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 arrayتابع  

array(key=>value,key=>value,key=>value, ...) 

 مقدار بازگشتی

 پارامترهای ورودی.بازگرداندن یک آرایه با  

 توضیحات

ای و های عددی، کلیدهای نامگذاری شده رشتهها شامل اندیسشود. انواع آرایهاین تابع برای ساخت یک آرایه استفاده می

 باشد.)آرایه تودرتو( میهای چند بعدی آرایه

 4از نسخه  :  PHPنسخه 

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات نام پارامتر شماره 

1 key )کلید )عدد یا رشته   

2 value مقدار   

 مثال 

$cars = array("Volvo","BMW","Toyota");  

print_r($cars); 

echo "<br>"; 

echo "I like " . $cars[0] . ", " . $cars[1] . " and " . $cars[2] . "."; 

 خروجی

Array ( [0] => Volvo [1] => BMW [2] => Toyota ) 

I like Volvo, BMW and Toyota.  
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 array_change_key_caseتابع  

array_change_key_case(array, case) 

 مقدار بازگشتی

 کلیدهای آن.بازگرداندن یک آرایه با حروف کوچک یا بزرگ شده  

 توضیحات

 .تغییر کلیدهای یک آرایه به حروف کوچک یا بزرگ

 4.2از نسخه  :  PHPنسخه 

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات نام پارامتر شماره 

1 array پاس داده میآرایه    شود.ای که بعنوان ورودی 

2 case 

را بعنوان    CASE_LOWERو   CASE_UPPERیکی از دو مقدار 

پیشفرض ورودی دریافت می   CASE_LOWERکند، که مقدار 
 باشد.می

  

 مثال 

$age = array("Peter"=>"35","Ben"=>"37","Joe"=>"43"); 
print_r(array_change_key_case($age, CASE_LOWER)); 

 خروجی

Array ( [peter] => 35 [ben] => 37 [joe] => 43 ) 
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 array_chunkتابع  

array_chunk(array, size, preserve_key) 

 مقدار بازگشتی

عناصر برابر است.چند بعدی که با صفر شروع میبازگرداندن یک آرایه    شوند، و دارای 

 توضیحات

 کند.یک آرایه را در چند آرایه جدید تقسیم می

 4.2از نسخه  :  PHPنسخه 

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات نام پارامتر شماره 

1 array پاس داده میآرایه    شود.ای که بعنوان ورودی 

2 size  کند.را مشخص می  آرایه مستقلعدد صحیحی که اندازه هر   

3 preserve_key 

باعث   Trueپذیرد، مقدار  را می Falseو  Trueیکی از دو مقدار 

شود. مقدار پیشفرض ها بصورت عددی میاندیس گذاری از اول اِلمان

False .است 
  

 مثال 

$cars = array("Volvo","BMW","Toyota","Honda","Mercedes","Opel"); 

$age = array("Peter"=>"35","Ben"=>"37","Joe"=>"43","Harry"=>"50"); 

print_r(array_chunk($cars, 2)); 

print_r(array_chunk($age, 2, true)); 

 خروجی

Array ( [0] => Array ( [0] => Volvo [1] => BMW ) [1] => Array ( [0] => Toyota [1]

 => Honda ) [2] => Array ( [0] => Mercedes [1] => Opel ) ) 

Array ( [0] => Array ( [Peter] => 35 [Ben] => 37 ) [1] => Array ( [Joe] => 43 [Ha

rry] => 50 ) ) 
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 array_columnتابع  

array_column(array, column_key, index_key) 

 مقدار بازگشتی

 ای از مقادیر یک ستون واحد.بازگرداندن آرایه

 توضیحات

 کند.مقادیر را از یک ستون واحد در یک آرایه وارد می

 5.5خه  از نس:  PHPنسخه 

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات نام پارامتر شماره 

1 input 
پاس داده میآرایه ای از تواند آرایه)که می  شودای که بعنوان ورودی 

 .اشیا، باشد(
  

2 column_key 
شماره اندیس یا نام کلید ستون از مقادیر بازگشتی. برای بازگرداندن  

 قرار داد.  NULLتوان این مقدار را برابر ها میکامل آرایه
  

 index_key   .بعنوان اندیس یا کلیدهای آرایه بازگشتی    ستون مورد استفاده 

 مثال 

$a = array( 

    array( 

        'id' => 5698, 

        'first_name' => 'Peter', 

        'last_name' => 'Griffin', 

    ), 

    array( 

        'id' => 4767, 

        'first_name' => 'Ben', 

        'last_name' => 'Smith', 

    ) 

); 

$last_names = array_column($a, 'last_name', 'id'); 

print_r($last_names); 

 خروجی

Array  (  [5698] => Griffin, [4767] => Smith  ) 
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 array_combineتابع  

array_combine(keys, values) 

 مقدار بازگشتی

 که از دو آرایه اندیس و مقادیر ساخته شده است.بازگرداندن یک آرایه  

 توضیحات

 آرایه مقادیر.ساخت یک آرایه با استفاده از یک آرایه اندیس و یک  

 5از نسخه  :  PHPنسخه 

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات نام پارامتر شماره 

1 keys .آرایه کلیدها   

2 values .آرایه مقادیر   

 مثال 

$fname = array("Peter","Ben","Joe"); 

$age = array("35","37","43"); 

$c = array_combine($fname, $age); 

print_r($c); 

 خروجی

Array ( [Peter] => 35 [Ben] => 37 [Joe] => 43 ) 
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 array_count_valuesتابع  

array_count_values(array) 

 مقدار بازگشتی

بود.بازگرداندن یک آرایه   بوده و تعداد تکرارهای آن بعنوان مقدار آرایه خواهد   که کلیدهای آن مقادیر آرایه ورودی 

 توضیحات

 کند.این تابع تعداد دفعات تکرار هر مقدار را در آرایه شمارش می

 4از نسخه  :  PHPنسخه 

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات نام پارامتر شماره 

1 array پاس داده میآرایه    شود.ای که بعنوان ورودی 

 مثال 

$a = array("A","Cat","Dog","A","Dog"); 

print_r(array_count_values($a)); 

 خروجی

Array ( [A] => 2 [Cat] => 1 [Dog] => 2 ) 
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 array_diffتابع  

array_diff(array1, array2, array3, ...) 

 مقدار بازگشتی

 شامل مقادیری که بین دو یا چند آرایه مشترک نیست.بازگرداندن یک آرایه  

 توضیحات

با آرایه پارامتر دوم و   گرداند.ها را باز میآن موجود در مقدار کند و اختالفمقایسه میها  بعدیآرایه پارامتر اول را 

 4.0.1از نسخه  :  PHPنسخه 

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات نام پارامتر شماره 

1 array1 پاس داده می  آرایه اول که برای مقایسه به    شود.ورودی 

2 array2 پاس داده می    شود.آرایه دوم که برای مقایسه با آرایه اول به ورودی 

3 array3 پاس داده می    شود.آرایه سوم که برای مقایسه با آرایه اول به ورودی 

 مثال 

$a1 = array("a"=>"red","b"=>"green","c"=>"blue","d"=>"yellow"); 

$a2 = array("e"=>"red","f"=>"green","g"=>"blue"); 

$result = array_diff($a1,$a2); 

print_r($result); 

 خروجی

Array ( [d] => yellow ) 

 

 

 

 

 

 

 



 صفحه | 12

 

Hossein Hezami | hossein.hezami@gmail.com 

 array_diff_assocتابع  

array_diff_assoc(array1,array2,array3...) 

 مقدار بازگشتی

 های دوم و بعدی وجود ندارد.در آرایه اول وجود دارد اما در آرایهشامل مقادیری که بازگرداندن یک آرایه  

 توضیحات

با آرایه پارامتر دوم و بعدی  گرداند.ها را باز میآن موجود در اندیس و مقدار کند و اختالفمقایسه می  هاآرایه پارامتر اول را 

 4.3از نسخه  :  PHPنسخه 

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات پارامترنام  شماره 

1 array1 پاس داده می  آرایه اول که برای مقایسه به    شود.ورودی 

2 array2 پاس داده می    شود.آرایه دوم که برای مقایسه با آرایه اول به ورودی 

3 array3 پاس داده می    شود.آرایه سوم که برای مقایسه با آرایه اول به ورودی 

 مثال 

$a1 = array("a"=>"red","k"=>"green","c"=>"blue","d"=>"yellow"); 

$a2 = array("a"=>"red","b"=>"green","c"=>"blue"); 

$result = array_diff_assoc($a1,$a2); 

print_r($result); 

 خروجی

Array ( [k] => green [d] => yellow ) 
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 array_diff_keyتابع  

array_diff_key(array1, array2, array3, ...) 

 مقدار بازگشتی

 های دوم و بعدی وجود ندارد.ها در آرایه اول وجود دارد اما در آرایهشامل مقادیری که اندیس آنبازگرداندن یک آرایه  

 توضیحات

با آرایه پارامتر دوم و بعدی  گرداند.ها را باز میکند و اختالف موجود در اندیس آنمیها مقایسه آرایه پارامتر اول را 

 5.1از نسخه  :  PHPنسخه 

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات نام پارامتر شماره 

1 array1 پاس داده می  آرایه اول که برای مقایسه به    شود.ورودی 

2 array2   پاس    شود.داده میآرایه دوم که برای مقایسه با آرایه اول به ورودی 

3 array3 پاس داده می    شود.آرایه سوم که برای مقایسه با آرایه اول به ورودی 

 مثال 

$a1 = array("a"=>"red","b"=>"green","c"=>"blue"); 

$a2 = array("a"=>"red","c"=>"blue","d"=>"pink"); 

$result = array_diff_key($a1,$a2); 

print_r($result); 

 خروجی

Array ( [b] => green ) 
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 array_diff_uassocتابع  

array_diff_uassoc(array1, array2, array3, ..., myfunction) 

 مقدار بازگشتی

 های دوم و بعدی وجود ندارد.شامل مقادیری که در آرایه اول وجود دارد اما در آرایهبازگرداندن یک آرایه  

 توضیحات

با آرایه پارامتر دوم و بعدیآرایه    گرداند.ها را باز میکند و اختالف موجود در اندیس و مقدار آنها مقایسه میپارامتر اول را 

 5از نسخه  :  PHPنسخه 

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات نام پارامتر شماره 

1 array1 پاس داده می  آرایه اول که برای مقایسه به    شود.ورودی 

2 array2 پاس داده می    شود.آرایه دوم که برای مقایسه با آرایه اول به ورودی 

3 array3 پاس داده می    شود.آرایه سوم که برای مقایسه با آرایه اول به ورودی 

4 myfunction   دو یا چند آرایه را بر عهده دارد.یک تابع فراخوانی شده که مقایسه   

 مثال 

function myfunction($a,$b) 

{ 

    if ($a===$b) 

    { 

        return 0; 

    } 

    return ($a>$b)?1:-1; 

} 

$a1 = array("a"=>"red","b"=>"green","c"=>"blue","d"=>"pink"); 

$a2 = array("d"=>"red","b"=>"green","e"=>"blue","d"=>"gray"); 

$result = array_diff_uassoc($a1,$a2,"myfunction"); 

print_r($result); 

 خروجی

Array ( [a] => red [c] => blue [d] => pink ) 
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 array_diff_ukeyتابع  

array_diff_ukey(array1, array2, array3, ..., myfunction) 

 مقدار بازگشتی

 های دوم و بعدی وجود ندارد.ها در آرایه اول وجود دارد اما در آرایهشامل مقادیری که اندیس آنبازگرداندن یک آرایه  

 توضیحات

با آرایه پارامتر دوم و بعدی  گرداند.ها را باز میموجود در اندیس آنکند و اختالف ها مقایسه میآرایه پارامتر اول را 

 5.1از نسخه  :  PHPنسخه 

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات نام پارامتر شماره 

1 array1 پاس داده می  آرایه اول که برای مقایسه به    شود.ورودی 

2 array2   پاس داده    شود.میآرایه دوم که برای مقایسه با آرایه اول به ورودی 

3 array3 پاس داده می    شود.آرایه سوم که برای مقایسه با آرایه اول به ورودی 

4 myfunction 
دو یا چند آرایه را کلید )اندیس(  یک تابع فراخوانی شده که مقایسه  

   بر عهده دارد.

