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ΠΡΟΛΟΓΟ

Οη ζεκεηώζεηο απηέο ζπληάρζεθαλ από ηνλ Καζεγεηή Κσλζηαληίλν Γειεκάξε
θαη ππεύζπλν πξνγξάκκαηνο ηνπ ελ ιόγσ ζέκαηνο ηνπ θαινθαηξηλνύ ζρνιείνπ.
Διπίδνπκε όηη ζα ζαο βνεζήζνπλ ζην λα ιάβεηε ηηο βαζηθέο γλώζεηο πνπ
ρξεηάδνληαη γηα ηελ αλάπηπμε δπλακηθώλ ηζηνζειίδσλ θαη εθαξκνγώλ ζην
Γηαδίθηπν.
Σκήκαηα ησλ ζεκεηώζεσλ αληιήζεθαλ από ηνλ ηζηόηνπν php.net αιιά θαη από
ηνλ παγθόζκην ηζηό.
Σέινο ν ζπγγξαθέαο ζα ήζειε λα επραξηζηήζεη ηε Γξ Μαξία Υαιθίδε, ε νπνία
έδσζε ηελ άδεηά ηεο ώζηε λα πξνζηεζνύλ ηκήκαηα ησλ δηαιέμεώλ ηεο ζην
Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο ζε απηό ην κηθξό ζύγγξακα.

Οη ππεύζπλνη θαζεγεηέο:

Γειεκάξεο Κσλ/λνο
………….. Αλαζηαζία
………….. Ησάλλεο
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Ζ ΓΛΧΑ HTML
Ζ γιώζζα HTML είλαη ε γιώζζα πνπ ρξεζηµνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ
ζειίδσλ ηνπ παγθόζµηνπ ηζηνύ. Τπάξρνπλ ηξεηο δηαδνρηθέο εθδόζεηο (1.0, 2.0, 3.0)
ηεο HTML πνπ έρνπλ βαζηζηεί ζηα πξόηππα πνπ είρε εθδώζεη ην W3C (World-Wide
Web Consortium). Παξάιιεια εηαηξείεο όπσο ε Netscape θαη ε Microsoft
πξνέθηεηλαλ µε δηθέο ηνπο απνθιεηζηηθά εληνιέο ην ζύλνιν ησλ εληνιώλ πνπ ππήξρε,
µε απνηέιεζµα ηε δεµηνπξγία πνιιώλ επηπιένλ εληνιώλ πνπ δίλνπλ ζην ρξήζηε
µεγαιύηεξε δπλαηόηεηα παξέµβαζεο ζην όιν νπηηθό απνηέιεζµα ησλ
εµθαληδόµελσλ
ζειίδσλ.
Έηζη ηειηθά πξνηάζεθε ε HTML 3.2, ε νπνία ελζσµαηώλεη πιήζνο από ηα
ραξαθηεξηζηηθά πνπ είραλ ρξεζηµνπνηήζεη απνθιεηζηηθά θαη µόλν θάπνηνη
θαηαζθεπαζηέο πειαηώλ παγθόζµηνπ ηζηνύ θαη πξνηείλεη άιια λέα. Ζ HTML 3.2
είλαη ε ηειεπηαία έθδνζε ηεο πην δεµνθηινύο γιώζζαο ηνπ Web θαη είλαη απηή ε
νπνία πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα µε µεγαιύηεξε ιεπηνµέξεηα. ε επόµελν θεθάιαην
πεξηγξάθεηαη ε Dynamic HTML (D-HTML) πνπ δίλεη αθόµε πην πνιιά δπλαµηθά
ραξαθηεξηζηηθά γηα ζειίδεο παγθόζµηνπ ηζηνύ.

Πποδιαγπαθέρ ηηρ HTML V3.2
Ζ HyperText Markup Language (HTML 3.2) έγηλε πξόηππν ζηηο αξρέο ηνπ 1996. Σν
λέν απηό πξόηππν πνπ εθδόζεθε από ην W3C (World Wide Web Consortium) έρεη
γίλεη απνδεθηό από ηηο µεγαιύηεξεο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην ρώξν ηνπ
∆ηαδηθηύνπ θαη ηνπ παγθόζµηνπ ηζηνύ όπσο νη IBM, Microsoft, Netscape
Communications Corporation, Novell, SoftQuad, Spyglass, Sun Microsystems θαη
άιιεο. Ζ HTML 3.2 πεξηιαµβάλεη εμειηγµέλα ραξαθηεξηζηηθά όπσο πίλαθεο (tables),
applets θαη ξνή ηνπ θεηµέλνπ γύξσ από εηθόλεο, ελώ είλαη πιήξσο ζπµβαηή µε ην
πξόηππν ηεο HTML 2.0.

Η δοµή ηων HTML ζελίδων
Οη HTML ζειίδεο αξρίδνπλ µε ηε δήισζε <!DOCTYPE> θαη αθνινπζνύληαη από ηηο
HTML εηηθέηεο HEAD θαη BODY σο εμήο:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN">
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<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Ο ηίηλορ ηηρ παπούζαρ ζελίδαρ</TITLE>
.... άλλα ζηοισεία πος ηοποθεηούνηαι ζηο ζηοισείο HEAD ....
</HEAD>
<BODY>
... κύπιορ κοπµόρ ηηρ ζελίδαρ ...
</BODY>
</HTML>

ηελ πξάμε νη εηηθέηεο αξρήο θαη ηέινπο ησλ HTML, HEAD θαη BODY µπνξνύλ λα
παξαιεηθζνύλ δηόηη ππνλννύληαη από ηε δήισζε ηνπ HTML 3.2 DTD. Κάζε θείµελν
πνπ είλαη γξαµµέλν ζε HTML 3.2 πξέπεη λα αξρίδεη µε ηε δήισζε <!DOCTYPE>, ε
νπνία είλαη απαξαίηεηε γηα ην δηαρσξηζµό ηνπ παξόληνο θεηµέλνπ από θάπνην άιιν
παιηόηεξεο έθδνζεο. Κάζε θείµελν HTML 3.2 πξέπεη λα πεξηέρεη ηελ εηηθέηα ηίηινπ.
Άξα ην µηθξόηεξν HTML 3.2 θείµελν µνηάδεη µε ην αθόινπζν:
<TITLE>Οποιοδήποηε κείµενο</TITLE>

Σο ζηοισείο HEAD
Πεξηιαµβάλεη ηελ θεθαιή u964 ηνπ θεηµέλνπ, αιιά είλαη δπλαηή ε παξάιεηςε ησλ
εηηθεηώλ αξρήο θαη ηέινπο γηα ην HEAD.
Σν ζηνηρείν HEAD πεξηιαµβάλεη ηηο εμήο εηηθέηεο:
TITLE Οξίδεη ηνλ ηίηιν ηεο ζειίδαο
ISINDEX Γηα απιέο πεξηπηώζεηο αλαδήηεζεο (βιέπε PROMPT)
BASE Οξίδεη ηε βάζε αξρήο γηα θαζνξηζµό ησλ ζρεηηθώλ URL
SCRIPT Καζνξηζµόο ηεο scripting γιώζζαο
STYLE Καζνξηζµόο Style Sheets
META Καζνξηζµόο δεύγνπο πιεξνθνξηώλ όλνµα θαη ηηµή
LINK Οξηζµόο ζρέζεσλ µε άιια θείµελα
Σα TITLE, SCRIPT and STYLE απαηηνύλ εηηθέηεο θαη αξρήο θαη ηέινπο. ηα
ππόινηπα, επεηδή δελ πεξηέρνπλ άιιεο εηηθέηεο αλάµεζά ηνπο, ε ρξήζε εηηθεηώλ
ηέινπο απαγνξεύεηαη.
Τν ζηνηρείν TITLE
Κάζε θείµελν ζε HTML 3.2 πξέπεη λα έρεη αθξηβώο µία εηηθέηα TITLE ζηελ
επηθεθαιίδα ηνπ HEAD. Παξέρεη έλα βνεζεηηθό ηίηιν ν νπνίνο παξίζηαηαη ζηνλ
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ηίηιν ηνπ παξαζύξνπ ηνπ απεηθνληδόµελνπ θεηµέλνπ ζηνλ πειάηε WWW. Οη
ραξαθηήξεο πνπ µπνξνύλ λα βξίζθνληαη ζηελ TITLE είλαη νη ζπµβνιηθνί ραξαθηήξεο
θαη νη ραξαθηήξεο δηαθπγήο (& θαη <). ∆ελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε άιισλ εηηθεηώλ
µέζα ζην TITLE.
Παξάδεηγµα:
<TITLE>Αςηή είναι η πποζωπική µος WWW ζελίδα</TITLE>

Τα ζηνηρεία STYLE θαη SCRIPT
Υξεζηµνπνηνύληαη ζηνλ θαζνξηζµό style sheets θαη client-side scripts (όπσο ζα
αλαθεξζεί ζην θεθάιαην ηεο Dynamic HTML). Οη θπιινµεηξεηέο παγθόζµηνπ ηζηνύ
ζα πξέπεη λα µελ απεηθνλίδνπλ ηα πεξηερόµελα ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ.
Τν ζηνηρείν ISINDEX
Σν ζηνηρείν ISINDEX νξίδεη ζηνλ θπιινµεηξεηή όηη ζα πξέπεη λα απεηθνλίζεη ζην
ρξήζηε µηα γξαµµή εηζαγσγήο δεδνµέλσλ γηα λα εηζάγεη µηα ζπµβνινζεηξά πξνο
αλαδήηεζε. Ο ρξήζηεο µπνξεί λα εηζάγεη νπνηνπδήπνηε αξηζµό ραξαθηήξσλ. Σν
ραξαθηεξηζηηθό PROMPT µπνξεί λα ρξεζηµνπνηεζεί γηα πεδίν εηζαγσγήο
δεδνµέλσλ.
Παξάδεηγµα:
<ISINDEX PROMPT = "Αναζήηηζη Λέξηρ">

Ζ ελλνηνινγηθή ζεµαζία ηνπ ISINDEX είλαη πιήξσο θαζνξηζµέλε όηαλ ην URL
βάζεο είλαη έλα πιήξεο HTTP URL ηεο µνξθήο ”http://www.upatras.gr/x.html”.
Όηαλ
ν ρξήζηεο παηά ην πιήθηξν enter (return) ηνπ πιεθηξνινγίνπ, ε ζπµβνινζεηξά πνπ
ζηέιλεηαη ζηνλ εμππεξεηεηή πεξηέρεη ην URL βάζεο ηνπ παξόληνο θεηµέλνπ µαδί µε
ηελ escaped- µνξθή ηεο ζπµβνινζεηξάο αλαδήηεζεο. Γηα παξάδεηγµα αλ ε
ζπµβνινζεηξά πνπ δόζεθε είλαη ε “Query String” θαη ην URL βάζεο είλαη ην:
http://www.domain.gr

ηόηε ε αίηεζε πξνο ηνλ Web Server πνπ πξνθύπηεη είλαη ε:
“http://www.domain.gr/?Query+String”

Θα πξέπεη λα ζεµεησζεί όηη θάζε θελόο ραξαθηήξαο (Space Character)
αληηθαζίζηαηαη __________µε ην ραξαθηήξα “+” θαη όηη εθαξµόδνληαη νη γλσζηνί
URL θαλόλεο
θσδηθνπνίεζεο
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. ηελ πξάμε νη ραξαθηήξεο πνπ µπνξνύλ λα εηζαρζνύλ σο

ζπµβνινζεηξά αλαδήηεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ζύµθσλα µε ηελ θσδηθνπνίεζε Latin1, δηόηη δελ ππάξρεη µέρξη ζηηγµήο ππάξρνλ µεραληζµόο θαζνξηζµνύ ελαιιαθηηθνύ
ζπλόινπ ραξαθηήξσλ γηα ηελ αλαδήηεζε.
Τν ζηνηρείν BASE
Σν ζηνηρείν BASE δίλεη ηε δπλαηόηεηα θαζνξηζµνύ ηεο βάζεο ησλ ζρεηηθώλ
URLs. Γηα παξάδεηγµα:
<BASE HREF="http://www.domain.gr/dir1/ ">
...
<IMG SRC="images/mypic.jpg">

Ζ εηθόλα αλαθέξεηαη ζην εμήο πιήξεο URL:
http://www.domain.gr/dir1/images/mypic.jpg

Τν ζηνηρείν META
Σν ζηνηρείν META µπνξεί λα ρξεζηµνπνηεζεί γηα ηνλ θαζνξηζµό δεπγώλ
νλόµαηνο/ηηµήο πνπ πεξηγξάθνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππεξθεηµέλνπ όπσο: όλνµα
ηνπ ζπγγξαθέα, εµεξνµελία ιήμεο, έλα ζύλνιν από ιέμεηο θιεηδηά, θιπ. Σν
ραξαθηεξηζηηθό NAME θαζνξίδεη ην όλνµα ηεο νληόηεηαο, ελώ ε παξάµεηξνο
CONTENT θαζνξίδεη ηελ ηηµή.
Γηα παξάδεηγµα:
<META NAME = "Author" CONTENT="Panagiotis B. Kappos">
<META NAME = "Keywords" CONTENT = "University of Patras, CEID Faculty, Computer
Science">

Ζ παξάµεηξνο HTTP-EQUIV µπνξεί λα ρξεζηµνπνηεζεί ζηε ζέζε ηεο παξαµέηξνπ
NAME θαη έρεη ηδηαίηεξε ζεµαζία γηα ηα θείµελα ηα νπνία µεηαθέξνληαη µέζσ ηνπ
πξσηνθόιινπ HTTP. Οη εμππεξεηεηέο HTTP µπνξνύλ λα ρξεζηµνπνηήζνπλ ηελ ηηµή
ηεο παξαµέηξνπ HTTP-EQUIV γηα ηε δεµηνπξγία ελόο ζπµβαηνύ µε ην RFC 822
header ζηελ HTTP απάληεζε
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Γηα παξάδεηγµα:
<META HTTP-EQUIV="Expires" CONTENT="Wed, 09 Oct 1996 20:20:20 GMT+2">
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ζα επηζηξέςεη ηνλ εμήο HTTP header:
Expires: Wed, 09 Oct 1996 20:20:20 GMT+2

Μηα µεγάιε επίζεο ρξεζηµόηεηα ηεο παξαµέηξνπ HTTP-EQUIV είλαη ν θαζνξηζµόο
ηνπ πόηε έλα Caching ζύζηεµα (Browser ή Proxy Server) ζα δεηήζεη μαλά έλα cached
θείµελν. Αλ ζην παξαπάλσ παξάδεηγµα ζέηαµε µηα εµεξνµελία ηνπ παξειζόληνο π.ρ.
ηνπ έηνπο 1973, ηόηε ε ζειίδα ηνπ θεηµέλνπ δε ζα γηλόηαλ cache από θαλέλα
ζύζηεµα.

Τν ζηνηρείν LINK
Σν ζηνηρείν LINK παξέρεη έλαλ αλεμάξηεην ηξόπν θαζνξηζµνύ ζρέζεσλ ηεο
παξνύζαο ζειίδαο µε άιια θείµελα ή ειεθηξνληθνύο πόξνπο πιεξνθόξεζεο. Παξόιν
πνπ ην LINK είλαη µέξνο ηεο HTML από ηελ πξώηε έθδνζή ηεο, ειάρηζηνη
θπιινµεηξεηέο ηελ εθµεηαιιεύνληαη (νη πην πνιινί απιά ηελ αγλννύλ).
Σα ζηνηρεία LINK µπνξνύλ λα ρξεζηµνπνηεζνύλ µε δύν ηξόπνπο:
1) Γηα επηιεθηηθή πινήγεζε µέζσ µελνύ όηαλ ην ζηνηρείν LINK βξίζθεηαη ζηελ
θνξπθή ηνπ θεηµέλνπ.
2) Γηα λα ειέγρνπλ ην πσο έλα πιήζνο από HTML αξρεία απεηθνλίδνληαη σο θείµελα
πξνο εθηύπσζε.
� HREF
Καζνξίδεη ην URL πνπ δείρλεη ηνλ δεηθηνδνηεµέλν πόξν.
� REL
Ζ “απ‟ επζείαο ζρέζε”.
� REV
Ζ “αληίζηξνθε ζρέζε”. Έηζη αλ ππάξρεη έλα link από ην θείµελν Α πξνο ην
θείµελν Β µε REV= relation εθθξάδεη ηελ ίδηα ζρέζε ελόο link από ην Β πξνο ην
Α µε REL=relation. Τπάξρεη άιιν έλα είδνο ηεο ζρέζεο REV, όηαλ REV=made.
Απηή ρξεζηµνπνηείηαη µεξηθέο θνξέο γηα λα θαζνξίζεη ηνλ θαηαζθεπαζηή ηεο
ζειίδαο, είηε µε έλα mailto URL είηε µε έλα link ζηελ πξνζσπηθή ζειίδα ηνπ
θαηαζθεπαζηή.
� TITLE
Μηα ζύληνµε επεμήγεζε ζηνλ δεηθηνδνηεµέλν πόξν.
Μεξηθέο από ηηο πην ζπρλέο ζρέζεηο πνπ ζπλαληάµε ζηηο ζειίδεο είλαη νη:
� REL=Contents
U

U
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Σν link αλαθέξεηαη ζε έλα θείµελν πνπ πξόθεηηαη γηα ηνπ πίλαθα πεξηερνµέλσλ.
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� REL=Index
U

U

Σν link αλαθέξεηαη ζε έλα θείµελν πνπ παξέρεη έλα δείθηε ζην παξόλ θείµελν.
� REL=Glossary
U

U

Σν link αλαθέξεηαη ζε έλα θείµελν πνπ παξέρεη έλα γισζζάξην όξσλ ηνπ
παξόληνο θεηµέλνπ.
� REL=Copyright
U

U

Σν link αλαθέξεηαη ζε πιεξνθνξίεο πλεπµαηηθήο ηδηνθηεζίαο ηνπ παξόληνο
θεηµέλνπ.
� REL=Next
U

U

Σν link αλαθέξεηαη ζην επόµελν θείµελν µηαο ζεηξάο θεηµέλσλ.
� REL=Previous
U

U

Σν link αλαθέξεηαη ζην πξνεγνύµελν θείµελν µηαο ζεηξάο θεηµέλσλ.
� REL=Help
U

U

Σν link αλαθέξεηαη ζε έλα θείµελν βνεζείαο.
� REL=Bookmark
U

U

Σα Bookmarks ρξεζηµνπνηνύληαη γηα λα παξέρνπλ απεπζείαο δείθηεο ζε θείµελα
µε µεγάιν εύξνο πιεξνθόξεζεο.
Γηα παξάδεηγµα:
<LINK REL=“Contents” HREF=toc.html>
<LINK REL=“Previous” HREF=doc10.html>
<LINK REL=“Next” HREF=doc12.html>

Σο ζηοισείο BODY
Μεηαμύ ηεο εηηθέηαο αξρήο θαη ηέινπο BODY πεξηέρνληαη πιήζνο από HTML
ζηνηρεία όπσο επηθεθαιίδεο (Headings), ην ζηνηρείν ADDRESS, ζηνηρεία γηα νξηζµό
µπινθ, ζηνηρεία θαζνξηζµνύ θεηµέλνπ:
Οη παξάµεηξνη γηα ην ζηνηρείν BODY είλαη νη:
� bgcolor
U

U

Καζνξίδεη ην ρξώµα ηνπ θόληνπ ηεο ζειίδαο.
� text
U

U

Καζνξίδεη ην ρξώµα ησλ ραξαθηήξσλ ηνπ θεηµέλνπ.
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� link
U

U

Καζνξίδεη ην ρξώµα ησλ ραξαθηήξσλ ησλ link πνπ δελ έρεη επηζθεθηεί αθόµε ν
ρξήζηεο.
� vlink
U

U

Καζνξίδεη ην ρξώµα ησλ ραξαθηήξσλ ησλ link πνπ έρεη επηζθεθηεί ν ρξήζηεο.
� alink
U

U

Καζνξίδεη ην ρξώµα ησλ ραξαθηήξσλ ησλ link ηε ζηηγµή πνπ ν ρξήζηεο θάλεη
click πάλσ ζην link.
� background
U

U

Καζνξίδεη _________ην URL µηα εηθόλαο (είδνπο .gif ή .jpg) πνπ ζα ρξεζηµνπνηεζεί
επαλαιεπηηθά (tile) γηα ην ζρεµαηηζµό ηνπ θόληνπ ηεο ζειίδαο
Σα ρξώµαηα ζα πξέπεη λα δίλνληαη µε ηελ RGB µνξθή ηνπο ζε δεθαεμαδηθή
αλαπαξάζηαζε (π.ρ. LINK="#AABBCC") ή σο ην όλνµα ηνπ ρξώµαηνο µε βάζε ην
παξαθάησ πίλαθα:
Όλνµα ∆εθαεμαδηθή αλαπαξάζηαζε
Black #000000
Green #008000
Silver #C0C0C0
Lime #00FF00
Gray #808080
Olive #808000
White #FFFFFF
Yellow #FFFF00
Maroon #800000
Navy #000080
Red #FF0000
Blue #0000FF
Purple #800080
Teal #008080
Fuchsia #FF00FF
Aqua #00FFFF
H δεθαεμαδηθή RGB µνξθή ησλ ρξσµάησλ
Γηα παξάδεηγµα:
<BODY BGCOLOR=WHITE TEXT=BLACK LINK=RED VLINK=TEAL ALINK=GREY>

10

Block and Text level elements
Σα πεξηζζόηεξα ζηνηρεία πνπ ηνπνζεηνύληαη ζην θπξίσο ζώµα ελόο HTML θεηµέλνπ
µπνξνύλ λα εληαρζνύλ ζε δύν θαηεγνξίεο:
Σα ζηνηρεία νξηζµνύ πεξηνρήο (block level elements), δεµηνπξγνύλ ηεξµαηηζµνύο
παξαγξάθσλ Ζ1 µέρξη Ζ6, παξαγξάθνπο (P), νξηδόληηεο γξαµµέο (HR) θαη ηα
ζηνηρεία νξηζµνύ θεηµέλνπ (text level elements), πνπ µνξθνπνηνύλ ηα ζηνηρεία
θεηµέλνπ όπσο: ηα B, I θαη FONT δίλνπλ έµθαζε ζην θείµελν, A (ζπλδέζεηο
ππεξθεηµέλνπ), IMG and APPLET (πξνζαξηεµέλα αληηθείµελα) and BR (∆ηαθνπέο
Γξαµµώλ). Να ζεµεησζεί όηη ηα πεξηζζόηεξα ζηνηρεία νξηζµνύ πεξηνρήο γεληθά
εµπεξηέρνπλ ηα ζηνηρεία νξηζµνύ θεηµέλνπ ή θαη άιια ζηνηρεία νξηζµνύ πεξηνρήο,
ελώ ηα ζηνηρεία νξηζµνύ θεηµέλνπ µπνξνύλ λα εµπεξηέρνπλ µόλν άιια ζηνηρεία
νξηζµνύ θεηµέλνπ.
Τπάξρνπλ έμη επίπεδα από επηθεθαιίδεο, από ην Ζ1 (ην πην ζεµαληηθό) µέρξη ην Ζ6
(ην ιηγόηεξν ζεµαληηθό). Δίλαη απαξαίηεηε ε ύπαξμε ηεο εηηθέηαο αξρήο θαη ηέινπο.
Οη πην ζεµαληηθέο επηθεθαιίδεο αλαπαξίζηαληαη µε µεγαιύηεξε νηθνγέλεηα
ραξαθηήξσλ (font) από ηηο ιηγόηεξν ζεµαληηθέο. Ζ πξναηξεηηθή παξάµεηξνο ALIGN
ρξεζηµνπνηείηαη γηα λα νξηζηεί ν ηύπνο επζπγξάµµηζεο (align) ηνπ θεηµέλνπ πνπ
βξίζθεηαη αλάµεζα ζηελ επηθεθαιίδα αξρήο θαη ηέινπο.
Γηα παξάδεηγµα:
<H1 ALIGN=CENTER> ... κενηπαπιζµένο κείµενο ... </H1>

Ζ εμ‟ νξηζµνύ επζπγξάµµηζε είλαη πξνο ηα αξηζηεξά, αιιά µπνξεί λα αιιάμεη
ρξεζηµνπνηώληαο ηα ζηνηρεία DIV ή CENTER.

Σο ζηοισείο ADDRESS
Σν ζηνηρείν ADDRESS ζα πξέπεη λα έρεη νξηζµέλε ηελ αξρή θαη ην ηέινο ηνπ θαη
παξέρεη πιεξνθνξίεο όπσο ηελ ηαπηόηεηα ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ θεηµέλνπ, ηε
δηεύζπλζε θαη ηειέθσλό ηνπ θαηαζθεπαζηή.
Γηα παξάδεηγµα:
<ADDRESS>
Πανεπιζηήµιο Παηπών<BR>
Σµήµα Η/Τ και Πληποθοπικήρ<BR>
Πανεπιζηηµιούπολη - Ρίο<BR>
Σηλ. +30 61 997585
</ADDRESS>
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ηοισεία πεπιοσήρ
Σα θύξηα u963 ζηνηρεία πεξηνρήο (Block elements) ζε έλα ππεξθείµελν είλαη:
P Παξάγξαθνη
UL Με δηαηεηαγµέλεο ιίζηεο
OL ∆ηαηεηαγµέλεο ιίζηεο
DL Λίζηεο νξηζµνύ
PRE εμ‟ αξρήο µνξθνπνηεµέλν θείµελν
DIV Υσξηζµνί θεηµέλνπ
CENTER Δπζπγξάµµηζε θεηµέλνπ
BLOCKQUOTE quoted παξάγξαθνο
FORM Φόξµεο
ISINDEX HTML θόξµεο απινύ ηύπνπ
HR νξηδόληηεο γξαµµέο
TABLE Πίλαθεο
Σα θύξηα ζηνηρεία πεξηνρήο

Παξάγξαθνη
Σν ζηνηρείν <P> νξίδεη παξαγξάθνπο ζην θείµελν. Απαηηεί ηελ εηηθέηα αξρήο, ελώ ε
εηηθέηα ηέινπο δελ είλαη πάληα απαξαίηεηε, δηόηη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ην ηέινο
µπνξεί εύθνια λα πξνζδηνξηζηεί από ην ιεθηηθό αλαιπηή.
Γηα παξάδεηγµα:
<P>Αςηή είναι η ππώηη παπάγπαθορ.
<P> Αςηή είναι η δεύηεπη παπάγπαθορ.

Υξεζηµνπνηώληαο ηελ παξάµεηξν ALIGN νξίδνπµε ηνλ ηύπν νξηδόληηαο
επζπγξάµµηζεο ηνπ θεηµέλνπ µέζα ζηα όξηα µηαο παξαγξάθνπ. ε πεξίπησζε πνπ δελ
θαζνξηζηεί ν ηύπνο επζπγξάµµηζεο ηόηε ππνλνείηαη πξνο ηα αξηζηεξά.
� align=left
Ζ παξάγξαθνο είλαη νξηδόληηα επζπγξαµµηζµέλε πξνο ηα αξηζηεξά
� align=center
Ζ παξάγξαθνο είλαη θεληξαξηζµέλε ζην παξόλ παξάζπξν
� align=right
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Ζ παξάγξαθνο είλαη νξηδόληηα επζπγξαµµηζµέλε πξνο ηα δεμηά
Γηα παξάδεηγµα:
<p align=center>Αςηή η παπάγπαθορ είναι κενηπαπιζµένη

Λίζηεο
Οη ιίζηεο µπνξνύλ λα εµπεξηέρνπλ ζηνηρεία νξηζµνύ πεξηνρήο, θεηµέλνπ ή άιιεο
έλζεηεο ιίζηεο
U

Με δηαηεηαγµέλεο ιίζηεο

Οη µε δηαηεηαγµέλεο ιίζηεο είλαη ηεο µνξθήο:
<UL>
<LI> ... Ππώηο πεδίο
<LI> ... ∆εύηεπο πεδίο
...
</UL>

Οη εηηθέηεο αξρήο θαη ηέινπο είλαη απαξαίηεηεο. Σα ζηνηρεία LI ρξεζηµνπνηνύληαη γηα
λα δηαρσξίζνπλ µεηαμύ ηνπο ηα πεδία ηεο ιίζηαο. Σν ζηνηρείν ηέινπο LI µπνξεί λα
παξαιεθζεί. Σα ζηνηρεία LI µπνξνύλ λα πεξηέρνπλ έλζεηεο ιίζηεο. Με ρξήζε ηεο
παξαµέηξνπ COMPACT απαηηνύµε από ηνλ θπιινµεηξεηή λα απεηθνλίζεη ηε ιίζηα
ζε πην πεξηεθηηθή µνξθή.
Ζ παξάµεηξνο TYPE ρξεζηµνπνηείηαη γηα λα αιιάμεη ην είδνο ηεο εηθόλαο πνπ
ρξεζηµνπνηείηαη µέζα ζηα UL θαη LI. πγθεθξηµέλα:
� όηαλ <li type=disc>
� όηαλ <li type=square>
� όηαλ <li type=circle>
U

∆ηαηεηαγµέλεο ιίζηεο

Οη δηαηεηαγµέλεο ιίζηεο είλαη ηεο µνξθήο:
<OL>
<LI> ... Ππώηο

πεδίο

<LI> ... ∆εύηεπο

πεδίο

...
</OL>

Ζ µεηαβιεηή START ρξεζηµνπνηείηαη γηα λα νξίζεη ηελ αξρή ηεο αθνινπζίαο
αξηζµώλ (εμ‟ νξηζµνύ ηζνύηαη µε 1). Μπνξεί λα ηεζεί αθόµε θαη αξγόηεξα µε ηε
µεηαβιεηή VALUE ζηα LI ζηνηρεία. Οη δύν παξαπάλσ µεηαβιεηέο ζα πξέπεη λα
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έρνπλ αθέξαηεο ηηµέο. Ζ µεηαβιεηή TYPE επηηξέπεη ηνλ νξηζµό ησλ παξαθάησ
επηινγώλ:
Μεηαβιεηή TYPE Όλνµα Δίδνο επηινγώλ
1 Αξηζµνί 1, 2, 3, ...
A Πεδνί ραξαθηήξεο a, b, c, ...
A Κεθαιαίνη ραξαθηήξεο A, B, C, ...
I Πεδνί Ρσµατθνί ραξαθηήξεο i, ii, iii, ...
I Κεθαιαίνη Ρσµατθνί ραξαθηήξεο I, II, III, ...
Ζ µεηαβιεηή TYPE

U

Λίζηεο νξηζµνύ

Οη ιίζηεο νξηζµνύ είλαη ηεο µνξθήο:
<DL>
<DT> Όνοµα όπος
<DD> Οπιζµόρ όπος
...
</DL>

Σα ζηνηρεία DT πεξηέρνπλ ζηνηρεία νξηζµνύ θεηµέλνπ, ελώ ηα ζηνηρεία DD µπνξνύλ
λα πεξηέρνπλ επηπιένλ θαη ζηνηρεία νξηζµνύ πεξηνρήο εθηόο από επηθεθαιίδεο θαη ην
ζηνηρείν ADDRESS.
Γηα παξάδεηγµα:
<DL>
<DT>Οπιζµόρ 1<DD>Αςηόρ είναι ο οπιζµόρ ηος ππώηος όπος
<DT>Οπιζµόρ 2<DD>Αςηόρ είναι ο οπιζµόρ ηος δεύηεπος όπος
</DL>

ζα έπξεπε λα εµθαληζηεί σο εμήο:
Οξηζµόο 1
Απηόο είλαη ν νξηζµόο ηνπ πξώηνπ όξνπ
Οξηζµόο 2
Απηόο είλαη ν νξηζµόο ηνπ δεύηεξνπ όξνπ
Με ρξήζε ηεο παξαµέηξνπ COMPACT απαηηνύµε από ηνλ θπιινµεηξεηή ηελ
απεηθόληζε ζε πην πεξηεθηηθή µνξθή.
Σηνηρεία DIR θαη MENU
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Σα παξαπάλσ ζηνηρεία παξόιν πνπ ήηαλ µέξνο ηεο HTML από ηελ πξώηε έθδνζε, νη
θπιινµεηξεηέο δελ δηαρσξίδνπλ ηα ζηνηρεία DIR θαη MENU, αιιά ηα απεηθνλίδνπλ
µε µνξθή αληίζηνηρε µε απηή πνπ ρξεζηµνπνηνύλ γηα ηα ζηνηρεία UL. Καλνληθά ζα
έπξεπε λα απεηθνλίδνληαλ ηα ζηνηρεία DIR σο ιίζηεο θαηαιόγνπ µε πνιιαπιέο
ζηήιεο θαη ηα ζηνηρεία MENU σο ιίζηεο θαηαιόγνπ µηα ζηήιεο.

