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Sesavali
arcTu didi xnis win Web kvanZebidan momxmarebels adgilze,
ZiriTadad, statikuri HTML failebi gadmoecemoda, romelTac is
brouzeris meSveobiT mxolod kiTxulobda. dRes ki WEB sivrceSi
umeteswilad dinamikuri WEB furclebi, anu DHTML failebi gadaigzavneba. maTi awyoba ki xdeba WEB kvanZebis serverze ganTavsebuli WEB programebis gaSvebiT, momxmareblis mier sakuTari
kompiuteridan sistemasTan dialogis Sedegad.
klienturi enebisagan gansxvavebiT, rogoricaa, magaliTad,
CvenTvis ukve kargad cnobili HTML da Javascript enebi, serverul
enaze dawerili programa sruldeba swored serverze da is
klients ugzavnis mis mier moTxovnil monacemebs, metwilad
monacemTa bazis cxrilebidan amokrefils da ama Tu im WrilSi
formirebuls.
ase
rom,
rodesac
adgilze
gadmogzavnili
informaciis SigTavss vaTvalierebT, masSi aRmovaCenT mxolod
Sedegs (HTML failis saxiT) da ara _ serveruli enis operatorebs,
romelTac maTze dakisrebuli funqcia ukve Seasrules.
aRvniSnavT, rom internetSi funqcionirebisaTvis gankuTvnili
serveruli programebis Sesaqmnelad sadReisod WEB daprogramebis
yvelaze popularuli ena gaxlavT PHP. misi daxmarebiT gansakuTrebiT martivdeba serverebze ganlagebul monacemTa bazebTan
urTierToba (serveruli teqnologiebidan saxelmZRvaneloSi jer
ganvixilavT am enas).
Tavdapirvelad PHP (personal home page) ena Seiqmna, rogorc
makrosebis krebuli martivi saxis piradi WEB furclebis
formirebisTvis. Semdeg ki is iqca daprogramebis srulfasovan
enad, romelze daweril konstruqciebs ganaTavseben serverze
atvirTuli failebis HTML teqstebSi. WEB furclis gamoZaxebisas
PHP-is preprocesoris mier (ix. danarTi) adgilze xdeba am
konstruqciebis (programuli fragmentebis) damuSaveba da HTML-is
arsebul fragmentebs Soris Caemateba Sesabamisi informacia,
magaliTad: bazidan amoRebuli monacemebi, serverze formirebuli
grafikuli gamosaxulebebi da sxv. amis gamo PHP-ს hiperteqstis
preprocesoradac moixsenieben.
PHP-is esa Tu is versia misaerTebeli modulis saxiT dRes
kompilirdeba yvelaze popularuli WEB server-programa ApachesTvis. serverze PHP programebi, umeteswilad, urTierToben MySQL
monacemTa bazasTan (romelic ufasod vrceldeba). ase rom, Apache,
MySQL da PHP triadas dRevandel dRes, SeiZleba iTqvas,
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konkurenti ar hyavs. Tumca, cxadia, PHP-s muSaoba SeuZlia sxva
WEB garemoSi da sxva bazebTanac.
umetes wilad, PHP programas saboloo, Sesrulebad saxes
interpretatori aZlevs, romelsac, procesis daCqarebis mizniT,
miewodeba translatoris mier am programis bait-kodad gadamuSavebis Sedegi.
SeniSvna: gavixsenoT, rom translatori aris sistemuri

programa, romelic ama Tu im enaze daweril kompiuterul
programas Targmnis sxva enaze, xolo kompilatori im tipis
translatoria, romelsac miwodebuli programa gadahyavs orobiT,
Sesrulebad kodSi. amrigad, kompilatori Tavidan bolomde
amuSavebs gadmocemul kods da mxolod amis Semdeg asrulebs mas.
rac Seexeba interpretators, esec mTargmneli sistemuri programaa,
oRond is saTiTaod, Tanmimdevrulad amuSavebs operatorebs da
asrulebs maT Secdomis ar arsebobis SemTxvevaSi.
aRsaniSnavia, rom CGI midgomasTan SedarebiT (ix. danarTi) PHP
flobs mniSvnelovan upiratesobas - misi interpretatori funqcionirebs serverTan ufro mWidro integraciis pirobebSi, kerZod,
saWiro aRar aris TiToeuli programis Sesasruleblad sistemis
xelaxla gaSveba, rac mniSvnelovnad zrdis muSaobis siswrafes.
saerTod ki, SesaZlebeli aris PHP programis kompilirebac, rac
kidev ufro amaRlebs sistemis mwarmoeblurobas.
amasTan erTad, PHP-s sxva mniSvnelovani Rirsebebic gaaCnia:
 produqtis Riaoba (gamocdili programistebisaTvis iZleva
enaSi axali SesaZleblobebis damatebis saSualebas);
 programebis daweris gaadvileba HTML teqstisa da TviT
programuli nawilis gancalkevebis gamo;
 programebis erTi operaciuli sistemidan sxvaSi gadatanis
simartive;
 enaSi Cadebuli saSualebebis daxmarebiT gansakuTrebiT
advildeba
serverze
ganlagebul
monacemTa
bazasTan
urTierToba.
 programebis Sesrulebis sakmarisi siswrafe;
 usafrTxoebis dacvis TvalsazrisiT, xazgasasmelia is
garemoeba, rom klientis mxares mxolod HTML kodi
miewodeba – programis kodis naxva mas ar SeuZlia. amasTan
erTad, informaciis dasaSifravad enaSi gaTvaliswinebulia
specialuri funqciebi;
 dabolos, es programuli produqti damproeqtebelTa
nebarTviT ufasod vrceldeba.
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P H P-is dayeneba
PHP-s ufasod CamovtvirTavT http://www.php.net kvanZidan.
http://www.php.net/manual/ misamarTze SesaZlebelia produqtis
Sesaxeb uaxlesi, amomwuravi informaciis miReba.
SeviswavloT, Tu rogor xdeba PHP-is dayeneba Apache Web
serverTan samuSaod kompiuteris marTvisas Linux operaciuli
sistemis mier.
SeniSvna: saerTod, SesaZlebelia Apache-იsTan ukve mierTebuli
PHP-is variantis moZiebac; metic, dRes upiratesobas aniWeben am

enasTan samuSaod gankuTvnil, ukve mTlianad awyobili paketebis
gamoyenebis xerxs (ix. qvemoT), magram, roca am process TviTon
ganvagebT, arCevani farTovdeba _ am SemTxvevaSi sistemur
parametrebs Cvenve vaniWebT ufro sasurvel mniSvnelobebs.
kompiuterze
PHP-is
dayenebis
ufleba
aqvs
mxolod
administrators (supermomxmarebels). PHP-is, rogorc ApacheisaTvis modulis, kompilireba ori gziTaa SesaZlebeli:
 pirveli gulisxmobs Apache-is xelaxla kompilacias masTan
PHP-is statikurad mierTebiT (e.w. linkirebiT).
 meore gza iTvaliswinebs mxolod PHP-is kompilacias, oRond
manamde unda ganxorcieldes Apache-is kompilacia DSO
reJimSi (Dynamic Shared Object - saerTo sargeblobis dinamikur
obieqts aRniSnavs). es gza PHP-is dayenebis ufro martivi
xerxia da Cvenc mas ganvixilavT.
Sesamowmeblad, uzrunvelyofs Tu ara Apache aRniSnul reJimSi
modulebis mierTebas, saWiroa Sesrulebaze gavuSvaT httpd faili -1
almiT:
/www/bin/httpd -1
monitorze gamodis modulebis sia. Tu masSi figurirebs
mod_so.c, davaskvniT, rom DSO reJimSi muSaoba SesaZlebelia
(sawinaaRmdego SemTxvevaSi mogviwevs Apache-is xelaxla kompi-

lireba).
PHP-is CamotvirTvis Sedegad gadmogvecema
SekumSuli Php-5.0.4pll.tar.gz distributiuli faili.
misi gaSla Semdegi brZanebiT xdeba:
tar -xvzf php-5.0.4pll.tar.gz
gadavdivarT PHP distributivis katalogSi:
cd../php-5.0

gzip utilitiT
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Sesrulebaze vuSvebT aRniSnul katalogSi arsebul configure
programas, masSi gaTvaliswinebuli parametrebisaTvis yvelaze
ufro miRebuli mniSvnelobebis miniWebiT:
./configure --enable-track-vars \
--with-gd \
--with-mysqli \
--with-apxs=/www/bin/apxs
bolo mniSvneloba miuTiTebs im katalogze, romelSic Apache
Web serveria dayenebuli, mysql bazisTvis ki igulisxmeba, rom is
dumiliT gaTvaliswinebul katalogSia dayenebuli. Mmagram, Tuki
es ase ar aris, saWiroa informaciis fiqsireba am gansxvavebuli
katalogis Sesaxebac:
--with-mysqli=/path/to/dir
configure programis Sesrulebis Semdeg vuSvebT make utilitas.
kompiuterze dayenebuli unda iyos C enis kompilatori.

