المختلفة على المصفوفات  )

الخ وسيتم شرح اشهر تلك الدوال  :ترتيب مصفوفة عكس مصفوفة  ( .... ,

: explodeالدالة 
تقوم هذه الدالة بتقطيع نص وتحويله الى مصفوفة حيث تقبل وسيطين اجباريين الوسيط 

الفاصل الذي عنده يتم اقتطاع الجملة و الوسيط الثاني هو النص  لزالة الغموض ,الول هو  " "

: مثال بسيطا  بفرض اننا نريد ان نجعل كل كلمة في جملة معينة عنصرا من عناصر سوف نأخذ

الفراغ كما في الكود التالي  مصفوفة وبالتالي يكون  :الفاصل هو  " "  

<?php

$string = 'this is a sting';

$array = explode(' ', $string);

print_r($array);

?>

  تاسع  الفصل الُتستخدم هذه الدالة بكثر ة عند القراء ة من الملفات النصية كما سنجد في 

: implodeالدالة 
ً  بعكس عمل الدالة  -تقوم هذه الدالة  تقريبا -explodeأي انها تقوم بتحويل عناصر مصفوفة الى  ,

فاصل  :الى نص يفصل بينها  " "

<?php
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$string = implode ($glue, $pieces);

?>

حيث الوسيط الول هو الفاصل و الوسيط الثاني هو المصفوفة الُمراد تحويل جميع عناصرها الى
ً  عن عمل هذه الدالة  :سلسلة نصية  جرب المثال التالي لتعرف مزيدا ,

<?php

$array = array(10, 12.16, true, "username", 'password');

$string = implode(' -- ', $array);

echo $string;

#outputs : 10 -- 12.16 -- 1 -- username --  password

?>

: is_arrayالدالة 
 اوtrueتقوم هذه الدالة بالتحقق من ان الوسيط الُممرر لها هو مصفوفة وذلك باعاد ة القيمة  

false : 

<?php

$string = 'this is a sting';

$array = explode(' ', $string);

echo is_array($array);

//this will output '1'

?>

:إضافة قيمة الى المصفوفة 

:ما مر معنا سابقا يمكن ااضافة عنصر جديد بواسطة القوسين  كالتالي ك []  

<?php

$array = array('sy', 'eg', 'lb');

echo 'the array is : <br>';

print_r($array);

$array[] = 'sa';

echo '<br>the array after adding sa is :<br>';
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print_r($array);

?>

 حيث تقبل وسيطين الول هو المصفوفة الهدف والثاني هوarray_pushاو باستخدام الدالة 
نعدل الملف السابق كي يستخدم الدالة    array_push,القيمة المراد ااضافتها 

<?php

$array = array('sy', 'eg', 'lb');

echo 'the array is : <br>';

print_r($array);

#$array[] = 'sa';        this line is repalced by :

array_push($array, 'sa');

echo '<br>the array after adding sa is :<br>';

print_r($array);

?>

:البحث داخل المصفوفات 

 في حالtrue, للبحث داخل المصفوفة عن قيمة معينة هذه الدالة تعيد in_arrayنستخدم الدالة 
  :نجاحها

<?php

$array = array('sy', 'eg', 'lb', 'sa');

if(in_array('sa', $array) == true)

{

    echo ' sa is found in $array array <br>';
}

if(in_array('fr', $array) == false)

{
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    echo ' fr is NOT found in $array array <br>';
}

?>

.حيث الوسيط الول هو القيمة الُمراد البحث عنها والوسيط الثاني هو المصفوفة الهدف 

:قلب مصفوفة 

 لقلب ترتيب مصفوفة اي جعل اول عنصر اخر عنصر وarray_reverseحيث تستخدم الدالة 
:هكذا  المثال التالي يواضح الفكر ة  ,  

<?php

$array = array('1', '2', '3', '4');

$new_array = array_reverse($array);

print_r($new_array); #outputs : Array ( [0] => 4 [1] => 3 [2] => 2

[3] => 1 )

?>

 : array_uniqueالدالة 

, بإزالة أي قيمة تتكرر في المصفوفة  حيث تعيد مصفوفة جديد ة بدنarray_uniqueتقوم الدالة 

  :أي عناصر مكرر ة

<?php

$array = array('sy', 'eg', 'lb', 'sy', 'lb', 'sa');

