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واحد كار نهم

پس از مطالعه اين واحد كار از فراگير انتظار مي رود كه:
1 - اصول كار با توابع رشته اي زير را بداند:

strlen •
 strtolower•
strtoupper •

ucfirst •
ucword •

addslashes •
2 - اصول كار با توابع تاريخ و زمان را بشناسد.  

3 - بتواند تابع جديدي ايجاد كند. 
4 - بتواند اعداد و متغيرها را در توابع به كار ببرد. 

  زمان(ساعت) 

عملىنظرى
510

كار با توابع
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مقدمه 

1-9 توابع رشته اي 

ــش اصلي روي تصميمات  ــايت پويا اطالعات ورودي كاربران نق ــي يك س در طراح
ــا به كار برده  ــايت هاي پوي ــذا زبان هايي كه به منظور طراحي س ــرويس دهنده دارند، ل س
ــام دهند، اغلب  ــاي الزم را روي اطالعات ورودي انج ــد بتوانند پردازش ه ــوند باي مي ش

پردازش ها توسط توابع از پيش تعريف شده اي قابل انجام هستند.
زبان PHP نيز دستورات متعددي براي كار با رشته ها و ديگر متغيرها دارد كه در ادامه 

اين مبحث با مهم ترين آن ها آشنا خواهيم شد.

strlen 1-1-9 تابع
ــته اي را كه به عنوان پارامتر ورودي به آن داده مي شود برمي گرداند،  اين تابع طول رش

در نتيجه مقدار برگشت داده شده آن يك عدد صحيح است. 
ساختار اين تابع به صورت زير است: 

 strlen(«پارامتر ورودي»)
<?php

$str1 = 'abcdef';

echo "str1"."---length is : ".strlen($str1)."<br>";

$str2 = ' ab cd ';

echo "str2"."---length is : ".strlen($str2)."<br>"; 

?>

شكل 9-1 
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ــمارش  ــور كه در نتيجه اجراي كد قبل مالحظه مي كنيد تابع strlen توانايي ش همان ط
كاراكتر Space را نيز دارد، به همين دليل رشته ' ab cd ' كه شامل 4 حرف و 3 فضاي خالي 

است به عنوان پارامتر ورودي تابع، نتيجه 7 را نشان مي دهد. 

strtoupper () 2-1-9 تابع
ــروف بزرگ الفباي  ــوان پارامتر ورودي مي گيرد به ح ــته اي را كه به عن ــن تابع رش اي

انگليسي تبديل مي كند. 

<?php

$str1 = 'aBc def';

echo "$str1"."---strtoupper is : ".strtoupper($str1)."<br>";

?>

شكل 9-2 

در كد فوق توسط اين تابع تمام حروف مربوط به پارامتر ورودي"aBc def"  به حروف 
بزرگ تبديل شده اند. فاصله ها (Space) در خروجي اين تابع تأثير ندارند و باقي مي مانند

strtolower () 3-1-9 تابع
ــع strtoupper عمل مي كند و تمام حروف پارامترهاي ورودي را به  ــن تابع عكس تاب اي

حروف كوچك الفباي انگليسي تبديل مي كند.
مثال:

<?php

$str1 = 'aBc def';



176
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى

نام استاندارد: طراح صفحات وب(پيشرفته)
شماره: 2 /4 / 15- ف، هـ 

echo "$str1"."---strtolower is : ".strtolower($str1)."<br>";

?>

شكل9-3 

ucfirst () 4-1-9 تابع
ــي تبديل مي كند.  اين تابع حرف اول پارامتر ورودي را به حرف الفبايي بزرگ انگليس
ــته، هيچ كدام از حروف ديگر را تحت تأثير قرار نمي دهد  اين تابع جز اولين حرف از رش

و بدون تغيير برمي گرداند.
مثال:

<?php

$foo = 'hello world!';

          echo  "$foo"."---ucfirst is : ".ucfirst($foo)."<br>";

$bar = 'HELLO WORLD!';

             echo   "$bar"."---ucfirst is : ".ucfirst($bar)."<br>";

echo   "$bar"."---ucfirst(strtolower) is : ".ucfirst(strtolower($bar))."<br>";

