
   )PHP( لغة 
  :  بالكثیر من الخصائص التي جعلتھا الخیار األمثل لمبرمجي الويب في العالم PHPتتمیز لغة 

  السھولة

 من أسھل لغات البرمجة تعلما، فھي تريحك من جمیع تعقیدات إدارة الذاكرة وتعقیدات PHPتعتبر لغة 
 Perlد في بینیة وتصمیم لغة البرمجة  من جھة، والكثیر من الضعف الموجوCمعالجة النصوص الموجودة في 

  . من جھة أخرى

 Perl و Java و C بنیة وقواعدا ثابته وواضحة جدا، معظم قواعد اللغة مأخوذة من كل من PHPتمتلك لغة 
لصنع لغة برمجة عالیة السھولة والسالسة دون فقدان أي من القوة في اللغة، يفیدك ذلك إذا كنت تعلم 

 حیث ستجد دائما بأنك تفھم مواد Java أو C أو Visual Basicجة األخرى مثل أي شيء عن لغات البرم
 بتسھیل أصعب األمور وإذالل العقبات التي تواجه المبرمج حتى PHPالدورة بسرعة، وستكتشف كیف تقوم 

  . PHPيتفرغ تماما لإلبداع فقط، كل ما تفكر به تستطیع تنفیذه بلغة 

  السرعة

وفة بسرعتھا العالیة في تنفیذ البرامج، وخاصة في اإلصدارة الرابعة من المترجم،  من اللغات المعرPHPلغة 
 مصممة أصال PHP من الصفر لیعطي أداءا في منتھى الروعة، كما أن لغة PHPحیث تمت كتابة مترجم 

كنواة لمترجم، بحیث يمكن أن تضع ھذه النواة في عدة قوالب أو أغلفة لتعمل مع التقنیات المختلفة، 
 IIS على مزود PHP مثال، ولكن األفضل ھو إمكانیة تركیب مترجم CGI كبرنامج PHPفیمكنك تشغیل مترجم 

، وتوجد نسخة أخرى منه تركب على مزود ISAPIفي صورة وحدة إضافیة تضاف إلى المزود عن طريق دوال 
Apacheأيضا في صورة وحدة خارجیة، وتوجد أيضا نسخة مخصصة للدمج مع شفرة مزود  Apache بحیث 

 نفسه، وھي الطريقة األكثر استخداما اآلن في مزودات الويب التي تعمل Apacheتصبح جزءا من برنامج 
، حیث يصبح المترجم جزءا من PHP وھي الطريقة التي تعطي أفضل أداء لمترجم UNIXعلى أنظمة 

م بترجمتھا وعرضھا للزوار  لیقوPHPالمزود، وبالتالي فإنه سیكون محمال في الذاكرة بانتظار صفحات 
 مع Perl مثال حیث يجب أن يتم تشغیل مترجم Perl/CGIمباشرة دون التأخیر اإلضافي الذي تتطلبه برامج 

كل زيارة للصفحة لترجمة الصفحة، ثم يتم إغالق المترجم، ثم استدعاءه مجددا عند الزيارة الثانیة وھكذا، 
  .  حال أفضل بكثیرPHPضغط العالي بالذات، ويكون استخدام وھذا يشكل فارقا كبیرا في المواقع ذات ال

  المزايا

 لوحده محمال بعدد ھائل من الدوال الجاھزة االستخدام في جمیع المجاالت، من دوال PHPيأتي مترجم 
 مثال PHP، توفر لك دوال FTPالمعالجة الرياضیة والحسابیة إلى دوال الوصول إلى قواعد البیانات ومزودات 

 وغیرھا من مزودات قواعد البیانات، Oracle و MS SQL و PostgreSQL و MySQL إلى مزودات البیانات وصوال
، ودوال أخرى إلرسال واستقبال الملفات عن بعد XMLوھنالك أيضا مجموعة من الدوال لمعالجة ملفات 

 Flashیا وملفات ، وھنالك مجموعة من الدوال لمعالجة وإنتاج الصور دينامیكFTPباستخدام بروتوكول 
  . دينامیكیا، ناھیك عن جمیع الدوال الخاصة بمعالجة النصوص والمصفوفات

  التوافقیة

 التي يعمل كل منھا في بیئة مختلفة، إال PHPكما قلنا سابقا، فعلى الرغم من أن ھنالك الكثیر من نسخ 
 لذا فإن جمیع مترجمات PHPت أنھا جمیعا تشترك في النواة األصلیة التي تقوم بالمعالجة الحقیقة لملفا

PHP تتصرف بنفس الطريقة فیما يتعلق بتنفیذ السكريبتات، فإذا كان السكريبت الذي عملته يعمل على 



، بالطبع Apache فیجب أن يعمل دون الحاجة ألية تغییرات عند نقله إلى مزود IIS مع مزود Windowsنظام 
المزودات دون غیرھا، ولكن جمیع البرامج التي كتبتھا منذ تظل بعض األمور البسیطة جدا التي يوفرھا بعض 

أن بدأت تعلمي للغة إلى اآلن تعمل على جمیع المزودات دون الحاجة ألي تغییرات، إضافة إلى ذلك فإن 
التغییرات التي حدثت باللغة األساسیة من اإلصدارة الثالثة إلى الرابعة قلیلة جدا، وأغلب التغییرات كانت 

  .  التحتیة للمترجمفي البنیة

  الحماية

 الكثیر من المزايا المتقدمة، ولكنه يوفر لك الطرق المناسبة لوضع الحدود على ھذه المزايا، PHPيوفر 
فیمكنك التحكم بعدد اإلتصاالت المسموحة بقاعدة البیانات مثال، أو الحجم األقصى للملفات التي يمكن 

بعض المیزات أو إلغاء استخدامھا، كل ھذا يتم عن طريق ملف إرسالھا عبر المتصفح، أو السماح باستخدام 
  .  والذي يتحكم به مدير الموقعPHPإعدادات 

  قابلیة التوسع

، وحیث أن الشفرة البرمجیة C بسھولة وإضافة المیزات التي تريدھا إلیه بلغة PHPيمكنك توسعة مترجم 
ل على النسخة التي تناسبك من المترجم، للمترجم مفتوحة فإنك تستطیع تغییر ما تريده مباشرة لتحص

ويمكنك أيضا عمل الوحدات اإلضافیة التي تركب على المترجم لزيادة میزاته والوظائف المبیته فیه، وفي قد 
 C مسبقا بعمل ھذه المھمة وتحويل كمیة ضخمة من المكتبات المكتوبة بلغة PHPقام فريق تطوير مترجم 

مترجم، ومنھا حصلنا على جمیع المیزات التي تحدثنا عنھا مثل الوصول إلى مكتبات مخصصة لتضاف إلى ال
  . XMLإلى قواعد البیانات ومعالجة ملفات 

  PHPتاريخ 

، وبعد أن تلقى Perl بلغة CGI لتسھل عمل برامج Perl كمكتبة من الدوال تضاف على لغة PHPبدأت 
Rasmus Lerdofام بعمل ذلك المترجم وطرحه على  بعض االقتراحات بتحويلھا إلى مترجم بسیط، ق
 أي الصفحات الشخصیة، فقد كان عبارة عن نسخة مصغرة Personal Home Pages أو PHPاإلنترنت وسماه 

، فقام PHP2/FI وسماه HTML مع بعض المیزات اإلضافیة للويب، ثم أضاف إلیه دعما لنماذج Perlمن 
 لتسھیل عملیة APIا إلیه واجھة تطبیقات برمجیة  وأضافوPHPمجموعة من المبرمجین بالعمل على مترجم 

 للتقنیات بعمل مترجمھا الخاص للغة Zend، بعد فترة من الزمن قامت شركة PHP 3توسعته فأصبح لدينا 
 أيضا، وقد اتصف ھذا المترجم بالسرعة العالیة وقدراته المحسنة، وجمع مع مكتبات zendوالذي سمي 

PHPم  األخرى لتكوين نواة المترجPHP مترجم ،PHPالمترجم :  اآلن مقسم على قسمانzend ويتم تطويره 
 وھو عبارة عن المكتبات والدوال PHP والقسم الثاني يسمى zend الموجودة في موقع CVSعلى مزودات 

 بقراءة الملفات ومعالجتھا والتعامل مع المتغیرات zendاألساسیة التي تأتي مع البرنامج، يقوم مترجم 
 فتحتوي اآلن على مكتبات PHP لتوسعة اللغة، أما APIلبرنامج وتوفیر واجھة تطوير للتطبیقات وتنفیذ ا

، وبالتالي يعمل القسمان معا zend ومتوافقة مع واجھة التطبیقات التي يوفرھا مترجم Cمكتوبة بلغة 
 جاھزا أو تحصل على PHP اآلن وتحصل على مترجم  الرسميPHPموقع ، وعندما تزور PHPلتكوين مترجم 

  .  معاPHP ومكتبات zendالشفرة البرمجیة الخاصة بك، فإنك تحصل على كل من مترجم 

دات  ھو أكثر وحPHP إلى أن مترجم Net Craft تطورا مفاجئا في الفترة األخیرة، وتشیر إحصائیا PHPتطور 
 مركب على حوالي ملیوني مزود ويب على PHP انتشارات على اإلنترنت، كما أن مترجم Apacheمزود 

  . اإلنترنت

  

  



  PHPبنیة ملفات 

 بشكل عام، يتكون HTML وملفات ASP ھي ملفات نصیة بسیطة، تشبه في تركیبھا ملفات PHPملفات 
 عادي، HTMLلطبیعیة عبارة عن ملف ، الملف بالصورة اPHP وقسم HTML من قسمان، قسم PHPملف 

، إلخراج PHP إلى وضعیة HTMLولكنك تستطیع تحديد أجزاء معینة من الملف لیخرج فیھا الملف من وضعیة 
  :  توجد عدة طرق PHPالملف إلى وضعیة 

 : كالتالي ?>  و php<?استخدام زوح الوسوم   - 1
php<? 

 ';!This is PHP output'echo  
?> 

وھو يستخدم بنفس الطريقة السابقة ولكنه يكون بدون الكلمة ?> و <?  زوج المختصر استخدام - 2
php في وسم البداية، ھذا النوع من الوسوم يحتاج إلى كمیة أقل من الكتابة بالطبع، ولكنه يتعارض 

يمكنك ( ، لذا يقوم البعض بإغالق میزة الوسوم القصیرة حتى ال يحصل ھذا التعارض xmlمع وسوم 
  ). PHPالق ھذه المیزة بسھولة عن طريق ملف إعدادات اغ

و % < وھما ASP، وھو من اسمه زوج الوسوم المستخدم في ملفات ASPاستخدام زوج الوسوم  - 3
 ال تكون فعالة بشكل قیاسي ولكنك تستطیع تفعیلھا عن طريق ملف إعدادات ASP، میزة وسوم >%

  . PHPمترجم 

 : دام زوج الوسوم التالي الطريقة األخیرة ھي استخ - 4
<script language="php" > 
 echo 'This is PHP output!'; 
</script> 

 وباقي PHPولكن ھذه الطريقة غیر مستخدمة اآلن، حیث أنھا تصعب عملیة التمییز بین شفرات 
 التي تعطي تلوينا للشفرة فأغلبھا ال HTML، وكذلك بالنسبة لبرامج كتابة ملفات HTMLملف 

 .  االعتیاديHTMLتعرف على ھذا النوع من الشفرة ويعتبره جزءا من ملف ي

 ھو استخدام زوج الوسوم األول بالطبع، حیث أنه األكثر PHPأفضل الطرق السابقة للتحويل إلى وضعیة 
 مھما كانت إعداداتھا، PHPاستخدامھا، وال يحتوي على أية تعارضات كما أنه يعمل على جمیع مترجمات 

  . السبب سنستخدمھا في جمیع األمثلة التي ستجدھا في ھذه الدورةولھذا 

  PHPكتابة ملفات 

 بأي برنامج PHP، يمكنك كتابة سكريبت HTML ھي ملفات نصیة بسیطة تماما كما ھي ملفات PHPملفات 
لكن  على النظام ويندوز، وNotepad مثل Plain Textكتابة نصوص يتیح لك كتابة الملفات النصیة البسیطة 

 يستخدمون أدوات أخرى تسھل علیھم عملیة البرمجة عن طريق تلوين الشفرات PHPأغلبیة مبرمجي 
البرمجیة، وتسھل عملیة البحث عن الملفات واستبدال المقاطع من عدة ملفات في نفس الوقت، مثل 

HomeSite على الرغم من أنك لن تحتاج إلى الكثیر من ھذه المیزات إال أن استخدام ،Notepad في عمل 
 ال تتیح فتح الملفات Notepad يعتبر أمرا صعبا جدا وخاصة في الملفات الضخمة حیث أن PHPملفات 

الكبیرة، والمشكلة األكبر ھي أنھا ال توفر ترقیما لألسطر، فإذا ظھرت لك رسالة الخطأ تشیر إلى وجود خطأ 
 إذا قمت بالعد يدويا من السطر األول  إالNotepad فلن تستطیع معرفة السطر المطلوب في 53في السطر 

، يمكنك البدأ بكتابة سكريبتاتك بالبرنامج المتوفر اآلن 652حسنا ماذا لو كان الخطأ في السطر  .. 53وحتى 
إلى أن تحصل على برنامج آخر، يمكنك بالطبع فتح ملفاتك بأي محرر نصوص، فإذا كتبتھا باستخدام 

Notepad باستخدام  فھذا ال يعني بأنك ملزمNotepadفي جمیع ملفاتك أو حتى في ھذا الملف  .  



 اآلن قم بفتح محرر النصوص الذي اخترته وابدأ بكتابة الصفحة التي تريدھا، وال تنسى PHPلعمل ملف 
 بالوسوم الخاصة بھا، ثم احفظ الملف في أي مكان في دلیل مزود الويب الخاص بك PHPإحاطة شفرات 

 حسب إعدادات مزودك، ثم قم بزيارة الصفحة باستخدام المتصفح php3. أو php.ب وأعطه اإلمتداد المناس
  . وستجد الصفحة وقد تمت ترجمتھا وعرضھا علیك

تذكر بأنك يجب أن تزور الصفحة مرور بمزود الويب، وال يمكنك عرض الصفحة عن طريق فتحھا كملف 
   \C:\httpd: زودك ھو خارجي، على سبیل المثال، إذا كان الدلیل الجذري لصفحات م

 في ذلك الدلیل، يجب أن تقوم اآلن بتشغل مزود الويب وزيارة test.phpوقمت بعمل صفحة أسمیتھا 
 في File من القائمة Open، إذا قمت باستخدام األمر php.test/localhost://httpالصفحة على العنوان 

  .  فقطPHP مترجمة، وسترى شفرة PHP فلن ترى صفحة C:\httpd\test.php الملف المتصفح لفتح

  تدريب

 :  التالي PHPقم بتنفیذ ملف 
This is the normal html page.<br> 
<?php 
 echo "This is inside PHP<br>"; 
 echo "Hello World!<br>"; 
?> 

 : رض أن تشاھد الخرج التالي ما الذي تشاھده عند تنفیذ البرنامج السابق؟ من المفت
This is the normal html page. 
This is inside PHP 
Hello World! 

، ال تقلق إذا لم تفھم أي شيء فیه، سنتعلم اآلن كیفیة PHPھا قد انتھیت من كتابة برنامجك األول بلغة 
 . PHPاستخدام المتغیرات والعبارات بلغة 

:) ةفاتح شھی ( بسیطًالنكتب سكربتًا  
 

>html dir = “rtl ” <  
سالم ھي ھل اإلأ لدي ةالتحی  
 ?> 

Echo  )”السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته“ (    
 <? 

>/ html < 
 

  
   echo.phpقم بحفظ الملف باسم 

  ستعرض علینا عباره مكتوب فیھا 
  

  سالم ھي السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته ھل اإلأ لدي ةالتحی
  

  لیس كذلك ؟ أشي بسیط 
  
  
   . html وقد التحتوي على نصوص html ة و عالمات ولغكود من نصوص و phpـ الكودتكون ي

   phpـمتدادات الإمتداد من إي أو بأ phpمتداد الملف إن يكون أ يجب كودعمل اليلكي 
   phtml و php3 مثًال

--   
 ةيعنـي طلبیـ   (فر للـسیر request تـدعي  ةملیـ  مـع الـسیرفر ھـذه الع    مباشـراً نك تجري اتصاًالإنترنت ف في اإل  ةعندما تطلب صفح  

 response كجزء مما يسمي ة المطلوبة ويرسل الیك الصفح ة المطلوب ةيقوم السیرفر بتفسیر طلبك والبحث عن الصفح      ) رللسیرف
صبح يي لك) compile(لیه ويقوم بتجمیعه إى ارجع ذ الكودخذ الأفح لديك بصلمستعرض االنترنت لديك يقوم بعدھا المت    ) ةاستجاب(



ن المتـصفح ھـو العمیـل    أبحیـث  ) client to server(دما العمیـل للخـ  ة التي حصلت تشبه نظريةھذه العملی  للعرضة صالحةصفح
  .  دم ھو السیرفرخاوال
بـالعبور الـى الـسیرفر واحـضار     ) مـستعرض االنترنـت لـديك   ( وتوزيع البیانات بینما يقوم العمیـل  ة تخزين وترجمةدم يقوم بعملی خاال
  یانات الب
  
  

    :بروتوكوالت االنترنت
  

 االنترنـت صـممت   nodes بنقـاط  ة المربوطة ھي الشبكة المھمةالنقط، لى التكلم عن تاريخ انترنت العتیق       إن نذھب   أالنريد ھنا   
 Tcp/Ip مـن البروتوكـوالت مثـل    ةوھـي تـستخدم مجموعـ    خـر آلى  إلكي تقوم بالحفاظ على المعلومات لكي يتم نقلھا من مكان           

   . ة يتم نقل البیانات عبر الشبكلكي
  

  Ip/Tcpبروتوكول 
ثنـاء نقلھـا ويـتم ذلـك     أو مكـان  أ ةذا تـم خلـل فـي نقطـ    إعاده تمھیـد طريقـه للبیانـات    إستطاعته إنه بأمن ممیزات ھذا البروتوكول  

 وامـر  األن المـستعرض يجلـب ھـذه   إ مـن االنترنـت فـ   ةن يجلب له صفحأعندما يطلب المستخدم من المستعرض      .ة شديد ةبسرع
ن أ ھـذا البروتوكـول ھـو بروتوكـول نقـل للبیانـات وھـو يـضمن            TCPاستخدام بروتوكول يدعي بروتوكول التحكم في نقـل البیانـات           ب

  .  رسالھا ووصولھا بشكل صحیحإالبیانات قد تم 
   

 يقـوم ھـذا البروتوكـول    HTTPي  البیانـات يـدع  ة يجب عنونتھا والبروتوكول الذي يقوم بعنونـ ةرسال البیانات عبر الشبكإن يتم أقبل  
) و مكـان  أذا لم يكن لھا ھـدف  إفھو اليستطیع نقل البیانات (ين سینقل البیانات أ TCP للبیانات لكي يعرف البروتوكول  ةبوضع عنون 

 ://httpـ بـ ة متبوعـ ةخرعنـدما تـرى الـصفح   آلـى  إ نقل البیانات من كمبیوتر ة عن طريق الويب في عملیHTTPيستخدم البروتوكول  
 عن ساعي ة عبارTCPـن الأن تاخذ صورة بأ يمكنك ةحضار ھذه الصفح   إل HTTPن االنترنت يستخدم البرتوكول     أ ةفانك تعلم مباشر  
   . HTTPـ فیھا طابع بريد وعنوان وھو مانسمیه بالةھذه الرسال،  ةيصال رسالإبريد الذي يقوم ب

  
 مستودع البیانات ة ويقوم السیرفر برؤيHTTP requestھو مايعرف بـ و سیرفر الويب وألى ملقم إيتم تمرير الطلب من المستعرض 

 التـي قامـت   ةرسالھا على شكل حزم الى الجھـ إ في المستودع قام بةذا وجد الصفح  إ ف ةلديه لكي يحصل على البیانات المطلوب     
نـه  أننبـه دائمـا الـى    ( http  ويعنون ھذه الحزم لمـستعرض االنترنـت لـديك باسـتخدام بروتوكـول            TCPبالطلب باستخدام بروتوكول    

ذا لـم  إولكن )  لم ترسل بشكل جیدةن ھناك حزمأ ة ويب كاملةيرسلھا على شكل حزم لكي تعرف السبب عند عدم ظھور صفح      
رسـلت مـن ملقـم    أ التـي  ة وھـذه الـصفح  404 خطـا  ة تحتوي على رسالةرسال صفحإ فانه يقوم ب   ة المطلوب ةيجد السیرفر الصفح  

   . HTTP responseديك تسمي الويب الى المستعرض ل
  

  HTTP ـبروتوكول ال
نـه رغـم ذلـك يفوتنـا الكثیـر مـن       أال إطفـال  و حكايـات األ أ ةلـف لیلـ  أخذناه من معلومات كثیرة وقصص كثیرة تـشبه قـصص    أرغم ما 

  .  بشكل خاصHTTP في التفاصیل عن بروتوكول التفاصیل في ھذا الموصوع لذلك دعنا نغوص قلیًال
  

 وھـي ترسـل   URLـ غیر الـ http request الطلب ة ترسل مع عملیةضافیإمور أ من السیرفر ھناك ة طلب لصفحةملیعندما تقوم بع
   . http requestكجزء من 

  .  خرى تصل معه كجزء منهأمور أ ھناك http responseنفس الموضوع مع ال
  

ن تقلـق  أذن اليحتـاج  إ, دم بالتعامـل معھـا مباشـرة     واليقـوم المـستخ  HTTPـ الـ ة في رسـال الكثیر من ھذه المعلومات تولد تلقائیاً    
ن ھـذه المعلومـات ترسـل كجـزء     أيضا في معلوماتـك  أخذ أن تأصل ويجب ھا في األأنت لم تنشأذا إن ھذه المعلومات أنفسك بش 

   .ضافیا بھذه المعلومات إ  الذي نصنعه يمنحنا تحكمًاPHPـن سكربت ال ألHTTP responseـ والHTTP requestـمن ال
  

 ةلـى ثالثـ  إن نقوم بتقسیم ھذا التنـسیق  أنستطیع  . Responseو  أ Request سواء كانت     معیناً خذ تنسیقاً أ ت HTTPـكل رسائل ال  
  :قسام أ
1 - Request/response line  
2 - Http header  
3 - Http body  
  

 لـذلك سـنتكلم عـنھم    HTTP responseو أ HTTp Requestذا كانـت  إ ة يعتمد علـى نـوع الرسـال   ةشیاء الثالثالمحتوي من ھذه األ
  . كثر أبتعمق 

   

Http Request  
   . HOSTـوال) سطر الطلب (request lineـقل ال على األrequestـن يحتوي الأيجب 

  :ي لى ملقم الويب تحتوي على التالإ) HTTP request (ةيرسل مستعرض االنترنت طلبی
  
1- The Request Line   

  :نواع من المعلومات أ ة الذي يحتوي على ثالثRequest Lineھي ) http request (ةیول من كل طلبالسطر األ
   . method ي بـعن وھو مايHTTPمر أ -أ 

  ) المستعرض( من قبل العمیل ةالمطلوب) صفحات االنترنت  (ةلى المصادر المطلوبإ المسار من السیرفر -ب 
   . HTTPـصدارة الإ -جـ 



  
  :لى السطر التالى إنظر أ Request Line ـذن كمثال على الإ

GET /testpage.htm HTTP/1.1   
  
   methodـنواع شائعه من الأ ة يخبر السیرفر كیف يتعامل مع الطلب ھناك ثالثmethodـال
  
  
  
  
  
  
2- HTTP Header   

نـوع المتـصفح   و وثـائق عـن العمیـل مثـل     أالـذي يحتـوي علـى تفاصـیل      .HTTP Headerالبت الثاني مـن المعلومـات ھـو الھیـدر     
   ةعدادات العام والوقت والتاريخ واإلةالذي قام بطلب الصفح) كسبلورإو أنتسكیب (
   : يحتوي على معلومات نستطیع تقسیمھا الى ثالث فئات وھيHTTP Headerـال
   . ةمجموع وألى فرد إو السیرفر والتخصص أما عن العمیل إتحتوي معلومات :  GENERAL ةعام - أ

  . رسلت بین المتصفح والسیرفر أ تحتوي على معلومات عن البیانات التي : Entityة شخصی -ب 
  .  من البیانات ة المقبولةنواع المختلفعدادات العمیل واألإ تحتوي على بیانات عن : Requestة مطلوب -جـ 

  
  :وھذا مثال 

Accept * / * :  
  

Accept language: Arabic-KSA .  
Connection: Keep –Alive .  
Host : http://www.arabbuielder.com   
Referer: http://www.arabbuielder.com/index.php?something=132   

User –Agent :Iexploer (win98; (.........  
  

   . ة سطور كل سطر يحتوي على قیم معینةعداد يتكون من عدإ عن ة عبارHTTP Header ـمثلما ترى ال
  

 بتـرك سـطر   header ـنتھـاء معلومـات الـ   إخبار عن  باإلHTTPـيقوم ال, ختیاري إكثرھا أ وHTTP header ـ سطور تشكل الةھناك عد
   ) . HTTP1.1ـوھذا يكون في ال(فارغ 

  
3- The HTTP Body :   
 الـى  bodyـ بطلب المعلومات التي ارسـلت فـي الـ   HTTP ـ عندھا يقوم الHTTP Request Lineـ في الPOSTمر ذا تم استخدام األإ

  . یرفر الس
  

Http Response   
    :شیاءأ ةلى المستعرض ويحتوي على ثالثإيرسل من السیرفر 

1- the Response Line   
2 - http header   
3 - Http Body   
  
1 - The Response Line  
  : يحتوي فقط على نوعین من المعلومات response line ـال
   . HTTPـصدارة الإرقم  - 1
  . م فاشل أ  ناجحًاrequestـذا كان الإ التي تقوم بتحديد http requestـو كود الأ شفره - 2
  

   :مثال 
HTTP/1.1 200 OK   

  
 ويكـون  request ـلـى نجـاح الـ   إ ھذه تشكل وتـشیر  OK ة بالكلمة متبوع200رجاع القیمه إ بresponse lineـفي ھذا المثال يقوم ال

 ويفـشل  ة عندما تقوم بطلب صفح404 ةخر ھو الشفرآومثال  .  السیرفر    والبیانات من  ة المطلوب ة يحتوي على الصفح   responseـال
   .السیرفر في الحصول علیھا

  
2 - HTTP Header  
نـواع  أ ةلى ثالثإيضا أوتنقسم المعلومات التي فیه .على  الذي ناقشناه في األrequest hader يعتبر مشابه response header ـال
:   
  . لى واحد منھما إو السیرفر والتخصص أ client ـلمعلومات عن ا:  GENERAL ةعام -أ 

  . يحتوي على معلومات عن البیانات التي يتم ارسالھا بین السیرفر والعمیل :  Entityة شخصی -ب 
   ) . Response( تعامله ومعاجلته للرد ةرسال الرد وكیفیإ يحتوي معلومات عن السیرفر الذي قام ب: Responseة جاباإل -جـ 

  

http://www.arabbuielder.com
http://www.arabbuielder.com/index.php?something=132


  .نتھاء الھیدر إعالم عن  ، يتكون من عده سطور ويتم وضع سطر فارغ لإلنا سابقًاكما قل
  

  :مثال 
HTTP/1.1 200 OK -the satus line   
Date: Mon; 1st Nov 1999, 16:12:23 GMT -general header   
Server : Apache/1.3.12 (Unix) (SUSE/Linux) PHP/4.0.2 -the response   
Last-modified: Fri, 29 Oct 1999, 12:08:03 GMT -Entity Header   

  
ول ناقشناه والسطر الثاني مفھوم من غیـر شـرح ، الـسطر الثالـث يقـوم بتحديـد البرنـامج تبـع الـسیرفر ونوعـه ونظـام            السطر األ 

   . ةو تجديد الصفحأخر وقت تم فیه تعديل آخیر يقوم بتعريف التشغیل القائم علیه والسطر األ
  

  وھذا يعتمد على نوع الشي المطلوب من السیرفرةو معلومات مختلف أكثر من ھذه المعلومات     أيحتوي الھیدر على    قد  : مالحظة  
.   
  