 مثال 

function myfunction($a,$b) 

{ 

    if ($a===$b) 

    { 

        return 0; 

    } 

    return ($a>$b)?1:-1; 

} 

$a1 = array("a"=>"red","b"=>"green","c"=>"blue","d"=>"pink"); 

$a2 = array("d"=>"red","b"=>"green","e"=>"blue","d"=>"gray"); 

$result = array_diff_ukey($a1,$a2,"myfunction"); 

print_r($result); 

 خروجی

Array ( [a] => red [c] => blue ) 
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 array_fillتابع  

array_fill(index, number, value) 

 مقدار بازگشتی

 مقادیر پر شده.بازگرداندن یک آرایه با  

 توضیحات

 پرکردن یک آرایه با مقادیر.

 4.2از نسخه  :  PHPنسخه 

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات نام پارامتر شماره 

1 index کند.اولین اندیس آرایه بازگشتی را مشخص می   

2 number  شود.هایی که به آرایه مورد نظر اضافه میاِلمانتعداد   

3 value   شوند.های آرایه با آن پر میاِلمانمقداری که   

 مثال 

$a1 = array_fill(3,4,"blue"); 

$b1 = array_fill(0,1,"red"); 

print_r($a1); 

echo "<br>"; 

print_r($b1); 

 خروجی

Array ( [3] => blue [4] => blue [5] => blue [6] => blue ) 

Array ( [0] => red ) 
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 array_fill_keysتابع  

array_fill_keys(keys, value) 

 مقدار بازگشتی

 از پارا متر دوم و کلیدهای پارامتر اول. مقادیر پر شدهبازگرداندن یک آرایه با  

 توضیحات

 مقدار متناظر پارامتر دوم و کلیدهای متناظر پارامتر اول.پرکردن یک آرایه با  

 5.2از نسخه  :  PHPنسخه 

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات نام پارامتر شماره 

1 keys پاس داده می  کلید به  ای که بعنوانآرایه    شود.ورودی 

2 value 
یک متغیر از نوع داده آرایه یا رشته که به مقدار متناظر کلیدها  

 شود.نگاشت می
  

 مثال 

$keys = array("a","b","c","d"); 

$a1 = array_fill_keys($keys,"blue"); 

print_r($a1); 

 خروجی

Array ( [a] => blue [b] => blue [c] => blue [d] => blue ) 
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 array_filterتابع  

array_filter(array, callbackfunction, flag) 

 مقدار بازگشتی

 از مقدار بازگشتی تابع پارامتر دوم.بازگرداندن یک آرایه  

 توضیحات

پاس داده میهای آرایه به تابع فراخوانی شده در اِلمانهر یک از    شود.پارامتر دوم 

 اضافه گردید.  flagپارامتر  5.6از نسخه    : تغییرات،  4.0.6از نسخه  :  PHPنسخه 

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات نام پارامتر شماره 

1 array پاس داده می  ای که بعنوانآرایه    شود.ورودی 

2 callbackfunction  های آرایه.اِلمانتابع فراخوانی شده جهت دریافت هر یک از   

3 flag 

و  ARRAY_FILTER_USE_KEYیکی از دو مقدار 

ARRAY_FILTER_USE_BOTH    را بعنوان ورودی دریافت

فقط کلیدهای    ARRAY_FILTER_USE_KEYکند، که مقدار  می

دهد و مقدار )اندیس( آرایه را به تابع پارامتر دوم پاس می
ARRAY_FILTER_USE_BOTH   هر دو مقدار و کلید را به تابع

است و  0دهد. که بصورت پیشفرض مقدار این پارامتر برابر پاس می

 نماید.فقط مقادیر را ارسال می

  

 مثال 

function test_odd($var) 

{ 

    return($var & 1); 

} 

$a1 = array(1,3,2,3,4); 

print_r(array_filter($a1,"test_odd")); 

 خروجی

Array ( [0] => 1 [1] => 3 [3] => 3 ) 
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 array_flipتابع  

array_flip(array) 

 مقدار بازگشتی

 های آن بعنوان مقادیر متناظر قرار گرفته است.ای که مقادیر آن بعنوان اندیس و اندیسبازگرداندن یک آرایه

 توضیحات

باهم  این تابع مقادیر و کلیدهای  کند.جا میجابه  متناظر یک آرایه را 

 4از نسخه  :  PHPنسخه 

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات نام پارامتر شماره 

1 array پاس داده می  ای که بعنوانآرایه    شود.ورودی 

 مثال 

$a1 = array("a"=>"red","b"=>"green","c"=>"blue","d"=>"yellow"); 

$result = array_flip($a1); 

print_r($result); 

 خروجی

Array ( [red] => a [green] => b [blue] => c [yellow] => d ) 
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 array_intersectتابع  

array_intersect(array1, array2, array3, ...) 

 مقدار بازگشتی

 وجود دارد.های بعدی  و آرایهشامل مقادیری که در آرایه اول بازگرداندن یک آرایه  

 توضیحات

با آرایه پارامتر دوم و بعدی  گرداند.ها را باز میکند و اشتراک موجود در مقادیر آنها مقایسه میآرایه پارامتر اول را 

 4.0.1از نسخه  :  PHPنسخه 

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات نام پارامتر شماره 

1 array1 پاس داده می  آرایه اول که برای مقایسه به    شود.ورودی 

2 array2 پاس داده می    شود.آرایه دوم که برای مقایسه با آرایه اول به ورودی 

3 array3 پاس داده می    شود.آرایه سوم که برای مقایسه با آرایه اول به ورودی 

 مثال 

$a1 = array("a"=>"red","b"=>"green","c"=>"blue","d"=>"yellow"); 

$a2 = array("e"=>"red","f"=>"green","g"=>"blue"); 

$result = array_intersect($a1,$a2); 

print_r($result); 

 خروجی

Array ( [a] => red [b] => green [c] => blue ) 
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 array_intersect_assocتابع  

array_intersect_assoc(array1, array2, array3, ...) 

 مقدار بازگشتی

 های بعدی وجود دارد.شامل مقادیری که در آرایه اول و آرایهبازگرداندن یک آرایه  

 توضیحات

با آرایه پارامتر دوم و بعدی  گرداند.ها را باز میآنهای  و اندیسکند و اشتراک موجود در مقادیر ها مقایسه میآرایه پارامتر اول را 

 4.3از نسخه  :  PHPنسخه 

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات نام پارامتر شماره 

1 array1 پاس داده می  آرایه اول که برای مقایسه به    شود.ورودی 

2 array2 پاس داده می    شود.آرایه دوم که برای مقایسه با آرایه اول به ورودی 

3 array3 پاس داده می    شود.آرایه سوم که برای مقایسه با آرایه اول به ورودی 

 مثال 

$a1 = array("a"=>"red","b"=>"green","c"=>"blue","d"=>"yellow"); 

$a2 = array("a"=>"red","b"=>"green","c"=>"blue"); 

$result = array_intersect_assoc($a1,$a2); 

print_r($result); 

 خروجی

Array ( [a] => red [b] => green [c] => blue ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صفحه | 22

 

Hossein Hezami | hossein.hezami@gmail.com 

 array_intersect_keyتابع  

array_intersect_key(array1, array2, array3, ...) 

 مقدار بازگشتی

 های بعدی وجود دارد.در آرایه اول و آرایههای آن اندیسشامل مقادیری که بازگرداندن یک آرایه  

 توضیحات

با آرایه پارامتر دوم و بعدی  گرداند.میها را باز های آنکند و اشتراک موجود در اندیسها مقایسه میآرایه پارامتر اول را 

 5.1از نسخه  :  PHPنسخه 

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات نام پارامتر شماره 

1 array1 پاس داده می  آرایه اول که برای مقایسه به    شود.ورودی 

2 array2 پاس داده می    شود.آرایه دوم که برای مقایسه با آرایه اول به ورودی 

3 array3   پاس داده میآرایه سوم که    شود.برای مقایسه با آرایه اول به ورودی 

 مثال 

$a1 = array("a"=>"red","b"=>"green","c"=>"blue"); 

$a2 = array("a"=>"red","c"=>"blue","d"=>"pink"); 

$result = array_intersect_key($a1,$a2); 

print_r($result); 

 خروجی

Array ( [a] => red [c] => blue ) 
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 array_intersect_uassocتابع  

array_intersect_uassoc(array1, array2, array3, ..., myfunction) 

 مقدار بازگشتی

 وجود.ها  های دوم و بعدیو آرایه شامل مقادیری که در آرایه اولبازگرداندن یک آرایه  

 توضیحات

با آرایه پارامتر دوم و بعدی باز میموجود در اندیس و مقدار آن  اشتراککند و ها مقایسه میآرایه پارامتر اول را   گرداند.ها را 

 5از نسخه  :  PHPنسخه 

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات نام پارامتر شماره 

1 array1 پاس داده می  آرایه اول که برای مقایسه به    شود.ورودی 

2 array2 پاس داده می    شود.آرایه دوم که برای مقایسه با آرایه اول به ورودی 

3 array3 پاس داده می    شود.آرایه سوم که برای مقایسه با آرایه اول به ورودی 

4 myfunction  دارد.یک تابع فراخوانی شده که مقایسه دو یا چند آرایه را بر عهده   

 مثال 

function myfunction($a,$b) 

{ 

    if ($a===$b) 

    { 

        return 0; 

    } 

    return ($a>$b)?1:-1; 

} 

$a1 = array("a"=>"red","b"=>"green","c"=>"blue"); 

$a2 = array("d"=>"red","b"=>"green","e"=>"blue"); 

$result = array_intersect_uassoc($a1,$a2,"myfunction"); 

print_r($result); 

 خروجی

Array ( [b] => green ) 
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 array_intersect_ukeyتابع  

array_intersect_ukey(array1, array2, array3, ...) 

 مقدار بازگشتی

 های بعدی وجود دارد.در آرایه اول و آرایه هاکه اندیس آن شامل مقادیری کهبازگرداندن یک آرایه  

 توضیحات

با آرایه پارامتر دوم و بعدی  گرداند.ها را باز میهای آنکند و اشتراک موجود در اندیسها مقایسه میآرایه پارامتر اول را 

 5.1از نسخه  :  PHPنسخه 

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات نام پارامتر شماره 

1 array1 پاس داده می  آرایه اول که برای مقایسه به    شود.ورودی 

2 array2 پاس داده می    شود.آرایه دوم که برای مقایسه با آرایه اول به ورودی 

3 array3 پاس داده می    شود.آرایه سوم که برای مقایسه با آرایه اول به ورودی 

4 myfunction 
مقایسه کلید )اندیس( دو یا چند آرایه را یک تابع فراخوانی شده که 

   بر عهده دارد.