$new_array = array_unique($array);

echo 'the first array is : ';

print_r($array);    # Array ( [0] => sy [1] => eg [2] => lb [3] =>

sy [4] => lb [5] => sa )

echo '<br> the "unique" one : ';

print_r($new_array);    # Array ( [0] => sy [1] => eg [2] => lb 

[5] => sa )
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?>

.لحظ مفاتيح المصفوفة الثانية 

:ترتيب عناصر المصفوفة 

 بترتيب عناصر مصفوفةsort,  حيث تقوم الدالة asort و sortيتم ذلك بواسطة الدالتين 
ً   شكلها العام كالتالي  : ,تصاعديا

sort($array);

.حيث ل تعيد هذه الدالة أي قيمة  أي تقوم بتعديل المصفوفة مباشر ة  الوسيط الول هو ,

  .المصفوفة الُمراد ترتيب عناصرها 

<?php

$array = array(123, 1, 12, 'name' => 'sy', 'eg');

print_r($array);

sort($array);

echo '<br>';

print_r($array);

?>

,لحظ أن المصفوفة المرتبة ل تحتفظ بمفاتيح المصفوفة الصلية  وللحتفاظ بها نستخدم الدالة

asort التي تقوم بنفس عمل sort لكنها تحتفظ بقيم المفاتيح أو الُمعرفات :   

<?php

$array = array(123, 1, 12, 'name' => 'sy', 'eg');

print_r($array);

asort($array);

echo '<br>';

print_r($array);

?>
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:الدوال 

, عددا كبيرا من الدوال يتجاوز عددها اللف دالة  ناهيك عن العدد الضخم من المكتباتphpُتوفر 

,الخرى التي تقوم بعدد ل باس به من العمليات  لكن بشكل أو باخر ستحتاج الى دالة جديد ة

:تقوم بمهمة معينة لبرنامجك  الشكل العام لتعريف الدالة هو  . 

function functionName(/*وسائط الدالة*/)
{

        /*
جسم الدالة                
        */
}

وسائط الدالة
,يمكنها أن تقبل أي نوع من البيانات  وكذلك يمكنها اعاد ة بأي نوع من البيانات أو عدم الرجوع 

,بأي قيمة  الدالة التالية دالة ل تأخذ أي وسائط ول ُتعيد أي قيمة فقط تطبع جملة على

:ولتشغيل هذه الدالة علينا استدعائها بكتابة اسمها و من ثم قوسين  كما يلي,المتصفح   () 

<?php

function f_echo()

{

        echo "<h1>PHP:hypertext processor</h1>";
}

f_echo();

?>

 هوin$,  لحظ ان المتغير h1أما الدالة التالية فهي تأخذ وسيطا لتقوم بطباعته اضمن وسمي 
  خارج الدالة in$متغير محلي ُمعرف داخل الدالة فقط ول علقة له مع المتغير 

<?php

$in = 'username1';

function f_echo($in)
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{

        echo "<h1>$in</h1>";
}

f_echo(10);

f_echo(12.332);

f_echo('username2');

f_echo(true);

//f_echo(array(10,20,30));

?>

,  لكن لو نفذت هذا والكود الخير الموجود في التعليق هو محاولة تمرير مصفوفة لطباعتها
.السطر سيتم توليد خطأ  لن الدالة تحتوي على بيانات داخلها ول نستطيع طباعتها مباشر ة  ,

  :الدالة التالية تأخذ وسيطين وُتعيد حاصل الجمع 

<?php

function sum($var1, $var2)

{

        return $var1 + $var2;
}

echo sum(10, 20);

?>

  : كما يمكن تمرير الدوال لبعضها البعض كالتالي
<?php

f_echo(sum(10,20));

function f_echo($in)

{

        echo "<h1>$in</h1>";
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}

function sum($var1,$var2)

{

        return $var1+$var2;
}

?>

:القيم الفتراضية للوسائط 

,في بعض الحيان يكون للدوال وسائط اختيارية حيث يتم واضع قيمة افترااضية لها  فإذا لم يتم

,تحديد قيمة الوسيط  فسيتم اخذ القيمة الفترااضية بدل عنه  ويجب ان تكون جميع الوسائط ,

 :  ,بعد الوسيط الفترااضي افترااضية  اي ل يجوز ان تعريف الدالة بالشكل التالي

<?php

function function_name ($var1 = 'value', $var2)

{

    
}

?>

 :مثال عن الستخدام الصحيح 

<?php

function f_echo($in = "text")