Apache serveris konfigurireba
Apache serveris katalogis conf qvekatalogSi
httpd.conf fails da davumatebT mas Semdeg striqonebs:

movZebniT

AddType application / x-httpd-php.php
AddType application / x-httpd-php-source.phps
es niSnavs, rom PHP interpretatori .php gafarToebis failebs
daamuSavebs rogorc programebs, xolo .phps gafarToebis mqoneT _
rogorc gaferadebul HTML teqsts.
php.ini failis meSveobiT ki SesaZlebelia PHP-is parametrebis
Secvla, ukve misi kompilirebis da dayenebis Semdeg. UNIX am fails
inaxavs /usr/local/lib katalogSi, xolo Windows operaciuli sistema Windows-Si.
SesaZlebelia am failis ganTavseba mimdinare katalogSic. aseT
SemTxvevaSi mas eqneba lokaluri moqmedebis areali. jerjerobiT
ki Cven vkmayofildebiT am failis parametrebisTvis miniWebuli
standartuli mniSvnelobebiT.
php.ini failSi SeiZleba mniSvnelobis gansazRvra Semdegi
direqtivisTvisac: short_open_tag=On (True,Yes), rac uzrunvelyofs
php-blokebis gaformebas <?Bbloki ?> saxiT.
am SesaZleblobisGgamorTva xdeba direqtivisTvis Off (False,No)
mniSvnelobis miniWebiT.
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Tu Web furclebis formirebisaTvis XML enasac viyenebT, maSin
am e. w. mokle tegebis gamoyeneba zemoT aRniSnuli xerxiTve unda
avkrZaloT da visargebloT mxolod standartuli tegebiT:
?php
?>
Ddasasruls, rogorc zemoT ukve aRvniSneT, PHP eniT
sargeblobisaTvis, bolo xanebSi, didi popularoba moipoves
specializebulma paketebma, romlebSic zemoT aRniSnuli da sxva
saxis servisuli samuSaoebi ukve Catarebulia da triada (Apache,
MySQL, PHP) gawyobili saxiT ewodeba momxmarebels.
aseTi paketebidan gavecnoT
yvelaze popularulebs.
esenia:

ramdenime

maTgans,

sadReisod

XAMP (XAMPP), WAMP, DENVER.

paketebis dayeneba
DEN VER
daviwyoT
dayenebis
TvalsazrisiT
yvelaze
martivi
da
resursebis mimarT naklebad momTxovni paketidan.
DENVER-is saxelwodeba momdinareobs Semdegi rusuli saxelebidan - Джентльменский набор Web-разработчика («Д.н.w.р»).
rusuli jgufis mier damuSavebuli es proeqti moicavs
lokalur servers da programul garss.
Web-damproeqteblebs misi meSveobiT SeuZliaT adgilze, internetSi gausvlelad imuSaon proeqtze.
paketis gadmosawerad (DENVER 3 versiisaTvis es ufasoa) unda
mivakiTxoT saits http://www.denwer.ru/.
dialogSi virCevT sasurvel ofcias.
rogorc ukve aRvniSneT, kompiuterze paketis instalireba
Zalian martivad xdeba.
WA MP
Wamp paketis saxelwodeba SeirCa, rogorc misi komponentebis
abreviatura:
Windows - Microsoft kompaniis sayovelTaod cnobili operaciuli
sistemaa; Apache – popularuli lokaluri vebserveri; MySQL –

8

internetSi farTo gamoyenebis mqone monacemTa baza; PHP
daprogramebis ena.
WAMP sistemis dasayeneblad mivakiTxoT Semdeg misamarTs -

–

http://www.wampserver.com/en/ da virCevT reJims:
Download the latest release of Wampserver 2 (Wampserver 2-is bolo versiis
CamotvirTva).
daiwyeba kompiuterze WampServer2.1e-x32.exe failis gadmowera.
gavuSvaT es faili Sesrulebaze. operaciulma sistemam SesaZlebelia moiTxovos Cveni Tanxmoba programis dayenebaze, xolo
antivirusulma programam gvkiTxos – vendobiT mas? xels vaWerT
Sesrulebaze Tanxmobis Rilaks.

zemoT,
fanjaraSi
naCvenebia
kompiuterze
dasayenebeli
programebis da qvesistemebis sia, maTi versiebis miTiTebiT. xels
vaWerT Next Rilaks.
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am fanjaraSi moniSnulad vtovebT I accept the agreement ofcias.
Next.

aqac jobia, Tanxmoba gavceT instalatoris mier SemoTavazebul
variantze. Next.
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Create a Quick Launch icon da Create a Desktop icon ofciebis moniSvnis
Sedegad programis gamSvebi xatula ganTavsdeba rogorc swrafi
gaSvebis panelze, aseve - samuSao magidaze. Next.

zemo fanjaraSi programis dayenebis dasawyebad davawkapunoT
Install Rilakze.
iwyeba instalirebis procesi:
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momdevno etapze (zemoT) virCevT Wamp-Tan momuSave brouzers.

aq ki vuCvenebT saitis saxels (SemoTavazebulia localhost) da
eleqtronuli fostis misamarTs (dumiliT you@youdomain).
Next.
gamodis instalirebis damamTavrebeli etapis fanjara:
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masSi Launch WampServer 2 now ofciis moniSnulad datovebisa da
Finish-ze dawkapunebis Semdeg, gaiSveba Wamp programa. amasTanve,
samuSao magidaze daideba am programis gamSvebi xatulac:

programis

gaSvebis

momentisaTvis

qveda

marjvena

panelSi

gamoCndeba am
momentis aRmniSvneli wiTeli feris xatula
,
xolo rodesac programa gaiSveba, xatula narinjisfrad SeiRebeba
.

dabolos, rodesac gaaqtiurdeba programaSi Semavali danarTebi, xatula gaxdeba mwvane feris

.

SevniSnoT, rom mwvane feris xatulis konteqsturi menius
Language punqtTan midgomiT, SesaZlebelia sistemasTan saurTierTobod dumiliT gaTvaliswinebuli inglisuris nacvlad avirCioT
sxva enac.
programidan gamosvlac amave konteqstur meniuSi Sesabamisi
punqtis arCeviTaa SesaZlebeli.
Semdeg, Tu Wamp programis Sesrulebaze bolomde gaSveba ver
xerxdeba, ekranze xatula mwvane fers ver miiRebs. es niSnavs, rom
kompiuterSi ukve muSaobs iseTi programa, romelic imave resursebs
iyenebs, rasac Wamp. SesaZlebelia, Seferxebis mizezi iyos
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internetTan momuSave romelime programa, magaliTad, failebis
CatvirTvisaTvis gankuTvnili Download Master an Skype programa. aseT
SemTxvevaSi saWiroa gamovrToT konkurenti programebi da xelaxla
gavuSvaT Sesrulebaze Wamp.
Sesamowmeblad, yvelaferi
brouzerSi vkrefT misamarTs:

normalurad

damTavrda

Tu

ara,

http://localhost
ekranze unda aisaxos lokaluri serveris qvemoT naCvenebi
saSinao furceli:

warumateblobis SemTxvevaSi ekranze gamodis aseTi informacia:
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zemoT
aRniSnuli
programis
RilakisaTvis
gamoviZaxebT
konteqstur menius, masSi avirCevT Apache reJims, Semdeg Service
punqts da vaxdenT port 80-is testirebas.
qvemoT, suraTze asaxulia is SemTxveva, rodesac Seferxebis
mizezi SeiZleba gamxdariyo Skype programa.

vxuravT Skype programas da xelaxla gavuSvebT Sesrulebaze
Wamp-s.
XA MPP
sadReisod XAMPP (Apache + MySQL + PHP + Perl) gaxlavT
sivrceSi yvelaze popularuli,
ufaso paketi serveruli
programebis Sesaqmnelad. misi dawerisas mimarTes Ria sawyis
raTa momxmarebels gaadvileboda paketis instalireba da
sargebloba.
XAMPP paketis gadmowera SesaZlebelia saitidan:

WebWeb-

kods,
misiT

https://www.apachefriends.org/index.html#
misi instalireba sakmaod martivi wesebis dacviT aris SesaZlebeli.
vaCvenoT, Tu rogor xdeba Windows operaciuli sistemisaTvis
PHP-programebis dawerisa da gamarTvisTvis gankuTvnili, dRes
yvelaze ufro popularuli XAMPP (Apache, MySql и PHP) paketis
CamotvirTva-instalacia.
Windows-ze dasayeneblad XAMPP-is bolo versiis CamosatvirTad unda mivmarToT Semdeg oficialur saits:
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https://www.apachefriends.org/download.html
movZebniT CvenTvis saintereso pakets, magaliTad, xampp-win321.7.4-VC6-installer.exe-s da viwyebT mis CamotvirTvas Cveni kompiuteris
romelime saqaRaldeSi. gavuSvebT am programas Sesrulebaze da
male ekranze gamova Semdegi Semcvelobis fanjara:

vaWerT Next-ze.
paketis ganTavsebisaTvis, momdevno fanjaraSi, rogorc wesi,
amjobineben masSi gamosuli, dumilis wesiT SerCeuli c:\xampp
saqaRaldis datovebas.
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zemo fanjaraSi damatebiT SesaZlebelia movniSnoT mesame da
meoTxe ofciebic, raTa Apache da MySQL servisebi avtomaturad iqnes
gaSvebuli Windows operaciuli sistemis startisTanave.
"Install" da procesis dasrulebis Semdeg gamosul fanjaraSi
gavdivarT finiSze.
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momdevno dialogur fanjaraSi gvilocaven paketis warmatebiT
dayenebas da gvTavazoben XAMPP–is marTvis panelis gaSvebas.

Tanxmobis gacemis SemTxvevaSi ekranze gamova Sesabamisi fanjara,
romlidanac SesaZlebeli xdeba servisebis gaSveba-gamorTvis da sxv.
procesebis marTva:

brouzeris samisamarTo striqonSi vkrefT http://localhost/-s.
qvemoT gamosuli fanjridan sistemaSi arsebuli bazebis
dasaTvaliereblad SeiZleba gamoviZaxoT phpMyAdmin, aseve gavecnoT informacias php-is mimdinare parametrebis Sesaxeb da sxv.
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dabolos, aRvniSnavT, rom wina ori, adre ganxiluli
paketisagan gansxvavebiT, php gafarToebis mqone progamuli failebis
Senaxva-gaSvebisaTvis xampp-Si dumiliT daniSnulia c:\xampp\htdocs
saqaRalde.

Cveni pirveli programa PHP-ze
Notepad-Si an romelime specializebul teqstur redaqtorSi
avkrifoT Semdegi teqsti:
<?php
print “Hello Web!”;
?>
faili davimaxsovroT first.php saxeliT.
Tu serverze ar vmuSaobT, mogvixdeba FTP servisiT failis
masze gadagzavna (kopireba). Semdeg ki am fails SeiZleba mivmarToT
Cveni brouzeridan. ekranze aisaxeba warwera:
Hello Web!
magram, Tu serverze PHP dayenebuli ar gaxlavT, anda failis
gafarToeba arasworad iqna gansazRvruli, maSin mosalodnelia,
ekranze gamovides Semdegi teqsti:
<?php
Hello Web!
?>
print() warmoadgens funqcias Cven mier daweril umartives
programaSi. Tu mas ekranze striqoni gamohyavs, maSin es striqoni
brWyalebSi unda Caisvas (dasaSvebia erTmagi brWyalebic).
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viciT, rom funqciis argumentebi frCxilebSi unda moTavsdes.
print funqcia ki am mxriv gamonaklisia - dasaSvebia mis mier
gamosayvani informacia frCxilebSi ar movaqcioT.
print()-is garda, informaciis gamosatanad PHP ena iyenebs echo()
funqciasac. misTvisac dasaSvebia frCxilebis gamotoveba.
gansxvaveba am or funqcias Soris didi araa:
 print()-Tan SedarebiT, echo() ramdenadme ufro swrafad
moqmedebs;
 gamoyenebis Semdeg print() funqcia abrunebs 1-is tol
mniSvnelobas, romelic SesaZlebelia, gamoyenebuli iqnes
gamosaxulebebSi, echo()-sTvis ki dasabrunebeli mniSvneloba
gaTvaliswinebuli araa.
moviyvanoT am funqciebis gamoyenebis magaliTi:
listingi
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<?php
echo "<h2>PHP is Fun!</h2>";
echo "Hello world!<br>";
echo "I'm about to learn PHP!<br>";
echo "This ", "string ", "was ", "made ", "with
multiple parameters.";
?>
</body>
</html>
ekranze aisaxeba aseTi informacia:

PHP is Fun!
Hello world!
I'm about to learn PHP!
This string was made with multiple parameters.
mivaqcioT yuradReba, rom rogorc print(), aseve echo() funqciis
gamoyenebis
SemTxvevaSi
gamosatani
teqstisaTvis
dasaSvebia
misi
daformateba html enis wesebis dacviT!

PHP instruqciebi wertil-mZimiT unda dabolovdes. gamonakliss
SeiZleba warmoadgendes blokSi bolo instruqcia, Tumca, es
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rekomendebuli ar gaxlavT (saeWvo SemTxvevebSi SeiZleba aseTma

gadawyvetilebam interpretatori SecdomaSi Seiyvanos).
iseve, rogorc JavaScript-is scenarebi, PHP instruqciebis blokebic SeiZleba uSualod HTML teqstSi ganlagdes:
listingi 1
<html>
<head>
<title>gaumarjos PHP-isa da HTML-is Zmur kavSirs! </title>
</head>
</body>
<?php
print “win, programirebaSi axali mwvervalebis dasapyrobad!”;
?>
</body>
</html>
PHP-is interpretatori am furcelze mxolod PHP blokebiT
“interesdeba”. maTi erToblioba ki qmnis erTian PHP programas.
Sinaarsobrivad es imas niSnavs, rom pirvel blokSi gamocxadebuli
cvladebis, funqciebis Tu klasebis gamoyeneba momdevno blokebSic
SeiZleba.
PHP programebSi xSirad
saxeebi:
// es komentaria.

gamoiyeneba

komentarebi.

ai,

maTi

# Tqven warmoidgineT, esec komentaria.
/* es ki

ramdenime striqonze
gawelili komentaria.
*/
komentarebSi Cawerili informacia interpretatoris mier
ignorirdeba.
unda aRiniSnos, rom komentarebis gamoyeneba rekomendebulia
ara mxolod maSin, rodesac amis saWiroeba aSkara gaxlavT, aramed
maSinac, rodesac isini, erTi SexedviT, zedmetia, magram kodis
damyofi xazebis rolSi myofni, akeTeben mniSvnelovan saqmes aumjobeseben programis aRqmadobas (Tumca, rogorc aRvniSneT,
programis Sesrulebis mimdinareobaze isini araviTar gavlenas
axdenen).
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SevniSnavT, rom sasurvelia, didi moculobis programebisaTvis,
komentarebis gamoyenebis efeqtianobis gazrdis mizniT, gaviTvaliswinoT Semdegi rekomendaciebi:
 komentarebi iyos erTdroulad mokle da, rac SesaZlebelia,
kodis fragmentis arsis srulyofilad amsaxvelic;
 calkeul operators, Tu es saWiroa, komentari gaukeTdes
misive dasrulebisaTanave, imave striqonSi;
 blokebis daniSnulebis aRsawerad ki maT mieceT ierarqiuli
struqturis saxe, anu HTML elementebis Semadgeneli sawyisi
da bolo tegebis msgavsad, gaaCndeT rogorc dasawyisi, aseve
daboloeba. pirveli maTgani ganTavsdes HTML kodisa Tu PHP
programis Sesabamisi fragmentis TavSi (dasaSvebia, pirveli
striqonis boloSic), xolo meore ki – ukanaskneli tegis
Semdeg an mis gverdze. amasTan, umjobesia orive maTganSi
ganTavsebuli,
mxolod
momxmareblisaTvis
gankuTvnili
informaciebi identuri iyos, garda erTaderTi simbolosa Tu
sityvisa, romelic axdenen markirebas, aris aRmniSvneli
programuli fragmentis dasawyisis Tu daboloebis;
 programaSi Sinaarsobrivad ierarqiuli saxis komentarebis
ganlagebisas,
programuli
teqstis
aRqmadobis
gasaumjobeseblad,
friad
sasurvelia
komentarebis
sistemas
vizualuradac mieces ierarqiuli struqturis saxe, programis
calkeuli ubnebisaTvis gankuTvnili komentarebis furclis
kididan sxvadasxva manZiliT dacilebis gziT.
moviyvanoT magaliTi:
// Tavi – 1 modulis daniSnuleba
-----------------------// Tavi – 1.1 modulis daniSnuleba
-----------------------// bolo – 1.1 modulis daniSnuleba
// Tavi – 1.2 modulis daniSnuleba
-----------------------// bolo – 1.2 modulis daniSnuleba
-----------------------// bolo – 1 modulis daniSnuleba
// Tavi – 2 modulis daniSnuleba
-----------------------// bolo – 2 modulis daniSnuleba
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cvladebi
PHP-Si cvladis saxeli $ simboloTi iwyeba! meoreMpoziciaze
SeiZleba gamoviyenoT didi da patara laTinuri simboloebi,
cifrebi da xazgasmis niSani, xolo mesameze da a. S. – cifrebic.
sxva simboloebis, maT Soris haris (xarvezis, carieli aris)
gamoyeneba ar daiSveba.
moviyvanoT cvladebis sworad dasaxelebis magaliTebi:
$a, $_A_B_C, $b555 da a.S.
cvladis saxeli registris mimarT mgrZnobiarea, anu $abc, $Abc
da $ABC sami sxvadasxva cvladia. aqve winswrebiT SevniSnoT, rom
PHP enaSi gasaReburi sityvebi da funqciebis saxelebi registris
mimarT aramgrZnobiarea.
cvladebs eniWebaT mniSvnelobebi. es mniSvnelobebi da,
Sesabamisad cvladebic, SeiZleba iyos sxvadasxva tipis. kerZod,
cvladebSi dasaSvebia SevinaxoT:

ricxvebi, simboloTa striqonebi, obieqtebi, masivebi, logikuri
mniSvnelobebi.
rogorc wesi, cvladis Seqmna da misTvis mniSvnelobis miniWeba
xdeba erTsa da imave instruqciaSi, magaliTad:
$num1 = 8;
$name = “gia”;
instruqciebSi
mniSvnelobaminiWebuli
cvladis
gamoyeneba,
faqtobrivad, am mniSvnelobis gamoyenebaa. magaliTad, gamosaxuleba
print $num1;
ekranze
gamoiyvans
gamosaxuleba print 8;

imave

informacias

(8),

romelsac

-

dinamikuri cvladebi
PHP-Si cvladis saxeli SeiZleba davimaxsovroT, rogorc sxva
cvladis mniSvneloba! magaliTad, gamosaxuleba
$user=”bob”;
SeiZleba Seicvalos Semdegi ori gamosaxulebiT:
$holder=”user”;
$$holder=”bob”;
instruqcia print $$holder; ekranze gamoiyvans bob mniSvnelobas.
gansxvavebul Sedegs mogvcems instruqcia
print “$$holder”;

23

am SemTxvevaSi interpretators ekranze gamohyavs brWyalebSi
moqceuli cvladis mniSvneloba, anu mocemul SemTxvevaSi $user
striqoni. Egamodis, rom interpretatori, ase vTqvaT, meore nabijs
aRar dgams - $user aRiqvas, rogorc cvladi, da gamogviyvanos misi
mniSvneloba.
PHP-Si dinamikuri cvladi SeiZleba gamocxaddes striqonis
(striqonuli mudmivis) meSveobiTac (gamoiyeneba gansxvavebuli

sintaqsi):
$ {“user”}=”bob”;
aseTi
gadawyveta,
rogorc
Semdeg
vaCvenebT,
aadvilebs
dinamikuri
cvladebis
generirebis
process,
ciklebisa
da
konkatenciis operatoris gamoyenebiT.
cxadia, figurul frCxilebSi cvladic SeiZleba ganTavsdes:
$ {$holder}
qvemoT, programaSi moyvanilia dinamikuri cvladis Seqmnis
sxvadasxva magaliTi.
$holder cvladSi Senaxulia “user” striqoni, romelic $$holder
dinamikur cvlads aformirebs $user cvladis saxiT. am ukanasknels
eniWeba “bob” mniSvneloba.
Semdeg, moyvanilia aRniSnuli cvladebis mniSvnelobebis
ekranze gamoyvanis aseve sxvadasxva xerxi:
listingi 2
<html>
<head>
<title> dinamikuri cvladis Seqmna da misdami mimarTva</title>
</head>
<body>
<?php
$holder=”user”;
$$holder=”bob”;
print

“$user<br>”;

// gamohyavs ”bob”

print

“$$holder”;

// gamohyavs ”$user”

print

“<br>”;

print

“$ {$holder}<br>”;

// gamohyavs ”bob”

print

“S {‘user’}<br>” ;

// gamohyavs ”bob”

?>
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</body>
</html>
dinamikuri cvladebis SemoReba mniSvnelovnad aadvilebs
daprogramebis process, magaliTad, failis saxelis programaSive
generirebis
gziT
martivdeba
dasamuSavebeli
failebisadmi
mimarTva da maTze sxvadasxva operaciis Catareba (am SesaZleblobas erT-erT momdevno paragrafSi ganvixilavT).
შემდეგ, PHP ასევე saSualebas iZleva, erTi cvladi meores daeyrdnos
(aseTi
gadawyvetac
damaxasiaTebelia
Tanamedrove
daprogramebis enebisaTvis da maTi srulyofis mizans emsaxureba).
moviyvanoT cvladis cvladze dayrdnobis magaliTi:
<?php
$ Ziritadi_cvladi=42;
$ Ziritadze_dayrdnobili=&Ziritadi_cvladi;
print $Ziritadze_ dayrdnobili;

// gamodis 42

?>

monacemTa tipebi
monacemebis damuSavebisas PHP iTvaliswinebs maT tips. es ena
ar moiTxovs monacemTa tipis Tavidanve gamocxadebas. saWiro
informacias PHP iRebs cvladisadmi miniWebuli mniSvnelobis
mixedviT. SevniSnoT, rom amgvar midgomas naklic gaaCnia – ar aris
gamoricxuli, didi moculobis programebSi programists mxedvelobidan gamorCes, Tu rogoria ama Tu im cvladis tipi da Sedegad
programam arasworad gamoTvalos Sedegi.
CamovTvaloT PHP-Si gaTvaliswinebuli monacemTa tipebi:


String – striqonuli;



Integer – mTelricxva;



Float (floating point numbers - double) – mcuravwertiliani;



Boolean – logikuri;



Array – monacemTa erToblioba masivis saxiT;



Object – obieqti - raime klasis konkretuli egzemplari
warmoadgens am egzemplaris Tvisebebis (anu monacemTa) da am
TvisebebTan momuSave meTodebis erTianobas;
NULL – tipis saxelwodebam SecdomaSi ar Segviyvanos! nulovani
tipi da amave dros NULL mniSvneloba avtomaturad ganesazRvreba cvlads, Tu mas (jer) konkretuli mniSvneloba ar
miniWebia.
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Resource – am tipis mqoned Tvlian dayrdnobebs im gare
funqciebsa da sxva saSualebebze, romlebisadmic, magaliTad,
monacemTa bazisadmi, PHP enaze dawerili programidan
SeiZleba moxdes mimarTvebi.

amrigad, tipi eniWeba cvlads an cvladTa erTobliobas. aq
aRsaniSnavia erTi momenti:
gamoricxulia araa, rom programebis mier erTmaneTisaTvis
monacemebis gadagzavnisas aRmoCndes, rom esa Tu cvladi ar
arsebobs anda mas mniSvneloba ar hqonia miniWebuli (is carielia)
da Sesabamisad, mniSvnelobad (da tipadac) iTvleba NULL.
aseT SemTxvevaSi situaciaSi gasarkvevad gamoiyeneba funqcia
isset(), romelic gvibrunebs true mniSvnelobas, Tu funqcia arsebobs
da amave dros misi mniSvneloba ar gaxlavT NULL, sawinaaRmdego
SemTxvevaSi ki - false-s.
msgavsi roli akisria empty() funqcias, romelic amowmebs,
carielia Tu ara misTvis parametrad gadacemuli cvladi.
Sesabamisad, Tu cvladi arsebobs da misi mniSvneloba aris 0 (da
ara NULL), false an carieli striqoni, is gvibrunebs true
mniSvnelobas, sxva SemTxvevaSi ki – false-s. aq gasaTvaliswinebelia
Semdegi garemoeba - empty() funqciis mier false mniSvnelobis
dabruneba xdeba maSinac, roca cvladi saerTod ar arsebobs.
is_null() funqcia ki true mniSvnelobas gvibrunebs im SemTxvevebSi,
roca cvladis mniSvneloba carielia anda mas miniWebuli hqonda
specialuri, zemoT aRniSnuli NULL mniSvneloba. arsebobs kidev
aseTi variantic – programaSi adre arsebuli cvladi waSlili
iqna unset() funqciis daxmarebiT.
programists SeuZlia gettype() funqciis meSveobiT Seamowmos
monacemTa tipi:
listingi 3
<html>
<head>
<title>cvladis tipis Semowmeba </title>
</head>
<body>
<?php
$testing = 5;
print gettype ($testing);
// integer
print “<br>”;
$testing = “five”;
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print gettype ($testing );
print (“<br>”);
$testing = 5.0;
print gettype ($testing );
print (“<br>”);
$testing = true;
print gettype ($testing );
print “<br>”;
?>
</body>
</html>