3 - Http Body  
رنـت بتفـسیرھا   ت ويقـوم مـستعرض االن  HTMLـ الـ كـود  يحتـوي علـى   HTTP response Bodyـن الـ إ الطلب بنجاح ، فـ ةذا تم معالجإ

  . تي تراھا  الة النھائیةلى الصفحإوتحويلھا 
  
   من ذلك كله ؟ PHPـين سكربت الأ
  . السیرفر لھذا الطلب ة استجابة من السیرفر وكیفیةرسال المستعرض طلب صفحإ ة عن طريقة جیدةن لدينا مفھومیصبح اآلأ

  
 بـشكل  ة برمجةنھا لغأ بhtmlـ ، النسطیع وصف الhtml كود وphp كود نص و :شیاءأ ة يتكون من ثالث  phpـن سكربت ال  أتكلمنا عن   

 كود علیھا مثل الجداول والفريمات بhtmlنھا تضیف قدرات  ألScripting Language  سكربتاتة لغphpـن الأن نقول أجید ونستطیع 
html   ـ ال كود بداخلphp معھـا مثـل الجافـا سـكربت والفجـول بیـسك سـكربت        لفًاآك لغات تسمي لغات سكربتات قد تكون مت   ا ھن 

فح الـذي  صي الـسیرفر ويمكنـك تخـصیص المتـ    أ تعتمد علـى جھـة المـزود     ة لغ phpـن ال أ ھو   phpـھا وبین ال  ن الفرق بین  أستثناء  إب
  . يستعرضھا 

ل كما ظمتداد الملفات يإن أ فیھا ضمن قواعد لذلك لكي نستطیع تشغیلھا ولكننا الننسي       phpـ نضمن سكربتات ال   htmlـتجعلنا ال 
 الـسكربت  ةالتي تقوم بترجمـ ) scripting engine (ة الترجمتبةال السكربت الى مكرسإ بدون تغیر فیه لكي يتم php3و أ phpھو 

  )  و العكسأنجلیزي نك تترجم من عربي إلأك (htmlلى إ
  

   : Executionـ و الparsingـمفھوم ال
  :و عملیتین ألى قسمین إ php الذي يقوم بھا سیرفر ة الترجمةن نقسم عملیأممكن 

 ولكنـه تـدقیق فـي    ة بالمائةئان السكربت صحیح مأ وھذا اليضمن  ةوال بفحص قواعد اللغ   أالسیرفر يقوم   ن  أھي   :ولى   األ ةملیعال
   Parsingـ وھذا مايسمونه بالةوامر وقواعد اللغاأل

   . Execution ـ وھذا مايسمي بالhtml كودخراجه على شكل إ تنفیذ السكربت بعدھا ويھ:  ةالثانیالعملیة 
  

  :ن السكربتات نوعین أ وھو روفًا معمرًاأن نقول أبقي 
  
  وھو ماينفذ من جھة المزود  - 1

Server –Side scripting   
  ) . صفحة انترنت( ماينفذ من جھة المستعرض - 2
  

  التعلیقات 
ما رأيك إذا كنت في شركة وكان معك أكثر من مبرمج وأردتم تصمیم برنامج ، اإذن قد تحتـاجون لتنظـیم العمـل وتعديلـه  لـذا          

الالزم أن تقوم بعمل توضیح لفائدة الكود الذي كتبته كي يسھل فھمه علیھم وإضـافة تعـديالت مناسـبة ، إذن التعلیقـات          من  
  .تستخدم في اإلفاده عن شرح األكواد أو إضافة معلومات التستعمل إال كتوضیح أو أي شي آخر 

  
  :يمكنك عمل تعلیق من سطر واحد كالتالى 

<? 
//   له اي معنيھذا تعلیق الفائدة له
?> 

  :مثال آخر 
<? 
 ھذه الداله تقوم بطباعه الكلمه تعلیق//
Echo “تعلیق”; 
?> 

  
  : وأيضا يمكنك استخدام تعلیق من أكثر من سطر كالتالي 

  
<? 
 تعلیق يتكون من */



 اكثر من سطر بعالمة السالش والنجمه 
*/ 
?> 
 
 

  المتغیرات      
      ماھي المتغیرات ؟ 
أن نقوله عن المتغیر ھو أنه مساحة من الذاكرة تستخدم لتخزين المعلومات ويتم التحكم فیھا عن طريق      أبسط تعريف يمكن    

إذن لكـي  ) =( ولكي تقوم بإدخال قیمة في المتغیر فإنك تـستخدم المعامـل   $ ، المتغیرات تبدأ بعالمة الـ PHPالمبرمج في الـ  
  :كالتالى تقوم بإنشاء متغیر يحتوي على قیمة يمكنك القیام بذلك 

  
$alfares = “How Are You Every Body?”; 
$ المتغیر_اسم  ; قیمه = 

  
  : الحظ أن السطر السابق يتكون من خمسة أشیاء 

  
  alfaresالمتغیر وھو  / 1
   أنه متغیر PHP لكي يعرف مترجم الـ$ وقبله عالمة الـ /2
   )=( المعامل  / 3
   );(  الفاصلة المنقوطة  /4
وھي القیمة الموجودة في المتغیر أو التي اقترحناھا للمتغیر أو التي   ?How Are You Every Bodyالقیمة وھي   / 5

   ) ) phpمبرمج ال(ألن الذي اقترح القیمه ھو أنت ( وضعناھا فیه 
  
  
  
  
  
  
  
  

   :مالحظات 
  اسماء المتغیرات حساسة لحالة األحرف إذا كانت كبیرة وصغیرة  -1

<? 
$Ahmed  = “salem”; 
$ahmed = “slmoon”; 
echo $ahmed; 
echo  $Ahmed; 
?> 
 

  .المتغیرين الذين باألعلي مختلفین بسبب حالة األحرف
 
  ) _( يمكنك استخدام المعامل - 2

$First_name 
  ) .وفي الواقع ھي غیر محدده( يمكنك استخدام ألف حرف في تسمیه المتغیرات - 3

  
  عالمات التنصیص

نا عالمات التنصیص ھذه ؟ فاإلجابه تكون ھي أن  القیمة التي وضعناھا حرفیة أي تتكـون   وھذه نقطة مھمة وھي لماذا وضع  
  من نصوص وھناك أنواع للمتغیرات وعلى ذلك سنفصل ونقول 

  
  :ھناك انواع للبیانات وھي 

1 - strings) حروف(  
$Exa = “Just An Example”; 
$Exa2 = “2.5”; 
$Exa3 = “2”; 

2 - Integer) ارقام( 
$Exam = 5; 

3 - Double)  ارقام ذات فواصل( 
$num= 5.4 

4 - array   
  ياتي تفصیلھا فیما بعد 

5 - objects   



  تفصیلھا في دروس اخري
6 - Unknown.   

  .ياتي تفصیلھا في درس اخر 
 

لیات المختلفه  يقوم بالتعرف علیھا لكي يتم إتمام  العمPHPالمتغیرات  اليتم تعريف نوعھا من قبل المبرمج إنما مترجم الـ
  . علیھا  

  
  

  / البیانات الحرفیه 
   قیمة حرفیة PHP أي قیمة تكون بین عالمتي تنصیص عادية أو عالمة تنصیص مفردة يعتبرھا الـPHPفي الـ
  : أمثلة 

  ”ھذا النص بین عالمتي تنصیص عاديه اومزدوجه“
  ’ھذا النص بین عالمتي تنصیص مفرده او وحیده‘

  
  . على القیمة الحرفیة أو على النص PHPتھي بنفس عالمة التنصیص ، وإال فلن يتعرف الـيجب أن يبدأ النص وين

<? 
$d=”غلط ‘ 
echo “خطا ‘  
?> 

  و النص أ ة الحرفیة في وسط العبارة الحرفیةن تقوم بوضع عالمة تنصیص من نفس النوع التي تستخدمه القیمأ يضًاأاليمكنك 
  
  

<? 
$variable = “ " وجود عالمة في النص من نفس النوعخطابسبب"ھذا النص  ”; 
?> 
 

  وتصحیحه 
<? 
$variable  = “’ھذا النص’ صحیح”; 
?> 

  وأيضا مثال آخر 
<? 
$r = “This is”BAD”; // خطأ 
$t = “This is ‘good”; // صحیح 
?> 

) ھا في صناعة النماذج كما سوف نري فیما بعد حاجتنا إلی(أما إذا كنت مصرًا على ذلك أو تحتاج إلیھا في عملیات ضرورية 
  . قبل عالمة التنصیص )\(فیمكنك وضع معامل 

  . لكي تعمل معك بكل سھولة 
  

  :مثال 
<? 
$u = “This Only An \” Example\” To Make You Understand Nothing”; 
?> 

  
  بنفسه ؟ ) \(طیب ما رأيك لو أردنا أن نطبع المعامل 
  : ح المقال الحل ھو أن نتبعه بمثله ، وبالمثال يتض

 
$file = "c:\windows\system.ini"; 
echo $file;   // النتیجه c:windowssystem.ini 
 
$file = "c:\\windows\\system.ini"; 
echo $file;   // النتیجه c:\windows\system.ini 
 
 

  ) .(يمكنك الجمع بین أكثر قیم المتغیرات في متغیر واحد عن طريقة  الـ
  

<? 
$first = “منتدي” ; 
$last = “المطور العربي”; 
$fullname = $first. $last 
Echo $fullname ; 
 ولكننا نريد وضع فراغ بین الكلمتین//



$fullname=  $first . ’ ’ . $last  ; 
Echo $fullname ; 
?> 
 

  
  
  
  

  :وأيضا يمكننا أن ضیف إلى متغیر قیمة متغیر آخر  
<? 
$f="I Love M" ; 
$k= "y Country" ; 
 إضافه القیمة الى المتغیر//
$f = $f . $k; 
echo $f; 
?> 
 
<? 
  تقريبًا نفس العملیة//
 $f="I Love M" ; 
$k= "y Country" ; 
$f.=$k; 
echo $f; 
?> 
 

  االرقام 
 العدد الفردي والمزدوج

طاءھا ھذا االسـم يجعـل الواحـد    واهللا حتي اع(االختالف المعروف لدي أنا حتى اآلن ھو أن الفرق بینھما ھو الفاصلة العائمة         
  )يشعر باالحباط والخوف 

 أنھا بیانات رقمیـة قـد نـستخدمھا فـي عملیـات حـسابیة معقـدة        PHPالحظ أننا ال نستخدم عالمات التنصیص وذلك لیعرف الـ  
  .ويمكننا تطبیق عملیات حسابیة بسیطة علیھا إذا كانت حرفیة 

   
 ھذا عدد فردي//
$j=2 
 ھذا عدد مزدوج//
$h=4.5 
 

  العملیات الحسابیه 
  :ھي مثل الجمع والطرح والضرب والقسمة وھي مرتبة كالتالي 

  األقواس /أوًال 
  .الضرب  ثم القسمه /ثانیًا 
  الطرح ثم الجمع / ثالثًا 

<? 
Echo 5*2/5; 
Echo 5*(2/5) ; 
?> 
 

  : مثال آخر 
<? 
Echo 5-6+9 ; 
?> 

  
 مثال لعملیة حسابیة نستخدم فیھا متغیر حرفي 

<? 
$W="2L"; 
$E= 2; 
$F = $W * $E; 
echo $W .' ' .$E .' ' .$F; 
?> 

  ) :ھاه طل زين (مثال لعملیة أخري لكنھا لم تعمل وعلیك استنباط السبب بنفسك 



<? 
$W=”L10”; 
$E= 2; 
$F = $W * $E; 
echo $W .’ ‘ .$E .’ ‘ .$F; 
?> 

  :يمكننا إضافة رقم واحد الى متغیر بثالث طرق متنوعة 
  مثال  

$j++ 
  أو 

$j = $j+1 
  أو 

$j += 1  
  : ويمكننا على ذلك إضافه المتغیر إلى نفسه كالتالي  

$j += $j 
  : أو كالتالي 

$j = $j + $j 
 

  متغیرات النظام 
  

  ھناك متغیرات يستخدمھا النظام يمكنك أن تستعملھا ومنھا 
$HTTP_USER_AGENT 

   التي تظھر لديك نوع المستعرض الذي يستخدمه العمیل
  

  :مثال 
<? 
Echo $HTTP_USER_AGENT ; 
?> 
 

  الثوابت 
  

 defineيمكننا تعريف الثوابت بقول أنھا قیم ثابتة التتغیر ونعرفھا عن طريق الدالة 
  الثوابت حساسة أيضا لحالة اآلحرف 

<? 
Define (“author”, “alfarees”); 
Echo “author is “ . author ; 
?> 
 

   مثلھناك ثوابت يستخدمھا النظام
PHP_OS  

  التي تقوم بعرض نظام التشغیل الذي يستخدمه السیرفر
  

   :مثال
<? 
Echo PHP_OS; 
?> 
 
 
 
 

  معرفه وتحويل انواع البیانات 
 gettypeإذا أردت أن تعرف نوع متغیر ما يمكنك استخدام الدالة 

 
   :مثال

<? 
$n=5; 
$l ="hi"; 
echo "The n Is " . gettype ($n) . "<br>"; 
echo "The l is " . gettype ($l); 
?> 



 
   :settypeإذا أردت تحويل نوع متغیر ما يمكنك ذلك باستخدام الدالة 

 
    :مثال

<? 
$n = 10 ; 
echo "Before is " . gettype ($n) ."<br>"; 
settype ($n,"string"); 
echo "After That is go " . gettype ($n); 
?> 
 

   isset ةالدال
  المتغیر منشأ مسبقًا أم لم يتم انشاؤه وھي ال تتطلب غیر اسم المتغیر الذي تريد فحص وجوده لمعرفة إذا كان 

  .إذا كان المتغیر تم انشاؤه والترجع أي قیمة إذا كان المتغیر غیر منشأ أو موجود ) 1(وتقوم بارجاع القیمة 
  

  :مثال 
   

<? 
$n = “n”; 
Echo isset ($n); 
?> 
 

   unset ةالدال
لذلك تأكد جیدًا قبل استخدام ھذه الدالة من اعطاء دمعة الوداع للمتغیر (  المتغیر إذا كان موجودًا وتحرير الذاكرة منه تقوم بحذف
  ) المسكین 

  
<? 
$n = “n”; 
unset ($n); 
Echo isset ($n); 
?> 
 

   emptyالداله 
والتقوم بإرجاع أي شي اذا ("") أو نص فارغ ) 0(ه صفر إذا كان المتغیر غیر منشأ أو أن القیمة التي فی ) 1( تقوم بإرجاع القیمة 

  .كان المتغیر منشأ وفیه قیم غیر المذكورة 

   داوال الوقت التاريخ
 

  ة من تلك الدوال الدالPHPـالوقت و التاريخ عن طريق دوال في الإيجاد نستطیع 
gmdate () 

  :مثال 
<?  
Echo gmdate (m);  
Echo gmdate (M);  
?> 

  
ننا نستخدم نفس الحرف لكن طريقه العرض تختلف عندما يكون الحرف أن ھناك فرق في النتائج مع      أالحظ  
  . و صغیرًاأ كبیرًا

 
 ة مثـل العملیـات الحـسابی     ة التي تقـوم بعملیـات مختلفـ       ة بكثیر من الدوال والكلمات المحجوز     phpـتحتجز ال 
 ثواني ھـذه الـدوال     ةيقاف السكربتات لعد  إ و ةلبريديرسال الرسائل ا  إيجاد الوقت والتاريخ و   إ والقیام ب  ةالمعقد

 عملھا واستخدامھا في ةن تفھم ماھیأنما المطلوب منك إن تحفظھا كما تحفظ اسمك      ألیس مطلوب منك    
   .الوقت الذي تراه مناسبًا

  
   يضا عرض الیوم والشھرأيمكنك 

 
 مثال 

<?  



Echo gmdate ("M D");  
?> 

 
  ةكثر من عامل في الدالأ عندما قمنا باستخدام ة التنصیص لكي تنجح العملیننا استخدمنا عالماتأالحظ 

  
  :جرب استخدام الكود التالي 

  
<?  
Echo gmdate ("D, d M Y H:i:s")  
?> 

  النماذج
ا برنـامج  يتلقاھـ ) السیرفر(النماذج في الويب أو صفحات االنترنت عبارة عن استمارات تقوم بتعبئتھا ثم عند إرسالھا لخادم الويب          

 ) .في حالتنا  ( php أو ASP  أو JavaScriptيقوم بإجراء العملیات علیھا مثل 
 

  فائدة النماذج 
لنقل أنك مثًال أردت شراء كتاب من االنترنت فإنك في الواقع تحتاج إلى تعبئة استمارة ببیاناتك ورقم بطاقة االئتمان وغیر ذلك من          

  ) .ورمف(المعلومات  ويتم ذلك عن طريق نموذج 
  

في فراغات أو عن طريق اإلشـارة  ) ربما(في الواقع أنت تقوم بإختیار الكتاب الذي تريد وتكتب اسمك ورقم ھاتفك وصندوق بريدك             
  . الى مجموعة من الخیارات  

عند ضـغط  ويتم ارسالھا )  نتكلم عنھا في ھذا الدرس (nameيتم تخزين ھذه القیم في المتغیرات التي يتم كتابتھا في الخاصیه           
والتـي يـتم تحديـدھا فـي     (الـصفحة التـي سـوف تقـوم  بمعالجـة ھـذه البیانـات        ) البرنامج ( الى  )submit (- ارسال البیانات -زر 

وإجراء العملیات علیھا مثل تخزينھا مثًال في قاعدة البیانات أو ارسالھا إلى البريد االلكتروني وذلك عن طريـق         )  ACTIONالخاصیة  
   .phpالـ
  

   يعمل العمیل في النماذج ؟ماذا
أو يقوم بالتصويت )  check boxes(ويقوم بوضع عالمة صح في مربعات االختیار ) textBox(إنه باختصار يقوم بتعبئة مربعات نصوص 

  ) . ازرار الراديو(أحیانا لشي معین فیختار زر اختیار 
م يناقش كیفیه انشاءھا وكیفیه التعامل والحصول على البیانات  ودرسنا لھذا الیو  htmlھذه األشیاء كلھا  يتم انشاءھا بواسطة الـ       

   وھي الوسمین htmlمنھا ، بقي علینا كبداية أن نعرف أن ھذه األدوات تنشأ في الواقع بین وسمین من وسوم لغه الـ
<form> 
</form> 

  خصائص النماذج 
 التـي تـستخدم بكثـرة و    METHOD و ACTION وھمـا  يجمع النموذج جمیع خصائص المضیف لكننا ھنا سنتطرق الى اثنین منھما       

  مھمة لنا في دروسنا القادمة 
  وسـتكون خـارج نطـاق    ENCTYPE و ACCEPT-CHAR خاصـة عنـدما نـدخل فـي       HTMLفیلزمھا تعمق في    ) ID;ClASS;NAME(اما  

  .موضوعنا  حالیًا وقد نفصلھا في دروس قادمة إن شاء اهللا  
  

ACTION    
وطبعـًا  ,   أوعنوانھا أيـا كـان نوعھـا    مكان الصفحة التي يقوم بارسال معلومات النموذج إلیھا تخبر السیرفر   وظیفة ھذه الخاصیة أن   

   . phpفي حالتنا ستكون الصفحة الثانیة ھي الصفحة التي تحتوي على سكربت الـ
مج تفاعلى لصفحات الويب مثل   ولكنھا تحتوي على كود يختص بالتعامل مع برناhtml فقد تكون   phpلیس مھما أن تكون الصفحة      

  . الجافا 
  : والنريد أن نخرج عن نطاق الموضوع فدعنا نعطي مثاًال على ھذه الخاصیة 

  
<FORM ACTION =”TEST.PHP”> 
….. 
</FORM> 

  
METHOD    

ھورتین ھذه  الخاصیة تقوم بإخبار النموذج طريقة ارسال المعلومات الى الصفحة الھدف وفي الواقع  ھناك طريقیتین مش
    .POST وGETومعروفتین  الرسال المعلومات ھما 

 
<FORM ACTION =”test.php” METHOD = “GET”> 

  أو 
<FORM ACTIN = “test.php” METHOD =”POST”> 

  
 في الواقع يوجد اكثر من ھذه الطريقیتن الرسال المعلومات وھي /مالحظه 

)TRACE:DELETE:OPTIONS;HEAD;CONNECT (تستخدم اال بشكل نادر وغیرھا ولكن ال.  



  
  : دعنا اآلن نفصل ھاتین الطريقتین بشكل أوسع 

  
GET 

تقوم ھذه الخاصیة بإخبار مستعرض االنترنت لديك  بأن يقوم بإضـافة المعلومـات التـي تمـت كتابتھـا فـي النمـوذج إلـى متـصفح                  
 :االنترنت لديك وتكون طريقة كتابته كاالتالي 

  . كتابه عنوان الصفحه المصدر  -1
 .اتباعھا بعالمة استفھام  -2
 .كتابة العناوين والقیم  -3
  

http://localhost/test.html?name=value 
  .قد تكون النقطیتن األخیرتین غیر مفھومتین بشكل جید بسبب أنك لم تتعامل مع النماذج من قبل 

) name(ن ھـذه العناصـر عنـوان خـاص بھـا      ولكل م) زر اختیار, مربع نص , مربع عالمة (لكن الحقیقة أن النموذج يتكون من عناصر   
   . ) value(ولكل منھا قیمه خاصه بھا 

ويقـوم بـالتعريف   ) value(واكثر من قیمـة  )name(وھي مشابھة للمتغیرات  ويمكن أن يحتوي عنوان الصفحة على أكثر من عنوان      
  ) . &(عنھما باستخدام المعامل 

  
  :مثال 

http://localhost/test.html?animal=cat&age=30 
  

  .نتیجه االستعالم الحرفیة )query String(تسمى اإلضافة التي تظھر بعد عالمة االستفھام 
التـي سـنكتبھا   (ونعامله كانه اسم متغیر من المفترض تعريفه فـي الـصفحه الھـدف    ) name(العنوان دائما يكون باللغه االنجلیزيه      

  ).PHPبالـ
  

  %)،#،\،-،(+قد تحتوي القیم على فراغات او معامالت مثل 
   .URL ENCODINGيقوم المتصفح باستخدام لغه تشفیر الصفحات 

  . مع األحرف العربیة أو اللغات األخري غیر اإلنجلیزية في كتابة الحرف URL ENCODINGأيضا يستخدم الـ
  

URL Encoding   
حرف اليستطیع المتصفح إضافتھا لعنوان الصفحة  بصیغتھا الحقیقیة بل يستخدم لغة التشفیر فـي التعريـف عنھـا         ھناك بعض  األ   

  وھذه جداول بالرموز الذي يستخدم المتصفح  كود بدال من عرضھا بصیغتھا الحقیقیة 
  

 شفرته الحرف شفرته الحرف شفرته الحرف
Tab  %09 ( %28 ; %3B 

Space %20 ) %29 < %3C 
! %21 + %2B >  %3E  
“ %22 ،  %2C =  %3D  
# %23 . %2E ?  %3F  
@ %40  /  %2F  %  %25  
\ %5C : %3A &  %26  
  

  .التقلق فلیس علیك أن تحفظ كل ھذه العالمات وتشفیراتھا بل سیقوم المتصفح بالعملیه كلھا بدال عنك 
  

POST 
ــ         ولكنھا الترسل المعلو   getفي الواقع وظیفتھا ھي نفس وظیفة الـ        bodyمات في عنوان صفحة االنترنـت بـل تقـوم وضـعھا فـي ال

   .http responseالتابع لـ
   .GETباإلضافه إلى أنه يستطیع ارسال البیانات بكمیة أكبر من الـ

  
  
  
  

   ؟POST أم  GETأيھما تستخدم 
ر للـشخص الـذي يجلـس الـى       عدم سرية المعلومات التي تقوم بكاتبتھا ومن الممكن أن تظھـ   GETقد يكون العیب في الخاصیة      

  . خاصة عندما تريد الحفاظ على سرية معلوماتك ... جوارك 
  . أضف إلى ذلك أنھا غیر مفیدة في النصوص الكبیرة الحجم 

ولكنھا مفیدة في أشیاء كثیرة  فمثًال محركات البحث يجب أن تـستخدم ھـذه الخاصـیة لكـي يـستطیع المـستخدم أن يـستخدم             
  . لوقت آخر وال يقوم من جديد بكتابة الكلمة التي يبحث عنھا عنوان البحث ويحتفظ به

  
مـع ذلـك   ....  مفیدة في إخفاء المعلومات وإحتواء كمیات كبیرة من البیانات ولكن اليمكـن االحتفـاظ بعنـوان الـصفحة     POSTأيضا الـ 

إذا لـم يكـن لھـا تـشفیر معـین فـي       فإنھا أيضا لیست جیدة في الحماية بحیث أن أي ھاكر خبیر يمكنه الحصول على المعلومـات     

http://localhost/test.html?name=value
http://localhost/test.html?animal=cat&age=30


 SCURE(او مايـسمونه  .... لكن اذا اردت فعًال ان تجعلھا محمیة فیجب علیك استخدام اتصال محمي الى سیرفر محمـي  ..نقلھا 
CONNECTION TO SCURE SERVER . (  

  

  : دوات التحكم في النماذج أ
( وازرار الراديـو  ) التـي يـدخل فیھـا المـستخدم اسـمه وعنوانـه        (في الواقع أن أدوات التحكم عبارة عن  مربعات النـصوص العاديـه          

التـي  (ومربعـات االختیـار   ) مثل الوجبه المفضلة لديه او المـشروب المفـضل الیـه    (والتي يقوم المستخدم فیھا باختیا شي معین      
  ) تتیح للمستخدم أن يختار مايشتھي ويحب من الخیارات المعروضة 

  .  على اختیار أكثر من  شي أو شي واحد وأيضا القوائم التي تساعدك
  

  في أغلب ھذه االشیاء يتم استعمال الوسم
<INPUT> 

  :وتلخیص تفصیله كالتالي 
 <INPUT TYPE= type NAME= name VALUE= value other attribute> 

  
  :الشرح 

  
1 - TYPE= type  

  . الختیار نحدد نوع  الكائن إذا كان زر راديو أو مربع نص عادي أو  مربعات ا
  
2 - NAME= name  

  . تقوم فیھا بإعطاء اسم لمتغیر يتم حفظ القیمة فیه  
 
3 - VALUE= value 

  . سیتضح وظیفته أكثر عندما ندرج علیه أمثله إذ أن عمله يختلف من أداة إلى أخرى 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تطبیقات عملیه 
 يقوم بتكوين النموذج  HTMLلفین ، الملف االول  يحتوي على كود سنقوم في ھذه التطبیقات بصنع  برامج  بسیطة تتكون من م

  . والملف الثاني يقوم بإستقبال النتائج وطباعتھا  
  

   :  )TEXT Box(مربعات النصوص 
  :نقوم بعمل ذلك كالتالى 

  . قم بتشغیل محرر النصوص لديك - 1
  : اكتب الكود التالي - 2

<html dir =”rtl”> 
<FORM METHOD  = “GET” ACTION = “textbox.php”> 
 ماھي وجبتك المفضلة في الصباح ؟
 
<br> 
<INPUT TYPE =”text” NAME = “food” value=”جبنة ومربي”> 
<br> 
<INPUT TYPE= submit  VALUE=”إرسال”> 
<INPUT TYPE= reset  VALUE=”مسح”> 
</form> 
</html> 

  . )textbox.html(وقم بتسمیته  . HTML قم بحفظ الملف  كصفحة - 3
  . افتح محرر النصوص إذا كنت أغلقته - 4



  :  اكتب الكود التالي  - 5
<?  
Echo “وجبتك المفضله والى تموت في حبھا ھي” . “ “ . $food ;   
?> 

    .textbox.phpوقم بتسمیته  . php قم بحفظ الملف كـ - 6
  . اآلن قم بأخذ الملفین وضعھما في مجلد السیرفر لديك - 7
  قم بتشغیل السیرفر واكتب في مستعرض االنترنت لديك -8

html.textbox/localhost://http 
  . قم بكتابة وجبتك المفضلة واضغط زر إرسال - 9

  .  ستظھر النتیجة - 10
  

  :الحظ كیف ظھر العنوان 
ED%8C%1D%3E%6E+%9C%4E%8C%CC=%food?php.textbox/localhost://http 

  
  الشرح 

  لقد قمنا في البداية بعمل صفحة تتكون من نص و مربع نص وزر  يقوم بعملیة إرسال البیانات 
 لمكان الذي سیتم ارسال البیانات إلیه بواسطة وقمنا بتحديد ا<FORM>قمنا بصناعة بداية النموذج بواسطة الوسم 

 ACTION=”textbox.php” 
  واخترنا الـINPUTوقمنا بصنع مربع النص بواسطه الوسم 

 TYPE=”text” 
 كما قمنا بوضع القیمة اإلفتراضیة فیه بواسطة القیمة 

Value= “جبنه ومربي” 
   .foodمتغیر وقمنا بوضع الناتج الذي يضعه المستخدم في مربع النص في ال

  
   ).htmlـ الكودفي صفحه المتغیر في $  واننا لم نقم بوضع PHPالحظ ان تسمیه المتغیرات حساسه لحاله االحرف  في (
  
  
  

  وأيضا لقد قمنا بإضافه زر بواسطة 
 
TYPE=SUBMIT  

  ) إرسال(وقمنا بوضع كلمة على الزر وھي كلمة  
VALUE = “إرسال” 

  أيضا قمنا بصنع زر آخر 
Type =reset 

  ) مسح(وقمنا بجعل العبارة التي علیه 
Value=”مسح” 

 
     RESET وSUBMIT ھناك نوعین  من االزرار  ھي 

  . يقوم بإرسال المعلومات submit الـ-1
  . يقوم بمسح البیانات في جمیع األدوات في النموذج إلعاده إدخالھا من جديد reset الـ-2
  

  وقامـت  ACTIONزر االرسال قام النموذج بارسال البیانات إلى الصفحة المحددة فـي الخاصـیة         بعد ماقمنا بادخال البیانات وضغط      
   . foodالصفحة المحددة بإستقبال النتائج الموجودة في النموذج وھي نتیجة واحدة في مربع نصوص تم حفظ قیمته في المتغیر 

    .echoوقامت بطباعتھا بواسطة الدالة 
   

وايضا المعلومات المسجله في المتغیرات ) ?( فقد تم اعطاءنا عنوان الصفحه باالضافه الى GETالسلوب نظرا الننا استخدمنا ا
  . فیھا النھا تستخدم حروف عربیه URL ENCODINGوالتي تم استخدام ال

  
  ! طلبات اكبر للطعام الشھي ) text area(مربعات النصوص الكبیره 

طر فإنك تحتاج إلـى أداة تحكـم تختلـف تمامـًا عـن مربـع الـنص العـادي وھـي مربعـات               إذا كنت تريد أن تكتب رسالة متعددة األس       
  .النصوص الكبیرة التي يمكنك فیھا من إدخال نصوص كبیرة الحجم  ومتعددة االسطر 

  
  تستخدم ھذه األداة وسم فتح ووسم إغالق

<TEXTAREA> 
</TEXTAREA> 

   .cols واألعمدة بالخاصیة rows ويمكنك تحديد حجمھا بواسطه  تحديد الصفوف بالخاصیة
  تمرين عملي 

  قم بفتح محرر النصوص لديك  -1
 : قم بكتابة الكود التالي  -2

<html dir=”rtl” >  
<FORM ACTION = “TAREA.PHP”  METHOD=”POST”> 



 ما ھي وجبتك المفضلة ؟
<br> 
<TEXTAREA NAME = “food” ROWS=”10” COLS =”50” > 
 جبنة 
 مربي
 مكرونة 
غربیف بر  

 سمبوسة 
 معصوب
 مطبق
 ماشادونا
 ماخلص لو قعدت اكتب ھاھا
</TEXTAREA> 
<br> 
<INPUT TYPE = SUBMIT VALUE =”قم بإرسال الطلبات إلى الجرسون”> 
</FORM> 
</html> 
 

  
   .TAREA.htmlقم بحفظ الملف باسم  -3
 . اآلن قم بفتح ملف جديد في محرر النصوص  -4
 : قم بكتابة الكود التالي  -5

<html dir=”rtl”> 
:وجبتك المفضلة ھي   

<br> 
<? 
Echo $food;  
?> 
</html>  

  tarea.phpقم بحفظ الملف باسم  -6
 . قم بوضعھما في مجلد السیرفر لديك  -7
 . قم بتشغیل البرنامج  -8
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 .قم بضغط الزر الرسال البیانات  -9
  . شاھد النتیجه- 10
  

  الشرح 
ــ                    textareaالنضیف شیئًا على قولنا ھنا سوى أننا نريدك أن تالحظ كیف جھزنا القیمة اإلفتراضـیة بكتابـة نـصوص بـین وسـومات ال

  .  في ارسال البیانات مما جعلھا التظھر في شريط العنوان POSTوأيضا أننا استخدمنا األسلوب 
 PHP ولـیس  HTMLألنه كـود  $ ي ستذھب إلیه القیمة واسم المتغیر في الكود اليحتوى على  تحدد اسم المتغیر الت NAMEوأن الـ 

 .  
  