{

        echo "<h1>$in</h1>";
}

f_echo();

?>

. بسبب عدم اعطاء اي وسائط للدالة textسيتم طباعة 

:اعاد ة اكثر من قيمة من الدالة 

,كما تلحظ ل يجوز ان تعيد الدالة الواحد ة اكثر من قيمة  لكن يمكن تجاوز هذه المشكلة
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 :باستخدام المصفوفات حيث يتم اعاد ة مصفوفة تكون عناصرها هي القيم المطلوبة 

<?php

function math($x)

{

        return array($x * $x, log($x));
}

print_r(math(23));

?>

:تمرير الوسائط بمرجعياتها 

,في بعض الحيان  نحتاج الى تعديل قيمة الوسيط مباشر ة في الدالة عواضا عن ارجاع قيمة منها

(واسنادها الى متغير  لجعل الوسائط ُتمرر الى دالة بمرجعيتها  , By Referenceيجب استخدام (
:الرمز  قبل اسم الوسيط عند تعريف الدالة  &

<?php

function sum(&$var1, $var2)

{

    $value1 = $var1 + $var2;
    //the same as $var1+= $var2;
}

$num1 = 10;

$num2 = 15;

echo $num1;

//outputs 10

echo '<br>';

sum($num1, $num2);

echo $num1;
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//outputs 25

?>
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:الفصل التاسع  التعامل مع الملفات و المجلدات 

لفاتـد البيانات أو المـواعـقـع أي مصدر خارجي كــمن الصعب برمجة تطبيق ويب دون التفاعل م
ً  انشاء الملفات و المجلدات و حذفها و تعديلها ـوصـو خص ...ا

ً   التعامل مع الملفات :أول

و المسارات نوعان  :المسار هو طريقة للتعبير عن عنوان ملف أو مجلد في نظام التشغيل  ,

سار الحالي حتى نصل الى القيدـبية تبدأ من المـ,لقة  المسارات النسـمسارات نسبية ومسارات مط
القيد  مــطـالم =لوب  folderجلد ـمـود في الـ الموجfile1.txtار الملف ـ)جلد أو ملف مثل مسـ(

:وم بتنفيذه يكون كالتالي ـبرنامج الذي نقـالجلد ـوجود في مـالم

folder/file1.txt

ً  في الـ موجfile1.txtاما إذا كان الملف  أي الــجلد التـمــلد الب للـجـمـودا )سبقهـجلد الذي يـمـ(الي 

:ون المسار كالتالي ـيك

../file1.txt

,شيران الى أن الملف المطلوب في المجلد الب للمجلد الحالي  ويوجد أيضاـين تـتـقطـأي ان الن

:النقطة الواحد ة  التي تشير الى المجلد الحالي حيث يمكن استبدال المسار الول كما يلي  "."

./folder/file1.txt

ً  كان المجلد الذي يوجد فيه البرنامج  .اما الروابط المطلقة فهي ُتشير الى مسار الملف أيا

ً  نستخدم الدالة ً  هو المسار realpath للحصول على المسار كامل ً  وحيدا التي تقبل وسيطا
:النسبي للملف 

<?php

echo realpath('file1.txt');

?>

.وفي حال لم ُيحدد الوسيط فيستم اعاد ة المسار المطلق للمجلد الحالي 

:التأكد من وجود ملف 

,في بعض الحيان يلزم معرفة إذا كان ملف ُمعين بمساره موجود أم ل  ولمعرفة ذلك نقوم

ً  وحـيـبل وسـقـالتي ت file_exists باستدعاء الدالة ً  هو مـطا يـ فtrueمة ـيد القيـملف و ُتعـسار الـيدا
:حال وجوده 

http://php.net/file_exists
http://php.net/realpath
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<?php

if(file_exists('file1.txt') === true)

{

        echo 'file "file.txt" exists';
}

echo '<br>';

if(file_exists('file2.txt') === false)

{

        echo 'file "file2.txt" does not exists';
}

?>

:الحصول على حجم تخزين ملف 

ً  هو مسار filesize ,في حال اردنا معرفة حجم ملف  نستخدم الدالة ً  واحدا التي تقبل وسيطا
ً  بالبايت  وللحـلف مقـم المـجـدالة حـد هذه الـعيـ,الملف  وُت قدرًاـم مـجـحـصول على الـ,درا

: على التوالي وبالترتيب 1024*1024( أو 1024,يلوبايت أو الميغا بايت  نقسم على ـكـبال (