Εμ’ αξρήο µνξθνπνηεµέλν θείµελν
Σν ζηνηρείν PRE ρξεζηµνπνηείηαη γηα λα ζπµπεξηιάβεη εμ‟ αξρήο µνξθνπνηεµέλν
θείµελν. Οη πειάηεο ρξήζηε απεηθνλίδνπλ ην επηιεγόµελν θείµελν µε ραξαθηήξεο
ζηαζεξνύ πιάηνπο ιαµβάλνληαο ππόςε ηελ ύπαξμε ησλ θελώλ ραξαθηήξσλ.

XMP, LISTING θαη PLAINTEXT
Οη παξαπάλσ εηηθέηεο δελ ρξεζηµνπνηνύληαη πηα αιιά νη θπιινµεηξεηέο ζα πξέπεη
λα ηηο ππνζηεξίδνπλ γηα ιόγνπο ζπµβαηόηεηαο πξνο ηα πίζσ. Οη δεµηνπξγνί ζειίδσλ
ζα πξέπεη λα απνθεύγνπλ ηε ρξήζε ησλ παξαπάλσ εηηθεηώλ.

DIV θαη CENTER
Σν ζηνηρείν DIV ρξεζηµνπνηείηαη γηα ην δηαρσξηζµό ησλ θεηµέλσλ HTML ζε
πεξηνρέο. Με ηελ παξάµεηξν ALIGN νξίδεηαη ν επηζπµεηόο ηύπνο επζπγξάµµηζεο γηα
όια ηα ζηνηρεία πνπ βξίζθνληαη αλάµεζα ζηα όξηα αξρήο θαη ηέινπο ηνπ ζηνηρείνπ
DIV. ∆εθηέο ηηµέο είλαη νη: LEFT, CENTER ή RIGHT νη νπνίεο νξίδνληαη µε ίδην
ηξόπν όπσο ζην ζηνηρείν παξαγξάθνπ. Δπεηδή ην ζηνηρείν DIV νξίδεη µηα πεξηνρή
(block) θάζε αλνηρηή παξάγξαθνο ζα ηεξµαηηζηεί.
Σν ζηνηρείν CENTER (ην νπνίν νξίζηεθε απζαίξεηα από ηελ Netscape πξηλ ηελ
HTML 3 θαη δηαηεξείηαη θαη ζηελ HTML 3.2 ιόγν ηεο µεγάιεο δηάδνζεο πνπ έρεη ν
WWW browser ηεο παξαπάλσ εηαηξείαο) είλαη ηαπηόζεµν µε ην DIV µε παξάµεηξν
ALIGN=CENTER.
Οη εηηθέηεο αξρήο θαη ηέινπο είλαη απαξαίηεηεο θαη ζην DIV θαη ζην CENTER.

BLOCKQUOTE
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Υξεζηµνπνηείηαη γηα λα ζπµπεξηιάβεη θνµµάηηα ιόγνπ, απνθζέγµαηα ή αλαθνξέο ζε
άιιεο εξγαζίεο. Οη εηηθέηεο αξρήο θαη ηέινπο είλαη ππνρξεσηηθέο.

FORM
Σν ζηνηρείν θόξµα είλαη από ηα πην ζεµαληηθά αιιά ζπλάµα θαη δπζθνιόηεξα
ζεµεία θαηαζθεπήο δπλαµηθώλ ζειίδσλ, πνπ παξέρεη ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ ζα
ππήξραλ ρξεζηµνπνηώληαο µόλν εηηθέηεο ηεο HTML. Έλα θείµελν µπνξεί λα πεξηέρεη
πνιιαπιέο θόξµεο. ε θάζε θόξµα ζα πξέπεη λα νξίδεηαη µε ζαθή ηξόπν ε αξρή θαη
ην ηέινο ηεο, ρξεζηµνπνηώληαο ηηο εηηθέηεο αξρήο θαη ηέινπο. Ζ πην απιή θόξµα είλαη
απηή πνπ πεξηέρεη ην ζηνηρείν ISINDEX.
Μηα θόξµα µπνξεί λα πεξηέρεη απιά ή πνιιαπιά πεδία θεηµέλνπ (text fields), radio
buttons, checkboxes θαη µελνύ.
Πην ζπγθεθξηµέλα:
� action
U

U

Οξίδεη ην URL ην νπνίν ζα ρξεζηµνπνηεζεί από ηνλ εμππεξεηεηή γηα λα
επεμεξγαζηεί ηα δεδνµέλα πνπ ζπµπιεξώζεθαλ ζηε θόξµα. Σν URL µπνξεί λα
είλαη έλα εθηειέζηµν αξρείν πνπ ζα ρξεζηµνπνηεζεί από ηνλ εμππεξεηεηή (π.ρ.
“http://www.domain.gr/cgi-bin/doit”) ή έλα Mail-to URL (π.ρ.
“mailto:takis@domain.gr”)
� method
U

U

Όηαλ ε παξάµεηξνο action νξίδεη µηα HTTP θιήζε, ε παξάµεηξνο method νξίδεη
ηε µέζνδν απνζηνιήο ησλ πεξηερνµέλσλ ηεο θόξµαο ζηνλ εμππεξεηεηή. Μπνξεί
λα είλαη GET ή POST. Δμ‟ νξηζµνύ είλαη GET.
� enctype
U

U

Καζνξίδεη ηνλ ηύπν θσδηθνπνίεζεο ησλ πεξηερνµέλσλ ηεο θόξµαο. Δμ‟ νξηζµνύ
είλαη application/x-www-form-urlencoded.

Οξηδόληηνο Καλόλαο
Οη νξηδόληηνη θαλόλεο (Horizontal Rule) ρξεζηµνπνηνύληαη γηα λα δείμνπλ µηα
ελλνηνινγηθή αιιαγή ζην θείµελν. Οπηηθά είλαη µηα νξηδόληηα γξαµµή.
Οη παξάµεηξνη ηνπ ζηνηρείνπ HR είλαη:
� align
U

U
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Οξίδεη ηελ επζπγξάµµηζε ηνπ θαλόλα σο πξνο ηα παξόληα όξηα ηνπ παξαζύξνπ
απεηθόληζεο. Σηµέο είλαη νη: left, center ή right. Δμ‟ νξηζµνύ είλαη ε center.
� noshade
U

U

Ο θαλόλαο δελ ζα έρεη ηξηζδηάζηαηε όςε θαη ζα είλαη ρσξίο ζθηά
� size
U

U

Οξίδεη ην πάρνο ηνπ θαλόλα ζε pixel.
� width
U

U

Οξίδεη ην µήθνο ηνπ θαλόλα ζε pixel (π.ρ. width=100) ή ζε πνζνζηό µήθνπο
µεηαμύ ηνπ παξόληνο αξηζηεξνύ θαη δεμηνύ άθξνπ ηνπ παξαζύξνπ (π.ρ.
width="30%"). Δμ‟ νξηζµνύ είλαη width=100%.

Πίλαθεο
Οη πίλαθεο είλαη ηεο αθόινπζεο γεληθήο µνξθήο:
<TABLE BORDER=8 CELLSPACING=5 CELLPADDING=2 WIDTH="90%">
<CAPTION> ... Σίηλορ Πίνακα ... </CAPTION>
<TR><TD> ππώηο κελί</TD> <TD> δεύηεπο κελί</TD></TR>
<TR> ...
...
</TABLE>

Οη παξάµεηξνη ησλ πηλάθσλ είλαη πξναηξεηηθέο. Δμ΄ νξηζµνύ, νη πίλαθεο
απεηθνλίδνληαη ρσξίο νπηηθή απεηθόληζε ησλ νξίσλ ηνπο θαη απηόµαηα
πξνζαξµόδνληαη ώζηε λα πεξηιαµβάλνπλ ηα πεξηερόµελα θάζε θειηνύ. Τπάξρεη ε
δπλαηόηεηα θαζνξηζµνύ ηνπ απόιπηνπ πιάηνπο ησλ πηλάθσλ. Οη παξάµεηξνη
BORDER, CELLSPACING θαη CELLPADDING παξέρνπλ επηπιένλ επθνιίεο
νπηηθήο απεηθόληζεο. Οη ηίηινη ησλ πηλάθσλ ζην πάλσ ή θάησ µέξνο θαζνξίδνληαη
αλάινγα µε ηελ παξάµεηξν ALIGN.
Κάζε γξαµµή πεξηέρεηαη αλάµεζα ζην ζηνηρείν TR, παξόιν πνπ ε εηηθέηα ηέινπο
µπνξεί λα παξαιεθζεί. Σα θειηά νξίδνληαη µε ην ζηνηρείν TD γηα δεδνµέλα θαη µε ην
TH γηα ηίηινπο (header). Όπσο θαη µε ην TR, ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ηέινπο µπνξνύλ
λα παξαιεθζνύλ. Σα TH θαη TD παίξλνπλ σο παξάµεηξν ηα: ALIGN θαη VALIGN
γηα επζπγξάµµηζε ηνπ πεξηερνµέλνπ ηνπ θειηνύ, ROWSPAN θαη COLSPAN γηα
θειηά πνπ θαιύπηνπλ πεξηζζόηεξεο από µία ζεηξά ή ζηήιε. Έλα θειί µπνξεί λα
πεξηέρεη πιήζνο από ζηνηρεία πεξηνρήο ή θεηµέλνπ, θαζώο θαη θόξµεο ή άιινπο
έλζεηνπο πίλαθεο.
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Σν ζηνηρείν TABLE πξέπεη πάληα λα έρεη εηηθέηεο αξρήο θαη ηέινπο. ηε ζπλέρεηα
παξαηίζεληαη νη παξάµεηξνη πνπ ππνζηεξίδνπλ νη πίλαθεο:
� ALIGN
U

U

Παίξλεη παξαµέηξνπο µία από ηηο: (LEFT, CENTER ή RIGHT). Καζνξίδεη ηελ
νξηδόληηα ηνπνζέηεζε ηνπ πίλαθα ζρεηηθά µε ην παξόλ αξηζηεξό θαη δεμί ζύλνξν.
Δμ‟ νξηζµνύ ηζρύεη ην LEFT, αιιά απηό µπνξεί λα αιιαρζεί από θάπνην από ηα
ζηνηρεία DIV ή CENTER, αλ απηά ζπµπεξηιαµβάλνληαη µέζα ζηνλ πίλαθα..
� WIDTH
U

U

Αλ παξαιεθζεί απηό ην όξηζµα ηόηε ην πιάηνο ηνπ πίλαθα θαζνξίδεηαη απηόµαηα
από ηνλ θπιινµεηξεηή. Σν όξηζµα WIDTH ζέηεη είηε ην απόιπην πιάηνο ζε pixel
(WIDTH=452) είηε ην επί ηνηο εθαηό θελό δηάζηεµα µεηαμύ ηνπ αξηζηεξνύ θαη
ηνπ δεμηνύ νξίνπ (WIDTH=60%).
� BORDER
U

U

Σν όξηζµα απηό θαζνξίδεη ην πιάηνο ηνπ εμσηεξηθνύ ζπλόξνπ πνπ ζα βξίζθεηαη
ηξηγύξσ από ηνλ πίλαθα γηα έλαλ νξηζµέλν αξηζµό από pixel (π.ρ. BORDER=3).
Όηαλ ε παξαπάλσ ηηµή είλαη µεδεληθή δελ εµθαλίδεηαη θαζόινπ πεξίγξαµµα ζηνλ
πίλαθα.
� CELLSPACING
U

U

Καζνξίδεη ην µέγεζνο ηεο θελήο πεξηνρήο πνπ ζα ππάξρεη γύξσ από θάζε θειί ζε
ζρέζε µε ηα γεηηνληθά θειηά. Σν µέγεζνο έρεη σο µνλάδεο ηνλ αξηζµό ησλ pixel
(π.ρ. CELLSPACING=5). Ζ ίδηα ηηµή θαζνξίδεη ην θελό δηάζηεµα µεηαμύ ηνπ
νξίνπ ηνπ πίλαθα µε ηα όξηα ησλ εμσηεξηθώλ θειηώλ.
� CELLPADDING
U

U

Καζνξίδεη ην µέγεζνο ζε pixel µεηαμύ ηνπ νξίνπ θαζελόο θειηνύ µε ηα
πεξηερόµελά ηνπ.
Κάζε pixel αλαθέξεηαη ζηα pixel νζόλεο θαη ζα πξέπεη λα πνιιαπιαζηαζηνύλ µε
θαηάιιειν ζπληειεζηή όηαλ απηό απεηθνλίδεηαη ζε ηεξµαηηθά πςειήο επθξίλεηαο
όπσο είλαη νη εθηππσηέο ζειίδαο. Γηα παξάδεηγµα, όηαλ ε νζόλε ηνπ ρξήζηε έρεη
πιάηνο 75 pixel/ίληζα θαη απεηθνλίδεηαη ζε έλαλ εθηππσηή ζειίδαο
600ζηηγµώλ/ίληζα, ηόηε νη ηηµέο ησλ pixel δνζµέλεο ζε µνλάδεο HTML ζα πξέπεη
λα πνιιαπιαζηαζηνύλ µε ηνλ παξάγνληα 8.
Σν ζηνηρείν CAPTION έρεη µόλν µηα παξάµεηξν ALIGN, ε νπνία θαζνξίδεη ηελ
ηνπνζέηεζε ηνπ ηίηινπ ηνπ πίλαθα θαη µπνξεί λα δερζεί σο ηηµέο ηηο ALIGN=TOP
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ή ALIGN=BOTTOM. Δμ΄ νξηζµνύ, ε ηνπνζέηεζε ηνπ ηίηινπ ηνπ πίλαθα είλαη
ζην πάλσ µέξνο.
Σα ζηνηρεία TR θαη TD
Σν ζηνηρείν TR απαηηεί µηα εηηθέηα αξρήο, αιιά όρη απαξαίηεηα ηελ εηηθέηα
ηέινπο θαη εγθιείεη ηα θειηά ηνπ πίλαθα. Έρεη ηηο εμήο παξαµέηξνπο:
� ALIGN
U

U

Καζνξίδεη ηελ εμ‟ νξηζµνύ νξηδόληηα επζπγξάµµηζε ησλ πεξηερνµέλσλ ησλ
θειηώλ. Απνδεθηέο ηηµέο είλαη νη: LEFT, CENTER ή RIGHT.
� VALIGN
U

U

Καζνξίδεη ηελ εμ‟ νξηζµνύ θάζεηε επζπγξάµµηζε ησλ πεξηερνµέλσλ ησλ
θειηώλ. Απνδεθηέο ηηµέο είλαη νη: TOP, MIDDLE ή BOTTOM γηα
ηνπνζέηεζε ησλ πεξηερνµέλσλ ηνπ θειηνύ ζηε θνξπθή, ηε µέζε ή ηε βάζε
ηνπ θειηνύ αληίζηνηρα.
Τπάξρνπλ δύν ζηνηρεία γηα ηνλ θαζνξηζµό ηεο µνξθήο ησλ θειηώλ. Σν TH
ρξεζηµνπνηείηαη γηα ηελ επηθεθαιίδα ησλ θειηώλ, ελώ ην TD γηα ηα δεδνµέλα
(πεξηερόµελα) ησλ θειηώλ. Οη επηθεθαιίδεο αξρήο TH θαη TD είλαη απαξαίηεηεο,
αιιά νη επηθεθαιίδεο ηέινπο µπνξνύλ λα παξαιεθζνύλ. Σα θειηά µπνξνύλ λα
έρνπλ ηα αθόινπζα ραξαθηεξηζηηθά:
� NOWRAP
U

U

Ζ παξνπζία απηήο ηεο παξαµέηξνπ απελεξγνπνηεί ηελ απηόµαηε ηύιημε
θεηµέλνπ µέζα ζην ρώξν ελόο θειηνύ (π.ρ. <TD NOWRAP>). Απηό είλαη
ηζνδύλαµν µε ην &nbsp;
� ROWSPAN
U

U

Έρεη σο ηηµή έλαλ αθέξαην αξηζµό πνπ νξίδεη ην πόζεο γξαµµέο ζα
θαηαιεθζνύλ από απηό ην θειί. Δμ‟ νξηζµνύ ηζνύηαη µε 1.
� COLSPAN
U

U

Έρεη σο ηηµή έλαλ αθέξαην αξηζµό πνπ νξίδεη ην πόζεο ζηήιεο ζα
θαηαιεθζνύλ από απηό ην θειί. Δμ‟ νξηζµνύ ηζνύηαη µε 1.
� ALIGN
U

U

Καζνξίδεη ηελ εμ‟ νξηζµνύ νξηδόληηα επζπγξάµµηζε ησλ πεξηερνµέλσλ ηνπ
θειηνύ θαη µπνξεί λα επαλαθαζνξίζεη ηελ παξάµεηξν ALIGN µηαο ζεηξάο ηνπ
πίλαθα. ∆πλαηέο ηηµέο: LEFT, CENTER θαη RIGHT. ε παξάιεηςε ηεο
παξαµέηξνπ ALIGN, εμ΄ νξηζµνύ είλαη αξηζηεξή επζπγξάµµηζε γηα ην <TD>
θαη θεληξηθή επζπγξάµµηζε γηα ην <TH>, αιιά µπνξνύλ λα αιιαρζνύλ θαη
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από ηελ παξάµεηξν ALIGN ηνπ ζηνηρείνπ TR.
� VALIGN
U

U

Καζνξίδεη ηελ εμ‟ νξηζµνύ θάζεηε επζπγξάµµηζε ησλ πεξηερνµέλσλ ηνπ
θειηνύ θαη µπνξεί λα επαλαθαζνξίζεη ηελ παξάµεηξν VALIGN µηαο ζεηξάο
ηνπ πίλαθα. ∆πλαηέο ηηµέο: TOP, MIDDLE θαη BOTTOM. ε παξάιεηςε ηεο
παξαµέηξνπ VALIGN, εμ΄ νξηζµνύ είλαη θεληξηθή επζπγξάµµηζε, αιιά
µπνξεί λα αιιαρζεί µε ηελ παξάµεηξν VALIGN ηνπ ζηνηρείνπ TR.
� WIDTH
U

U

Καζνξίδεη ην απαηηνύµελν πιάηνο ησλ πεξηερνµέλσλ ελόο θειηνύ ζε pixel
εμαηξώληαο ηηο ζθηέο ηνπ θειηνύ.
� HEIGHT
U

U

Καζνξίδεη ην απαηηνύµελν ύςνο ησλ πεξηερνµέλσλ ελόο θειηνύ ζε pixel
εμαηξώληαο ηηο ζθηέο ηνπ θειηνύ.
Όινη νη λένη θπιινµεηξεηέο ππνζηεξίδνπλ ηελ παξάµεηξν BGCOLOR ζηα TH θαη
TD. Καζνξίδεη ην ρξώµα ηνπ θόληνπ ηνπ θειηνύ θαη έρεη ηελ ίδηα ζύληαμε µε απηή
ηνπ ζηνηρείνπ BODY πνπ πεξηγξάθηεθε πην πξηλ.
Οη αιγόξηζµνη πνπ ρξεζηµνπνηνύληαη γηα ηελ απηόµαηε αιιαγή ηνπ µεγέζνπο ησλ
πηλάθσλ ζα πξέπεη λα ιαµβάλνπλ ππόςε ηνπο ην µέγηζην θαη ειάρηζην πιάηνο πνπ
απαηηείηαη γηα ην θειί.
Σν ειάρηζην θαη µέγηζην πιάηνο ησλ έλζεησλ πηλάθσλ ζπµβάιινπλ ζην µηθξόηεξν
θαη µεγαιύηεξν πιάηνο ηνπ θειηνύ ζην νπνίν ζπµµεηέρνπλ. Μόιηο νη απαηηήζεηο ζε
πιάηνο γίλνπλ γλσζηέο γηα ηελ θνξπθή ελόο πίλαθα, ηα πιάηε ησλ ζηειώλ µπνξνύλ
λα νξηζηνύλ. Απηό επηηξέπεη ζηα πιάηε ησλ έλζεησλ ζηειώλ λα νξίδνληαη εύθνια.

ηοισεία οπιζµού ηύπων κειµένος
Σα ζηνηρεία νξηζµνύ θεηµέλνπ ηα νπνία νξίδνπλ ηύπνπο ραξαθηήξσλ γεληθά µπνξνύλ
λα έρνπλ u940 άιια έλζεηα ζηνηρεία, αιιά όρη θαη ζηνηρεία νξηζµνύ πεξηνρήο.
Σηνηρεία ηύπνπ γξαµµαηνζεηξάο
Σα ζηνηρεία ηύπνπ γξαµµαηνζεηξάο (Font Style Elements) απαηηνύλ ηελ εηηθέηα
αξρήο θαη ηελ εηηθέηα ηέινπο. Γηα παξάδεηγµα:
<B>Αςηό είναι κάποιο κείµενο ζε bold µοπθή</B>.
Σα ζηνηρεία νξηζµνύ θεηµέλνπ πξέπεη λα είλαη έλζεηα µε ζσζηή µνξθή. Σν αθόινπζν
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είλαη ιαλζαζµέλν:
Αςηό είναι κάποιο <B> bold και <I></B> italic κείµενο </I>.
Οη θπιινµεηξεηέο ζα πξέπεη λα θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηελ απεηθόληζε
ησλ έλζεησλ ζηνηρείσλ θεηµέλνπ: Γηα παξάδεηγµα:
Αςηό είναι κάποιο<B>bold και <I>italic κείµενο</I></B>.
Σα δηαζέζηµα ζηνηρεία είλαη:
TT Κείµελν ζε teletype ή monospaced µνξθή
I Πιαγηαζηόο ηύπνο θεηµέλνπ
B Σύπνο θεηµέλνπ bold
U Σύπνο ππνγξαµµηζµέλνπ θεηµέλνπ
STRIKE Σύπνο θεηµέλνπ strike-through
BIG Κείµελν ζε θεθαιαία
SMALL Κείµελν ζε πεδά
SUB Κείµελν ζε µνξθή δείθηε
SUP Κείµελν ζε µνξθή εθζέηε
ηνηρεία θεηµέλνπ

Σηνηρεία θνξµώλ
Σα ζηνηρεία INPUT, SELECT θαη TEXTAREA επηηξέπνληαη µόλν µέζα ζην ζηνηρείν
FORM. Σν ζηνηρείν INPUT παίξλεη µηα πιεζώξα από παξαµέηξνπο
πεξηιαµβάλνληαο
πεδία θεηµέλνπ, πεδία θσδηθώλ, πεδία επηινγήο, checkboxes, θνπµπηά radio, submit
and reset θνπµπηά, θξπµµέλα πεδία, file upload, θαη θνπµπηά εηθόλαο. Σα ζηνηρεία
SELECT ρξεζηµνπνηνύληαη γηα µνλήο ή πνιιαπιήο επηινγήο µελνύ. Σα ζηνηρεία
TEXTAREA ρξεζηµνπνηνύληαη γηα πεδία θεηµέλνπ πνιιαπιώλ γξαµµώλ.
Τν ζηνηρείν INPUT
ηα ζηνηρεία INPUT απαγνξεύεηαη λα ππάξρεη εηηθέηα ηέινπο.
� type
Καζνξίδνπλ ηνλ ηύπν ηνπ πεδίνπ εηζόδνπ:
� type=text (εμ‟ νξηζµνύ)
U

U

Πξόθεηηαη γηα θείµελν µηαο γξαµµήο ηνπ νπνίνπ ην νξαηό µήθνο θαζνξίδεηαη µε
ηελ παξάµεηξν size, π.ρ. size=40 γηα θείµελν µήθνο 40 ραξαθηήξσλ. Οη ρξήζηεο
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µπνξνύλ λα εηζάγνπλ πεξηζζόηεξνπο ραξαθηήξεο από ην παξαπάλσ όξην. ε
πεξίπησζε πνπ ζα πξέπεη λα θαζνξηζηεί έλαο µέγηζηνο αξηζµόο ραξαθηήξσλ, ηόηε
ππάξρεη ε παξάµεηξνο maxlength. Ζ παξάµεηξνο name ρξεζηµνπνηείηαη γηα λα
δώζεη θάπνην όλνµα ζην παξόλ πεδίν θαη ε παξάµεηξνο value δίλεη µηα αξρηθή ηηµή
ζηελ γξαµµαηνζεηξά πνπ ζα θαίλεηαη ζην πεδίν µόιηο θνξησζεί ε θόξµα.
<input type=text size=40 name=user value="Σάζορ Καλόρ">
� type=password
U

U

Δίλαη όµνην µε ηνλ ηύπν text, µε ηε δηαθνξά όηη απεηθνλίδεη ην ραξαθηήξα “*” αληί
ηνπ ραξαθηήξα πνπ πιεθηξνινγείηαη, θξύβνληαο ηνλ θσδηθό πνπ εηζάγεηαη.
Μπνξνύλ λα ρξεζηµνπνηεζνύλ θαη νη παξάµεηξνη size θαη maxlength ειέγρνληαο ην
νξαηό θαη ην µέγηζην µέγεζνο ηνπ εηζαγόµελνπ θσδηθνύ.
<input type=password size=12 name=passwd>
� type=checkbox
U

U

Οξίδεη απιέο δπαδηθέο ηηµέο ή γηα ηηµέο. Τπνζηεξίδνληαη πνιιαπιέο ηηµέο θαη λα
επηηεπρζεί µε ηε ρξήζε πνιιαπιώλ ζηνηρείσλ checkbox µε ην ίδην όλνµα αιιά µε
δηαθνξεηηθή ηηµή ζηελ παξάµεηξν value. Κάζε ελεξγνπνηεµέλν checkbox
δεµηνπξγεί έλα μερσξηζηό δεύγνο νλόµαηνο/ηηµήο ζηα δεδνµέλα πνπ ζηέιλνληαη,
αθόµα θη αλ απηό θαηαιήγεη ζηε δεµηνπξγία δηπιώλ ίδησλ νλνµάησλ. Ζ
παξάµεηξνο checked αξρηθνπνηεί ην checkbox ζηελ ελεξγνπνηεµέλε ηνπ
θαηάζηαζε.
<input type=checkbox checked name=uscitizen value=yes>
� type=radio
U

U

Ο ηύπνο απηόο µπνξεί λα δερζεί µηα ηηµή µεηαμύ µηαο πιεζώξαο ελαιιαθηηθώλ
ηηµώλ. Κάζε θνπµπί radio πνπ ζπµµεηέρεη ζηελ ίδηα νµάδα ζα πξέπεη λα έρεη ην ίδην
όλνµα (παξάµεηξνο name) θαη απαηηεί νπσζδήπνηε µηα ηηµή. Μόλν ην
ελεξγνπνηεµέλν θνπµπί radio δεµηνπξγεί έλα δεύγνο νλόµαηνο/ηηµήο ζηα δεδνµέλα
πνπ ζηέιλνληαη. ε µηα νµάδα από θνπµπηά radio, έλα από απηά ζα πξέπεη λα
νξηζηεί σο ελεξγνπνηεµέλν µε ρξήζε ηεο παξαµέηξνπ checked.
<input type=radio name=age value="0-12">
<input type=radio name=age value="13-17">
<input type=radio name=age value="18-25">
<input type=radio name=age value="26-35" checked>
<input type=radio name=age value="36-">
� type=submit
U

U
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∆εµηνπξγεί έλα θνπµπί, ην νπνίν µπνξνύλ λα ρξεζηµνπνηήζνπλ νη ρξήζηεο γηα ηελ
απνζηνιή ησλ δεδνµέλσλ ηεο θόξµαο ζηνλ εμππεξεηεηή παγθόζµηνπ ηζηνύ. Ζ
εηηθέηα ηνπ θνπµπηνύ νλνµαηίδεηαη µε ηελ παξάµεηξν value. Αλ δνζεί θαη όλνµα
ζην πεδίν submit, ηόηε ζηέιλεηαη θαη ην δεύγνο νλόµαηνο/ηηµήο ηνπ πεδίνπ submit
ζηνλ εμππεξεηεηή. Μπνξνύλ λα ρξεζηµνπνηεζνύλ πνιιαπιά θνπµπηά submit ζε
µηα θόξµα. Γηα θνπµπηά µε εηθόλεο δείηε ππάξρεη ν ηύπνο image.
<input type=submit value="Let’s Go to Patras Carnival Festival">
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Ζ γιώζζα PHP
Ζ PHP, ηεο νπνίαο ηα αξρηθά αληηπξνζσπεύνπλ ην "PHP: Hypertext Preprocessor"
είλαη κηα επξέσο ρξεζηκνπνηνύκελε, αλνηρηνύ θώδηθα, γεληθνύ ζθνπνύ scripting
γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ, ε νπνία είλαη εηδηθά θαηάιιειε γηα αλάπηπμε εθαξκνγώλ
γηα ην Web θαη κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζηελ HTML.
Απιή απάληεζε, αιιά ηη ζεκαίλεη; Έλα παξάδεηγκα:
Παξάδεηγκα 1-1. Έλα εηζαγσγηθό παξάδεηγκα
<html>
<head>
<title>Example</title>
</head>
<body>
<?php
echo "Hi, I'm a PHP script!";
?>
</body>
</html>

Παξαηεξήζηε πσο απηό είλαη δηαθνξεηηθό από έλα script γξακκέλν ζε άιιεο γιώζζεο
πξνγξακκαηηζκνύ όπσο ε Perl ή ε C : Αληί λα γξάθεηε έλα πξόγξακκα κε πνιιέο
εληνιέο γηα λα εμάγεηε HTML, γξάθεηε έλα HTML script κε θάπνην ελζσκαησκέλν
θώδηθα γηα λα θάλεη θάηη (ζε απηή ηελ πεξίπησζε, λα εκθαλίδεη θάπνην θείκελν). Ο
θώδηθαο PHP είλαη εζώθιεηζηνο ζε εηδηθά tags (εηηθέηεο) αξρήο θαη ηέινπο πνπ ζαο
επηηξέπνπλ λα κεηαθέξεζηε κέζα θαη έμσ από ην "PHP mode" (PHP ηξόπν
ιεηηνπξγίαο).
Απηό πνπ δηαρσξίδεη ηελ PHP από θάηη ζαλ client-side Javascript είλαη όηη ν θώδηθαο
εθηειείηαη ζηνλ server (εμεπεξεηεηή). Αλ είραηε έλα script ζαλ ην παξαπάλσ ζηνλ
server ζαο, ν client ζα έπαηξλε ηα απνηειέζκαηα ηεο εθηέιεζεο απηνύ ηνπ script,
ρσξίο λα ππάξρεη θαλέλαο ηξόπνο λα θαηαιάβεη ηη θώδηθαο ππάξρεη από θάησ.
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Μπνξείηε αθόκε λα ξπζκίζεηε ηνλ web server ζαο λα ρεηξίδεηαη όια ηα HTML αξρεία
ζαο κε ηελ PHP, θαη ηόηε πξαγκαηηθά δελ ππάξρεη ηξόπνο ν ρξήζηεο λα θαηαιάβεη ηη
έρεηε θάησ από ην καλίθη ζαο.
Σα θαιύηεξν πξάγκα ζηελ PHP είλαη όηη είλαη εμαηξεηηθά απιή γηα έλα λενθεξκέλν
αιιά πξνζθέξεη πνιιέο πξνεγκέλα ραξαθηεξηζηηθά γηα έλα επαγγεικαηία
πξνγξακκαηηζηή. Μελ ηξνκάδεηε όηαλ δηαβάδεηε ηελ καθξνζθειή ιίζηα κε ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο PHP. Μπνξείηε λα εμνηθεησζείηε κέζα ζε πνιύ ιίγν ρξόλν θαη λα
αξρίζεηε λα γξάθεηε απιά script ζε ιίγεο ώξεο.
Αλ θαη ε αλάπνηπμε ηεο PHP εζηηάδεηαη ζε server-side scripting, κπνξείηε λα θάλεηε
πνιύ πεξηζζόηεξα κε απηή. Γηαβάζηε παξαθάησ θαη δείηε πεξηζζόηεξα ζηελ
παξάγξαθν Ση κπνξεί λα θάλεη ε PHP;.

