آموزش تعریف و کار با مقادیر ثابت یا  Constantدر
PHP
آموزش تعریف و کار با مقادیر ثابت یا  ConstantدرPHP :
Constantها یا مقادیر ثابت ،همانند متغیرها یا  variablesهستند با این تفاوت که پس از تعریف و
مقداردهی ،نمی توان مقدار آن را تغییر داده و یا خالی کرد.
یک  Constantیک شناسه (یا نام) برای یک مقدار ثابت در برنامه بوده که در خالل اجرای اسکریپت،
مقدار آن نمی تواند تغییر کند .نام یک Constantبایستی با یک حرف یا عالمت (_) شروع شود و بر
خالف تعریف متغیرها ،نیازی به استفاده ار  $در ابتدای نام نیست.
نکته مهم :
بر خالف متغیرها ،مقدارهای ثابت یا  Constantبه صورت خودکار و پیش فرض ،در کل کد برنامه
عمومی یا  Globalهستند.

آموزش تعریف و کار با مقادیر ثابت یا  ConstantدرPHP :
نحوه تعریف یک مقدار ثابت یاConstant :
برای تعریف یک  Constantدر  PHPاز ساختار کلی زیر استفاده می شود:





name :نام مورد نظر جهت  Constantرا تعیین می کند.
value :مقدار مورد نظر برای  Constantرا مشخص می کند.
Case :تعیین می کند که آیا نام  Constantبه حروف بزرگ و کوچک حساس باشد یا خیر .به
صورت پیش فرض  falseاست.

مثال عملی زیر ،نحوه تعریف و استفاده از یک مقدار ثابت یا  Constantرا در  PHPنشان می دهد:
تلفن  88146323 - 88446780 - 88146330تماس همه روزه به غیر از شنبه ها
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در کد مثال زیر ،نیز یک  Constantبا نام حساس به حروف بزرگ یا کوچک ) (case sensitiveایجاد
کرده ایم:

Constantها در  PHPعمومی یا  Globalهستند:
در زبان  PHPبه صورت پیش فرض ،مقادیر ثابت یا  Constantها ،در سراسر کد برنامه عمومی یا
Globalهستند .به این معنا که آن ها را می توان توسط تمامی توابع و کالس ها برنامه فراخوانی و
استفاده نمود .
در کد مثال زیر ،نشان داده ایم چگونه می توان یک  Constantرا درون یک تابع تعریف نموده و از آن
در خارج تابع استفاده کرد:
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