<?php

$size = filesize('file1.txt');

echo 'The size of file1.txt is : '. floor($size / 1024) .' KB';

?> 

:استخراج امتداد ملف 

ً  بنقطة ـيث يـ,ين خاص بها  حـتداد معـفات امـل نوع من الملـكما تعلم لك ,كون المتداد مسبوقا

  ل ـ   ص ـ    فيـها فـرحـبق شـي سـ-  التexplodeدالة ـق الـريـن طـتداد عـراج المـتخـوم باسـفلذلك نق
"."ة بنقطة  كما فيق حيث يكون امتداد الملف هو اخر سلسلة نصية تكون مسبو  ات ـ   فوف ـ   ص ـ   م

 :المثال التالي 

<?php

$file = 'file.example.txt';

http://php.net/filesize
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$ext = explode('.', $file);

echo 'The file extension is : ' . $ext[count($ext) - 1];

 للحصول1ومن ثم انقصنا منها  ext$ للحصول على عدد عناصر المصفوفة count استخدمنا الدالة//
. على مفتاح اخر عنصر
?>

:الحصول على وقت تعديل أو تغيير أو الوصول لملف 

, filectime ,للحصول على بصمة الوقت التي تمثل آخر وقت لتغيير ملف ما  نستخدم الدالة
ً  هو مسار الملف  ً  واحدا .حيث تقبل هذه الدالة وسيطا

, وتقبل filemtime ,لى الملف  نستخدم الدالةـل عـديـر تعـت لخـمة الوقـلى بصـول عـحصـأما لل
ً  هو مسار الملف  ً  وحيدا .هذه الدالة  كما في الدالة السابقة  وسيطا - -

يعـمـ ُتعيد جfilectime هو أن الدالة filemtime و الدالة filectimeالفرق التقني بين الدالة 
ً  على محتوياته أم على صلحيات الوصول إليه أم تغيير المـغـتـال خدمــستـيرات على ملف سواء

. فهي تشير الى آخر تعديل في محتويات الملف فقط filemtime.المالك له  أما الدالة 

 فيm,  أما الحرف change يدل على كلمة filectime في الدالة c:  الحرف ملحظة
  . modificationالدالة الثانية فهو يدل على الكلمة 

<?php

echo date("m/d/Y H:i:s", filemtime('file1.txt'));

?>

يـا فـمـ,ها  وكـلـشـال فـي حـ فfalseلف أو ـمـول للـر وصـت آخـة وقـمـد بصـيـُتع fileatime دالةـوال
.الدوال السابقة فهي تقبل مسار ملف ما كوسيط 

:الحصول على صلحيات ملف 

ًء أكان مـا سـد مـيـود قـرفة وجـعـبعد م ,جلدًا  علينا أن نعلم ما هي الفعال التي يمكنناـفًا أم مـلـوا

.هل لدينا الصلحيات للقراء ة و الكتابة و التنفيذ أ,القيام بها على القيد  

http://php.net/fileatime
http://php.net/filemtime
http://php.net/filectime
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_is_readable , is_writable ,  is دوالـخدم الـتـسـ نphpفي  executable ية القراء ةـانـكـة امـرفـعـمـل
.أو الكتابة أو التنفيذ على التوالي وبالترتيب 

ً  هو مسارfalseال نجاحها أو ـ في حtrueدوال ـذه الـيد هـعـُت ً  وحيدا , ماعدا ذلك  وتقبل وسيطا

.القيد 

ول على حجم الملف وغيرهاـصـيذ والحـنفـتـتابة و الـكـراء ة والـقـة الـيـانـكـبر إمـتـخـالي يـتـال الـثـالم
 : file1.txtمن المعلومات المتعلقة بالملف 

<?php

$file = 'file1.txt';

echo '<pre>';

if(file_exists($file) === true)