  !اكثر من خیار في وقت واحد ) Check Box(مربعات االختیار 
في الواقع قد نرى مربعات االختیار في صفحات الويب عندما نريد االشتراك في موقع معین لرؤيه محتوياته أو عندما نريـد تـسجیل         

  . يد إلكتروني أو حجز مساحة عند موقع بر
وفائدتھا ھي إتاحه فرصة للمستخدم لتحديد أنواع األشیاء التي يريد أن يشترك فیھا مثًال أو إتاحه فرصة له لقبول إتفاقیـة أو غیـر             

  .ذلك أو رفض الجمیع أو قبول الجمیع 
  

 INPUTيمكننا صنع مربع العالمة بواسطه الوسم 
<INPUT TYPE = ”CHECKBOX” NAME = “swalif” value= ”سوالف” checked> 

  
  نقوم بتحديد نوع األداة بأنھا مربع عالمة في ھذا الجزء 

TYPE = ”CHECKBOX” 
  نقوم بتحديد اسم المتغیر  في ھذا الجزء

NAME = “swalif” 
  : ه في ھذا الجزء ونقوم بتحديد  القیمه التي يتم وضعھا في المتغیر اذا قام المستخدم باختیار مربع العالم

value= ”سوالف”  
 عند اختیار المستخدم مربع العالمه وستكون فراغ اذا لم يقم on فستكون القیمه االفتراضیه ھي valueاذا  لم تقم بوضع الخیار 
  .المستخدم باختیار المربع

  

http://localhost/tarea.html


مربع العالمة مختار تلقائیًا أما إذا لم نتكبھا  فإذا تم وضع ھذه الكلمة يكون checkedونقوم بوضع القیمه اإلفتراضیة بإضافه الكلمة 
  .فسیكون بدون عالمة االختیار 

  
Checked 

  
  
  

  ) :1(تطبیق عملي 
  :قم بفتح المفكرة وقم بكتابة الكود التالي  -1

<html dir=”rtl”> 
<FORM ACTION=”CHECK.PHP” METHOD = “POST”> 

) من إجابه يمكنك اختیار أكثر (مالذي تريد أن تفعله في الحیاة ؟   
<br> 
<INPUT TYPE=”CHECKBOX” NAME = “WIFE” CHECKED> 
.الذي أريد أن أفعله في الحیاة ھو أني أتزوج وأخلص وافتك من الزھق  

<br> 
<input type= submit value = “إرسال”> 
</FORM> 
</html> 

   .check.htmlقم بحفظ الملف باسم  -2
 :التالى قم بفتح ملف جديد في المفكرة وقم بكتابة  -3

<? 
Echo $WIFE ; 
?> 
 

   .check.phpقم  بحفظ الملف باسم  -4
 . قم بنقل الملفین الى مجلد السیرفر  -5
 اكتب في المتصفح  -6
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  النتیجه  -7
  
  

  ) : 2(تطبیق عملي 
 check2.htmlه في ملف جديد باسم افتح المفكرة واكتب الكود التالي وقم بحفظ -1

<html dir=”rtl”> 
<FORM ACTION=”CHECK2.PHP” METHOD = “POST”> 

) يمكنك إختیار أكثر من إجابة (مالذي تريد أن تفعله في الحیاة ؟   
<br> 
<INPUT TYPE=”CHECKBOX” NAME = “WIFE” value= “زوجة” CHECKED> 

.تزوج وأخلص وافتك من الزھقالذي أريد أن أفعله في الحیاة ھو أني أ  
<br> 
<INPUT TYPE=”CHECKBOX” NAME = “jihad” value= “جھاد” > 
 أبغى أروح الجھاد واخمع رؤوس الكفرة والمشركین
<br> 
<INPUT TYPE=”CHECKBOX” NAME = “qran” value= “قران” CHECKED> 

  وحیاتي حرتاح في حیاتي كثیر واهللا لو ألتحق بتحفیظ قرآن واحفظ القران كامل وأطبقه في عملي
<br> 
<input type= submit value = “إرسال”> 
</FORM> 
</html> 

  :قم بفتح ملف جديد وقم بوضع الكود التالى فیه  -2
<html dir = “rtl”> 
<? 
Echo $WIFE . “ “ . $jihad . “ “ . $qran ;  
?>  
</html> 

  check2.phpقم بحفظه باسم  -3
 .قم بتشغیل الملف   -4
 تیجه الن -5
 
  
  

http://localhost/check.html


  )3(تطبیق عملي 
  : افتح محرر النصوص واكتب الكود التالي  -1

<html dir=”rtl”> 
<FORM ACTION=”CHECK3.PHP” METHOD = “POST”> 

) يمكنك إختیار أكثر من إجابة (مالذي تريد أن تفعله في الحیاة ؟   
<br> 
<INPUT TYPE=”CHECKBOX” NAME = “alswalif[]” value= “زوجة” CHECKED> 
.الذي أريد أن أفعله في الحیاة ھو أني أتزوج وأخلص وافتك من الزھق  

<br> 
<INPUT TYPE=”CHECKBOX” NAME = “alswalif[]” value= “جھاد” > 
 أبغى أروح الجھاد واخمع رؤوس الكفرة والمشركین
<br> 
<INPUT TYPE=”CHECKBOX” NAME = “alswalif[]” value= “قران” CHECKED> 

لتحق بتحفیظ قرآن واحفظ القران كامل وأطبقه في عملي وحیاتي حرتاح في حیاتي كثیر واهللا لو أ  
<br> 
<input type= submit value = “إرسال”> 
</FORM> 
</html> 

  : وافتح  محرر النصوص من جديد واكتب الكود التالي check3.htmlقم بحفظه باسم  -2
<html dir=”rtl”> 
<? 
Echo  “$alswalif[0] <br>” ; 
Echo  “$alswalif[1] <br>” ; 
Echo  “$alswalif[2] <br>” ; 
?> 
</html> 

  . وقم بنقلھما الى ملف السیرفر check3.phpقم بحفظه باسم  -3
 قم بتشغیل البرنامج  -4
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 قم بضغط زر ارسال وانظر للنتیجه  -5
 

  الشرح 
 للمتغیـر وتـم   value قمنـا بعـدم اسـتخدام      أردنا لفت النظـر إلـى أننـا   التمرين االولفي الواقع لقد قمنا بتطبیق ثالث تمارين 

 CHECKED عند اختیار المستخدم مربع العالمة باإلضافة أن مربع العالمة كان مختارًا بسبب وضعنا الخاصـیة   onإعطاء القیمة   
 عند وضعنا ألكثر من مربع اختیار لذلك فقد قمنـا باضـافه قـیم يـتم     VALUEولكن التمرين غیر عملي وغیر جید بدون وضع قیم   

  وأردنا لفت النظر فـي التمـرين الـى شـي يـسمي       التمرين الثاني وضعھا في المتغیرات عند اختیار المستخدم لھا كما في          
إذا أردنا مثال أن نجعل اسم المتغیر متشابھا واجراء عملیات تكون أسرع علیه نستخدم المصفوفات ولن نتطرق     بالمصفوفات ف 

إلى المصفوفات حالیًا ولكن أردنا لفت نظرك فقط وسنقوم بالتكلم عن المصفوفات بالتفـصیل فـي الـدروس القادمـه بـاذن اهللا            
   . PHPي الـھي والتكرارات  بعد التكلم عن العبارات الشرطیة ف

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  !) اختر المشروب المفضل ) (RADIO BUTTONS(ازرار الراديو
  !!ماھو اختیارك المفضل ؟ علما بانه اليمكنك اختیار اكثر من خیار واحد 

  
ك في الواقع  إن زر الراديو يتیح لك أن تختار شي واحد من بین عدة اختیارات ونـراه كثیـرًا عنـد اتفاقیـات البـرامج حیـث يعطیـ                   

  !) . وھو خیار الرفض(فرصه إما بقبول اإلتفاقیة أو رفضھا ويكون واحد من االختیارين محددا 
  

  :  كالتالى <INPUT>يتم استخدام ازرار الراديو باستخدام العبارة 
  

<INPUT TYPE = ”radio” NAME = “name” value= ”value” checked> 
  

  : الجزء نقوم بتحديد نوع الكائن بانه زر راديو في ھذا
TYPE = ”radio” 

  : نقوم بتحديد اسم المتغیر في ھذا الجزء 
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NAME = “name”  
  :نقوم بتحديد القیمة التي ستكون في المتغیر ھنا 

value= ”value” 
  

  value ھو نفسه والقیم مختلفة nameفي الواقع مع ازار الراديو نقوم بجعل اسم المتغیر 
  . للمتغیر on بوضع القیمة PHP فسیقوم وإذا لم نقم بوضع قیمة. لكل سؤال 

  
  : تطبیق عملي 

   .radio.htmlقم بتشغیل محرر النصوص لديك واكتب الكود التالي وقم بحفظه في ملف اسمه  -1
<html dir=”rtl”> 
<form action = radio.php method = “post”> 
 ماھو مشروبك المفضل ؟
<br>  
<br> 
<INPUT TYPE = ”radio” NAME = “mshroob” value= ”شاي” checked> 
 شاي
<br> 
<INPUT TYPE = ”radio” NAME = “mshroob” value= ”قھوة” > 
 قھوة 
<br> 
<INPUT TYPE = submit  value= ”إرسال” > 
 
</form> 
</html> 

  radio.phpقم بفتح محرر النصوص واكتب الكود التالي وقم بخفظه باسم  -2
<html dir = "rtl"> 
<? 
echo " وبك المفضل ھومشر  :" . " " . $mshroob; 
?> 
</html> 

  . قم باختیار المشروب المفضل واختر إرسال - 3 
   
  
  
  
  
 

  : الشرح 
ولقد قمنا بوضـع عبـارة   . في الواقع لقد قمنا بصنع أزرار راديو ولقد قمنا بوضع قیمة لكل زر تكون تابعة للعباره التي بجوار الزر     

checked     اة التي تحتوي على العبارة تكون محددة تلقائیا والحظ أن العبارة التي تكون بجانب الزر تكون    لكي ترى كیف أن األد
  : موجودة أسفل كود الزر مثل 

<INPUT TYPE = ”radio” NAME = “mshroob” value= ”شاي” checked> 
 شاي

 
  . العبارة ھي الملونة باللون األحمر  

  . ًا فقط لجمیع اإلختیارات بحیث أن جمیع األزرار قیمتھا تعود إلى ھذا المتغیر  وأيضا الحظ أننا استخدمنا متغیرًا واحد
  

  : اختر مواصفات زوجتك للمستقبل واسمھا ) Lists Or drop down menus(القوائم 
  :ا  وھمhtml بشكل مختلف قلیًال عن األداوت السابقة إذ أننا نستخدم وسمین من وسوم لغة  htmlتستخدم القوائم في الـ

<select>      لنقوم بإنشاء القائمة و <OPTION>      ونـستخدم الخاصـیة MULTIPLE        إذا كنـا نريـد إتاحـه الفرصـه للمـستخدم أن 
 أو فـي مـصفوفة   NAMEيختار أكثر من قیمـة ونقـوم بوضـع القیمـة التـي يختارھـا المـستخدم فـي متغیـر بواسـطه الخاصـیة              

  .س المصفوفات باذن اهللا وسیتضح مفھوم المصفوفات لديك جیدا في در(متغیرات 
  

  :تطبیق عملي  
   : lists.htmlقم بفتح محرر النصوص لديك واكتب الكود التالي واحفظه في ملف باسم  -1

<html dir=”rtl”> 
<form action = “lists.php” method = “post”> 

؟) لغیر المتزوجین (ماذا تريد ان يكون اسم زوجة المستقبل  
<br> 
<select name = “wife” > 
<option> ھناء </option> 
<option>جمانة </option> 
<option>رزان </option> 



<option>سحـــر </option> 
<option>سارة </option> 
<option>سمیة </option> 
<option>روان </option> 
<option>دالل </option> 
<option>اسم اخر </option> 
</select> 
<BR> 

فاتھا ؟ماذا تريد أن تكون مواص  
<Br> 
<select name=”dis[]” multiple> 
<option>جمیلة</option> 
<option>متدينة</option> 
<option>شقراء </option> 
<option>جعداء الشعر</option> 
<option>سوداء </option> 
<option>سمراء </option> 
<option>بیضاء </option> 
</select> 
<br> 
<INPUT TYPE=SUBMIT VALUE=”إرســال”> 
</html> 

  
   :lists.phpقم بفتح ملف جديد واكتب فیه الكود التالي وقم بحفظه باسم  -2

<html dir=”rtl”> 
<? 
Echo “لقد أردت أن يكون اسم زوجتك ” . “ “ . $wife ; 
Echo “<br><br>”; 
Echo “ولقد أردت أن تكون مواصفاتھا “; 
 
Echo “<br><br>”; 
Echo “$dis[0] <br>”; 
Echo “$dis[1] <br>”; 
Echo “$dis[2] <br>”; 
Echo “$dis[3] <br>”; 
Echo “$dis[4] <br>” ;   
Echo “$dis[5] <br>”; 
Echo “$dis[6] <br>”; 
?> 
</html> 

   
  قم بتشغیل البرنامج 
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  سالواختر ماتريد ثم اضغط زر ار

  
  :الشرح  

 وصنعنا قائمـة ثانیـه تـسمح     wifeلقد قمنا بصناعة قائمة تسمح بإختیار قیمة واحدة منھا ثم تذھب ھذه القیمة الى المتغیر     
سیتـضح معنـي المـصفوفات فـي دروس قادمـه ان      (بإختیار أكثر من عنصر واحد وقمنا بوضع ھذه القیم في مصفوفه متغیرات      

  ) . شاء اهللا 
  
  

  )hidden control!) (والمعلومات السريه(فیه االداة الخ
ھناك بعض األوقات تحتاج فیھا إلى إرسال بعض المعلومات من صفحة ويب الى صفحة ويب اخرى عن طريـق النمـاذج وفـي             

  .نفس الوقت أنت التريد المستخدم أن يقوم برؤية ھذه المعلومات 
  

علـى المـستخدم يـسمونھا  بحقـل النمـوذج المخفـي أو األداة       في الواقع ھناك أداة تساعدك على اخفـاء ھـذه المعلومـات          
  ) .hidden form field or hidden control(الخفیة 

  
ھذه األداة تلعب دورًا مختلفًا ومتمیزًا عن بقیة األدوات وھي اخفاء المعلومات التـي تـم ادخالھـا كمـا  شـرحنا فـي الـسابق                  

 إذ أنھا تسمح لنا أيـضا بـان تكـون المعلومـات المخفیـه ھـي متغیـرات        PHPوھي مفیدة جدا مع النماذج المصنوع بواسطة الـ      
PHP.   
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  : يتم صنع ھذه الحقول المخفیة  كالتالى 
  

<INPUT TYPE=HIDDEN NAME =hidden1 VALUE=”الرسالة السرية”>  
 

تغیـر الـذي يقـوم    ونـضع اسـما للم  ) التظھـر للمـستخدم  ( لكـي يعـرف المتـصفح أن ھـذه المعلومـات خفیـة       HIDDENنقـوم بوضـع   
   .VALUE ونقوم بوضع المعلومات التي نريد اخفاءھا في الـNAMEباالحتفاظ بالمعلومات والذي يتخزن اسمه في الـ

  
  
  
  
  

 كما في PHP في الـ()echo بواسطة األمر HTML وذلك عن طريق كتابة كود الـphpنستطیع االستفاده أيضا منھا عن طريق الـ
  : المثال التالى 

<? 
$msg1= “ھذه العبارة لن تظھر ”;  
Echo “<form>” ; 
Echo “<input type=hidden name =secret value= ‘$msg1’>”; 
Echo “<input type=submit>”; 
Echo “</form>”; 
?> 

 php ولقد استطعنا تخزين قیمة متغیر ()echo عن طريق االمر PHP تم كتابته بالـHTMLھذا الكود الذي تراه عبارة عن كود 
)$msg ( في متغیرhtml) secret. (  
  

  :تطبیق عملي 
   :hid.php افتح محرر النصوص واكتب الكود التالي واحفظه باسم  - 1

<html dir=”rtl”> 
<head></head> 
<body> 
<? 
$car1= “لكزس”; 
$car2= “ماكسیما”; 
$car3=”الندكرزور”; 
Echo “<form method =get action=’hid2.php’>”; 
Echo “ اھي السیارة التي تتمنى أن تشتريھا أو تحظي بھا ؟م ”; 
Echo “ 
<select name= ‘favcar’> 
<option>$car1</option> 
<option>$car2</option> 
<option>$car3</option> 
</select><br><br> 
<input type =hidden name = hid1 value=’$car1’> 
<input type =hidden name = hid2 value=’$car2’> 
<input type =hidden name = hid3 value=’$car3’> 
<input type = submit  value=’إرسال’> 
</form>”; 
?> 
</body> 
</html> 

   hid2.phpافتح محرر النصوص واكتب الكود التالي واحفظه باسم  -3
<html dir=”rtl”> 
<head></head> 
<body> 
<? 
Echo “ :لیك لقد قمنا بعرض السیارات التالیة ع <br>”; 
Echo “$hid1<br>”; 
Echo “$hid2<br>”; 
Echo “$hid3<br>”; 
Echo “<br> :ولقد قمت باختیار <br>”; 
Echo $favcar; 
?> 
</body> 
</html> 



   
  
  : قمت بنقل الملفین الى مجلد السیرفر ثم قم بتشغیل السكربت -3

http://localhost/hid.php 
 

  : الشرح 
 وذلك الننا قلنا سـابق أن  htmlكما كنا نعمل في الـ ) “(بدًال من ) ‘( الحظ أننا استخدمنا الـphpت الـ لقد قمنا بعمل نموذج بسكرب    

ــ   phpولقد قمنا بإدراج قیم متغیرات الـ) راجع درس المتغیرات....... (القیم الحرفیة       ممـا يـوفر علینـا الكثیـر مـن      html فـي كـود ال
  ) .م طويًال في حال كان النص المستخد(إعاده الكتابة 

  .اقرا المثال أكثر من مر وسیتضح لك المقال أكثر باذن اهللا 
  

  )Password fields(استخدام  حقل كلمات السر 
لكي تجعل المعلومات أكثر حماية من التعرض إلى السرقة أو غیر ذلك يمكنك استخدام حقول كلمات السر الـذي ھـو عبـارة عـن             

في حال كان الجھـاز يـستخدم علـى يـد أكثـر مـن شـخص فـان ھـذه          **** شكل نجوم  مربع نص بسیط يقوم بإظھار النص على        
  .الطريقة جیدة قلیًال في أن اليري شخص معلومات اآلخر السرية 

  إال getفي الواقع مع ذلك فإنك التكون قد اديت حماية إذا كان االسلوب المستخدم في ارسال بیانات المـستخدم ھـو االسـلوب              
 وايـضا لـن يكـون محمیـًا مـن الھـاكر إذا لـم تكـن         postیر البیانات ويكون أكثر جودة اذا استخدمت االسلوب      إذا كنت تستخدم تشف   

  . لكي تقوم بتنشیط تشفیر البیانات ) SSL) Secure Socket Layerتستخدم 
  

  تطبیق عملي
   pass.phpقم بفتح محرر النصوص لديك واكتب الكود التالي واحفظه باسم 

<html dir=”rtl”> 
<body> 
<form method=post action=”pass1.php”> 
 اسم المستخدم
<br> 
<input type="text" name ="user"> 
<br> 
 كلمة المرور
<input type="password" name ="pass"> 
<br> 
<input type = submit  value=’إرسال’> 
</form> 
<body> 
</html> 

   pass1.phpالي واحفظه باسم قم بفتح محرر النصوص لديك واكتب الكود الت
<? 
Echo “ : اسم المستخدم ھو  ”; 
Echo “<br>$user<br>”; 
Echo “ :وكلمه المرور ھي  ”; 
Echo “<br><br>$pass” 
<? 

  قم بنقل الملفین الى مجلد السیرفر لديك 
  . قم بتشغیل البرنامج والحظ النتیجه 

  
  
  
  
  
  
  
  

   : phpارسال البريد االلكتروني بواسطه الـ
ريد اإللكتروني ھو الحیاة التي تنبض بھا  السكربتات فمثًال ھناك سكربتات ارسال بريد الى صاحب الموقع تخبره بـشي معـین           الب

  . أو ملحوظة أو غیر ذلك ويمكن استخدامھا في أكثر من مجال 
 ()mailوالدالة التي تستخدم في ذلك ھي الدالة 

 
mail("$to", "$sub", "$msg”,”From:$you”); 

  
 وبريدك أنت msg$ والرسالة في الخانة sub$ وموضوع الرسالة في الخانة to$تقوم بوضع بريد الذي ستصله الرسالة في الخانة و

   .you$أو بريد المرسل في الخانة 
  

http://localhost/hid.php


  تطبیق عملي 
  mail.htmlقم بكتابة الكود التالي واحفظه في ملف باسم  

<html dir=rtl> 
<head> 
   <title> بريدبرنامج إرسال  </title> 
</head> 
<body> 
<form action="mail.php" method="post"> 
 عنوان المرسل
<br> 
<input type="text" name = "you"> 
<br> 
 عنوان المستقبل
<br> 
<input type="text" name = "to"> 
<br> 
 موضوع الرسالة
<input type="text" name = "sub"> 
<br> 
 الرساله
<textarea rows=10 cols=20 name = "msg" > 
</textarea> 
<input type="submit" value = "إرسال البريد االلكتروني"> 
</form> 
</body> 
</html> 

   .mail.phpقم بانشاء ملف اخر وقم بكتابة الكود التالي وقم بإعطاءه االسم  
  

<? 
mail("$to", "$sub", "$msg”,”From:$you”); 
?> 

مجلد السیرفر وقم  بتشغیل البرنامج وامال البیانات واضغط زر االرسال وستري ان الرساله تم ارسالھا قم بوضع الملفین في 
  .بنجاح 

  
  
  
  
  
  

  برامج عملیه 
  برنامج او سكربت ارسال بطاقات بسیط 

  رسال يحتوي من ملفین الملف األول به البطاقات وعنوان البريد اإللكتروني والملف الثاني ھو الذي يقوم بعملیة اإل
  

  : وكوده كالتالى chcard.phpالملف األول ھو 
<html dir=”rtl”> 
<form action =card.php method = “post”> 
 اختر البطاقة التي تريد ارسالھا
<br>  
<br> 
<INPUT TYPE = ”radio” NAME = “card” value= ” http://www.khalaad.f2s.com/MADINA9_small.JPG” checked> 

  االولىالبطاقه
<br> 
<br> 
<img src="http://www.khalaad.f2s.com/MADINA9_small.JPG" width="100" height="100" alt="" border=0> 
<br> 
<br> 
<INPUT TYPE = ”radio” NAME = “card” value= ” http://www.khalaad.f2s.com/Haram3.jpg” > 
 البطاقه الثانیه
<br> 
<img src="http://www.khalaad.f2s.com/Haram3.jpg" width="100" height="100" alt="" border=0> 
<br> 

http://www.khalaad.f2s.com/MADINA9_small.JPG
http://www.khalaad.f2s.com/MADINA9_small.JPG
http://www.khalaad.f2s.com/Haram3.jpg
http://www.khalaad.f2s.com/Haram3.jpg


 اسمك
<br> 
<input type="text" name = "myname"> 
<br> 
 بريدك االلكتروني
<br> 
<input type="text" name = "you"> 
<br> 
 بريد صديقك
<br> 
<input type="text" name = "to"> 
<br> 
 موضوع التھنئه
<input type="text" name = "sub"> 
<br> 
 الرساله
<br><br> 
<textarea rows=10 cols=20 name = "msg" > 
</textarea> 
<br> 
<INPUT TYPE = submit  value= ”إرسال البطاقة” > 
</form> 
</html> 

  
  

   card.phpم الملف الثاني يقوم بعملیة ارسال البطاقة وتقوم بكتابة الكود التالي واحفظه في  ملف باس
<? 
$message = “ لقد قام$myname بارسال بطاقه الیك ” . “\n”. “ وھو يقول في نص رسالته لك:\n$msg”.” وتجدھا على الرابط
 ;”n”. “$card” .”\n\”. ”التالى
mail("$to", "$sub", "$message”,”From:$you”); 
echo “<center> مبارك ،،،لقد تم ارسال الرساله بنجاح</center>”; 
?> 

  : مالحظة 
   في نص الرسالة <br> تقوم فقط ببدا سطر جديد الننا النستطیع استخدام n\الدالة 

 

  األوامر الشرطیة
ن الكود عند في هذا الدرس سنتعلم كیفیة التحكم بالكود بمعني تنفیذ سطر معین م...لقد أخذنا في الدروس السابقة فكرة عن المتغیرات وكیفیة تعامل البیانات مع النماذج 
ه ذا یمنحن ا تحكم ًا أكب ر ب الكود ویجعلن ا ن ستخدم ق رارات  وتنفی ذ أش یاء ممت ازة            ..حصول شرط معین وعند عدم حصوله نتجاهل السطر ونتجه الى السطر الذي یلیه    

    .PHPوبرامج رائعة بالـ
  

   ....ة من حیاتنا الیومیةدعنا نعطیك فكر
  :ذي یتكون من التالي تقوم في الصباح وترید أن تحضر فطورك ال

  
  عسل 
  جبنة 
  خبز 
  شاي

  
 ثم تقوم بالبحث عن األشیاء التي یتكون منها فطورك ، فإذا لم تجد ما ترید تستعد للذهاب إلى المركز التجاري لشرائه حاجتك ، تذهب إلى الثالجةستقوم بالذهاب إلى 

  .كل عام المطبخ وتتأكد مره أخرى وتبحث عن المؤونة التي یحتاجها البیت بش
  

   .3تبحث عن جبنة وإذا لم تجدها تنتقل إلى الخطوة  - 1
  .5 ،  واذا لم تجده تنتقل الى الخطوة 4إذا وجدت جبنة فإنك تبحث عن العسل فإذا وجدته تنتقل الى الخطوة  - 2
 .تقوم بكتابتها في ورقة جانبیة وتقوم بالبحث عن العسل  - 3
 .تتجهز للذهاب إلى المركز التجاري  - 4
  .قه جانبیه ثم تتجهز للذهاب إلى المركز التجاري تكتبه في ور - 5
  

تقوم  بتسجیلها في قائمة المشتریات ) false( قمت بالبحث عن التي تلیها وإذا لم تجدها ) true(هل الحظت انك كنت تقوم بالبحث عن أشیاء معینة فاذا وجدتها 
 .لدیك 

  

 ة والدوال الشرطیةالقیم المنطقی



ولم نقم بشرحها ، وهذا الدرس سیتولي شرحها  وإعطاء ) قیمتها إما صحیح إم خطأ (المتغیرات سابقًا وذكرنا بأن هناك متغیرات منطقیة في الواقع لقد تكلمنا عن 
  .أمثلة على كیفیة التعامل معها 

  
  

   IFالعبارة 
 
IF condition is true  ) إذا كان الشرط صحیحًا(  
{ 
excute this code )قم بتنفیذ هذا الكود(  
} 

والقیام ) true(حیث أنها تقوم بعملیة التحقق من شي معین وتنفیذ بعض األشیاء إذا كان الشرط صحیحا ... معروفة تقریبًا في جمیع لغات البرمجة  IFإن الدالة 
  ....بتنفیذ أشیاء أخرى أذا لم یكن صحیحا 

   .فقط اذا كان الشرط صحیحًا { و }  التي بینبتنفیذ الكود PHPسیقوم الـ
  . الكود الذي یلیه  أما إذا لم یكن صحیحًا فسیقوم بتجاوزه وتنفیذ

  :ویمكنك أیضا أن تقوم بجعلها بسطر واحد وال تستخدم األقواس بل تكتب األمر مباشرة 
  

IF condition is true excute function; 
 

  .ان یتكون من سطر واحد فال داعي الستخدامها   إذا كان الكود یتكون من عدة أسطر أما إذا ك{ و  }الحظ أنه البد من استخدام 
  

  فالمثالین التالیین كلهما صحیحین 
  )1(مثال

<? 
$S=10 
IF ($S=10) echo 11; 
?> 

  ) 2( مثال 
<? 
$S=10 
IF ($S=10){ 
 echo 11; 
} 
?> 

  
  وسنقوم بإفتراض أن هناك umbrellaتغیر  آخر ونسمیه  ونقوم بإعطاء المظلة اسم مrainلنتخیل مثًال أن الجو ممطر وسنقوم بإعطاء المطر متغیرًا ونسمیه 

  : حسنًا اآلن الكود الذي نرید أن نقوم بكتابته هو go out یسمي phpأمر في الـ
  

If $rain = true  
{ 
$umberrlla = true 
} 
go out(); 
 

وإذا لم یكن ممطرًا ولم یتحقق الشرط فإنه )rain=true$(ممطرًا  معه إذا كان الجو )umberrlla=true$( بحمل المظلة PHPفائدة هذا الكود هو أن تأمر الـ
  .سیخرج إلى النزهه بدون أي مظلة 

  
  .طبعا لیس هناك دالة تقوم بذلك إنما قمنا بذلك من أجل التوضیح للمستخدم هیكلیة عمل الدالة بشكل عام 

  
  

  )Boolean Values(مقدمه الى القیم المنطقیه  
مث ل الرقمی ه   (ى األشیاء التي التحتمل أكثر من احتمالین وهما إما صح وإما خطأ ، وهي نوع جدید من القیم غیر التي كن ت نعرفه ا س ابقا    القیم المنطقیة ترمز إل 

  ) .والنصیه
  

  مثال 
  

<? 
$variable=true; 
echo “$variable”; 
?> 

  
  



 صحیحًا ، أما أذا كان خطأ أو لو قمت برؤيه النتییجة ستجد أنه يطبع الرقم واحد وھو قیمة المتغیر إذا كان
   ) .0( غیر صحیح فقیمته ستكون

  
  
  
  
  
  

  المعامالت المنطقیة
واالن سنأخذ شیئًا جدیدًا من المعامالت وهي المعامالت المنطقیة التي تساعدنا في صناعة *) ،/،-،(+لقد أخذنا المعامالت الریاضیة فیما سبق بشيء من التفصیل 

  .عین وتعطینا تحكما أكبر في الكود الشروط والتقییدات على شي م
  

  >و < : المعامالت 
من المفترض أن تكون متآلفًا مـع عالمتـي األكبـر مـن واألصـغر مـن فـي الرياضـیات التـي تتعلمھـا فـي                    

  .المدرسة مما يجعل فھم ھذا األمثله بسیطًا 
  

<? 
If (6>5)  
{ 
echo “ الرقم ستة أكبر من الرقم خمسة”; 
} 
Echo “end”; 
?> 

 
 ، endثم یقوم بطباعة ) الرقم سته اكبر من الرقم خمسه(سیقوم بطباعة السطر ) true(فإذا كان صحیحًا ) 5<6( في مثالنا هذا بفحص الشرط    PHPقوم الـ سی

  .فقط ) end(وإذا لم یكن صحیحًا فسیقوم بتجاهل الكود وطباعة 
  
  .أو العكس أو المقارنة بین متغیرین ) constant(غیر وثابت  یمكننا أیضا استعمالها في المقارنة بین متغیر ورقم  أو بین مت 
  

  )1(مثال 
<html dir =”rtl”> 
<? 
$LuckeyNumber = 5; 
If ($LuckeyNumber<6)  
{ 
echo (“  ;(” ةصغر من الرقم ستأرقم الحظ 
} 
?> 

  
 ) 2(مثال 

<html dir=”rtl”> 
<? 
$f=5; 
$r=10; 
If ($f >$r) 
{ 
echo “ المتغیر$f $المتغیر  أكبر من  r”; 
}  
?> 

 

  
  
  
  
  

  : تطبیق عملي 
  thegame.phpقم بتشغیل محرر النصوص واكتب الكود التالي واحفظه باسم 

  



<html dir = “rtl”> 
<body> 
<form method =get action=”game.php”> 

  ؟10 و1ماهو الرقم الذي أفكر به اآلن والذي هو بین 
<input type=”text” name=”number”> 
<br> 
<br> 
<input type =submit> 
</form> 
</body> 
</html> 
 
 

 game.phpقم بفتح محرر النصوص لدیك من جدید واكتب الكود التالي واحفظه باسم 
<html dir=”rtl”> 
<body> 
<? 
$num = rand (1,10); 
if ($number>$num)  
{  
echo “لقد اخترت رقم أكبر من الذي أفكر فیه” ;  
Echo “ ذي أفكر فیه هو الرقم ال  “; 
Echo $num; 
Echo “<br>”.“ یؤسفنا فعًال أنك لم تنجح ، نتمنى أن نقول لك في المرات القادمة“ ; 
} 
if ($number<$num)   
{  
echo “لقد اخترت رقم أصغر من الذي أفكر فیه” ;  
Echo “ الرقم الذي كان في مخیلتي هو$num”; 
Echo “<br>”. “ نجح ، نتمنى أن نقول لك في المرات القادمة یؤسفنا فعًال أنك لم ت “; 
} 
?> 
 لقد نجحت 
</body> 
</html> 