// string

// double

// boolean

es programa gamoitans Semdeg Setyobinebebs:
integer
string
double
boolean

monacemTa tipis Secvla
PHP-Si saWiroebis SemTxvevaSi SesaZlebelia monacemTa erTi
tipis meoreTi Secvla.
listingi 4
<html>
<head>
<title> cvladis tipis Secvla </title>
</head>
<body>
<?php
$undecided = 3.14;
print gettype( $undecided );
// double
print “ -- $undecided<br>”
// 3.14
settype( $undecided, string );
print gettype ( $undecided );
// string
print “ -- $undecided<br>”;
// 3.14
settype( $undecided, integer );
print gettype( $undecided );
// integer
print “ -- $undecided<br>”;
// 3
settype( $undecided, double );
print gettype( $undecided );
// double
print “ -- $undecided<br>”;
// 3.0
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settype( $undecided, boolean );
print gettype ( $undecided );
print “ -- $undecided<br>”;
?>
</body>
</html>

// boolean
// 1

aRsaniSnavia, rom mocemul cvladze dayrdnobiT SesaZlebelia
SevqmnaT axali, magram gansxvavebuli tipis mqone cvladi. cxadia,
am SemTxvevaSi bazisuri cvladis tipi ucvleli rCeba (bunebrivia,
misi mniSvnelobac). axali, gansxvavebuli tipis cvladis mniSvneloba ki ganisazRvreba bazisuri cvladis mniSvnelobis mixedviT.
moviyvanoT aseTi gardaqmnebis magaliTi:
listingi 5
<html>
<head>
<title> cvladis tipis gardaqmna </title>
</head>
<body>
<?php
$undecided = 3.14;
$holder = ( double ) $undecided;
print gettype( $holder );

// double

print “ -- $holder<br>”;

// 3.14

$holder = ( string ) $undecided;
print gettype( $holder );

// string

print “ -- $holder<br> “;

// 3.14

$holder = ( integer ) $undecided;
print gettype( $holder );

// integer

print “ -- $holder<br>”;

// 3

$holder = ( double ) $undecided;
print gettype ( $holder );

// double

print “ -- $holder<br>”;

// 3.0

$holder = ( boolean ) $undecided;
print gettype ($holder );

// boolean

print “ -- $holder<br>”;

// 1

?>
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</body>
</html>
gamosaxulebebi PHP-Si sxva enebis msgavsad iqmneba. Ggamoiyeneba
+, -, /,

* da

% (gayofa modulis mixedviT) operatorebi.

striqonis striqonze gadabma ki aq wertilis meSveobiT xdeba:
Print “hello ”.”world”;
am instruqciis Sedegad ekranze aisaxeba hello world striqoni.
mniSvnelobis miniWebis Cveulebrivi
SeiZleba sxvagvarad warmogvidges:

operatori

x=x+4; aqac

x += 4;
cxadia, gamoiyeneba
-=,

/=,

*=

da %= operatorebic.

PHP-Si funqcionirebs .= operatoric. magaliTad, $x = $x . “test”
gamosaxuleba SeiZleba Seicvalos $x .= “test” gamosaxulebiT.
gamosaxulebebSi
operatorebi:

gamoiyeneba

CvenTvis

nacnobi

Sedarebis

==, !=, >, >=, <, <=
siaxles warmoadgens
operandebis ara marto
Tanxvedrasac!

=== operatori,
romelic amowmebs
mniSvnelobebis, aramed maTi tipebis

rac Seexeba logikur operatorebs, || da && operatorebTan
erTad gamoiyeneba imave daniSnulebis mqone or da and logikuri
operatorebi (SevniSnavT, rom || da && operatorebs or da and

operatorebTan SedarebiT ufro maRali prioriteti gaaCniaT).
“uaryofis” logikur operacias axorcielebs ! operatori,
xolo “gamomricxavi an” operacias (rac niSnavs, rom mxolod erTi
operandia WeSmariti) – xor logikuri operatori.
PHP-Si vxvdebiT, agreTve, CvenTvis ukve nacnob, specifikuri
saxis mqone miniWebis operatorebs:
$x++;
$x--;
--$x;
++$x;
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zogjer saWiroa, programaSi Tavidan aviciloT cvladis
mniSvnelobis da tipis Secvla. AmaSin cvlads mxolod erTxel,
programis dasawyisSi mieniWeba mniSvneloba (am mniSvnelobis
mixedviT - tipic) da mere is aRar icvleba.
cvladis aRwerili nairsaxeoba, faqtobrivad, konstantaa. PHP
enaSi mas asec uwodeben. misi gansazRvrisas $ simbolos ar iyeneben
da saxels didi asoebisagan adgenen.
ix. magaliTi:
listingi 6
<html>
<head>
<title>konstantis Seqmna </title>
</head>
<body>
<?php
define ( “USER”, “Gerald” );
print “Welcome ”.USER;
?>
</body>
</html>
mivaqcioT yuradReba - gamobeWdvisas konstanta striqons mivuerTeT konkatenciis operatoris meSveobiT.
aRvniSnoT, rom PHP ena programists awvdis e. w. winaswar
gansazRvruli konstantebis gamoyenebis saSualebasac.
magaliTad:
_FILE_ konstanta Seicavs im failis saxels, romelsac mocemul
momentSi amuSavebs interpretatori,
_LINE_ ki - failis mimdinare striqonis nomers da sxv.
striqonul monacemebTan momuSave funqciebi
gavecnoT striqonebTan momuSave yvelaze mniSvnelovan funqciebs:

(SeniSvna: am funqciebis sruli siisa da SesaZleblobebis
gasacnobad ix.: https://www.w3schools.com/php/php_ref_string.asp).
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1. striqonis sigrZis gansazRvrisaTvis gamoiyeneba
strlen()funqcia;
2. striqonSi sityvebis daTvla xdeba strrev()funqciis
daxmarebiT;
3. strops()funqciiT ganisazRvreba im poziciis nomeri,
romlidanac teqstis saxiT mocemul pirvel argumentSi
iwyeba mere argunentad mocemuli striqoni. magaliTad:
<?php
echo strpos("Hello world!", "world"); // gamogviva 6, radganac
striqonSi pirveli simbolos pozicia nulovanad iTvleba.
?>

4. samargumentian str_replace funqciaSi mesame argumentad
moyvanil teqstSi pirveli argumentis teqsti yvelgan
Seicvleba meore argument-striqoniT:

<?php
echo str_replace("world", "Dolly", "Hello world!");
// gamova Hello Dolly!
?>

nakadis marTva
programis Sesrulebis mimdinareoba SeiZleba Seicvalos,
situaciidan gamomdinare. aqac, programirebis nacnob enebTan
Sedarebas Tu movaxdenT, gansakuTrebul siaxleebs ar vxvdebiT.
moviyvanoT IF instruqciis gamoyenebis magaliTi:
listingi 7
<html>
<head>
<title> if instruqcia </title>
</head>
<body>
<?php
$mood = “sad”;
if ($mood == “happy” )
{
print “me karg gunebaze var!”;
}
?>
</body>
</html>
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radgan aq IF-is momdevno bloki erTaderT instruqcias Seicavs,
SeiZleboda figuruli frCxilebi arc gamogveyenebina.
programa odnav gavarTuloT else blokis daniSnulebis sademonstraciod:
listingi 8
<html>
<head>
<title> if instruqcia else blokiT </title>
</head>
<body>
<?php
$mood = “dardianada vaar!”;
if ($mood == “happy” )
{
print “me karg gunebaze var!”;
}
else
{
print $mood;
}
?>
</body>
</html>
Semdegi nabijia elseif konstruqciasTan gacnoba, romelic if
instruqciaSi, else blokisgan gansxvavebiT, erTmaneTis miyolebiT
ramdenjermec SeiZleba Segvxvdes (qvemoT moyvanil magaliTSi ki is