{

        echo "Displaying file information for file $file ...<br>";
        echo 'File path :' .realpath($file). '<br>';
        echo 'File size :'. floor(filesize($file) / 1024). 'KB <br>';
        echo 'Last File changing time : ' .date("m/d/Y H:i:s", 
filectime('file1.txt')). '<br>';

        echo 'Last File modification time : '. date("m/d/Y H:i:s", 
filemtime('file1.txt')). '<br>';

        echo 'Last File access : ' .date("m/d/Y H:i:s", 
fileatime('file1.txt')). '<br>';

        echo 'Is readable? : ';
        echo is_readable($file) == true ? 'true' : 'false';
        echo '<br>';
        echo 'Is writable? : ';
        echo is_writable($file) == true ? 'true' : 'false';
        echo '<br>';
        echo 'Is executable? : ';
        echo is_executable($file) == true ? 'true' : 'false';

http://php.net/is_
http://php.net/is_
http://php.net/is_writable
http://php.net/is_readable
http://php.net/is_readable
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        echo '<br>';
}

else

{

        echo "File $file is not exists ...<br>";
}

echo '</pre>';

?>

: opt/lampp/htdocs/ الموجود في مجلد file1.txtللملف مثال على إخراج الكود السابق  /

Displaying file information for file file1.txt ...

File path :/opt/lampp/htdocs/image/file1.txt

File size :8KB

Last File changing time : 01/25/2013 21:57:47

Laast File modification time : 01/25/2013 20:40:03

Last File access : 01/25/2013 20:40:05

Is readable? : true

Is writable? : true

Is executable? : false

:حذف ملف 

, unlink , إنشاء الملفات ُتتيح لك حذفها  للقيام  بهذه العملية  استخدم الدالةphpكما تتيح لك 
ً  واحـيـدالة وسـذه الـتقبل ه ً  هـطا ,ُمراد حذفه  وبالتأكيد يجب أن تكون لديكـلف الـمـار الـسـو مـدا

صلحيات كتابة على الملف الُمحدد حتى تستطيع حذفه عدا ذلك سيتم اظهار خطأ
E_WARNING .

<?php

unlink('file1.txt');

?>

:تغيير صلحيات قيد 

لتغيير صلحيات chmod , والنظمة الشبيهة باليونكس  حيث نستخدم المرlinuxكما في نظام 

http://php.net/chmod
http://php.net/unlink
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. للقيام بالمهمة ذاتها php في لغة chmod,قيد ما  نستخدم الدالة 

ً  phpلكن  ", وإنما تحصرها فقطa-wx" ل تقبل العلن عن الصلحيات كسلسلة نصية مثل
كونة من اربعة ارقامـلحية مـصـكون الـ,ماني  أي تـثـظام الـنـام في الـات بالرقـيـباستخدام الصلح
دم وـخـستـمـلحيات للـصـن الـار ة عـبـي عـة هـيـاقـبـلث الـام الثـا الرقـ,ر  أمـفـالرقم الول هو ص

,دم و لبقية المستخدمين على التوالي و بالترتيب  الجدول التالي يواضحـخـتـسـة المـوعـجـمـل

الرقام والمصلحيات المقابلة لها 

يشير الى عدم اعطاء أي صلحية0الرقم 

. يشير الى اعطاء صلحية التنفيذ فقط  1الرقم 

.يشير الى اعطاء صلحية الكتابة فقط 2الرقم 

.يشير الى اعطاء صلحية الكتابة والتنفيذ 3الرقم 

.يشير الى اعطاء صلحية القراء ة فقط 4الرقم 

.يشير الى اعطاء صلحية القراء ة والتنفيذ 5الرقم 

.يشير الى اعطاء صلحية القراء ة و الكتابة 6الرقم 

. يشير الى اعطاء صلحية القراء ة والكتابة والتنفيذ 7الرقم 

والثاني هوchmodنقبل هذه دالة  , وسيطين  الول هو مسار القيد الُمراد تغيير صلحياته ,

:الصلحية مثال 

<?php

chmod('folder/file1.txt', 0600); #  القراء ة والكتابة للمستخدم  لشيئ لبقية,

المستخدمين
chmod('folder/file1.txt', 0755); #  القراء ة والكتابة والتنفيذ للمالك  القراء ة و,

التنفيذ لبقية المستخدمين
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?>

 
:نسخ أو نقل ملف 

,لنسخ الملفات  تقبل هذا الدالة وسيطين الول هو مسار الملف الُمراد نسخة copy نستعمل الدالة

  ً .و الثاني هو المسار الجديد  في حال وجود ملف في المسار الجديد فسيتم استبداله تلقائيا .

copy($source, $dest);

ً  بتغيير اسم الملف لكن يمكن rename اما لنقل ملف فنستخدم الدالة التي تقوم اساسا
,استخدامها لنقله  تقبل هذه الدالة وسيطين الول هو مسار الملف و الثاني هو مسار الملف

:الجديد 

rename($oldname, $newname);