 مثال 

function myfunction($a,$b) 

{ 

    if ($a===$b) 

    { 

        return 0; 

    } 

    return ($a>$b)?1:-1; 

} 

$a1 = array("a"=>"red","b"=>"green","c"=>"blue"); 

$a2 = array("a"=>"blue","b"=>"black","e"=>"blue"); 

$result = array_intersect_ukey($a1,$a2,"myfunction"); 

print_r($result); 

 خروجی

Array ( [a] => red [b] => green ) 
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 array_is_listتابع  

array_is_list(array) 

 مقدار بازگشتی 

 Boolean (True / False.)مقدار بازگرداندن یک  

 توضیحات

 کند پارامتر ورودی یک لیست است یا خیر.بررسی می

 8.1.0از نسخه  :  PHPنسخه 

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات نام پارامتر شماره 

1 array پاس داده میآرایه    شود.ای که بعنوان ورودی 

 مثال 

array_is_list([]); // true 

array_is_list(['apple', 2, 3]); // true 

array_is_list([0 => 'apple', 'orange']); // true 

// The array does not start at 0 

array_is_list([1 => 'apple', 'orange']); // false 

// The keys are not in the correct order 

array_is_list([1 => 'apple', 0 => 'orange']); // false 

// Non-integer keys 

array_is_list([0 => 'apple', 'foo' => 'bar']); // false 

// Non-consecutive keys 

array_is_list([0 => 'apple', 2 => 'bar']); // false 

 روجیخ

true 

true 

true 

false 

false 

false 
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 array_key_existsتابع  

array_key_exists(key, array) 

 مقدار بازگشتی 

 Boolean (True / False.)مقدار بازگرداندن یک  

 توضیحات

را بر  Falseو در غیر این صورت مقدار  Trueپارامتر دوم جستجو کرده و در صورت یافتن مقدار های آرایه  پارامتر اول را در اندیس

 گرداند.می

 4.0.7از نسخه  :  PHPنسخه 

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات نام پارامتر شماره 

1 key جستجو خواهد شد.های آرایه  مقداری که در اندیس   

2 array پاس داده میآرایه    شود.ای که بعنوان ورودی 

 مثال 

$a = array("Volvo"=>"XC90","BMW"=>"X5"); 

if(array_key_exists("Volvo",$a)) 

{ 

    echo "Key exists!"; 

} 

else 

{ 

    echo "Key does not exist!"; 

} 

 خروجی

Key exists! 
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 array_key_firstتابع  

array_key_first(array) 

 مقدار بازگشتی

 کلید اولین اِلمان آرایه.بازگرداندن  

 توضیحات

 گرداند.گر داخلی آرایه، اولین کلید یک آرایه را به ما باز میاین تابع بدون تغییر اشاره

 7.3از نسخه  :  PHPنسخه 

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات نام پارامتر شماره 

1 array پاس داده میآرایه    شود.ای که بعنوان ورودی 

 مثال 

$names = array("a"=>"Hossein","b"=>"Reza","c"=>"Mohammad"); 

echo array_key_first($names); 

 خروجی

a 
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 array_key_lastتابع  

array_key_last(array) 

 مقدار بازگشتی

 آخرین اِلمان آرایه.کلید  بازگرداندن  

 توضیحات

 گرداند.گر داخلی آرایه، آخرین کلید یک آرایه را به ما باز میاین تابع بدون تغییر اشاره

 7.3از نسخه  :  PHPنسخه 

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات نام پارامتر شماره 

1 array پاس داده میآرایه    شود.ای که بعنوان ورودی 

 مثال 

$names = array("a"=>"Hossein","b"=>"Reza","c"=>"Mohammad"); 

echo array_key_last($names); 

 خروجی

c 
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 array_keysتابع  

array_keys(array, value, strict) 

 مقدار بازگشتی

 هایش.از اندیسبازگرداندن یک آرایه با  

 توضیحات

 گرداند.میکلیدهای )اندیس( یک آرایه را بر 

 4از نسخه  :  PHPنسخه 

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات نام پارامتر شماره 

1 array پاس داده میآرایه    شود.ای که بعنوان ورودی 

2 value 
های متناظر  شود و تنها اندیسمقداری که در مقادیر آرایه جستجو می

بازگردانده می  شود.با این مقدار، 
  

3 strict 

بکار میرود و دو مقدار  این پارام پارامتر دوم    Falseو    Trueتر همراه 

ها را بستگی  اندیس  Trueکند. که مقدار  را بعنوان ورودی دریافن می

بر می (. و  " نخواهد بود5"برابر رشته  5گرداند )عدد  نوع داده مقدار 
 ندارد.باشد وابستگی به نوع داده  که مقدار پیشفرض می Falseمقدار 

  

 مثال 

$a = array("Volvo"=>"XC90","BMW"=>"X5","Toyota"=>"Highlander"); 

print_r(array_keys($a)); 

 خروجی

Array ( [0] => Volvo [1] => BMW [2] => Toyota ) 
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 array_mapتابع  

array_map(myfunction, array1, array2, array3, ...) 

 مقدار بازگشتی

 ها اثر گذاشته است.های آنها که تابع پارامتر اول بر روی اِلمانآرایه پارامتر دوم و بعدیمقادیر بازگرداندن یک آرایه با  

 توضیحات

 دهد.میهای یک یا چند آرایه را به تابع پارامتر اول پاس  این تابع اِلمان

 4.0.6از نسخه  :  PHPنسخه 

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات نام پارامتر شماره 

1 myfunction 
پارامتر اول که کلیه اِلمان ها به آن های آرایهیک تابع بعنوان ورودی 

 شوند.پاس داده می
  

2 array1 پاس داده میاول   آرایه    شود.که بعنوان ورودی 

3 array2 پاس داده میدوم  ای آرایه    شود.که بعنوان ورودی 

4 array3 پاس داده می  سوم ایآرایه    شود.که بعنوان ورودی 

 مثال 

function myfunction($num) 

{ 

    return($num*$num); 

} 

$a = array(1,2,3,4,5); 

print_r(array_map("myfunction",$a)); 

 خروجی

Array ( [0] => 1 [1] => 4 [2] => 9 [3] => 16 [4] => 25 ) 
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 array_mergeتابع  

array_merge(array1, array2, array3, ...) 

 مقدار بازگشتی

 ترکیب شده از یک یا چند آرایه.مقادیر بازگرداندن یک آرایه با  

 توضیحات

ها کلیدهای یکسان  و بعدی اول و دومکه در آرایه   هاییمقادیر اِلمانکند. بطوریکه  های یک یا چند آرایه را باهم ادغام میاِلمان

 جایگزین خواهد شد.ها  و بعدیداشته باشند، مقدار اِلمان آرایه دوم 

پارامترهای نوع آرایه را می 5از نسخه   تغییرات :،  4از نسخه  :  PHPنسخه   پذیرد.این تابع فقط 

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات نام پارامتر شماره 

1 array1 پاس داده میاول   آرایه    شود.که بعنوان ورودی 

2 array2 پاس داده میدوم  ای آرایه    شود.که بعنوان ورودی 

3 array3 پاس داده می  سوم ایآرایه    شود.که بعنوان ورودی 

 مثال 

$a1 = array("a"=>"red","b"=>"green"); 

$a2 = array("c"=>"blue","b"=>"yellow"); 

print_r(array_merge($a1,$a2)); 

 خروجی

Array ( [a] => red [b] => yellow [c] => blue ) 
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 array_merge_recursiveتابع  

array_merge_recursive(array1, array2, array3, ...) 

 مقدار بازگشتی

 مقادیر ترکیب شده از یک یا چند آرایه.بازگرداندن یک آرایه با  

 توضیحات

بعدیمقادیر اِلماناگر  کند. بطوریکه  های یک یا چند آرایه را باهم ادغام میاِلمان ها کلیدهای یکسان  هایی که در آرایه اول و دوم و 

 خواهد شد.نها جایگزین  داشته باشند، مقدار اِلمان آرایه دوم و بعدی

 4.0.1از نسخه  :  PHPنسخه 

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات نام پارامتر شماره 

1 array1 پاس داده میاول   آرایه    شود.که بعنوان ورودی 

2 array2 پاس داده میدوم  ای آرایه    شود.که بعنوان ورودی 

3 array3 پاس داده می  سوم ایآرایه    شود.که بعنوان ورودی 

 مثال 

$a1 = array("a"=>"red","b"=>"green"); 

$a2 = array("c"=>"blue","b"=>"yellow"); 

print_r(array_merge_recursive($a1,$a2)); 

 خروجی

Array ( [a] => red [b] => Array ( [0] => green [1] => yellow ) [c] => blue ) 
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 array_multisortتابع  

array_multisort(array1, sortorder, sorttype, array2, array3, ...) 

 مقدار بازگشتی

 Boolean (True / False.)مقدار بازگرداندن یک  

 توضیحات

ای حفظ در هنگام مرتب سازی کلیدهای رشته  گرداند.میبه ما باز را بصورت صعودی  رایه مرتب سازی شدهآ  یا چند  این تابع یک

بعد از هر آرایه را می  sorttypeو   sortorderهمچنین دو پارامتر   بازنویسی خواهند شد. 0شوند اما کلیدهای عددی از می توان 

پارامتر را استفاده خواهد کرد. بکار برده نشود هر آرایه مقادیر پیشفرض این دو   بکار برد که اگر 

اضافه   SORT_FLAG_CASEو  SORT_NATURALنوع مرتب سازی  5.4از نسخه   تغییرات :،  4از نسخه  :  PHPنسخه 

 اضافه گردید.  SORT_LOCALE_STRINGنوع مرتب سازی  5.3گردید و از نسخه  

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات نام پارامتر شماره 

1 array1 پاس داده میاول   آرایه    شود.که بعنوان ورودی 

2 sortorder 

برای مرتب سازی صعودی و   SORT_ASCیکی از دو مقدار 
SORT_DESC  نزولی را می تواند بعنوان ورودی  برای مرتب سازی 

 دریافت کند.
  