Ση κπνξεί λα θάλεη ε PHP;
Οηηδήπνηε. Ζ PHP επηθεληξώλεηαη θπξίσο ζην server-side scripting, έηζη κπνξείηε λα
θάλεηε νηηδήπνηε έλα άιιν CGI πξόγξακκα κπνξεί λα θάλεη, όπσο λα καδέςεη
δεδνκέλα, λα παξάγεη δπλακηθό πεξηερόκελν ζειίδσλ, ή λα ζηείιεη θαη λα πάξεη
cookies. Αιιά ε PHP κπνξεί λα θάλεη πνιύ πεξηζζόηεξα.
Τπάξρνπλ ηξεηο θύξηνη ηνκείο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη έλα PHP script.


Server-side scripting. Απηό είλαη ην πην παξαδνζηαθό θαη ην θύξην πεδίν γηα
ηελ PHP. Υξεηάδεζηε ηξία πξάγκαηα γηα λα δνπιέςεη απηό. Σνλ PHP
κεηαγισηηηζηή (parser) (CGI ή server module), έλα webserver (εμεπεξεηεηή
ζειίδσλ) θαη έλα web browser ("θπιινκεηξεηή"). Πξέπεη λα ηξέμεηε ηνλ
webserver, κε κηα ζπλδεδεκέλε εγθαηάζηαζε ηεο PHP. Μπνξείηε λα
πξνζπειάζεηε ηα απνηειέζκαηα ηνπ PHP πξνγξάκκαηνο κε έλα web browser,
βιέπνληαο ηελ ζειίδα PHP κέζα από ηνλ server. Γηα πεξηζζόηεξεο
πιεξνθνξίεο, δείηε ηελ παξάγξαθν νδεγίεο εγθαηάζηαζεο.



Command line scripting. Μπνξείηε λα θηηάμεηε έλα PHP script γηα λα ην
ηξέρεηε ρσξίο server ή browser. Υξεηάδεζηε κόλν ηνλ PHP κεηαγισηηηζηή γηα
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λα ηελ ρξεζηκνπνηήζεηε κε απηό ηνλ ηξόπν. Απηόο ν ηύπνο είλαη ηδαληθόο γηα
script πνπ εθηεινύληαη ζπρλά κε ηε ρξήζε ηεο cron (ζε *nix ή Linux) ή κε ηνλ
Task Scheduler (ζηα Windows). Απηά ηα script κπνξνύλ επίζεο λα
ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα απιέο εξγαζίεο επεμεξγαζίεο θεηκέλνπ. Γείηε ηελ
ελόηεηα ζρεηηθά κε ηελ Command line ρξήζε ηεο PHP γηα πεξηζζόηεξεο
πιεξνθνξίεο.


Δγγξαθή client-side GUI εθαξκνγώλ (Γξαθηθά πεξηβάιινληα ρξεζηώλ). Ζ
PHP ίζσο λα κελ είλαη ε πην θαιή γιώζζα γηα λα γξάςεη θαλείο παξαζπξηαθέο
εθαξκνγέο, αιιά αλ μέξεηε PHP πνιύ θαιά θαη ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε
θάπνηα πξνρσξεκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο PHP ζηηο client-side εθαξκνγέο
ζαο, κπνξείηε επίζεο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην PHP-GTK γηα απηνύ ηνπ είδνπο
ηα πξνγξάκκαηα. Έρεηε επίζεο ηε δπλαηόηεηα λα γξάθεηε cross-platform
εθαξκνγέο κε απηό ηνλ ηξόπν. Σν PHP-GTK είλαη κηα επέθηαζε ηεο PHP θαη
δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ θύξηα δηαλνκή. Αλ ελδηαθέξεζηε γηα ην PHPGTK, επηζθεθηείηε ηελ δηθή ηνπ ηζηνζειίδα.

Ζ PHP κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε όια ηα θύξηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Linux, πνιιώλ εθδνρώλ ηνπ Unix (HP-UX, Solaris θαη
OpenBSD), Microsoft Windows, Mac OS X, RISC OS θαη πηζαλώο ζε άιια. Ζ PHP
ππνζηεξίδεη επίζεο ηνπο Apache, Microsoft Internet Information Server, Personal
Web Server, Netscape θαη iPlanet servers, Oreilly Website Pro server, Caudium,
Xitami, OmniHTTPd, θαη πνιινύο άιινπο webserver. Γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ server
ε PHP έρεη έλα module, γηα ηνπο ππόινηπνπο ε PHP κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο έλαο
CGI επεμεξγαζηήο.
Έηζη κε ηελ PHP έρεηε ηελ ειεπζεξία επηινγήο ελόο ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο θαη
ελόο web server. Δπηπιένλ, έρεηε επίζεο ηελ ειεπζεξία λα ρξεζηκνπνηήζεηε
ζπλαξηεζηαθό (procedural) ή αληηθεηκελνζηξεθή (object oriented) πξνγξακκαηηζκό ή
κηα αλάκεημε ηνπο. Αλ θαη ε παξνύζα έθδνζε δελ ππνζηεξίδεη όια ηα πξόηππα
ραξαθηεξηζηηθά, κεγάιεο βηβιηνζήθεο θώδηθα θαη κεγάιεο εθαξκνγέο
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο βηβιηνζήθεο PEAR) είλαη γξακκέλεο κόλν κε
αληηθεηκελνζηξεθή θώδηθα.
Με ηελ PHP δελ είζηε πεξηνξηζκέλνη λα εμάγεηε HTML. Οη δπλαηόηεηεο ηεο PHP
ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ εμαγσγή εηθόλσλ, αξρείσλ PDF, αθόκε θαη ηαηλίεο Flash
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(ρξεζηκνπνηώληαο ηα libswf θαη Ming) παξάγνληαη ακέζσο. Μπνξείηε επίζεο λα
εμάγεηε εύθνια νπνηνδήπνηε θείκελν όπσο XHTML θαη νπνηνδήπνηε άιιν XML
αξρείν. Ζ PHP κπνξεί λα δεκηνπξγεί απηόκαηα απηά ηα αξρεία θαη λα ηα απνζεθεύεη
ζην ζύζηεκα αξρείσλ, αληί λα ηα εθηππώλεη, απνηειώληαο έηζη κηα server-side cache
γηα ην δπλακηθό ζαο πεξηερόκελν.
Έλα από ηα πην δπλαηά θαη ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο PHP είλαη ε ππνζηήξημε
πνπ έρεη γηα έλα κεγάιν ζύλνιν βάζεσλ δεδνκέλσλ. Ζ ζπγγξαθή κηαο ζειίδαο πνπ
ππνζηεξίδεη βάζεηο δεδνκέλσλ είλαη εμαηξεηηθά απιή. Οη εμήο βάζεηο δεδνκέλσλ
ππνζηεξίδνληαη κέρξη ζηηγκήοζ:
Adabas D

Ingres

Oracle (OCI7 and OCI8)

dBase

InterBase

Ovrimos

Empress

FrontBase

PostgreSQL

FilePro (read-only) mSQL

Solid

Hyperwave

Direct MS-SQL Sybase

IBM DB2

MySQL

Velocis

Informix

ODBC

Unix dbm

Έρνπκε επίζεο κηα αθαηξεηηθή επέθηαζε DBX βάζεσλ δεδνκέλσλ (DBX database
abstraction extension) πνπ ζαο επηηξέπεη δηάθαλα λα ρξεζηκνπνηείηε νπνηαδήπνηε
βάζε δεδνκέλσλ ππνζηεξίδεηαη από απηή ηελ επέθηαζε. Δπηπιένλ ε PHP
ππνζηεξίδεη ην ODBC, ην Open Database Connection standard (Αλνηρηό πξόηππν
ύλδεζεο Βάζεσλ δεδνκέλσλ) έηζη κπνξείηε λα ζπλδεζείηε ζε νπνηαδήπνηε βάζε
δεδνκέλσλ πνπ ππνζηεξίδεη απηό ην παγθόζκην πξόηππν.
Ζ PHP έρεη επίζεο ππνζηήξημε γηα επηθνηλσλία κε άιιεο ππεξεζίεο ρξεζηκνπνηώληαο
πξσηόθνιια όπσο LDAP, IMAP, SNMP, NNTP, POP3, HTTP, COM (ζηα
Windows) θαη ακέηξεηα άιια. Μπνξείηε επίζεο λα αλνίμεηε raw network sockets θαη
λα αιιειεπηδξάζεηε κε νπνηνδήπνηε άιιν πξσηόθνιιν. Ζ PHP έρεη αθόκε
ππνζηήξημε γηα ηελ πεξίπινθε αληαιιαγή δεδνκέλσλ WDDX κεηαμύ ζρεδόλ όισλ
ησλ Web programming γισζζώλ. Μηιώληαο γηα δηα-επηθνηλσλία, ε PHP ππνζηεξίδεη
instantiation αληηθεηκέλσλ Java θαη ηα ρξεζηκνπνηεί δηάθαλα ζαλ αληηθείκελα PHP.
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Μπνξείηε επίζεο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ CORBA επέθηαζε καο γηα λα
πξνζπειάζεηε remote (απνκαθξπζκέλα) αληηθείκελα.
Ζ PHP έρεη εμαηξεηηθά ρξήζηκα ραξαθηεξηζηηθά επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, από ηελ
POSIX επέμηαζε ή ηηο Perl regular expressions κέρξη XML parsing αξρείσλ. Γηα ηε
κεηαγιώηηηζε θαη ηελ πξόζβαζε αξρείσλ XML, ππνζηεξίδνπκε ηα πξόηππα SAX θαη
DOM. Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ XSLT επέθηαζε καο γηα λα κεηαηξέπεηε ηα
XML αξρεία ζε άιιεο κνξθέο.
Καζώο ρξεζηκνπνηείηε ηελ PHP ζηνλ ηνκέα ηνπ ecommerce, ζα βξείηε ηηο Cybercash
payment, CyberMUT, VeriSign Payflow Pro θαη CCVS ζπλαξηήζεηο ρξήζηκεο γηα ηα
online πξνγξάκκαηα πιεξσκήο ζαο.
Σειεπηαίν αιιά ζεκαληηθό, έρνπκε πνιιέο άιιεο ελδηαθέξνπζεο επεθηάζεηο, ηηο
mnoGoSearch search engine ζπλαξηήζεηο, πνιιά εξγαιεία ζπκπίεζεο (gzip, bz2),
κεηαηξνπέο εκεξνινγίνπ, κεηαθξάζεηο...
Όπσο βιέπεηε απηή ε ζειίδα δελ είλαη αξθεηή γηα λα απαξηζκήζεη όια ηα
ραξαθηεξηζηηθά θαη πιενλεθηήκαηα ηεο PHP. Γηαβάζηε ηηο παξαθάησ παξαγξάθνπο
ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε ηεο PHP θαη δείηε ην κέξνο κε ηελ παξαπνκπή
ζπλαξηήζεσλ γηα επεμήγεζε ησλ επεθηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη εδώ.

Έλα απιό tutorial
Δδώ ζέινπκε λα ζαο δείμνπκε ηα πνιύ βαζηθά ηεο PHP ζε έλα κηθξό θαη απιό
κάζεκα. Απηό ην θείκελν δείρλεη κόλν δπλακηθή δεκηνπξγία ηζηνζειίδσλ κε ηελ PHP
αιιά ε PHP είλαη ηθαλή λα θάλεη θαη πνιιά άιια πξάγκαηα από ηελ δεκηνπξγία
ηζηνζειίδσλ. Γείηε ηελ ελόηεηα κε ηίηιν Ση κπνξεί λα θάλεη ε PHP γηα πεξηζζόηεξεο
πιεξνθνξίεο.
Οη PHP-ηθαλέο ζειίδεο αληηκεησπίδνληαη ζαλ ζπλεζηζκέλεο HTML ζειίδεο θαη
κπνξείηε λα ηηο δεκηνπξγήζεηε θαη λα ηηο κνξθνπνηήζεηε κε ηνλ ίδην ηξόπν πνπ
ζπλήζσο δεκηνπξγείηε θαλνληθέο HTML ζειίδεο.
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Ση ρξεηάδνκαη;
ε απηό ην tutorial ππνζέηνπκε πσο ν server ζαο έρεη ελεξγή ηελ ππνζηήξημε γηα PHP
θαη πσο όια ηα αξρεία πνπ έρνπλ θαηάιεμε .php ηα ρεηξίδεηαη ε PHP. ηνπο
πεξηζζόηεξνπο server απηή είλαη ε πξνθαζνξηζκέλε επέθηαζε γηα ηα PHP αξρεία,
αιιά ξσηήζηε ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ server γηα λα είζηε ζίγνπξνη. Αλ ν server ζαο
ππνζηεξίδεη PHP, ηόηε δελ ρξεηάδεηε λα θάλεηε ηίπνηα. Απιά δεκηνπξγείηε ηα .php
αξρεία θαη ηα ηνπνζεηείηε ζηελ web directory θαη ν server ζα ηα κεηαγισηηίζεη
καγηθά γηα ζαο. Γελ ρξεηάδεηαη λα θάλεηε compile ηίπνηα νύηε λα εγθαηαζηήζεηε
επηπιένλ εξγαιεία. θεθηείηε απηέο ηηο PHP-ηθαλέο ζειίδεο σο απιά HTML αξρεία
κε κηα κεγάιε νηθνγέλεηα θαηλνύξησλ καγηθώλ tags πνπ ζαο επηηξέπνπλ λα θάλεηε
όισλ ησλ εηδώλ ηα πξάγκαηα.

Ζ πξώηε ζαο PHP-ηθαλή ζειίδα
Γεκηνπξγήζηε έλα αξρείν κε όλνκα hello.php θάησ από ηελ webserver root
directory κε ην αθόινπζν πεξηερόκελν:
Παξάδεηγκα 2-1. Our first PHP script: hello.php
<html>
<head>
<title>PHP Test</title>
</head>
<body>
<?php echo "Hello World<p>"; ?>
</body>
</html>

Ζ έμνδνο ηνπ script ζα είλαη:
<html>

29

<head>
<title>PHP Test</title>
</head>
<body>
Hello World<p>
</body>
</html>

Πξνζέμηε πσο απηό δελ είλαη ζαλ έλα CGI script. Σν αξρείν δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη
εθηειέζηκν κε νπνηνδήπνηε ηξόπν. θεθηείηε ην ζαλ έλα θαλνληθό HTML αξρείν πνπ
ηπγραίλεη λα έρεη έλα ζεη από εηδηθά tags πνπ είλαη δηαζέζηκα ζε ζαο πνπ θάλνπλ
πνιιά θαη ελδηαθέξνληα πξάγκαηα.
Απηό ην πξόγξακκα είλαη εμαηξεηηθά απιό θαη πξαγκαηηθά δελ ρξεηάδεζηε ηελ PHP
γηα λα δεκηνπξγήζεηε κηα ζειίδα ζαλ θαη απηή. Σν κόλν πνπ θάλεη είλαη λα
εκθαλίδεη: Hello World ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ζπλάξηεζε echo() ηεο PHP.
Αλ δνθηκάζαηε απηό ην παξάδεηγκα θαη δελ είρε θακία έμνδν ή ζαο πξνέηξεςε ζε έλα
download, ή βιέπεηε όιν ην αξρείν σο θείκελν, νη πηζαλόηεηεο είλαη πσο ν server πνπ
ρξεζηκνπνηείηε δελ έρεη ελεξγνπνηεκέλε ηελ PHP. Εεηήζηε από ηνλ δηαρεηξηζηή λα
ηελ ελεξγνπνηήζεη ρξεζηκνπνηώληαο ην θεθάιαην Δγθαηάζηαζε απηνύ ηνπ manual.
Αλ ζέιεηε λα αλαπηύζζεηε PHP scripts ηνπηθά, δείηε ηελ ελόηεηα downloads.
Μπνξείηε λα αλαπηύζζεηε ηνπηθά ζε νπνηνδήπνηε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα αιιά
ζηγνπξεπηείηε όηη εγθαηαζηήζαηε θαη έλα θαηάιιειν web server.
Σν λόεκα ηνπ παξαδείγκαηνο είλαη λα δείμεη ηελ εηδηθή κνξθή ηνπ PHP tag (ηεο PHP
εηηθέηαο). ε απηό ην παξάδεηγκα ρξεζηκνπνηήζακε ην <?php γηα λα δείμνπκε ηελ
αξρή ελόο PHP tag. Έπεηηα βάιακε ηελ PHP πξόηαζε θαη αθήζακε PHP ιεηηνπξγία
πξνζέηνληαο ην tag θιεηζίκαηνο ?>. Μπνξείηε λα πεδάηε κέζα θαη έμσ από ηελ PHP
ιεηηνπξγία ζε έλα HTML αξρείν όζν ζέιεηε.
Μηα ζεκείσζε ζηνπο text editors: Τπάξρνπλ πνιινί text editors (θεηκελνγξάθνη)
θαη Integrated Development Environments (IDEs) (Οινθιεξσκέλα πεξηβάιινληα
αλάπηπμεο) πνπ κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε γηα λα δεκηνπξγήζεηε, λα
κνξθνπνηήζεηε θαη λα ρεηξηζηείηε αξρεία PHP. Μηα κηθξή ιίζηα απηώλ ησλ
εξγαιείσλ δηαηεξείηαη ζην PHP Editor's List. Αλ ζέιεηε λα πξνηείλεηε έλα ζπληάθεη,
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παξαθαινύκε επηζθεθηείηε ηελ παξαπάλσ ζειίδα θαη δεηήζηε από ηνλ δηαρεηξηζηή
ηεο ζειίδεο λα πξνζζέζεη ηνλ ζπληάθηε ζηελ ιίζηα.
Μηα ζεκείσζε γηα ηνπο Word Processors: Οη word processors (επεμεξγαζηέο
θεηκέλνπ) όπσο ηα Openoffice.org, StarOffice Writer, Microsoft Word θαη Abiword
δελ είλαη θαιή επηινγή γηα ηελ κνξθνπνίεζε αξρείσλ PHP.
Αλ επηζπκείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε έλα από απηνύο γηα απηό ην δνθηκαζηηθό script
ζηγνπξεπηείηε πσο ζα απνζεθεύζεηε ην αξρείν σο ΑΠΛΟ ΚΔΗΜΔΝΟ αιιηώο ε PHP
δελ ζα είλαη ηθαλή λα εθηειέζεη ην script.
Μηα ζεκείσζε γηα ην Windows Notepad: Αλ γξάθεηε ηα PHP scripts
ρξεζηκνπνηώληαο ην Windows Notepad, ζα πξέπεη λα ζηγνπξεπηείηε πσο ηα αξρεία
ζαο απνζεθεύνληαη κε ηελ επέθηαζε .php. (Σν Notepad πξνζζέηεη κηα .txt επέθηαζε
ζηα αξρεία απηόκαηα εθηόο θαη αλ πξνβείηε ζε έλα από ηα αθόινπζα θείκελα γηα λα
ην απνθύγεηε.)
Όηαλ απνζεθεύηεηε ην αξρείν θαη ζαο δεηείηαη λα νξίζεηε έλα όλνκα γηα ην αξρείν,
βάιηε ην όλνκα ηνπ αξρείν ζε εηζαγσγηθά (δει. "hello.php").
Δλαιιαθηηθά, κπνξείηε λα θάλεηε θιηθ ζην 'Text Documetns' drop-down menu ζην
παξάζπξν απνζήθεπζεο αξρείνπ θαη λα αιιάμεηε ηελ επηινγή ζε "All files".
Μπνξείηε ηόηε λα εηζάγεηε ην όλνκα ηνπ αξρείνπ ρσξίο εηζαγσγηθά.

Κάηη ρξήζηκν
Αο θάλνπκε θάηη ιίγν πην ρξήζηκν ηώξα. Θα ειέγμεηε ηη είδνπο browser ρξεζηκνπνηεί
ην άηνκν πνπ βιέπεη ηε ζειίδα. Γηα λα ην θάλνπκε απηό, ειέγρνπκε ην user agent
string πνπ ζηέιλεη ν browser ζαλ κέξνο ηνπ HTTP request (αηηήκαηνο). Απηή ε
πιεξνθνξία απνζεθεύεηαη ζε κηα κεηαβιεηή. Οη κεηαβιεηέο πάληα αξρίδνπλ κε έλα
ζύκβνιν δνιιαξίνπ ζηελ PHP. Ζ κεηαβιεηή πνπ καο ελδηαθέξεη ηώξα είλαη
$_SERVER["HTTP_USER_AGENT"].
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εκείσζε γηα ηηο PHP Autoglobals: Ζ $_SERVER είλαη κηα εηδηθή δεζκεπκέλε
κεηαβιεηή ηεο PHP ε νπνία πεξηέρεη όιεο ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ web server. Δίλαη
γλσζηή σο κηα Autoglobal (ή Superglobal). Γείηε ηελ ζρεηηθή ζειίδα ηνπ manual γηα
ηηο Autoglobals γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο. Απηέο ννη εηδηθέο κεηαβιεηέο
εηζεγήζεθαλ ζηελ PHP 4.1.0. Πξηλ από ρξεζηκνπνηνύζακε αληί απηνύ ηνλ
παιαηόηεξν array $HTTP_*_VARS, όπσο ε $HTTP_SERVER_VARS. Αλ θαη μεπεξαζκέλεο,
απηέο νη παιαηόηεξεο κεηαβιεηέο αθόκε ππάξρνπλ. (Γείηε επίζεο ηελ ζεκείσζε ζηνλ
παιηό θώδηθα.)
Γηα λα εκθαλίζνπκε απηή ηελ κεηαβιεηή, κπνξνύκε απιά λα θάλνπκε:
Παξάδεηγκα 2-2. Δθηππώλνληαο κηα κεηαβιεηή (ηνηρείν array)
<?php echo $_SERVER["HTTP_USER_AGENT"]; ?>

Έλα παξάδεηγκα εμόδνπ απηνύ ηνπ script ζα κπνξνύζε λα είλαη:
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)

Τπάξρνπλ πνιιά είδε ηύπσλ κεηαβιεηώλ ζηελ PHP. ην παξαπάλσ παξάδεηγκα
εθηππώζακε έλα ζηνηρείν ελόο Array (πίλαθα). Σα arrays είλαη πνιύ ρξήζηκνη ηύπνη
κεηαβιεηώλ.
Ζ $_SERVER είλαη αθόκε κηα κεηαβιεηή πνπ γίλεηαη απηόκαηα δηαζέζηκε ζε ζαο από
ηελ PHP. Μπνξείηε λα δείηε κηα ιίζηα ζηελ ελόηεηα Γεζκεπκέλεο κεηαβιεηέο ηνπ
manual ή κπνξείηε λα πάξεηε κηα πιήξε ιίζηα απηώλ, δεκηνπξγώληαο έλα αξρείν πνπ
είλαη θάπσο έηζη:
Παξάδεηγκα 2-3. Δκθάληζε όισλ ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ κεηαβιεηώλ κε ηελ
phpinfo()
<?php phpinfo(); ?>

Αλ θνξηώζεηε απηό ην αξρείν ζηνλ browser ζαο ζα δείηε κηα ζειίδα γεκάηε κε
πιεξνθνξίεο γηα ηελ PHP καδί κε κηα ιίζηα όισλ ησλ κεηαβιεηώλ πνπ είλαη
δηαζέζηκεο ζε ζαο.
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Μπνξείηε λα ηνπνζεηήζεηε πνιιαπιέο πξνηάζεηο PHP ζε έλα tag ηεο PHP θαη λα
δεκηνπξγήζεηε κηθξά κπινθ θώδηθα πνπ θάλνπλ πεξηζζόηεξα από κηα απιή echo. Γηα
παξάδεηγκα, αλ ζέιακε λα ειέγμνπκε γηα ηελ ρξήζε ηνπ Internet Explorer ζα
κπνξνύζακε λα θάλνπκε θάηη ζαλ θαη απηό:
Παξάδεηγκα 2-4. Παξάδεηγκα: Γνκέο ειέγρνπ (control structures) θαη
πλαξηήζεηο
<?php
if (strstr($_SERVER["HTTP_USER_AGENT"], "MSIE")) {
echo "You are using Internet Explorer<br />";
}
?>

Έλα παξάδεηγκα εμόδνπ απηνύ ηνπ script κπνξεί λα είλαη:
You are using Internet Explorer<br />

Δδώ εηζάγνπκε κεξηθέο θαηλνύξηεο έλλνηεο. Έρνπκε κηα πξόηαζε if. Αλ είζηε
γλώξηκνη κε ηελ βαζηθή ζύληαμε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη από ηελ γιώζζα
πξνγξακκαηηζκνύ C, ηόηε απηό ζα ζαο θαλεί ινγηθό. Αλ δελ μέξεηε αξθεηή C ή
θάπνηα άιιε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε παξαπάλσ ζύληαμε,
ίζσο ρξεηαζηείηε λα δηαιέμεηε έλα εηζαγσγηθό βηβιίν PHP θαη λα δηαβάζεηε ηα πξώηα
θεθάιαηα, ή λα δηαβάζεηε ην θνκκάηη Αλαθνξά ζηελ Γιώζζα απηνύ ηνπ manual.
Μπνξείηε λα βξείηε κηα ιίζηα βηβιίσλ γηα PHP ζην http://www.php.net/books.php.
Ζ δεύηεξε έλλνηα πνπ εηζάγεηαη είλαη ε θιήζε ηεο ζπλάξηεζεο strstr(). Ζ strstr()
είλαη κηα ζπλάξηεζε ελζσκαησκέλε κέζα ζηελ PHP πνπ ςάρλεη έλα string γηα λα
βξεί κέζα ηνπ έλα άιιν string. ε απηή ηελ πεξίπησζε ςάρλνπκε γηα ην "MSIE" κέζα
ζην $_SERVER["HTTP_USER_AGENT"]. Αλ ην string βξεζεί, ε ζπλάξηεζε επηζηξέθεη
TRUE

θαη αλ δελ βξεζεί, επηζηξέθεη FALSE. Αλ επηζηξέςεη TRUE, ε πξόηαζε if γίλεηαη

θαη απηή TRUE θαη ν θώδηθαο κέζα ζηα {άγθηζηξα} εθηειείηαη. Αιιηώο, δελ
εθηειείηαη. Γεκηνπξγήζηε θαη εζείο παξόκνηα παξαδείγκαηα κε if , else θαη άιιεο
ζπλαξηήζεηο όπσο ηηο strtoupper() θαη strlen(). Κάζε ζρεηηδόκελε ζειίδα ηνπ
manual πεξηέρεη παξαδείγκαηα επίζεο.
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Μπνξνύκε λα πξνρσξήζνπκε έλα βήκα παξαπέξα θαη λα δείμνπκε πσο κπνξνύκε λα
κπαίλνπκε θαη λα βγαίλνπκε από ηελ PHP-ιεηηνπξγία (PHP-mode) αθόκε θαη ζηε
κέζε ελόο PHP κπινθ:
Παξάδεηγκα 2-5. Αλαθαηεύνληαο θαη HTML θαη PHP ιεηηνπξγίεο
<?php
if (strstr($_SERVER["HTTP_USER_AGENT"], "MSIE")) {
?>
<h3>strstr must have returned true</h3>
<center><b>You are using Internet Explorer</b></center>
<?php
} else {
?>
<h3>strstr must have returned false</h3>
<center><b>You are not using Internet Explorer</b></center>
<?php
}
?>

Έλα παξάδεηγκα εμόδνπ απηνύ ηνπ script κπνξεί λα είλαη:
<h3>strstr must have returned true</h3>
<center><b>You are using Internet Explorer</b></center>

Αληί λα ρξεζηκνπνηνύκε κηα PHP echo πξόηαζε γηα λα εμάγνπκε θάηη, βγήθακε από
ηελ PHP ιεηηνπξγία PHP ιεηηνπξγία θαη ζηείιακε απιή HTML. Σν ζεκαληηθό θαη
δπλαηό ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα πξνζέμνπκε εδώ είλαη όηη ε ινγηθή ξνή ηνπ script
παξακέλεη αλέπαθε. Μόλν έλα από ηα παξαπάλσ HTML κπινθ ζα ζηαιεί ζηνλ
ζεαηή, αλάινγα κε ην αλ ε strstr() επέζηξεςε TRUE ή FALSE. Με άιια ιόγηα, αλ ην
string MSIE έρεη βξεζεί ή όρη.