:مثال 

<?php

copy ('file1.txt', 'file2.txt');

rename('file2.txt', '../file.txt');

?>

:قراءة الملفات والكتابة عليها 

,قبل اجراء أي عمليات على الملف  علينا تهيئته وذلك بانشاء مقبض للملف عن طريق الدالة

 fopen  و مسار الملف  أما الوسيط الثاني هو الواضعـط الول هـيـين الوسـطـيـبل وسـقـالتي ت,

:المراد فتح الملف به  الجدول التالي يبين الواضاع المختلفة لفتح ملف  ,

سنتحدثيقوم بفتحr الواضع ( الملف للقراء ة فقط مع واضع مؤشر الملف في بدايته 

ً  عن مؤشر الملف وكيفية تحريكه  .لحقا (

.يقوم بفتح الملف للقراء ة والكتابة مع واضع مؤشر الملف في بدايته  +r  الواضع

,يقوم بفتح الملف للكتابة فقط ويقوم بمسح جميع محتوياته  وإذا لم يكن w الواضع 

http://php.net/fopen
http://php.net/rename
http://php.net/copy
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ً  سوف يقوم بانشاءه  .الملف موجودا

.  لكنه يقوم بفتح الملف للقراء ة والكتابة w كما في الواضع  +w  الواضع ,

,يقوم بفتح الملف للكتابة فقط ويضع مؤشر الملف عند نهايته  إذا لم يكن a الواضع 

ً  يقوم بإنشاءه  .الملف موجودا

,يقوم بفتح الملف للقراء ة و الكتابة ويضع مؤشر الملف عند نهايته  إذا لم يكن +a الواضع

ً  يقوم بإنشاءه  .الملف موجودا

 يحافظ علىa  بينما الواضع ف يقوم بحذف محتويات الملw يكمن في أن w و aالفرق بين 
.محتويات الملف و يضع المؤشر عند نهايته 

, الى الحرف السابقة لفتح الملف بالنظام الثنائي ويفيد هذا الواضع عندbيمكن ااضافة الحرف 

.القراء ة أو الكتابة على ملفات غير نصية 

حسب الواضع الذي تقوم باستخدامه علىـب أن تـجـي )كون لديك الصلحية للقراء ة أو الكتابة  )

,الملف  ما عدا ذلك سيتم توليد رسالة خطأ مفادها أنك ل تملك الصلحيات الكافية للقيام بتلك

.المهمة 

,برنامج  عنـيه الـلـذ عـفـنـ الُمادمـخـشار ة الى ملفات خارج اللل fopenيمكنك باستخدام الدالة و 

: أو غيرهم  لكن للقراء ة فقط ftp أو HTTPطريق بروتوكول  …

<?php

$handle = fopen("file.txt", "r");

$handle = fopen("./folder/file.zip", "wb");

$handle = fopen("http://www.example.com/", "r");

$handle = fopen("ftp://user:password@example.com/somefile.txt", 

"w");

?>

 هوًالتي تقبل وسيطا وحيدا fclose يتم تحرير الذاكر ة باغلق مقبض الملف عن طريق الدالة
.مقبض الملف الُمنشئ بواسطة الدالة السابقة 

http://php.net/fclose


:الفصل التاسع  التعامل مع الملفات و المجلدات 134

 حيث يوجد دوال اخرىfopen:  انشاء مقبض لملف ل يقتصر على الدالة ملحظة
,  وهذاsocketالتي تقوم بانشاء مقبض عن طريق اتصال  fsockopen مثل الدالة

.المواضوع خارج عن نطاق هذا الفصل 

:قراءة البيانات من ملف 

للقراء ة من الملف fread ,  نقوم باستخدام الدالةfopenبعد انشاء مقبض الملف باستخدام الدالة 
,وتقبل وسيطين  الول هو مقبض الملف  والثاني هو عدد البايتات التي سيتم قراءتها من الملف :

:بدءًا من مكان وجود مؤشر القراء ة 

fread($handle, $length);

filesize بجحم الملف عن طريق الدالة lengthد قيمة الوسيط يولقراء ة الملف باكمله نقوم بتحد

 : file1.txtكما في المثال التالي الذي يقوم بطباعة محتويات الملف 

<?php

$filename = 'file1.txt';

$handle = fopen($filename, 'r');

$contents = fread($handle, filesize($filename));

echo $contents;

fclose($handle);