?>

شكل9-4 
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 ucword ()5-1-9 تابع
ــرف اول تمام كلمات موجود در پارامتر ورودي را به حرف الفباي بزرگ  ــن تابع ح اي
ــتفاده  ــخيص كلمه بعدي اس ــي تبديل مي كند. اين تابع از كاراكترSpace  براي تش انگليس
مي كند، يعني هرجا به اين كاراكتر برسد، كلمه قبلي را خاتمه يافته فرض مي كند و حرف 

بعد از كاراكترSpace  را اولين حرف از كلمه بعدي مي داند. 
<?php

$foo = 'hello world!';

             echo "$foo"."---ucword is : ".ucwords($foo)."<br>";

$bar = 'HELLO WORLD!';

             echo "$bar"."---ucword is : ".ucwords($bar)."<br>";

 echo "$bar"."---ucword is : ".ucwords(strtolower($bar))."<br>";

?>

شكل9-5 

تمرين:
برنامه اي بنويسيد كه در آن يك متغير با نامstr1  تعريف شده است كه با مقادير نام، 
ــما به دنبال يكديگر (با رعايت فاصله) مقداردهي شده  ــه ش نام خانوادگي و نام مدرس
ــام، نام خانوادگي و نام  ــرstr1  را طوري چاپ كنيد كه حرف اول، ن ــت، حال متغي اس
مدرسه به صورت حروف بزرگ الفباي انگليسي و ساير حروف اين كلمات با حروف 

كوچك الفبا، چاپ شود.
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addslashes () 6-1-9 تابع 
همان طور كه مي دانيد كاراكتر (') براي متغيرهاي رشته اي استفاده مي شود و وارد كردن 
ــود. اما اگر در بعضي مواقع اين كاراكتر  ــكل آفرين مي ش اين كاراكتر در پايگاه داده ها مش

جزئي از رشته باشد بايد به نوعي بتوان آن را در پايگاه داده درج كرد.
ــم است و تنها  ــم( o'reilly ) را در نظر بگيريد، كاراكتر (') جزئي از اس به عنوان مثال اس

راه چاره براي درج آن در پايگاه داده استفاده از كاراكتر(\) است.
تابع() addslashes  اين كار را به طور خودكار انجام مي دهد.

<?php

$str = "Is your name O'reilly?";

echo addslashes($str);

?>

شكل9-6 

                 2-9 توابع تاريخ و زمان

date () 1-2-9 تابع
يك پارامتر را به عنوان ورودي دريافت مي كند و سپس يك رشته را به عنوان خروجي 
ــتي براي برگرداندن تاريخ است. هركدام  برمي گرداند. پارامتر ورودي يك قالب درخواس
از قالب ها يك شناسه استاندارد دارند كه در جدول 1-9 چند نمونه از اين شناسه ها بيان 

شده است. 
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جدول 9-1 

شناسهتوضيحاتمثال (نمونه رشته خروجي)

01 to 31
شماره روز و ماه به صورت عدد (در صورتي كه شماره 
dتك رقمي باشد به ابتداي آن صفر را اضافه مي كند).

1 to 31(بدون درج صفر) شماره روز و ماه به صورت عددj

0 through 365تعداد روزهاي گذشته از سالz

1999 or 2003.شماره سال را به صورت يك عدد 4 رقمي بر مي گرداندY

99 or 03.شماره سال را به صورت يك عدد 2 رقمي برمي گرداندy

am or pm
ــت يا  ــل از ظهر اس ــه قب ــد ك ــن مي كن ــط تعيي فق

aبعد از ظهر (با حروف الفباي كوچك انگليسي)

AM or PM
ــت يا  ــل از ظهر اس ــه قب ــد ك ــن مي كن ــط تعيي فق

Aبعد از ظهر (با حروف الفباي بزرگ انگليسي)

Pساعت و دقيقه را به وقت گرينويچ تعيين مي كند.02:00+

2010-02-12T15:19:21+00:00سال- روز - ماه - ساعت - دقيقه- ثانيه- صدم ثانيهc

Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200سال- روز - ماه - ساعت - دقيقه- ثانيهr