Υεηξίδνληαο θόξκεο (Form)
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Έλα από ηα πην ηζρπξά ραξαθηεξηζηηθά ηεο PHP είλαη ν ηξόπνο πνπ ρεηξίδεηαη ηηο
HTML θόξκεο (forms). Ζ βαζηθή ηδέα πνπ είλαη ζεκαληηθή λα θαηαιάβεηε είλαη πσο
νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηεο θόξκαο ζα γίλεη δηαζέζηκν ζην PHP script ζαο. Γηαβάζηε
ηελ ελόηεηα ηνπ manual γηα ηηο Μεηαβιεηέο από έμσ από ηελ PHP γηα πεξηζζόηεξεο
πιεξνθνξίεο ζην πσο λα ρξεζηκνπνηείηε θόξκεο κε ηελ PHP. Έλα παξάδεηγκα κηαο
HTML θόξκαο:
Παξάδεηγκα 2-6. Μηα απιή HTML θόξκα
<form action="action.php" method="POST">
Your name: <input type="text" name="name" />
Your age: <input type="text" name="age" />
<input type="submit">
</form>

Γελ ππάξρεη ηίπνηα εηδηθό ζρεηηθά κε απηή ηε θόξκα. Δίλαη κηα απιή HTML θόξκα
ρσξίο εηδηθά tags νπνηνπδήπνηε είδνπο. Όηαλ ν ρξήζηεο γεκίζεη απηή ηε θόξκα θαη
παηήζεη ην θνπκπί submit (ππνβνιή), ε ζειίδα action.php θαιείηαη. ε απηό ην
αξρείν, ζα έρεηε θάηη ζαλ θαη απηό:
Παξάδεηγκα 2-7. Δθηππώλνληαο δεδνκέλα από κηα θόξκα
Hi <?php echo $_POST["name"]; ?>.
You are <?php echo $_POST["age"]; ?> years old.

Έλα παξάδεηγκα εμόδνπ απηνύ ηνπ script κπνξεί λα είλαη:
Hi Joe.
You are 22 years old.

Πξέπεη λα είλαη εκθαλέο ην ηη θάλεη. Γελ ππάξρεη ηίπνηα άιιν εθηόο από απηό. Οη
κεηαβιεηέο $_POST["name"] θαη $_POST["age"] απηόκαηα νξίδνληαη γηα ζαο από
ηελ PHP. Νσξίηεξα ρξεζηκνπνηήζακε ηελ $_SERVER autoglobal, ηώξα παξαπάλσ
κόιηο ρξεζηκνπνηήζακε ηελ $_POST autoglobal πνπ πεξηέρεη όια ηα δεδνκέλα POST.
Πξνζέμηε πσο ε method (κέζνδνο) ζηελ θόξκα καο είλαη ε POST. Αλ
ρξεζηκνπνηνύζακε ηελ GET method, ηόηε νη πιεξνθνξίεο ηεο θόξκαο καο ζα δνύζαλ
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αληίζηνηρα κέζα ζηελ $_GET autoglobal. Μπνξείηε επίζεο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ
$_REQUEST autoglobal αλ δελ λνηάδεζηε γηα ηελ πεγή ησλ δεδνκέλσλ ζαο. Πεξηέρεη
κηα αλάκημε από GET, POST, COOKIE θαη FILE δεδνκέλσλ. Γείηε επίζεο ηελ
ζπλάξηεζε import_request_variables().

Υξεζηκνπνηώληαο παιηό θώδηθα κε λέεο εθδόζεηο ηεο
PHP
Σώξα πνπ ε PHP έρεη κεγαιώζεη θαη είλαη κηα δεκνθηιήο scripting γιώζζα,
ππάξρνπλ πεξηζζόηεξνη πόξνη εθεί έμσ νη νπνίνη έρνπλ θαηαιόγνπο από θώδηθα πνπ
κπνξείηε λα επαλαρξεζηκνπνηήζεηε ζηα δηθά ζαο scripts. ην κεγαιύηεξν κέξνο, νη
PHP developers (πξνγξακκαηηζηέο) ηεο γιώζζαο PHP πξνζπάζεζαλ λα είλαη πξνοηα-πίζσ ζπκβαηνί (backwards compatible), νύησο ώζηε έλα script γξακκέλν γηα κηα
πην παιηά έθδνζε ζα ηξέρεη (ηδαληθά) ρσξίο αιιαγέο ζε κηα λεόηεξε έθδνζε ηεο PHP.
Πξαθηηθά όκσο, θάπνηεο αιιαγέο ζα ρξεηαζηνύλ λα γίλνπλ.
Γύν από ηηο πην ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ επηξεάδνπλ παιαηόηεξν θώδηθα είλαη:


Σν παιηό array $HTTP_*_VARS έρεη μεπεξαζηεί (ην νπνίν ρξεηάδεηαη λα
αλαγξαθεί σο global όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε κηα function ή method). Οη εμήο
autoglobal arrays εηζήρζεζαλ ζηελ PHP 4.1.0. Δίλαη νη: $_GET, $_POST,
$_COOKIE, $_SERVER, $_ENV, $_REQUEST,
$HTTP_*_VARS

and $_SESSION. Σα παιαηόηεξα

arrays, όπσο ην $HTTP_POST_VARS, ππάξρνπλ αθόκε από

ηελ PHP 3.


Οη εμσηεξηθέο κεηαβιεηέο δελ γίλνληαη register (θαηαρσξνύληαη) σο global εμ
νξηζκνύ. Με άιια ιόγηα, από ηελ PHP 4.2.0 ην PHP directive register_globals
είλαη εμ νξηζκνύ off ζην in php.ini. Ζ κέζνδνο πνπ πξνηηκείηαη γηα
πξνζπέιαζε απηώλ ησλ ηηκώλ είλαη κέζα από ηα autoglobal arrays πνπ
αλαθέξζεθαλ λσξίηεξα. Παιαηόηεξα scripts, βηβιία θαη tutorials (καζήκαηα)
κπνξεί λα ζηεξίδνληαη ζε απηή ηελ ξύζκηζε λα είλαη ελεξγνπνηεκέλε (on). Αλ
είλαη ελεξγνπνηεκέλε, γηα παξάδεηγκα, θάπνηνο ζα κπνξνύζε λα
ρξεζηκνπνηήζεη ην $id από ην URL
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http://www.example.com/foo.php?id=42.

Δίηε on είηε off, ε $_GET['id']

είλαη δηαζέζηκε.

Βαζηθνί Καλόλεο ύληαμεο
Βγαίλνληαο από ηελ HTML
Όηαλ n PHP κεηαγισηίδεη (parses) έλα αξρείν, απιά θάλεη έλα πέξαζκα ζην θείκελν
ηνπ αξρείνπ κέρξη λα ζπλαληήζεη έλα από ηα εηδηθά tags πνπ ηεο ιέλε λα αξρίζεη λα
κεηαθξάδεη ην θείκελν σο θώδηθα PHP. Ο parser (κεηαγισηηηζηήο) ηόηε εθηειεί
νιόθιεξν ηνλ θώδηθα πνπ βξίζθεη, κέρξη λα ζπλαληήζεη ην επόκελν PHP tag
θιεηζίκαηνο, ην νπνίν ιέεη ζηνλ parser λα αξρίζεη λα θάλεη μαλά, απιά έλα πέξαζκα
ζην θείκελν. Απηόο είλαη ν κεραληζκόο πνπ ζαο επηηξέπεη λα πξνζζέηεηε PHP θώδηθα
κέζα ζε HTML: ν,ηηδήπνηε βξίζθεηαη έμσ από ηα tags ηεο PHP κέλεη ηειείσο κόλν,
ελώ νηηδήπνηε κέζα κεηαγισηηίδεηαη σο θώδηθαο.
Τπάξρνπλ ηέζζεξα ζύλνια από tags πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα
δειώζνπκε ηα θνκκάηηα πνπ έρνπλ θώδηθα ζε PHP. Από απηά, κόλν δύν (<?php. . .?>
and <script language="php">. . .</script>) είλαη πάληα δηαζέζηκα. Σα άιια κπνξνύλ
λα ελεξγνπνηεζνύλ θαη λα απελεξγνπνηεζνύλ από ην php.ini αξρείν ξπζκίζεσλ. Δλώ
ηα short-form tags θαη ηα tags πνπ κνηάδνπλ κε απηά ηεο ASP κπνξεί λα είλαη βνιηθά,
δελ είλαη ηόζν portable όζν νη καθξύηεξεο εθδόζεηο. Δπίζεο, αλ ζθνπεύεηε λα
πξνζζέζεηε PHP θώδηθα ζε XML ή XHTML, ζα ρξεηαζηεί λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ
<?php. . .?> θόξκα γηα λα πξνζαξκνζηεί ζηελ XML.
Σα tags πνπ ππνζηεξίδνληαη από ηελ PHP είλαη:
Παξάδεηγκα 5-1. Σξόπνη γηα λα βγείηε (escape) από ηελ HTML
1. <?php echo("if you want to serve XHTML or XML documents, do
like this\n"); ?>
2. <? echo ("this is the simplest, an SGML processing
instruction\n"); ?>
<?= expression ?> This is a shortcut for "<? echo expression
?>"
3.

<script language="php">
echo ("some editors (like FrontPage) don't
like processing instructions");
</script>

4.

<% echo ("You may optionally use ASP-style tags"); %>
<%= $variable; # This is a shortcut for "<% echo . . ." %>

Ο πξώηνο ηξόπνο, <?php. . .?>, είλαη θαη ν πξνηηκόηεξνο, θαζώο επηηξέπεη ηε ρξήζε
ηεο PHP ζε θώδηθα ζπκβαηό κε ηελ XML όπσο ε XHTML.
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Ο δεύηεξνο ηξόπνο δελ είλαη πάληα δηαζέζηκνο. Σα ζύληνκα tags είλαη δηαζέζηκα
κόλν όηαλ έρνπλ ελεξγνπνηεζεί. Απηό κπνξεί λα γίλεη κέζσ ηεο ζπλάξηεζεο
short_tags() (κόλν ζηελ PHP 3), ελεξγνπνηώληαο ηελ επηινγή ξύζκηζεο
short_open_tag ζην αξρείν ξπζκίζεσλ ηεο PHP, ή θάλνληαο compile ηελ PHP κε ηελ
επηινγή --enable-short-tags ζην configure. Αθόκε θαη αλ είλαη ελεξγνπνηεκέλν σο
πξνεπηινγή ζην php.ini-dist, ε ρξήζε ησλ short tags δελ πξνηηκάηαη.
Ο ηέηαξηνο ηξόπνο είλαη δηαζέζηκνο κόλν αλ ηα ASP-style tags έρνπλ ελεξγνπνηεζεί
ρξεζηκνπνηώληαο ηελ asp_tags επηινγή ξπζκίζεσλ.
εκείσζε: Τπνζηήξημε γηα ηα ASP-style tags πξνζηέζεθε ζηελ έθδνζε 3.0.4.
εκείσζε: Ζ ρξήζε ησλ short tags ζα πξέπεη λα απνθεύγεηαη θαηά ηελ αλάπηπμε
εθαξκνγώλ ή βηβιηνζεθσλ (libraries) πνπ πξννξίδνληαη γηα δηαλνκή (redistribution),
ή εθαξκνγή ζε PHP servers πνπ δελ ηνπο ρεηξίδεζηε νη ηδηνη, επεηδε ηα short tags
κπνξεί λα κελ ππνζηεξίδνληαη από ηνλ ηειηθό server. Γηα κεηαθέξζηκν (portable),
θώδηθα πνπ ζα πξννξίδεηαη γηα ρξήζε θαη από άιινπο, βεβαησζείηε όηη δελ θάλεηε
ρξήζε ησλ short tags.
Σν tag θιεηζίκαηνο γηα ην block ζα ζπκπεξηιάβεη ην ακέζσο επόκελν trailing newline
αλ ππάξρεη. Δπίζεο, ην tag θιεηζίκαηνο απηόκαηα ππνδειώλεη θαη έλα εξσηεκαηηθό.
Γελ ρξεηάδεηαη λα έρεηε εξσηεκαηηθό γηα λα ηεξκαηίζεηε ηελ ηειεπηαία γξακκή ελόο
PHP block.
Ζ PHP ζαο επηηξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε δνκέο ζαλ απηή:
Παξάδεηγκα 5-2. Πξνρσξεκέλνο ηξόπνο γηα λα θάλεηε escape
<?php
if ($expression) {
?>
<strong>This is true.</strong>
<?php
} else {
?>
<strong>This is false.</strong>
<?php
}
?>

Απηό ιεηηνπξγεί όπσο πεξηκέλακε, επεηδή όηαλ ε PHP θηάλεη ζηα ?> tags
θιεηζίκαηνο, απιά αξρίδεη λα εκθαλίδεη ν,ηηδήπνηε βξεη κέρξη λα ζπλαηήζεη έλα άιιν
tag αλνίγκαηνο. Σν παξάδεηγκα πνπ δόζεθε εδώ έρεη επηλνεζεί, θπζηθά, κε ζθνπό λα
εκθαλίζνπκε κεγάια blocks θεηκέλνπ, αθνύ ην λα μεθεύγνπκε από ηε κεηαγιώηηηζε
ηεο PHP είλαη γεληθά πην απνηειεζκαηηθό από ην λα ζηέιλνπκε νιόθιεξν ην θείκελν
κέζσ ηεο ζπλάξηεζεο echo() ή ηεο print() ή θάηη ηέηνην.

Γηαρσξηζκόο εληνιώλ
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Οη εληνιέο δηαρσξίδνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν όπσο θαη ζηελ C ή ηελ Perl ηεξκαηίδνπκε θάζε εληνιή κε έλα εξσηεκαηηθό.
Σν tag θιεηζίκαηνο (?>) επίζεο ππνδειώλεη ην ηέινο κηαο έθθξαζεο-δεισζεο,
ζπλεπώο ηα αθόινπζα είλαη ηζνδύλακα:
<?php
echo "This is a test";
?>
<?php echo "This is a test" ?>

ρόιηα
Ζ PHP ππνζηεξίδεη ζρόιηα ζαλ ηεο 'C', 'C++' θαη ηνπ Unix shell. Γηα παξάδεηγκα:
<?php
echo "This is a test"; // This is a one-line c++ style comment
/* This is a multi line comment
yet another line of comment */
echo "This is yet another test";
echo "One Final Test"; # This is shell-style style comment
?>

Σν ζρόιην "κηα γξακκήο" ζρνιηάδεη κόλν κέρξη ην ηέινο κηαο γξακκήο ή ηνπ
ηξέρνληνο block ζηνλ θώδηθα ηεο PHP, όπνην είλαη πξώην.
<h1>This is an <?php # echo "simple";?> example.</h1>
<p>The header above will say 'This is an example'.

Πξέπεη λα πξνζέρεηε λα κελ εκθσιεύεηε ζρόιηα ζαλ απηά ηεο 'C', θάηη πνπ είλαη
πηζαλό λα ζπκβεί όηαλ ζρνιηάδεηε κεγάια blocks.
<?php
/*
echo "This is a test"; /* This comment will cause a problem */
*/
?>

Σν ζρόιην κηαο γξακκήο ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ζρνιηάδεη κέρξη ην ηέινο κηαο γξακκήο
ή ηνπ ηξέρνληνο block ζηνλ θώδηθα ηεο PHP, όπνην είλαη πξώην. Απηό ζεκαίλεη πσο
ν HTML θώδηθαο πνπ αθνινπζεί ην // ?> Θα εθηππσζεί. Σν tag ?> μεθεύγεη από ηελ
θαηάζηαζε ηεο PHP θαη επηζηξέθεη ζηελ HTML, θαη ην // δελ κπνξεί λα ην
επεξεάζεη.

Σύπνη
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Δηζαγσγή
Ζ PHP ππνζηεξίδεη νρηώ πξσηαξρηθνύο ηύπνπο.
Γηα βαζκσηνύο ηύπνπο:





boolean (δπαδηθόο)
integer (αθέξαηνη)
float (αξηζκνί θηλεηήο ππνδηαζηνιήο, γλσζηνί θαη σο 'double')
string

Γύν ζύλζεηνπο ηύπνπο:



array (πίλαθεο)
object (αληηθείκελα)

Καη ηέινο δπν εηδηθνύο ηύπνπο:



resource
NULL

Απηό ην εγρεηξίδην επίζεο ζαο εηζάγεη κεξηθνύο pseudo-types (ςεπδνηύπνπο) γηα
ιόγνπο αλαγλσζηκόηεηαο:




mixed
number
callback

Ίζσο βξείηε θαη θάπνηεο αλαθνξέο ζην ηύπν "double". Θεσξείζηε ην double όκνην κε
ηνλ ηύπν float, θαη ηα δπν νλόκαηα ππάξρνπλ κόλν γηα ηζηνξηθνύο ιόγνπο.
Ο ηύπνο κηαο κεηαβιεηήο δελ θαζνξίδεηαη ζπλήζσο από ηνλ πξνγξακκαηηζηή, αιιά
κάιινλ θαζνξίδεηαη θαηά ηε δηαξθεηα εθηέιεζεο από ηελ PHP αλάινγα κε ην
πεξηερόκελν κε ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη απηή ε κεηαβιεηή.
εκείσζε: Αλ ζέιεηε λα ειέλμεηε ηνλ ηύπν θαη ηελ ηηκή κηαο ζπγθεθξηκέλεο
έθθξαζεο, ρξεζηκνπνηείζηε ηελ var_dump().
εκείσζε: Αλ ζέιεηε απιά κηα αλαπαξάζηαζε ηνπ ηύπνπ, πνπ λα κπνξεί εύθνια λα
δηαβαζηεί γηα ην debugging, ρξεζηκνπνηείζηε ηελ gettype(). Γηα ηνλ έιεγρν ελόο
ζπγθεθξηκέλν ηύπνπ, κελ ρξεζηκνπνηείηε ηελ gettype(), αιιά ηηο
is_typeζπλαξηήζεηο. Μεξηθά παξαδείγκαηα:
<?php
$bool = TRUE;
$str = "foo";
$int = 12;

// a boolean
// a string
// an integer

echo gettype($bool); // prints out "boolean"
echo gettype($str); // prints out "string"
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// If this is an integer, increment it by four
if (is_int($int)) {
$int += 4;
}
// If $bool is a string, print it out
// (does not print out anything)
if (is_string($bool)) {
echo "String: $bool";
}
?>

Αλ ζέιεηε λα αλαγθάζεηε κηα κεηαβιεηή λα κεηαηξαπεί ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηύπν,
κπνξείηε είηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ cast ζηελ κεηαβιεηή ή ηελ settype()
ζπλάξηεζε πάλσ ηεο.
εκεηώζηε όηη ε κεηαβιεηή κπνξεί λα ππνινγηζηεί κε δηαθνξεηηθέο ηηκέο ζε
ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηώζεηο, αλάινγα κε ην ηη ηύπνπ είλαη θάζε θνξά. Γηα
πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, δείηε ην θνκκάηη ζρεηηθά κε ην Type Juggling. Δπίζεο,
ίζσο ζαο ελδηαθέξεη λα δείηε ηνπο πίλαθεο ζύγθξηζεο ηύπσλ, θαζώο δείρλνπλ
παξαδείγκαηα από ζπγθξίζεηο ζρεηηθέο κε δηάθνξνπο ηύπνπο.

Booleans
Απηόο είλαη ν επθνιόηεξνο ηύπνο. Έλαο boolean εθθξάδεη κηα αιεζηλή ηηκή. Μπνξεί
λα είλαη είηε TRUE είηε FALSE.
εκείσζε: Ο ηύπνο boolean εηζήρζε ζηελ PHP 4.

Σύληαμε
Γηα λα θαζνξίζεηε έλα boolean ιεθηηθό (literal), ρξεζηκνπνηείζηε είηε ηε ιέμε θιεηδί
TRUE ή ηελ FALSE. Καη νη δπν είλαη case-insensitive.
<?php
$foo = True; // assign the value TRUE to $foo
?>

πλήζσο ρξεζηκνπνηείηε θάπνην είδνο ηειεζηή ν νπνίνο επηζηξέθεη κηα boolean ηηκή,
θαη κεηά ηελ πεξλάεη πάλσ ζε κηα δνκή ειέγρνπ.
<?php
// == is an operator which test
// equality and returns a boolean
if ($action == "show_version") {
echo "The version is 1.23";
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}
// this is not necessary...
if ($show_separators == TRUE) {
echo "<hr>\n";
}
// ...because you can simply type
if ($show_separators) {
echo "<hr>\n";
}
?>

Μεηαηξέπνληαο ζε boolean
Γηα λα κεηαηξέςεηε κηα ηηκή ζε ηύπν boolean, ρξεζηκνπνηείζηε είηε ηελ (bool) ή ηελ
(boolean) γηα cast (κεηαηξνπή). Πάλησο, ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο δελ
ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηε ηελ cast, αθνύ κηα ηηκή ζα κεηαηξαπεί απηόκαηα αλ ν
ηειεζηήο, ε ζπλάξηεζε ή κηα δνκή ειέγρνπ απαηηεί κηα παξάκεηξν ηύπνπ boolean.
Γείηε επίζεο ην Type Juggling.
Όηαλ κεηαηξέπνληαη ζε boolean, νη αθόινπζεο ηηκέο είλαη FALSE








Ζ ίδηα ε boolean γίλεηαη FALSE
o integer 0 (κεδέλ)
ν float 0.0 (κεδέλ)
ην θελό string, θαη ην string "0"
έλαο array κε θαλέλα ζηνηρείν
έλα object κε θαλέλα κέινο
ν εηδηθόο ηύπνο NULL (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ unset variables)

Οπνηαδήπνηε άιιε ηηκή ζεσξείηαη TRUE (ζπκπεξηιακβάλεηαη νπνηνδήπνηε resource).
Πξνεηδνπνίεζε
Σν -1 ζεσξείηαη TRUE, όπσο θαη νπνηνδήπνηε άιιν κε-κεδεληθόο (είηε ζεηηθόο είηε
αξλεηηθόο) αξηζκόο!
<?php
echo gettype((bool)
bool(false)
echo gettype((bool)
bool(true)
echo gettype((bool)
bool(true)
echo gettype((bool)
bool(true)
echo gettype((bool)
bool(true)
echo gettype((bool)
bool(true)
echo gettype((bool)
bool(false)
?>

"");

//

1);

//

-2);

//

"foo");

//

2.3e5);

//

array(12)); //
array());

//
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Integers (Αθέξαηνη)
Έλαο integer είλαη έλαο αξηζκόο ηνπ ζπλόινπ Z = {..., -2, -1, 0, 1, 2, ...}.
Γείηε επίζεο: Αθέξαηνη απζαίξεηνπ κεγέζνπο / GMP, Αξηζκνύ θηλεηήο ππνδηαζηνιήο,
θαη Απζαίξεηε αθξίβεηα / BCMath

Σύληαμε
Οη αθέξαηνη κπνξνύλ λα θαζνξηζηνύλ ζην δεθαδηθό (κε βάζε ην 10), δεθαεμαδηθό (κε
βάζε ην 16) ή νθηαδηθό (κε βάζε ην 8) ζύζηεκα, θαη πξναηξεηηθά κπνξεί λα
πξνζηεζεί ην πξόζεκν (- ή +).
Αλ ρξεζηκνπνηείηε ην νθηαδηθό ζύζηεκα, πξέπεη λα γξάθεηε πξηλ ην αξηζκό ην 0
(κεδέλ), θαη αλ ρξεζηκνπνηείηε ην δεθαεμαδηθό πξέπεη λα γξάθεηε πξηλ ηνλ αξηζκό ην
0x.
Παξάδεηγκα 6-1. Integer literals (Λεθηηθά αθεξαίσλ)
<?php
$a = 1234;
$a = -123;
$a = 0123;
$a = 0x1A;
?>

#
#
#
#

decimal number
a negative number
octal number (equivalent to 83 decimal)
hexadecimal number (equivalent to 26 decimal)

Δπηζήκσο, ε πηζαλή δνκή γηα ηα ιεθηηθά αθεξαίσλ είλαη:
<?php
decimal

: [1-9][0-9]*
| 0

hexadecimal : 0[xX][0-9a-fA-F]+
octal

: 0[0-7]+

integer

: [+-]?decimal
| [+-]?hexadecimal
| [+-]?octal

?>

Σν κέγεζνο ηνπ αθεξαίνπ εμαξηάηαη από ηελ πιαηθόξκα, ελώ κηα κέγηζηε ηηκή
πεξίπνπ 2 δηζεθαηνκκπξίσλ είλαη ε ζπλεζηζκέλε ηηκή (δειαδή 32 bits
πξνζεκαζκέλα). Ζ PHP δελ ππνζηεξίδεη κε πξνζεκαζκέλνπο αθεξαίνπο.
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Υπεξρείιηζε αθεξαίωλ (Integer overflow)
Αλ πξνζδηνξίζεηε έλαλ αξηζκόο εθηόο ησλ νξίσλ ηνπ ηύπνπ integer, ζα δηεξκελεπηεί
σο float (θηλεηήο ππνδηαζηνιήο). Δπίζεο, αλ θάλεηε κηα πξάμε ην απνηέιεζκα ηεο
νπνίαο δίλεη αξηζκό πέξα από ηα όξηα ηνπ ηύπνπ integer, ζα επηζηξαθεί αξηζκόο
ηύπνπ float (θηλεηήο ππνδηαζηνιήο).
<?php
$large_number = 2147483647;
var_dump($large_number);
// output: int(2147483647)
$large_number = 2147483648;
var_dump($large_number);
// output: float(2147483648)
// this goes also for hexadecimal specified integers:
var_dump( 0x80000000 );
// output: float(2147483648)
$million = 1000000;
$large_number = 50000 * $million;
var_dump($large_number);
// output: float(50000000000)
?>

Πξνεηδνπνίεζε
Γπζηπρώο, ππήξρε έλα bug ζηελ PHP κε απνηέιεζκα απηό λα κελ
ιεηηνπξγεί παληα ζσζηά όηαλ ππάξρνπλ αξλεηηθνί αξηζκνί. Γηα
παξάδεηγκα: όηαλ θάλεηε -50000 * $million, ην απνηέιεζκα ζα
είλαη -429496728. ε πεξίπησζε βέβαηα πνπ θαη νη δπν ηειεζηέο
είλαη ζεηηθνί δελ ππάξρεη πξόβιεκα.
Απηό ιύζεθε ζηελ PHP 4.1.0.
Γελ ππάξρεη ηειεζηήο δηαίξεζεο ζηελ PHP. Σν 1/2 κεηαηξέπεηαη ζηνλ αξηζκό float
0.5. Μπνξείηε λα κεηαηξέςεηε ηελ ηηκή ζε αθέξαην λα ην ζηξνγγπινπνηήζεηε πξνο ηα
θάησ, ή λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε ζπλάξηεζε round() .
<?php
var_dump(25/7);
// float(3.5714285714286)
var_dump((int) (25/7)); // int(3)
var_dump(round(25/7)); // float(4)
?>

Μεηαηξέπνληαο ζε αθέξαην
Γηα λα κεηαηξέςεηε ξεηά κηα ηηκή ζε integer, ρξεζηκνπνηήζηε είηε ην (int) είηε ην
(integer) γηα ηε κεηαηξνπή (cast). Πάλησο, ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο δελ
ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ cast, αθνύ ε ηηκή ζα κεηαηξαπεί απηόκαηα αλ
έλαο ηειεζηήο, κηα ζπλάξηεζε ή κηα δνκή ειέγρνπ απαηηεί κηα παξάκεηξν ηύπνπ
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integer . Μπνξείηε επίζεο λα κεηαηξέςεηε κηα ηηκή ζε αθέξαην κέζα ζηε ζπλάξηεζε
intval().
Γείηε επίζεο type-juggling.

Από booleans
FALSE

ζα πξνθύςεη 0 (κεδέλ), θαη από TRUE ζα πξνθύςεη 1 (έλα).

Από αξηζκνύο θηλεηήο ππνδηαζηνιήο
Όηαλ γίλεηαη κεηαηξνπή από αξηζκνύ θηλεηήο ππνδηαζηνιήο ζε αθέξαην, ν αξηζκόο ζα
ζηξνγγπιεπηεί πξνο ην κεδέλ.
Αλ ν αξηζκόο θηλεηήο ππνδηαζηνιήο είλαη εθηόο ησλ νξίσλ ηνπ αθεξαίνπ (ζπλήζσο
+/- 2.15e+9 = 2^31), ην απνηέιεζκα είλαη απξνζδηόξηζην, αθνύ ν αξηζκόο θηλεηήο
ππνδηαζηνιήο δελ έρεη αξθεηή αθξίβεηα γηα λα δώζεη έλα αθξηβέο αθέξαην
απνηέιεζκα. Κακηά πξνεηδνπνίεζε, νύηε θάπνηα άιιε ππελζύκηζε γίλεηαη ζε ηέηνηεο
πεξηπηώζεηο!
Πξνεηδνπνίεζε
Πνηέ κελ αιιάδεηε ηνλ ηύπν κηαο παξάζηαζεο ζε integer, αθνύ απηό κπνξεί κεξηθέο
θνξέο λα νδεγήζεη ζε κε αλακελόκελα απνηειέζκαηα.
<?php
echo (int) ( (0.1+0.7) * 10 ); // echoes 7!
?>

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο δείηε ζρεηηθά κε ηηοπξνεηδνπνηήζεηο γηα ηελ αθξίβεηα
αξηζκώλ θηλεηήο ππνδηαζηνιήο.

Από strings
Γείηε Μεηαηξνπή ηνπ String ζε αξηζκό

Από άιινπο ηύπνπο
Πξνζνρή
Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε κεηαηξνπή ζε αθέξαην δελ είλαη θαζνξηζκέλνο γηα
άιινπο ηύπνπο. Πξνο ην παξόλ, ε κεηαηξνπή γίλεηαη ζεσξώληαο όηη ε ηηκή πξώηα
κεηαηξέπεηαη ζε boolean. Πάλησο, κελ βαζίδεζηε ζε απηόλ ηνλ ηξόπν, αθνύ κπνξεί
λα αιιάμεη ρσξίο πξνεηδνπνίεζε.
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Αξηζκνί θηλεηήο ππνδηαζηνιήο
Αξηζκνί θηλεηήο ππνδηαζηνιήο (ζπκβνιίδνληαη θαη σο "floats", "doubles" or "real
numbers") κπνξνύλ λα πξνζδηνξηζηνύλ ρξεζηκνπνηώληαο νπνηνλδήπνηε από ηνπο
αθόινπζνπο ηξόπνπο ζύληαμεο:
<?php
$a = 1.234;
$b = 1.2e3;
$c = 7E-10;
?>

Formally:
LNUM
[0-9]+
DNUM
([0-9]*[\.]{LNUM}) | ({LNUM}[\.][0-9]*)
EXPONENT_DNUM ( ({LNUM} | {DNUM}) [eE][+-]? {LNUM})

Σν κέγεηνο ελόο αξηζκνύ θηλεηήο ππνδηαζηνιήο δελ εμαξηάηαη από ηελ πιαηθόξκα,
αλ θαη έλαο κέγηζηνο αξηζκόο πεξίπνπ ίζνο κε 1.8e308 κε αθξίβεηα ζρεδόλ 14
δεθαδηθώλ ςεθίσλ είλαη κηα ζπλεζηζκέλε ηηκή (απηό είλαη 64 bit IEEE format).
Αθξίβεηα αξηζκώλ θηλεηήο ππνδηαζηνιήο
πλεζίδεηαη ζε απιέο δεθαδηθέο παξαζηάζεηο όπσο 0.1 ή 0.7 λα κελ είλαη εθηθηή ε
κεηαηξνπή ηνπο ζε εζσηεξηθή δπαδηθή αληηζηνίρηζε ρσξίο έλα κηθξό ράζηκν ζε
αθξίβεηα. Απηό κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δηθνξνύκελα απνηειέζκαηα: γηα παξάδεηγκα,
ε floor((0.1+0.7)*10) ζπλήζσο επηζηξέθεη 7 ζε αληίζεζε κε ην αλακελόκελν 8
αθνύ ην απνηέιεζκα ηεο εζσηεξηθήο αλαπαξάζηαζεο είλαη θάηη ζαλ
7.9999999999....
Απηό ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλόο όηη είλαη αδύλαην λα εθθξάζνπκε αθξηβώο κεξηθέο
παξαζηάζεηο ζε δεθαδηθή κνξθή κε έλαλ πεπεξαζκέλν αξηζκό ςεθίσλ. Γηα
παξάδεηγκα, ην 1/3 ζηε δεθαδηθή κνξθή γίλεηαη 0.3333333. . ..
πλεπώο κελ εκπηζηεύεζηε πνηέ απνηειέζκαηα αξηζκώλ θηλεηήο ππνδηαζηνιήο κέρξη
ην ηειεπηαίν ςεθίν θαη πνηέ κε ζπγθξίλεηαη γηα ηζόηεηα αξηζκνύο θηλεηήο
ππνδηαζηνιήο. Αλ ζέιεηε πξαγκαηηθά κεγαιύηεξε αθξίβεηα, ζα πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηείηε ηηο ζπλαξηήζεηο απζαίξεηεο καζεκαηηθήο αθξίβεηαο ή ηε ζπλάξηεζε
gmp .

