
 3 بخص - php پی اچ پی آهَزش

را یاد گرفتِ ٍ بیطتر بِ کذ  phpرا اجرا کٌیذ ٍ از ایي جلسِ سعی هی کٌین دستَرات اصلی  phpدر جلسات قبلی آهَختیذ کِ چگًَِ یک کذ 

 .ًَیسی هی پردازین

 .بسیار ّن پر کاربرد ّستٌذ اٍلیي هَضَعی کِ قصذ دارم بِ آى بپردازم هتغیر هی باضذ کِ

 

 هتغیر چیست ؟

در  اعوال کٌینّا رخیرُ ٍ چٌذیي بار هَرد استفادُ ٍ عولیات هتفاٍتی را رٍی آى  بِ صَرت هَقت را د ًیاز است کِ اطالعاتیدر بسیاری از هَار

 .کٌٌذى رخیرُ هی گرفتِ ٍ هقذار را در آ ramهتغیر ّا در ٌّگام رخیرُ سازی یک فضا از .ایٌجاست کِ بِ هتغیرّا ًیاز دارین

 

 :یک پرًٍذُ جذیذ ایجاد ٍ کذ زیر را تایپ کردُ ٍ اجرا کٌیذ 

$name = "gooyait"; 

echo $name; 

 .هی باضذ gooyaitهتَجِ ضذیذ کِ ًتیجِ 

 

ِ با تَجِ ب php ًیازی بِ اًجام ایي کار ًیست ٍ phpدر اکثر زباى ّای برًاهِ ًَیسی قبل از تعریف هتغیر بایذ ًَع آى هطخص گردد اها در 

 .ى را ضٌاسایی هی کٌذهقذار رخیرُ ضذُ در هتغیر ًَع آ

)  arrayٍ ( falseیا  true)boolean،((double)ضاهل اعذاد ٍ اعطار)integer،(کاراکترّا را در بر هی گیرد)stringضاهل  phpاًَاع هتغیر در 

 .هی باضٌذ( در بخص ّای بعذی هَرد بحث قرار هی گیرد

$string = 'gooyait';              

$integer = 123; 

double = 5.2; 

$boolean = true; 

 

 .استفادُ ضَد(  $) بایذ در ابتذای ًام هتغیر از عالهت  برای تعریف هتغیر   -

 (باضٌذهثال ّای زیر ًوًَِ ای صحیح از تعریف هتغیر هی ).باضذ(  _) ًام هتغیر هی تَاًذ ضاهل حرٍف بِ ّوراُ اعذاد ٍ خط زیر   -

 .در ابتذای ًام هتغیر ًوی تَاى از عذد استفادُ کرد ٍلی اگر ابتذا حرٍف یا خط زیر ٍ سپس عذد باضذ اضکال ًذارد  -

 .تفاٍت دارد ٍ یکی ًیستٌذ GOOYAITبا  gooyait$برای هثال  .هتغیرّا بِ کَچک یا بسرگ بَدى حرٍف حساس ّستٌذ  -

 .ّواى هساٍی استفادُ هی ضَد(  =) عولگر  هتغیر از عالهت یا برای هقذاردّی یک  -

 .استفادُ از فاصلِ در ًام هتغیر هجاز ًیست  -

 .ل کَتیطي یا دابل کَتیطي قرار بگیردهتغیر ّای رضتِ ای بایذ حتوا داخ  -
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