<?php

echo date("d")."<br>";

echo date('j')."<br>";

echo date("z")."<br>";

echo date("Y")."<br>";

echo date('y')."<br>";

echo date("a")."<br>";

echo date("A")."<br>";

echo date('P')."<br>";

echo date("c")."<br>";

echo date("r")."<br>";

?>
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شكل9-7 

تمرين:
ــيد كه زمان جاري سيستم را برحسب ساعت و دقيقه به وقت  برنامه اي بنويس

گرينويچ، چاپ كند.

time 2-2-9 تابع 
اين تابع درPHP  لحظه جاري را به صورت يك عدد صحيح شامل ثانيه، دقيقه، ساعت، 

روز، ماه و سال به وقت گرينويچ نشان مي دهد. 
كد زير را اجرا كنيد:

<?php  

$Now = time();

echo  $Now;

?>

شكل9-8 
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تابع() time  به تنهايي كاربرد كمي دارد اما مي تواند با توابع ديگر به منظور تبديل ساعت 
ــاس اختالف زماني كه با گرينويچ دارند، مورد استفاده قرار بگيرد. نواحي مختلف براس

           3-9 توابع عددي 

 abs ()1-3-9 تابع
اين تابع قدر مطلق پارامتر ورودي خود را محاسبه مي كند. 

<?php

$num1 = -243;

echo ("$num1"."<br>");

$num2 = abs($num1);

echo "$num2"."<br>";

?>

شكل9-9 
floor() 2-3-9 تابع

اين تابع عددي را كه به عنوان پارامتر ورودي دريافت مي كند به عدد صحيح كوچك تر 
تبديل كرده و مقدار اعشار آن را از بين مي برد.

مثال زير با استفاده از پارامترهاي مختلف، رفتار اين تابع را به خوبي نشان مي دهد.
 مثال:

<?php

echo(floor(0.60) . "<br />");

echo(floor(0.40) . "<br />");

echo(floor(5) . "<br />");

echo(floor(5.1) . "<br />");

echo(floor(-5.1) . "<br />");

echo(floor(-5.9))

 ?>
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خروجي:
0

0

5

5

   -6

        -6

fmod() 2-3-9 تابع
اين تابع دو پارامتر را دريافت مي كند و باقيمانده حاصل تقسيم پارامتر اول بر پارامتر 

دوم را بر مي گرداند.

 مثال:
<?php

$r = fmod(15,2);

echo $r

?>

خروجي:
1

 max()4-3-9 تابع
اين تابع دو پارامتر را به عنوان ورودي دريافت مي كند، سپس عدد بزرگ تر را به عنوان 

خروجي بر مي گرداند.
 مثال:

<?php

echo(max(5,7) . "<br />");

echo(max(-3,5) . "<br />");

echo(max(-3,-5) . "<br />");
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echo(max(7.25,7.30))

?>

خروجي:
7

5

   -3

      7.3

 min()5-3-9 تابع
ــپس عدد كوچك تر را به  ــن تابع دو پارامتر را به عنوان ورودي دريافت مي كند، س اي

عنوان خروجي برمي گرداند.

 rand()6-3-9 تابع
از تابع ()rand براي توليد اعداد صحيح تصادفي استفاده مي شود.

اگر اين تابع بدون پارامتر ورودي فراخواني شود، عددي كه توليد مي شود مقداري بين 
صفر و بيشترين عدد صحيح روي سيستم را خواهد داشت، اما چنانچه بخواهيد محدوده 
ــخصي براي توليد اعداد تصادفي درنظر بگيريد بايد دو پارامتر ابتدا و انتهاي محدوده  مش

را  به عنوان ورودي تابع قرار دهيد.
ــه طور مثال حاصل فراخواني تابع به صورت()rand  عدد تصادفي صحيح و بزرگ تر  ب
از صفر خواهد بود، اما با فراخواني تابع به شكل rand(10,100) عددي تصادفي در محدوده 

بين 10 و  100 توليد خواهد كرد.
مثال:

<?php

echo(rand() . "<br />");

echo(rand() . "<br />");

echo(rand(10,100)) . "<br />");

echo(rand(100,300))

?>
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خروجي:
    2776

  37974

35

    186

 round()7-3-9 تابع
اين تابع اعداد اعشاري را به نزديك ترين اعداد صحيح تبديل مي كند.