3 sorttype 

نماید و یکی از مقادیر ها را مشخص مینوع مرتب سازی اِلمان
SORT_REGULAR   ،SORT_NUMERIC   ،SORT_STRING  ،

SORT_LOCALE_STRING    ،SORT_NATURAL  ،

SORT_FLAG_CASE تواند دریافت کند.را می 

  

4 array2 پاس داده میدوم  ای آرایه    شود.که بعنوان ورودی 

 مثال 

$a1 = array(1,30,15,7,25); 

$a2 = array(4,30,20,41,66); 

$num = array_merge($a1,$a2); 

array_multisort($num,SORT_DESC,SORT_NUMERIC); 

print_r($num); 

 خروجی

Array ( [0] => 66 [1] => 41 [2] => 30 [3] => 30 [4] => 25 [5] => 20 [6] => 15 [7]

 => 7 [8] => 4 [9] => 1 ) 
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 array_padتابع  

array_pad(array, size, value) 

 مقدار بازگشتی 

 به آن.مقادیر  اضافه شدن تعداد مشخصی  بازگرداندن یک آرایه با

 توضیحات

های جدید قبل از ها با مقداری مشخص به آرایه است. برای اضافه کردن اِلمانکردن تعداد مشخصی از اِلماناین تابع برای اضافه 

 کنیم.های موجود آرایه، در پارامتر دوم از مقدار عددی منفی استفاده میاِلمان

 4از نسخه  :  PHPنسخه 

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات نام پارامتر شماره 

1 array پاس داده میای آرایه    شود.که بعنوان ورودی 

2 size  شود.هایی که به آرایه مورد نظر اضافه میاِلمانتعداد   

3 value   شوند.های آرایه با آن پر میاِلمانمقداری که   

 مثال 

$a = array("red","green"); 

print_r(array_pad($a,-5,"blue")); 

 خروجی

Array ( [0] => blue [1] => blue [2] => blue [3] => red [4] => green ) 
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 array_popتابع  

array_pop(array) 

 مقدار بازگشتی

 حذف شدن آخرین اِلمان آن.بازگرداندن یک آرایه با  

 توضیحات

 .کنداین تابع آخرین اِلمان یک آرایه را حذف می

 4از نسخه  :  PHPنسخه 

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات نام پارامتر شماره 

1 array پاس داده میای آرایه    شود.که بعنوان ورودی 

 مثال 

$a = array("red","green","blue"); 

array_pop($a); 

print_r($a); 

 خروجی

Array ( [0] => red [1] => green ) 
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 array_productتابع  

array_product(array) 

 مقدار بازگشتی

 عدد که حاصل ضرب مقادیر یک آرایه است.بازگرداندن یک  

 توضیحات

 کند.مقادیر یک آرایه را باهم ضرب میاین تابع 

بازگشتی برای آرایه 5.3.6ه  نسخ  از تغییرات :،  5.1از نسخه  :  PHPنسخه   باشد.یک میعدد  های خالی برابر  مقدار 

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات نام پارامتر شماره 

1 array پاس داده میای آرایه    شود.که بعنوان ورودی 

 مثال 

$a = array(3,1,2); 

echo(array_product($a)); 

 خروجی

6 
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 array_pushتابع  

array_push(array, value1, value2, ...) 

 مقدار بازگشتی

 اضافه شده به انتهای آن.مقادیر بازگرداندن یک آرایه با  

 توضیحات

 شود.این تابع برای اضافه کردن یک یا چند مقدار جدید به انتهای آرایه استفاده می

 تواند فقط با فراخوانی آرایه صدا زده بشود.این تابع می 7.3از نسخه   تغییرات :،  4از نسخه  :  PHPنسخه 

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات نام پارامتر شماره 

1 array پاس داده میای آرایه    شود.که بعنوان ورودی 

2 value1 
های قبل از  )این پارامتر در نسخه  به آرایه یک مقدار جهت اضافه شدن

 باشد(.اجباری می 7.3
  

3 value2 .یک مقدار جهت اضافه شدن به آرایه   

 مثال 

$a = array("red","green"); 

array_push($a,"blue","yellow"); 

print_r($a); 

 خروجی

Array ( [0] => red [1] => green [2] => blue [3] => yellow ) 
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 array_randتابع  

array_rand(array, number) 

 مقدار بازگشتی

 تصادفی پر شده از کلیدهای آرایه ورودی.مقادیر بازگرداندن یک آرایه با  

 توضیحات

 شود.تصادفی از آرایه استفاده می  کلید )اندیس(این تابع برای بازگرداندن یک یا چند  

 4از نسخه  :  PHPنسخه 

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات نام پارامتر شماره 

1 array پاس داده میای آرایه    شود.که بعنوان ورودی 

2 number نماید.تعداد کلیدهای تصادفی بازگشتی را مشخص می   

 مثال 

$a = array("red" => 1,"green" => 2,"blue" => 3,"yellow" => 4,"brown" => 5); 

$random_keys = array_rand($a,3); 

print_r($random_keys); 

 خروجی

Array ( [0] => green [1] => blue [2] => yellow ) 
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 array_reduceتابع  

array_reduce(array, myfunction, initial) 

 مقدار بازگشتی

 مقدار بازگشتی تابع صدا زده شده در پارامتر دوم.بازگرداندن  

 توضیحات

پارامتر سوم را این تابع یک   پارامتر اول و مقدار ورودی  پاس  مقادیر آرایه ورودی   دهد. مقدار پارامتر سوممیبه تابع پارامتر دوم 

 شوند.و مقادیر آرایه بعنوان پارامتر دوم با تابع پاس داده می  Callbackبعنوان پارامتر اول تابع 

نوع داده را بپذیرد که قبل از آن فقط نوع داده  پارامتر سوم می 5.3از نسخه    تغییرات :،  4.0.5از نسخه  :  PHPنسخه  تواند انواع 

 پذیرفت.عدد صحیح را می

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات نام پارامتر شماره 

1 array پاس داده میای آرایه    شود.که بعنوان ورودی 

2 myfunction شود.تابعی که مقادیر پارامتر اول و سوم به آن پاس داده می   

3 initial  یک مقدار اولیه جهت پاس دادن به تابعCallback.   

 مثال 

function myfunction($v1,$v2) 

{ 

    return $v1 . "-" . $v2; 

} 

$a = array("Dog","Cat","Horse"); 

print_r(array_reduce($a,"myfunction","My")); 

 خروجی

My-Dog-Cat-Horse 
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 array_replaceتابع  

array_replace(array1, array2, array3, ...) 

 مقدار بازگشتی

 جایگزین شده.مقادیر بازگرداندن یک آرایه با  

 توضیحات

 کند.مقادیر آرایه اول را با مقادیر آرایه بعدی جایگزین میاین تابع 

 5.3از نسخه  :  PHPنسخه 

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات نام پارامتر شماره 

1 array1 پاس داده میاول   آرایه    شود.که بعنوان ورودی 

2 array2 
مقادیر آرایه اول را شود و که بعنوان ورودی پاس داده می دوم آرایه

 کند.جایگزین می
  

3 array3 
شود و مقادیر آرایه اول  پاس داده می  که بعنوان ورودی  سومای آرایه

 کند.و دوم را جایگزین می
  

 مثال 

$a1 = array("red","green","pink","gray"); 

$a2 = array("blue","yellow"); 

$a3 = array("orange"); 

print_r(array_replace($a1,$a2,$a3)); 

 خروجی

Array ( [0] => orange [1] => yellow [2] => pink [3] => gray ) 
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 array_replace_recursiveتابع  

array_replace_recursive(array1, array2, array3, ...) 

 مقدار بازگشتی

 مقادیر جایگزین شده.بازگرداندن یک آرایه با  

 توضیحات

)اگر برای هر آرایه کلید تعیین نکرده باشید، این تابع کامال   کند.تابع مقادیر آرایه اول را با مقادیر آرایه بعدی جایگزین میاین 

 کند(عمل می  ()array_replaceمشابه تابع 

 5.3از نسخه  :  PHPنسخه 

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات نام پارامتر شماره 

1 array1 پاس داده میاول   آرایه    شود.که بعنوان ورودی 

2 array2 
شود و مقادیر آرایه اول را دوم که بعنوان ورودی پاس داده می آرایه

 کند.جایگزین می
  

3 array3 
شود و مقادیر آرایه اول  پاس داده می  که بعنوان ورودیسوم  ای آرایه

 کند.و دوم را جایگزین می
  

 مثال 

$a1 = array("a"=>array("red"),"b"=>array("green","blue")); 

$a2 = array("a"=>array("yellow"),"b"=>array("black")); 

$a3 = array("a"=>array("orange")); 

print_r(array_replace_recursive($a1,$a2,$a3)); 

 خروجی

Array ( [a] => Array( [0] => orange ) [b] => Array( [0] => black [1] => blue ) ) 
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 array_reverseتابع  

array_reverse(array, preserve) 

 مقدار بازگشتی

 های معکوس شده.اِلمانبازگرداندن یک آرایه با  

 توضیحات

 کند.های یک آرایه را معکوس میاِلماناین تابع 

 4از نسخه  :  PHPنسخه 

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات نام پارامتر شماره 

1 array پاس داده میای آرایه    شود.که بعنوان ورودی 

2 preserve 

بعنوان ورودی بگیرد و تعیین   Falseو   Trueتواند دو مقدار  می را 

کند که کلیدها نیز معکوس شود یا خیر و مقدار پیشفرض آن  می
False باشد.می 

  

 مثال 

$a = array("Volvo","XC90","BMW","Toyota"); 

$reverse = array_reverse($a); 

$preserve = array_reverse($a,true); 

print_r($a); 

echo "<br>"; 

print_r($reverse); 

echo "<br>"; 

print_r($preserve); 

 خروجی

Array ( [0] => Volvo [1] => XC90 [2] => BMW [3] => Toyota ) 

Array ( [0] => Toyota [1] => BMW [2] => XC90 [3] => Volvo ) 

Array ( [3] => Toyota [2] => BMW [1] => XC90 [0] => Volvo ) 
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 array_searchتابع  

array_search(value, array, strict) 

 مقدار بازگشتی

پارامتر اول بود.بازگرداندن    کلید اولین مقداری که در آرایه برابر مقدار 

 توضیحات

 کند.مقدار مشخص را در مقادیر آرایه جستجو میاین تابع یک  

را بر  Falseمقدار  NULLاین تابع در صورت نیافتن مقدار، بجای  4.2از نسخه    تغییرات :،  4.0.5از نسخه  :  PHPنسخه 

 گرداند.می

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات نام پارامتر شماره 

1 value 
شود و در مقادیر آرایه که بعنوان ورودی پاس داده می  مقداری

 جستجو خواهد شد.
  

2 array پاس داده ای آرایه    شود.میکه بعنوان ورودی 

3 strict 

بعنوان ورودی بگیرد و تعیین   Falseو   Trueتواند دو مقدار  می را 
کند که نوع داده در هنگام جستجو بررسی شود یا خیر و مقدار  می

 باشد.می Falseپیشفرض آن  
  

 مثال 

$a = array("a"=>"red","b"=>"green","c"=>"blue"); 

echo array_search("red",$a); 

 خروجی

a 
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 array_shiftتابع  

array_shift(array) 

 مقدار بازگشتی 

 بازگرداندن یک آرایه که اِلمان اول آن حذف شده است.

