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نوع های داده ای
resource

string

integer

NULL

array

float

object

boolean

کامنت گذاری
کامنت خط //
کامنت یک خط #
*/کامنت چند خط */

عملگزهای ریاضی
تفریق -
جمع +
ضرب *
تقسیم /
باقیمانده %
عملگزهای رابطه ای
==

چک کردن تساوی

===

چک کردن تساوی با در نظر گرفتن نوع
نا مساوی

=!

نامساوی

><
==!

نامساوی با در نظر گرفتن نوع
کوچکتر از

<

بزرگتر از

>

کوچکتر مساوی

=<

بزرگتر مساوی

=>

عملگزهای منطقی
NOT

!

AND

&&

OR

||

XOR

xor

الحاق رشته ها

تزای الحاق دٍ رضتِ تاّن اس کاراکتز (  )dot( ) .استفادُ هیکٌین

;'echo 'str' . 'ing
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تعزیف متغیز
; مقدار = $var
;'$var = 'Hello
تعزیف ثابت
) define(name , value

ساختارهای کنتزلی
دستور if
اگزضزط تزقزار تَد دستَرات ایي قسوت اجزا هیطَد

) شرط (if
دستورات
esle

اگز ضزط تزقزار ًثَد دستَرات ایي قسوت اجزا هیطَد

دستورات

دستور  ifیک خطی
 ) ? If_true : if_falseشرط (
دستور switch
) شرط(switch
{
case 1:
دستور
;breake
در غَرت اجزا ًطذى ّ caseا یي قسوت اجزا هیطَد

.....
default :
دستور
;breake
}

حلقه while
) شرط(wile
دستورات
حلقه do while
{do
دستورات
;) شرط( }while
حلقه for
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for(begin_counter ; cond ; counter )
{
دستورات
}

foreach حلقه
foreach(expr as key=>value)
{
دستورات
}

super global متغیزهای اس پیش تعزیف شده یا
$GLOBALS
$_GET
$_POST
$_SESSION
$_COOKIE
$_ENV
$_FILES
$_SERVER
PHP_SELF

اسکزیپت در حال اجزا

SERVER_ADDR

Ipسزٍر

SERVER_NAME

ًام سزٍر

SERVER_SOFTWARE

ًام ٍ ٍرصى سزٍر

SERVER_POROCOL
SERVER_ADMIN

پزٍتکل سزٍر
ایویل ادهیي سزٍر

SERVER_POST
REQUEST_METHOD

پَرت سزٍر
{GET , POST , PUT , HEAD }

REQUEST_TIME

TIMESTAMP سهاى تِ غَرت

QUERY_STRING

get پاراهتزّای

DOCUMENT_ROOT
HTTP_HOST

هسیز اغلی
ًام داهٌِ اغلی
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HTTP_REFERER

ًام غفحِ اس کِ کارتز اس آى ٍارد ضذُ

HTTP_USER_AGANT

هزٍرگز کارتز

HTTPS

پزٍتکل اهي HTTPS
کالیٌت IP

REMOTE_ADDR

ًام ّست کالیٌت

REMOTE_PORT

پَرت کالیٌت

REMOTE_HOST
SCRIPT_FILENAME

ًام اسکزیپت در حال اجزا

SCRIPT_NAME

هسیز اسکزیپت در حال اجزا

رشته ها
رضتِ ّا در ّ PHPن هیتًَي در تک کَتیطي ( ' ' ) قزار تگیزًذ ٍ ّن در داتل کَتیطي ( " " )
در غَرتی کِ در تک کَتیطي قزار تگیزًذ هحتَای داخل آًْا پزداسش ًویطَد.
echo ' $a is var';// output $a is var
در غَرتی کِ داخل داتل کَتیطي قزار تگیزًذ هحتَای داخل آًْا پزداسش خَاّذ ضذ.
;"$a = "Saeed
echo "$a is name" ; // output Saeed is name

توابع مزبوط به رشته ها
قزار دادى \ قثل اس کاراکتزّایی کِ ًیاس دارى

)addslashes(string

پاک کزدى \ ّایی کِ تا دستَر  addslashesاضافِ ضذُ است

)stripslashes(string

تثذیل کاراکتزّای خاظ تِ کذّای html
تاسگزداًذى کاراکتزّای خاظ

) htmlspecialchars(string , style , charset
)htmlspecialchars_decode(string , style

تثذیل کاراکتز  )newline(n /تِ <>/ br
حذف تگْای PHP ٍ HTML

)nl2br(string
)strip_tags(string

تزگزداًذى کاراکتز هزتَط تِ کذ اسکی

)chr(ascii

تزگزداًذى کذ اسکی هزتَط تِ کاراکتز

)ord(string

کذ کزدى رضتِ
جذا کزدى رضتِ تا اًذاسُ هطخع
تثذیل یک رضتِ تِ آرایِ تا جذاکٌٌذُ ی del

)crypt(string , salt
)str_split(string , length
) explode(del , string , length

تثذیل یک آرایِ تِ رضتِ ٍ قزار دادى کاراکتز  delتیي هقادیز آرایِ

) implode( del , array

پاک کزدى  'charlist' ٍ spaceاس سوت چپ رضتِ

) ltrim(string , charlist

 phpدر یک نگاه

http://phpro.ir
= ) rtrim(string , charlist

اس سوت راست رضتِ

)(trim(string , charlist ) = ltrim() + rtrim
) strpos(string , substr , offset

تزگزداًذى هکاى اٍلیي  substrپیذا ضذُ

strlpos( string , substr , offset ) = strpos() +

حساس تِ کَچکی ٍ تشرگی

) str_replace(search , replace , string

تعَیض  replaceتا search

حساس تِ کَچکی ٍ تشرگی حزٍفstr_ireplace(search , replace , string ) = str_replace() +
تزگزداًذى طَل یک رضتِ