?>

ً  بالدالة  fgets الدالة ً  حيث في معظم الحيان يمكنfreadشبيهة جدا  وتقوم بنفس العمل تقريبا
 ل تتطلبfgets,  حيث الفرق الساسي بينهما هو ان الدالة fread عواضا عن fgetsاستخدام 

lengthتحديد عدد البايتات التي يجب قراءتها من الملف حيث تكون القيمة الفترااضية للوسيط 

EOF . بايت  وكل الدالتين تقومان بالتوقف عن القراء ة عندما تصلن الى نهاية الملف1024هي 

  End Of File)

http://php.net/fgets
http://php.net/fread
http://php.net/fsockopen
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 :الكتابة على ملف 
,من اهم العمليات التي يمكن اجراءها على ملف هو ااضافة و تعديل محتواه  ويتم ذلك في لغة

phpعن طريقة الدالة  fwrite التي تقوم بكتابة البيانات الُممرر ة اليها الى ملف  طبعا يحب فتح,

w  (الملف بواضع يسمح بالكتابة عليه كما في الواضعين  , a الدالة  , (fwrite تقبل ثلثة وسطاء ,

الوسيط الول هو مقبض الملف والثاني هو البيانات الُمراد كتابتها و الثالث اختياري يمثل عدد
,البايتات التي سيتم كتابتها  فاذا تم تحديد الوسيط الثالث فان الكتابة على الملف سوف تتوقف

: هو fwrite,عندما يصبح عدد البايتات المكتوبة مساويا لقيمة هذا الوسيط  الشكل العام للدالة 

fwrite($handle, $string, $length);

. تقوم بطباعة رسالة خطأ عند عدم توفر صلحيات للكتابة fwriteل تنسى ان الدالة 

Hello"  المثال التالي يقوم يكتابة الجملة  World : file1.txt على الملف "!!

<?php

$filename = 'file1.txt';

$handle = fopen($filename, 'w+');

fwrite($handle, 'Hello World !!');

fclose($handle);

?>

ً  وتأخذ الوسائطfwrite للدالة Aliasهي دالة مكافئة  fputs الدالة ,  اي انها تقوم بنفس العمل تماما
ذاتها 
: feof الدالة

 عدا ذلك وfalse في حال وصل مؤشر القراء ة الى نهاية الملف و trueتقوم هذه الدالة باعاد ة 
ً  هو ,ُتفيد عندما نقوم بالدوران على محتويات ملف لقراءته  وتقبل هذه الدالة وسيطا وحيدا

.مقبض الملف

<?php

$file = fopen('file1.txt', 'r');

while(!feof($file))

{

http://php.net/feof
http://php.net/fputs
http://php.net/fwrite
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echo fgets($file). '<br>';

}

fclose($file);

?>

:تغيير مكان المؤشر 

التي تقبل وسيطين fseek لتغيير مكان المؤشر سواء عند القراء ة أو الكتابة نستخدم الدالة
. الذي سوف يتم واضع المؤشر عنده offset,اجباريين  الول هو مقبض الملف والثاني هو 

fseek($handle, $offset);

 فإن الكتابة سوف تكون في اخر الملف+a  أوa:  عند فتح الملف بواضع ملحظة
.حتى لو قمت بتغيير مكان المؤشر 

: file_put_contents و file_get_contentsالدالتين 
بقراء ة ملف بأكمله على شكل سلسلة نصية و ُيمرر لها مسار الملف file_get_contents تقوم الدالة

:كوسيط  شكلها العام  ,

file_get_contents($filename);

فتقوم بكتابة البيانات الُممرر ة اليها بالوسيط الثاني على الملف الذي file_put_contents اما الدالة
:يتم تحديده بمساره والذي يشكل الوسيط الول 

file_put_contents($filename, $data);

ً   وفي حال وجوده تقوم بمسح جميع ,وتقوم هذه الدالة بانشاء الملف اذا لم يكن موجودا

!محتوياته 

 ؟file_get_contents ام استخدم fread ومن ثم اقرأ الملف عن طريق fopenايهما استخدم 
 اما اذاfile_get_contentsبشكل بسيط اذا كنت تريد قراء ة جميع محتويات ملف ما فاستخدم 

 وذلك لتوفير اكبر قدر ممكن منfreadكنت تريد قراء ة عدد محدد من البايتات فاستخدم 
.الذاكر ة 

http://php.net/file_put_contents
http://php.net/file_get_contents
http://php.net/fseek
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ً   التعامل مع المجلدات :ثانيا