mxolod erTgan figurirebs):
listingi 9
<html>
<head>
<title> else da elseif blokebis gamoyeneba </title>
</head>
<body>
<?php
$mood = “sad”;
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if ($mood == “happy” )
{
print “me karg gunebaze var!”;
}
elseif ( $mood == “sad” )
{
print “ar idardo!”;
}
else
{
print “gaugebaria es $mood ”;
}
?>
</body>
</html>
programis Sesrulebis mimdevroba SeiZleba SevcvaloT CvenTvis
ukve nacnobi switch instruqciis meSveobiTac:
listingi 10
<html>
<head>
<title>switch instruqcia </title>
</head>
<body>
<?php
$mood = “sad”;
switch ( $mood )
{
case “happy”:
print “me karg gunebaze var!”;
break;
case “sad”:
print “ar idardo!”;
break;
default:
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print “gaugebaria es $mood ”;
}
?>
</body>
</html>
SeniSvna: switch instruqciasa da momdevno paragrafebSi
ganxilul ciklis operatorebSi break operatoris nacvlad
SeiZleba gamoviyenoT (adre Serisxuli) da php enis ukanasknel
versiebSi dabrunebuli goto operatori. cxadia, masSi unda mieTiTos
programis im ubnis momniSvneli Wde, romelzec moxdeba gadasvla:
<?php
------------------------goto abc;
------------------------------------------------abc: ოპერატორი;
------------------------?>
Semdeg, didi popularobiT
vicnobdeT ? operatorsac:

ar

sargeblobs,

magram

unda

(pirobis-Semowmeba)? Ggamosaxuleba_1_dadebiTi_pasuxisas:
gamosaxuleba_2_uaryofiTi_pasuxisas;
vaCvenoT
magaliTze:

am

operatoris

funqcionireba

Semdegi

programis

listingi 11
<html>
<head>
<title> ? operatori </title>
</head>
<body>
<?php
$mood = “sad”;
$text = ($mood == ”happy”)? “me karg gunebaze var!”: “xasiaTze ver
var”;
print “$text”;
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?>
</body>
</html>

ciklebi
cikli while
listingi 12
<html>
<head>
<title> while cikli </title>
</head>
<body>
<?php
$counter = 1;
while ( $counter <= 12 )
{
print “$counter gavamravloT orze, iqneba ”. ($counter*2). “<br>”;
$counter++;
}
?>
</body></html>

cikli do… while
listingi 13
<html>
<head>
<title> do… while cikli</title>
</head>
<body>
<?php
$num = 1;
do
{
print “gatarebis nomeria: $num<br>\n”;
$num++;
}
while ( $ > 200 && $num < 400 );
?>
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</body>
</html>
xazi unda gavusvaT Semdeg moTxovnas _ ciklis bolos
aucileblad unda davsvaT ; (wertil-mZime) simbolo.
gavixsenoT, rom do … while ciklis gamoyenebiT ciklis sxeulSi
mocemuli instruqciebi erTxel mainc sruldeba, Tundac ar
kmayofildebodes testuri piroba (zemoT moyvanil programaSi

zustad aseTi ram xdeba).
For cikli
rac am ciklis meSveobiT xorcieldeba, do … while cikliTac
miiRweva. magram, radgan for cikli ufro advilad aRsaqmelia,
xSirad mas aZleven upiratesobas.
qvemo magaliTSi 2-ze mravldeba pirveli 12 naturaluri ricxvi:
listingi 14
<html>
<head>
<title> for cikli </title>
</head>
<body>
<?php
for ($counter = 1; $counter <=12; $counter ++ )
{
print “$counter-is orze gamravlebiT miviRebT ”.($counter*2). “<br>”;
}
?>
</body>
</html>
axla ki vaCvenoT for ciklSi break
gamoyenebis magaliTebi:

da continue instruqciebis

listingi 15
<html>
<head>
<title> break instruqciis gamoyeneba </title>
</head>
<body>
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<?php
for ($counter = -4; $counter <=10; $counter++)
{
if ($counter == 0)
break;
$temp = 4000 / $counter;
print “40000-is $counter-ze gayofiT miviRebT $temp-s<br>”;
}
?>
</body>
</html>
roca $counter
cikli Sewydeba.

cvladis

mniSvneloba

nulis

toli

gaxdeba,

SeniSvna: zemoT, switch instruqciis ganxilvisas ukve aRvniSneT,
rom aqac, ciklis operatorebSi break operatoris nacvlad SeiZleba
gamoviyenoT ubnidan ubanze gadasvlisaTvis gankuTvnili goto
operatori. aq damatebiT vityviT, rom goto operators mxolod
gamovyavarT ciklidan, xolo garedan, ciklis romelime ubanze misi
daxmarebiT SeRweva dauSvebelia.
listingi 16
<html>
<head>
<title> continue instruqciis gamoyeneba </title>
</head>
<body>
<?php
$counter = -4;
for ( ; $counter <= 10; $counter++ )
{
if ( $counter == 0 )
continue;
$temp = 4000/$counter;
print “Tu 4000-s gavyofT $counter-ze, miviRebT ”. $temp.”-s”.“<br>”;
}
?>
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</body>
</html>

erTmaneTSi Cadgmuli ciklebi
ciklis sxeuli SeiZleba sxva ciklsac Seicavdes. aseTi
konstruqciis gamoyeneba gansakuTrebiT xelsayrelia cxrilebTan
muSaobisas. moviyvanoT Cadgmuli ciklebis magaliTi, romelTac
brouzeris ekranze gamohyavs gamravlebis tabula:
listingi 17
<html>
<head>
<title> erTmaneTSi Cadgmuli for-ciklebi </title>
</head>
<body>
<?php
print “<table border=1>\n”;
for ( $y=1; $y<=12; $y++ )
{
print “<tr>\n”;
for ( $x=1; $x<=12; $x++ )
{
print “\t<td>”;
print ($x*$y);
print “</td>\n”;
}
print “</tr>\n”;
}
print “</table>”;
?>
</body>
</html>
SevniSnoT, rom print instruqciebiT zemoT moyvanil programaSi
xdeba HTML-enis konstruqciebis (mocemul SemTxvevaSi cxrilis)
ageba da Semdgom ekranze misi asaxva.
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SeniSvna: sadReisod print instruqciis (operatoris) nacvlad
ufro xSirad iyeneben echo operators.
gare cikli uzrunvelyofs $y cvladis mier (1 – 12) diapazonSi
mniSvnelobebis miRebas. TiToeul iteraciaSi ekranze aisaxeba <TR>
tegi (cxrilis striqoni) da gaiSveba Sida cikli, romelic $x
cvlads, aseve Tanmimdevrulad aniWebs mniSvnelobebs 1-dan 12-is
CaTvliT, gamohyavs <TD> tegi (cxrilis ujredi) da masSi
ganaaTavsebs $x-is namravls $y-ze.
programis muSaobis saboloo Sedegad miiReba gamravlebis
cxrili.

funqciebi
PHP enaSi gamoyenebul zogierT funqcias Cven ukve zemoT
gavecaniT (saerTod unda aRniSnos, rom nebismieri, met-naklebad
“seriozuli” programa, rogorc wesi, iyenebs funqciebs).
ufro dawvrilebiT SeviswavloT es sakiTxi.
funqcia SeiZleba avtomats SevadaroT. mas miewodeba garkveuli
“nedleuli” - monacemebi, romlebsac is gadaamuSavebs da iZleva
Sedegs,
romelic
SeiZleba
ekranze
gamovitanoT
CvenTvis
dabrunebuli, mis mier gamoTvlili mniSvnelobis saxiT. xSirad
funqcia orive aRniSnul qmedebas TviTonve asrulebs.
gansakuTrebiT sasurvelia funqciebis gamoyeneba mravaljer
ganmeorebadi moqmedebebis Sesasruleblad.
funqcia ganimarteba, rogorc instruqciebis bloki, romelic
sruldeba programis mier mxolod misi gamoZaxebis SemTxvevaSi.
misi
saxeli iwyeba asoTi an qveda tireTi da, cvladebisgan
gansxvavebiT, registrisadmi mgrZnobiare ar aris.
SeniSvna:. Cven mier ukve Seswavlil Javascript enaSi registrisadmi mgrZnobiarea, rogorc cvladebis, aseve funqciebis saxelebic.
funqcia ori saxisaa:

sistemaSi
Seqmnili.