  

  :شرح التطبیق 
  

   randالداله 
  

  )y(هو األصغر والرقم الثاني هو األكبر) x(تقوم هذه الدالة باختیار رقم عشوائي من بین رقمین یتم اعطاءها إیاها الرقم االول
Rand (x,y); 

   تقوم بإخراجها هذه الدالة في متغیر  مباشرة یمكنك حفظ القیمة التي
  

  مثال 
 
$Num = rand (5.57); 

  وهذا یوضح ماقمنا به في الكود 
 
$num=rand(1,10); 
 

 قیمة العدد العشوائي لقد قمنا باختیار قیمة عشوائیة ثم قمنا بمقارنتها مع القیمة التي تم إدخالها من قبل المستخدم فإذا كانت القیمة التي أدخلها المستخدم أكبر من  
  :وهذا ماتجده جلیا في األسطر التالیة ... أخبرناه بأن الرقم الذي أدخله أكبر من الرقم الصحیح 

   
if ($number>$num)  
{  
echo “لقد اخترت رقم أكبر من الذي أفكر فیه” ;  
Echo “ الرقم الذي أفكر فیه هو “; 
Echo $num; 
Echo “<br>”.“ لم تنجح ، نتمنى أن نقول لك في المرات القادمة یؤسفنا فعًال أنك  “ ; 
} 

  



فإذا لم ینطبق الشرط وكان الرقم الذي اختاره المستخدم أصغر من الرقم العشوائي فإنه یترك ال شرط األول ویتج ه ال ى ال شرط الث اني ویطب ق األوام ر الت ي فی ه             
  :  المطلوب ، وهذا ماتجده جلیا في األسطر التالیة والتي تقوم باخباره بأن الرقم الذي قام باختیاره أصغر  من الرقم

  
if ($number<$num)   
{  
echo “لقد اخترت رقم أصغر من الذي أفكر فیه” ;  
Echo “ الرقم الذي كان في مخیلتي هو$num”; 
Echo “<br>”. “ یؤسفنا فعًال أنك لم تنجح ، نتمنى أن نقول لك في المرات القادمة“; 
} 

  
یؤسفنا فعًال أنك لم تنجح ، نتمنى أن نقول لك  في (بدون أي كلمات آخرى مثلما كنا نكتب الكلمه ) لقد نجحت (الشرطین فإنه یتركهما ویكتب الكلمة فإذا لم یتطبق 

  : وتظهر هذه العبارة جلیة في األسطر التالیة .... ، أتمني أنك قد فهمت جیدًا ما أقول ) لقد نجحت (قبل كلمة ) المرات القادمة 
 
?> 
 لقد نجحت 
</body> 
</html> 
   

  . على هذا نكون قد صنعنا لعبة كاملة تقوم بإخبار المستخدم عند نجاحه او خسارته 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ===و : == معامالت المساواة 
وعالمة ) ==(ساواة وهو عالمة الساواة المزدوجة لقد قمنا باستخدام عالمة المساواة الفردیة سابقًا في تخزین قیمة في متغیر وهانحن نأخذ نوعًا من عالمات الم 

   ) .===(المساواة المضاعفة 
  

  .لقد كنا نستخدم عالمة المساواة الفردیة او العادیة في تخزین القیم في المتغیرات 
  

  :مثال 
  

<? 
$m=12; 
?> 

  
  . یمة اخري ولكن العالمات التي نتكلم عنها اآلن تستخدم في تحدید  إذا ماكانت قیمة معینة تساوي ق

  
  :مثال 

  
<? 
$m=”11”; 
$u=11; 
If ($m==$u) 
{ 
Echo “ القیم متساویة”; 
} 
?> 

 
  . متغیر رقمي u$ متغیر حرفي وان m$الحظ أن 

ختب ار الق یم بواس طة    وإذا أردنا اختبار متغیرین أو قیمة معینة م ن أنه ا مت ساویة نق وم با    ) =(إذا كنا نرید ارجاع قیمة إلى متغیر نستخدم عالمة المساواة العادیة     
  ) .==(عالمة المساواة المزدوجه 

 ف ي المتغی رات   وأن واع البیان ات   كانت أنواع الق یم مت ساویة   إال إذا  )true( تم إصدار عالمة مساواة جدیدة تقوم باختبار القیم والتعطي القیمه php4.01في الـ
 . ایضا متساویة 



 
  ) : 1(مثال 

<? 
$m=”11”; 
$u=11; 
If ($m==$u) 
{ 
Echo “ القیم  متساویة”; 
} 
?> 

  ) : 2(مثال 
<? 
$m=”11”; 
$u=11; 
If ($m===$u) 
{ 
Echo “ القیم  متساویة”; 
} 
?> 

  
  
  

  التوضیح
 نوع البیانات مع أن(الحظ أننا في المثال األول استخدمنا عالمة المساواة المزدوجة الختبار القیم وكانت القیم متساویة في المتغیرین فتم طباعة أن القیم متساویة 

ولكن في المثال الثاني عندما استخدمنا عالمة المساواة المضاعفة لم یتم طباعة أي شي وذلك الن القیم  متساویة ولكن نوع البیانات مختلف ف المتغیر    )  مختلف  
$m حرفي بینما المتغیر $u رقمي .  

  
  <>و :  =! المعامالت 

  ) =!(ة إن عكس عالمة المساواة هي عالمة عدم المساوا
  

  :مثال 
  

<? 
If (5!=99) echo “القیم غیر متساویة”;  
?> 
 

  .لذلك قام بطباعة أن القیم غیر متساویة ) true( لذلك فإن  الشرط صحیح 99 التساوي 5الحظ أن 
  

 =!ن ع ن بع ضهما أي أن ه مث ل عالم ة      إذا كانت القیمتین مختلفتی) true(وهو یقوم بارجاع قیمة ) <>(إن الضد من عالمة أكبر من وأصغر من هو عالمة الـ    
  .تقریبًا 

 
  :مثال 

<? 
If (5<>99) echo “القیم غیر متساویة”;  
?> 

  
  

  تطبیق عملي على عالمات المساواة وعدم المساواة
  

  :قم بفتح محرر النصوص لدیك واكتب الكود التالي 
  

<html> 
<head></head> 
<body>  
<Form method =get ACTION= “quiz.php”> 
 ماهو اسم الرجل الذي یسمي بالفاروق ؟
<br><br> 
<input type =”radio” name = “man” value=”عمر”> 
 عمر بن الخطاب رضي  اهللا عنه
<br> 
<input type =”radio” name = “man” value=”أبوبكر”> 
 أبو بكر الصدیق رضي  اهللا عنه



<br> 
<input type =”radio” name = “man” value=”عثمان”> 
 عثمان بن عفان رضي اهللا عنه
<br> 
<input type = submit> 
</form> 
</body> 
</html> 
 
 

   ...quiz.htmlاحفظها باسم 
  

  :قم بفتح محرر النصوص لدیك واكتب الكود التالي 
<html dir=”rtl”> 
<head></head> 
<body> 
<? 
If ($q==” عمر”) echo “اإلجابة صحیحة”; 
If ($q!=”عمر”) echo “ إلجابة خاطئةا ”; 
?> 

  
   وضعهما في مجلد السیرفر quiz.phpقم بحفظه باسم 

  
   quiz.htmlقم بتشغیل الملف 

  
  

  )AND,OR,NOT(المعامالت المنطقیه 
  )AND: (إن هذه المعامالت المنطقیة تتیح لك بتنفیذ الكود بعد التحقق من مجموعة شروط وأیضا تنفیذ الكود إذا تحقق أكثر من شرط 

  )OR: (شي معین من بین عده أشیاء أو تحقق 
  )NOT: ( ویمكنك مثًال التحقق من عدم صحة شي لكي تقوم بتنفیذ شي آخر 

  
  .إذا كان الجو ممطرًا والعاصفة شدیده فلن أخرج من البیت : فیمكنك مثًال أن تقول 

  .ه إذا كان الجو هادئًا أو الیوجد أمطار  فسأقوم بالخروج الى المنتز: ویمكنك أن تقول 
  .إذا لم یكن الجو ممطرًا سأقوم بالخروج إلى نزهة : ویمكنك أیضا أن تقول 

  
 .ولكن عند استخدامك لهذه الدوال علیك مراعاة أن تقوم بجعل هذه الشروط بین قوسین 

  
  )&& ( ونظیره) AND(المعامل 

   معین للتحقق من صحة عدة شروط لتنفیذ شي) &&(والمعامل ) AND(یمكننا استعمال المعامل 
  

  ) 1(مثال
<? 
$w=10; 
$g=12; 
IF ($w=10 and $g=12) echo (“لقد تحققت جمیع الشروط”); 
?>  

  
  )2(مثال 

<? 
$w=10; 
$g=12; 
IF ($w=10 && $g=15) echo (“لقد تحققت جمیع الشروط”); 
?>  

وعن دما ل م  تك ن    .... فعندما تحققت جمیع الشروط تم تنفیذ األمر  ) and و &&(في المثالین السابقین قمنا بعملیة التحقق من أكثر من شرط باستخدام المعاملین  
  . جمیع الشروط صحیحة تم تجاهل األمر 

  :لكي یعمل الكود بشكل صحیح () الحظ أننا قمنا بجعل الشروط بین قوسین 
 
($w=10 && $g=15) 
($w=10 and $g=12) 

  )|| ( ونظیره ) OR(المعامل 
  .الذي یقوم بنفس العملیه ) ||( عدة شروط وإذا تحقق أي واحد منها فإنه یقوم بتنفیذ الكود ونظیره  یقوم بالتحقق منORالمعامل 

  



  )1(مثال 
<? 
$E=100; 
$T=8;  
IF ($E=14 OR $E=55 OR $E = 10 OR $T=8 ) echo (“لقد تحقق أحد هذه الشروط”); 
?> 

  
  ) 2(مثال 

<? 
$E=100; 
$T=458;  
IF ($E=14 || $E=55 || $E = 10 || $T=8 ) echo (“لقد تحقق أحد هذه الشروط”); 
?> 

 
  ) .لقد تحقق أحد هذه الشروط (إذن عندما تحقق واحد من هذه الشروط تم طباعة السطر 

  
   .OR  و ANDلها األسبقیة واألفضلیة على استخدام || و && ملحوظة قد التكون بتلك األهمیة لكن یجب أن تعرف أن الرموز 

  
  ( ! )ظیره  ونNOTالمعامل 

كبدیل لها فهو یؤدي نفس وظیفتها وهي القیام ( ! )  لكن یمكنك استخدام المعامل PHP أبدا ألنها لیست أصًال موجودة في لغة NOTفي الواقع الیمكنك استخدام  
  .لكي یتم تنفیذ شي معین ) FALSE(بالتأكد من أن هناك قیمة غیر صحیحة 

  
<? 
$F=”الفارس”; 
IF !($F==”نعمان”) echo ( "أهًال بك" ); 
?> 

وعندما یتم التأكد من ذلك یقوم  ) !( ویتم ذلك باستخدام المعامل ) نعمان( الیحتوي على القیمة الحرفیة F$ بالتأكد  من أن المتغیر PHPفي المثال السابق یقوم الـ
  )أهًال بك(بطباعة السطر 

  
   .FALSE إذا وجد المتغیر فارغًا أو لم یتم انشاؤه یعطیه القیمة صفر وهي PHPفإن الـ! ) ( ونشیر إلى أننا عندما نقوم باختبار متغیر بواسطة المعامل 

  
  مثال 

IF (!($R)) echo (10); 
  

  =>و = <استخدام المعامالت 
 php وظیفتها بالـ  وهي تستخدم بنفس=<  أو أكبر من أو یساوي  =>من المعامالت المعروفة والمشهورة في الریاضیات هي عالمتي أصغر من أو یساوي   

  :وهي معرفة إذا ماكانت قیمة أصغر أو أكبر من أو تساوي قیمة آخري ، وهذه األمثلة تعطیك مدخًال أشمل لفهم هذه الدوال 
  

<? 
$t = 15; 
If ($t >= 10 ) echo (“ممتاز” . “<br>”);  
$t = 5; 
If ($t <= 9 ) echo (“جید جدا”); 
?> 

  

  تجمیع المعامالت 
  

مثلم ا كن ا ن ستخدم س ابقًا     () لشرط أن نتحقق من  مجموعة من القیم باستخدام مجموعة من المعامالت ، ونقوم بتجمیع هذه المجموع ات داخ ل أق واس    یمكننا في ا  
  .باستخدام األقواس *) ،/  ،-، (+ أكثر من معامل 

  
  :وسیبدو ذلك واضحًا وجلیًا في مثالنا التالى 

  
<? 
$a=10; 
$y=5; 
$t =29; 
If (($a == 10) or ($a==54) and ($y !=25) and ($t >= 11)) echo "تحققت جمیع الشروط" ;  
?> 

  
  :  ألنه قیمة تجمیع التعبیر السابق تكون صحیحة ولو قمنا بشرح المثال فسنقوم برؤیة القسم األول وهو 18سیتم طباعة 

($a == 10) or ($a==54) 
  .ء صحیحًا  فسیكون هذا الجز10وطبعًا المتغیر یحمل القیمة 

  



  :ثم نقوم برؤیة الجزء 
 

($y !=25) and ($t >= 11) 
  ) .تحققت جمیع الشروط (وطبعًا تم التحقق من جمیع الشروط وتم طباعة الكلمة 

  

   )else و else if( تعدد الشروط 
  : فهناك مثًال الهیكلیة التالیة ifیمكننا استخدام أكثر من هیكلیة للعباره 

If condtion is true  
{ 
Excute code 
} 
Else  
{ 
Excute other code  
 } 

 
  . وهي تقوم بالتحقق من الشرط فإذا وجدته صحیحًا قامت بتنفیذ الكود األول وإذا لم تجده صحیحًا ستقوم بتنفیذ الكود اآلخر 

  مثال 
<?  
$age=10;  
If ($age>18) 
 { 
echo "مرحبا بك في أكبر موقع تجاري إلكتروني" ; 
} 
else 
{ 
echo “ممنوع دخول األطفال الموقع ألنهم الیملكون المال”; 
} 
?> 

 :ویمكننا أیضا استخدام الهیكلیة التالیة 
If condtion is true  
{ 
Excute code 
} 
Elseif   
{ 
Excute other code  
 } 
Else  
{ 
Excute other code  
 } 

 :مثال  . elseحیحًا سیتم تنفیذ الكود الذي یقع بعد كلمه وهي تقوم بتطبیق أكثر من شرط فإذا لم یكن أي شرط من الشروط ص
<? 
$age=10; 
 If ($age<=18) 
 { 
echo "مرحبا بك في أكبر موقع تجاري إلكتروني" ; 
} 
elseif ($y >= 44); 
{ 
echo “ مافي مشكلة برضه إذا كنت كبیر”; 
} 
else  
{ 
echo “ممنوع البقیة”; 
} 
?> 

  

  تعشیش العبارات الشرطیة



 تعشیش العبارات الشرطیة ، ونعني بتعشیش العبارات الشرطیة هي أن تقوم بعملیة تعشیش الشروط فمثًال إذا كان شرط ما صحیحًا فإنه یجب أن یكون شرط یمكنك
  .آخر صحیحًا لكي یتم حصول شي معین وغیر ذلك 

  :مثال 
<? 
$h=”ahmed”;  
$f=45;  
If  ($h = = “ahmed” )  
{  If ( $f= = 45) 

  { 
  echo “االسم والرقم صحیحان”; 

    } 
     else  
    { 
    echo (“الرقم غیر صحیح “ ); 

   } } 
else  { 
echo “اسم تسجیل الدخول غیر صحیح “ ;  
} 

?>  
ر بنج اح ب إجراء اختب ار ث اني ف إذا ت م       هذا مجرد مثال بسیط جدًا لتعشیش الدوال الشرطیة حیث یقوم بإجراء اختبار على قیمة معینة ثم یقوم عند تج اوزه ذل ك االختب ا      

  .تجاوز االختبار الثاني یتم طباعة االسم والرقم صحیحان وإذا لم یتم االجتیاز یتم طباعة عبارة الفشل في االجتیاز 
  

  تطبیق عملي
  سنقوم في هذا التطبیق بصناعة مسابقة بسیطة نستخدم فیها ماتكلمنا عنه سابقًا 

   .Msabqa.htmlقم بانشاء  ملف  - 1
 : قم بكتابه الكود التالي فیه  - 2

<html>   
<body> 
 
<form method="POST" action="msabqa.php" dir="rtl"> 
<br> ول اخللفاء الراشدینأ من هو    
<p><br><input type="radio" value="abubaker" name="s"> بوبكر الصدیقأ <br><input 
type="radio" value="3mar" name="s">عمر 
<br><input type="radio" value="3thman" checked name="s">عثمان<br><br><br> 
 
</p> 
 
  <p><input type="submit" value="ارسال">    <input type="reset" 
value="حــــــــــذف"></p> 
</form> 
 
</body><html> 
 

   msabqa.phpقم بفتح ملف وقم بتسمیته 
<? 
<html dir = “rtl”> 
If $s == “3mar”{ 
 اإلجابه صحیحة 
} 
else  
{ 
echo “اإلجابه خاطئة”;  
} 
?> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Switchالعبارة 
 
Switch (VARIABLE) { 

CASE THING1 : 
  Excute code ; 
              break; 
 CASE THING2 : 
  Excute code ; 
  break; 
 Default;  
  Excute code ; 
 
  } 

 
 . ولكن بهیكلیة أسهل ومحببة أكثر وتتیح لك اختبار قیمة متغیر وإجراء أكثر من اختبار علیه ifفس عملیة العبارة تقوم العبارة بن

  
 break;   

  . والذهاب الى األوامر والعبارات التي بعدها if و switchتقوم بالخروج من عباره معینه مثل 
 EXIT;   

 ;exitبینما الـ) Statement( تخرج من العبارة فقط ;breakي أوامر بعدها ، وفي األمثله التوضیحیة التالیة ستجد أن تقوم بعملیة الخروج من الكود نهائیًا والتطبق أ
  ). code(تقوم بالخروج من كامل الكود 

  
  :مثال 

<? 
$s=10; 
if ($s=10) { 
echo “number=10”; 
exit; 
} 
elseif ($s<11) { 
  echo “number is less than 11” 
{  
echo “hello”; 
?> 

  
  :مثال 

<? 
$s=10; 
if ($s=10) { 
echo “number=10”; 
break; 
} 
elseif ($s<11) { 
  echo “number is less than 11” 
{ 
echo “Hello”; 
?> 
 

  
  
  
  

Defualt; 
   .if تقریبًا في العباره elseؤدي نفس عمل فسیتم تنفیذ األوامر التي تقع بعد هذه الكلمة وهي ت) Switch(في العبارة ) Cases(إذا لم تصلح جمیع الحاالت 



   
  ) 1( مثال 

<? 
$g= “ahmed”; 
Switch ($g) { 
 Case “ahmed”: 
  Echo “مسموح “;  
  Break ;  
  Case “khaled “ :   
  Echo “ممنوع “ ; 
  Break ;  
  Case “salem“ :   
  Echo “ممنوع “ ; 
  Break ;  
   Case “Mohmed “ :   
  Echo “مسموح “ ; 
  Break ;  
Default ; 
 Echo “لقد ادخلت اسم غیر صالح”; 
}  
?> 

 
 )2(مثال 

Switch ($g) { 
 Case $g>50: 
  Echo “كبیر “;  
  Break ;  
  Case  40 : 
  Echo “الباس “ ; 
  Break ;  
  Case ($g<15) :   
  Echo “أطفال ممنوع “ ; 
  Break ;  
   Case 30 :   
  Echo “ وحمسم  “ ; 
  Break ;  
}  

  .الحظ أننا عند اختبارنا لنصوص نحتاج الى عالمتي تنصیص مزدوجة وعند االرقام فاننا النحتاج الي ذلك 
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تطبیق عملي
 age.htmlقم بفتح محرر النصوص لدیك واكتب الكود التالي واحفظه باسم 

  
<html> 
<form method=post action=”age.php”> 

ك ؟ كم عمر  
<br> 
<input type=”text” name = “g”> 
<input type=submit value=”ارسال”> 
</form> 
</html> 

  age.phpقم بفتح محرر النصوص لدیك واكتب الكود التالي واحفظه باسم 
 
<? 
 Switch ($g) { 



 Case $g>50: 
  Echo “كبیر “;  
  Break ;  
  Case  40 : 
  Echo “الباس “ ; 
  Break ;  
  Case ($g<15) :   
  Echo “أطفال ممنوع “ ; 
  Break ;  
   Case 30 :   
  Echo “مسموح “ ; 
  Break ;  
}  
?> 

  
 

  الشرح
 فمثًال لو switch لكي تقوم بإیقاف تنفیذ  العبارة ;break باختبار قیمة متغیر ما ویمكنك إجراء أكثر من افتراض علیه ویجب علیك كتابة الكلمة  Switchتقوم العبارة 

  :قمت بكتابة الكود التالي  
<? 
$g=40 
Switch ($g) { 
 Case $g<50: 
  Echo “1 “;  
    
  Case  40 : 
  Echo “2“ ; 
 } 
?> 

  
 فسیتم طباعة الرقمین واحد واثنین كالھما وذلك ألنك لم تقم بإيقاف العبارة 40فاذا ادخل المستخدم الرقم 

  .ت المطلوبة فاكملت التحقق وطبقت جمیع العملیا
  
  
   

  
  

  htmlـ التخلص من وسوم ال
إذا قمت بوضع مربع نص وأردت من المستخدم كتابة شي فیه فإنه يستطیع ادخال أي شي ولنفتـرض أنـه         

  :كتب في مربع النص كالتالى 
I am <b>ahmed</b> … 

  :فسیقوم المتصفح بعرضھا بعد معالجتھا كالتالى 
I am ahmed …. 

  لى ذلك ولنقم بتطبیق عملي ع
   htmlch.htmlقم بفتح محرر النصوص واكتب الكود التالي واحفظه باسم 

<html dir="rtl"> 
<form method=post action="html.php"> 
  أدخل اسمك الكریم
<br> 
<input type="text" name = "fname"> 
<input type=submit value="ارسال"> 
</form> 
</html> 

 html.phpكتب الكود التالي واحفظه باسم قم بفتح محرر النصوص وا
<? 
Echo “ هذا هو الشكل الطبیعي للعبارة عند طباعتها”; 
Echo “<br>” . $fname;  
 ?> 

 واكتب فـي مربـع الـنص أي شـي     htmlch.htmlقم بوضع الملفات في مجلد السیرفر ثم قم بتشغیل الملف    
  htmlوضعه بین وسوم 



 
  :مثال 

I am <b><i>alfareees</b></i>  
 

 ولـیس كـنص عـادي ولكـي تعرضـھا كـنص عـادي فإنـك تقـوم          htmlستجد أنه قدتم التعامل مع الوسوم كــ        
  باستخدام الدالة 

HtmlSpecialChars();  
  . كنص عادي وطبیعي تمامًا htmlحیث أنھا ستقوم بمعاملة كود الـ

  : لیصبح كالتالى html.phpإذًا نقوم بتعديل ملف الـ
 
<? 
$fname = HtmlSpecialChars($fname);  
Echo “ هذا هو الشكل بعد استخدام الدالة”; 
Echo “<br>” . $fname;  
 ?> 

  

  التكرارت والمصفوفات
لـى شـي   إن نحـن نتجـه    القـرارات واآل ة وصـناع ة وھو الـدوال الـشرطی  ةساسیات البرمجأ من لقد اخذنا في الدرس السابق شیئاً     
  .رت والمصفوفات يحب جھاز الكمبیوتر عمله وھو التكرا

  
انـك تـستمر علـى ھـذا     ، فطار في الصباح البـاكر والنـوم مـساء     شي تفعله بشكل مستمر مثل اإلفي الواقع قد يكون لديك يومیاً    

  .نحن نسمي ھذا الشي في لغة البرمجه التكرار   ....الروتین دائمًا
  

دراج الدرج االول منھـا يحتـوي   أ ة بالكتب على عد ةصفي الواقع قد يحتوي درج مكتبك الخا      ...  خر يسمي المصفوفات  آھناك شي   
و لنفـرض   أ... والدرج الثالث يحتوي علـى كتـب الرياضـیات    ة والدرج الثاني منھا يحتوي على الكتب الرياضی  ةسالمیعلى الكتب اإل  

 ة الثانیـ ةوالحـص  .... تدريس مـادة الرياضـیات   ولى لديك مثًال األةحدي المدارس ولديك جدول للحصص ففي الحص  إنك مدرس في    أ
ن أال إنھا كلھا تسمي حصص أ بشكل معین مع ةن حصصك مرتب إ....لديك تدريس مادة العلوم والثالثة لديك تدريس مادة الكیمیاء  

  .....) .الحصة االولى ، الثانیة ،الثالثة (وھي مرتبه بشكل تصاعدي ! خري في المادة كل حصة تختلف عن األ
  

 وكل قیمة لھا رقـم معـین ولكـي    ة عن متغیر اسمه ثابت ولھا اكثر من قیمةالمصفوفات عبار ....فات  بالمصفوةنسمي ھذه التقنی 
 فقـد يكـون ھنـاك     ةن تكـون ھـذه القـیم متسلـسل    أ فانك تكتب المتغیر ثم رقـم القیمـة التـي فیـه، اليـشترط       ة القیم ىتحصل عل 

 ويبتعـد كـل البعـد     كالھما مختلف تمامًا258 و 1 مثال رقم ةلثانی ويبعد كل البعد عن القیمه ا رقم يختلف تماماً  ةقیمتین ولكل قیم  
  .  عن االخر

قـل عـدد   أ فـي  ةشـیاء عجیبـ  أ ويساعدك على صنع كودسطر لل التكرارات مع المصفوفات يساعدك على توفیر عدد األ  ةن دمج میز  إ
  .سطر ممكن من األ

  

  التكرارات 
صح فوجـدنا   باألةو العبارات الشرطیأ ة الدوال الشرطی المرات ولقد اخذنا سابقاً مر معین بعدد معین من    أ عن  تكرار     ةالتكرارات عبار 

   ال عندما يكون الشرط صحیحًاإتتنفذ   الةي نكتبه في العبارات الشرطیذ الكودن الأ
ذا كـان  إ فة القیم اختبارةعادإ المطلوب ثم تقوم بكودنھا تقوم بعمل الإ فةذا كانت قیمته صحیحإيضا التكرارت فھي تختبر الشرط ف     أ

 ويـتم اكمـال البرنـامج    كود التنفیذنھا تتوقف عن إ فيكون الشرط صحیحًا ما عندما ال، أ وھكذا كود تنفیذ الادةعإنھا تقوم بإ ف صحیحًا
  .نواع من التكرارات أ ةھناك ثالث ...بشكل عادي 

 while ة ھي الدالةخذھا في البدايأ نقوم بةول دالأن إ
 

    while التكرار 
  : وصیغه ھذا التكرار ھي  نه بسیط جدًا ألwhileخذ التكرار أقد قمنا بل

While (condition  شرط  )    
{  
code 
} 

 :مثال  
<? 
$d =10 ; 
while ($d<15)  
{ 
echo “$d <br>”; 
$d++; 
}  



?> 
صغر من أن المتغیر أوھو  (لشرط صحیحًاذا كان اإ فwhile ثم يقوم بعد ببدء التكرار 10 القیمة d$عطاء المتغیر إوال بأ PHPـسیقوم ال

 واحد علـى القیمـة   ةضافإقوم بي المتغیر ثم  ةقوم بطباعين  أ كود ال اقواس وعمل ھذ  ي بین األ  ذ ال كودنه يقوم بتنفیذ ال   إف) 15الرقم  
يكـون الـشرط    حتـي  ة فسیتم نفـس العملیـ  ذا كان صحیحًاإ فة ثانیة ثم بعد ذلك سیتم اختبار الشرط مر  d$الموجودة في المتغیر    

  . التي تقع بعد االقواس كودكمال الإغیر صحیح فیتوقف عندھا التكرار ويتم 
  
  ....ذا لم تقم بوضع حد للتكرار فلن يتوقف التكرار وقد يكون النھائي إ

   :مثال 
<? 
$d =10 ; 
while ($d<15)  
{ 
echo “$d <br>”; 
}  
?> 

يقـاف  إ الـسابق اسـتطعنا   كـود  ولیس ھناك مايوقفه بینما في الصحیح دائمًان الشرط  ولن يتوقف التكرار أل10 الرقم   ةسیتم طباع 
 حتـي يـصبح   ةتتغیر القیم  كل ماكودننا كنا نضیف واحد على القیمة الموجودة في المتغیر وكلما يتم اعادة اختبار ال      أ بسبب   كودال

   .15كبر من أ d$ن أالشرط غیر صحیح بسبب 
  

    while-do  التكرار 
  :نه يوجد بعض االختالفات البسیطة  وصیغته كالتالى أال إول ار يعمل بنفس طريقه التكرار األ ھذا التكر

do  
code 
while (condition شرط); 

  : مثال 
<? 
$f=15 ; 
do  
{ 
echo “$f”;  
$f ++ 
} 
while () ;  
 

 ة العملیةعادإ قام بذا كان الشرط صحیحًاإط فختبار الشرإوال ثم يقوم بتنفیذ بأسیقوم التكرار بتنفیذ السطر الموجود بین القوسین 
ننـا فـي   أالحـظ   .. وھكذا حتي يكون الشرط غیر صـحیح فیـتم التوقـف     f$ واحد على المتغیر    ةضافإ بین القوسین وھي     ةالموجود
  .جراء االختبار إا بوال ثم قمنأ كود أي عمل بینما في التكرار الثاني قمنا بتنفیذ الةول قمنا باختبار الشرط قبل صناعالتكرار األ

  
   FORالتكرار 

  وامر عند حصول شي معینيختلف ھذا التكرار عن سابقیه لكن وظیفته ھي نفس وظیفتھما وھي تكرار األ
  

  :ة الصیغ
For (counter عداد ; test value  اختبار القیمة ; set counter اداء عملیه على العداد )  
{  
code  شفرة 
}  

 :مثال 
<? 
For ($u = 18 ; $u>10 ; $u--) 
{ 
echo $u; 
} 
 ?>  

  
 
 

 التكـرار العمـل مـن عنـد ھـذه      أ حیث سیبدةول نضع فیه متغیر يحتوي على قیم    القسم األ  ....قسام  أ ةيتكون ھذا التكرار من ثالث    
 في القسم االول   المتغیرةوالذي ھو كالمعتاد اختبار لقیم(  والقسم الثاني نكتب فیه الشرط الذي سیقوم التكرار بفحصه        ةالقیم

 التي سیقوم بتنفیذھا التكرار بـین  كود ةوالقسم الثالث نضع فیه العمل الذي سیجري على المتغیر عند كل تكرار ثم نقوم بكتاب      ) 
  .القوسین 

  



وم بتحلیل ن يقأ علیه كود وقبل ان يقوم بتنفیذ ال18 القیمة u$عطاء المتغیر إ بةبدايفي الن يقوم أ بشكل عامي  phpـننا نقول لل  أك
  فیقـوم  9 قیمتـه  u$ حتـي يـصبح المتغیـر   كود ويتم تنفیذ الu$نقاص واحد من المتغیر إنه يقوم ب إ ف ذا كان الشرط صحیحاً   إالشرط ف 

  .لى القوسین  يي ذ الكود آنذاك بالخروج من التكرار والذھاب الي الPHPـال
 

  المصفوفات 
 عـن متغیـر   ةالمـصفوفات عبـار  . ن لنعرفھا ونعـرف كیفیـة عملھـا    لوقت اآل بشكل بسیط وحان ا لقد قمنا بتعريف المصفوفات سابقاً    