 توضیحات

 کند.حذف مییک آرایه را   اولین اِلماناین تابع 

 4از نسخه  :  PHPنسخه 

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات نام پارامتر شماره 

1 array پاس داده میای آرایه    شود.که بعنوان ورودی 

 مثال 

$a = array("a"=>"red","b"=>"green","c"=>"blue"); 

print_r ($a); 

 خروجی

Array ( [b] => green [c] => blue ) 
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 array_sliceتابع  

array_slice(array, start, length, preserve) 

 مقدار بازگشتی 

 های انتخاب شده.از اِلمانبازگرداندن یک آرایه  

 توضیحات

پارامتر سوم  قسمت انتخاب شده یک آرایه را باز می هایاِلمان این تابع پیشرفت از  گرداند. که شروع آن از پارامتر دوم و مقدار 

 شود.گرفته می

 پارامتر چهارم اضافه گردید. 5.0.2از نسخه   تغییرات :،  4از نسخه  :  PHPنسخه 

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات نام پارامتر شماره 

1 array پاس داده میای آرایه    شود.که بعنوان ورودی 

2 start 

گیرد که نشان دهنده یک مقدار عدد صحیح را بعنوان ورودی می
شود. اگر میشروع   0ها است. اولین اِلمان با  شروع انتخاب اِلمان

بخواهیم انتخاب را از آخر شروع کنیم مقدار این ورودی عدد منفی 

 شود.وارد می

  

3 length 
یک مقدار عدد صحیح که نشان دهنده مقدار پیش رونده انتخاب  

 کند.ها را انتخاب میها است. بصورت پیشفرض تا انتهای اِلماناِلمان
  

4 preserve 

بعنوان ورودی بگیرد و تعیین   Falseو   Trueتواند دو مقدار  می را 

کند که کلیدها مجدد بازنویسی شود یا خیر و مقدار پیشفرض آن می

False باشد.می 
  

 مثال 

$a = array("red","green","blue","yellow","brown"); 

print_r(array_slice($a,1,2)); 

 خروجی

Array ( [0] => green [1] => blue ) 
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 array_spliceتابع  

array_splice(array, start, length, array) 

 مقدار بازگشتی 

 شده.  های جایگزیناز اِلمانبازگرداندن یک آرایه  

 توضیحات

از پارامتر دوم و مقدار . که شروع آن کندحذف و با مقادیر جدید جایگزین میهای قسمت انتخاب شده یک آرایه را این تابع اِلمان

 شود.پیشرفت از پارامتر سوم گرفته می

 4از نسخه  :  PHPنسخه 

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات نام پارامتر شماره 

1 array پاس داده میای آرایه    شود.که بعنوان ورودی 

2 start 

گیرد که نشان دهنده یک مقدار عدد صحیح را بعنوان ورودی می
شود. اگر شروع می 0ها است. اولین اِلمان با  شروع انتخاب اِلمان

بخواهیم انتخاب را از آخر شروع کنیم مقدار این ورودی عدد منفی 

 شود.وارد می

  

3 length 
یک مقدار عدد صحیح که نشان دهنده مقدار پیش رونده انتخاب  

 کند.ها را انتخاب میاِلمانها است. بصورت پیشفرض تا انتهای اِلمان
  

4 array 
پاس داده میای آرایه که مقادیر جدید از آن   شود.که بعنوان ورودی 

 شود.گرفته می
  

 مثال 

$a1 = array("a"=>"red","b"=>"green","c"=>"blue","d"=>"yellow"); 

$a2 = array("a"=>"purple","b"=>"orange"); 

array_splice($a1,0,2,$a2); 

print_r($a1); 

 خروجی

Array ( [0] => purple [1] => orange [c] => blue [d] => yellow ) 
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 array_sumتابع  

array_sum(array) 

 مقدار بازگشتی

 باشد.مقدار عددی که حاصل جمع مقادیر آرایه ورودی میبازگرداندن یک  

 توضیحات

 کند.های یک آرایه را باهم جمع میاِلمانهمه این تابع 

 کرد.ای را به عدد تبدیل میاین تابع مقادیر رشته 4.2.1قبل از نسخه   تغییرات :،  4.0.4از نسخه  :  PHPنسخه 

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات نام پارامتر شماره 

1 array پاس داده میای آرایه    شود.که بعنوان ورودی 

 مثال 

$a = array("a"=>52.2,"b"=>13.7,"c"=>0.9); 

echo array_sum($a); 

 خروجی

66.8 
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 array_udiffتابع  

array_udiff(array1, array2, array3, ..., myfunction) 

 مقدار بازگشتی

 وجود ندارد.های بعدی  که در آرایه اول وجود دارد اما در آرایهمقادیر بازگرداندن یک آرایه با  

 توضیحات

با آرایه پارامتر دوم و بعدی  گرداند.ها را باز میکند و اختالف موجود در مقدار آنها مقایسه میآرایه پارامتر اول را 

 5.1از نسخه  :  PHPنسخه 

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات نام پارامتر شماره 

1 array1 پاس  اول   آرایه    شود.داده میکه بعنوان ورودی 

2 array2 پاس داده میدوم  ای آرایه    شود.که بعنوان ورودی 

3 array3 پاس داده می  سوم ایآرایه    شود.که بعنوان ورودی 

4 myfunction .یک تابع فراخوانی شده که مقایسه دو یا چند آرایه را بر عهده دارد   

 مثال 

function myfunction($a,$b) 

{ 

    if ($a===$b) 

    { 

        return 0; 

    } 

    return ($a>$b)?1:-1; 

} 

$a1 = array("a"=>"red","b"=>"green","c"=>"blue"); 

$a2 = array("a"=>"blue","b"=>"black","e"=>"blue"); 

$result = array_udiff($a1,$a2,"myfunction"); 

print_r($result); 

 خروجی

Array ( [a] => red [b] => green ) 
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 array_udiff_assocتابع  

array_udiff_assoc(array1, array2, array3, ..., myfunction) 

 مقدار بازگشتی

ندارد.که در آرایه اول وجود دارد اما در آرایهو کلیدهایی  مقادیر بازگرداندن یک آرایه با    های بعدی وجود 

 توضیحات

با آرایه پارامتر دوم و بعدیآرایه پارامتر اول   گرداند.ها را باز میکند و اختالف موجود در اندیس و مقدار آنها مقایسه میرا 

 5از نسخه  :  PHPنسخه 

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات نام پارامتر شماره 

1 array1 پاس داده میاول   آرایه    شود.که بعنوان ورودی 

2 array2 پاس داده میدوم  ای آرایه    شود.که بعنوان ورودی 

3 array3 پاس داده می  سوم ایآرایه    شود.که بعنوان ورودی 

4 myfunction .یک تابع فراخوانی شده که مقایسه دو یا چند آرایه را بر عهده دارد   

 مثال 

function myfunction($a,$b) 

{ 

    if ($a===$b) 

    { 

        return 0; 

    } 

    return ($a>$b)?1:-1; 

} 

$a1 = array("a"=>"red","b"=>"green","c"=>"blue"); 

$a2 = array("a"=>"red","b"=>"blue","c"=>"green"); 

$result = array_udiff_assoc($a1,$a2,"myfunction"); 

print_r($result); 

 خروجی

Array ( [b] => green [c] => blue ) 
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 array_udiff_uassocتابع  

array_udiff_uassoc(array1, array2, array3, ..., myfunc_key, myfunc_value) 

 مقدار بازگشتی

ندارد.مقادیر و کلیدهایی که در آرایه اول وجود دارد اما در آرایهبازگرداندن یک آرایه با    های بعدی وجود 

 توضیحات

با آرایه پارامتر دوم و بعدی که گرداند.  ها را باز میکند و اختالف موجود در اندیس و مقدار آنها مقایسه میآرایه پارامتر اول را 

 شوند.پاس داده می myfunc_valueشوند و مقادیر به تابع پارامتر پاس داده می  myfunc_keyتابع پارامتر   کلیدها به

 5خه  از نس:  PHPنسخه 

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات نام پارامتر شماره 

1 array1 پاس داده میاول   آرایه    شود.که بعنوان ورودی 

2 array2 پاس داده میدوم  ای آرایه    شود.که بعنوان ورودی 

3 array3 پاس داده می  سوم ایآرایه    شود.که بعنوان ورودی 

4 myfunc_key 
دو یا چند آرایه را بر کلیدهای یک تابع فراخوانی شده که مقایسه  

 عهده دارد.
  

5 myfunc_value 
دو یا چند آرایه را بر عهده  مقادیریک تابع فراخوانی شده که مقایسه  

 دارد.
  

 مثال 

function myfunction_key($a,$b){ if($a===$b){ return 0; } return ($a>$b)?1:-1; } 

function myfunction_value($a,$b){ if($a===$b){ return 0; } return ($a>$b)?1:-1; } 

$a1 = array("a"=>"red","b"=>"green","c"=>"blue"); 

$a2 = array("a"=>"red","b"=>"green","c"=>"green"); 

$result = array_udiff_uassoc($a1,$a2,"myfunction_key","myfunction_value"); 

print_r($result); 

 خروجی

Array ( [c] => blue ) 
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 array_uintersectتابع  

array_uintersect(array1, array2, array3, ..., myfunction) 

 مقدار بازگشتی

 وجود.  های بعدیو آرایه که در آرایه اولمقادیری  بازگرداندن یک آرایه با  

 توضیحات

با آرایه پارامتر دوم و بعدی  گرداند.ها را باز میکند و اشتراک موجود در مقادیر آنها مقایسه میآرایه پارامتر اول را 

 5از نسخه  :  PHPنسخه 

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات نام پارامتر شماره 

1 array1 پاس داده میاول   آرایه    شود.که بعنوان ورودی 

2 array2 پاس داده میدوم  ای آرایه    شود.که بعنوان ورودی 

3 array3 پاس داده می  سوم ایآرایه    شود.که بعنوان ورودی 

4 myfunction  بر عهده دارد.یک تابع فراخوانی شده که مقایسه دو یا چند آرایه را   

 مثال 

function myfunction($a,$b) 

{ 

    if ($a===$b) 

    { 

        return 0; 

    } 

    return ($a>$b)?1:-1; 

} 

$a1 = array("a"=>"red","b"=>"green","c"=>"blue"); 

$a2 = array("a"=>"blue","b"=>"black","e"=>"blue"); 

$result = array_uintersect($a1,$a2,"myfunction"); 

print_r($result); 

 خروجی

Array ( [c] => blue ) 
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 array_uintersect_assocتابع  

array_uintersect_assoc(array1, array2, array3, ..., myfunction) 

 مقدار بازگشتی

 های بعدی وجود.آرایهکلیدها و مقادیری که در آرایه اول و بازگرداندن یک آرایه با  

 توضیحات

با آرایه پارامتر دوم و بعدی  گرداند.ها را باز میکند و اشتراک موجود در کلیدها و مقادیر آنها مقایسه میآرایه پارامتر اول را 

 5از نسخه  :  PHPنسخه 

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات نام پارامتر شماره 

1 array1 پاس داده میاول   آرایه    شود.که بعنوان ورودی 

2 array2 پاس داده میدوم  ای آرایه    شود.که بعنوان ورودی 

3 array3 پاس داده می  سوم ایآرایه    شود.که بعنوان ورودی 

4 myfunction .یک تابع فراخوانی شده که مقایسه دو یا چند آرایه را بر عهده دارد   

 مثال 

function myfunction($a,$b) 

{ 

    if ($a===$b) 

    { 

        return 0; 

    } 

    return ($a>$b)?1:-1; 

} 

$a1 = array("a"=>"red","b"=>"green","c"=>"blue"); 

$a2 = array("a"=>"red","b"=>"blue","c"=>"green"); 

$result = array_uintersect_assoc($a1,$a2,"myfunction"); 

print_r($result); 

 خروجی

Array ( [a] => red ) 
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 array_uintersect_uassocتابع  

array_uintersect_uassoc(array1, array2, array3, ..., myfunc_key, myfunc_value) 

 مقدار بازگشتی

 های بعدی وجود.که در آرایه اول و آرایهمقادیر و کلیدهایی  بازگرداندن یک آرایه با  

 توضیحات

با آرایه پارامتر دوم و بعدی باز میموجود در اندیس و مقدار آن  اشتراککند و ها مقایسه میآرایه پارامتر اول را  که گرداند.  ها را 

 شوند.پاس داده می myfunc_valueشوند و مقادیر به تابع پارامتر پاس داده می  myfunc_keyتابع پارامتر   کلیدها به

 5از نسخه  :  PHPنسخه 

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات نام پارامتر شماره 

1 array1 پاس داده میاول   آرایه    شود.که بعنوان ورودی 

2 array2 پاس داده میدوم  ای آرایه    شود.که بعنوان ورودی 

3 array3 پاس داده می  سوم ایآرایه    شود.که بعنوان ورودی 

4 myfunc_key 
یک تابع فراخوانی شده که مقایسه کلیدهای دو یا چند آرایه را بر 

 عهده دارد.
  