Μεηαηξέπνληαο ζε αξηζκό θηλεηήο ππνδηαζηνιήο
Γηα πεξηζζόηεξο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πόηε θαη πώο ηα strings κεηαηξέπνληαη ζε
αξηζκνύο θηλεηήο ππνδηαζηνιήο, δείηε ην ηκήκα κε ηνλ ηίηιν Μεηαηξνπή ησλ strings
ζε αξηζκνύο. Γηα ηηκέο άιισλ ηύπσλ, ε κεηαηξνπή είλαη ε ίδηα κε απηή πνπ ζα είρε ε
ηηκή αλ κεηαηξεπόηαλ πξώηα ζε αθέξαην θαη κεηά ζε αξηζκό θηλεηήο ππνδηαζηνιήο.
Γείηε ην ηκήκα Μεηαηξέπνληαο ζε αθέξαην γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο.

Strings
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Έλα string είλαη κηα ζεηξά ραξαθηήξσλ. ηελ PHP, έλαο ραξαθηήξαο είαλη ην ίδην κε
έλα byte, δειαδή, ππάξρνπλ αθξηβώο 256 δηαθνξεηηθνί πηζαλνί ραξαθηήξεο. Απηό
επίζεο ζεκαίλεη όηη ε PHP δελ ππνζηεξίδεη Unicode. Γείηε ηελ utf8_encode() θαη ηελ
utf8_decode() ζρεηηθά κε ππνζηήξημε Unicode.
εκείσζε: Γελ ππάξρεη πξόβιεκα γηα έλα string λα γίλεη πνιύ κεγάιν. Γελ ππάξρεη
πξαθηηθά θάπνην όξην γηα ην κέγεζνο ησλ strings πνπ λα επηβάιιεη ε PHP, ζπλεπώο
δελ ππάξρεη ιόγνο λα αλεζπρείηε γηα κεγάια strings.

Σύληαμε
Έλα ιεθηηθό string κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί κε ηξεηο δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο.




κε απιό εηζαγσγηθό
κε δηπιό εηζαγσγηθό (quote)
ύληαμε heredoc

Μνλό εηζαγσγηθό (Single quoted)
Ο επθνιόηεξνο ηξόπνο γηα λα νξίζεηε έλα απιό string είλαη λα ην βάιεηε κέζα ζε
κνλά εηζαγσγηθά (δειαδή ζηνλ ραξαθηήξα ').
Γηα λα νξίζεηε έλα απιό εηζαγσγηθό, ζα ρξεηαζηεί λα πξνζζέζεηε έλα backslash (\),
όπσο θαη ζε πνιιέο άιιεο γιώζζεο. Αλ ην backslash πξέπεη λα εκθαληζηεί πξηλ από
έλα απιό εηζαγσγηθό ή ζην ηέινο ηνπ string, ζα ρξεηαζηεί λα ην δηπιαζηάζεηε.
εκεηώζηε όηη αλ πξνζπαζήζεηε λα απνθύγεηε (escape) νπνηνλδήπνηε άιιν
ραξαθηήξα, ην backslash ζα ηππσζεί! πλήζσο δελ ππάξρεη αλάγθε λα ζέινπκε λα
απνθύγνπκε (escape) ηελ εκθάληζε ηνπ ίδηνπ ηνπ backslash.
εκείσζε: ηελ PHP 3, όηαλ ζπκβαίλεη απηό ζα εκθαληζηεί κηα πξνεηδνπνίεζε ζην
επίπεδν E_NOTICE .
εκείσζε: ε αληίζεζε κε ηηο δύν άιιεο ζπληάμεηο, νη κεηαβιεηέο θαη νη αθνινπζίεο
από escape γηα εηδηθνύο ραξαθηήξεο δελ ζα επεθηαζεί όηαλ εκθαλίδνληαη ζε strings
πνπ νξίδνληαη από απιά εηζαγσγηθά.
<?php
echo 'this is a simple string';
echo 'You can also have embedded newlines in
strings this way as it is
okay to do';
// Outputs: Arnold once said: "I'll be back"
echo 'Arnold once said: "I\'ll be back"';
// Outputs: You deleted C:\*.*?
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echo 'You deleted C:\\*.*?';
// Outputs: You deleted C:\*.*?
echo 'You deleted C:\*.*?';
// Outputs: This will not expand: \n a newline
echo 'This will not expand: \n a newline';
// Outputs: Variables do not $expand $either
echo 'Variables do not $expand $either';
?>

Γηπιά εηζαγσγηθά
Αλ ην string πεξηθιείεηαη ζε δηπιά εηζαγσγηθά ("), ε PHP θαηαιαβαίλεη πεξηζζόηεξεο
αθνινπζίεο από escape (escape sequences) γηα εηδηθνύο ραξαθηήξεο:
Πίλαθαο 6-1. Υαξαθηήξεο πνπ εμαηξνύληαη (Escaped characters)
sequence

meaning

\n

linefeed (LF or 0x0A (10) in ASCII)

\r

carriage return (CR or 0x0D (13) in ASCII)

\t

horizontal tab (HT or 0x09 (9) in ASCII)

\\

backslash

\$

dollar sign

\"

double-quote

\[0-7]{1,3}

ε αθνινπζία ησλ ραξαθηήξσλ πνπ ηαηξηάδνπλ ζηελ θαλνληθή
έθθξαζε είλαη έλαο ραξαθηήξαο ζην νρηαδηθό ζύζηεκα

\x[0-9A-Faf]{1,2}

ε αθνινπζία ησλ ραξαθηήξσλ πνπ ηαηξηάδνπλ ζηελ θαλνληθή
έθθξαζε είλαη έλαο ραξαθηήξαο ζην δεθαεμαδηθό ζύζηεκα

Δπαλαιακβάλνπκε όηη αλ πξνζπαζήζεηε λα απνθύγεηε (escape) νπνηνδήπνηε άιιν
ραξαθηήξα, ην backslash ζα ηππσζεί!
Αιιά ην πην ζεκαληηθό ραξαθηεξηζηηθό ησλ strings πνπ νξίδνληαη ζε δηπιά
εηζαγσγηθά είλαη ην γεγνλόο όηη ηα νλόκαηα ησλ κεηαβιεηώλ ζα επεθηαζνύλ. Γείηε ην
string parsing γηα ιεπηνκέξεηεο.

Heredoc
Έλαο άιινο ηξόπνο γηα λα νξίζνπκε strings είλαη ρξεζηκνπνηώληαο ηε ζύληαμε
heredoc ("<<<"). Θα πξέπεη λα πξνζζέζνπκε έλαλ identifier κεηά ηα <<<, ζηε
ζπλέρεηα ην string, θαη κεηά ηνλ ίδην identifier γηα λα θιείζνπκε ηελ αλαθνξά.
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Ο identifier θιεηζίκαηνο πξέπεη λα αξρίδεη ζηελ πξώηε ζηήιε ηεο γξακκήο. Δπίζεο, ν
identifier πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πξέπεη λα αθνινπζεί ηνπο ίδηνπο θαλόλεο
νλνκαηνινγίαο όπσο θαη νπνηνδήπνηε άιιν label ζηελ PHP: πξέπεη λα πεξηέρεη κόλν
αιθαξηζκεηηθνύο ραξαθηήξεο θαη underscores, θαη πξέπεη λα αξρίδεη κε έλα κε
αξηζκεηηθό ραξαθηήξα ή underscore.
Πξνεηδνπνίεζε
Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα ζεκεηώζνπκε όηη ε γξακκή κε ηνλ identifier θιεηζίκαηνο
δελ πεξηέρεη άιινπο ραξαθηήξεο, εθηόο ίζωο από έλα ειιεληθό εξσηεκαηηθό (;).
Απηό ζεκαίλεη ηδηαίηεξα όηη ν identifier κπνξεί λα κελ βξίζθεηαη ζε εζνρή (quote), θαη
κπνξεί λα κελ ππάξρνπλ spaces ή tabs κεηά ή πξηλ ην ειιεληθό εξσηεκαηηθό. Δίλαη
επίζεο ζεκαληηθό λα ζπλεηδεηνπνηήζεηε όηη ν πξώηνο ραξαθηήξαο πξηλ ηνλ identifier
θιεηζίκαηνο πξέπεη λα είλαη κηα θαηλνύξηα γξακκή (newline) όπσο απηή νξίδεηαη από
ην ιεηηνπξγηθό ζαο ζύζηεκα. Απηό είλαη ην \r ζην Macintosh γηα παξάδεηγκα.
Αλ απηόο ν θαλόλαο δελ ηεξείηαη θαη ν identifier θιεηζίκαηνο δελ είλαη "μεθάζαξνο"
ηόηε δελ ζεσξείηαη όηη είλαη identifier θιεηζίκαηνο θαη ε PHP ζα ζπλερίζεη λα ςάρλεη
γηα έλαλ ηέηνην. Αλ ζ'απηή ηελ πεξίπησζε έλαο θαηάιιεινο identifier θιεηζίκαηνο δελ
βξεζεί ηόηε έλα parse error ζα εκθαληζηεί κε ηνλ αξηζκό ηεο γξακκήο πνπ ηειεηώλεη
ην script.
Σν Heredoc text ζπκπεξηθέξεηαη αθξηβώο όπσο ην double-quoted string, ρσξίο όκσο
ηα double-quotes. Απηό ζεκαίλεη πσο δελ ρξεηάδεηαη λα πξνζπαζείηε λα θάλεηε
escape quotes ζηα έγγξαθα ζαο εδώ, αιιά κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηείηε ηνπο θώδηθεο
γηα escape πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Οη κεηαβιεηέο επεθηείλνληαη, αιιά ε ίδηα
πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη όηαλ εθθξάδνπκε ζύλζεηεο κεηαβιεηέο κέζα ζε έλα ηέηνην
έγγξαθν όπσο θαη κε ηα strings.
Παξάδεηγκα 6-2. Παξάδεηγκα Heredoc string quoting
<?php
$str = <<<EOD
Example of string
spanning multiple lines
using heredoc syntax.
EOD;
/* More complex example, with variables. */
class foo
{
var $foo;
var $bar;
function foo()
{
$this->foo = 'Foo';
$this->bar = array('Bar1', 'Bar2', 'Bar3');
}
}
$foo = new foo();
$name = 'MyName';
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echo <<<EOT
My name is "$name". I am printing some $foo->foo.
Now, I am printing some {$foo->bar[1]}.
This should print a capital 'A': \x41
EOT;
?>

εκείσζε: Ζ ππνζηήξημε Heredoc πξνζηέζεθε ζηελ PHP 4.

Μεηαγιώηηηζε Μεηαβιεηώλ
Όηαλ έλα string νξίδεηαη ζε double quotes ή κε heredoc, νη κεηαβιεηέο
κεηαγισηηίδνληαη κέζα ζ'απηό.
Τπάξρνπλ δπν ηξόπνη ζύληαμεο, ν απιόο θαη ν ζύλζεηνο . Ο απιόο ηξόπνο ζύληαμεο
είλαη ν πην θνηλόο θαη βνιηθόο, παξέρεη έλαλ ηξόπν γηα κεηαγιώηηηζε κεηαβιεηήο,
κηαο ηηκήο ελόο array, ή κηα ηδηόηεηαο αληηθεηκέλνπ.
Ο ζύλζεηνο ηξόπνο ζύληαμεο εηζήρζε ζηελ PHP 4, θαη κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί από
ηα curly braces (άγθηζηξα) πνπ πεξηβάινπλ ηελ έθθξαζε.

Απλή ζύνηαξη
Αλ ην ζύκβνιν ηνπ δνιαξίνπ ($) εκθαληζηεί, ν parser (κεηαγισηηηζηήο) ζα πάξεη όζν
πην πνιιά tokens κπνξεί γηα λα ζρεκαηίζεη έλα έγθπξν όλνκα κεηαβιεηήο. Βάιηε ην
όλνκα ηεο κεηαβιεηήο ζε curly braces αλ ζέιεηε λα θαζνξίζεηε ξεηά ην ηέινο ηνπ
νλόκαηνο.
<?php
$beer = 'Heineken';
echo "$beer's taste is great";
for varnames
echo "He drank some $beers";
character for varnames
echo "He drank some ${beer}s";
echo "He drank some {$beer}s";
?>

// works, "'" is an invalid character
// won't work, 's' is a valid
// works
// works

Οκνηώο, κπνξείηε λα έρεηε έλα array index ή κία ηδηόηεηα αληηθεηκέλνπ γηα
κεηαγιώηηηζε. ηα επξεηήξηα πηλάθσλ, ε αγθύιε θιεηζίκαηνο (]) νξίδεη ην ηέινο ηνπ
επξεηεξίνπ. Γηα ηηο ηδηόηεηεο αληηθεηκέλσλ νη ίδηνη θαλόλεο εθαξκόδνληαη όπσο θαη
ζηηο απιέο κεηαβιεηέο, ελώ κε ηηο ηδηόηεηεο αληηθεηκέλσλ δελ ππάξρεη ηέηνην trick
όπσο απηό κε ηηο κεηαβιεηέο.
<?php
// These examples are specific to using arrays inside of strings.
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// When outside of a string, always quote your array string keys
// and do not use {braces} when outside of strings either.
// Let's show all errors
error_reporting(E_ALL);
$fruits = array('strawberry' => 'red', 'banana' => 'yellow');
// Works but note that this works differently outside string-quotes
echo "A banana is $fruits[banana].";
// Works
echo "A banana is {$fruits['banana']}.";
// Works but PHP looks for a constant named banana first
// as described below.
echo "A banana is {$fruits[banana]}.";
// Won't work, use braces. This results in a parse error.
echo "A banana is $fruits['banana'].";
// Works
echo "A banana is " . $fruits['banana'] . ".";
// Works
echo "This square is $square->width meters broad.";
// Won't work. For a solution, see the complex syntax.
echo "This square is $square->width00 centimeters broad.";
?>

Γηα θάηη πην πνιύπινθν, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηε ηε ζύλζεηε ζύληαμε.

ύνθεηη (curly) ζύνηαξη
Ζ ζύληαμε απηή δελ θαιείηαη ζύλζεηε επεηδή είλαη ε ίδηα ζύλζεηε, αιιά επεηδή
κπνξείηε λα ζπκπεξηιάβεηε ζύλζεηεο εθθξάζεηο κε απηόλ ηνλ ηξόπν.
ηελ πξαγκαηηθόηεηα, κπνξείηε λα ζπκπεξηιάβεηε νπνηαδήπνηε ηηκή ππάξρεη ζην
namespace ησλ strings κε απηή ηε ζύληαμε. Απιά γξάθεηε ηελ έθθξαζε κε ηνλ ίδην
ηξόπν πνπ ζα ηε γξάθαηε έμσ από ην string, θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηελ ζπκπεξηιάβεηε
ζηα { θαη }. Αθνύ δελ κπνξείηε λα θάλεηε escape ζην '{', απηή ε ζύληαμε ζα
αλαγλσξίδεηαη κόλν όηαλ ην $ αθνινπζεί ακέζσο ην {. (Υξεζηκνπνηείζηε ην "{\$" ή
ην "\{$" γηα λα πάξεηε ην ιεθηηθό "{$"). Μεξηθά παξαδείγκαηα γηα λα ην θάλνπλ πην
μεθάζαξν:
<?php
// Let's show all errors
error_reporting(E_ALL);
$great = 'fantastic';
// Won't work, outputs: This is { fantastic}
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echo "This is { $great}";
// Works, outputs: This is fantastic
echo "This is {$great}";
echo "This is ${great}";
// Works
echo "This square is {$square->width}00 centimeters broad.";
// Works
echo "This works: {$arr[4][3]}";
// This is wrong for
// outside a string.
// because PHP first
// throw an error of
echo "This is wrong:

the same reason as $foo[bar] is wrong
In otherwords, it will still work but
looks for a constant named foo, it will
level E_NOTICE (undefined constant).
{$arr[foo][3]}";

// Works. When using multi-dimensional arrays, always use
// braces around arrays when inside of strings
echo "This works: {$arr['foo'][3]}";
// Works.
echo "This works: " . $arr['foo'][3];
echo "You can even write {$obj->values[3]->name}";
echo "This is the value of the var named $name: {${$name}}";
?>

String πνπ πξνζπειαύλνληαη από ραξαθηήξεο
Οη ραξαθηήξεο κέζα ζε strings κπνξνύλ λα πξνζπειαζηνύλ νξίδνληαο ην zero-based
offset ηνπ επηζπκεηνύ ραξαθηήξα κεηά ην string ζε curly braces.
εκείσζε: Γηα πξνο ηα πίζσ ζπκβαηόηεηα, κπνξείηε αθόκε λα ρξεζηκνπνηείηε arraybraces γηα ηνλ ίδην ζθνπό. Πάλησο, απηή ε ζύληαμε δελ ζπλίζηαηαη ζηελ PHP 4.
Παξάδεηγκα 6-3. Μεξηθά παξαδείγκαηα από strings
<?php
// Get the first character of a string
$str = 'This is a test.';
$first = $str{0};
// Get the third character of a string
$third = $str{2};
// Get the last character of a string.
$str = 'This is still a test.';
$last = $str{strlen($str)-1};
?>
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Φξήζηκεο ζπλαξηήζεηο θαη ηειεζηέο
Σα strings κπνξνύλ λα ζπλλελσζνύλ ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ ηειεζηή '.' (ηειεία).
εκεηώζηε όηη ν '+' (ζπλ) ηειεζηήο δε ζα δνπιέςεη ζ'απηή ηελ πεξίπησζε. Παξαθαιώ
δείηε ην Σειεζηέο γηα Strings γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο.
Τπάξρνπλ πνιιέο ρξήζηκεο ζπλαξηήζεηο γηα αιιαγέο ζηα strings.
Γείηε ην ηκήκα γηα ζπλαξηήζεηο ησλ strings γηα γεληθέο ζπλαξηήζεηο, ηηο ζπλαξηήζεηο
θαλνληθώλ εθθξάζεσλ γηα πξνρσξεκέλε αλαδήηεζε&αληηθαηάζηαζε (ζε δπν
εθδόζεηο: Perl θαη POSIX extended).
Τπάξρνπλ επίζεο ζπλαξηήζεηο γηα URL-strings, θαη ζπλαξηήζεηο γηα
θξππηνγξάθεζε/απνθξππηνγξάθεζε strings (mcrypt θαη mhash).
Σέινο, αλ αθόκε δελ βξήθαηε απηό πνπ ςάρλαηε, δείηε επίζεο ηηο ζπλαξηήζεηο γηα
ηύπνπο ραξαθηήξσλ.

Μεηαηξέπνληαο ζε string
Μπνξείηε λα κεηαηξέςεηε κηα ηηκή ζε string ρξεζηκνπνηώληαο ηελ (string) cast
(κεαηξνπή), ή ηε ζπλάξηεζε strval(). Ζ κεηξαηνπή ζε String γίλεηαη απηόκαηα γηα
ζαο ζηελ εκβέιεηα ηεο έθθξαζεο όηαλ απαηηείηαη έλα string. Απηό ζπκβαίλεη όηαλ
ρξεζηκνπνηείηε ηηο echo() ή print() ζπλαξηήζεηο, ή όηαλ ζπγθξίλεηε κηα κεηαβιεηή
ηηκή κε έλα string. Γηαβάζηε ζην manual ηα ηκήκαηα ζρεηηθά κε Σύπνπο θαη Type
Juggling γηα λα θαηαιάβεηε θαιύηεξα. Γείηε επίζεο settype().
Μηα boolean TRUE ηηκή κεηαηξέπεηαη ζην string "1", ελώ ε FALSE ηηκή
αλαπαξίζηαηαη από ην "" (θελό string). Μ'απηόλ ηνλ ηξόπν κπνξείηε λα κεηαηξέςεηε
ηηο ηηκέο από boolean ζε string θαη αληηζηξόθσο.
Έλαο integer ή έλαο αξηζκόο θηλεηήο ππνδηαζηνιήο (float) όηαλ κεηαηξέπεηαη string
αλαπαξίζηαηαη από ηνλ αξηζκό κε ηα ςεθία ηνπ (ζπκπεξηιακβάλεηαη ην κέξνο ηνπ
εθζέηε γηα ηνπο αξηζκνύο θηλεηήο ππνδηαζηνιήο).
Οη Arrays κεηαηξέπνληαη πάληα ζην string "Array", έηζη δελ κπνξείηε λα εκθαλίζεηε
ην πεξηερόκελν ελόο array κε ηελ echo() ή ηελ print() γηα λα δείηε ηη ππάξρεη κέζα
ζ'απηνύο. Γηα λα δείηε έλα ζηνηρείν, ζα θάλεηε θάηη όπσο echo $arr['foo']. Γείηε
παξαθάησ γηα tips ζρεηηθά κε ηελ εκθάληζε νιόθιεξνπ ηνπ πεξηερνκέλνπ.
Σα Objects κεηαηξέπνληαη πάληα ζην string "Object". Αλ ζέιεηε λα εθηππώζεηε ηε
ηηκή ελόο κέινπο ηεο κεηαβιεηήο ελόο object γηα ιόγνπο debugging, δηαβάζηε ηηο
παξαθάησ παξαγξάθνπο. Αλ ζέιεηε λα βξείηε ην όλνκα ηεο θιάζεο ηεο νπνίαο έλα
object είλαη ζηηγκηόηππν (instance), ρξεζηκνπνηείζηε ηελ get_class().
Σα Resources πάληα κεηαηξέπνληαη ζε strings κε ηε δνκή "Resource id #1" όπνπ
ην 1 είλαη ν κνλαδηθόο αξηζκόο ηνπ resource πνπ αλαηίζεηαη από ηελ PHP θαηά ηε
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δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο. Αλ ζέιεηε λα πάξεηε ηνλ ηύπν ηνπ resource, ρξεζηκνπνηείζηε
ηελ get_resource_type().
Σν NULL κεηαηξέπεηαη πάληα ζε θελό string.
Όπσο κπνξείηε λα δείηε παξαπάλσ, ε εθηύπσζε ησλ arrays, ησλ objects ή ησλ
resources δελ ζαο παξέρεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά ηηο ίδηεο ηηο ηηκέο. Γείηε ηηο
ζπλαξηήζεηο print_r() θαη var_dump() γηα θαιύηεξνπο ηξόπνπο εκθάληζεο ησλ
ηηκώλ γηα ην debugging.
Μπνξείηε επίζεο λα κεηαηξέςεηε ηηο ηηκέο ηεο PHP ζε strings θαη λα ηηο
απνζεθεύζεηε κόληκα. Απηή ε κέζνδνο νλνκάδεηαη serialization, θαη κπνξεί λα γίλεη
κε ηε ζπλάξηεζε serialize(). Μπνξείηε επίζεο λα θάλεηε serialize ηηο PHP values ζε
XML δνκέο, αλ έρεηε πξνζζέζεη ππνζηήξημε γηα WDDX θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ setup
ηεο PHP.

Μεηαηξνπή ηωλ Strings ζε αξηζκνύο
Όηαλ έλα string ππνινγίδεηαη ζαλ αξηζκεηηθή ηηκή, ε ηηκή πνπ πξνθύπηεη θαη ν ηύπνο
ηεο νξίδνληαη σο αθνινύζσο.
Σν string ζα ππνινγηζηεί σο float αλ πεξηέρεη νπνηνδήπνηε από ηνπο ραξαθηήξεο '.',
'e', or 'E'. Γηαθνξεηηθά, ζα ππνινγηζηεί σο αθέξαηνο.
Ζ ηηκή δίλεηαη από ην αξρηθό κέξνο ηνπ string. Αλ ην string αξρίδεη κε έλα έγθπξν
αξηζκεηηθό δεδνκέλν, απηή ζα είλαη θαη ε ηηκή πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί. Γηαθνξεηηθά,
ε ηηκή ζα είλαη 0 (κεδέλ). Σα έγθπξα αξηζκεηηθά δεδνκέλα είλαη έλα πξναηξεηηθό
ζύκβνιν, αθνινπζνύκελν από έλα ή πεξηζζόηεξα ςεθία (πξναηξεηηθά
πεξηιακβάλνπλ έλα δεθαδηθό ζεκείν), αθνινπζνύκελν από έλα πξναηξεηηθό εθζεηηθό.
Σν εθζεηηθό είλαη ην 'e' ή ην 'E' αθνινπζνύκελν από έλα ή πεξηζζόηεξα ςεθία.
<?php
$foo =
$foo =
$foo =
$foo =
$foo =
$foo =
$foo =
$foo =
?>

1 + "10.5";
1 + "-1.3e3";
1 + "bob-1.3e3";
1 + "bob3";
1 + "10 Small Pigs";
4 + "10.2 Little Piggies";
"10.0 pigs " + 1;
"10.0 pigs " + 1.0;

//
//
//
//
//
//
//
//

$foo
$foo
$foo
$foo
$foo
$foo
$foo
$foo

is
is
is
is
is
is
is
is

float (11.5)
float (-1299)
integer (1)
integer (1)
integer (11)
float (14.2)
float (11)
float (11)

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε απηή ηε κεηαηξνπή, δείηε ην manual ηνπ
Unix ζηε ζειίδα γηα strtod(3).
Αλ ζέιεηε λα ειέλμεηε θάπνην από ηα παξαδείγκαηα ζ'απηό ην ηκήκα, κπνξείηε λα
θάλεηε cut θαη paste ζηα παξαδείγκαηα θαη λα εηζάγεηε ηελ αθόινπζε γξακκή γηα λα
δείηε κόλνη ζαο ηη ζπκβαίλεη:
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<?php
echo "\$foo==$foo; type is " . gettype ($foo) . "<br />\n";
?>

Μελ πεξηκέλεηε λα πάξεηε ηνλ θώδηθα από έλαλ ραξαθηήξα απιά κεηαηξέπνληαο ηνλ
ζε αθέξαην (όπσο ζα θάλαηε ζηε C γηα παξάδεηγκα). Υξεζηκνπνηήζηε ηηο
ζπλαξηήζεηο ord() θαη chr() γηα κεηαηξνπέο αλάκεζα ζε charcodes θαη characters.

Arrays
Έλαο array ζηελ PHP είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα έλαο ηαμηλνκεκέλνο ράξηεο (map).
Έλαο ράξηεο είλαη έλαο ηύπνο πνπ αληηζηνηρεί ηηο ηηκέο ζε θιεηδηά. Απηόο ν ηύπνο έρεη
βειηηζηνπνηεζεί κε πνιινύο ηξόπνπο, έηζη ώζηε λα κπνξείηε λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζεηε
ζαλ πξαγκαηηθό array, ή σο ιίζηα (vector), hashtable (ην νπνίν είλαη κηα πινπνίεζε
ελόο map), επξεηήξην, ζπιινγή, ζηνίβα, νπξά θαη πηζαλώο θαη άιια. Δπεηδή κπνξείηε
λα έρεηε θαη άιινλ PHP-array σο ηηκή, κπνξείηε επίζεο ζρεηηθά εύθνια λα
πξνζνκνηώζεηε δέληξα (trees).
Ζ εμήγεζε ηέηνησλ δνκώλ είλαη πέξα από ηνπο ζθνπνύο απηνύ ηνπ manual, αιιά ζα
βξείηε ηνπιάρηζην έλα παξάδεηγκα γηα θάζε κηα από απηέο ηηο δνκέο. ΓΗα
πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζαο παξαπέκπνπκε ζε εμσηεξηθή βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε
απηό ην επξύ ζέκα.

Σύληαμε

Οξίδνληαο array()
Έλαο array κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί από ηε γισζζηθή δνκή (language-construct)
array(). Απαηηείηαη έλαο νξηζκέλνο αξηζκόο από key => ζεύγη τιμών πνπ
ρσξίδνληαη κε θόκκαηα.
array( [key =>] value
, ...
)
// key may be an integer or string
// value may be any value
<?php
$arr = array("foo" => "bar", 12 => true);
echo $arr["foo"]; // bar
echo $arr[12];
// 1
?>

Έλα κλειδί (key) είλαη είηε integer είηε string. Αλ έλα key είλαη ε standard
αλαπαξάζηαζε ελόο integer, ηόηε ζα εξκελεπζεί σο ηέηνηα (π.ρ. ην "8" ζα εξκελεπζεί
σο 8, ελώ ην "08" ζα εξκελεπζεί σο "08"). Γελ ππάξρνπλ δηαθνξεηηθνί indexed θαη
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associative ηύπνη από arrays ζηελ PHP, ππάξρεη κόλν έλαο ηύπνο array, πνπ κπνξεί λα
πεξηέρεη ηόζν αθέξαηα όζν θαη string επξεηήξηα.
Μηα ηηκή κπνξεί λα είλαη νπνηνπδήπνηε PHP ηύπνπ.
<?php
$arr = array("somearray" => array(6 => 5, 13 => 9, "a" => 42));
echo $arr["somearray"][6];
echo $arr["somearray"][13];
echo $arr["somearray"]["a"];
?>

// 5
// 9
// 42

Αλ παξαιέηςεηε έλα θιεηδί, ην κέγηζην ηνπ αθέξαηνπ-επξεηεξίνπ ιακβάλεηαη, θαη ην
λέν θιεηδί ζα είλαη απηό ην κέγηζην + 1. Αλ θαζνξίζεηε έλα θιεηδί πνπ ηνπ έρεη ήδε
αλαηεζεί κηα ηηκή, απηή ε ηηκή ζα επηθαιπθζεί από ηε λέα (overwritten).
<?php
// This array is the same as ...
array(5 => 43, 32, 56, "b" => 12);
// ...this array
array(5 => 43, 6 => 32, 7 => 56, "b" => 12);
?>

Πξνεηδνπνίεζε
Όζνλ αθνξά ηελ PHP 4.3.0, ε ζπκπεξηθνξά παξαγσγήο ηνπ index πνπ
πεξηγξάθεθε παξαπάλσ έρεη αιιάμεη. Σώξα, αλ πξνζζέζεηε ζε έλαλ πίλαθα
ηνπ νπνίνπ ην ηξέρνλ κέγηζην θιεηδί είλαη αξλεηηθό, ηόηε ην επόκελν θιεηδί
πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζα είλαη κεδέλ (0). Παιηόηεξα, ην θαηλνύξην index ζα
είρε νξηζηεί ζην κεγαιύηεξν ππάξρνλ θιεηδί + 1, όπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηηο
ζεηηθέο ηηκέο.
Υξεζηκνπνηώληαο ην TRUE σο θιεηδί ζα ππνινγηζηεί ν αθέξαηνο 1 σο θιεηδί.
Υξεζηκνπνηώληαο ην FALSE σο θιεηδί ζα ππνινγηζηεί ν αθέξαηνο 0 σο θιεηδί.
Υξεζηκνπνηώληαο ην NULL σο θιεηδί ζα έρνπκε σο απνηέιεζκα έλα θελό string.
Υξεζηκνπνηώληαο έλα θελό string σο θιεηδί ζα δεκηνπξγεζεί (ή επαλεγγξαθεί) έλα
θιεηδί κε έλα θελό string θαη ε ηηκή ηνπ δε ζα είλαη ε ίδηα κε απηή πνπ ζα είρακε αλ
ρξεζηκνπνηνύζακε θελέο παξελζέζεηο.
Γελ κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε arrays ή objects σο θιεηδηά. Αλ ην θάλεηε ζα
εκθαληζηεί ε πξνεηδνπνίεζε: Illegal offset type.