 مثال:
<?php

echo(round(0.60) . "<br />");

echo(round(0.50) . "<br />");

echo(round(0.49) . "<br />");

echo(round(-4.40) . "<br />");

echo(round(-4.60))

?>

خروجي:
1

1

0

-4

-5

                4-9 تعريف توابع جديد

همان طور كه مالحظه كرديد در زبان PHP توابعي وجود دارند كه در روند برنامه نويسي 
ــاختار اوليه زبان PHP نيستند و به دليل  ــياري از اين توابع جزء س به ما كمك مي كنند، بس

متن باز بودن به ساختار آن اضافه شده اند. 
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فرض كنيد مي خواهيد يك سري عمليات مشخص را به دفعات در برنامه خود استفاده 
كنيد، مي توانيد بدون نياز به درج كدهاي تكراري براي خود يك تابع بسازيد كه عمليات 

كدنويسي را براي شما راحت تر كند.
ساختار كلي تعريف تابع جديد به شكل زير است: 

 function(پارامترهاي ورودي) نام تابع
}
بدنه تابع
{

ــام تابع را خالي  ــد مي توانيد پرانتزهاي جلوي ن ــته باش اگر تابع پارامتر ورودي نداش
بگذاريد.

برنامه زير يك تابع ساده با نامhello  مي سازد كه عبارت(!hello,welcome)  را در خروجي 
چاپ مي كند.

function hello()

}
echo ("hello , welcome!");

}

ــتيد كافي است نام تابع را  ــتن تابع، در برنامه هر جايي كه نياز به تابع داش پس از نوش
بنويسيد، به اين عمل فراخواني تابع گفته مي شود.

<?php  

function hello()

{

echo ("hello , welcome!");

}

hello();

?>

همان طور كه اشاره شد تابع مي تواند پارامتر يا پارامترهايي را به عنوان ورودي داشته باشد.
فرض كنيد مي خواهيم در صفحه مرورگر با استفاده از يك تابع پيغام خوشامدگويي



186
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى

نام استاندارد: طراح صفحات وب(پيشرفته)
شماره: 2 /4 / 15- ف، هـ 

به كاربر به همراه نام او ظاهر شود، در اين صورت نام كاربر به عنوان پارامتر ورودي 
در اختيار تابع قرار مي گيرد: 

<?php

function hello($name)

{

echo ("hello , welcome!"."$name");

}

$myname="mina";

hello($myname);

?>

برخي از توابع هستند كه عبارت خاصي را چاپ نمي كنند و فقط يك مقدار را به عنوان 
ــازي اين گونه توابع از دستور return استفاده مي شود. خروجي برمي گردانند. براي پياده س

ساختار كلي اين گونه توابع به صورت زير است: 
function (پارامترهاي ورودي) نام تابع
}
بدنه تابع
return "متغيري كه بايد برگشت داده شود" ;
{

ــدد را دريافت كند و حاصل  ــازي كنيم به طوري كه دو ع مي خواهيم يك تابع پياده س
ضرب آن ها را برگرداند، سپس حاصل را در خارج از تابع چاپ كند: 

<?php

function calc($n,$m)

{

$p = $n*$m;

return $p;

}

$n1=10;
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$n2=43;

$n3 = calc($n1,$n2);

echo $n3;

?>

ــت كه به ترتيب با اعداد 10  ــده اس در كد فوق دو متغير با نام هايn1  و n2 تعريف ش
ــر ورودي (43 و 10) فراخواني  ــپس تابع ()calc با دو پارامت ــده اند، س و 43 مقداردهي ش

مي شود.
ــط دستور       ــده، توس ــبه ش درون تابع()calc  حاصلضرب اين دو پارامتر ورودي محاس

return برگردانده مي شود.