5 myfunc_value 
یک تابع فراخوانی شده که مقایسه مقادیر دو یا چند آرایه را بر عهده 

 دارد.
  

 مثال 

function myfunction_key($a,$b){ if($a===$b){ return 0; } return ($a>$b)?1:-1; } 

function myfunction_value($a,$b){ if($a===$b){ return 0; } return ($a>$b)?1:-1; } 

$a1 = array("a"=>"red","b"=>"green","c"=>"blue"); 

$a2 = array("a"=>"red","b"=>"green","c"=>"green"); 

$result = array_uintersect_uassoc($a1,$a2,"myfunction_key","myfunction_value"); 

print_r($result); 

 خروجی

Array ( [a] => red [b] => green ) 
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 array_uniqueتابع  

array_unique(array, sorttype) 

 مقدار بازگشتی

 بدون مقادیر تکراری.بازگرداندن یک آرایه  

 توضیحات

 کند.مقادیر تکراری یک آرایه را حذف میاین تابع 

 4.0.1از نسخه  :  PHPنسخه 

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات نام پارامتر شماره 

1 array پاس داده میای آرایه    شود.که بعنوان ورودی 

2 sorttype 

عملیات مقایسه را مشخص می تواند کند و میاین پارامتر نوع داده 

،   SORT_STRING  ،SORT_REGULARمقادیر 
SORT_NUMERIC   ،SORT_LOCALE_STRING   را بعنوان

 SORT_STRINGکه مقدار پیشفرض برابر    ورودی دریافت نمایید.

 باشد.می

  

 مثال 

$a = array("a"=>"red","b"=>"green","c"=>"red"); 

print_r(array_unique($a)); 

 خروجی

Array ( [a] => red [b] => green ) 
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 array_unshiftتابع  

array_unshift(array, value1, value2, value3, ...) 

 مقدار بازگشتی 

 های اضافه شده به ابتدای آن.اِلمانبازگرداندن یک آرایه با  

 توضیحات

 اضافه کردن یک یا چند اِلمان به ابتدای آرایه.

 تواند فقط با فراخوانی آرایه صدا زده بشود.این تابع می 7.3از نسخه   تغییرات :،  4از نسخه  :  PHPنسخه 

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات نام پارامتر شماره 

1 array پاس داده میای آرایه    شود.که بعنوان ورودی 

2 value1 
اجباری   7.3)قبل از نسخه    شودمقدار اول که به آرایه اضافه می

 .باشد(می
  

3 value2 شود.مقدار دوم که به آرایه اضافه می   

4 value3 شود.مقدار سوم که به آرایه اضافه می   

 مثال 

$a = array("a"=>"red","b"=>"green"); 

array_unshift($a,"blue"); 

print_r($a); 

 خروجی

Array ( [0] => blue [a] => red [b] => green ) 
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 array_valuesتابع  

array_values(array) 

 مقدار بازگشتی

 مقادیر. شامل فقطبازگرداندن یک آرایه  

 توضیحات

 گرداند.می  فقط مقادیر )بدون کلید( یک آرایه را به ما بازاین تابع 

 4از نسخه  :  PHPنسخه 

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات پارامترنام  شماره 

1 array پاس داده میای آرایه    شود.که بعنوان ورودی 

 مثال 

$a = array("Name"=>"Peter","Age"=>"41","Country"=>"USA"); 

print_r(array_values($a)); 

 خروجی

Array ( [0] => Peter [1] => 41 [2] => USA ) 
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 array_walkتابع  

array_walk(array, myfunction, parameter...) 

 مقدار بازگشتی

 Boolean (True / False.)مقدار بازگرداندن یک  

 توضیحات

پاس میاِلماناین تابع  و کلیدها بعنوان    Callbackدهد. که مقادیر بعنوان پارامتر اول تابع های یک آرایه را به تابع پارامتر دوم 

 شود.پارامتر دوم پاس داده می

 4از نسخه  :  PHPنسخه 

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات نام پارامتر شماره 

1 array پاس  ای آرایه    شود.داده میکه بعنوان ورودی 

2 myfunction شود.یک تابع که مقادیر و کلیدها با آن پاس داده می   

3 parameter شود.یک یا چند مقدار که به تابع پارامتر دوم پاس داده می   

 مثال 

function myfunction($value,$key,$p) 

{ 

    echo "$key $p $value<br>"; 

} 

$a = array("a"=>"red","b"=>"green","c"=>"blue"); 

array_walk($a,"myfunction","has the value"); 

 خروجی

a has the value red 

b has the value green 

c has the value blue 
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 array_walk_recursiveتابع  

array_walk_recursive(array, myfunction, parameter...) 

 مقدار بازگشتی

 Boolean (True / False.)مقدار بازگرداندن یک  

 توضیحات

پاس میاین تابع اِلمان و کلیدها بعنوان    Callbackدهد. که مقادیر بعنوان پارامتر اول تابع های یک آرایه را به تابع پارامتر دوم 

های تودرتو کار  توانید با آرایهدر این است که با این تابع می  ()array_walk)تفاوت این تابع با تابع  شود.پارامتر دوم پاس داده می

 کنید(

 5از نسخه  :  PHPسخه ن

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات نام پارامتر شماره 

1 array پاس داده میای آرایه    شود.که بعنوان ورودی 

2 myfunction شود.یک تابع که مقادیر و کلیدها با آن پاس داده می   

3 parameter   شود.داده مییک یا چند مقدار که به تابع پارامتر دوم پاس   

 مثال 

function myfunction($value,$key) 

{ 

    echo "The key $key has the value $value<br>"; 

} 

$a1 = array("a"=>"red","b"=>"green"); 

$a2 = array($a1,"1"=>"blue","2"=>"yellow"); 

array_walk_recursive($a2,"myfunction"); 

 خروجی

The key a has the value red 

The key b has the value green 

The key 1 has the value blue 

The key 2 has the value yellow 
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 arsortتابع  

arsort(array, sorttype) 

 مقدار بازگشتی

 Boolean (True / False.)مقدار بازگرداندن یک  

 توضیحات

 کند.مقادیر آن بصورت نزولی مرتب میآرایه را بر اساس این تابع یک  

 4از نسخه  :  PHPنسخه 

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات نام پارامتر شماره 

1 array پاس داده میای آرایه    شود.که بعنوان ورودی 

2 sorttype 

عملیات مرتب سازی را مشخص می کند و این پارامتر نوع داده 

،    SORT_REGULAR    ،1 = SORT_NUMERIC = 0تواند مقادیر می
2 = SORT_STRING    ،3 = SORT_LOCALE_STRING    ،4 = 

SORT_NATURAL    ،5 = SORT_FLAG_CASE    را بعنوان ورودی

  SORT_REGULARکه مقدار پیشفرض برابر   دریافت نمایید.

 باشد.می

  

 مثال 

$age = array("Peter"=>"35","Ben"=>"37","Joe"=>"43"); 

arsort($age); 

foreach($age as $x=>$x_value) 

{ 

    echo "Key=" . $x . ", Value=" . $x_value; 

    echo "<br>"; 

} 

 خروجی

Key=Joe, Value=43 

Key=Ben, Value=37 

Key=Peter, Value=35 
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 asortتابع  

asort(array, sorttype) 

 مقدار بازگشتی

 Boolean (True / False.)مقدار بازگرداندن یک  

 توضیحات

 کند.این تابع یک آرایه را بر اساس مقادیر آن بصورت صعودی مرتب می

 4از نسخه  :  PHPنسخه 

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات نام پارامتر شماره 

1 array پاس داده میای آرایه    شود.که بعنوان ورودی 

2 sorttype 

عملیات مرتب سازی را مشخص می کند و این پارامتر نوع داده 

،    SORT_REGULAR    ،1 = SORT_NUMERIC = 0تواند مقادیر می
2 = SORT_STRING    ،3 = SORT_LOCALE_STRING    ،4 = 

SORT_NATURAL    ،5 = SORT_FLAG_CASE    را بعنوان ورودی

  SORT_REGULARکه مقدار پیشفرض برابر   دریافت نمایید.

 باشد.می

  

 مثال 

$age = array("Peter"=>"35","Ben"=>"37","Joe"=>"43"); 

asort($age); 

foreach($age as $x=>$x_value) 

{ 

    echo "Key=" . $x . ", Value=" . $x_value; 

    echo "<br>"; 

} 

 خروجی

Key=Peter, Value=35 

Key=Ben, Value=37 

Key=Joe, Value=43 
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 compactتابع  

compact(var1, var2, ...) 

 مقدار بازگشتی

 مقادیرشان که به آن اضافه شده است. متغییرها و  بازگرداندن یک آرایه با

 توضیحات

 سازد.آرایه از متغییرها و مقادیرشان میاین تابع یک  

 4از نسخه  :  PHPنسخه 

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات نام پارامتر شماره 

1 var1 ای از متغییرها.نام یک متغییر یا آرایه   

2 var2 ای از متغییرها.نام یک متغییر یا آرایه   

 مثال 

$firstname = "Hossein"; 

$lastname = "Hezami"; 

$age = "27"; 

$result = compact("firstname", "lastname", "age"); 

print_r($result); 

 خروجی

Array ( [firstname] => Hossein [lastname] => Hezami [age] => 27 ) 
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 countتابع  

count(array, mode) 

 مقدار بازگشتی

 ها است.عدد که نشان دهنده تعداد اِلمانبازگرداندن یک  

 توضیحات

 کند.های آرایه را شمارش میتعداد اِلماناین تابع 

 پارامتر دوم اضافه گردید. 4.2از نسخه   تغییرات :،  4از نسخه  :  PHPنسخه 

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات نام پارامتر شماره 

1 array پاس داده میای آرایه    شود.که بعنوان ورودی 

2 mode 

بپذیرد. که مقدار  1و  0تواند دو مقدار  می  0را بعنوان ورودی 

 1های تودرتو شمارش نشود و مقدار  های آرایهکند اِلمانمشخص می
شود. که مقدار پیشفرض این های تودرتو میباعث شمارش کلیه اِلمان

 اشد.بمی 0پارامتر برابر  

  

 مثال 

$cars = array("Volvo","BMW","Toyota"); 

echo count($cars); 

 خروجی

3 
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 currentتابع  

current(array) 

 مقدار بازگشتی

 مقدار اِلمان جاری یک آرایه.بازگرداندن  

 توضیحات

دارند که مقدار آن بصورت پیشفرض بر روی (  Current( به اِلمان جاری )internal pointerگر داخلی )ها یک اشارههمه آرایه

 اولین اِلمان قرار دارد.