ذا لـم  إ من الـصفر  ة ھذه الفھرسأتبد)  Index(وكل عنصر له فھرسة ) element(و عنصر أكثر من قیمة أوھذا المتغیر يحتوي على     
  تقم بتحديدھا 

  
 :مثال 

<?  
$A[ ] = “alfareees”; 
$A[ ] = 13;  
?> 

 : فسیقوم بوضع الرقم فتصبح المتغیر فھرسته كالتالى  تلقائیًاةعطاء الفھرسإ  بPHPـقوم الفي ھذا المثال سی
$A[0] = “alfareees”; 
$A[1] = 13;  

  : لو كتبنا ن ندخلھا بشكل عادي فمثًالأنه يمكننا أام بوضعھا مع ق PHPـنفسنا ولكن الأرقام من تلقاء دخال ھذه األإننا لم نقم بإ
<?  
$A[0]= “alfareees”; 
$A[1] = 13;  
?> 

 والنعتمد علـى الترتیـب فـي    ةن نكتب أي فھرسأيضا أخري يمكننا   أ ة ولن يضع أي فھرس    ة المعتمد ةخذ الفھرس أ ب PHPـسیقوم ال 
  .االرقام  

  
  :مثال 

<?  
$A[10 ] = “alfareees”; 
$A[ 25] = 13;  
?> 

 اسـتخدمنا قیمـة حرفیـة    ة منـا فمـر   بـدالً  بتعريفھا تلقائیًاPHPـم ال وقاةننا لم نقم بتعريف نوع متغیرات المصفوف      أيضا  أھل الحظت   
 ة يقوم بتحديد عدد  عناصر المصفوفPHPـن الإلى ذلك فإ ةضافإ بعمل أي اعتراض PHPـ ورغم ذلك فلم يقم ال      استخدمنا رقماُ  ةومر

   . الكلي ھو عنصرينةن عدد عناصر المصفوفأ من المثال السابق  فھو يعرف مثًالتلقائیًا
   .ة يمكننا استخدام حروف عادي فمثًالةرقام في الفھرسخري وھي عدم التقید باألأ ة میزPHPـيمنحنا ال

  
 :مثال 

<?  
$A[“a” ] = “alfareees”; 
$A[“b” ] = 13;  
?> 

 
   .ةساط بكل بة  أي عنصر من عناصر المصفوفة ويمكننا طباع بتاتًاPHPJ ولم يعترض الةننا استخدمنا القیم الحرفیأالحظ 

  
 :مثال 

<?  
$r [“aa”] = “ahmed ali”;  
$r [1] = 13273; 
$r [20] = 13273; 
echo $r[aa]; 
echo $r[20]; 
echo $r["aa"]; 
?>  

 
 PHPـسـیقوم الـ  ... بین عالمتي تنصیص عند الطباعه وعند كتابته بدون عالمات تنـصیص    ) aa(ن نكتب النص الحرفي     أفرق بین    ال

  .  بمعرفة ذلك تلقائیًا
  

 خري أ ةيضا بطريقأيمكننا تعريف المصفوفات 
  

$variable = array (elements) ;  
 

  :مثال 



<? 
$t =array (“ahmed”, “ali”, “salem”, “alfarsi”);  
echo $t [0];  
?>  

  :  فتصبح كالتالى ة رقم فھرسةعطاء كل عنصر من عناصر المصفوفإ بPHPـيقوم ال
  

Element العنصر Index هالفھرس  
Ahmed 0 

Ali 1 
Salem 2 
alfarsi 3 

 
 من الصفر ء وقام بالبدةم الفھرسقعطاء رإ قام بPHPـن الأ ، الحظ ahmed في النھايه ھي PHPـ التي سیطبعھا الةذن القیمإ

  :ي  من الرقم واحد كالتالة الفھرسأ يبدPHPـولكن يمكننا جعل ال
<? 
$r = array (1=>”ahmed”, “ali”,”salem”, “alfarsi”); 
?>  
 

  ، رقام فھرسة بشكل تسلسلي أعطاء إ بPHPـولى سیقوم ال األة للقیمةعند تعريفك لرقم الفھرس
  : كالتالى ةعندئذ ستصبح الفھرس

 
Element العنصر Index الفھرسه 

ahmed 1 
Ali 2 

salem 3 
alfarsi 4 

 
  
  
  

    : عن حروفة ھي عبارةيضا الفھرسأ لتكون ةھناك طريق
<? 
$r = array (“ss”=>”ahmed”, “sf”=> “ali”, “da”=>”salem”, “bv”=> “alfarsi”); 
?>  

  : كالتالى  ةعندئذ ستصبح الفھرس
  

Element العنصر Index الفھرسه 
Ahmed Ss 

Ali Sf 
Salem Da 
Alfarsi Bv 

  
  .ة فیمكننا عمل ذلك ببساطه عندما نريد تغییر أي عنصر في المصفوف

  
  :مثال 

$r [ss]= “لمیاء”;  
  : ) لیس كذلك  أ ة بسیطةطريق) ....لمیاء(الى ) ahmed( من ةننا قمنا بتغییر القیمأالحظ 

  
  قراءه المصفوفات واستخراج القیم

   Forتكلمنا سابقا عن التكرار 
  توفیر وقت عن طريق التكرارات  وة وطباعتھا في بساطةيمكننا استخراج عناصر مصفوف

  
   :ة مصفوفن لديك ھذه الألنفرض 

<? 
$people =array (“ahmed”, “ali”, “salem”, “alfarsi”);  
?>  

 
 سماء جمیع االشخاص المتواجدين فیھا أن تطبع أواردت 

 فھرستھا من الصفر وعلـى ذلـك فـان رقـم     ة يقوم ببدايPHPـن الإ لھا فةذا لم نقم بتعريف رقم فھرسإ ةن المصفوفأ نحن نعرف    وًالأ
 : كالتالى ة المصفوفةقوم بطباعيي ذ التالي الكود الةعلى ذلك يمكننا بكل بساطه كتاب  ...3م العنصر الرابع  ورق0ول العنصر األ

<? 



$people =array (“ahmed”, “ali”, “salem”, “alfarsi”);  
echo “$people[0]. <br>”; 
echo “$people[1]. <br>”; 
echo “$people[2]. <br>”; 
echo “$people[3]. <br>”; 
?>  

 
  !!!  قلیال ةلن تبدو ھذه الطريقة متعبأ ةالف اسم في مصفوفآ ةو ثالثأن لديك ثالثین ألنفرض 

  .خري وھي عن طريق التكرارات أ ةھناك طريق
  : التكرار بالشكل التالى ةننا نستطیع كتابإ فة االرقام من واحد الى عشرة تكرار يقوم بطباعةردنا  كتابأننا ألنفرض 

<? 
For ($I=1;$I<11;$I++)  
{ 
Echo "$I <br>"; 
}  
?> 

  
  
 

 : لكي يتم ذلك كود على الة بسیطةجراء عملیإ كل ماعلینا ھو ة عناصر في المصفوفةربع األةننا نريد طباعأن لنقل واآل
<? 
$people =array ("ahmed", "ali", "salem", "alfarsi");  
 
For ($I=0;$I<4;$I++)  
{ 
Echo "$people[$I] <br>"; 
}  
?> 

 
 ثـم قمنـا بجعلـه    3 رقـم فھرسـته   ةخر عنصر في المـصفوف آن  أل4قل من أن يكون أ نا صفر ثم اشترطةنا العداد بالقیم  أننا بد أالحظ  

 وعلى ذلك سیتم في كل تكـرار  ة الفھرسة وقمنا بوضع رقم العداد في خان   ة جمیع عناصر المصفوف   ةننا نريد طباع   أل 1 ةيزداد بقیم 
  . الذي فھرسته تساوي رقم العداد ةطباع عنصر المصفوف

  
   .ة على شكل مصفوفةخراج القیم من قائمإ في درس النماذج عن لقد تكلمنا سابقًا

  
  :مثال 

<form action = “array.php” method = post> 
 ما ھو مشروبك المفضل ؟
<br> 
<select name = “a[]” multiple> 
<option>شاي</option> 
<option>قھوة</option> 
<option>كابتشینو</option> 
<option>توت</option> 
<option>برتقال</option> 
</select> 
<br> 
<input type=submit value = “لذيذ” > 
</form> 

 : اكتب array.phpـفي ملف ال
<html> 

: لقد قمت باختیار التالى   
<? 
For ($I=0;$I<4;$I++)  
{ 
Echo "$a[$I] <br>"; 
}  
?>  
</html> 

 



نـه  أ علـى  htmlـ  لكـي يتعـرف الـ   [ ]ننا وضعنا في اسم المتغیر للقائمة قوسـین  أالحظ  ... عناصر ة خمسةلقد عرضنا في القائم
 ةربعـ أو أ ةرسالھا مـن قبـل العمیـل سـواء كانـت ثالثـ      إ بفھرسة العناصر التي تم   PHPـ بعد ذلك قام ال    سیتم تخزين البیانات تلقائیاً   
  .4 ھو ةخر رقم تنتھي به المصفوفآعلى ذلك سیكون    ....ةخمسولكنھا بالطبع لن تزيد على 

 
  
  
  
  
 
   ....يضًاأ ة عن طريق المصفوفة القائمةيمكننا صناع ....ت تحب المصفوفات  أن بدنك اآلأتوقع أ

  
 :مثال 

<form action = “list.php” method = post> 
 ما ھو مشروبك المفضل ؟
<br> 
<select name = “s” > 
<?  
$shrab =array(“برتقال”,”توت”,”كابتشینو”,”قھوة”,”شاي”); 
For ($k=0;$k<4;$k++)  
{ 
echo “<option>”.$shrab[$k].”</option>”; 
} 
?> 
</select> 
</form> 

 
ھـذا المثـال يقـوم     ،  درس النمـاذج لكـي تفعـل ذلـك    ة  يمكنك مراجعـ s$ سیتم وضعھا في المتغیر  ةعند اختیار المستخدم للقیم   

 فلـو كـان لـديك مـثال حـوالى مئـة       كود الة مما يوفر علینا الوقت في كتابةخراجھا في قائمإ مصفوفة للمشروبات ثم يقوم ب    ةبصناع
 وبعد ذلك بناء القائمة التي سوف تقوم ببناء القائمة التي ستحتوي على ھـذه الـدول عـن       ةدولة فیمكنك مثال وضعھا في مصفوف     

  .طريق المصفوفات والتكرارات 
  

  . في درس النماذج  ة اعتمادا على معلوماتك السابقlist.php الملف ة وقم بكتابphpمتداده إ التغییرات في ملف قم بحفظ
  

  دوال المصفوفات 
  

   key  ةالدال
    : من عنصرينة مكونةن لدينا مصفوفألنفرض 

  :مثال 
$s= array (“محمد”,”على”); 

   السطور هلیھا ھذإن لنضف اآل
<? 
$s= array (“محمد”,”على”); 
$t=key ($s); 
echo $t; 
?> 

 وھـذه ھـي   ةننـا لـم نـضع فھرسـ    أوھـو الـرقم صـفر حیـث       ....العنصر النـشط حالیـاً   ) index(يجاد رقم الفھرسه    إ ب keyمر  يقوم األ 
 ننـا  نـستطیع التجـول بـین    أ النـشط لكـن سـتعرف    ةقد تحیرك كلم  ...ة عندما لم نضع فھرس  تلقائیاً PHPـ التي وضعھا ال   ةالفھرس

  .  الحقًاةعناصر المصفوف
  

  و كلمات أ حروف ةقد يكون رقم الفھرس
  

 :مثال 
<? 
$s= array (“محمد”<=”م”,”على“<=”ع”); 
$t=key ($s); 
echo $t; 
?> 
 
 

   current() ةالدال
  )  .index value( الحالى ة  لعنصر المصفوفةيجاد القیمإ بcurrent ةتقوم الدال

 :مثال 



<? 
$s= array (“ع”=>“ ىعل  ;(”محمد”<=”م”,”
$p=current ($s); 
echo $p; 
?> 

مر وجدنا باألأ بینما ة رقم الفھرسkeyمر وجدنا باألأننا أالحظ  .... للعنصر النشط ة الحالیةيجاد القیمإفي المثال السابق قمنا ب
currentللعنصر المفھرس ة القیم .  

  
  !كیف يمكننا تنشیط العناصر االخري للمصفوفه ؟

 تتكون ةن لدينا مصفوفألنفرض   .....ةتان تقومان بالتجول بین عناصر المصفوفل الprev و  ()nextعن طريق الدالتین يمكننا ذلك 
   عناصر ةمن ثالث

  :مثال 
<? 
$s= array (“احمد”<=”ا”,”محمد”<=”م”,”على“<=”ع”); 
echo key($s).”<br>”; 
echo current($s) .”<br>”; 
?> 

واقـصد بالقیمـة   ) ع( الحـرف ةاقـصد بـرقم الفھرسـ    ( للعنـصر الحـالى وقیمتـه    ة قیمة رقم الفھرسةباعلقد قمنا في ھذا المثال بط   
   .ة الطباعة ولنر نتیجةن بالتجول بین عناصر المصفوفلنقم اآل .... )على(
  

 :مثال  
<? 
$s= array (“احمد”<=”ا”,”محمد”<=”م”,”على“<=”ع”); 
next($s); 
echo key($s).”<br>”; 
echo current($s) .”<br>”; 
?> 
 
<? 
$s= array (“احمد”<=”ا”,”محمد”<=”م”,”على“<=”ع”); 
next($s); 
next($s); 
echo key($s).”<br>”; 
echo current($s) .”<br>”; 
?> 

ي ثالث ول مثال ولتنشیط العنصر الثالث فأنتقال لكي يتم تنشیط العنصر الثاني في ن نقوم باإلأ قبل ()next ةننا كتبنا الدالأالحظ 
  )  . مرتین ()nextننا كتبنا أوالحظ ( مثال

  
 : يمكننا تعديل المثال التالى  فمثًال()prev ةيمكننا الرجوع لتنشیط العنصر السابق بوضع الدال

<? 
$s= array (“احمد”<=”ا”,”محمد”<=”م”,”على“<=”ع”); 
next($s); 
next($s); 
prev($s); 
echo key($s).”<br>”; 
echo current($s) .”<br>”; 
?> 

   ()prevنه تم التراجع خطوه عن طريق  العنصر الثاني ولیس الثالث ألة في ھذه الحاله طباعPHPـفسیقوم ال
  

  ! ؟ة الفھرسة غیر محدودة عنصر على مصفوفةضافإذا قمنا بإماذا سیحصل 
  :مثل . ة لیھا عنصر غیر محدد الفھرسإضفنا أ وةن لدينا مصفوفألنفرض 

<? 
$s= array (12=>“احمد”<=44,”محمد”<=5,”على”); 
$s[ ]= “ھشام”; 
Next($s); 
Next($s); 
Next($s); 
Echo key ($s).”<br>”; 
Echo current( $s ).”<br>”; 
?> 

 



 ةرقـام الفھرسـ  أذا كانـت  إ بعـده فـ   تسلـسالً ةعطاء الفھرسـ إ بأ وبعد ذلك يبدةكبر رقم فھرس  ألبحث عن   ا ب ة ببساط PHPـسیقوم ال 
 ھـو  ةكبر عنصر فـي المـصفوف  أن  أل45عطاء العنصر الرقم إنه قام بأوالحظ في ھذا المثال ب   ..الصفر في اعطاء الرقم      من   أ بد حروفًا

   . بعد ھذا الرقم رقام تسلسًالعطاء األإ وعلى ذلك قام ب44
  

   Each و List ةالدال
   بالترتیب ة غیر مفھرسةنك قد قمت بصنع مصفوفألنفرض 

   :مثال
<? 
$s= array (12=>“احمد”<=44,”محمد”<=5,”على”); 
?>  

 !سھل مع حیاتك مع نفسك أ PHPن تجعل حیاتك مع أنك تستطیع أعلى ذلك دعنا نخبرك بخبر سار وھو 
While (list( ارقام الفھرسة Index,Element value قیمة العنصر )=each (array)  

  جمیع العناصر الموجودة في المصفوفة  استخراج while ھذه الدالتین وعن طريق التكرار ةتستطیع بواسط
While (list($e,$r) = each ($s)) 
{ 
echo “<br> $e<br> $r”; 
} 

  مـا ةي اسم وفـي حالـ  أويمكننا تسمیتھما ب) r$( والثاني للعنصر) e$(ة  متغیرين واحد منھما لرقم الفھرس ةنت تقوم بتسمی  أ وًالأ
  ةولكننا النحذف الفاصل) e$(فیمكننا حذف  العنصر فقط ةو معرفأردنا عرض العنصر فقط أذا إ

While (list(,$r) = each ($s)) 
{ 
echo “<br> $e<br> $r”; 
} 

 e$فـي المتغیـر   ) الـذي قـد يكـون نـصیاً     (ةسیقوم التكرار بوضع رقـم الفھرسـ    ... والعنصر   ةلنعد الى المثال الذي فیه رقم الفھرس      
  ... العناصر حتي ينتھي منھا جمیعھا ة  ثم سیقوم بطباعr$ في المتغیر  e$ له ھو ةوسیضع قیمة العنصر الذي رقم الفھرس

فـسیتم اسـتخدام العناصـر عنـدما يطلـب التكـرار       ) يـا كـان  أرقام أو أحروف  (ة للمصفوفةذا لم تقم بتعريف فھرس إ :مالحظة مھمة   
   .الفھارس 

 :مثال 
<? 
$e=array("fsda","terhfgfd","tewr"); 
While (list ($I,$V)=each($e)) 
{ 
echo "<br>$e[$I]"; 
} 
?> 

 
  ة من الفھرسبدًال) elements(خذ العناصرأنه تم أال إ) index (ة الفھرسةننا طلبنا طباعHالحظ مع 

 
 ةن نخرج ھذه المـصفوف أرقام ھواتف ونريد أ ةن لدينا مصفوفأشیاء مفیده وكمثال لذلك لنفرض     أ ة صناع ة ھذه الدال  ةيمكننا بواسط 
   .ة  ھذا الجدول عن طريق التكرار السابق بكل سھولةستطیع صناعن فس htmlعلى جدول 

  :مثال
<table align='center' dir = "rtl" border="1" width="100%" cellspacing="0" bordercolorlight="#000000" 
bordercolordark="#000000" bordercolor="#000000"> 
<tr> 
    <td align='center'>االسم</td> 
    <td align='center'>رقم التلفون</td> 
  </tr> 
<? 
$s = array (658=>" 465873, " سالم">=456546," عادل ); 
While (list($e,$r) = each ($s)) 
{ 
echo "<tr><td align='center'>". $r . "</td><td align='center'>" .$e . "</td></tr>"; 
} 
?> 
</table> 

كثر واختصار الكثیر من الوقت على  األة يمكنك صناع،رقام التلفونات في جدول بواسطه تكرار بسیط   أنا جمیع   رايت كیف استخرج  أ
 وتكتـب  html علـى شـكل   كـود ن تكتـب ال أ مـن   بـدالً كـود  الا ھـذ ةرقام بواسط تحتوي على المئات  من األةذا كانت المصفوفإذلك  

  .البیانات وتتعب نفسك 
  

   :ة  التالیة عددھا وذلك بالطريقةذا كنت تريد معرفإ ة معینةناصر في مصفوف عدد العةيضا معرفأيمكنك 
<? 
$s= array (12=>“احمد”<=44,”محمد”<=5,”على”); 



$S=0; 
While (list($E,$r) = each ($s)) 
{ 
$S++; 
} 
ECHO “ عدد عناصر المصفوفه” . $S++;  
?> 
 

   المصفوفات فرز

  : كثر استخدامًا دوال األة عن الخمسةخذ نظرأنحن سن.  لفرز المصفوفات PHPـا النھناك العديد من الدوال التي يوفرھا ل
  

  Sort()الدالة 
 خذ محتويات المصفوفة ومـن ثـم تقـوم بفرزھـا ھجائیـاً     أ وھي تقوم ب ةساسیأ ات فرز المصفوفات وھي جداً    سیساأ من   ةھذه الدال 
  التي سیتم علیھا الفرز ة اسم المصفوفةه الدالتتطلب ھذ .. ةوال ثم الصغیرأحرف الكبیرة  على األاعتمادًا

 
Sort (ArrayName);  

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  : بالشكل التالى ةنشاء مصفوفإذا قمنا بإ

$NaNo=array (“ali”,“salem”,“hythem”,“Khaled”,“Ammar”,“Hesham”); 
  :ننا نقوم باستخدامھا كالتالى إ ف()sort ةردنا فرزھا عن طريق الدالأذا إف

<? 
$NaNo=array (“ali”,“salem”,“hythem”,“Khaled”,“Ammar”,“Hesham”); 
sort($NaNo);  
While (list($e,$r) = each ($NaNo)) 
{ 
echo “<br> $e<br> $r”; 
} 
?> 

 
لى  ع ثم قام بالفرز بعدھا اعتمادًاوًالأحرف الكبیرة  على األ قام بالفرز اعتمادًاPHPـن الأنه عند تنفیذك للمثال ستجد أالحظ 

  .حرف الصغیرة األ
  

 Arsort()الدالة 
  : لو كتبنا المصفوفه كالتالى  ولكن ھناك اختالف بسیط فمثًال()sort ة الدالة تعمل نفس عملیةھذه الدال

$NaNo=array ( “ad”=>”ahmed”, “kh”=> “khaled”);  
 : الفھارس والقیم كما في المثال التالى ةردنا فرزھا وطباعأو

<? 
$NaNo=array ( “ad”=>”ahmed”, “kh”=> “khaled”);  
sort($NaNo);  
While (list($e,$r) = each ($NaNo)) 
{ 
echo “<br> $e<br> $r”; 
} 
?> 

 :قارن ناتج المثال السابق مع ھذا المثال  
<? 
$NaNo=array ( “ad”=>”ahmed”, “kh”=> “khaled”);  
asort($NaNo);  
While (list($e,$r) = each ($NaNo)) 
{ 
echo “<br> $e<br> $r”; 
} 



?> 
ما في المثال الثاني فقد أ ةرقام في الفھرسأ  باستبدال الحروف ب sort ةاعتقد انك قد عرفت الفرق ففي المثال االول قامت الدال

  . في الفرز sort ةتم وضع الحروف كما ھي وتم فرزھا كما تفعل الدال
  .رقام أ  الحروف بة تستبدل فھرسsort ةن الدالأال في إ asort و sortباختصار اليوجد فرق بین 

  
  arsort و Rsort()الدالة 

  : ة التالیةمثل ولكن بشكل عكسي جرب األasort و sortتقوم بنفس عمل 
  :مثال

<? 
$NaNo=array ( “ad”=>”ahmed”, “kh”=> “khaled”);  
rsort($NaNo);  
While (list($e,$r) = each ($NaNo)) 
{ 
echo “<br> $e<br> $r”; 
} 
?> 
 

 :مثال 
<? 
$NaNo=array ( “ad”=>”ahmed”, “kh”=> “khaled”);  
arsort($NaNo);  
While (list($e,$r) = each ($NaNo)) 
{ 
echo “<br> $e<br> $r”; 
} 
?> 

   ولكن بشكل عكسي sort ة الدالة تقوم بنفس عملیrsort ةن الدالأستجد 
  .  ولكن بشكل عكسيasort ة تقوم بنفس عملیarsort ة الداليضًاأ

   ) ة العربیةذا كان السیرفر يدعم اللغإ ( ةيمكنك استعمال كل ھذه الدوال في الفرز مع الحروف العربی
  :قم بتطبیق المثال التالى 

RSORT() 
<? 
$NaNo=array ( "ad"=>"سالم", "kh"=> "احمد");  
rsort($NaNo);  
While (list($e,$r) = each ($NaNo)) 
{ 
echo "<br> $e<br> $r"; 
} 
?> 
<br>--------<br> 
ARSORT() 
<? 
$NaNo=array ( "ad"=>"احمد", "kh"=> "أحمد");  
arsort($NaNo);  
While (list($e,$r) = each ($NaNo)) 
{ 
echo "<br> $e<br> $r"; 
} 
?> 
<br>--------<br> 
ASORT() 
<? 
$NaNo=array ( "ad"=>"ھاشم", "kh"=> "جمال");  
asort($NaNo);  
While (list($e,$r) = each ($NaNo)) 
{ 
echo "<br> $e<br> $r"; 
} 
?> 
<br>--------<br> 
SORT() 
<? 



$NaNo=array ( "ad"=>"ھاشم", "kh"=> "جمال");  
sort($NaNo);  
While (list($e,$r) = each ($NaNo)) 
{ 
echo "<br> $e<br> $r"; 
} 
?> 

   ksortالدالة 
ولكـن ھـذه   ) element(ننا كنا نعتمد علـى العنـصر فـي الفـرز     أن نلفت نظرك   أ فرز المصفوفات ولكن نريد      ةن طريق  ع تكلمنا سابقاً 

  ) index( تقوم باالعتماد على رقم الفھرسه في الفرز ةالدال
sort :مثال 

<br>--------<br> 
asort() 
<? 
$NaNo=array ( "ad"=>"ھاشم", "kh"=> "جمال");  
asort($NaNo);  
While (list($e,$r) = each ($NaNo)) 
{ 
echo "<br> $e<br> $r"; 
} 
?> 
<br>--------<br> 
ksort() 
<? 
$NaNo=array ( "ad"=>"ھاشم", "kh"=> "جمال");  
ksort($NaNo);  
While (list($e,$r) = each ($NaNo)) 
{ 
echo "<br> $e<br> $r"; 
} 
?> 

  .  في الفرز elementـلى ال ولم يعتمد عindex على phpـلقد اعتمد ال
  

  ضافیه دوال المصفوفات اإل
ھم أن سنقوم بشرح  للتعامل مع المصفوفات والتي اليكفي الوقت لذكرھا اآلPHPـياھا الإھناك الكثیر من الدوال التي يمنحنا 

   pop_array()  وpush_array() بكثره وھي ةدالتین  والمستخدم
  

 :لشكل التالى  باةنشاء مصفوفإننا قمنا بألنفرض 
<? 
$saher[ 5]=”salem”; 
$saher[ 85]=”khaled”; 
$saher[ 35]=”mohmed”; 
$saher[ 19]=”hajeer”; 
?> 

 :ن نضیف عنصر جديد لھا فقمنا بالتالى أردنا أو
<? 
$saher[ 5]=”salem”; 
$saher[ 85]=”khaled”; 
$saher[ 35]=”mohmed”; 
$saher[ 19]=”hajeer”; 
$saher[ ]=”Alfarees”;  
?>  
  

   .86وسیكون رقم فھرسته ھو ) index (ة  رقم الفھرسPHPـخیر الذي سیعطیه اللى العنصر األإانظر 
 كالتالى ()array_push ةوھي عن طريق الدال خريأ ة بطريقة لعنصر على المصفوفةضافإننا نستطیع عمل أن نلفت نظرك بأنريد 

:  
 
array_push (ArrayNameاسم المصفوفه,Elemnt1, Elemnt2, Elemnt3,…..) 

كثر وھي أو أ العنصر لھا ونضع في القسم الثاني عنصر واحد ةضافإ التي نريد ة اسم المصفوفةول من الدالنضع في القسم األ
   .ةضافتھا للمصفوفإالتي سیتم 

 : مثال 
<? 