)strlen(string

تزگزداًذى تزعکس یک رضتِ

)strrev(string

تثذیل ّوِ کاراکتزّای داخل رضتِ تِ حزٍف کَچک اًگلیسی

)strtolower(string

تثذیل ّوِ کاراکتزّای داخل رضتِ تِ حزٍف تشرگ اًگلیسی

)strtoupper(string
)ucfirst(string

تثذیل اٍلیي کاراکتز رضتِ تِ حزف تشرگ
تثذیل حزف اٍل کلوات داخل رضتِ تِ حزٍف تشرگ اًگلیسی
جذاکزدى یک رضتِ اس رضتِ ای دیگز تا طَل دلخَاُ

)ucwords(string
) substr(string , begin , length

نمایش در خزوجی
ًوایص هتغیز

)(echo

ًوایص هقذار

)(print
)print_r(array

ًوایص هقادیز آرایِ

)(sprintf

ًوایص هتي فزهت تٌذی ضذُ

آرایه
تعزیف آرایه
;)($a = array
;)$a = array(1 , 2, 3 , 4
آرایو انجمنی )'$a = array('a'=>'Ali' , 's'=>'Saeed
توابع مزبوط به آرایه
هزتة کزدى یک آرایِ ٍ اًتساب کلیذ جذیذ

)sort(array

هزتة کزدى یک آرایِ ٍ ًگْذاری کلیذّای قثلی

)asort(array

هزتة ساسی تزعکس آرایِ ٍ اًساب کلیذ جذیذ

)rsort(array

هزتة ساسی تزعکس آرایِ ٍ ًگْذاری کلیذّای قثلی

)arsort(array

تعذاد اعضای آرایِ

)count(array

اضافِ کزدى یک آیتن جذیذ تِ اًتْای آرایِ
تزگزداًذى ٍ حذف اخزیي آیتن آرایِ

)array_push(array , value
)array_pop(array
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) array_key_exists(key , array

چک هزدى ٍجَد یک کلیذ در آرایِ

)array_keys(array

تزگزداًذى کلیذّای یک آرایِ

) array_map(function , array

ارسال توام هقادیز آرایِ تِ یک تاتع ٍ تزگزداًذى هقذار تاتع

)array_merg(array1 , array2 ,...

ادغام چٌذ آرایِ تا ّن
اًتخای یک یا تعذاد تیطتزی اس اعضای آرایِ تِ غَرت تػادفی
جستجَ تزای یک هقذار ٍ تزگزداًذى کلیذ
جوع ّوِ هقادیز داخل آرایِ
حذف هقادیز هطاتِ اس آرایِ
چک کزدى ٍجَد یک هقذار در آرایِ
تفاٍت دٍ آرایِ

)array_rand(array , num
) array_search(value , array
)array_sum(array
)array_unique(array
) in_array(value , array
) array_diff(array1 , array2

توابع مزبوط به فایلها
تزگزداًذى ًام یک فایل
تغییز هطخػات فایل
کپی یک فایل
چک کزدى ٍجَد یک فایل
تزگزداًذى هحتَای یک فایل تِ غَرت رضتِ
اضافِ کزدى هحتَی تِ یک فایل
تزگزداًذى هحتَای یک فایل تِ غَرت آرایِ
تزگزداًذى اًذاسُ فایل
تغییز ًام یک فایل یا پَضِ
تزگزداًذى اطالعاتی در هَرد فایل
تغییزهکاى یک فایل آپلَد ضذُ
تجشیِ یک فایل ini
حذف یک فایل

)basename(path
) chmod(file , mode
) copy(src , dest
)file_exists(file
)file_get_contents(file
) file_put_contents(file , data
) file( file
)filesize(file
) rename(old , new
)state(file
) move_uploaded_file(file , dest
)parse_ini_file(file
)unlink(file

کوکی ها
ست کزدى یک کَکی
تزگزداًذى هحتَای یک کَکی

سشن ها

) setcookie(name , value , expire_time
` ]'$_COOKIE['name

http://phpro.ir
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session_start()

ساخت یک سطي

$_SESSION['key'] = value;

هقذار دّی

$var = $_SESSION['key']

تزگزداًذى هقذار یک سطي

session_destroy();

اس تیي تزدى سطي

MySql دیتابیس
mysql_connect(servername , username , password )
mysql_select_db(database_name)
mysql_query(query)

اتػال تِ دیتاتیس
اًتخاب دیتایس
sql اجزای یک دستَر

mysql_fetch_assoc(result)

تزگزداًذى هقادیز تِ غَرت آرایِ اًجوٌی

mysql_fetch_array(result)

تزگزداًذى هقادیز تِ غَرت آرایِ اًجوٌی ٍ آرایِ عذدی

mysql_fetch_object(result)
mysql_num_rows(result)
mysql_insert_id()

تزکزداًذى هقادیز تِ غَرت یک ضیء
ُتعذاد ردیف ّای یافت ضذ
ُ درج ضذID آخزیي

mysql_close()

تستي اتػال تِ دیتاتیس

mysql_error()

خطای اتفاق افتادُ در ٌّگام کار تا دیتاتیس

mysql_set_charset(charset)
mysql_real_escape_string(string)

charset ست کزدى
sqlinjection جلَگیزی اس