 4از نسخه  :  PHPنسخه 

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات نام پارامتر شماره 

1 array پاس داده میای آرایه    شود.که بعنوان ورودی 

 مثال 

$people = array("Peter", "Joe", "Glenn", "Cleveland"); 

echo current($people); 

 خروجی

Peter 
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 eachتابع  

each(array) 

 مقدار بازگشتی

 مقدار اِلمان جاری یک آرایه. کلید و  بازگرداندن

 توضیحات

 دهند.گر داخلی را یکی به جلو تغییر میگرداند و اشارهکلید و مقدار اِلمان جاری آرایه را برمی

 منسوخ شده است.  7.2نسخه  در  تغییرات :،  4از نسخه  :  PHPنسخه 

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات نام پارامتر شماره 

1 array پاس داده میای آرایه    شود.که بعنوان ورودی 

 مثال 

$people = array("Peter", "Joe", "Glenn", "Cleveland"); 

print_r(each($people)); 

 خروجی

Array ( [1] => Peter [value] => Peter [0] => 0 [key] => 0 ) 
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 endتابع  

end(array) 

 مقدار بازگشتی

 مقدار آخرین اِلمان یک آرایه.بازگرداندن  

 توضیحات

بر روی آخرین اِلمان تغییر میاشاره  گرداند.دهد و مقدار آن را باز میگر داخلی را 

 4از نسخه  :  PHPنسخه 

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات نام پارامتر شماره 

1 array پاس داده میای آرایه    شود.که بعنوان ورودی 

 مثال 

$people = array("Peter", "Joe", "Glenn", "Cleveland"); 

echo end($people); 

 خروجی

Cleveland 
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 extractتابع  

extract(array, extract_rules, prefix) 

 مقدار بازگشتی 

 تعداد متغیرهای استخراج شده از آرایه.بازگرداندن  

 توضیحات

کند. از کلیدهای آرایه بعنوان نام متغیر و از مقدار متناظر کلید بعنوان مقدار متغیر های آرایه را تبدیل به متغیر میاِلماناین تابع 

 کند.استفاده می

 4از نسخه  :  PHPنسخه 

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات نام پارامتر شماره 

1 array پاس داده میای آرایه    شود.که بعنوان ورودی 

2 extract_rules 

نشده  کند نام متغیر مجاز بوده و این پارامتر بررسی می قبال استفاده 
بر روی نام انجام   باشد در غیر این صورت مشخص که چه تغییراتی 

،   EXTR_OVERWRITE    ،EXTR_SKIPتواند مقادیر شود. و می

EXTR_PREFIX_SAME  ،EXTR_PREFIX_ALL  ،
EXTR_PREFIX_INVALID  ،EXTR_IF_EXISTS   ،

EXTR_PREFIX_IF_EXISTS   ،EXTR_REFS .را بپذیرد 

  

3 prefix 

،  EXTR_PREFIX_SAMEاگر در پارامتر دوم مقادیر 
EXTR_PREFIX_ALL  ،EXTR_PREFIX_INVALID  ،

EXTR_PREFIX_IF_EXISTS   استفاده شود، این پارامتر برای

 .مقدار پشوند الزم است

  

 مثال 

$my_array = array("a" => "Cat","b" => "Dog", "c" => "Horse"); 

echo extract($my_array); 

echo "<br>"; 

echo "\$a = $a; \$b = $b; \$c = $c"; 

 خروجی

3 

$a = Cat; $b = Dog; $c = Horse 
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 in_arrayتابع  

in_array(search, array, type) 

 مقدار بازگشتی

 گرداند.را باز می True(، در صورت یافتن مقدار در آرایه مقدار True / False) Booleanمقدار بازگرداندن یک  

 توضیحات

 کند.مقدار مشخص را در آرایه جستجو میاین تابع یک  

 ممکن است یک آرایه باشد. 4.2از نسخه   تغییرات :،  4از نسخه  :  PHPنسخه 

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات نام پارامتر شماره 

1 search شود.مقداری که در آرایه جستجو می   

2 array پاس داده میای آرایه    شود.که بعنوان ورودی 

3 type 
پاس داده شود، تابع در عملیات   Trueاگر به این پارامتر مقدار 

نیز بررسی خواهد کرد.  جستجو، نوع داده را 
  

 مثال 

$people = array("Peter", "Joe", "Glenn", "Cleveland", 23); 

if(in_array("23", $people, TRUE)) 

{ 

    echo "Match found"; 

} 

else 

{ 

    echo "Match not found"; 

} 

 خروجی

Match not found 
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 key_existsتابع  

key_exists(key, array) 

 مقدار بازگشتی 

 Boolean (True / False.)مقدار بازگرداندن یک  

 توضیحات

را بر  Falseو در غیر این صورت مقدار  Trueهای آرایه پارامتر دوم جستجو کرده و در صورت یافتن مقدار پارامتر اول را در اندیس

 گرداند.می

 4.0.6از نسخه  :  PHPنسخه 

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات نام پارامتر شماره 

1 key خواهد شد.های آرایه جستجو مقداری که در اندیس   

2 array پاس داده میآرایه    شود.ای که بعنوان ورودی 

 مثال 

$a = array("Volvo"=>"XC90","BMW"=>"X5"); 

if(key_exists("Volvo",$a)) 

{ 

    echo "Key exists!"; 

} 

else 

{ 

    echo "Key does not exist!"; 

} 

 خروجی

Key exists! 
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 keyتابع  

key(array) 

 مقدار بازگشتی

 گر داخلی بر روی آن قرار دارد.کلید اِلمانی که اشارهبازگرداندن  

 توضیحات

 گرداند.ز میآن قرار دارد را باگر داخلی را بر روی اشارهاین تابع کلید اِلمانی که 

 4از نسخه  :  PHPنسخه 

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات نام پارامتر شماره 

1 array پاس داده میای آرایه    شود.که بعنوان ورودی 

 مثال 

$people = array("Peter","Joe","Glenn","Cleveland"); 

echo "The key from the current position is: " . key($people); 

 خروجی

The key from the current position is: 0 
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 krsortتابع  

krsort(array, sorttype) 

 مقدار بازگشتی

 Boolean (True / False.)مقدار بازگرداندن یک  

 توضیحات

 کند.بر اساس کلیدهای آن بصورت نزولی مرتب سازی میهای یک آرایه را این تابع اِلمان

 4از نسخه  :  PHPنسخه 

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات نام پارامتر شماره 

1 array پاس داده میای آرایه    شود.که بعنوان ورودی 

2 sorttype 

عملیات مرتب سازی را مشخص می کند و این پارامتر نوع داده 

،    SORT_REGULAR    ،1 = SORT_NUMERIC = 0تواند مقادیر می
2 = SORT_STRING    ،3 = SORT_LOCALE_STRING    ،4 = 

SORT_NATURAL    ،5 = SORT_FLAG_CASE    را بعنوان ورودی

  SORT_REGULARکه مقدار پیشفرض برابر   دریافت نمایید.

 باشد.می

  

 مثال 

$age = array("Peter"=>"35","Ben"=>"37","Joe"=>"43"); 

krsort($age); 

foreach($age as $x=>$x_value) 

{ 

    echo "Key=" . $x . ", Value=" . $x_value; 

    echo "<br>"; 

} 

 خروجی

Key=Peter, Value=35 

Key=Joe, Value=43 

Key=Ben, Value=37 
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 ksortتابع  

ksort(array, sorttype) 

 مقدار بازگشتی

 Boolean (True / False.)مقدار بازگرداندن یک  

 توضیحات

 کند.های یک آرایه را بر اساس کلیدهای آن بصورت صعودی مرتب سازی میاین تابع اِلمان

 4از نسخه  :  PHPنسخه 

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات نام پارامتر شماره 

1 array پاس داده میای آرایه    شود.که بعنوان ورودی 

2 sorttype 

عملیات مرتب سازی را مشخص می کند و این پارامتر نوع داده 

،    SORT_REGULAR    ،1 = SORT_NUMERIC = 0تواند مقادیر می
2 = SORT_STRING    ،3 = SORT_LOCALE_STRING    ،4 = 

SORT_NATURAL    ،5 = SORT_FLAG_CASE    را بعنوان ورودی

  SORT_REGULARکه مقدار پیشفرض برابر   دریافت نمایید.

 باشد.می

  

 مثال 

$age = array("Peter"=>"35","Ben"=>"37","Joe"=>"43"); 

ksort($age); 

foreach($age as $x=>$x_value) 

{ 

    echo "Key=" . $x . ", Value=" . $x_value; 

    echo "<br>"; 

} 

 خروجی

Key=Ben, Value=37 

Key=Joe, Value=43 

Key=Peter, Value=35 
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 listتابع  

list(var1, var2, ...) 

 مقدار بازگشتی

 متغیرهایی که از مقادیر آرایه پر شده است.بازگرداندن  

 توضیحات

 دهد.مقادیر آرایه را به لیستی از متغییرها اختصاص میاین تابع 

 کرد.های عددی کار میاین تابع فقط بر روی آرایه 7.1قبل از نسخه   تغییرات :،  4از نسخه  :  PHPنسخه 

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات نام پارامتر شماره 

1 var1 شود.اولین متغییری که مقدار اول آرایه به آن اختصاص داده می   

2 var2 شود.آرایه به آن اختصاص داده می  دومین متغییری که مقدار دوم   

 مثال 

$my_array = array("Dog","Cat","Horse"); 

list($a, $b, $c) = $my_array; 

echo "I have several animals, a $a, a $b and a $c."; 

 خروجی

I have several animals, a Dog, a Cat and a Horse. 
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 natcasesortتابع  

natcasesort(array) 

 مقدار بازگشتی

 Boolean (True / False.)مقدار بازگرداندن یک  

 توضیحات

کند. که مقدار اصلی کلیدها را مرتب سازی می  Natural Orderهای یک آرایه را با استفاده از الگوریتمی به نام این تابع اِلمان

)این تابع به حروف حساس نیست(.نگه می  دارد 

 4از نسخه  :  PHPنسخه 

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات نام پارامتر شماره 

1 array پاس داده میای آرایه    شود.که بعنوان ورودی 

 مثال 

$temp_files = array("temp15.txt","Temp10.txt","temp1.txt","temp2.txt"); 

natcasesort($temp_files); 

print_r($temp_files); 

 خروجی

Array ( [2] => temp1.txt [3] => temp2.txt [1] => Temp10.txt [0] => temp15.txt ) 
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 natsortتابع  

natsort(array) 

 مقدار بازگشتی

 Boolean (True / False.)مقدار بازگرداندن یک  

 توضیحات

. که مقدار اصلی کلیدها را کندمرتب سازی می  Natural Orderهای یک آرایه را با استفاده از الگوریتمی به نام این تابع اِلمان

 )این تابع به حروف حساس نیست(.  داردمینگه  

 شوند.( نادیده گرفته می0006ارزش )مانند  های عددی صفر بیرشته 5.2.1از نسخه   تغییرات :،  4از نسخه  :  PHPنسخه 

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات نام پارامتر شماره 

1 array پاس داده میای آرایه    شود.که بعنوان ورودی 

 مثال 

$temp_files = array("temp15.txt","Temp10.txt","temp1.txt","temp2.txt"); 

natsort($temp_files); 

print_r($temp_files); 