(aq

PHP-Si)

CaSenebuli

da

momxmareblis

mier

umeteswilad funqcias miewodeba argumenti (argumentebi). isini
unda ganlagdnen mrgval frCxilebSi (rogorc ukve viciT,
gamonakliss warmoadgens print da echo funqciebi). im iSviaT
SemTxvevebSic ki, roca romelime funqcia argumentebs ar
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saWiroebs, frCxilebis dasma mainc aucilebelia. siaSi argumentebi
erTmaneTisagan mZimiT gamoiyofa.
funqcia gvibrunebs mniSvnelobas. magaliTad, abs() funqcia ukan
abrunebs misTvis gadacemuli ricxvis absolutur (arauaryofiT)
mniSvnelobas. sainteresoa, rom mniSvnelobas abrunebs print()
funqciac – es gaxlavT true an false, raTa programam Seityos,
warmatebiT Sesrulda Tu ara es operacia.
listingi 18
<html>
<head>
<title> abs() CaSenebuli funqciis gamoZaxeba </title>
</head>
<body>
<?php
$num = -321;
$newnum = abs($num);
print $newnum;

// ekranze gamodis “321”

?>
</body>
</html>
funqcias vqmniT function sakvanZo sityvis meSveobiT, misi
saxelisa da argumentebis siis gansazRvriT da figurul frCxilebSi funqciis sxeulis aRweriT:
listingi 19
<html>
<head>
<title> funqciis Seqmna </title>
</head>
<body>
<?php
function bighello()
{
print “<h1>HELLO</h1>”;
}
bighello();
?>
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</body>
</html>
am konkretul SemTxvevaSi funqcias argumentebi ar gadaecema,
magram misi saxelis Semdeg mrgvali frCxilebis Cveneba mainc
aucilebelia.
axla ki vaCvenoT argumentis Semcveli funqciis magaliTi:
listingi 20
<html>
<head>
<title> argumentiani funqciis Seqmna </title>
</head>
<body>
<?php
function printBR($txt);
{
print (“$txt<br>\n”);
}
print (“es aris striqoni”);
print (“es momdevno striqonia”);
print (“ai, kidev erTi striqoni”);
?>
</body>
</html>
Semdegi nabiji iqneba
gvibrunebs mniSvnelobas:

iseTi

funqciis

Seqmna,

listingi 21
<html>
<head>
<title> mniSvnelobis dambrunebeli funqciis Seqmna </title>
</head>
<body>
<?php
function addNums($firstnum, $secondnum);
{
$result = $firstnum + $secondnum;

romelic
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return $result;
}
print addNums(3,5);

// daibeWdeba 8

?>
</body>
</html>
return operacias SeuZlia Sedegi sxvadasxva saxiT daabrunos:
return 4;
return ($a / $b);
return (function($ argument));
dasaSvebia
momxmarebels
romeli

funqciis
SeuZlia

funqcia

unda

dinamikurad
kompiuterTan
Sesruldes

da

gamoZaxebac.
dialogSi
mis

mier

magaliTad,
gadawyvitos,
miwodebuli

informaciis safuZvelze moxdeba gamosaZaxebeli funqciis saxelis
formireba.
listingi 22L
<html>
<head>
<title> funqciis dinamikurad gamoZaxeba </title>
</head>
<body>
<?php

/* aq programa gamartivebulia, praqtikaSi ki mas funqciis
saxelad ”sayHello” an raime sxva mniSvneloba momxmareblis
mier miewodeba garedan dialogis reJimSi */
function sayHello( );
{
print (“Hello<br>”);
}
$function_holder = “sayHello”;
$function_holder ( );
?>
</body>
</html>

// mivaqcioT yuradReba gamoZaxebis wess!
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cvladebis xilvadobis ubnebi
funqciaSi Seqmnili cvladi mxolod mis arealSi moqmedebs, anu
is lokaluri moqmedebisaa da Sesabamisad, lokalur cvladad
iwodeba. funqciis SigniT avtomaturad ver mivmarTavT mis gareT
Seqmnil cvladsac.
aseTi midgomebi Tavidan gvacilebs sxvadasxva adamianis mier
erTi didi programis Seqmnisas mosalodnel gaugebrobebs. magram,
Zalian xSirad saWiro xdeba iseTi cvladebis Seqmnac, romelTac
programis nebismieri ubnidan SeiZleba mivmarToT. anu dgeba
sakiTxi e.w. globaluri moqmedebis cvladebis Seqmnisa. am mizniT
PHP iyenebs global instruqcias.
moviyvanoT globaluri cvladebis gamoyenebis magaliTebi:
listingi 23
<html>
<head>
<title> globaluri cvladebis gamoyeneba </title>
</head>
<body>
<?php
$life = 42;
function meaningOfLife( );
{
global $life;
print “The meaning of life is $life<br>”;
}
meaningOfLife( );
?>
</body>
</html>
sakiTxis aseTi wesiT gadawyvetis Sedegad ekranze aisaxeba
Setyobineba: The meaning of Life is 42
listingi 23_1
<html>
<head>
<title> globaluri cvladebis gamoyeneba </title>
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</head>
<body>
<?php
$saxeli="გიორგი<br/>";
echo $saxeli;
function f1() {global $saxeli; echo "ფუნქციაში ვიყენებთ გლობალური
ცვლადის მნიშვნელობას! <br/>ცვლადი 'სახელის' მნიშვნელობაა: ". $saxeli;
};
f1();
?>
</body>
</html>

gamoZaxebebs Soris funqciis mdgomareobis damaxsovreba
davuSvaT, gvesaWiroeba iseTi funqciis Seqmna, romelsac
exsomeba, Tu ramdenjer moxda misi gamoZaxeba. garda amisa, gvsurs
gamoZaxebaTa ricxvi ekranzec avsaxoT. swored, aq SeiZleba warmatebiT gamoviyenoT global instruqcia:
listingi 24
<html>
<head>
<title>cvladis mniSvnelobis Senaxva gamoZaxebebs Soris</title>
</head>
<body>
<?php
$num_of_calls = 0;
function andAnotherThing($txt );
{
global $num_of_calls;
$num_of_calls++;
print (“<h1> $num_of_calls. $txt</h1>”;
}
andAnotherThing( “ Widgets” );
andAnotherThing( “ Doodads” );
?>
</body>
</html>
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vxedavT, rom aqac viyenebT wina magaliTis msgavs xerxs.
funqciis gareT Seqmnil cvlads rom mivwvdeT, funqciaSi igive
cvladi global instruqciis meSveobiT unda gamovacxadoT.
SevniSnoT, rom aseT midgomas erTi mniSvnelovani nakli
axasiaTebs. funqcia, romelic global instruqcias iyenebs, ar
SeiZleba damoukidebel blokad CaiTvalos, radgan mas muSaoba
SeuZlia mxolod mocemuli programis farglebSi. sakiTxi SeiZleba
sxvagvaradac gadawydes, mxolod am SemTxvevaSi unda visargebloT
static instruqciiT.
Static-iT Seqmnili cvladi lokalurobis Tvisebas inarCunebs,
oRond am cvladebisTvis damaxasiaTebeli Rirseba is gaxlavT, rom
funqciisadmi yoveli mimarTvisas maT axsovT wina gamoZaxebisas
miRebuli mniSvneloba:
listingi 25
<html>
<head>
<title> STATIC instruqcia </title>
</head>
<body>
<?php
function andAnotherThing ($txt)
{
static $num_of_calls = 0;
$num_of_calls++;
print "<h1>$num_of_calls. $txt</h1>";
}
andAnotherThing ("Widgets");
andAnotherThing ("Doodads");
?>
</body>
</html>
cxadia, rom aseTi funqcia ki ukve damoukidebeli saxisaa.
Sesabamisad, amjerad ukve saWiro aRar aris globaluri cvladebis
Seqmnaze zrunva, Sedegi ki iseTive iqneba, rogorsac uzrunvelyofda wina programa.
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kvlav funqciis argumentebis Sesaxeb,
maTi mniSvnelobis gansazRvra
dumilis principiT
funqciis

gamoZaxebisas

ama

Tu

im

argumentis

mniSvneloba

SesaZlebelia dumilis wesiTac ganisazRvros:
listingi 26
<html>
<head>
<title>funqcia arasavaldebulo argumentiT</title>
</head>
<body>
<?php
function fontWrap($txt, $size=3)
{
print "<font size=\"$size\" face=\"Helvetica, Arial, Sans-Serif\">$txt</font>";
}

// miaqcieT yuradReba zemoT \” simboloTa mimdevrobas!
fontWrap("A heading<br>", 5);
fontWrap("some body text<br>");
fontWrap("some more body text <br>");
fontWrap("yet more body text <br>");
?>
</body>
</html>
funqciis im gamoZaxebebSi, romlebSic miTiTebuli ar aris
meore argumenti, Sriftis zomad airCeva funqciis gansazRvrisas
naCvenebi 3-is toli mniSvneloba. PHP-Si miRebul aseTi midgomas
erTi uxerxuli mxarec axlavs Tan. Tuki funqciis gamoZaxebisas
romelime

arguments

argumentebisTvisac

gamovtovebT,
dumiliT

unda davkmayofildeT.

misgan

marjvniv

gaTvaliswinebuli

myof

sxva

mniSvnelobebiT

46

dayrdnobis gziT argumentis gadacema
roca funqcias argumentad romelime cvlads gadavcemT, cxadia,
misi Sesruleba araviTar zegavlenas ar axdens adgilze cvladis
mniSvnelobaze. magram, SesaZlebelia funqcias cvladi gadavceT
dayrdnobis

xerxis

gamoyenebiTac.

argumentze

ganxorcielebuli

AaseT

SemTxvevaSi

cvlilebebi

funqciaSi

adgilze

arsebul

cvladebzec aisaxeba. ukve viciT, rom cvladis (am SemTxvevaSi

argumentis)
amasTanave,

cvladze
aRniSnuli

dasayrdnobad
xerxis

viyenebT

gamoyeneba

&

simbolos.