ــط دستور return در متغير n3 قرار داده  ــده توس درون برنامه اصلي مقدار برگردانده ش
ــتور echo مقدار اين متغير در خروجي چاپ  ــطر آخر برنامه توسط دس ــود و در س مي ش

مي شود.
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وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى

نام استاندارد: طراح صفحات وب(پيشرفته)
شماره: 2 /4 / 15- ف، هـ 

واژ ه نامه
 

Absolute قدر مطلق
Lengthطول 

Lowercase  حروف كوچك
Uppercase  حروف بزرگ  

خالصه مطالب

ــايت هاي پويا به صورت متني  ــه دليل اين كه اغلب اطالعات ورودي كاربران در س • ب
ــام دهد، اغلب اين  ــد پردازش هاي الزم را روي آن ها انج ــد بتوان ــود، PHP باي وارد مي ش

پردازش ها توسط توابع از پيش تعريف شده انجام مي شوند.
• تابع رشته اي strlen به منظور محاسبه طول رشته  اي به كار مي رود كه به عنوان پارامتر 

ورودي به تابع داده مي شود.
ــر ورودي مي گيرد، به حروف بزرگ  ــته اي را كه به عنوان پارامت • تابع strtoupper رش

تبديل مي كند.
ــته اي را كه به عنوان پارامتر ورودي مي گيرد، به حروف كوچك  • تابع strtolower رش

تبديل مي كند.
ــوان پارامتر ورودي مي گيرد به حرف  ــرف اول عبارتي را كه به عن ــع() ucfirst  ح • تاب

بزرگ تبديل مي كند.
ــه حرف بزرگ تبديل  ــرف اول تمام كلمات عبارت ورودي را ب ــع() ucword  ح • تاب

مي كند.
ــتفاده از پارامترهاي  ــت، اين تابع با اس • تابع  () dateيكي از توابع پركاربرد درPHP  اس

دريافتي نحوه نمايش تاريخ و زمان را تعيين مي كند. 



189 پيمانه مهارتى: طراحى صفحات وب(پيشرفته)
واحد كارنهم: كار با توابع

آزمون نظري

1 - نوع داده اي كه توسط  تابع () strlen برگردانده مي شود، چيست؟ 
الف- رشته اي            ب- boolean     ج- عددي      د- منطقي 

2 - خروجي تابع    strlen ("h-e-l-l-o") چيست؟ 
الف- 9               ب- 5     ج- hello      د-  -

3 - نتيجه تابع strtoupper ("Hello Word!") چيست؟ 
                                                          HELLOWORD-ب                        helloword -الف

hello word -د                          HELLO WORD -ج
4 - كدام يك از گزينه هاي زير نمي تواند خروجي تابع date ("d") باشد؟ 

الف-  12               ب- 01       ج- 29      د- 1
5 - خروجي كدام يك از توابع زير هميشه يك عدد مثبت است؟ 

 date () -ب                           abs () -الف
strtoupper () -د                          ucfirst () -ج

6 - به منظور محاسبه قدر مطلق يك عدد از چه تابعي استفاده مي شود؟ 
 abs () -ب                          date ()  -الف

ج- () absolute                          د- ب و ج 
7 - كدام يك از توابع زير براي توليد اعداد تصادفي به كار مي رود؟ 

abs () -ب                          round ()  -الف
 floor() -د                          rand () -ج  

8 - كدام يك از مقادير زير توسط تابع  ;fmod(25,4) برگردانده مي شود؟ 
الف-  1               ب-2         ج- 3       د- 6 



190
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى

نام استاندارد: طراح صفحات وب(پيشرفته)
شماره: 2 /4 / 15- ف، هـ 

آزمون عملي

ــيد كه يك رشته را به عنوان ورودي دريافت كند، سپس به تعداد  1 - برنامه اي بنويس
طول رشته، همان رشته را در خروجي نمايش دهد.

ــازي كنيد، طوري كه پارامتر ورودي تابع يك  ــؤال اول را با تابع پياده س 2 - برنامه س
رشته باشد.

ــت مي كند به حروف  ــته را كه به عنوان پارامتر درياف ــيد كه هر رش ــي بنويس 3 - تابع
كوچك تبديل كند، سپس در برنامه با دو پارامتر ورودي مختلف آن را فراخواني كنيد.

4 - زمان و تاريخ جاري سيستم را به طور كامل در صفحه مرورگر نشان دهيد. 