 خروجی

Array ( [1] => Temp10.txt [2] => temp1.txt [3] => temp2.txt [0] => temp15.txt ) 
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 nextتابع  

next(array) 

 بازگشتیمقدار 

 مقدار بعدی اِلمان جاری یک آرایه.بازگرداندن  

 توضیحات

بر روی اِلمان بعدی تغییر میاشاره باز میگر داخلی را   گرداند.دهد و مقدار آن را 

 4از نسخه  :  PHPنسخه 

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات نام پارامتر شماره 

1 array پاس  ای آرایه    شود.داده میکه بعنوان ورودی 

 مثال 

$people = array("Peter", "Joe", "Glenn", "Cleveland"); 

echo current($people); 

echo "<br>"; 

echo next($people); 

 خروجی

Peter 

Joe 
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 posتابع  

pos(array) 

 مقدار بازگشتی

 مقدار اِلمان جاری یک آرایه.بازگرداندن  

 توضیحات

باز می  جاری یک آرایهاِلمان  مقداراین تابع   گرداند.را 

 4از نسخه  :  PHPنسخه 

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات نام پارامتر شماره 

1 array پاس داده میای آرایه    شود.که بعنوان ورودی 

 مثال 

$people = array("Peter", "Joe", "Glenn", "Cleveland"); 

echo pos($people); 

 خروجی

Peter 
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 prevتابع  

prev(array) 

 مقدار بازگشتی

 اِلمان جاری یک آرایه. قبلیمقدار بازگرداندن  

 توضیحات

بر روی اِلمان  اشاره  گرداند.دهد و مقدار آن را باز میتغییر می قبلیگر داخلی را 

 4از نسخه  :  PHPنسخه 

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات نام پارامتر شماره 

1 array پاس داده میای آرایه    شود.که بعنوان ورودی 

 مثال 

$people = array("Peter", "Joe", "Glenn", "Cleveland"); 

echo current($people); 

echo "<br>"; 

echo next($people); 

echo "<br>"; 

echo prev($people); 

 خروجی

Peter 

Joe 

Peter 
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 rangeتابع  

range(low, high, step) 

 مقدار بازگشتی

 های مشخص.با تعداد اِلمانبازگرداندن یک آرایه  

 توضیحات

 سازد.ها را میای از اِلمانیک آرایه با محدودهاین تابع 

 پارامتر سوم اضافه گردید. 5از نسخه   تغییرات :،  4از نسخه  :  PHPنسخه 

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات پارامترنام  شماره 

1 low ترین مقدار اِلمان آرایه در محدوده مورد نظر.کوچک   

2 high نظر.بزرگ    ترین مقدار اِلمان آرایه در محدوده مورد 

3 step است. 1های آرایه که بصورت پیشفرص واحد افزایش مقادیر اِلمان   

 مثال 

$number = range(0,50,10); 

print_r($number); 

 خروجی

Array ( [0] => 0 [1] => 10 [2] => 20 [3] => 30 [4] => 40 [5] => 50 ) 
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 resetتابع  

reset(array) 

 مقدار بازگشتی

 مقدار اولین اِلمان یک آرایه.بازگرداندن  

 توضیحات

بر روی اولیناشاره  گرداند.دهد و مقدار آن را باز میاِلمان تغییر می گر داخلی را 

 4از نسخه  :  PHPنسخه 

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات نام پارامتر شماره 

1 array پاس داده میای آرایه    شود.که بعنوان ورودی 

 مثال 

$people = array("Peter", "Joe", "Glenn", "Cleveland"); 

echo current($people); 

echo "<br>"; 

echo next($people); 

echo "<br>"; 

echo reset($people); 

 خروجی

Peter 

Joe 

Peter 
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 rsortتابع  

rsort(array, sorttype) 

 مقدار بازگشتی

 Boolean (True / False.)مقدار بازگرداندن یک  

 توضیحات

 کند.های یک آرایه را بصورت نزولی مرتب سازی میاین تابع اِلمان

 4از نسخه  :  PHPنسخه 

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات نام پارامتر شماره 

1 array پاس داده میای آرایه    شود.که بعنوان ورودی 

2 sorttype 

عملیات مرتب سازی را مشخص می کند و این پارامتر نوع داده 

،    SORT_REGULAR    ،1 = SORT_NUMERIC = 0تواند مقادیر می
2 = SORT_STRING    ،3 = SORT_LOCALE_STRING    ،4 = 

SORT_NATURAL    ،5 = SORT_FLAG_CASE    را بعنوان ورودی

  SORT_REGULARکه مقدار پیشفرض برابر   دریافت نمایید.

 باشد.می

  

 مثال 

$numbers = array(4,6,2,22,11); 

rsort($numbers); 

$arrlength = count($numbers); 

for($x=0;$x<$arrlength;$x++) 

{ 

    echo $numbers[$x]; 

    echo "<br>"; 

} 

 خروجی

22 

11 

6 

4 

2 
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 shuffleتابع  

shuffle(array) 

 مقدار بازگشتی

 Boolean (True / False.)مقدار بازگرداندن یک  

 توضیحات

بازنویسی میهای یک آرایه را بصورت تصادفی مرتب سازی میاین تابع اِلمان  کند.کند. و کلیدهای آرایه را حذف و مجدد از صفر 

 تولید عدد تصادفی بصورت خودکار انجام شد. 4.2از نسخه   تغییرات :،  4از نسخه  :  PHPنسخه 

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات نام پارامتر شماره 

1 array پاس داده میای آرایه    شود.که بعنوان ورودی 

 مثال 

$my_array = array("a"=>"red","b"=>"green","c"=>"blue","d"=>"yellow"); 

shuffle($my_array); 

print_r($my_array); 

 خروجی

Array ( [0] => blue [1] => red [2] => green [3] => yellow ) 
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 sizeofتابع  

sizeof(array, mode) 

 مقدار بازگشتی

 ها است.عدد که نشان دهنده تعداد اِلمانبازگرداندن یک  

 توضیحات

 کند.میهای آرایه را شمارش این تابع تعداد اِلمان

 4از نسخه  :  PHPنسخه 

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات نام پارامتر شماره 

1 array پاس داده میای آرایه    شود.که بعنوان ورودی 

2 mode 

بپذیرد. که مقدار  1و  0تواند دو مقدار  می  0را بعنوان ورودی 

 1مقدار  های تودرتو شمارش نشود و های آرایهکند اِلمانمشخص می
شود. که مقدار پیشفرض این های تودرتو میباعث شمارش کلیه اِلمان

 باشد.می 0پارامتر برابر  

  

 مثال 

$cars = array("Volvo","BMW","Toyota"); 

echo sizeof($cars); 

 خروجی

3 
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 sortتابع  

sort(array, sorttype) 

 مقدار بازگشتی

 Boolean (True / False.)مقدار بازگرداندن یک  

 توضیحات

 کند.های یک آرایه را بصورت صعودی مرتب سازی میاین تابع اِلمان

 4از نسخه  :  PHPنسخه 

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات نام پارامتر شماره 

1 array پاس داده میای آرایه    شود.که بعنوان ورودی 

2 sorttype 

عملیات مرتب سازی را مشخص می کند و این پارامتر نوع داده 

،    SORT_REGULAR    ،1 = SORT_NUMERIC = 0تواند مقادیر می
2 = SORT_STRING    ،3 = SORT_LOCALE_STRING    ،4 = 

SORT_NATURAL    ،5 = SORT_FLAG_CASE    را بعنوان ورودی

  SORT_REGULARکه مقدار پیشفرض برابر   دریافت نمایید.

 باشد.می

  

 مثال 

$numbers = array(4,6,2,22,11); 

sort($numbers); 

$arrlength = count($numbers); 

for($x=0;$x<$arrlength;$x++) 

{ 

    echo $numbers[$x]; 

    echo "<br>"; 

} 

 خروجی

2 

4 

6 

11 

22 
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 uasortتابع  

uasort(array, myfunction) 

 مقدار بازگشتی

 Boolean (True / False.)مقدار بازگرداندن یک  

 توضیحات

پارامتر دوم مرتب سازی میهای یک آرایه را باِلمانمقادیر این تابع   .کندا استفاده از تابع فراخوانی شده در 

 4از نسخه  :  PHPنسخه 

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات نام پارامتر شماره 

1 array پاس داده میای آرایه    شود.که بعنوان ورودی 

2 myfunction 
بر عهده  یک تابع فراخوانی شده که عملیات مقایسه مقادیر آرایه را 

 دارد.
  

 مثال 

function my_sort($a,$b) 

{ 

    if($a==$b){ return 0; } 

    return ($a<$b)?-1:1; 

} 

$arr = array("a"=>4,"b"=>2,"c"=>8,"d"=>6); 

uasort($arr,"my_sort"); 

foreach($arr as $x=>$x_value) 

{ 

    echo "Key=" . $x . ", Value=" . $x_value; 

    echo "<br>"; 

} 

 خروجی

Key=b, Value=2 

Key=a, Value=4 

Key=d, Value=6 

Key=c, Value=8 
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 uksortتابع  

uksort(array, myfunction) 

 مقدار بازگشتی

 Boolean (True / False.)مقدار بازگرداندن یک  

 توضیحات

 کند.های یک آرایه را با استفاده از تابع فراخوانی شده در پارامتر دوم مرتب سازی میاین تابع کلیدهای اِلمان

 4از نسخه  :  PHPنسخه 

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات نام پارامتر شماره 

1 array پاس داده میای آرایه    شود.که بعنوان ورودی 

2 myfunction 
بر عهده  یک تابع فراخوانی شده که عملیات مقایسه مقادیر آرایه را 

 دارد.
  

 مثال 

function my_sort($a,$b) 

{ 

    if($a==$b){ return 0; } 

    return ($a<$b)?-1:1; 

} 

$arr = array("a"=>4,"b"=>2,"c"=>8,"d"=>6); 

uksort($arr,"my_sort"); 

foreach($arr as $x=>$x_value) 

{ 

    echo "Key=" . $x . ", Value=" . $x_value; 

    echo "<br>"; 

} 

 خروجی

Key=a, Value=4 

Key=b, Value=2 

Key=c, Value=8 

Key=d, Value=6 
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 usortتابع  

usort(array, myfunction) 

 مقدار بازگشتی

 Boolean (True / False.)مقدار بازگرداندن یک  

 توضیحات

کند. و کلیدهای آرایه را حذف و های یک آرایه را با استفاده از تابع فراخوانی شده در پارامتر دوم مرتب سازی میاین تابع اِلمان

 کند.مجدد از صفر بازنویسی می

 4از نسخه  :  PHPنسخه 

 پارامترها

 اجباری  اختیاری  توضیحات پارامترنام  شماره 

1 array پاس داده میای آرایه    شود.که بعنوان ورودی 

2 myfunction 
بر عهده  یک تابع فراخوانی شده که عملیات مقایسه مقادیر آرایه را 

 دارد.
  

 مثال 

function my_sort($a,$b) 

{ 

    if($a==$b){ return 0; } 

    return ($a<$b)?-1:1; 

} 

$arr = array("a"=>4,"b"=>2,"c"=>8,"d"=>6); 

usort($arr,"my_sort"); 

print_r($arr); 

 خروجی

Array ( [0] => 2 [1] => 4 [2] => 6 [3] => 8 ) 

 

 

 

 

 