$saher[ 5]=”salem”; 
$saher[ 85]=”khaled”; 
$saher[ 35]=”mohmed”; 
$saher[ 19]=”hajeer”; 
array_push ($saher,Alfarees) 
?> 

 : مثال 
<? 
$saher[ 5]=”salem”; 
$saher[ 85]=”khaled”; 
$saher[ 35]=”mohmed”; 
$saher[ 19]=”hajeer”; 
array_push ($saher,Alfarees,salem,sameer,thamer) 
?> 

 
 التي تقوم array_pop ةو يمكننا استخدام الدالأ جديد  منةننا نقوم بتعريف المصفوفإ فة عنصر من المصفوفردنا حذف مثًالأولو 

  ة والتي تتطلب فقط اسم المصفوفةخر عنصر من المصفوفآبحذف 
  

Array_pop(ArrayName اسم المصفوفه) 
 

  :مثال
<? 
$saher[ 5]=”salem”; 
$saher[ 85]=”khaled”; 
$saher[ 35]=”mohmed”; 
$saher[ 19]=”hajeer”; 
array_pop($saher) 
?> 

  .ة غیر ثالث عناصر  ولن يكون في المصفوفة من المصفوفhajeerسیتم حذف العنصر 
  

Implode  و  Explode 
  . و نصوص أ ة على مصفوفة معینة قیمةضافإو نصوص وتقوم بأ ة من مصفوفة معینةتقوم ھذه الدالتین باقتصاص قیم

  
  Implodeالدالة 
    .ة  على بین عناصر المصفوفة قیمةضافإتقوم ب

  
   :مثال

<? 
$stng =array ("ahmed", "salem", "ali", "alfarsi");  
$r =implode ("H",$stng); 
echo $r; 
?> 
 
 
 
 
 

 explodeالدالة 
  .ة   وذلك اليعني حذف عناصر من  المصفوفة من مصفوفةتقوم بحذف قیم

  
 :مثال 

<? 
$stng =array ("ahmed", "salem", "ali", "alfarsi");  
$r =implode ("-",$stng); 
echo $r; 
$r= explode ("-",$stng); 
echo $r; 
?> 

  
HTTP_GET_VARS و HTTP_POST_VARS  

   نعم ھذه مصفوفات ولكن في ماذا نستخدمھا ولماذا ؟ ،ھذه لیست متغیرات بل مصفوفات



سلوبین أوتكلمنا عن  ن المستخدم التعامل مع النماذج والحصول على البیانات مة عن طريقبقفي الواقع تحدثنا في الدرس السا    
   POST و GETلنقل البیانات وھما 

 ة المتغیرات وقیمھا مباشـر ة ويمكنك طباعنه يقوم بتعريفھا تلقائیًاإ فPHPـ الةلى صفحإ في متغیرات  ةعندما تصل البیانات محفوظ   
   register_globals ةغالق میزإ وذلك بPHP.INIلغاؤھا عن طريق الملف إ يمكن PHPـ في الةولكن ھذه المیز ....من غیر تعريف 

 on بدال من offوذلك بوضع 
  

 مـن  ةغالق ھذه المیزإ ويب وسیط فیقوم بة عند مزود خدمغالقھا وقد تكون مستاجرًاإ ولكن تستطیع onالوضع االفتراضي لھا ھو     
سـتخدام ھـذه   إن تقـوم ب ألكن يجب علیـك   وةزالت موجود  ي ما ھالتقلق يمكنك الحصول على البیانات ف      ....ال  إ لیس   ةباب الحماي 

  .المصفوفتین لكي تستخرج البیانات 
  

 يـستخدم مربـع   نك قد صنعت نموذجـاً أ لنفرض حسنًا) register_globals (ةغلق میزأنك اشتركت عند مزود ويب وكان قد   ألنفرض  
 سـیكون جـزء مـن    ذًاإ GETسـلوب  م األ باستخداةرسال ھذه القیمإ ثم بعد ذلك يقوم بDorrahنص ويحفظ قیمته في متغیر اسمه   

  ولى والتي تحتوي على النموذج كالتالى  األة في الصفحكودال
<form method =get action = “try.php”> 

!!ماھو اسم الطفل الذي استیقظ به العالم االسالمي من غفلته قبل عده شھور   
<br> 
<input type=text name = “Dorrah”> 
<br> 

  كالتالى ة القیمة الجزء الذي سیقوم بطباعةسنقوم بكتاب) try.php(في الملف الثاني
<? 
Echo HTTP_GET_VARS[“Dorrah”]; 
?> 

   :خر فیمكننا ذلك بشكل عادي كالتالى آ المتغیر في متغیر ةحتفاظ بقیمردنا اإلأذا إ ولكن $ننا لم نستخدم أالحظ 
<? 
$Dorrah= HTTP_GET_VARS[“Dorrah”]; 
?> 

 
 اسـتقبال  ةيـضا میـز  ألغـي  أ ولذلك فقد   الويب لديك حريص جدًاةن مزود خدمألنفترض   .... لیس كذلك   ولكن     أ  ....ةطريقه بسیط 

 الذي يقوم بمنع السیرفر مـن اسـتخدام   track_vars في اعدادات الـphp.iniـيمكنه ذلك في ملف ال ....المصفوفات ھذه القیم في  
 ةلـى مـزود الخدمـ   إرسال رسـال تـذمر وشـكوي     إعلى ذلك انصحك ب     )  ....php4ا في   لغاؤھإ يمكن   ةھذه المیز ( ھذه المصفوفات 

   .مر اصبح اليحتملن األأتعلن فیھا  .. لديك
  
  
  
  

 مصفوفه متعدده االبعاد 
 ةشیاء معقـد أنشاء إلى إ  فقد تحتاج مثًالة مصفوفات بداخل مصفوفات على حسب ماتحتاجه في معلوماتك الرياضیةيمكنك صناع 

 ةئـ ابعـاد ويمكنـك اسـتخدام حتـي م     األة المـصفوفات المتعـدد  ةنـه يمكنـك صـناع    أ حـال    ةيـ أن نخبرك على    أنريد  ) ًا نفسی ةومقلق(
ن تقـوم  أن اسـتطعت  إوعلـى كـل حـال    ( فـي الـسیرفر لـديك      ة المـستخدم  ةن تراعي حجم الـذاكر    أ ولكن يجب    ة متداخل ةمصفوف

  .) نت تستحق جائزةأف ....و أو مرض نفسي أ  بدون أي مشاكلة عشر مصفوفات متداخلةبالتركیز في صناع
  

 : كالتالى ة متداخلة مصفوفةيمكننا كتاب
<?  
$mon= array (1=>array ("sharkeh al-jafali",154786) ,2 => array ("salem almazen",1257) );  
while (list($personnum) =each ($mon)) 
{ 
echo ("<br>$personnum<br>");  
 
while (list(,$phone)=each ($mon[$personnum])) 
    { 
     echo ("$phone");  
     } 
} 
?> 

 
  الشرح 

  التكـرار الـذي   ة وتعـرف صـیغ   جیـداً list..eachنـك تعلـم عـن    أ افتـرض   وًالأ ة لكـن فكرتـه بـسیط       جـداً  ھذا المثال قـد يكـون غامـضاً       
  .يستخدمھما 

 تحتـوي  ة ھـذه المـصفوف  ة عن مـصفوف ةالرقمین كل واحد منھما عنصره عبار  ھذين ة تتكون من رقمین للفھرسةن لدينا مصفوف اآل
  .وھما اسم شخص ورقم ھاتفه   )  ةرقام فھرسأنھما يحتويان على أولنتناسي  (على عنصرين 

 echo
 : ةول خطوأفي 



while (list($personnum) =each ($mon)) 
{ 
echo (“<br>$personnum”); 

صحاب الھواتف ومن بعد ذلك يقـوم  أ والذي يعتبر ھو الرقم التسلسلي لالشخاص ةساسي للمصفوف األةخراج رقم الفھرس إقمنا ب 
  . من سطر جديد أ ھذا الرقم التسلسلي ويبدةبطباع

  

: ة الثانیةفي الخطو  
while (list(,$phone)=each ($mon[$personnum])) 
    { 
     echo ("$phone");  
     } 

لـى  إنھـا تـشیر   أ (phone$,) والحـظ  ،  رقـم فھرسـتھا  ة التى تم طباعـ    ة العناصر الذي تحتويھا المصفوف    ةع بطبا PHPـخبار ال إنقوم ب 
   . ة الداخلیةننا تجاھلنا فھارس المصفوف ولیس فھارسھا ألةعناصر مصفوف

ن أتمنـي   أ...ك جلـ أبسط المثال من أنني حاولت ان أن تتدرب وصدقني أوعلیك ، مر سھل ولكنه يحتاج الى تدرب فقط     التقلق األ 
  .تكون قد فھمت 

  
  
  
  
  
  
  
  

  تطبیق عملي 
   : التاليكودافتح محرر النصوص لديك واكتب ال

<? 
Echo "<form method =post action = 'exam2.php' " ;  
$boy=array ("حسن","سعد" ,"خالد" , "أحمد"); 
while (list(,$Name) = each ($boy)) 
{ 
echo "  ;"؟ Name$ ـ لة الدراسیةماھي السن
Echo "<select name = 'school[]'> 
<option>اول ثانوي</option> 
<option>ثاني ثانوي</option> 
<option>ثالث ثانوي</option> 
</select>"; 
echo "<br><br>"; 
echo "<input type =hidden name =boy[] value ='$Name'>"; 
} 
echo "<input type =submit ></form>"; 
?> 

   exam.php باسم كودفظ الاح
  exam2.php التالي واحفظه في ملف باسم كودافتح محرر النصوص واكتب ال

<html dir = "rtl"> 
<? 
While (list($I,$V)=each($school)) 
{ 
     $friendschool[] = $school[$I].$boy[$I]; 
} 
asort ($friendschool); 
While (list ($I,$V)=each($friendschool)) 
{ 
echo "<br>$boy[$I]"."  ".$school[$I]; 
} 
?> 

  قم بتشغیله بعد نقله لمجلد السیرفر 
  

  الشرح 
 فـي  ةن نعـرف مـرحلھم الدراسـی   أونريـد  ) boy$( شـخاص أنـشاء مـصفوفة لعـده    إننـا قمنـا ب  أالذي قمنا به في المثال السابق ھو   

 يـتم تخـزين قـیم    ة قـوائم منـسدلة وحقـول مخفیـ      ةبـصناع ) list-each( التكرار   ة بواسط ةنا لكل طالب قائمة منسدل    أنشأ ف ةالثانوي
) school$(ة وسیتم تخزين نتـائج كـل القـوائم فـي مـصفوف       ) boy$  (ةفي المصفوف ) شخاصسماء األ أالتي تحتوي على    (الحقول  



 ةائج القـوائم المنـسدل   التـي فیھـا نتـ   ةجابات التي تناسبه وارسال البیانات سیتم استقبال المصفوف       ن يختار المستخدم اإل   أوبعد  
)$school ( شخاص سماء األأ التي فیھا   ةواستقبال المصفوف)$boy ( باسـم ة جديـد ةنـشاء مـصفوف  إومن ثم يتم  $friendschool[]  

   .school$ وboy$ عناصر المصفوفتین ةخر طباعآويؤخذ منھا معلومات المصفوفتین ويتم دمجھا فیھا ومن ثم يتم  بتكرار 
  

   foreachتكرار  
  . محتوياتھا ةو طباعأ ة معینة عناصر مصفوفة وھو يساعدك على معرفphp4ـ في الةشیاء الجديدھذا التكرار ھو من األ

Foreach ($ArrayName As $ArrayItem) 
{ 
         code شفره 
}  

 :مثال 
<? 
 $T= array (a=>”ahmed “ , b => “basem”, c=>”car”) 
 
Foreach ($T As $A => $r) 
{ 
      echo $A .”-----”. $r; 
}  
?> 

  
  count ةالدال

  ة في المصفوفةتقوم بحساب عدد العناصر الموجود
  

  :مثال 
<? 
$c=array("a","b","c"); 
$v=count($c); 
echo $v; 
?> 

  البرمجيالكودترتیب 
 الیومیـة وھـو أن تقـوم بعمـل     تعلمنا في الدروس السابقة أساسیات من أساسیات البرمجة  واعطینا مثال عن الروتین في الحیاة      

شي أكثر من مرة في الحیاة الیومیة مثل شرب الشاي أو شرب القھوة وغیر ذلك ، درسنا الیوم يـتكلم عـن ترتیـب الكـود ويـتكلم            
  تقريبًا عن نفس فكره الروتین الیومي فأنت في حیاتك تكرر بعض األعمال بشكل روتیني 

  قـد  MS Wordفمثًال عند اسـتخدامك لبرنـامج   ... على التخفیف من ھذا الروتین وقد تكون مللت الروتین فأحضرت شي يساعدك 
تكون مللت من تنسیق عدة نصوص بطريقة معینة فأنت عند ذلك تقوم بصناعة ماكرو يقوم بفعل العمل الذي كنت تفعله في عـدة    

  !! خطوات بخطوة واحد فقط 
  

يا إلھي علیك غسیل أطبـاق الـصحون وتنظیـف    ( تقوم بعمل تنظیف شامل ولنقل أنك في حیاتك الیومیة وفي يوم إجازة وقررت أن  
عند ذلك فإنك تبحث عن طريقة عملیة لكـي يـتم انجـاز    ) الخ ... و ... األثاث وتنظیف األرضیه وترتیب المكتبة وترتیب غرفة النوم و     

ثـم تقـوم   .....) یف ،الترتیب ، الغـسیل ، التنظ(ھذه المھمة في أسرع وقت فتقوم بتقسیم ھذه المھمة الكبیرة على عده أقسام           
ھـذا التقـسیم يـسمي فـي     .. باستدعاء أطفالك وفلذات اكبادك وتقسم على كل واخد منھم مھمة بسیطة يستطیع القیـام بھـا          

  ) دالة أو وظیفة  (functionعالم البرمجة بالـ
  

Function   
تم تنفیذ شي معین بواسطتھا ، تقوم الدالة بأخذ قیم وتـسمي  الدالة ھي جزء من كود البرنامج يتم تعريفه عن طريق المبرمج لی       

)arguments   كمدخالت ،، ثم تقوم بعمل بعض التعديالت علـى ھـذه المـدخالت وتقـوم بـإخراج قیمـة أخـري فـي أكثـر                 )  معطیات
لیات علیھا داخل الدالـة  لكي يتم اجراء العم)  parameters(األحیان تقوم الدالة بأخذ القیم ووضعھا في متغیرات أخري تسمي بالـ    

في دروسنا السابقه قمنا باستخدام دوال عديده مثل ! ...وھذه المتغیرات التعمل خارج الدالة أي أنھا متغیرات خاصه بالدالة فقط           
ھـا  دوال فرز المصفوفات ودوال ايجاد نـوع البیانـات ،،،، ھـذه المـرة سـنقوم ببنـاء دوالنـا الخاصـة بنـا ،،  ومـن صـنعنا نقـوم باعطاء               

  ...المعلومات والبیانات  وھي تقوم باجراء العملیات علیھا ومن ثم اخراج الحلول  
  

  تعريف واستدعاء الدوال 
 متبوعة باسم الدالـة والبـارمترات االزمـة والتـي سـیتم اجـراء العملیـات        functionلكي تقوم بتعريف دالة فإنك تقوم بكتابة الكلمة         

   { و } الكود االزم وسط علیھا بین قوسین ومن ثم تقوم بكتابة
  

  :  الصیغه 
Function functionname (parameters)  
{ 
function code   
} 



  ومن ثم تقوم بكتابـه الكـود   parameters ثم تقوم بتعريف المتحوالت أو المتغیرات functionnameتقوم بكتابه اسم الدالة بدًال من      
   function codeالذي سوف يقوم بالمطلوب بین القوسین بدًال من 

  
 sumnoramlدعنا اآلن نقوم بكتابة دالة من إنشاءنا والتي تقوم باجراء عملیة الجمع على متغیرين وسنقوم بتسمیة الدالة باسـم    

وھو اسم من تألیفنا ويدل على وظیفة وھدف الدالة ويمكن أن تقوم بتمسیة الدالة باي اسـم تريـده ولـست مجیـرًا بكتابـه اسـم           
  معین 

   
<? 
Function sumnormal($a) 
{ 
$a = $a + 100 ; 
return $a; 
} 
?>    
 

  .  على المتغیر أو القیمة التي يتم تمريرھا 100نقوم في ھذه الدالة بإجراء عملیة إضافة 
  

Return 
إذا كـان  يجب أن نضعھا في نھاية كل دالة ، نستخدم ھذه الكلمة لكي نقوم بإعالم الدالـه ان وظیفتھـا انتھـت وايـضا نـستخدمھا             

  بـأن يقـوم   PHP ماھي القیمة التي سیتم اعتمادھا ففي مثالنا ھذا أردنا إخبار الـPHPلدينا أكثر من قیمة ونريد أن نقوم بإخبار الـ     
 بانه ھو القیمة النھائیة مع أنه لو لم نضع المتغیر فسیتم اعتباره ھو النـاتج النھـائي النـه اليوجـد متغیـر اخـر تـم             a$بأخذ المتغیر   

   أي عملیات علیه
  

  : الذي اقصده أننا لو كتبنا الكود بالشكل التالى 
<? 
Function sumnormal($a) 
{ 
$a = $a + 100 ; 
return ; 
} 
?>    
 
فإنه الضرر من ذلك ألنه ال يوجد لدينا إال قیمة واحدة لن يتم اعتماد قیمة غیرھا ولكن لو افترضنا أنه لدينا أكثر من قیمة كمـا فـي           

  :الى المثال الت
<? 
Function sul($a,$b) 
{ 
$a = $a + 100 ; 
$b= $b*100;  
return $a ; 
} 
?>    

  .ھنا يجب تحديد أي المتغیرين  سیكون ھو القیمة النھائیه للدالة 
 

  )sumnormal(شرح الداله 
  100تقوم الدالة التي صنعناھا بأخذ قیمتین ومن ثم فإنھا تقوم بزياده العدد الذي يتم تمريره 

  
   .print أو echoلكي نقوم بإخراج نتیجة الدالة فإننا ببساطة نسطیع ذلك باجراء أحد األمرين و

  :مثال 
 <? 
Function sumnormal($a) 
{ 
$a = $a + 100 ; 
return ; 
} 
echo sumnormal(500); 
?>    

  لقد قمنا بتمرير رقم بدًال من المتغیر ويمكننا أيضا تمرير متغیر بدًال من الرقم 
  : ثال م

<? 
Function sumnormal($a) 
{ 



$a = $a + 100 ; 
return ; 
} 
$f=100; 
echo sumnormal($f); 
?>    

ولیس معني ذلك أننا النستطیع ) مما يثبت كالمنا في األعلى أن للدالة متغیرات خاصة بھا (الحظ أننا استخدمنا متغیر في الدالة       
  :لة فیمكننا مثًال كتابة نفس اسم المتغیر بدون حصول أي مشاكل كالتالى استخدام متغیرات بنفس االسم المذكور في الدا

<? 
Function sumnormal($a) 
{ 
$a = $a + 100 ; 
return ; 
} 
$a=100; 
echo sumnormal($a); 
?> 

  يمكننا أيضا استدعاء دالة بشكل عادي إذا كانت ھي تقوم بالطباعة 
  :مثال 

<? 
Function sumnormal($a) 
{ 
$a = $a + 100 ; 
print $a; 
return ; 
} 
 
$a=100; 
sumnormal($a); 
?> 

 

print 
 فقد تم print قديمة وھي األصل أما الدالة echo واليوجد بینھما اختالف سوى أن الدالة  echo بنفس عمل الدالة     printيقوم األمر   

  .  واليوجد أي فرق بینھما اطالقا php4إنشاؤھا في 
  :مثال 

<?  
Print “احمد”; 
?> 

  ويمكننا بھا إخراج نتیجة دالة 
<? 
Function sumnormal($a) 
{ 
$a = $a + 100 ; 
return ; 
} 
$a=100; 
 
print  sumnormal($a); 
?> 
 

  
  
  
  
  
  
  اين يتم وضع الداله ؟  

  :يمكنك وضع الدالة في أول الكود أو في آخرھا أي أنه الفرق بین 
<? 
//   استدعاءھاالحظ اننا قمنا بتعريف الداله اوال ثم
Function fares($d) 
{ 



print “alfareees@hotmail.com”;  
} 
 
fares($d) ; 
?>  

  :وبین 
<? 
 الحظ اننا قمنا باستدعاء الداله اوال ثم تعريفھا  //
fares($d) ; 
 
Function fares($d) 
{ 
print “alfareees@hotmail.com”;  
} 
?>  

  :تالى يمكنك أيضا عدم وضع متغیرات في الدالة كال
Html_header ()  
{ 
 Print “<html><head><title>alfareees</title></head>”;  
Return ;  
}  

سمھا كمـا شـئت   ( الحظ أننا لم نقم بوضع أي متغیرات او عوامل او متحوالت  htmlھذه الدالة تقوم بكتابة الطور األول من صفحة 
. (  
  

   ةتمرير القیم الى الدال
  ر القیم ھناك نوعین من تمري

  
  )  passing by value(تمرير القیمه مباشره الى الداله  - 1

  . وذلك أن نضع القیمة مباشرة بدون إدراجھا في متغیرات 
  :مثال 

<? 
Function alfars ($f)  
{ 
$f=$f+$f;  
return ; 
} 
echo alfars(100);   
 ?>  

  . في متغیرات الحظ أننا قمنا بإدراج القیمة مباشرة للدالة من غیر وضعھا 
  
  
  
  
  
  
  
  ) passing by reference(تمرير القیمه عن طريق المرجع  - 2

  : نقصد بھذا أننا نقوم بوضع القمیة في متغیر أوال ثم نضع ھذا المتغیر في الدالة لكي يتم اجراء العملیات علیه مثال 
<? 
Function alfars ($f)  
{ 
$f=$f+$f;  
return ; 
} 
$r =1000;  
echo alfars($r);   
 ?>  

  
   ة افتراضیه للدالةاعداد قیم

   يقوم بإدراج قیمة إفتراضیة عند عدم تمرير متغیرات إلیه PHP4تستطیع أن تجعل الـ
  : مثال 

<? 
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Function alfars ($f=40)  
{ 
$f=$f+$f;  
return ; 
} 
echo alfars(); 
?>  

  . مباشرة 40إذا لم يتم إعطاء قیمة للدالة فإنھا ستفترض أن القیمة ھي 
  أما إذا تم تمرير قیمة أو متغیر فإنه سیتم العمل بالقیمة التي تم تمريرھا بدًال من القیمة اإلفتراضیة 

  :مثال 
<? 
Function alfars ($f=40)  
{ 
$f=$f+$f;  
return ; 
} 
echo alfars(100); 
?> 

  
  ) variable scope(مدي المتغیرات 

، نقصد بالمتغیرات المحلیة التي تكون في داخل الدالة ونقصد بالعامة ) global(رات عامة ومتغی )local(ھناك متغیرات محلیة 
   بشكل عام PHPالتي تكون في كود الـ

  مثال 
<?  
 ھذا متغیر عام //
$r= “salem”;  
function ala($s) 
{ 
 ھذا متغیر محلى//
$s = “progrramer”;  
}  
echo $r ; 
ala($s); 
echo $s; 
?>  

  :مثال 
<?  
 ھذا متغیر عام //
$r= “salem”;  
function ala($s) 
{ 
 ھذا متغیر محلى//
$s = “progrramer”;  
}  
echo $r ; 
$s=10; 
echo $s; 
?>  

وعندما نريد ) اليتم تنفیذه اال داخل الدالة ( ألنه محلى s$ ولم نسطتع طباعة المتغیر r$في المثال األول استطعنا طباعة المتغیر    
 ) أي أننا النستطیع طباعته بشكل مباشر (نا يجب أن نطبع ناتج الدالة لكي نحصل علیه طباعته فإن

  :مثال 
<?  
 ھذا متغیر عام //
$r = “salem”;  
function ala($s) 
{ 
 ھذا متغیر محلى//
$s = “programmer”;  
}  
 استطعنا طباعته بشكل مباشر//
echo $r ; 
ala($s); 



// م طباعته يجب استخدام الداله لكي يت  
echo ala($s); 
?>  

  الحظ أننا حتي لو قمنا بعملیة طباعة المتغیر من نفس الدالة فالناتج يكون مختلف ألن لكل متغیر عالمه الخاص به 
  : لكي نقوم بجعل المتغیر الذي بداخل الدالة متغیرًا عامًا فیمكننا ذلك بإحدي الطريقیتن التالیتین 

  :الطريقة األولى 
<? 
function ala($y) 
{ 
echo $y. “<br>”;  
global $s; 
$s = "programmer"; 
return ; 
} 
$f =10;   
ala($f); 
echo $s; 
?> 

 في داخل الدالة لكي يتم تعريف أن المتغیـر متغیـر عـام وبعـدما قمنـا باسـتخدام الدالـة قامـت         globalالحظ أننا عندما استخدمنا     
وھذا المتغیر متغیر عـام ألننـا وضـعنا قبلـه الكلمـة      ) s$( ذلك قامت بتعريف متغیر جديد      بطباعة المتغیر المراد طباعته ومن ثم بعد      

global فاستطعنا طباعته بكل سھوله . 
  
 

   لتعريف المتغیرات العامة أيضا PHP التي تستخدم في GLOBALS$ھي أن نستخدم المصفوفة  : الطريقة الثانیه
  :مثال 

<? 
function ala($y) 
{  
echo $y. “<br>”;  
$GLOBALS[“s”] ; 
$s = "programmer"; 
return ; 
} 
$f =10;   
ala($f); 
echo $s; 
?> 

  
  )static variable(المتغیرات المستقره 

  اقصد بالمتغیرات المستقرة ھي التي تكون قیمتھا ثابتة 
  :مثال 

<? 
Function  addfares($y) 
{ 
$y; 
$y=$y+1 ; 
return $y; 
} 
echo addfares($y); 
echo addfares($y); 
echo addfares($y); 
echo addfares($y); 
?> 
 
<? 
Function  addfares($y) 
{ 
static $y; 
$y=$y+1 ; 
return $y; 
} 
echo addfares($y); 



echo addfares($y); 
echo addfares($y); 
echo addfares($y); 
?> 

  . حتي لو انتھت الدالة  فانه يحتفظ بقیمته staticالحظ عندما عرفنا المتغیر بأنه 
  
  
  
  
  
  
  

   ةدوال متداخل
  يمكننا عمل تعشیش للدوال مثلما كنا نفعل مع بناء القرارات والتكرارات 

  :مثال 
<? 
Function sum($sa) 
{ 
    $sa=$sa-1; 
function goadd ($r) 
{ 
 $r = $r+$r; 
return $r; 
} 
$sa= goadd ($sa); 
return $sa; 
} 
echo sum (15); 
?> 

    goadd والدالة الثانیة ھي sumي مثالنا ھذا لدينا دالتین الدالة األولى ھي ف
  

 تقـوم  goaddوظیفة الدالة األولى ھي أن تقوم باإلنقاص من العدد الذي يمرر إلیھا واحد ثم تقوم بتطبیق دالـة داخلیـة فیھـا ھـي       
  .وطباعة قیمتھا ) ھي االساس التي يوجد به الدوال الداخلیة ألنھا (ومن ثم قمنا بنداء الدالة األولى .. بزيادة العدد على نفسه  

  
    (include files)اشتمال الملفات 

قد يكون لديك في برنامجك متغیر متكرر في أكثر من صفحة أو رسالة خطأ معینة أو تريد إدرج نص كبیر الحجم في صفحات 
  متعددة 

   .PHP أو كود htmlالملفات قد تحتوي على نصوص أو كود ھذه  . PHPھنا يمكنك اشتمال ملفات في داخل ملفات الـ
  

  :إن الصیغة التي تستخدمھا الشتمال الملفات ھي  
Include (filename); 

  
  :مثال 

  
 a.txtقم بفتح ملف نصي واكتب فیه ماتشاء ثم احفظه باسم 

 b.php واكتب فیه ومن ثم احفظه باسم phpقم بانشاء ملف 
<? 
Include (“a.txt”); 
?> 

  . وانظر النتیجة b.php شغل ملف الـ.. انقلھما الى مجلد السیرفر 
 المطلوبة لبرنامجك وعند إرادتك الستخدام أي واحدة منھا تقوم function وتحتفظ فیه بجمیع الـPHPيمكنك أن تقوم بإنشاء ملف 

  .فقط باشتمال الملف ومن ثم استدعاءھا 
  

  داله تلوين الكود 
  األمر بسیط كل ماعلیك أوال ....  ؟zendلوين الكود بشكل مذھل مثل موقع ھل رايت مواقع تقوم بت

 وبعد ذلك قم باستخدام الدالة ) file.txtمثال (قم بوضع الكود في ملف نصي وسمه باي اسم 
 Show_source 

  :مثال 
<? 
show_source ("file.txt"); 
?> 

 



  تتبع وتصید ومنع االخطاء
) avoiding and handling errors(  

 ھو من المصطلحات الشائعة والشیقة في عالم البرمجة ، ھذا المصطلح يشیر إلـى كیفیـة إصـالح أخطـاء              debbugإن مصطلح الـ  
البرنامج وتوقعھا قبل حدوثھا ، ھناك أنواع من األخطاء تحدث بسبب المبرمج وھناك أنواع من األخطاء تحصل بسبب المستخدم ،      

  . متآلفًا مع مصطلح تتبع األخطاء وإصالحھا في العادة يجب أن يكون المبرمج 
  

قد يكون من أھداف تتبع األخطاء الحماية  بقدر أھمیه البرنامج الجاري العمل علیه أو الموقع فكلما كان الموقع مھمـًا كـان وجـوب         
  .حمايته أكبر 

  
بیـرة عـن برنامجـه الـذي يركبـه فـي       قد يكون من األسباب التي تسبب تدمیرًا للمواقع ھو أن صاحب الموقع يغطي كل صـغیرة وك       

موقعه وقد يكون برنامجه ھذا غیـر محمـي بـسبب كـاف أو يكـون مـسیر بعـدة ملفـات فیقـوم شـخص بحـذف ملـف مـن الملفـات                    
  .األساسیة بسبب عدم دقة في التراخیص المعطاة مما يؤدي إلى دمار الموقع نھائیًا 

  
ظ بالمعلومات السرية لموقعه مما يـسبب مـشاكل أكبـر مـن التـدمیر مثـل       وقد يكون صاحب الموقع مھمًال في الحد ذاته فال يحتف    

  .احتالل الموقع بشكل كامل 
  

   cgi لھا طريقتھا وتقنیتھا الخاصة التي تسیر علیھا فھي لیست مثل الجافا ولیست مثل PHPرسائل الخطا في الـ
  .  في مكان الخطأ  ال تقوم بإرسال الخطأ إلى السیرفر بل تقوم بكتابة رسالة خطأPHPفالـ 

   
 فـي صـناعة موقـع    PHPقد يكون ھناك أخطاء يصعب تتبعھا أو معرفة مكانھا في األصل ، وقد يكون ھـذا بـسبب أنـك تـستخدم الــ           

دينامیكي وتشرك معھا الجافا سكربت وتضع عالمات التعلیق الخاصة التي تقوم بإخفاء األخطاء في الجافا مما قـد يجعلـك تـشعر     
  ن مكان الخطأ بالحیره وتجن أي

<!- - 
 رساله الخطا 
- - >  

 

  خطاء  نواع األأ
  ومنھا المنطقیة ومنھا أخطاء تحدث في وقت التنفیذ )  Syntax Error(ھناك أنواع من األخطاء منھا اإلمالئیة 

  
  : ومثال  األخطاء اإلمالئیة 

<?  
Eco “1”; 
:من المفترض أن تكت التالي  //  
Echo “1”; 
?>  

   Parse errorسالة خطأ ھذا سیعطیك ر
  

  : في نھاية الدالة )  semi-colon(ومن األخطاء اإلمالئیة نسیان الفاصلة المنقوطة 
<?  
Echo “hello” 
:من المفترض أن تكت التالي  //  
Echo “hello”; 
?> 

ى أن الـسطر الرابـع    رسالة خطأ لكن العجیب أنه لن يعطیك إياھا بشكل صحیح فرسالة الخطأ تـشیر إلـ     PHPھنا سوف يعطیك الـ   
  .يحتوي على الخطأ بینما الخطأ ھو في السطر الثاني 

  
  ) : وھي االقواس  ( braceوھناك خطأ آخر يحصل بسبب نسیان الـ

<? Php  
for ($loop = 0 ; $loop < 5 ; $loop ++ )  
{ 
Echo “”;  
?>  

مالئیة اليمكن حصرھا ، إنھا أشـبه بقواعـد اللغـة ، لكـن     اذا كنت قد نسیت إغالق القوس فھذا من األخطاء الشائعة ، واألخطاء اإل    
  PHPأكثر األخطاء اإلمالئیة الشائعة في برامج الـ

  
 :مثال  .  نسیان األقواس– 1

<? 
for ($loop = 0 ; $loop < 5 ; $loop ++ )  
{ 



for ($loop1 = 0 ; $loop1 < 10 ; $loop1 ++ )  
{ 
for ($loop = 0 ; $loop < 5 ; $loop ++ )  
{ 
code …. 
} 
} 

   ){( في المثال السابق ينقصنا قوس إغالق التكرار األخیر 
  
  :مثال . ة  المنقوطة نسیان الفاصل- 2

<? 
Echo 10  
<?  
 

  :مثال .  function خطأ إمالئي في اسم - 3
<?  
Htmlspecialchar($I); 
?> 

  :سیعطیك رسالة خطأ 
Fatal error : call to Undefined function : htmlspecialchar().  