Γεκηνπξγώληαο/Αιιάδνληαο κε ηελ square-bracket ζύληαμε
Μπνξείηε επίζεο λα αιιάμεηε έλαλ ππάξρνλ array, νξίδνληαο ξεηά ηηκέο ζ'απηόλ.
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Απηό γίλεηαη αλαζέηνληαο ηηκέο ζηνλ array ελώ ζπγρξόλσο θαζνξίδεηαη ην θιεηδί ζηηο
παξελζέζεηο. Μπνξείηε βέβαηα λα παξαιήςεηε ην θιεηδί θαη λα πξνζζέζεηε έλα θελό
δεπγάξη από παξελζέζεηο ("[]") ζην όλνκα ηεο κεηαβιεηήο ζηελ πεξίπησζε απηή.
$arr[key] = value;
$arr[] = value;
// key is either string or nonnegative integer
// value can be anything

Αλ ε $arr δελ ππάξρεη αθόκε, ζα δεκηνπξγεζεί. Απηόο είλαη έλαο ελαιιαθηηθόο
ηξόπνο γηα λα θαζνξίζεηε έλαλ array. Γηα λα αιιάμεηε κηα ζπγθεθξηκέλε ηηκή, απιά
αλαζέζηε κηα λέα ηηκή ζε έλα ζηνηρείν πνπ νξίδεηαη κε ην θιεηδί ηνπ. Αλ ζέιεηε λα
αθαηξέζεηε έλα δεπγάξη θιεηδηνύ/ηηκήο, ζα ρξεηαζηεί λα θάλεηε unset() ζ'απηό.
<?php
$arr = array(5 => 1, 12 => 2);
$arr[] = 56;

// This is the same as $arr[13] = 56;
// at this point of the script

$arr["x"] = 42; // This adds a new element to
// the array with key "x"
unset($arr[5]); // This removes the element from the array
unset($arr);
?>

// This deletes the whole array

εκείσζε: Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, αλ γξάςεηε ηηο παξαλεζέζεηο ρσξίο λα νξίζεηε
θάπνην θιεηδί, ηόηε ν κέγηζηνο από ηνπο ππάξρνληεο αθεξαίνπο ιακβάλεηαη, θαη ην
θαηλνύξην θιεηδί ζα είλαη απηή ε κέγηζηε ηηκή + 1 . Αλ δελ ππάξρεη θάπνηνο αθέξαηνο
αθόκε, ην θιεηδί ζα είλαη 0 (κεδέλ). Αλ νξίζεηε έλα θιεηδί πνπ έρεη ήδε κηα ηηκή απηή
ε ηηκή ζα γξαθηεί από πάλσ (overwritten).
Πξνεηδνπνίεζε
Όζνλ αθνξά ηελ PHP 4.3.0, ε ζπκπεξηθνξά παξαγσγήο ηνπ index πνπ πεξηγξάθεθε
παξαπάλσ έρεη αιιάμεη. Σώξα, αλ πξνζζέζεηε ζε έλαλ πίλαθα ηνπ νπνίνπ ην ηξέρνλ
κέγηζην θιεηδί είλαη αξλεηηθό, ηόηε ην επόκελν θιεηδί πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζα είλαη
κεδέλ (0). Παιηόηεξα, ην θαηλνύξην index ζα είρε νξηζηεί ζην κεγαιύηεξν ππάξρνλ
θιεηδί + 1, όπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηηο ζεηηθέο ηηκέο.
εκεηώζηε όηη ην κέγηζην αθέξαην θιεηδί πνπ ρξεζηκνπνηείηαη δελ ρξεηάδεηαη
απαξαηηήηωο λα ππάξρεη ζηνλ πίλαθα. Απιά πξέπεη λα ππήξρε ζηνλ πίλαθα θάπνηα
ζηηγκή από ηελ ηειεπηαία θνξά πνπ έγηλε ζηνλ πίλαθα αλαηαμηλόκεζε (re-index). Σν
αθόινπζν παξάδεηγκα δείρλεη ηα παξαπάλσ:
<?php
// Create a simple array.
$array = array(1, 2, 3, 4, 5);
print_r($array);
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// Now delete every item, but leave the array itself intact:
foreach ($array as $i => $value) {
unset($array[$i]);
}
print_r($array);
// Append an item (note that the new key is 5, instead of 0 as you
// might expect).
$array[] = 6;
print_r($array);
// Re-index:
$array = array_values($array);
$array[] = 7;
print_r($array);
?>

Σν παξαπάλσ παξάδεηγκα ζα παξήγαγε ην αθόινπζν απνηέιεζκα:
Array
(
[0]
[1]
[2]
[3]
[4]
)
Array
(
)
Array
(
[5]
)
Array
(
[0]
[1]
)

=>
=>
=>
=>
=>

1
2
3
4
5

=> 6

=> 6
=> 7

Φξήζηκεο ζπλαξηήζεηο
Τπάξρνπλ αξθεηέο ρξήζηκεο ζπλαξηήζεηο γηα λα δνπιέςεηε κε arrays, δείηε ην ηκήκα
πλαξηήζεηο γηα arrays .
εκείσζε: Ζ ζπλάξηεζε unset() ζαο επηηξέπεη λα θάλεηε unset ζηα θιεηδηά ελόο
array. Πξέπεη λα ιάβεηε ππόςε όηη ν array ΓΔΝ ζα μαλαηαμηλνκεζεί. Μόλν αλ
ρξεζηκνπνηήζεηε ην "usual integer indices" (αξρίδνληαο από ην κεδέλ, θαη
απμάλνληαο θαηά έλα), ζα κπνξέζεηε λα πεηύρεηε ηελ αλαηαμηλόκεζε
ρξεζηκνπνηώληαο ηελ array_values().
<?php
$a = array(1 => 'one', 2 => 'two', 3 => 'three');
unset($a[2]);
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/* will produce an array that would have been defined as
$a = array(1 => 'one', 3 => 'three');
and NOT
$a = array(1 => 'one', 2 =>'three');
*/
$b = array_values($a);
// Now b is array(1 => 'one', 2 =>'three')
?>

Ζ δνκή ειέγρνπ foreach ππάξρεη εηδηθά γηα ηνπο arrays. Παξέρεη έλαλ εύθνιν ηξόπν
γηα λα πξνζπειαύλεηε έλαλ array.

Τη θάλνπλ θαη ηη δελ θάλνπλ νη Arrays

Γηαηί είλαη ε $foo[bar] ιάζνο?
Πξέπεη πάληα λα ρξεζηκνπνηείηε εηζαγσγηθά έμσ από έλα επξεηήξην ελόο associative
array. Γηα παξάδεηγκα, ρξεζηκνπνηήζηε ηελ $foo['bar'] θαη όρη ηελ $foo[bar]. Αιιά
γηαηί είλαη ε $foo[bar] ιαλζαζκέλε; Ίζσο έρεηε δεη ηνλ αθόινπζν ηξόπν ζύληαμεο ζε
παιηόηεξα scripts:
<?php
$foo[bar] = 'enemy';
echo $foo[bar];
// etc
?>

Απηό είλαη ιάζνο, αιιά δνπιεύεη. Σόηε, γηαηί είλαη ιάζνο? Ο ιόγνο είλαη όηη απηόο ν
θώδηθαο έρεη κηα απξνζδηόξηζηε ζηαζεξά (ηελ bar) παξά έλα string ('bar' - πξνζέμηε
ηα εηζαγσγηθά), θαη ε PHP ίζσο κειινληηθά νξίζεη ζηαζεξέο νη νπνίεο, δπζηπρώο γηα
ηνλ θώδηθα ζαο, έρνπλ ην ίδην όλνκα. Γνπιεύεη, επεηδή ε PHP απηόκαηα κεηαηξέπεη
έλα bare string (είλαη έλα string ρσξίο εηζαγσγηθά πνπ δελ αληηζηνηρεί ζε θάπνην
γλσζηό ζύκβνιν) ζε string πνπ πεξηέρεη ην bare string. Γηα παξάδεηγκα, αλ δελ
ππάξρεη θάπνην νξηζκέλε ζηαζεξά κε ην όλνκα bar, ηόηε ε PHP ζα αληηθαηαζηήζεη
ην string 'bar' θαη ζα ρξεζηκνπνηεί απηό.
εκείσζε: Απηό δε ζεκαίλεη λα βάδεηε πάληαalways εηζαγσγηθά ζην θιεηδί. Γελ
ζέιεηε λα βάδεηε εηζαγσγηθά ζηα θιεηδηά πνπ είλαη ζηαζεξέο ή κεηαβιεηέο, θαζώο
απηό ζα εκπνδίδεη ηελ PHP από ην λα ηα κεηαγισηηίζεη.
<?php
error_reporting(E_ALL);
ini_set('display_errors', true);
ini_set('html_errors', false);
// Simple array:
$array = array(1, 2);
$count = count($array);
for ($i = 0; $i < $count; $i++) {
echo "\nChecking $i: \n";
echo "Bad: " . $array['$i'] . "\n";
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echo "Good: " . $array[$i] . "\n";
echo "Bad: {$array['$i']}\n";
echo "Good: {$array[$i]}\n";
}
?>

εκείσζε: Σν απνηέιεζκα από ην παξαπάλσ ζα είλαη:
Checking 0:
Notice: Undefined index:
Bad:
Good: 1
Notice: Undefined index:
Bad:
Good: 1
Checking 1:
Notice: Undefined index:
Bad:
Good: 2
Notice: Undefined index:
Bad:
Good: 2

$i in /path/to/script.html on line 9
$i in /path/to/script.html on line 11

$i in /path/to/script.html on line 9
$i in /path/to/script.html on line 11

Πεξηζζόηεξα παξαδείγκαηα γηα λα δείμνπλ ην παξαπάλσ:
<?php
// Let's show all errors
error_reporting(E_ALL);
$arr = array('fruit' => 'apple', 'veggie' => 'carrot');
// Correct
print $arr['fruit']; // apple
print $arr['veggie']; // carrot
// Incorrect. This works but also throws a PHP error of
// level E_NOTICE because of an undefined constant named fruit
//
// Notice: Use of undefined constant fruit - assumed 'fruit' in...
print $arr[fruit];
// apple
// Let's define a constant to demonstrate what's going on.
// will assign value 'veggie' to a constant named fruit.
define('fruit', 'veggie');

We

// Notice the difference now
print $arr['fruit']; // apple
print $arr[fruit];
// carrot
// The following is okay as it's inside a string. Constants are not
// looked for within strings so no E_NOTICE error here
print "Hello $arr[fruit]";
// Hello apple
// With one exception, braces surrounding arrays within strings
// allows constants to be looked for
print "Hello {$arr[fruit]}";
// Hello carrot
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print "Hello {$arr['fruit']}";

// Hello apple

// This will not work, results in a parse error such as:
// Parse error: parse error, expecting T_STRING' or T_VARIABLE' or
T_NUM_STRING'
// This of course applies to using autoglobals in strings as well
print "Hello $arr['fruit']";
print "Hello $_GET['foo']";
// Concatenation is another option
print "Hello " . $arr['fruit']; // Hello apple
?>

Όηαλ ελεξγνπνηήζεηε ην error_reporting() λα εκθαλίδεη E_NOTICE γηα level errors
(όπσο ην λα ηεζεί ζηε ζηαζεξά E_ALL) ηόηε ζα δείηε απηά ηα ιάζε. Ζ
πξνθαζνξηζκέλε ξύζκηζε είλαη, ην error_reporting λα κελ έρεη ελεξγνπνηεκέλε ηε
ξύζκηζε γηα εκθάληζε ηνπο.
Όπσο έρεη δεισζεί ζην ηκήκα ζύληαμεο , πξέπεη λα ππάξρεη κηα έθθξαζε κεηαμύ ζηηο
αγθύιεο ('[' θαη ']'). Απηό ζεκαίλεη όηη κπνξείηε λα γξάςεηε πξάγκαηα όπσο απηό:
<?php
echo $arr[somefunc($bar)];
?>

Απηό είλαη έλα παξάδεηγκα ρξήζεο κηαο ζπλάξηεζεο πνπ επηζηξέθεη θάπνηα ηηκή σο
δείθηε πίλαθα (array index). Ζ PHP επίζεο γλσξίδεη ηηο ζηαζεξέο, όπσο ζα έρεηε δεη
E_* θαη πξνεγνπκέλσο.
<?php
$error_descriptions[E_ERROR]
= "A fatal error has occured";
$error_descriptions[E_WARNING] = "PHP issued a warning";
$error_descriptions[E_NOTICE] = "This is just an informal notice";
?>

εκεηώζηε όηη ε E_ERROR είλαη επίζεο έλαο έγθπξνο identifier, όπσο ε bar ζην πξώην
παξάδεηγκα. Αιιά ην ηειεπηαίν παξάδεηγκα είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ην ίδην κε ην
λα γξάθακε:
<?php
$error_descriptions[1] = "A fatal error has occured";
$error_descriptions[2] = "PHP issued a warning";
$error_descriptions[8] = "This is just an informal notice";
?>

επεηδή ε E_ERROR ηζνύηαη κε 1, θηι.
Όπσο έρνπκε ήδε εμεγήζεη ζε πξνεγνύκελα παξαδείγκαηα, ε $foo[bar] δνπιεύεη
αθόκε αιιά είλαη ιάζνο. Γνπιεύεη, επεηδή bar εμαηηίαο ηεο ζύληαμεο ηεο αλακέλεηαη
λα είλαη κηα ζηαζεξή έθθξαζε. Πάλησο, ζ'απηή ηελ πεξίπησζε θακία ζηαζεξά κε ην
όλνκα bar δελ ππάξρεη. Ζ PHP ηώξα ππνζέηεη όηη ελλννύζαηε ηελ bar θπξηνιεθηηθά,
όπσο ην string "bar", αιιά έρεηε μεράζεη λα γξάςεηε ηα εηζαγσγηθά.

Σόηε γιαηί είναι κακή;

61

ε θάπνηα ζηηγκή ζην κέιινλ, ε νκάδα ηεο PHP ίζσο ζειήζεη λα πξνζζέζεη θαη
θάπνηα άιιε ζηαζεξά ή keyword, ή κπνξεί εζείο λα ζέιεηε λα εηζάγεηε θάπνηα
ζηαζεξά ζηελ εθαξκνγή ζαο, θαη ηόηε λα αληηκεησπίζεηε πξόβιεκα. Γηα παξάδεηγκα,
δελ κπνξείηε ήδε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο ιέμεηο empty θαη default κ'απηόλ ηνλ
ηξόπν, αθνύ είλαη ηδηαίηεξεο δεζκεπκέλεο ιέμεηο.
εκείσζε: Γηα επαλάιεςε, κέζα ζε έλα string κε δηπια εηζαγσγηθά, είλαη έγθπξν λα
κελ πεξηιακβάλεηε array indexes κε εηζαγσγηθά, ζπλεπώο ην "$foo[bar]" είλαη
έγθπξν. Γείηε ηα παξαπάλσ παξαδείγκαηα γηα ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ην γηαηί όπσο
επίζεο ην ηκήκα ζρεηηθά κε ην πέξαζκα κεηαβιεηώλ ζε strings.

Μεηαηξέπνληαο ζε array
Γηα νπνηνδήπνηε από ηνπο ηύπνπο: integer, float, string, boolean θαη resource, αλ
κεηαηξέςεηε κηα ηηκή ζε array, παίξλεηε έλαλ array κε έλα ζηνηρείν (κε index 0), ην
νπνίν είλαη ε βαζκσηή ηηκή κε ηελ νπνία αξρίζαηε.
Αλ κεηαηξέςεηε έλα object ζε έλαλ array, παίξλεηε ηηο ηδηόηεηεο (κεηαβιεηέο κειώλ)
απηνύ ηνπ αληηθεηκέλνπ σο ζηνηρεία ηνπ array. Σα θιεηδηά είλαη ηα νλόκαηα ησλ
κεηαβιεηώλ κειώλ.
Αλ κεηαηξέςεηε κηα NULL ηηκή ζε array, παίξλεηε έλαλ θελό array.

Παξαδείγκαηα
Ο ηύπνο array ζηελ PHP είλαη πνιύ εππξνζάξκνζηνο, έηζη εδώ ζα δείηε κεξηθά
παξαδείγκαηα πνπ ζα ζαο δείμνπλ ηηο πνιιέο δπλαηόηεηεο ησλ arrays.
<?php
// this
$a = array( 'color'
'taste'
'shape'
'name'

=>
=>
=>
=>

'red',
'sweet',
'round',
'apple',
4
// key will be 0

);
// is completely equivalent with
$a['color'] = 'red';
$a['taste'] = 'sweet';
$a['shape'] = 'round';
$a['name'] = 'apple';
$a[]
= 4;
// key will be 0
$b[] = 'a';
$b[] = 'b';
$b[] = 'c';
// will result in the array array(0 => 'a' , 1 => 'b' , 2 => 'c'),
// or simply array('a', 'b', 'c')
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?>

Παξάδεηγκα 6-4. Υξεζηκνπνηώληαο ηελ array()
<?php
// Array as (property-)map
$map = array( 'version'
'OS'
'lang'
'short_tags'
);

=>
=>
=>
=>

4,
'Linux',
'english',
true

// strictly numerical keys
$array = array( 7,
8,
0,
156,
-10
);
// this is the same as array(0 => 7, 1 => 8,
...)
$switching = array(

10,
6,
7,
4,
11,
(maximum of integer-indices was
'8' => 2,
(integer!)
'02' => 77,
0
=> 12
will be overwritten by 12
);
5
3
'a'

// key = 0

=>
=>
=>

// key = 6
5)
// key = 8
// key = '02'
// the value 10

// empty array
$empty = array();
?>

Παξάδεηγκα 6-5. Collection (πιινγή)
<?php
$colors = array('red', 'blue', 'green', 'yellow');
foreach ($colors as $color) {
echo "Do you like $color?\n";
}
/*
Do
Do
Do
Do
*/
?>

output:
you like
you like
you like
you like

red?
blue?
green?
yellow?

εκεηώζηε όηη πξνο ην παξόλ δελ είλαη δπλαηό λα αιιάμνπκε ηηο ηηκέο ηνπ array
άκεζα ζε έλα ηέηνην loop. Γείηε ην αθόινπζν:
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Παξάδεηγκα 6-6. Collection
<?php
foreach ($colors as $key => $color) {
// won't work:
//$color = strtoupper($color);
// works:
$colors[$key] = strtoupper($color);
}
print_r($colors);
/* output:
Array
(
[0] =>
[1] =>
[2] =>
[3] =>
)
*/
?>

RED
BLUE
GREEN
YELLOW

Απηό ην παξάδεηγκα δεκηνπξγεί έλαλ one-based array.
Παξάδεηγκα 6-7. One-based index
<?php
$firstquarter = array(1 => 'January', 'February', 'March');
print_r($firstquarter);
/* output:
Array
(
[1] => 'January'
[2] => 'February'
[3] => 'March'
)
*/

Παξάδεηγκα 6-8. Γεκίδνληαο έλαλ array
// fill an array with all items from a directory
$handle = opendir('.');
while (false !== ($file = readdir($handle))) {
$files[] = $file;
}
closedir($handle);
?>

Οη arrays είλαη δηαηεηαγκέλνη. Μπνξείηε επίζεο λα αιιάμεηε ηε ζεηξά
ρξεζηκνπνηώληαο δηάθνξεο ζπλαξηήζεηο ηαμηλόκεζεο. Γείηε ην ηκήκα ζπλαξηήζεηο
γηα arrays γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο. Μπνξείηε λα κεηξήζεηε ηνλ αξηζκό ησλ
ζηνηρείσλ ζε έλα array ρξεζηκνπνηώληαο ηε ζπλάξηεζε count() .
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Παξάδεηγκα 6-9. Array ηαμηλόκεζεο
<?php
sort($files);
print_r($files);
?>

Δπεηδή ε ηηκή ελόο array κπνξεί λα είλαη νηηδήπνηε, κπνξεί επίζεο λα είλαη έλαο
άιινο array. Μ'απηόλ ηνλ ηξόπν κπνξείηε λα θάλεηε αλαδξνκηθνύο θαη
πνιπδηάζηαηνπο arrays.
Παξάδεηγκα 6-10. Αλαδξνκηθνη θαη πνιπδηάζηαηνη arrays
<?php
$fruits = array ( "fruits"

=> array ( "a" => "orange",
"b" => "banana",
"c" => "apple"
),
"numbers" => array ( 1,
2,
3,
4,
5,
6,
),
"holes"
=> array (
"first",
5 => "second",
"third"
)

);
// Some examples to address values in the array above
echo $fruits["holes"][5];
// prints "second"
echo $fruits["fruits"]["a"]; // prints "orange"
unset($fruits["holes"][0]); // remove "first"
// Create a new multi-dimensional array
$juices["apple"]["green"] = "good";
?>

Πξέπεη λα πξνζέρεηε επεηδή νη αλαζέζεηο ησλ array πάληα εκπιέθνπλ αληηγξαθή
ηηκώλ. Θα ρξεηαζηεί λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ ηειεζηή αλαθνξάο γηα λα αληηγξάςεηε
έλαλ array κε αλαθνξά.
<?php
$arr1 = array(2, 3);
$arr2 = $arr1;
$arr2[] = 4; // $arr2 is changed,
// $arr1 is still array(2, 3)
$arr3 = &$arr1;
$arr3[] = 4; // now $arr1 and $arr3 are the same
?>
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Objects
Αξρηθνπνίεζε αληηθεηκέλνπ
Γηα λα αξρηθνπνηήζεηε έλα αληηθείκελν, ρξεζηκνπνηείηε ηε δήισζε new γηα λα
δεκηνπξγήζεηε έλα ζηηγκηόηππν ηνπ αληηθεηκέλνπ ζε κηα κεηαβιεηή.
<?php
class foo
{
function do_foo()
{
echo "Doing foo.";
}
}
$bar = new foo;
$bar->do_foo();
?>

Γηα κηα πιήξε αλάιπζε, παξαθαιώ δηαβάζηε ην ηκήκα ζρεηηθά κε Classes θαη
Objects.

Μεηαηξέπνληαο ζε object
Αλ έλα object κεηαηξέπεηαη ζε άιιν object, απηό ζεκαίλεη όηη δελ αιιάδεη. Αλ κηα
ηηκή νπνηνδήπνηε άιινπ ηύπνπ κεηαηξέπεηαη ζε object, ηόηε έλα θαηλνύξην
ζηηγκηόηππν ηνπ stdClass built ζηελ class δεκηνπξγείηαη. Αλ ε ηηκή ήηαλ null, ην λέν
ζηηγκηόηππν ζα είλαη θελό. Γηα νπνηαδήπνηε άιιε ηηκή, κηα κεηαβιεηή κέινπο
νλνκαδόκελε scalar ζα πεξηέρεη ηελ ηηκή.
<?php
$obj = (object) 'ciao';
echo $obj->scalar; // outputs 'ciao'
?>

Resource
Μηα resource είλαη κηα εηδηθή κεηαβιεηή, πνπ θξαηάεη κηα αλαθνξά ζε κηα εμσηεξηθή
resource. Οη resources δεκηνπξγνύληαη θαη ρξεζηκνπνηνύληαη από εηδηθέο
ζπλαξηήζεηο. Γείηε ην appendix γηα κηα ιίζηα όισλ απηώλ ησλ ζπλαξηήζεσλ θαη ησλ
αληίζηνηρσλ resource ηύπσλ.
εκείσζε: Ο ηύπνο resource εηζήρζε ζηελ PHP 4
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Μεηαηξέπνληαο ζε resource
Δπεηδή νη resource ηύπνη έρνπλ εηδηθνύο handlers γηα αλνηγκέλα αξρεία, database
connections, image canvas areas θαη παξόκνηα, δελ κπνξείηε λα κεηαηξέςεηε
νπνηαδήπνηε ηηκή ζε resource.

Διεπζεξώλνληαο resources
Δμαηηίαο ηνπ reference-counting ζπζηήκαηνο πνπ εηζήρζε κε ηελ Zend-engine ηεο
PHP4, γίλεηαη απηόκαηε αλίρλεπζε πόηε ζηακαηάεη λα γίλεηαη αλαθνξά ζε έλα
resource (όπσο θαη ζηε Java). 'απηή ηελ πεξίπησζε, όιεο νη resources πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαλ γη'απηή ηε resource ειεπζεξώλνληαη από ηνλ garbage collector.
Γη'απηό ην ιόγν, είλαη ζπάληα αλαγθαίν λα ειεπζεξώζεηε ηε κλήκε manually
ρξεζηκνπνηώληαο θάπνηα ζπλάξηεζε όπσο ηε free_result.
εκείσζε: Σα Persistent database links είλαη ηδηαίηεξα, δελ θαηαζηξέθνληαη από ηνλ
garbage collector. Γείηε επίζεο ην ηκήκα ζρεηηθά κε ζηαζεξέο (persistent) ζπλδέζεηο.

NULL
Ζ εηδηθή ηηκή NULL ζεκαίλεη όηη κηα κεηαβιεηή δελ έρεη ηηκή. Ζ NULL είλαη ε κόλε
πηζαλή ηηκή ηνπ ηύπνπ NULL.
εκείσζε: Ο ηύπνο null εηζήρζε ζηελ PHP 4
Μηα κεηαβιεηή ζεσξείηαη όηη είλαη NULL αλ




έρεη αλαηεζεί ζηε ζηαζεξά NULL.
δελ ηεο έρεη ηεζεί αθόκε θακία ηηκή.
ηεο έρεη γίλεη unset().

Σύληαμε
Τπάξρεη κόλν κηα ηηκή ηύπνπ NULL, θαη απηή είλαη ην case-insensitive keyword NULL.
<?php
$var = NULL;
?>

Γείηε επίζεο is_null() θαη unset().
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Φεπδν-ηύπνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζ'απηό ην
documentation
mixed
δείρλεη όηη κηα παξάκεηξνο κπνξεί λα δερζεί πνιιαπινύο (αιιά όρη
απαξαίηεηα όινπο) ηύπνπο.
mixed

Ζ gettype() γηα παξάδεηγκα ζα δερζεί όινπο ηνπο ηύπνπο ηεο PHP, ελώ ε
str_replace() ζα δερζεί κόλν strings θαη arrays.

number
H number δείρλεη όηη κηα παξάκεηξνο κπνξεί λα είλαη είηε integer είηε float.

callback
Μεηξθέο ζπλαξηήζεηο όπσο ε call_user_function() ή ε usort() δέρνληαη callback
ζπλαξηήζεηο νξηδόκελεο από ην ρξήζηε σο παξάκεηξνη. Οη callback ζπλαξηήζεηο δελ
κπνξνύλ λα είλαη απιέο ζπλαξηήζεηο αιιά επίζεο object methods πνπ πεξηέρνπλ
static class methods.
Μηα ζπλάξηεζε ζε PHP θαιείηαη απιά κε ην όλνκα ηεο σο string. Μπνξείηε λα
πεξάζεηε νπνηαδήπνηε builtin ή νξηδόκελε από ην ρξήζηε ζπλάξηεζε
ρξεζηκνπνηώληαο exception από array(), echo(), empty(), eval(), exit(), isset(), list(),
print() θαη unset().
Μηα κέζνδνο ελόο αληηθεηκέλνπ πνπ έρεη θάπνην ζηηγκηόηππν πεξληέηαη σο array πνπ
πεξηέρεη έλα object σο ζηνηρείν κε index 0 θαη έλα όλνκα κεζόδνπ σο ζηνηρείν κε
index 1.
Οη Static class methods κπνξνύλ επίζεο λα πεξαζηνύλ ρσξίο λα δεκηνπξγήζνπκε
ζηηγκηόηππν ελόο object απηήο ηεο class πεξλώληαο ην όλνκα ηεο θιάζεο αληί γηα έλα
object όπσο ην element κε index 0.
Παξάδεηγκα 6-11. Παξαδείγκαηα γηα Callback ζπλαξηήζεηο
<?php
// simple callback example
function my_callback_function() {
echo 'hello world!';
}
call_user_func('my_callback_function');
// method callback examples
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class MyClass {
function myCallbackMethod() {
echo 'Hello World!';
}
}
// static class method call without instantiating an object
call_user_func(array('MyClass', 'myCallbackMethod'));
// object method call
$obj = new MyClass();
call_user_func(array(&$obj, 'myCallbackMethod'));
?>

Type Juggling
Ζ PHP δελ απαηηεί (ή ππνζηεξίδεη) ζαθή δήισζε ηύπσλ θαηά ηε δήισζε
κεηαβιεηώλ. Έλαο ηύπνο κεηαβιεηήο θαζνξίδεηαη από ην πεξηερόκελν κε ην νπνίν
απηή ε κεηαβιεηή ζα ρξεζηκνπνηεζεί. Γειαδή, αλ νξίζεηε κηα ηηκή string ζε κηα
κεηαβιεηή $var, ε $var γίλεηαη string. Αλ ζηε ζπλέρεηα αλαζέζεηε κηα integer ηηκή
ζηε $var, ηόηε γίλεηαη integer.
Έλα παξάδεηγκα ηεο απηόκαηεο κεηαηξνπήο ηύπνπ ζηελ PHP είλαη ν ηειεζηήο
πξόζζεζεο '+'. Αλ νπνηνζδήπνηε από ηα ηεινύκελα είλαη float, ηόηε όια
ππνινγίδνληαη σο floats, θαη ην απνηέιεζκα ζα είλαη float. Γηαθνξεηηθά, ηα
ηεινύκελα ζα εξκελεύνληαη σο integers, θαη ην απνηέιεζκα ζα είλαη επίζεο integer.
εκεηώζηε όηη απηό ΓΔΝ αιιάδεη ηνπο ηύπνπο ησλ ίδησλ ησλ ηεινύκελσλ. Ζ κόλε
αιιαγή είλαη ζην πώο ππνινγίδνληαη ηα ηεινύκελα.
<?php
$foo = "0"; // $foo is string (ASCII 48)
$foo += 2;
// $foo is now an integer (2)
$foo = $foo + 1.3; // $foo is now a float (3.3)
$foo = 5 + "10 Little Piggies"; // $foo is integer (15)
$foo = 5 + "10 Small Pigs";
// $foo is integer (15)
?>

Αλ ηα ηειεπηαία δπν παξαδείγκαηα ζαο θάλεθαλ πεξίεξγα, δείηε ην Μεηαηξνπή ηνπ
String ζε number.
Αλ επηζπκείηε λα αλαγθάζεηε κηα κεηαβιεηή λα ππνινγηζηεί ζαλ λα ήηαλ ελόο
ζπγθεθξηκέλνπ ηύπνπ, δείηε ην ηκήκα ζρεηηθά κε Type casting. Αλ επηζπκείηε λα
αιιάμεηε ηνλ ηύπν κηαο κεηαβιεηήο, δείηε ην settype().
Αλ ζέιεηε λα ειέγμεηε νπνηνδήπνηε από απηά ηα παξαδείγκαηα ζ'απηό ην ηκήκα,
κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε ζπλάξηεζε var_dump().
εκείσζε: Ζ ζπκπεξηθνξά κηαο απηόκαηεο κεηαηξνπήο ζε array είλαη πξνο ην παξόλ
απξνζδηόξηζηε.
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<?php
$a = "1";
$a[0] = "f";
?>

// $a is a string
// What about string offsets? What happens?