 القيام بمختلف العمليات على المجلدات كانشاءها و حذفها وتغييرphpيمكن باستخدام 
.صلحيات الوصول إليها 

:القراءة من مجلد 

للحصول على مقبض opendir , عند التعامل مع الملفات  ُتستخدم الدالةfopenكما في دالة 
ً  هو مسار المجلد  الشكل العام لتعريف هذهopendir,للمجلد  حيث تقبل الدالة  ً  واحدا , وسيطا

:الدالة هو 

$resorce = opendir($path);

ً  لتحرير الذاكر ة وإغلق مقبض الملف  نستخدم الدالة التي تقوم بعمل مشابه closedir ,وايضا
ً  هو مقبض المجلد الذي ُقمنا بإنشاءه باستخدامfcloseللدالة  ً  واحدا ,  تقبل هذه الدالة وسيطا
: opendirالدالة 

closedir($handle);

:قراءة محتويات مجلد 

, opendirلقراء ة القيد التالي من مجلد تم انشاء مقبضه بواسطة الدالة  readdir تستخدم الدالة
.حيث تقوم هذه الدالة بقراء ة قيود الملفات على التتالي وحسب ترتيب نظام الملفات الُمستخدم 

اسم الملف أو المجلد  وللمرورتقبل هذه  ً  هو مقبض المجلد و ُتعيد القيد  ً  واحدا ,الدالة وسيطا ( )

.  ولتطبيق الدوال الثلث السابقة نجربwhileعلى جميع قيود المجلد نستخدم حلقة التكرار 
:المثال التالي

<?php

$dir = opendir('folder');

while (($file = readdir($dir) )!== false)

{

        echo $file.'<br>';
}

http://php.net/readdir
http://php.net/closedir
http://php.net/opendir
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closedir($dir);

?>

في البداية قمنا بانشاء مقبض للمجلد ومن ثم حلقة تكرار يتم فيها طباعة اسم الملف أو المجلد
.ومن ثم قمنا بتحرير الذاكر ة واغلق المقبض 

,لحظ وجود قيدين ممثلين بـ  و   و للتخلص منهم نعدل بالكود السابق لكي يتأكد من أن ".." "."

:القيد ل يساوي احدى هاتين القيمتين 

<?php

$dir = opendir('folder');

while (($file = readdir($dir) )!== false)

{

        if($file == '.' OR $file == '..')
        {
                continue;
        }
        echo $file.'<br>';
}

closedir($dir);

?>

:حذف المجلدات 

ً  هو مسار المجلد الُمراد حذفه  لكن rmdir لحذف مجلد نستخدم الدالة ً  واحدا ,التي تقبل وسيطا

ً  أما اذا كان المجلد يحوي أي ملف او مجلد فرعي  فلن يتم ,يجب أن يكون هذا المجلد فارغا

.تنفيذ هذه التعليمة و سيتم توليد رسالة خطأ 

ً  أن نقوم بحذف ,لكن اذا اردنا حذف مجلد يحوي ملفات ومجلدات فرعية  فيجب علينا أول

:جميع محتوياته قبل محاولة استدعاء الدالة السابقة 

<?php

function remove_dir($path)

{

http://php.net/rmdir
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        if(is_dir($path) === false)
        {
                return false;
        }
        $dir = opendir($path);
        while (($file = readdir($dir) )!== false)
        {
                if($file == '.' OR $file == '..')
                {
                        continue;
                }
                if(is_file($path.'/'.$file))
                {
                        unlink($path.'/'.$file);
                }
                elseif(is_dir($path.'/'.$file))
                {
                        remove_dir($path.'/'.$file);
                }
        }
        rmdir($path);
        closedir($dir);
}

remove_dir('folder');

?>

, انشاء المجلدات وتعيين صلحيات الوصول إليها php:إنشاء مجلد  بالطبع يمكنك باستخدام 

,التي تقبل وسيطين  الول اجباري هو اسم المجلد والثاني mkdir ويتم ذلك بواسطة الدالة

:إختياري هو صلحيات الوصول للمجلد  ويكون شكلها العام كالتالي  ,

http://php.net/mkdir
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mkdir($pathname, $mode);

ً  للقيمة modeوبشكل افترااضي يكون  ,  أي صلحيات القراء ة والكتابة والتنفيذ0777 مساويا
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