  :وتصحیحھا  أن تكون  
<?  
Htmlspecialchars($I); 
?> 

  
  :مثال  .  نسیان إغالق النص- 4

<? 
Echo “arabbuilder; 
?>  

   Parse errorوسیعطیك . في نھاية الكلمة (")نسي الـ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )Logical Errors (ةخطاء المنطقیاأل

 في التتتبع فقد تجد برنامجك يعمل بشكل صحیح وبكل سالمة ولكنه عند نقطة ما اليـتم        إن األخطاء المنطقیة ھي األكثر صعوبة     
تنفیذھا كما تريد أنت ، لنضرب مثًال على خطأ منطقي بسیط جدًا ، لنفرض أنك قمت بعمل نموذج مكون من مربع نـص وزر ، عنـد       

 لـنقم بكتابـة   30 وكلمة صغیر إذا كان الرقم أصغر من 30 من ضغطك لھذا الزر فأنت تريد أن يتم كتابة كلمة كبیر إذا كان الرقم أكبر            
  :الكود للمثال األول 

<? 
echo "ادخل عمرك :" ; 
echo '<br> 
<form method = "post" action = "age.php"> 
<input type= "text" name = "age"> 
<br> 
<input type= submit value = "ھل أنا كبیر أم صغیر ؟" > 
</form>' ; 
?> 

  
  :  اكتب الكود التالي age.phpفي ملف 

<?  
If ($age<30) echo “انت صغیر”;  
If ($age>30) echo “انت كبیر”;  
?>  

فتـأتي النتـائج   ) التـي بـاللون األحمـر    ( ولكن ربما تخطأ أنت في كتابة العالمـات المنطقیـة   .. سیعمل السیكريبت بشكل صحیح     
  .بشكا خاطئ 

  



والتـي تكـون قـد تقـوم بإيقـاف برنامجـك بـشكل        ) Run times error( األخطاء التي تقع في وقت التشغیل ومن األخطاء المطنقیة
  كامل 
  :مثال 

<? 
$t=0; 
$r=1;  
$f=$r/$t;  
?>  

  وعندھا سینتج لك الرسالة التالیة 
Warning : Division by zero in (path) on line (line number )  
 

وھو ال يقوم بإيقاف البرنامج نھائیًا بل يقوم بـإخراج رسـالة الخطـأ فـي مكـان           ) unexpected(نطقیة  ھناك نوع آخر من األخطاء الم     
  الخطأ أو قد يقوم بتنفیذ البرنامج وإخراج البیانات بشكل غیر صحیح أو قد ال يقوم بإخراج بیانات 

  ) .تقییم العمر(وھو المثال االول الذي ذكرناه سابقا 
  

  اخطاء التكرارات 
  : ون لديك أيضا تكرار فیه خطأ وال يقوم بالتوقف نھائیًا مثل ھذا التكرار قد يك

$c=1; 
$t=true; 
while ($t=true) 
{  
$c++; 
} 
 

ثم يقوم بإيقافه عند تعديه رقم معین وعلى ذلك فإن ) $c(لم نقم بعمل شي يوقف التكرار مثل أن تضع شرط يختبر قیمة المتغیر 
  .قف ولن يعمل البرنامج التكرار سیستمر بشكل غیر متو

  
  

  functionعدم ارجاع قیمه من 
  :مثال 

<?  
Function ($d) 
{  
$d =$d+$d; 
}  

 لكي ننھي الدالة أو قد تكون الدالة تحتوي على أكثر من قیمة وننسي أن نقوم بتحديد returnالخطا ھنا اننا لم نستخدم الـ
  القیمة النھائیة للدالة 

  
   ة والمنطقیةابیالخلط في المعامالت الحس

  :مثال 
If ($y=10) echo 12 ;  

  :والمفترض أن تكون 
If ($y= =10) echo 12 ; 

  
  خطاء  لتفادي األةفكار جیدأ

  التعلیقات 
  : مثال . إن من األفكار الجیدة للتقلیل من األماكن التي تبحث فیھا عن الخطأ  ھو وضع تعلیقات لوصف وظیفة دالة معینة 

<?  
// وم بطباعة كلمة أحمد ھذه الكود يق  
Echo “أحمد” ;  
?>  

  
  الدوال 

  :وأيضا من األفكار الجیدة أن تقوم بتقسیم وظائف البرنامج على دوال بحیث أن لكل دالة وظیفتھا المعینة 
<?  
/*  
 +- --------------------------------------------------------------+ 
2ي ھذه الداله تقوم بقسمه العدد عل |      |  
 +- --------------------------------------------------------------+ 
* /  
function ($U) 
{ 



$U=$U/2;  
return $U ; 
}  
?>  
 

Regular Expressions  
 ھذه التقنیة تساعدك على تفادي األخطاء في صفحتك عند حدوثه مثل أن يقوم مستخدم ما بكتابـة بريـد الكترونـي غیـر صـحیح               

ھذا البريد غیر صحیح وألجل أن تقوم بمنع حصول أي خطأ مثل ذلك وتقیید العبارات التي يدخلھا المستخدم      ) a@y@.k.d: مثال  (
إنك باألصح تجعـل قواعـد للكلمـات التـي يـدخلھا المـستخدم فمـثًال تجعـل         ) RE) Regular Expressions/فإنك تقوم بإستخدام ال

وف فقط أو شكل معین من الكلمات ، تقوم أوًال بإنشاء نمط للكلمه التي تريد المستخدم أن المستخدم اليدخل سوي أرقام أو حر     
  .يقوم بادخالھا 

  
  
  
  
  
  

  ) pattren(النمط 
ماھو النمط ؟ مارأيك إذا كتب المستخدم جملة في مربع نص تحتوي على عدة كلمات وتريد أن تتأكد من وجود كلمة معینة وسط       

  : اخذناه من معلومات على المصفوفات سابقًا نستطیع فعل ذلك كالتالى ھذه الجملة ، على حسب ما
<? 
$words=”one, two, three, four, five,”; 
$ty =explode (“”,$ty); 
foreach ($ty as $w) {  
 if ($w = =  “six”) echo “found string ‘two’”; 
}  
?>  

ه كلمات وعندما أردنا فحصه قمنا باستخالصه في مصفوفة ثم بعد ذلك  يحتوي على جملة تتكون من عد    words$لقد كان المتغیر    
 ، ومع ذلك الذي فعلناه فإن ھـذا االسـتخدام غیـر عملـي بتاتـًا وھنـا تبـرز قـوه          foreachقمنا بفحص المصفوفة باستخدام التكرار 

Regular Expressionsالحظ اآلن كیف نستخرجه بواسطة الـ  Regular Expressions :   
<? 
$words=”one, two, three, four, five,”; 
if (ereg(“one”,$words)) echo “ لقد وجدت العدد ‘ one’ “ ;  
?>  

أوالكلمة (الذي نريد أن نتأكد من  وجوده ) pattern(ووضعنا في خانتھا األولى النمط ) ereg(في ھذا المثال قمنا باستخدام الدالة   
  .ة الثانیة المتغیر الذي سیتم البحث فیه عن الكلمة أو النمط ووضعنا في الخان) المراد البحث عنھا

  . إذا تم العثور على الكلمة true بإعطاء القیمة eregتقوم الدالة 
  .في الواقع ھناك استخدامات أكثر فعالیة لألنماط 

  :يمكننا مثًال تخزين الكلمة إذا تم وجودھا في مصفوفة خاصة كالتالى 
<? 
$words=”one, two, one, four, five,”; 
if (ereg(“one”,$words,$rok))  ; 
echo $rok[0]; 
echo $rok[1];   
?>  

الحظ مع أنه يوجد كلمتین في الجملـة توافـق الـنمط إال    .. نقوم بوضع اسم المصفوفة التي نريد تخزين البیانات في الخانة الثالثة    
ود النمط في الجملة فقط فإذا تأكـد مـن وجودھـا مـرة واحـدة اسـتكفى       انه أعطانا كلمة واحدة فقط إذ أن وظیفته أن يتأكد من وج      

  .واعتبر الموضوع قد انتھي  
  

  :ماذا لو أردنا من التأكد من عدة كلمات ، عند ذلك فإننا نفعل التالى 
<?  
$words=”one, two, one, four, five,”; 
if (ereg(“one”,$words,$rok))  echo $rok[0]; 
if (ereg(“two”,$words,$rok))  echo $rok[0]; 
?>  

   يقوم بإنشاء المصفوفة من جديد عند كل استعمال له فخذ حذرك من ھذه النقطeregواريد أن أنبھك أن الـ
  : حساس لحالة األحرف الحظ ھذا المثال eregأيضا فإن الـ

<? 
$words="one, two, vcx, four, five,"; 
if (ereg("One",$words,$rok))  echo $rok[0]; 
?> 
 



  .  مختلف Oلن يقوم بإخراج أي شي فقط ألن حرف الـ
  
  
  

  :أيضا يمكنك البحث عن كلمة يسبقھا فراغ مثًال كالتالى 
<? 
$words="one, two, vcxone, four, five,"; 
if (ereg("one",$words,$rok))  echo $rok[0]; 
?> 

  :مثال آخر 
<? 
$words="oned, two, vcxone, four, five,"; 
if (ereg("one",$words,$rok))  echo $rok[0]; 
?> 

 ورغم ذلك فـإن الدالـة   oned  وvcxone غیر موجودة بمفردھا إنما موجودة كجزء من oneالحظ في ھذين المثالین أنه مع أن كلمة 
  :لم تأخذ اعتبارا لذلك بینما لو كتبنا كالتالى 

<? 
$words="oned, two, vcxone, four, five,"; 
if (ereg(" one",$words,$rok))  echo $rok[0]; 
?> 

  .فإنه سیبحث عن الكلمة مفصولة عن أي حرف ولن يجد كلمة كذلك فلن يقوم بكتابة أي شي 
  

  :يمكننا أن نفحص قیمة موجودة في متغیر كالتالى 
<? 
$reu = "one"; 
$words="one, two, vcxone, four, five,"; 
if (ereg($reu,$words,$rok))  echo $rok[0]; 
?> 

  ولم يتطلـب منـا ذلـك أي شـي إضـافي غیـر اسـم المتغیـر         word$ مع ereg بواسطة   rue$ھل الحظت أننا فحصنا قیمة المتغیر       
  .المراد البحث عن قیمته في الجمله 

  
ــ       Regular Expressionيمكننـا بالــ     Regular  اسـتعمال بعــض األحـرف بـشكل خــاص التـي لھـا اســتعمالھا الخـاص بواســطة ال
Expressions  

  
  : ھي كالتالى Regular Expressionاألحرف الخاصة في الـ 

. * ? + [ ] ( ) { } ^ $ | \ 
   Regular Expressionھذه األحرف لھا معناھا الخاص في الـ 

  
  :فقديمًا مثًال كنا نقول أنه ال يمكننا أن نستخدم عالمتي تنصیص متداخلة من نفس النوع كالتالى 

<? 
$r=”u\””; 
?>  

  .قبل عالمة التنصیص ) \( ھذا المعني فإننا نقوم بوضع PHPولكي يتجاھل الـ
  )\(قداستھا ولكي يتم تجاھلھا فإننا نستخدم الـ(.)  فإن للـeregايضا مع الـ 

  
  :بأخذ مكان حرف أو فراغ فمثًال الحظ المثال التالى (.) تقوم الـ

<? 
$P="I love yamen"; 
if (ereg ("love....",$P,$R)) echo $R[0]; 
?> 

  ھل الحظت الناتج ؟؟ 
  
  
  
  
  

  : مثال . قبلھا )  \( نقوم بوضع Regular Expressions في الـ(.) ولكي يتم تجاھل قداسة الـ
<? 
$P="I love yamen"; 
if (ereg ("love\.\.\.\.",$P,$R)) echo $R[0]; 
?> 



فقدت قداستھا وبدأ التدقیق في الكلمة ) .(ألن الـ) ....love(كلمة تطابق في ھذا المثال لن يتم طباعة أي شي ألنه اليوجد أي 
  .حرفًا حرفًا 

  
   [xyz] حروف ةصناعة فئ

أقصد بذلك أنني احدد نطاق معین من الكلمة من الممكن أن يكون في ھذا النطاق أي حروف من الفئة التي أقوم بتحديدھا أو 
  .الحروف التي أقوم بتحديدھا 

  :مثال 
<?  
$y=”how are you ? “ ;  
if (ereg(“h[oe]” , $y)) echo “true”; 
?> 

  : مثال ھذه الكلمات e أو o ومن ثم يتبعھا أحد الحرفین h بالبحث عن أي كلمة تبدأ بالحرف regular expressionھنا قام الـ
Hey – He – Hew - Homer 

  :ولكنھا التطابق 
Hty – Hnt - Hlay 

  أرمي إلیه أتمني أن تكون فھمت ما 
  

  ^ بأن ال يقوم باختیار كلمات تحتوي على حروف معینة وذلك فقط بإضافة regular expressionيمكننا أيضا أن نقوم بإخبار الـ
<? 
$y=”how are you ? “ ;  
if (ereg(“h[^oe]” , $y)) echo “true”; 
?> 

 وإذا لم true فإنه يقوم بإعطاء e أو o والتحتوي على hدأ بـ بأن يقوم بفحص الجملة فإذا وجد أي كلمة تبreنقوم ھنا بإخبار الـ 
    falseيجد يقوم باعطاء 

  : وھذا الكالم يطابق الكلمات التالیة 
Hay - Hana - Hkg  

  :واليوافق  ھذه الكلمات 
Home – Hore - Here 

  
  رقم كنا سنكتب كالتالى يمكننا استعمال اختصارات لبعض األمور فمثًال إذا كنا نريد كلمة التحتوي على أي 

[^123456789]   
  :يمكننا أن نستعمل اختصار لھذا الموضوع كالتالى 

[^0-9]  
   ^وحتي إذا أردنا أن يتأكد من وجود رقم من واحد الى تسعه فقط علینا مسح الـ

[0-9]   
 z الى aوأيضا الحروف الصغیرة من 

[a-z]   
  وإذا نريد التأكد من عدم وجودھا 

[^a-z]  
  .صة مع الحروف الكبیرة نفس الق

  
  
  
  
  

  :ھناك اختصارات اخري لھذا الموضوع كالتالى 
  

 معناه ووظیفته  المطابق له االختصار
\d [0-9]  9 الى 0أي رقم من 
\D [^0-9]  9 الى 0ممنوع األرقام من  
\w [0-9A-Za-z_]  أو حروف 9-1أي رقم من A-Z او 

  _احرف صغیره او
\W [^0-9A-Za-z_] سابقعكس ال 
\s [\t\n\r]   ــد أو يقبــل مــسافة أو ســطر جدي

  )tab(عالمة جدولة 
\S [^\t\n\r] عكس السابق 
 

   ةتحديد مكان الكلم
يمكننا أن نقوم بتحديد مكان الكلمة ، اقصد بذلك أنه يمكنك تحديد مكان الكلمة إذا كانت في بداية أو نھاية الـنص ونـستخد لھـذا                

  .لنھاية الجمل ) $(ان لبداية الجملة و لتحديد المك)^(األمر العالمتین 
  :مثال 

<? 



$y="how are you ? " ; 
if (ereg("^h",$y)) echo "true"; 
?> 

 وإذا لم يجد كانت قیمة true تساوي ereg كانت قیمة الـh بالبحث عن في الحملة فإذا وجد الجملة تبدا بحرف phpھنا سیقوم الـ
   false تساوي eregالـ

<? 
$y="how gone?" ; 
if (ereg("^g",$y)) echo "true"; 
?> 

      g خطأ ألن العبارة التبدأ بحرفeregفي ھذا المثال ستكون قیمة الـ
فھي تفحص إذا كان الحرف المراد فحصه موجود في نھاية ) ^(التي عملھا عكس ) $(يمكننا فعل العكس بواسطة العالمه 

  الجملة 
  :مثال 

<? 
$y="how g" ; 
if (ereg("g$",$y)) echo "true"; 
?> 

  
  )| ( يمكننا أيضا اختیار إذا ما كان واحد من نمطین صحیحًا بواسط العالمة 

<? 
$y="how g" ; 
if (ereg("^y | g$",$y)) echo "true"; 
?> 

   .true عند ذلك ereg بفحص الجملة فإذا وافقت أحد النمطین كانت قیمة الـPHPفي ھذا المثال سیقوم الـ
  

    )  ?، + ، ( * ا تحديد إذا ما كان حرف أو جملة متكررة بعدد من المرات أو مره واحدة باستخدام أحد ھذه الثالث رموز يمكننا أيض
  تقوم عالمه الضرب بالتحقق من أن الحرف الذي يسبقھا مكرر مرة أو أكثر أو غیر موجود بتاتًا 

  :مثال 
Bea*t   

  : وتوافق 
Bet 
Beat 
Beaat  

 :بالتأكد  من وجود عنصر مرة أو أكثر   (+) تقوم عالمة الجمع
Bea+t  

  :وتوافق 
Beat 
Beaat 
Beaaaaat  

  : أما عالمة االستفھام فتقوم بالتأكد من وجود عنصر مرة واحده أو عدم وجوده بتاتًا 
Bea?t 

  :وتوافق 
Bet 
Beat  

  .وتأكد دائمًا أن ھذه الثالث عالمات مسبوقه بحرف 
  

  د من سبق حرفین أو ثالث بشكل تحديدي يمكنك استخدام القوسین وعند إرادتك مثًال التأك
  :مثال 

(wo)?man 
  :ويوافق 

man  
woman  
 
يمكننا التأكد من تكرر حرف بشكل معـین مـن المـرات أو أكبـر مـن عـدد معـین مـن المـرات أو أصـغر مـن عـدد معـین مـن المـرات                   

  {x,y}باستخدام القوسین 
  :مكرر مرتین إلى أربع مرات ) d(حرف فمثًال لو أردنا أن نتأكد من أن 

d{2,4} 
  :أما إذا أردنا أن نتأكد من أنه مكرر أكثر من مرتین إلى عدد غیر محدود من المرات  

d{2,} 
  :  مرات على األكثر 4أما إذا أردناه أن يتكرر 

d{,4} 
  :أو إذا اردناه أن يتكرر بعدد محدود من المرات  



d{8} 
  

  ) تقريبًا W\  وبین  w\الحروف التي بین  (الذي معناه أي شي ولكن لیس حرفًا ) b\(ر إلى االختصار أخیرًا نريد أن نلفت النظ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : ملخص ما أخذناه من القواعد تجدونه في الجدول التالى 
  

 المعني القاعده
[abc]  أي حرف كانa او b او c 

[^abc]  أي حرف غیرa و b  و c 
[a-z] ف من كل الحروa الى z 
\d\D \d لالرقام  و \D لغیر االرقام   

\w\W   \wللحروف جمیعھا و \W لغیر الحروف   
\s\S  \s للفراغ )space (و\S لغیر الفراغ )no space(  

\b    الحروف التي بین\wو \W   
 أي حرف .

(abc)  تقوم باعتبارabc كمجموعه ..  
رره حرف او مجموعة حروف مكرره مره اوغیر مك ؟

 نھائیا
 حرف او مجموعة حروف تتكرر مره او اكثر +
حرف او مجموعة حروف تتكرر مره او اكثر او قد  *

 التتكرر نھائیا 
{x,y}  تكرير بعدد معین من المرات.. 
{,y}  تكرير بحد اقصي من المرات.. 
{x,}  تكرير بحد ادني من المرات... 
{x} تكرير بعدد معین من المرات 

 دايه النصفي ب ^
 في نھايه النص $
 

  تعبیر للتاكد من ايمیل

^[_a-zA-Z0-9-]+(\.[_A-Za-z0-9-]+)*@[a-zA-Z0-9-]+(\.[a-zA-Z0-9-]+)*$ 

  شرح التعبیر 

 الشرح الرمز 

 يجب ان يبدا النص ^

[_A-Za-z0-9-]  أي حرف منa-z او ارقام_ كبیرا كان او صغیرا او  

 كثر من مرهوقد يكون ھذا الحرف متكررا ا +



(\.[_A-Za-z0-9-]+) باالضافه الى انه قد يتبع النقطه وحروف وارقام 

 وقد اليتبعه اوقد يتبعه ويتكرر اكثر من مره *

 @وبعد ذلك يكون لديه حرف ال @

[a-zA-Z0-9-]+(\.[a-zA-Z0-9-]+)*$  وايضا نفس القواعد في النھايه 

  

  

  

  

  

  :مثال 
<? 
Function mailcheck($mail,$t) 
{ 
$T="^[_a-zA-Z0-9-]+(\.[_A-Za-z0-9-]+)*@[a-zA-Z0-9-]+(\.[a-zA-Z0-9-]+)*$"; 
If (EREG($T,$mail)) 
{ 
$r="the mail is true"; 
echo $r; 
} 
else 
{ 
$r="the mail is not true"; 
echo $r; 
} 
return ; 
} 
mailcheck("alfareees@hotmail.com",$t); 
?> 

 
eregi() 

 : أنه غیر حساسة لحالة األحرف كبیرة أو صغیرة أي أنه يمكننا كتابة المثال السابق كالتالى ereg الدالة والدالة الفرق بین ھذه
<? 
Function mailcheck($mail,$t) 
{ 
$T="^[_a-z0-9-]+(\.[_a-z0-9-]+)*@[a-z0-9-]+(\.[a-z0-9-]+)*$"; 
If (EREG($T,$mail)) 
{ 
$r="the mail is true"; 
echo $r; 
} 
else 
{ 
$r="the mail is not true"; 
echo $r; 
} 
return ; 
} 
mailcheck("alfareees@hotmail.com",$t); 
?> 
 

mailto:alfareees@hotmail.com
mailto:alfareees@hotmail.com


ereg_replace()  
  ماذا لو أردت تحرير عبارة ما من أحرف معینة وقد تكون متكررة في جملة أوغیر ذلك 

  : لنفرض أن لدينا العبارة التالیة 
Mohmed love his game ……. 

  يد أن نتخلص من النقاط التي في نھاية العبارة ونر
  :أو لدينا مثًال ھذا المسار 

C:\windows\desktop 
  ) /(بـ ) \(ونريد أن نستبدل العالمة 

  
  

   التي أخذناھا سابقًا  rgular expression  وقواعد الـereg_replaceكل ذلك ممكن بواسطة الدالة 
  :البنیة التي نستخدمھا للدالة كالتالى 

Ereg_replace(reg,string,var); 
 المتغیر الذي نريد var الحرف الجديد ونضع بدًال من الـstring ونضع مكان الـregular expression القاعدة للـ regنضع في مكان 

  . استخالص الحروف منه 
  :مثال 

<? 
$path =" C:\windows\desktop"; 
$tell= "Mohmed love his game ....."; 
$newpath= Ereg_replace("[\.]","/",$path); 
$newtell= Ereg_replace("\.","",$tell); 
echo $newpath; 
echo "<br><br>"; 
echo $newtell; 
?> 
 

   خطاءاأل لتتبع خريأ ساليبأ
   echoاستخدام عباره 

ج يقـوم بإرسـال معلومـات إلـى     ھو من أقدم االسالیب وكان يستخدم مثًال في فحص بعض متغیرات نموذج فمثًال أنت لـديك نمـوذ       
  النموذج وقد تستخدم في اختبار األخطاء المنطقیة التي يستصعب متابعتھا في الكود 

  :مثال 
<?  
Echo “this is : $name”; 
Echo “<br>”; 
Echo “this is : $Email”;  
 كود يقوم بمعالجة معلومات المتغیرين//
// ورؤية النتائجطباعة المتغیرين بعد اداء عملیة المعالجة   
Echo “this is after : $name”; 
Echo “<br>”; 
Echo “this is after: $Email”; 
?> 

 
   htmlـ الكودفحص 

 لرؤية إن كان ھناك htmlقد تستخدم كود جافا سكربت ويتم إخفاء األخطاء وسط عالمات التعلیقات فعلیك حینئذ فحص كود الـ
  .بعض األخطاء المخفیة أم ال 

  
  خطاء تجاھل األ

 أمام الدالة @ماعلیك أن تقوم بوضع  لنفترض أنك تعلم أن الدالة  التي صنعتھا بھا أخطاء ولكنك تريد تجاھل ھذه األخطاء فكل 
  .لكي يتم تجاھل الخطأ عند حدوثه 

 صفر ولن يتم  وأنت صنعت دالة تقوم بالقسمة علىPHPمثًال نحن نعلم أن القسمة على الصفر من األشیاء الغیر مقبولة في الـ
  .  أمام الدالة @ بتجاھلھا فكل ما علیك أن تفعله ھو وضع PHPتنفیذھا ألنھا باألصل خطأ ولكنك تريد أن يقوم 

  :مثال 
<? 
function amail ($y) 
{ 
$y=$y/0; 
return $y; 
} 



$s= @amail(44); 
echo $s; 
?> 

 التعامل مع العمیل
ساسـیه  شـیاء األ  لبناء مواقع الويب ، من األhtmlـيوفر رقم عظیم من الممیزات عن ال   PHPـن ال إ ، ف  ةينا في الدروس السابق   أكما ر 

  : وھو بالمعني الصحیح والصريح ) و االستقرار أ (ةن ھي الموثوقیالتي لم نتكلم عنھا حتي اآل
  

  ...و مختلفیتن في المستعرض أ على االحتفاظ بالمعلومات بین صفحتین منفردتین ةالقابیل
  

 تـتم بـین صـفحتین ، كـل طلـب      ة لمعالجـ ة اليوفر أي میكانیكیه للحفاظ علـى البیانـات وجعلھـا مـستقر      HTTPضافات ،   إبدون أي   
 عنـدما تتطلـب موقـع المطـور العربـي ومـن ثـم منتـدي         مـثالً  ...خر آي طلب أ ب ةلیس له أي عالق   ) request( في االنترنت    ةلصفح

  ...عضھما المطور العربي  فان كل الطلبین لیس لھما عالقه بب
  

 ينتھـي عنـد انتھـاء    ةمر طلـب الـصفح  أن أنھا التعرف أي أأي ) stateless( لحالتھا  ة  فاقد  HTTPـن ال أن نقول   أخر يمكننا   آبمصطلح  
تخدم الـذي يطلـب البیانـات    مـس  من السیرفر الى المستخدم فھي تعرف من ھـو ال ةفھي عندما تقوم بنقل بیانات صفح الطلب ، 

نھـا  إخـري ف أ ةذا عاد المستخدم فطلب صـفح إل البیانات وعند انتھاء ذلك فان كل ھذا الموضوع ينتھي و      وعلى أي نافذه سیتم نق    
  ! ال  وأن كان ھو نفس المستخدم  إالتعرف 

  
  
  . فقط PHPـ على الة مقتصرة او قوةو میزأ ة على الحفاظ على وجود البیانات لیست وسیلةن القدرإ

  
 وبـالرغم مـن   htmlـ بدون خسران أي معلومات وذلك عن طريق الةلى صفحإ ةات من صفح  يت كیف استطعنا ارسال معلوم    أفلقد ر 
بـد ، عـن طريـق اسـتخدام      عند استقبالھا للبیانـات فـان ذلـك يعنـي فقـدانھا لأل         ةغالق الصفح إن المستخدم عندما يقوم ب    إذلك ف 

ھنـاك   حفاظ علیھا ، مثلمـا سـنري فـي ھـذا الـدرس ،      تمكننا من الةن يقوم بارجاع البیانات بطريق   أ يمكننا اخبار السیرفر ب    PHPـال
  ....ثالث طرق لعمل ذلك 

  
  فـي التفاعـل مـع المـستخدم     PHPـ في كیفیه اسـتعمال الـ  ة جیدة ، يتطلب منا مفھومیPHPـالتمیز  الحقیقي في قوة الفھم  لل      

   .httpـوالمتصفح الذي يستخدمه  لكي نتغلب على نقاط الضعف التي في ال
  

  : عنا لھذا الیوم والذي سنتكلم فیه عن ھذا ھو موضو
  
  . التغلب علي القصور فیھم PHPـ قدراتھم ، وكیف يستطیع الة ومحدوديhtml ـ والHTTPـال - 1
  .ن نستخدمھا بین طلب لصفحتین مختلفیتن أاالحتفاظ بالمعلومات التي نريد  - 2
  .نات ا الحفاظ على البیةمكنك - 3
  . استخدامھا ةیوكیف)  cookies(الكعكات  - 4
5 - PHP4ـ وال native session –البیانات ة للحفاظ على وجودية الداخلیة المكنك  .  
  

   ..PHPـ الة الحجم بواسطة كبیر– ةھذا الدرس مفید بشكل ظاھري لمن ھو جديد على انشاء مواقع متفاعلة متوسط
  . مثله التي تفیدك نه يحتوي على الكثیر من بعض األإ

  
 ، مثـل  ةكثـر مـن صـفح   أكثر بین أو أ الحفاظ على معلومات المستخدم عبر متغیر ةن تتعرف على كیفی   أا الدرس ھو    الھدف من ھذ  

  . وجود البیانات ةكد استمراريؤمما ي ... لیھاإ يقوم بالولوج ةن تجعل اسم المستخدم ظاھر في كل صفحأ
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ، فـي  ةن ھذا الموقـع يقـدم مـسابقات ثقافیـ    أو أ ةیع وتسويق مواد غذائی على االنترنت ھذا الموقع يھتم بب   ن لدينا موقعاً  ألنفرض  
نـه يقـوم   إ فة مـن المـسابقات الثقافیـ   ةو عندما يختار الدخول في مسابقأ ة معینة عندما يقوم المستخدم بطلب شراء سلع     ةالعاد

   بالتتابع ةكثر من صفحأبدخول 
  

 ة يقـوم فیھـا بتعبئـ   ة الثالثـ ة والـصفح ة الثانیة في الصفح  ةمعلومات السلع  ةولى وبعد ذلك يقوم برؤي     األ ة في الصفح  ةيختار السلع 
 التي ة فیھا معلوماته والسلعة صفحة المعلومات وبعد ذلك تنتج له في النھاي ةن ينتھي من كاف   ألى  إو غیر ذلك    أمعلوماته للشراء   

  !!قام باختیارھا وفاتورة شراء 
  
 صـفحات  ة على عـد ةسئله مقسمأ ةولى وبعد ذلك يقوم بالحصول على عد األةالصفح في ة الثقافیةو يقوم باختیار نوع المسابق أ
  !! م خاسرأ ومعلوماته وھل ھو فائز ةسئل مجموع الدرجات لألة فتخرج له في النھايةن ينتھي من المسابقألي إ



  
 وانتقالـه مـن   ةلى صفحإخدم قصد بذلك دخول المستأو) maintain session  (ة على الجلسةفي الواقع ھذا مايسمونه بالمحافظ

  . ول أ بوًالألكي نستطیع متابعته   على معلوماته وغیر ذلك من البیانات ،ة مع المحافظةلى صفحإ ةصفح
  

 ةلـى الـصفح  إ ما ھو نفسه عندما يـذھب  ةكان الشخص عندما يطلب صفح  ذا ما إ ة النستطیع معرف  httpـ وال htmlـفي بروتوكول ال  
 من أي مكان بالعالم يتكلم ھذا ةن السیرفر يقوم بمعرفإمن السیرفر ف  ) request( ما   ةدما يطلب صفح  ن المستخدم عن  أذ  إ ةالثانی

ذا كـان  إيعـرف   ن السیرفر الإولكن بعد ذلك ف) response( التي كان يطلبھا ةلیه باعطاءه الصفح  إالشخص ويقوم بارسال استجابه     
  . في السیرفر ة الثالثوأ ةھذا الشخص ھو نفسه الذي يقوم بطلب الصفحه الثانی

  
بقاء تفاعل مستمر بین المستخدم والسیرفر عن طريـق  إ ة میكانیكیة االنترنت لصناعة وغیره من لغات برمجPHPـ ال ةتي میز أھنا ت 

 ةدفائـ   التـي ال ةفضل لفھم الموضوع من الثرثرأ فذلك نعقد الموضوع دعونا نتكلم عن ذلك عملیاً      ولكي ال  ،  cookieـ و ال  sessionـال
  .منھا 

  

  استخدام الحقول المخفیه 
 تقوم بالترحیب به ة الثانیةتخدم ادخال اسمه ، والصفحمس من التطلبولى  األةنشاء ثالث صفحات  ، الصفحإن بسنقوم اآل

   .ة تقوم باعطاءه النتیجة الثالثة ، والصفحةسئلأ ةواعطاءه ثالث
  

    : التاليالكودافتح محرر نصوص لديك واكتب 
<p dir="rtl" align="center">ادخل امسك الكرمي </p> 
<form method="POST" action="quiz2.php"> 
<hr> 
<input type="text" name="name" size="20"><br> 
<input type="submit" value=" رسالإ " ></p> 
</form> 

 quiz.phpاحفظھا باسم 
 

    : التاليكودقم بفتح محرر النصوص واكتب ال
<html dir ="rtl"> 
<? 
If  (isset($name)) { 
Echo "مرحبا بك یا" . $name ; 
 Echo ' 
<br> 
<form method="POST" action="quiz3.php" dir="rtl"> 
<input type="hidden" name = "thename" value = "’.$name.’">" 
ول اخللفاء الراشدین ؟أمن هو     </p> 
  <p dir="rtl"><input type="radio" value=" بوبكر الصدیقأ " name="khlifa"> بوبكرأ  
 <p/>. الصدیق  
  <p dir="rtl"><input type="radio" value="عمر بن اخلطاب" checked name="khlifa">عمر 
 <p/>بن اخلطاب  
  <p dir="rtl">من هو الفاروق ؟</p> 
  <p dir="rtl"><input type="radio" name="faroq" value=" عمر بن>"طابعمر بن اخل  
 <p/>اخلطاب  
  <p dir="rtl"><input type="radio" name="faroq" value="سامل" checked>سامل بن 
 <p/>عامر  
<input type ="submit" value = " رسالإ " dir="rtl"> 
</form>' ; 
} 
else 
{ 
echo " ةغري مصرح لك بدخول هذه الصفح " ; 
} 
?> 

   quiz2.phpاحفظھا باسم 
  

   : التاليكود واكتب الة المفكرقم بفتح
<? 
If  ((isset($thename)) && (isset($khlifa)) && (isset($faroq))) 
{ 
echo 'لقد انتهت املسابقه یا '. $thename ; 
$range=0; 
$co = 0; 
        if ($khlifa ==" بوبكر الصدیقأ ") { 
        $range=$range+10; 



        $co = $co +1; 
        } 
    if ($faroq =="عمر بن اخلطاب") 
             { 
             $range=$range+10; 
             $co=$co+1; 
             } 
          if ( $range < 10) 
          { 
          echo " ة صحیحةجابإلیس هناك أي  "; 
          } 
          else 
          { 
          echo "<br>"." جبت علیهاأ اليت ةعدد االسئل  =" . $co ; 
          echo "<br>" . "  ; range$ . "  اليت حصلت علیهاةالدرج
          } 
} 
?> 

  قم بوضع الملفات الثالثه السابقه في مجلد السیرفر ثم قم بتشغیلھا 
  

  الشرح 
قوم باالختفاظ بالبیانـات عبـر الـثالث صـفحات     أن أحاول أنني أ  تواصل للبیانات ، بمعني   ة صنع مكنك  ةقمت في ھذا المثال بمحاول    

  أي شـي فقـد يقـوم المـستخدم مـثالً     ة باختبار المتغیرات قبـل طباعـ  quiz3  و quiz2نني كنت اختبر في     أبشكل متواصل ، الحظ     
جعـل  أريـد ان  أيـد ذلـك بـل    ار خر ولكنـي ال آ في وقت ة ثم يقوم باكمال المسابقةلیھا في المفضل  إ التي وصل    ةباالحتفاظ بالصفح 

 اقوم ةلى صفحإ ةنني في كل عند االنتقال من صفحإلذلك ف) ة طويل ةذا كانت المسابق  إ ھذا الكالم سیحصل     طبعًا (وقتھا محدوداً 
 ة فـي حقـول مخفیـ   ةفي متغیـرات جديـد    بقیم المتغیراتنني كنت اجتفظ دومًاأ والحظ ةن كانت جمیع ھذه القیم موجود     إباختبار  
يضا مشاكلھا فقد يفتح المـستخدم  أ ةن لھذه الطريقإكثر ، أ ةكبر في كل مره كان عدد الحقول المخفیأان عدد المعلومات   وكلما ك 
 بھذه ة في وقت الحق لكي يستطیع اكمال المسابقكود وقد يصنع ھو الة مالحقته عبر المسابق   ة ويقوم بتفحص كیفی   htmlكود الـ 
 regular expressionـ باسـتخدام الـ   اكثـر تعقیـداً  ة الـسابق ةلأتقوم بذلك وتقـوم بجعـل المـس    ن الألذلك يفضل   ...ة الماكرةالخدع
  .  تلغیم البیانات بواسطته ومن ثم فك ھذا التلغیم في الصفحات التي تصل الیھا البیانات  ةبمحاول

  

    query strings ةارسال بیانات بواسط
ــ ةعلـى متبوعـ   فـي األ ةضافتھا الـى اسـم الـصفح   إلتي نقوم ب االستعالمات اة بواسط ةنستطیع ارسال بیانات بسیط     ةعالمـ  )؟( ب

وراجع درس النماذج لمزيد من المعلومات  & ةكثر من متغیر يتم الربط بینھم بعالم   أذا كان ھناك    إاستفھام ثم اسم متغیر وقیمته و     
.  
  