Αθνύ ε PHP (γηα ηζηνξηθνύο ιόγνπο) ππνζηεξίδεη indexing ζε strings κέζσ offsets
ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ίδηα ζύληαμε όπσο θαη ζην indexing ησλ arrays, ην παξάδεηγκα
παξαπάλσ νδεγεί ζε έλα πξόβιεκα: ζα πξέπεη ην $a λα γίλεη array κε ην πξώην
ζηνηρείν ηνπ λα είλαη ην "f", ή ζα πξέπεη ην "f" λα γίλεη ν πξώηνο ραξαθηήξαο ηνπ
string $a?
Οη ηξέρνπζεο εθδόζεηο ηεο PHP κεηαγισηηίδνπλ ηε δεύηεξε αλάζεζε σο string offset
πηζηνπνίεζε, ζπλεπώο ε $a γίλεηαη "f", ην απνηέιεζκα όκσο απηήο ηεο απηόκαηεο
κεηαηξνπήο ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί απξνζδηόξηζην. Ζ PHP 4 εηζήγαγε ηε λέα
ζύληαμε ρξεηκνπνηώληαο curly bracket γηα λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε ραξαθηήξεο
ελόο string, ζπλεπώο ρξεζηκνπνηήζηε απηή ηε ζύληαμε αληί απηήο πνπ
παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ:
<?php
$a
= "abc"; // $a is a string
$a{1} = "f";
// $a is now "afc"
?>

Γείηε ην ηκήκα κε ηίηιν Πξόζβαζε ησλ String κε ραξαθηήξεο γηα πεξηζζόηεξεο
πιεξνθνξίεο.

Type Casting
Ζ κεηαηξνπή ηύπσλ (ή Type casting) ζηελ PHP δνπιεύεη ζρεδόλ όπσε θαη ζηε C: ην
όλνκα ηνπ επηζπκεηνύ ηύπνπ γξάθεηε ζε παξελζέζεηο πξηλ από ηε κεηαβιεηή ζηελ
νπνία ζα γίλεη ην cast.
<?php
$foo = 10;
// $foo is an integer
$bar = (boolean) $foo;
// $bar is a boolean
?>

Σα επηηξεπόκελα casts είλαη ηα:







(int), (integer) - cast ζε integer
(bool), (boolean) - cast ζε boolean
(float), (double), (real) - cast ζε float
(string) - cast ζε string
(array) - cast ζε array
(object) - cast ζε object

εκεηώζηε όηη ηα tabs θαη ηα spaces επηηξέπνληαη κέζα ζηηο παξελζέζεηο, ζπλεπώο ηα
αθόινπζα είλαη εμίζνπ ιεηηνπξγηθά:
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<?php
$foo = (int) $bar;
$foo = ( int ) $bar;
?>

εκείσζε: Αληί λα θάλνπκε cast κηαο κεηαβιεηήο ζε string, κπνξείηε επίζεο λα
θιείζεηε ηε κεηαβιεηή ζε δηπιά εηζαγσγηθά.
<?php
$foo = 10;
// $foo is an integer
$str = "$foo";
// $str is a string
$fst = (string) $foo; // $fst is also a string
// This prints out that "they are the same"
if ($fst === $str) {
echo "they are the same";
}
?>

Ίζσο δελ είλαη αθξηβώο πξνθαλέο ηη ζα ζπκβεί όηαλ γίλεηαη casting κεηαμύ
ζπγθεθξηκέλσλ ηύπσλ. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, δείηε απηά ηα ηκήκαηα:









Μεηαηξέπνληαο ζε boolean
Μεηαηξέπνληαο ζε integer
Μεηαηξέπνληαο ζε float
Μεηαηξέπνληαο ζε string
Μεηαηξέπνληαο ζε array
Μεηαηξέπνληαο ζε object
Μεηαηξέπνληαο ζε resource
Πίλαθεο ζύγθξηζεο ηύπσλ

Μεηαβιεηέο
Βαζηθά
Οη κεηαβιεηέο ζηελ PHP αλαπαξίζηαληαη από ην ζύκβνιν ηνπ δνιαξίνπ
αθνινπζνύκελν από ην όλνκα ηεο κεηαβιεηήο. Σν όλνκα ηεο κεηαβιεηήο είλαη casesensitive.
Σα νλόκαηα ησλ κεηαβιεηώλ αθνινπζνύλ ηνπο ίδηνπο θαλόλεο όπσο θαη νη labels
ζηελ PHP. Έλα έγθπξν όλνκα κεηαβιεηήο αξρίδεη κε έλα γξάκκα ή underscore,
αθνινπζνύκελν από νπνηνλδήπνηε αξηζκό από γξάκκαηα, αξηζκνύο, ή underscores.
Ωο θαλνληθή έθθξαζε ζα γξαθόηαλ σο εμήο: '[a-zA-Z_\x7f-\xff][a-zA-Z0-9_\x7f\xff]*'
εκείσζε: Γηα ηνπο ζθνπνύο καο εδώ, έλα γξάκκα είλαη από a-z, A-Z, θαη νη ASCII
ραξαθηήξεο από ην 127 σο ην 255 (0x7f-0xff).
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<?php
$var = "Bob";
$Var = "Joe";
echo "$var, $Var";

// outputs "Bob, Joe"

$4site = 'not yet';
$_4site = 'not yet';
$tδyte = 'mansikka';
?>

// invalid; starts with a number
// valid; starts with an underscore
// valid; 'δ' is (Extended) ASCII 228.

ηελ PHP 3, νη κεηαβιεηέο αλαηίζεληαη πάληα κε ηηκή. Γειαδή, όηαλ αλαζέηεηε κηα
έθθξαζε ζε κηα κεηαβιεηή, νιόθιεξε ε ηηκή ηεο αξρηθή έθθξαζεο αληηγξάθεηαη ζηε
κεηαβιεηή πξννξηζκνύ. Απηό ζεκαίλεη, γηα παξάδεηγκα, όηη αθνύ αλαζέζεηε ηελ ηηκή
κηαο κεηαβιεηήο ζε κηα άιιε, αιιάδνληαο κηα από απηέο ηηο κεηαβιεηέο δε ζα
επεξεαζηεί ε άιιε. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γη'απηνύ ηνπ είδνπο ηελ αλάζεζε,
δείηε ην θεθάιαην ζρεηηθά κε Δθθξάζεηο.
Ζ PHP 4 πξνζθέξεη έλαλ άιιν ηξόπν γηα λα αλαζέζεηε ηηκέο ζε κεηαβιεηέο: αλάζεζε
κε αλαθνξά. Απηό ζεκαίλεη όηη ε λέα κεηαβιεηή απιά αλαθέξεηαη (κε άιια ιόγηα,
"γίλεηαη alias γηα" ή "δείρλεη ζε") ζηελ αξρηθή κεηαβιεηή. Αιιαγέο ζηε λέα
κεηαβιεηή επεξεάδνπλ ηελ αξρηθή, θαη αληηζηξόθσο. Απηό ζεκαίλεη επίζεο όηη δε
γίλεηαη αληηγξαθή. πλεπώο, ε αλάζεζε ζπκβαίλεη πην γξήγνξα. Πάλησο,
νπνηνζδήπνηε ηξόπνο επηηάρπλζεο ζα γίλεη εκθαλήο κόλν ζε tight loops ή όηαλ
γίλεηαη αλάζεζε κεγάισλ arrays ή objects.
Γηα λα αλαζέζνπκε κε αλαθνξά, απιά βάδνπκε κπξνζηά έλα ampersand (&) ζηελ
αξρή ηεο κεηαβιεηήο ζηελ νπνία γίλεηαη ε αλάζεζε (ε αξρηθή κεηαβιεηή). Γηα
παξάδεηγκα, ην αθόινπζν θνκκάηη θώδηθα δίλεη ην απνηέιεζκα 'My name is Bob' δύν
θνξέο:
<?php
$foo = 'Bob';
$bar = &$foo;
$bar = "My name is $bar";
echo $bar;
echo $foo;
?>

// Assign the value 'Bob' to $foo
// Reference $foo via $bar.
// Alter $bar...
// $foo is altered too.

Έλα ζεκαληηθό πξάγκα πνπ πξέπεη λα ζεκεηώζνπκε είλαη όηη κόλν νη κεηαβιεηέο κε
όλνκα κπνξνύλ λα αλαηεζνύλ κε αλαθνξά.
<?php
$foo = 25;
$bar = &$foo;
$bar = &(24 * 7);

// This is a valid assignment.
// Invalid; references an unnamed expression.

function test()
{
return 25;
}
$bar = &test();
?>

// Invalid.
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Πξνθαζνξηζκέλεο κεηαβιεηέο
Ζ PHP παξέρεη έλαλ κεγάιν αξηζκό από πξνθαζνξηζκέλεο κεηαβιεηέο ζε
νπνηνδήπνηε script ηξέρεη. Αξθεηέο από απηέο ηηο κεηαβιεηέο πάλησο, δελ κπνξνύλ λα
ηεθκεξησζνύλ εληειώο αθνύ εμαξηώληαη από ηνλ server ζηνλ νπνίν ηξέρνπλ, ηελ
έθδνζε θαη ην setup ηνπ server, θαζώο θαη από άιινπο παξάγνληεο. Μεξηθέο από
απηέο ηηο κεηαβιεηέο δε ζα είλαη δηαζέζηκεο όηαλ ε PHP ηξέρεη ζε command line. Γηα
κηα ιίζηα απηώλ ησλ κεηαβιεηώλ, παξαθαιώ δείηε ην ηκήκα Γεζκεπκέλεο
πξνθαζνξηζκέλεο κεηαβιεηέο.
Πξνεηδνπνίεζε
ηελ PHP 4.2.0 θαη κεηά, ε πξνθαζνξηζκέλε ηηκή γηα ηελ ληηξεθηίβα ηεο PHP
register_globals είλαη off. Απηή είλαη κηα ζεκαληηθή αιιαγή γηα ηελ PHP. Έρνληαο ηηο
register_globals off επεξεάδεηαη ην ζύλνιν ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ κεηαβιεηώλ πνπ
είλαη δηαζέζηκεο ζε global εκβέιεηα. Γηα παξάδεηγκα γηα λα πάξεηε ην
DOCUMENT_ROOT ζα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] αληί γηα ηελ
$DOCUMENT_ROOT, ή $_GET['id'] από ην URL
http://www.example.com/test.php?id=3 αληί γηα ηελ $id, ή ηελ $_ENV['HOME']
αληί γηα ηελ $HOME.
Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κ'απηή ηελ αιιαγή, δηαβάζηε ην configuration entry γηα
register_globals, ην θεθάιαην γηα αζθάιεηα Υξεζηκνπνηώληαο Register Globals ,
θαζώο επίζεο θαη ηελ PHP 4.1.0 θαη 4.2.0 Release Announcements.
Δίλαη πξνηηκόηεξν λα ρξεζηκνπνηείηε ηηο δηαζέζηκεο PHP Reserved Predefined
Μεηαβιεηέο, όπσο ηελ superglobal arrays.
Από ηελ έθδνζε 4.1.0 θαη κεηά, ε PHP παξέρεη έλα επηπξόζζεην ζύλνιν από
πξνθαζνξηζκέλνπο arrays πνπ πεξηέρνπλ κεηαβιεηέο από ηνλ web server (αλ είλαη
δπλαηό), ην environment (πεξηβάιινλ), θαη απηά πνπ εηζάγεη ν ρξήζηεο. Απηνί νη λένη
arrays είλαη κάιινλ ηδηαίηεξνη από ηελ άπνςε όηη είλαη απηόκαηα global--π.ρ.,
απηόκαηα δηαζέζηκνη γηα θάζε εκβέιεηα. Γη'απηό ην ζθνπό, είλαη ζπρλά γλσζηνί θαη
σο 'autoglobals' ή 'superglobals'. (Γελ ππάξρεη κεραληζκόο ζηελ PHP γηα superglobals
πνπ κπνξεί λα νξίζεη ν ρξήζηεο.) Οη superglobals παξαηίζεληαη παξαθάησ. Πάλησο,
γηα κηα ιίζηα ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπο θαη πεξεηαίξσ ζπδήηεζε πάλσ ζηηο
πξνθαζνξηζκέλεο κεηαβιεηέο ηεο PHP θαη ζηε θύζε ηνπο, παξαθαιώ δείηε ην ηκήκα
Γεζκεπκέλεο πξνθαζνξηζκέλεο κεηαβιεηέο. Δπίζεο, ζα παξαηεξήζεηε πώο νη
παιηόηεξεο πξνθαζνξηζκέλεο κεηαβιεηέο ($HTTP_*_VARS) ππάξρνπλ αθόκε. Από ηελ
PHP 5.0.0, ηα κεγάια πξνθαζνξηζκέλα ζηαζεξά array κπνξνύλ λα απελεξγνπνηεζνύλ
κε ην register_long_arrays directive.
Μεηαβιεηέο κεηαβιεηώλ: Οη superglobals δελ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο
κεηαβιεηέο κεηαβιεηώλ.
Αλ κηα ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή ζηελ variables_order δελ έρεη νξηζηεί, νη θαηάιιεινη
πξνθαζνξηζκέλνη arrays ηεο PHP κέλνπλ θελνί.
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PHP Superglobals
$GLOBALS
Πεξηέρνπλ κηα αλαθνξά ζε θάζε κεηαβιεηή πνπ είλαη δηαζέζηκε κέζα ζηελ
global εκβέιεηα ηνπ script. Σα θιεηδηά απηνύ ηνπ array είλαη ηα νλόκαηα ησλ
global κεηαβιεηώλ. Ζ $GLOBALS ππάξρεη από ηελ PHP 3.
$_SERVER
Δίλαη νη κεηαβιεηέο πνπ νξίδνληαη από ηνλ web server ή δηαθνξεηηθά είλαη
άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ην πεξηβάιινλ εθηέιεζεο ηνπ ηξέρνληνο script. Δίλαη
αλάινγεο κε ηνλ παιηό $HTTP_SERVER_VARS array (ν νπνίνο είλαη αθόκε
δηαζέζηκνο, αιιά δε ζπληζηάηαη).
$_GET
Δίλαη νη κεηαβιεηέο πνπ παξέρνληαη ζην script κέζσ ηνπ HTTP GET. Δίλαη
αλάινγεο κε ηνλ παιηό $HTTP_GET_VARS array (ν νπνίνο είλαη αθόκε
δηαζέζηκνο, αιιά δε ζπληζηάηαη).
$_POST
Δίλαη νη κεηαβιεηέο πνπ παξέρνληαη ζην script κέζσ ηνπ HTTP POST. Δίλαη
αλάινγεο κε ηνλ παιηό $HTTP_POST_VARS array (ν νπνίνο είλαη αθόκε
δηαζέζηκνο, αιιά δε ζπληζηάηαη).
$_COOKIE
Δίλαη νη κεηαβιεηέο πνπ παξέρνληαη ζην script κέζσ ηεο HTTP cookies. Δίλαη
αλάινγεο κε ηνλ παιηό $HTTP_COOKIE_VARS array (ν νπνίνο είλαη αθόκε
δηαζέζηκνο, αιιά δε ζπληζηάηαη).
$_FILES
Δίλαη νη κεηαβιεηέο πνπ παξέρνληαη ζην script κέζσ ηνπ HTTP post file
uploads. Δίλαη αλάινγεο κε ηνλ $HTTP_POST_FILES array (ν νπνίνο είλαη
αθόκε δηαζέζηκνο, αιιά δε ζπληζηάηαη). Γείηε ην POST method uploads γηα
πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο.
$_ENV
Δίλαη νη κεηαβιεηέο πνπ παξέρνληαη ζην script κέζσ ηνπ environment. Δίλαη
αλάινγεο κε ηνλ παιηό $HTTP_ENV_VARS array (ν νπνίνο είλαη αθόκε
δηαζέζηκνο, αιιά δε ζπληζηάηαη).
$_REQUEST
Δίλαη νη κεηαβιεηέο πνπ παξέρνληαη ζην script κέζσ ηνπ κεραληζκνύ
εηζαγσγήο δεδνκέλσλ από ην ρξήζηεμ, θαη ζπλεπώο δελ είλαη αμηόπηζηεο. Ζ
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παξνπζία θαη ζεηξά ησλ κεηαβιεηώλ πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ array θαζνξίδεηαη
ζύκθσλα κε ηελ variables_order ληηξεθηίβα γηα configuration. Απηόο ν
πίλαθαο δελ είλαη αλάινγνο κε θάπνηνλ άιινλ ζε πξνεγνύκελεο εθδόζεηο ηελ
PHP πξνλ ηελ 4.1.0. Γείηε επίζεο ηελ import_request_variables().
Πξνζνρή
Από ηελ PHP 4.3.0, ε πιεξνθνξία γηα ηελ FILE από ηελ $_FILES δελ ππάξρεη πηα
ζηελ $_REQUEST.
εκείσζε: Όηαλ ηξέρνπκε ζε command line , απηό δελ ζα ζπκπεξηιάβεη ηελ
argv θαη ηελ argc εηζόδνπο. Απηέο είλαη παξνύζεο ζηνλ $_SERVER πίλαθα.
$_SESSION
Δίλαη νη κεηαβιεηέο πνπ είλαη πξνο ην παξόλ εγγεγξακκέλεο ζε έλα session
ελόο script. Δίλαη αλάινγεο κε ηνλ παιηό $HTTP_SESSION_VARS array (ν
νπνίνο είλαη αθόκε δηαζέζηκνο, αιιά δε ζπληζηάηαη). Γείηε ην ηκήκα
Υξεζηκνπνηώληαο ζπλαξηήζεηο γηα sessions γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο.

Δκβέιεηα κεηαβιεηώλ
Ζ εκβέιεηα ησλ κεηαβιεηώλ θαζνξίδεηαη από ην πεξηερόκελν κέζα ζην νπνίν
νξίδεηαη. Γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ κεηαβιεηώλ ηεο PHP ππάξρεη κόλν ελόο είδνπο
εκβέιεηα. Απηή ε εκβέιεηα πεξηέρεη ηόζν ηα αξρεία πνπ πεξηέρνληαη όζν θαη απηά πνπ
απαηηνύληαη. Γηα παξάδεηγκα:
<?php
$a = 1;
include "b.inc";
?>

Δδώ ε κεηαβιεηή $a ζα είλαη δηαζέζηκε κέζα ζην εκπεξηερόκελν b.inc script.
Πάλησο, κέζα ζε ζπλαξηήζεηο πνπ νξίδνληαη από ην ρξήζηε εηζάγεηαη εκβέιεηα
ηνπηθήο ζπλάξηεζεο (local function scope). Οπνηαδήπνηε κεηαβιεηή
ρξεζηκνηπνηείηαη κέζα ζε κηα ζπλάξηεζε είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ πεξηνξηζκέλε ζε
εκβέιεηα ηνπηθήο ζπλάξηεζεο. Γηα παξάδεηγκα:
<?php
$a = 1; /* global scope */
function Test()
{
echo $a; /* reference to local scope variable */
}
Test();
?>
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Απηό ην script δε ζα δώζεη θάπνην απνηέιεζκα επεηδή ε echo δήισζε αλαθέξεηαη ζε
κηα ηνπηθή έθδνζε ηεο $a κεηαβιεηήο, θαη δελ ηεο έρεη αλαηεζεί κηα ηηκή κέζα ζ'απηή
ηελ εκβέιεηα. Ίζσο παξαηεξείζεηε όηη είλαη ιίγν δηαθνξεηηθή από ηε C γιώζζα από
ηελ άπνςε όηη νη global κεηαβιεηέο ζηε C είλαη άκεζα δηαζέζηκεο ζε ζπλαξηήζεηο
εθηόο θαη αλ επηθαιύπηνληαη απηόκαηα από θάπνηα ηνπηθή αλαθνξά. Απηό κπνξεί λα
πξνθαιέζεη κεξηθά πξνβιήκαηα αλ θάπνηνη, αθνύζηα, αιιάμνπλ κηα global
κεηαβιεηή. ηελ PHP νη global κεηαβιεηέο πξέπεη λα νξηζηνύλ σο global κέζα ζηε
ζπλάξηεζε αλ πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζ'απηή ηε ζπλάξηεζε. Έλα παξάδεηγκα
:

The global keyword
Πξώηα, έλα παξάδεηγκα από ηε ρξήζε ηεο global:
Παξάδεηγκα 7-1. Υξεζηκνπνηώληαο global
<?php
$a = 1;
$b = 2;
function Sum()
{
global $a, $b;
$b = $a + $b;
}
Sum();
echo $b;
?>

Σν παξαπάλσ script ζα δώζεη "3". Γειώλνληαο ηελ $a θαη ηελ $b σο global κέζα ζε
κηα ζπλάξηεζε, όιεο νη αλαθνξέο ζε νπνηαδήπνηε από ηηο κεηαβιεηέο ζα
αλαθέξνληαη ζηελ global έθδνζε. Γελ ππάξρεη πεξηνξηζκόο ζηνλ αξηζκό ησλ global
κεηαβιεηώλ πνπ κπνξεί λα ρεηξηζηεί κηα ζπλάξηεζε.
Έλαο δεύηεξνο ηξόπνο γηα λα πξνζπειάζνπκε κεηαβιεηέο από global εκβέιεηα είλαη
λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ εηδηθά νξηζκέλν από ηελ PHP $GLOBALS array. Σν
πξνεγνύκελν παξάδεηγκα κπνξεί λα μαλαγξαθηεί σο:
Παξάδεηγκα 7-2. Υξεζηκνπνηώληαο ηελ $GLOBALS αληί γηα ηελ global
<?php
$a = 1;
$b = 2;
function Sum()
{
$GLOBALS["b"] = $GLOBALS["a"] + $GLOBALS["b"];
}
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Sum();
echo $b;
?>

Ο πίλαθαο $GLOBALS είλαη έλαο associative array κε ην όλνκα ηεο global κεηαβιεηήο
λα είλαη ην θιεηδί θαη ηα πεξηερόκελα απηήο ηεο κεηαβιεηήο λα είλαη ε ηηκή ηνπ
ζηνηρείνπ ηνπ array. εκεηώζηε πώο ε $GLOBALS ππάξρεη ζε θάζε εκβέιεηα, θάηη ην
νπνίν ζπκβαίλεη επεηδή ε $GLOBALS είλαη κηα superglobal. Γείηε έλα παξάδεηγκα
πνπ δείρλεη ηε δύλακε ησλ superglobals:
Παξάδεηγκα 7-3. Παξάδεηγκα πνπ δείρλεη ηηο superglobals θαη ηελ εκβέιεηα
<?php
function test_global()
{
// Most predefined variables aren't "super" and require
// 'global' to be available to the functions local scope.
global $HTTP_POST_VARS;
print $HTTP_POST_VARS['name'];
// Superglobals are available in any scope and do
// not require 'global'. Superglobals are available
// as of PHP 4.1.0
print $_POST['name'];
}
?>

Φξεζηκνπνηώληαο ζηαηηθέο κεηαβιεηέο
Έλα επηπιένλ ζεκαληηθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο εκβέιεηαο κεηαβιεηώλ είλαη ε static
κεηαβιεηή. Μηα ζηαηηθή κεηαβιεηή ππάξρεη κόλν ζε εκβέιεηα ηνπηθήο ζπλάξηεζεο,
αιιά δελ ράλεη ηελ ηηκή ηεο όηαλ ε εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αθήλεη απηή ηελ
εκβέιεηα. Θεσξείζηε ην αθόινπζν παξάδεηγκα:
Παξάδεηγκα 7-4. Παξάδεηγκα πνπ δείρλεη ηελ αλάγθε γηα ζηαηηθέο κεηαβιεηέο
<?php
function Test ()
{
$a = 0;
echo $a;
$a++;
}
?>

Απηή ε ζπλάξηεζε είλαη ζρεδόλ άρξεζηε αθνύ θάζε θνξά πνπ θαιείηαη ζέηεη ηελ $a
ζε 0 θαη ηππώλεη "0". Ζ $a++ ε νπνία απμάλεη ηε κεηαβιεηή δελ εμππεξεηεί θάπνην
ζθνπό αθνύ κόιηο ε ζπλάξηεζε ηειεηώζεη ε κεηαβιεηή $a εμαθαλίδεηαη. Γηα λα
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θηηάμνπκε κηα ρξήζηκε ζπλάξηεζε κέηξεζεο ε νπνία δελ ζα ράλεη ηνλ ηξέρνληα
ππνινγηζκό, ε κεηαβιεηή $a δειώλεηαη σο ζηαηηθή:
Παξάδεηγκα 7-5. Παξάδεηγκα ζηαηηθώλ κεηαβιεηώλ
<?php
function Test()
{
static $a = 0;
echo $a;
$a++;
}
?>

Σώξα, θάζε θνξά πνπ ζα θαιείηαη ε ζπλάξηεζε Test() ζα ηππώλεη ηελ ηηκή ηεο $a θαη
ζα ηελ απμάλεη.
Οη ζηαηηθέο κεηαβιεηέο επίζεο παξέρνπλ έλαλ ηξόπν γηα λα ρεηξηζηνύκε αλαδξνκηθέο
ζπλαξηήζεηο. Μηα αλαδξνκηθή ζπλάξηεζε είλαη απηή πνπ θαιεί ηνλ εαπηό ηεο.
Πξέπεη λα δίλεηαη πξνζνρή όηαλ γξάθνπκε κηα αλαδξνκηθή ζπλάξηεζε επεηδή είλαη
πηζαλό λα ηελ θάλνπκε λα επαλαιακβάλεηαη αηέξκνλα. Πξέπεη λα βεβαησζείηε όηη
έρεηε έλαλ επαξθή ηξόπν γηα λα ηεξκαηίζεηε ηελ αλαδξνκή. Ζ αθόινπζε απιή
ζπλάξηεζε αλαδξνκηθά κεηξάεη σο ην 10, ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ζηαηηθή κεηαβιεηή
$count γηα λα μέξεη πόηε ζα ζηακαηήζεη:
Παξάδεηγκα 7-6. ηαηηθέο κεηαβιεηέο κε αλαδξνκηθέο ζπλαξηήζεηο
<?php
function Test()
{
static $count = 0;
$count++;
echo $count;
if ($count < 10) {
Test ();
}
$count--;
}
?>

Αλαθνξέο κε ζηαηηθέο θαη global κεηαβιεηέο
Ζ Zend Engine 1, πνπ νδεγεί ηελ PHP4, πινπνηεί ηνλ ζηαηηθό θαη global modifier γηα
ηηο κεηαβιεηέο όζνλ αθνξά ηηο αλαθνξέο. Γηα παξάδεηγκα κηα πξαγκαηηθή global
κεηαβιεηή πνπ εηζάγεηε κέζα ζε κηα εκβέιεηα ζπλάξηεζεο κε ηε δήισζε global
ζηελ πξαγκαηηθόηεηα δεκηνπξγεί κηα αλαθνξά ζηελ global κεηαβιεηή. Απηό κπνξεί
λα νδεγήζεη ζε κε αλακελόκελε ζπκπεξηθνξά πνπ θαίλεηαη ζην αθόινπζν
παξάδεηγκα:
<?php
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function test_global_ref() {
global $obj;
$obj = &new stdclass;
}
function test_global_noref() {
global $obj;
$obj = new stdclass;
}
test_global_ref();
var_dump($obj);
test_global_noref();
var_dump($obj);
?>

Δθηειώληαο ην παξάδεηγκα ζα έρνπκε ην αθόινπζν απνηέιεζκα:
NULL
object(stdClass)(0) {
}

Μηα παξόκνηα ζπκπεξηθνξά εθαξκόδεηαη ζηε ζηαηική δήισζε. Οη αλαθνξέο δελ
απνζεθεύνληαη ζηαηηθά:
<?php
function &get_instance_ref() {
static $obj;
echo "Static object: ";
var_dump($obj);
if (!isset($obj)) {
// Assign a reference to the static variable
$obj = &new stdclass;
}
$obj->property++;
return $obj;
}
function &get_instance_noref() {
static $obj;
echo "Static object: ";
var_dump($obj);
if (!isset($obj)) {
// Assign the object to the static variable
$obj = new stdclass;
}
$obj->property++;
return $obj;
}
$obj1 = get_instance_ref();
$still_obj1 = get_instance_ref();
echo "\n";
$obj2 = get_instance_noref();
$still_obj2 = get_instance_noref();
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?>

Δθηειώληαο ην παξάδεηγκα ζα έρνπκε ην αθόινπζν απνηέιεζκα:
Static object: NULL
Static object: NULL
Static object: NULL
Static object: object(stdClass)(1) {
["property"]=>
int(1)
}

Απηό ην παξάδεηκα δείρλεη πσο όηαλ αλαζέηνπκε κηα αλαθνξά ζε κηα ζηαηηθή
κεηαβιεηή, δελ κέλεη ζηε κλήκε όηαλ θαιείηε ηε ζπλάξηεζε &get_instance_ref()
γηα δεύηεξε θνξά.

Μεηαβιεηέο κεηαβιεηώλ
Μεξηθέο θνξέο είλαη βνιηθό λα κπνξνύκε λα έρνπκε κεηαβιεηά νλόκαηα
κεηαβιεηώλ. Απηό ζεκαίλεη πσο, έλα όλνκα κεηαβιεηήο κπνξεί λα νξηζηεί θαη λα
ρξεζηκνπνηεζεί δπλακηθά. Μηα θαλνληθή κεηαβιεηή νξίδεηαη κε κηα δήισζε όπσο:
<?php
$a = "hello";
?>

Μηα κεηαβιεηή κεηαβιεηήο παίξλεη ηελ ηηκή κηαο κεηαβιεηήο θαη ηεο
ζπκπεξηθέξεηαη σο όλνκα κεηαβιεηήο. ην παξαπάλσ παξάδεηγκα, ε hello, κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί σο ην όλνκα ηεο κεηαβιεηήο ρξεζηκνπνηώληαο ην ζύκβνιν ηνπ
δνιαξίνπ δπν θνξέο. π.ρ.
<?php
$$a = "world";
?>

'απηό ην ζεκείν δπν κεηαβιεηέο έρνπλ νξηζηεί θαη απνζεθεπηεί ζην δέληξν
ζπκβόισλ (symbol tree) ηεο PHP : ε $a κε πεξηερόκελν "hello" θαη ε $hello κε
πεξηερόκελν "world". πλεπώο, απηή ε δήισζε:
<?php
echo "$a ${$a}";
?>

παξάγεη αθξηβώο ην ίδην απνηέιεζκα όπσο ε:
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<?php
echo "$a $hello";
?>

π.ρ. θαη νη δπν παξάγνπλ: hello world.
Πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηήζεηε κεηαβιεηέο κεηαβιεηώλ κε arrays, πξέπεη λα
ιύζεηε ην πξόβιεκα ηεο αζάθεηαο. Γειαδή, αλ γξάθεηε $$a[1] ηόηε ν parser
ρξεηάδεηαη λα μέξεη αλ ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ $a[1] σο κεηαβιεηή, ή αλ
ζέιεηε ηελ $$a σο κεηαβιεηή θαη ζπλεπώο ην [1] index από απηή ηε κεηαβιεηή. Ζ
ζύληαμε γηα λα ιύζνπκε απηή ηελ αζάθεηα είλαη: ${$a[1]} γηα ηελ πξώηε πεξίπησζε
θαη ${$a}[1] γηα ηε δεύηεξε.
Πξνεηδνπνίεζε
Παξαθαιώ ζεκεηώζηε όηη νη κεηαβιεηέο κεηαβιεηώλ δελ κπνξνύλ λα
ρξεζηκνπνηεζνύλ κε ηνπο Superglobal arrays ηεο PHP. Απηό ζεκαίλεη όηη δελ
κπνξείηε λα θάλεηε πξάγκαηα όπσο ${$_GET}. Αλ ςάρλεηε έλαλ ηξόπν γηα λα
ρεηξηζηείηε ηε δηαζεζηκόηεηα ησλ superglobals θαη ηεο παιηάο HTTP_*_VARS, ίζσο
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ αλαθνξά κεηαμύ απηώλ.

Μεηαβιεηέο έμσ από ηελ PHP
Φόξκεο ηεο HTML (GET θαη POST)
Όηαλ κηα θόξκα εηζάγεηαη ζε έλα PHP script, ε πιεξνθνξία από ηε θόξκα γίλεηαη
απηόκαηα δηαζέζηκε ζην script. Τπάξρνπλ πνιινί ηξόπνη γηα λα πξνζπειάζεηε ηελ
πιεξνθνξία, γηα παξάδεηγκα:
Παξάδεηγκα 7-7. Μηα απιή θόξκα ζε HTML
<form action="foo.php" method="POST">
Name: <input type="text" name="username"><br>
Email: <input type="text" name="email"><br>
<input type="submit" name="submit" value="Submit me!">
</form>

Αλάινγα κε ην ηδηαίηεξν setup θαη ηηο πξνζσπηθέο πξνηηκήζεηο, ππάξρνπλ πνιινί
ηξόπνη γηα λα πξνζπειάζεηε ηα δεδνκέλα από ηηο HTML θόξκεο ζαο. Μεξηθά
παξαδείγκαηα είλαη:
Παξάδεηγκα 7-8. Πξνζπειαύλνληαο δεδνκέλα από κηα απιή POST HTML θόξκα
<?php
// Available since PHP 4.1.0
print $_POST['username'];
print $_REQUEST['username'];
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import_request_variables('p', 'p_');
print $p_username;
// Available since PHP 3. As of PHP 5.0.0, these long predefined
// variables can be disabled with the register_long_arrays
directive.
print $HTTP_POST_VARS['username'];
// Available if the PHP directive register_globals = on. As of
// PHP 4.2.0 the default value of register_globals = off.
// Using/relying on this method is not preferred.
print $username;
?>

Ζ ρξήζε κηαο GET θόξκαο είλαη παξόκνηα εθηόο από ην όηη πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ θαηάιιειε πξνθαζνξηζκέλε κεηαβιεηή GET. Ζ GET επίζεο
ρξεζηκνπνηείηαη ζην QUERY_STRING (ε πιεξνθνξία κεηά ην '?' ζε έλα URL).
πλεπώο, γηα παξάδεηγκα ε http://www.example.com/test.php?id=3 πεξηέρεη
GET δεδνκέλα ηα νπνία είλαη πξνζπειάζηκα κε ηελ $_GET['id']. Γείηε επίζεο ηελ
$_REQUEST θαη ηελ import_request_variables().
εκείσζε: Οη superglobal arrays, όπσο ν $_POST θαη ν $_GET, έγηλαλ δηαζέζηκνη
ζηελ PHP 4.1.0
Όπσο δείμακε, πξηλ ηελ PHP 4.2.0 ε πξνθαζνξηζκέλε ηηκή γηα ηε register_globals
ήηαλ on. Καη ζηελ PHP 3 ήηαλ πάληα on. Ζ θνηλόηεηα ηεο PHP ελζαξξύλεη όινπο λα
κελ βαζίδνληαη ζ'απηή ηελ ληηξεθηίβα θαζώο πξνηηκάηαη λα ππνζέηνπκε όηη είλαη off
θαη λα γξάθνπκε θώδηθα ζύκθσλα κε απηή ηελ ππόζεζε.
εκείσζε: Ζ magic_quotes_gpc configuration ληηξεθηίβα επεξεάδεη ηηο ηηκέο ηεο
Get, ηεο Post θαη ηεο Cookie. Αλ γίλεη on, ε ηηκή (It's "PHP!") ζα γίλεη απηόκαηα (It\'s
\"PHP!\"). Υξεηάδεηαη λα γίλεη escape γηα εηζαγσγή εηζαγσγηθώλ. Γείηε επίζεο ηηο
addslashes(), stripslashes() θαη magic_quotes_sybase.
Ζ PHP επίζεο θαηαιαβαίλεη arrays ζρεηηθά κε ην πεξηερόκελν από ηηο κεηαβιεηέο
θνξκώλ (δείηε ην ζρεηηθό faq). Ίζσο, γηα παξάδεηγκα νκαδνπνηήζεηε ζρεηηθέο
κεηαβιεηέο καδί, ή ρξεζηκνπνηήζεηε απηό ην ραξαθηεξηζηηθό γηα λα πάξεηε ηηκέο από
έλα multiple select input. Γηα παξάδεηγκα, αο ζηείινπκε κηα θόξκα ζηνλ εαπηό ηεο
θαη κεηά ηελ ππνβνιή εκθαληζηνύλ ηα δεδνκέλα:
Παξάδεηγκα 7-9. Πεξηζζόηεξεο ζύλζεηεο κεηαβιεηέο θνξκώλ
<?php
if (isset($_POST['action']) && $_POST['action'] == 'submitted') {
print '<pre>';
print_r($_POST);
print '<a href="'. $_SERVER['PHP_SELF'] .'">Please try
again</a>';
print '</pre>';
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} else {
?>
<form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" method="POST">
Name: <input type="text" name="personal[name]"><br>
Email: <input type="text" name="personal[email]"><br>
Beer: <br>
<select multiple name="beer[]">
<option value="warthog">Warthog</option>
<option value="guinness">Guinness</option>
<option value="stuttgarter">Stuttgarter
Schwabenbrδu</option>
</select><br>
<input type="hidden" name="action" value="submitted">
<input type="submit" name="submit" value="submit me!">
</form>
<?php
}
?>

ηελ PHP 3, ε ρξήζε ηεο κεηαβιεηήο array ηεο θόξκαο είλαη πεξηνξηζκέλε ζε
κνλνδηάζηαηνπο arrays. ηελ PHP 4, δελ εθαξκόδνληαη ηέηνηνη πεξηνξηζκνί.

IMAGE SUBMIT νλόκαηα κεηαβιεηήο
Όηαλ εηζάγεηε κηα θόξκα, είλαη δπλαηό λα ρξεζηκνπνηήζεηε κηα εηθόλα αληί γηα ην
θαζηεξσκέλν θνπκπί ππνβνιήο κε έλα tag ζαλ θαη απηό:
<input type="image" src="image.gif" name="sub">

Όηαλ ν ρξήζηεο θάλεη θιίθ θάπνπ ζηελ εηθόλα, ε αθόινπζε θόξκα ζα κεηαθεξζεί
ζηνλ server κε δπν επηπξόζζεηεο κεηαβιεηέο, ηελ sub_x θαη ηελ sub_y. Απηέο
πεξηέρνπλ ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ πνπ έθαλε θιηθ ν ρξήζηεο κέζα ζηελ
εηθόλα. Ο έκπεηξνο ρξήζηεο ίζσο παξαηεξήζεη όηη ηα πξαγκαηηθά νλόκαηα
κεηαβιεηώλ πνπ ζηάιζεθαλ από ηνλ browser πεξηέρνπλ κηα period παξά έλα
underscore, αιιά ε PHP κεηαηξέπεη απηή ηελ period ζε έλα underscore απηόκαηα.

HTTP Cookies
Ζ PHP κε δηαθάλεηα ππνζηεξίδεη ηα HTTP cookies όπσο έρνπλ νξηζηεί ζην
Netscape's Spec. Σα cookies είλαη έλαο κεραληζκόο απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ ζε έλαλ
απνκαθξπζκέλν browser γηα ηνλ εληνπηζκό θαη αλαγλώξηζε ρξεζηώλ πνπ
μαλαεπηζθέπηνληαη ζην site. Μπνξείηε λα νξίζεηε cookies ρξεζηκνπνηώληαο ηε
ζπλάξηεζε setcookie() . Σα cookies είλαη κέξνο ηνπ HTTP header, ζπλεπώο ε
ζπλάξηεζε SetCookie πξέπεη λα θαιείηαη πξηλ ην απνηέιεζκα ζηαιεί ζηνλ browser.
Απηό έρεη ηνπο ίδηνπο πεξηνξηζκνύο όπσο θαη ζηε ζπλάξηεζε header(). Σα δεδνκέλα
ησλ cookies είλαη ελ ζπλερεία δηαζέζηκα ζηνπο θαηάιιεινπο cookie data arrays, όπσο
ν $_COOKIE, ν $HTTP_COOKIE_VARS θαζσε επίζεο θαη ν $_REQUEST. Γείηε ηελ
setcookie() ζηε ζειίδα ηνπ manual γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη παξαδείγκαηα.
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Αλ επηζπκείηε λα αλαζέζεηε πνιιαπιέο ηηκέο ζε κηα κόλν κεηαβιεηή cookie,
κπνξείηε λα θάλεηε ηελ αλάζεζε απηή όπσο θαη ζε έλαλ array. Γηα παξάδεηγκα:
<?php
setcookie("MyCookie[foo]", "Testing 1", time()+3600);
setcookie("MyCookie[bar]", "Testing 2", time()+3600);
?>

Απηό ζα δεκηνπξγήζεη δπν δηαθνξεηηθά cookies παξόινπ πνπ ην MyCookie ζα είλαη
ηώξα έλα απιό array ζην script ζαο. Αλ ζέιεηε λα νξίζεηε αθόκε έλα cookie κε
πνιιαπιέο ηηκέο, ρξεζηκνπνηείζηε ηελ serialize() ή ηελ explode() πξώηα ζηελ ηηκή.
εκεηώζηε όηη έλα cookie ζα αληηθαηαζηήζεη έλα πξνεγνύκελν cookie κε ην ίδην
όλνκα ζηνλ browser ζαο εθηόο θαη αλ ην path ή ην domain είλαη δηαθνξεηηθό.
πλεπώο, γηα κηα εθαξκνγή ελόο shopping cart ίζσο ρξεηαζηεί λα θξαηήζεηε έλαλ
κεηξεηή θαη λα ηνλ πεξάζεηε. π.ρ.
Παξάδεηγκα 7-10. Έλα παξάδεηγκα κε ηελ setcookie()
<?php
if (isset($_COOKIE['count'])) {
$count = $_COOKIE['count'] + 1;
} else {
$count = 1;
}
setcookie("count", $count, time()+3600);
setcookie("Cart[$count]", $item, time()+3600);
?>

Τειείεο ζε εζωηεξηθά νλόκαηα κεηαβιεηώλ
Σππηθά, ε PHP δελ αιιάδεη ηα νλόκαηα ησλ κεηαβιεηώλ όηαλ απηά πεξληνύληαη ζε
έλα script. Πάλησο, πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ε ηειεία dot (period, full stop) δελ είλαη
έλαο έγθπξνο ραξαθηήξαο ζηελ PHP γηα νλόκαηα κεηαβιεηώλ. Γη'απηό ην ιόγν, δείηε
απηό:
<?php
$varname.ext;
?>

/* invalid variable name */

Σώξα, όηαλ ν parser βιέπεη κηα κεηαβιεηή κε ην όλνκα $varname, αθνινπζνύκελε
από ηνλ ηειεζηή ζπλλέλσζεο string, αθνινπζνύκελν από έλα barestring (π.ρ. έλα
string ρσξίο εηζαγσγηθά ην νπνίν δελ ηαηξηάδεη κε θαλέλα γλσζηό θιεηδί ή θάπνηα
δεζκεπκέλε ιέμε) 'ext'. Πξνθαλώο, απηό δελ έρεη ην αλακελόκελν απνηέιεζκα.
Γη'απηό ην ιόγν, είλαη ζεκαληηθό λα ζεκεηώζνπκε όηη ε PHP ζα αληηθαηαζηήζεη
απηόκαηα όιεο ηηο ηειείεο ζε εζσηεξηθά νλόκαηα κεηαβιεηώλ, κε underscores.
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Οξίδνληαο ηύπνπο κεηαβιεηώλ
Δπεηδή ε PHP θαζνξίδεη ηνπο ηύπνπο ησλ κεηαβιεηώλ θαη ηνπο κεηαηξέπεη (γεληθά)
όπσο ρξεηάδεηαη, δελ είλαη πάληα πξνθαλέο ηη ηύπνπ είλαη κηα δεδνκέλε κεηαβιεηή
νπνηαδήπνηε ζηηγκή. Ζ PHP πεξηέρεη δηάθνξεο ζπλαξηήζεηο νη νπνίεο βξίζθνπλ ηη
ηύπν έρεη θάζε κεηαβιεηή, όπσο νη: gettype(), is_array(), is_float(), is_int(),
is_object(), θαη ε is_string(). Γείηε επίζεο ην θεθάιαην ζρεηηθά κε ηνπο Σύπνπο.
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Σύζηεµα ∆ηαρείξηζεο Βάζεωλ ∆εδνµέλωλ (ΣΓΒΓ)
Ση είλαη έλα ∆Β∆?
� πιινγή από ζπζρεηηδόµελα δεδνµέλα
� ύλνιν πξνγξαµµάησλ γηα πξνζπέιαζε ησλ δεδνµέλσλ
∆Β∆ πεξηιαµβάλεη πεξηιαµβάλεη
� ∆νµέο γηα ηελ απνζήθεπζε ηεο πιεξνθνξίαο
� Παξνρή µεραληζµώλ γηα ην ρεηξηζµό ηεο πιεξνθνξίαο
� ηόρνο ηνπ ∆Β∆ είλαη λα παξέρεη έλα πεξηβάιινλ ην νπνίν είλαη
βνιηθό θαη απνδνηηθό ζηε ρξήζε.
Δθαξµνγέο βάζεσλ δεδνµέλσλ:
� Banking: all transactions
� Airlines: reservations, schedules
� Universities: registration, grades
� Sales: customers, products, purchases
� Manufacturing: production, inventory, orders, supply chain
� Human resources: employee records, salaries, tax deductions

θνπόο ησλ πζηεµάησλ Β∆
� ηα πξώηα ρξόληα, νη εθαξµνγέο ησλ βάζεσλ δεδνµέλσλ ρηίδνληαλ πάλσ από
ζπζηήµαηα αξρείσλ
� Μειονεκηήµαηα ηεο ρξήζεο ζπζηεµάησλ αξρείσλ γηα λα απνζεθεύζνπµε
δεδνµέλα:
� Πιενλαζµόο (redundancy) δεδνµέλσλ θαη αζπλέπεηα (inconsistency)
� Πνιιαπιέο µνξθέο αξρείσλ (file formats), εµθάληζε ηεο πιεξνθνξίαο ζε
δηαθνξεηηθά αξρεία
� ∆πζθνιία ζηελ πξνζπέιαζε δεδνµέλσλ
� Απαίηεζε γηα αλάπηπμε ελόο λένπ πξνγξάµµαηνο γηα λα εθηειέζνπµε θάζε λέα
εξγαζία
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� Απνµόλσζε δεδνµέλσλ
� δεδνµέλα θαηαλεµεµέλα ζε πνιιαπιά αξρεία ή/θαη ζε δηαθνξεηηθέο µνξθέο
� Πξνβιήµαηα αθεξαηόηεηαο
� Πεξηνξηζµνί αθεξαηόηεηαο (π.ρ. account balance > 0) γίλνληαη µέξνο ηνπ θώδηθα
� ∆ύζθνιν λα πξνζζέζνπµε λένπο πεξηνξηζµνύο ή λα αιιάμνπµε ππάξρνληεο
πεξηνξηζµνύο

Μειονεκηήµαηα ηεο ρξήζεο ησλ ζπζηεµάησλ αξρείσλ
� Αηνµηθόηεηα ελεµεξώζεσλ
� Απνηπρίεο µπνξεί λα αθήζνπλ ηε βάζε δεδνµέλσλ ζε αζπλεπή θαηάζηαζε
όηαλ εθηειείηαη µέξνο ησλ ελεµεξώζεσλ
� π.ρ. Μεηαθνξά ρξεµάησλ από έλαλ ινγαξηαζµό ζε έλαλ άιιν ζα πξέπεη
λα εθηειείηαη πιήξσο ή λα µελ εθηειείηαη θαζόινπ
� Σαπηόρξνλε πξνζπέιαζε από πνιιαπινύο ρξήζηεο
� Με ειεγρόµελε ηαπηόρξνλε πξνζπέιαζε µπνξεί λα νδεγήζεη ζε
αζπλέπεηεο
� π.ρ. ∆ύν ρξήζηεο δηαβάδνπλ ην ππόινηπν ελόο ινγαξηαζµνύ θαη ην
ελεµεξώλνπλ ηελ ίδηα ζηηγµή.
� Πξνβιήµαηα αζθάιεηαο
� Σα ζπζηήµαηα βάζεσλ δεδνµέλσλ πξνζθέξνπλ ιύζεηο ζε όια ηα
παξαπάλσ πξνβιήµαηα
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Δπίπεδα αθαίξεζεο
� Φπζηθό επίπεδν: πεξηγξάθεη πσο απνζεθεύεηαη ηα δεδνµέλα
(πεξηγξαθή δνµέο δεδνµέλσλ)
� Λνγηθό επίπεδν: πεξηγξάθεη δεδνµέλα πνπ απνζεθεύνληαη ζε µία
βάζε δεδνµέλσλ θαη ηηο ζρέζεηο αλάµεζα ζηα δεδνµέλα.
type customer = record
name : string;
street : string;
city : integer;
end;
� Δπίπεδν όςεο (view level): πεξηγξάθεη µέξνο ηεο βάζεο
δεδνµέλσλ. Οη όςεηο µπνξνύλ λα θξύβνπλ πιεξνθνξία γηα ιόγνπο
αζθάιεηαο (π.ρ. salary).

Όςε ησλ δεδνµέλσλ
Στέζη ηριών επιπέδων αθαιρεηικόηηηας
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ηηγµηόηππα θαη ρήµαηα
� ρήµα ≡ ηύπνο µεηαβιεηήο, ηηγµηόηππν ≡ ηηµή µεηαβιεηήο
� ρήµα – ε ινγηθή δνµή ηεο Β∆
� π.ρ ε βάζε δεδνµέλσλ απνηειείηαη από πιεξνθνξία γηα έλα ζύλνιν πειαηώλ
θαη ινγαξηαζµώλ θαη ηηο ζρέζεηο µεηαμύ ηνπο
� Φπζηθό ζρήµα: ζρεδηαζµόο βάζεηο δεδνµέλσλ ζην θπζηθό επίπεδν
� Λνγηθό ζρήµα : ζρεδηαζµόο βάζε δεδνµέλσλ ζε ινγηθό επίπεδν
� ηηγµηόηππν – ην πξαγµαηηθό πεξηερόµελν ηεο βάζεο δεδνµέλσλ ζε µία
ζπγθεθξηµέλε ζηηγµή ζην ρξόλν
� Αλάινγν µε ηελ ηηµή µίαο µεηαβιεηήο
� Φπζηθή αλεμαξηεζία ησλ δεδνµέλσλ – ε ηθαλόηεηα λα ηξνπνπνηνύµε ην
θπζηθό ζρήµα ρσξίο λα αιιάδνπµε ην ινγηθό ζρήµα
� Οη εθαξµνγέο εμαξηώληαη από ην ινγηθό ζρήµα
� Γεληθά, νη δηεπαθέο αλάµεζα ζηα δηαθνξεηηθά επίπεδα θαη ηα ζπζηαηηθά µέξε
ζα πξέπεη λα θαζνξίδνληαη ώζηε αιιαγέο ζε θάπνηα ηµήµαηα λα µελ
επεξεάδνπλ ζεµαληηθά ηα ππόινηπα.

Μνληέια ∆εδνµέλσλ - Data Models
� Μηα ζπιινγή εξγαιείσλ γηα πεξηγξαθή
� δεδνµέλσλ
� ζπζρεηίζεηο µεηαμύ ησλ δεδνµέλσλ
� ζεµαζηνινγία δεδνµέλσλ (data semantics)
� πεξηνξηζµνύο δεδνµέλσλ
� Μνληέιν Οληνηήησλ- πζρεηίζεσλ
� ρεζηαθό µνληέιν
� Άιια µνληέια:
� Αληηθεηµελνζηξαθέο µνληέιν
� Μνληέιν δεδνµέλσλ ζρεζηαθώλ αληηθεηµέλσλ
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�� Πξηλ ην ζρεζηαθό: Ηεξαξρηθό µνληέιν

Μνληέιν Οληνηήησλ - πζρεηίζεσλ
Παράδειγµα ηοσ ζτήµαηος ζηο µονηέλο ονηοηήηων-ζσζτεηίζεων

E-R µνληέιν πξαγµαηηθνύ θόζµνπ
� Οληόηεηεο (αληηθείµελα)
� π.ρ. customers, accounts, bank branch
� πζρεηίζεηο αλάµεζα ζε νληόηεηεο
� Π.ρ.. Account A-101 δηαηεξείηαη από ηνλ πειάηε Johnson
� Σν ζύλνιν ζπζρέηηζεο θαηαζέηεο (depositor) ζπζρεηίδεη πειάηεο µε
ινγαξηαζµνύο
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� Δπξέσο ρξεζηµνπνηνύµελα γηα ην ζρεδηαζµό βάζεσλ
δεδνµέλσλ
� Ο ζρεδηαζµόο βάζεσλ δεδνµέλσλ ζην µνληέιν E-R ζπλήζσο
µεηαζρεµαηίδεηαη ζε ζρεδηαζµό ζρεζηαθνύ µνληέινπ ην νπνίν
ρξεζηµνπνηείηαη γηα απνζήθεπζε θαη επεμεξγαζία

SQL
� SQL: επξέσο ρξεζηµνπνηνύµελε µε-δηαδηθαζηηθή γιώζζα
Παξαδείγµαηα
� Find the name of the customer with customer-id 192-83-7465
select customer.customer-name
from customer
where customer.customer-id = „192-83-7465‟
� Find the balances of all accounts held by the customer with customer-id
192-83-7465
select account.balance
from depositor, account
where depositor.account-number = account.account-number
and depositor.customer-id = „192-83-7465‟
� Σα πξνγξάµµαηα εθαξµνγώλ γεληθά πξνζπειαύλνπλ ηηο βάζεηο δεδνµέλσλ
µέζσ
� Δπεθηάζεηο ηεο γιώζζαο πνπ επηηξέπνπλ ελζσµαησµέλε SQL
� ∆ηεπαθέο πξνγξαµµάησλ εθαξµνγώλ (π.ρ. ODBC/JDBC) πνπ επηηξέπνπλ
λα
ζηέιλνληαη εξσηήζεηο SQL ζηε Β∆.

Υξήζηεο ΒΓ
� Οη ρξήζηεο δηαθνξνπνηνύληαη από ηνλ ηξόπν πνπ
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αλαµέλεηαη λα αιιειεπηδξάζνπλ µε ην ζύζηεµα
� Πξνγξαµµαηηζηέο Πξνγξαµµαηηζηέο εθαξµνγώλ εθαξµνγώλ – αιιειεπηδξνύλ
µε ην ζύζηεµα
µέζσ DML calls
� Πξνρσξεµέλνη Πξνρσξεµέλνη users users – δηαηππώλνπλ αηηήζεηο ζε θάπνηα
γιώζζα
επεξσηήζεσλ
� Δμεηδηθεπµέλνη Δμεηδηθεπµέλνη – γξάθνπλ εμεηδηθεπµέλεο εθαξµνγέο Β∆ πνπ δελ
ηαηξηάδνπλ ζε έλα παξαδνζηαθό πιαίζην επεμεξγαζίαο δεδνµέλσλ
� Naïve users – επηθαινύληαη µία από ηηο εθαξµνγέο πξνγξαµµάησλ
πνπ έρνπλ γξαθηεί πξνεγνπµέλσο
� π.ρ. Πξνζπέιαζε Β∆ ζην web, bank tellers, clerical staff

Γηαρεηξηζηήο ΒΓ

� πληνλίδεη όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζπζηήµαηνο
βάζεο δεδνµέλσλ
� Έρεη θαιή αληίιεςε ησλ πιεξνθνξηαθώλ πόξσλ ηνπ
νξγαληζµνύ θαη ησλ αλαγθώλ.
� Καζήθνληα:
� Οξηζµόο ζρήµαηνο (Schema definition)
� Οξηζµόο δνµήο απνζήθεπζεο θαη µεζόδσλ πξνζπέιαζεο
� Σξνπνπνίεζε ζρήµαηνο θαη θπζηθήο νξγάλσζεο
� Παξνρή πηζηνπνίεζεο πξνζβαζεο ησλ ρξεζηώλ ζηε Β∆
� Οξηζµόο πεξηνξηζµώλ αθεξαηόηεηαο
� Ρνπηίλεο ζπληήξεζεο
� Backup, δηαζθάιηζε ύπαξμεο ειεύζεξνπ ρώξνπ, δηαζθάιηζε
απνδνηηθόηεηαο ζπζηήµαηνο

92

Γηαρείξηζε πλαιιαγώλ

� πλαιιαγή (transaction): ζύλνιν από ιεηηνπξγίεο πνπ εθηεινύλ
µία απιή ινγηθή ιεηηνπξγία(logical function) ζε µία εθαξµνγή Β∆
� Σο ζςζηαηικό ζηοισείο ηηρ διασείπιζηρ ζςναλλαγών
(Transaction- management component) επηβεβαηώλεη όηη ε Β∆
παξαµέλεη ζε ζπλεπή (ζσζηή) θαηάζηαζε παξά ηηο απνηπρίεο ηνπ
ζπζηήµαηνο (e.g., πξνβιήµαηα ηζρύο, ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήµαηνο) θαη
απνηπρίεο ζπλαιιαγώλ.
� Ο διασειπιζηήρ ηαςηόσπονος ελέγσος ειέγρεη ηελ αιιειεπίδξαζε
αλάµεζα ζε ηαπηόρξνλεο ζπλαιιαγέο γηα λα επηβεβαηώζεη ηε
ζπλέπεηα ηεο βάζεο δεδνµέλσλ

∆ηαρείξηζε απνζήθεπζεο
� ∆ηαρεηξηζηήο απνζήθεπζεο είλαη µία ιεηηνπξγηθή µνλάδα πξνγξάµµαηνο
πνπ παξέρεη ηε δηεπαθή αλάµεζα ζηα ραµεινύ επηπέδνπ δεδνµέλα πνπ
απνζεθεύνληαη ζε µία Β∆ , ζηα πξνγξάµµαηα εθαξµνγώλ θαη ζηα
εξσηήµαηα πνπ ππνβάιινληαη ζην ζύζηεµα
� ∆ηαρεηξηζηήο απνζήθεπζεο ρεηξίδεηαη
� Αξρεία δεδνµέλσλ, ιεμηθό δεδνµέλσλ (µεηά-δεδνµέλα δνµήο Β∆), επξεηήξηα
� Ο δηαρεηξηζηήο απνζήθεπζεο είλαη ππεύζπλνο γηα ηηο αθόινπζεο εξγαζίεο:
� Αιιειεπίδξαζε µε ην δηαρεηξηζηή αξρείσλ
� Απνδνηηθή απνζήθεπζε, αλάθηεζε θαη ελεµέξσζε δεδνµέλσλ
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ΠΔΡΗΟΣΔΡΑ ΓΗΑ ΣΖ ΓΛΧΑ SQL
SQL (Structured Query Language) είλαη ε ηππνπνηεκέλε “standard” γιώζζα ζηηο
ζρεζηαθέο Βάζεηο. Ζ πξώηε ρξήζε ήηαλ ζην πξόηππν ζύζηεκα ηεο IBM, πνπ
νλνκάζηεθε SYSTEM-R, ην νπνίν αλεπηύρζε ζηα εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα ηεο
εηαηξείαο (San Jose, California) ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ην 1970. Ζ SQL έρεη ππνζηεί
πνιιέο ηξνπνπνηήζεηο.
�

Τπάξρνπλ 4 βαζηθέο εληνιέο:

– select
– insert
– update
– delete
�

Σν απνηέιεζκα κηαο εληνιήο / πξάμεο ζε ρέζεηο είλαη (πάληα) κηα λέα ρέζε

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ:
Θεσξήζηε ηελ παξαθάησ εξσηαπόθξηζε: “Βξείηε ηα νλόκαηα ησλ Τπαιιήισλ πνπ
έρνπλ κηζζό κεγαιύηεξν ησλ 600,000”
ηελ SQL:
select e.Name
from EMPLOYEE e
where (e.Salary > 600000)
– e είλαη κηα κεηαβιεηή πιεηάδνο πνπ νξίδεηαη λα παίξλεη ηηκέο από ηελ ρέζε
EMPLOYEE (ζηελ from πξόηαζε)
– e.Name, σο πεξηνξηζκέλε κεηαβιεηή πιεηάδνο, πξνζδηνξίδεη ηελ ηηκή ηνπ e ζην
γλώξηζκα Name, θαη απνηειεί ην target list (πξνζδηνξίδεη ζηελ select πξόηαζε
ηηο πξνβνιέο ησλ ζηειώλ)
– (e.Salary > 30000) είλαη ε ηθαλνπνίεζε ζπλζήθεο (qualification ) (πξνζδηνξίδεη
ζηελ where πξόηαζε όιεο ηηο επηινγέο θαη ζπλελώζεηο)

ηελ Insert αληίζηνηρα έλα παξάδεηγκα έρεη σο εμήο:
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insert into DEPARTMENTvalues (6, “inventory”, 9879, “30.5.45”)
ηελ Update έρνπκε:

update EMPLOYEE
set Salary = Salary * 1.14
where DNumber in (select DNumber
from DEPARTMENT
where DName = “admin”)
ηελ Delete έρνπκε

delete from EMPLOYEE
where DNumber in (select DNumber
from DEPARTMENT
where DName = “admin”)
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