  : الكود التالى فیھا ة وقم بكتابask.php وسمھا ةقم بعمل صفح
  

<? 
If (isset($ask)) { 
 If ($ask == login) { 
  Echo " ةىل الصفحإمت تسجیل الدخول  "; 
 } 
} 
if (!isset($ask)) { 
echo " ةىل الصفحإمل یتم تسجیل الدخول  " . “<br>”; 
Echo "<A HREF=$PHP_SELF?ask=login>اضغط هنا لیتم تسجیل دخولك </a><br>"; 
} 
?> 

  ذا لم  يعمل بشكل جید على الوندوز إلى نظام تشغیل لینوكس  عPHP ھذا المثال على موقع يدعم ةقم بتجرب
  

 أي استعالمات وعند الضغط على الرابط قام الرابط بارسال قیمه المتغیـر الـذي   م لم نستخد ةول الولوج الى الصفح   أننا في   أالحظ  
واذا ) تـم تـسجیل الـدخول    (ةقام بطباعـ ) بواسطه الرابط الذي تم الضغط علیه( باختبارھا فاذا وجد انه قد تم ارسالھا       PHPيقوم ال 

   الرابط الذي يحتوي على المتغیر في طیاته ةلى طباعإ ةضافباإل) لم يتم تسجیل الدخول  (ةلم يجدھا قام بطباع
  

 cookies)(و الكعكعات أالكوكیز 
حتفاظ بھا في جھاز العمیل لكـي   من البیانات يتم االةو القطع الصغیرأ عن بعض المعلومات   ة ماھي الكوكیز ، الكوكیز ھي عبار      ذًاإ

 لكنك تـستفید منھـا فـي    ةتقوم باالحتفاظ فیھا بقیم ضخم نت ال أ،  ) العمیل( للمستخدم   ةيتم االحتفاظ بھا عند الزيارات المختلف     
  :خري مثل أشیاء أ

  
 ة لرؤيـ ةلـوان الخاصـ  ألعـدادات ا إ ن تجعـل للمـستخدم  مـثالً   أأي (  التي يري فیھا صفحتك ةلوان الخاصجعل لكل مستخدم األ    - 1

  ) .موقعك 



  . عند زياراته لموقعك في مرات اخريةجعل مفتاح للمستخدم لكي يستطیع به التحكم في بیاناته الخاص - 2
  

 فـي  ن يـستخدم بـشكل سـئ ، مثـل اسـتخدامه مـثالً       ، لكنـه اآل ة  والغیـر خطیـر     ةشیاء البسیط الكوكیز مفید لالستخدام في األ    
ن يـتم حفظھـا فـي    أجـدر   من  البیانات فیـه والتـي مـن األ   ةو تخزين كمیات كبیرأدم بدون علم منه ،  معلومات عن المستخ  ةمعرف

  .ملف على السیرفر 
) و شبكات انترانـت  أ المدارس ةمثل طلب(ن جمیع زوار موقعك تسمح متصفحاتھم بالكوكیز     أويكون استخدامه مفیدا عندما تضمن      

 .  
  .نھا عند عدم السماح بالكوكیز بجھاز العمیل  الضرر مةشیاء بسیطعندما يكون فقط أل

  
  

  بدايتك مع الكیوكیز 
  ساسیات عن الكیوكیز  بعض األة علینا معرفأن نبدأقبل 

تـت منـه   أ من البیانات التي تستخدم لتخزين اسم متغیر وقیمته مع معلومـات حـول الموقـع التـي        ة صغیر ة عن قطع  ةالكوكیز عبار 
  .وتاريخ انتھاءھا 

  
  تتخزن في ملفات في جھاز العمیل) client-side storage( العمیل ة للتخزين من جھةاره عن تقنیالكوكیز عب

  
  . لى ھذه الكوكیز ومسحھا من المكان التي ارسلت منه إيتم العبور 

  
نـه  أن الـسیرفر يقـوم باخبـار المـستعرض ب    إ تقـوم بتتخـزين كـوكیز فـ    ة من السیرفر وھـذه الـصفح   ةعندما يطلب المستعرض صفح   

  .سیقوم بوضع كوكیز لالستعمال الحقا 
  

  .  عند طلب الصفحهنشاؤھا سابقًاإ تم يخري يقوم المستعرض بارسال البیانات التآ ة في مرةعندما يتم طلب الصفح
ذا كـان وقـت   إ ة عنـد اغـالق الـصفح   نتھاء وقت صالحیتھا االمحدد من قبل الـسیرفر ويـتم مـسحھا فوريـاً    إيتم انتھاء مده  الكوكیز ب    

  . من الثواني حیتھا صفرًاصال
  
قـد يكـون ھـذا الوقـت مـن      (نه يقول لك ھذا شي اتذكرك به في وقت الحق إز للمستعرض فیختصار عندما يعطي السیرفر الكوك   إب

  . )كثر أو أسبوع أ حتي بعد رتھاى زت الةخر في الصفحآضغط رابط 
  

   htmlـاله قبل أي مخرج من مخرجات الرسإ الذي يتم HTTP Headersرسال الكوكیز عبر الـإيقوم السیرفر ب
رسـال  إ مـن سـیقوم ب  علـى عـرف  تن المـستعرض ي ألـى  إضـافه    باإلHTTP Headerـرسال الكوكیز عبر الـ إيضا يقوم بأوالمستعرض 

  com.phpbuilder.wwwلـى موقـع   إسالھا  رإنه لن يقوم بإ فnet.php.www من قبل الموقع ة مرسلالكوكیز فلو كانت الكوكیز مثًال
.  
  

  .ة ماكن معینألى إلى الكوكیز إ العبور ةنشاء الكوكیز تحديد مسار يتم ارسال الكوكیز  لكي يتم اقتصار عملیإباستطاعتك عند 
  : قراءتھا ةز وكیفیكیكو تخزين الةن بتعريف كیفی بسیط سنقوم اآلكودن نقوم بوضع أقبل 

 نـك عنـد  أ باسـتثناء  ()setcookie ة الدالـ ةتي بـدعم كامـل للكـوكیز بواسـط    أنھـا تـ  إ حديثه لعمـل سـكربتات ويـب ف     ة لغ PHPـكون ال 
   .html أي مخرجات ةاستعمالھا يجب استعمالھا قبل طباع

   
    : وھي بالترتیب استخدامًالمثھم واألولى ھي األ األة ثالث معامالت ، الثالث()setcookie ةلدالاتاخذ 

  
v يتم تخزينھا كاسم للمتغیر ة حرفیةقیم   
v لذلك المتغیر ة يتم تخزينھا كقیمة حرفیةقیم   
v Unix timestampنتھاء الكوكیز إلى تاريخ إ ةشار الذي يقوم باإل 

Unix timestamp01/01/1970 ةیلـ  يقوم بحساب الثواني من منتصف لةيحتوي على فواصل عشري  عن رقم صحیح الة  عبار  
 التـي تقـوم بحـساب    ()time ةننـا نقـوم باسـتعمال الدالـ    إ من تخزينـه ف ةمسح الكوكیز بعد ساع   بن نقوم   أ ذا كنا نريد مثالً   إو. 
 نـاتج  ةضـاف إ وعلـى ذلـك سـنقوم ب   ة ثانیـ 3600 ثم نضیف علیه الوقت الذي نريده وفي حالتنا الـساعه تـساوي           timestampـال

   ! ة واحدةي يتم مسح الكوكیز بعد ساع لك3600 على time ةالدال
  

  :يضا في الكوكیز ولكنھا نادرة االستخدام ولن نناقشھا في موضوعنا ھذا ھي أخري التي يتم ستخدامھا الثالث العوامل األ
ü     المسار كان مثًال(  من نفس الموقع ولكن من مسار اخر  ةنفس الصفح فتح  لیه فلو تم    إز  كیرسال الكو إالمسار الذي يتم 

pag\url\one   لى إ وتم تغییرهpage\url\two      نـه تـم تحديـد     ألةلـي الـصفح  إ فان المـستعرض لـن يقـوم بارسـال البیانـات
    )المسار الذي سیتم ارسال الكوكیز الیه

ü  كثر من دومین تريد ارسال الكوكیز الیهأذا كان ھناك  إ ماةلیه وھو مفید في حالإرسال البیانات إالدومین الذي سیتم  
ü ن نوع متغیر مintegerـلیه بإ ةشار يتم اإل secureاستخدام عملیات تشفیر بالـ ة يتم في حال SSL   

  
نـه لـو كـان لـدينا     إوعندئـذ ف ) global (ة فالمتغیر الذي يتم ارساله يتم تخزينه ضمن المتغیرات العامـ      العبور الى الكوكیز بسیط جداً    

    !!ahmed$ه  في متغیر اسمةن قیمته توضع مباشرإ فahmedكوكیز اسمه 
  

  مـا ةن المستخدم يستطیع مسح الكوكیز وتغییر محتوياتھا بنفسه ولكن في حالإ ، بالطبع فةكثر من طريق أيمكننا مسح الكوكیز ب   
   الطريقتیناتینحدي ھإننا نستخدم إن نجعل السیرفر يقوم بمسحھا فأردنا أذا إ

  



  :خبار السیرفر بوقت قديم إن نقوم بأما إ
<? 
Set cookie (“ahmed” , “0”, time()-999); 
?>  

  
   : اسمه فقط ةالقیام بمسح الكوكیز بكتابوإما 

<?  
Setcookie (“ahmed”); 
?> 

  
    كوكیز ةمثال لتخزين وقراء

   : كود التالي واكتب الةقم بفتح المفكر
<? 
If  ($thename)  setcookie ("rname", $thename, time()+3600); 
Echo '<form method="post"> 
<input type ="text" name="thename"> 
<input type="submit" value="تسجیل"> 
</form>'; 
echo "قیمه املتغري الذي لدیك". " ". $thename ."<br><br>"; 
echo "قیمة الكوكیز =" . $rname ; 
?> 
 

  الشرح 
  عند تشغیل الصفحه الول مره 

ذا تم الحصول علیه فسیتم وضع قیمته في إ فthename$ھناك متغیر باالسم ذا كان  إ سیتم اختبار ماةعند تشغیلك للصفح
 نموذج من ةطباع وبعد ذلك) ات بعداننا لم نقم بارسال أي بین ألةول مرأوطبعا لن يتم الحصول علیه في ) (rname(كوكیز باسم 

  .رسال المعلومات مربع نص واحد وزر إل
 وطباعتھا rname$ الكوكیز ة ويتم فحص قیمthename$ متغیر تم ارساله باسم ذا كان ھناك أيإ المتغیر ة قیمةويتم طباع
  .ن أي كوكیز يوجد حتي اآل وبالطبع ال

   ة الثانیةالمرحل
 ةثم قم بضغط زر االرسال سیتم ارسال البیانات الى نفس الصفح) اكتب اسمك مثًال( أي شي في مربع النص ةن قم بكتاباآل

 النموذج بشكل ةوبعد ذلك سیتم طباع) rname( المتغیر الذي يحمل البیانات في الكوكیز ة قیم سیتم تسجیلةولكن ھذه المر
ننا فقط قمنا بتسجیله ولم يتم  ألrname$ المتغیر ة قیمة ولكن لن يتم طباعthename$ المتغیر ة قیمةعادي وسیتم طباع

 لم يكن الكوكیز ة عندما طلبنا الصفحة وھذه المرة الصفحنه يتم ارسال الكوكیز عند طلبأننا نعرف أل(ة ارساله عند طلب الصفح
   ) . ة القادمة للمرحلصل فلم يرسله السیرفر وقمنا نحن بتسجیله استعدادًا باألموجودًا
   ة الثالثةالمرحل

متغیر  النموذج وقیمه الة متغیر ويتم ارساله ومن ثم طباعة فسیتم ارساله على ھیئًا سیكون الكوكیز موجودةفي ھذه المر
$thenameالكوكیز الذي يوجد بجھازك ة  وقیم  !  

  sessionبدايتك الى الـ
صدارات التي قبلـه   ضمن اإلة ولم تكن موجودPHP4ـ ضمن الة للترابط مع المستخدم وھي موجودة عن تقنیة ھي عبار  sessionالـ  

 ة علـى فھمنـا للكـوكیز وكیفیـ    sessionـھمنا لل ، يعتمد فة لكي تستطیع استخدام ھذه التقنیةن تقوم بتركیب مكتب   أبل كان يجب    
 تواصل بین المستخدم ة لعمل میكانیكیsessionـاستعمالھا ولقد تكلمنا عن الكوكیز بشكل جید في الدرس السابق ، يستخدم ال         

ن الـسیرفر يقـوم   إ من السیرفر فـ ةذا طلب المستخدم صفحإ لعمل تواصل ، فةيوفر لنا میكانیكی  ال httpـن ال أوالسیرفر ، فلقد قلنا     
جل  ألsession الـةجل ذلك تم انشاء تقنیأل ...و لیس ھو أن كان ھو نفس المستخدم   إيعرف   راد وينتھي عند ذلك فال     أ عطائه ما إب

و أن تقوم بتحديد عدد زيارات مستخدم معین لصفحتك لیوم واحد أ ستطاعتك مثًالإ تواصل بین المستخدم والموقع ، فب      ةعمل تقنی 
 من ة واحدةشیاء دفعأ ةلكتروني بسیط يستطیع المستخدم شراء عدإو يمكنك عمل متجر   أ....  من الوقت    ة معین ةلمدو  أسبوع  أل

  .و حذف مشترياتأ التسوق ةلي سلإ مشترى ةضافإالموقع ويكون على تواصل بینه وبین الموقع عندما يقوم ب
  

 مـع  sessionـعـداد الـ  إ ةقوم بـالتكلم عـن كیفیـ   أ ، سـ ة البـسیط ةمثلـ عطاء بعض األإ وSessionـ استخدام الةتكلم عن كیفیأن  أقبل  
   .PHPـال
   

   PHP في الـsessionاعدادات الـ
   php.iniـعدادات التي في ملف الن تتعرف على بعض اإلأ بشكل جید يجب علیك  sessionـلكي تستطیع التعامل مع ال

لیھـا كلھـا بـل سـنتكلم عـن      إعـداد ولكـن لـن نتطـرق     إ 19الى  ھنـاك حـو  sessionـ فیـه بالـ   خاصاً عندما تفتح الملف ستجد قسماً    
   . عملهة وكیفیsessionـ لنا للتعرف على الة منھا فقط  كبداية والمھمةساسیاأل
  

    التخزين ةاعداد طريق
session.save_handler (files | mm | user) 
 

  : في الملف كالتالى بشكل افتراضي ة مكتوبةستجد ھذه العبار
session.save_handler = files 

  : وھناك ثالث حاالت للتخزين sessionـ التخزين للةعداد يقوم بتحديد طريقوھذا اإل



  
   : على السیرفرة التخزين في ملفات عادي - 1

session.save_handler = files 
  : السیرفر ة التخزين على ذاكر - 2

session.save_handler = mm 
سوف نقوم بالتفصیل عنه   من قبل المستخدم مثل التخزين في قواعد البیانات وھذا ماة ومعینةخري معرفأ ةالتخزين بطريق  - 3

  :بعد الكالم عن قواعد البیانات 
session.save_handler = user  

ما  عنـد ةفتراضي خاصـ ول واإلعداد األ بتخزينھا عند استخدامك لألsessionـخذ في اعتبارك عدد الملفات التي سیقوم ال    أن ت أيجب  
   .الفو اآلأيكون عدد الزوار بالمئات 

  
   .ةنه من السھل مسح البیانات منھا ببساطأ ةسرع ولكن المشكلأ ةقد يكون استعمال الذاكر

  
 لتخـزين البیانـات فـي أي وسـائط     ة ، وھـي تعطیـك مرونـ    جـداً ة وصـعب ة ، ولكنھـا معقـد  ةطرق مرون الكثر  أ قد تكون    ة الثالث ةالطريق
   .oracle و mysqlنات ا مثل قواعد بیPHPـ من قبل الةمدعوم

  
   filesلى إ ة ھذه الخاصیةنك قمت بوضع قیمأن الذي افترضه اآل

  
  
  
  
  
  
  
  عداد مكان التخزين إ

session.save_path (path/to/directory) 
   filesلى إعداد السابق ذا كنت قد ضبط اإلإ ة مفیدةھذه الخاصی

 عن مجلد السیرفر لكي ن تقوم بتحديد مكان التخزين بعیدًاأفضل لى السیرفر  ومن األ  بتحديد مكان التخزين ع    ةتقوم ھذه الخاصی  
  .تمنع تصفح ھذه الملفات 

  
   sessionـنشاء التلقائي للاإل

session.auto_start (0 | 1) 
دراج إ مـن صـفحاته بـدون    ةي صـفح و ألأ للموقع ة عند كل زيارنشاؤه تلقائیًاإ سیتم sessionـكان ال  ذا ما إعداد يقوم بتحديد    ھذا اإل 
  .ردت ذلك أذا إ) 1(لى إ ةنك تقوم بوضع القیمإوعلى ذلك ف ... ة في كل صفحsessionـكود ال

 ھـذا  ة ومن غیر طلب فستقوم بوضع قیم تلقائیًاة لكل صفحsession يقوم بعمل PHPـ تجعل ال نألى إتحتاج  نك الأفتراض إوعلى 
  )0(عداد الى اإل
  
 

   SIDالـ
 يستطیع تتبع ھذا الزائر وعدد المرات التي قام فیه الزائـر بالـدخول للیـوم الواحـد ،     sessionـن الإ صفحتك ف  ةم الزائر بزيار  عندما يقو 

 بـالزائر ،  sessionنـشاء  إو رقم معرف تلقائي بشكل افتراضي عنـدما تقـوم بطلـب    أ) SID)  session identefier بعمل PHPـيقوم ال
  : شبیه للشكل التالى PHPـن رقم المعرف الذي ينشئه الإ ، ر تمامًاخوكل رقم معرف يختلف عن اآل

  
fc94ad8b1ee49ef79c713ee98ac1fcc4 

  : للمستخدم SIDـ الة متابعPHPھناك طريقتین يستطیع بھا الـ
  . والتخزين بتسلسل في الكوكیز ةعن طريق المتابع - 1
  .ت  في االنترنةعن طريق اتباع رقم المعرف بعنوان الصفح - 2
  

  : عن كال الطريقتین ةمثلأخذ أسن
  
   استخدام الكوكیز - 1

ن تـضع فـي   أسـھل ، ولكـن يجـب      للحصول علـى  تـرابط بـین المـستخدم والموقـع وھـي األ      كثر الطرق شیوعًاأبالطبع ھذه ھي  
  .الكوكیز يدعم  قد يكون متصفحه ال وأ الكوكیز في المتصفح ةمنع  میز وأي غلأن المستخدم قد يكون قد أاعتبارك 

  . كیلوبايت 5ن يزيد حجم الكوكیز عن أتسمح ب ن بعض المتصفحات الأخذ في اعتبارك 
   

  : مع الكوكیز sessionـ باستخدام الء معلومات عنھا قبل البدة التي يجب معرفphp.ini في ملف ةعدادات البسیطھناك بعض اإل
session.use_cookies (0 | 1)  

فھذا يمنعك من استخدام الكـوكیز  ) 0 (ةد وضع القیمنو ال وعأ sessionـ يمكنك استخدام الكوكیز مع ال    تحدد ماذا كان   ةھذه الخاصی 
  sessionـفھذا يسمح باستخدام الكوكیز مع ال) 1(ما اذا كانت قیمته أو) session(مع الـ

 
session.name (Default: PHPSESSID) 



  ولـن اقـوم بتغییـر    PHPSESSID عداد االفتراضي ھوواإل) SID( برقم المعرف عداد يقوم بتحديد اسم الكوكیز الذي سیحتفظھذا اإل
  طرحه بعد قلیل أعداد لكي تستطیع فھم المثال الذي سھذا اإل

  
session.cookie_lifetime (Default: 0) 

ــ ة التي سیبقي فیھا الكوكیز الـذي يحـتفظ بقیمـ        ةعداد بتحديد المد  يقوم ھذا اإل   نـه  أراضـي ھـو صـفر ، أي    عـداد االفت واإل) SID( ال
   ة المتصفح مباشرة بعد اغالق المستخدم لنافذسیتم مسح الكوكیز تلقائیًا

  
session.cookie_path (Default: /)  

  تقم بتغییر قیمته ودعه كما ھو   ال ..عداد بتحديد مسار دومین يتم تخزين الكوكیز له يقوم ھذا اإل
  

 
 
 
session.cookie_domain (Default: null) 

  تقم بتغییرھا  ، الnull ھي ة االفتراضیةوالقیم ..عداد بتعريف اسم دومین يتم تخزين الكوكیز لصالحه يقوم ھذا اإل
  

 cookie_set()تساوي واحد فان ال داعي الستدعاء الدالة ) cookies_use.session(ضع في اعتبارك انه اذا كانت قیمه االعداد 
   PHPتلقائیًا بواسطة الـإلعداد الكوكیز بل سیتم اعدادھا 

  
  اإلضافة أوالكتابة إلى عنوان الصفحة  - 2
ذا كـان  إ مـا  ة فـي حالـ  ة ومفیـد ةن طريقتـه سـھل  أ رغـم   جـداً ةشیاء البشع يعتبر من األةلى عنوان الصفحإ SIDـ عنوان الةضافإن  إ

  الكوكیز غیر مدعوم في المتصفح بشكل جید 
  :مثال 

>a href="configure.php?<?=SID?>">Go to the configuration page</a<  
  .عطاء رقم  معرف للمستخدم إ الذي سیقوم بSID المتغیر المرجعي ةضافإ نقوم بةبھذه الطريق

 
  session الـةمتابع

 ةمثلـ ن فـي طـرح بعـض األ    اآلأبدأ بـدون خـوف ، سـ   sessionن معلومات تجعلنا ندخل عالم البرامج المسیره بالـ    خذنا حتي اآل  ألقد  
 وتخزينـه  SIDـنـشاء الـ  إ ةشرح فـي ھـذا المثـال كیفیـ     أس  ...sessionـساسیه في ال   التي تثبت لديك بعض المفاھیم األ      ةالبسیط

ن أ الـذي يريـد   ةنه يستطیع نخصیص لون الخلفیأن يفھم  أننا نريد من المستخدم     أ ة السیناريو للصفح  ة ، وخالص  الستعماله الحقاً 
ن أ نـا افتـرض طبعـاً   أ ، ة فـي المتغیـر الـذي يقـوم بتحديـد لـون الـصفح       ة مبدئیـ  ةن قیم قوم بتخزي أس ...يشاھد به صفحات موقعنا     

  :المتصفح يدعم الكوكیز 
   sessionسكربت يقوم بانشاء وتسجیل متغیر 

 
<? 
session_start(); 
session_register("zx"); 
session_register("co"); 
$zx=10; 
$co++; 
echo ' ر الكريممرحبا بك في موقعنا أيھا الزائ  '."<br>"; 
 
echo "عدد زياراتك لھذه الصفحة=".  $co ; 
echo "<br>"; 
echo '<a href="php2.php">الصفحة الثانیة</a>'; 
?> 

  .خذه كمصطلح أ ولكن فقط نة غیر صحیحةن كانت الترجمإو) session( ھي الـةاقصد بالجلس
  . و سمه ما شئتأ sessionـو متغیر الأ) session-variable(ـ ھو الةمتغیر الجلس

 
  الشرح 

 ةوقمنـا بزيـاد  ) zx(للمتغیـر  ) 10 (ةعطاء القیمإوقمنا ب) co(ومتغیر اسمه ) zx(نشاء متغیر اسمه إ بةيقوم ھذا السكربت في البداي 
ياراتـك لھـذه   ن عـدد ز إثـم قلنـا لـه     بواحد وكتبنا مرحبا بك ايھا الزائر الكريم في موقعنا ،)  co(في ) وھي الصفر(ة  الموجود ةالقیم
   .ة الثانیةثم اعطیناه رابط للصفح ) co(  المتغیرة ھي قیمةالصفح

 ، وھـذا  PHP.ini مـن ملـف   ن ھذه المتغیرات وقیمھا يتم االحتفاظ بھا في كوكیز له اسم خـاص قمنـا بتحديـده سـابقاً           إفي الواقع   
   .session للـSID الـةالكوكیز يحتفظ بقیم

  
  : الـةنا بكلمأننا بد المتغیرات ألةن سیحتفظ بقیميأ PHPـخبار الإنقوم ب نحن ال

session_start(); 
   .session في الكوكیز الخاص بالـةنه سیقوم بتخزين القیمأ سیفھم PHPن الـإ فھذاوعلى 



 ة سیتم زيادة فعند عمل تحديث للصفحة كعداد بسیط لعدد المرات التي سوف نقوم بھا يزيارة الصفحcoقمنا بجعل المتغیر 
  لعداد بمقدار واحدا

$c++;  
 وبعد ذلك ةومن ثم يتم الزياد  ...نشاءه تلقائیًاإ للمتغیر عند ة السابقةنه يتم حساب القیمإ واحد فة قبل زيادة العداد بقیموطبعًا
   .ة القیمةطباع
  SID رقم الـةكتاب

 php2.php التالي واحفظه باسم كودن الاكتب اآل
<? 
session_start(); 
echo $PHPSESSID ."<br>"; 
echo $zx; 
?> 

 sessionـ بالةالذي ھو اسم الكوكیز الخاص  (PHPSESSID$ قیمه المتغیر ة وذلك بطباع  SIDـ ال ة قیم ة نقوم بطباع  ةفي ھذه الصفح  
( .  

د حـددنا  ننـا قـ  زال يحتفظ بھـا ولـم يفقـدھا أل    ن الكوكیز ماألفت نظرك بأ لكي  zx$  المتغیر    ة قیم ة بطباع ةفي النھاي نا  بعد ذلك قم  
 سـیتم مـسح الكـوكیز ولـن يمكنـك      ة ثم بعد تلـك الـساع  ة أي لمده ساع 3600 ـ الخاص بوقت الكوكیز ال    php.iniعداد في ملف    اإل

  : أي متغیر ةاسترجاع قیم
session.cookie_lifetime = 3600 

  مر افه األضإال عن طريق إ sessionـ بالةز الخاصی القیم للكوكةيمكنك قراء نه الألى معلوماتك إواضف 
session_start(); 

   . sessionـ قیم المتغیرات التي يحتفظ بھا الكوكیز الخاص بالةردت قراءأذا إ مر دائمًاھذا األب أن تبدأيجب 
 

   sessionمسح متغیر من الـ
  :ة علیك فعله ھو استخدام ھذه الدال كل ما

session_unregister(variable name); 
  ) variable name(ـ مكان التقوم بوضع اسم المتغیر في

  :مثال 
session_unregister(“brn”); 

 
  ) session( بالـةمن الـكوكیز الخاص) brn(مر بمسح المتغیر سیقوم ھذا األ

  
   sessionـ بالة قیم المتغیرات في الـكوكیز الخاصةقراء

   : ة ھو استخدام الدالفعله علیك  كل ما
session_encode(); 
 

    :مثال 
<? 
session_start(); 
session_register("bgcolor"); 
session_register("name"); 
session_register("email"); 
$bgcolor = "#8080ff"; 
$name = "alfareees almolthem"; 
$email = "php@php.com"; 
$e = session_encode(); 
print "The encoded string is: $e"; 
?> 

 
 ولكي نستطیع ةھذه مجرد مقدم.  session للـة بسیطةھینا درسنا عن مقدمنأبھذا السكربت نكون قد 

  . عن قواعد البیانات ن نتعلم شیئًاأ فیجب علینا sessionن نتعمق بالـأ
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