SesaZlebelia

rogorc

funqciis gamoZaxebisas, aseve misi gansazRvris drosac.
qvemoT naCvenebia es orive varianti:
listingi 27
<html>
<head>
<title>funqciisTvis dayrdnobis gziT argumentis
gamoZaxebisas
</title>
</head>
<body>
<?php
function addFive($num)
{
$num += 5;
}
$orignum = 10;
addFive(&$orignum);
print $orignum;
?>
</body>
</html>

// 15

gadacema

misi
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listingi 28
<html>
<head>
<title>argumentis dayrdnoba sxva cvladze funqciis
gansazRvrisTanave
</title>
</head>
<body>
<?php
function addFive($num)
{
$num += 5;
}
$orignum = 10;
addFive (&$orignum);
print $orignum;
?>
</body>
</html>
aqve SevniSnoT, rom ufro “programagenurad” gamoiyureba meore
midgoma.

davaleba_1:
dawereT programa, romelic

gamogviTvlis ricxvebis saSualo

ariTmetikuls Sesabamisi funqciis gamoZaxebis Sedegad.
davaleba_2:
dawereT programa, romelic

gamogviTvlis n-is faqtorials,

Sesabamisi funqciis gamoZaxebis Sedegad.
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masivebi
masivi erTi saxelis mqone mniSvnelobaTa krebulia, romelTagan TiToeuls SeiZleba mivmarToT indeqsis an teqsturi
striqonis meSveobiT.
davuSvaT, rom saWiroa, programaSi inaxebodes raime 100
mniSvneloba. SeiZleboda TiToeuli maTganisTvis gangvesazRvra
cvladi (Sesabamisi mniSvnelobiT), magram, gacilebiT aadvilebs am
mniSvnelobebTan muSaobas maTi gaformeba masivis saxiT (magaliTad,
am monacemebis dasaxarisxeblad, ciklebis gamoyenebisas da a.S.).
masividan elementis amorCeva, umeteswilad, nomris CvenebiT
xdeba (sxva SemTxvevebi qvemoT iqneba ganxiluli). PHP-Si masivis
pirveli elementis nomeria ara “1”, aramed “0”. (gavixsenoT, rom
JavaScript-Sic es gadawyvetileba iyo miRebuli).
masivis elementebisTvis mniSvnelobebis miniWeba, amave dros,
maT gamocxadebasac niSnavs. MmniSvnelobebis miniWeba ori xerxiT
xdeba:
I - $users = array (“gia”, “mzia”, “lia”, “gigi”);
II - $users[] “gia”;
$users[] “mzia”;
$users[] “lia”;
$users[] “gigi”;
cxadia, meore SemTxvevaSi SesaZlebeli iyo indeqsebis Cvenebac,
magram, masivis Seqmnisas es arafers iZleva, garda saqmis garTulebisa.
masivs misi Seqmnis Semdegac SegviZlia davumatoT elementebi

(indeqsis CvenebiT an mis gareSec):
$users = array (“gia”, “mzia”, “lia”, “gigi”);
$users[] = “joni”;
$users[] = “jimi”;

asocirebuli masivebi
asocirebuli masivi iseTi masivi gaxlavT, romlis elementis
arCeva saxelis meSveobiT SegviZlia. daprogramebis sxva enebSi
amgvar masivebs struqturebs uwodeben.
PHP-Si, sxva mxriv, Cveulebriv da asocirebul masivebs Soris
araviTari gansxvaveba ar arsebobs. Tumca, cxadia, asocirebuli
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masivebis aRniSnuli Tavisebureba maTi damuSavebisas gansxvavebul
midgomebs moiTxovs.
asocirebuli masivebis Seqmnac zemoT moyvanili orive xerxiT
aris SesaZlebeli:
$character = array (saxeli => “vefxia”,
gvari => “lomiZe”,
asaki => 22,
“damatebiti informacia” => “niangebze monadire”);
mivaqcioT yuradReba – Tu masivis elementis saxelSi
Sualedebi gvxvdeba, saWiroa es saxeli brWyalebSi CavsvaT.
axla ukve SegviZlia mivmarToT masivis nebismier elements,
magaliTad, amgvari wesiT:
print $character[ asaki];
vaCvenoT meore gzac:
$character [saxeli] = ”gia”,
$character [gvari] = ”lomiZe”,
$character [asaki] = 22,
$character [“damatebiti informacia”] = ”niangebze monadire”

mravalganzomilebiani masivebi
masivis elementis rolSi SeiZleba gamovides rogorc raime
tipis monacemi, aseve obieqti da masivic ki.
mravalganzomilebiani iseTi masivi gaxlavT, romlis TiToeuli
elementi masivs warmoadgens. Mmisi daxmarebiT advilad SeiZleba
SevqmnaT monacemTa sakmaod rTuli struqturebi, magaliTad, asocirebuli masivebis masivi:
listingi 29
<html>
<head>
<title>mravalganzomilebiani masivis Seqmna</title>
</head>
<body>
<?php
$characters = array (
array ( name=>"bob",
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occupation=>"superhero",
age=>30,
speciality=>"x-ray vision" ),
array ( name=>" sally",
occupation=>"superhero",
age=>24,
speciality=>"superhuman strength"),
array ( name=>"Mary",
occupation=>"arch villain",
age=>63,
speciality=>"nanotechnology" )
);
print $characters[0] [occupation]; // daibeWdeba "superhero"
?>
</body>
</html>
zogjer CvenTvis ucnobi aris masivSi ganTavsebuli elementebis
raodenoba. saWiroebis SemTxvevaSi SegviZlia visargebloT count()
funqciiT, romelic masivis elementebis ricxvs gvibrunebs.
magaliTad, roca gvsurs amovbeWdoT ucnobi sigrZis masivis bolo
elementi, SeiZleba ase vimoqmedoT:
$users = array (“gia”, “lia”, “mzia”, “gigi”);
print $users[count($users) - 1];
gadmocemuli zomis 1-iT Semcireba gamowveulia im mizeziT, rom
masivis elementebis danomvra 0-dan iwyeba.
masivis elementebis ekranze gamoyvana SeiZleba ganvaxorcieloT
ciklebis meSveobiT. Yyvelaze martivi xerxia specifikuri foreach
ciklis gamoyeneba, romlisTvisac saWiro ar aris miTiTeba, Tu
ramdeni elementia masivSi. samagierod, aucilebelia im cvladis
Cveneba, romelSic droebiT Seinaxeba masivis TiToeuli elementi.
moviyvanoT am ciklis gamoyenebis magaliTi:
$users = array (“gia”, “lia”, “mzia”, “gigi”);
foreach ($users as $val)
{
print “$val<br>” ;
}
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asocirebuli

masivis

ciklSi

CaTvaliereba

ki

ramdenadme

gansxvavebul midgomas moiTxovs:
foreach ($array as $saxeli => $mniSvneloba)
aq saWiro xdeba masivis elementebis saxelisa da mniSvnelobebis droebiT Semnaxveli cvladebis gansazRvra.
moviyvanoT magaliTi:
listingi 30
<html>
<head>
<title>asocirebuli masivis CaTvaliereba</title>
</head>
<body>
<?php
$character = array (
name=>"bob",
occupation=>"superhero",
age=>30,
"special power"=>"x-ray vision"
);
foreach ( $character as $key=>$val )
{
print "$key = $val<br>";
}
?>
</body>
</html>
programis

Sesrulebis

informacia:
name = bob
occupation = superhero
age = 30
special power = x-ray vision

Sedegad

ekranze

aisaxeba

Semdegi
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mravalganzomilebiani masivis gamotana
zemoT ganxiluli meTodebis gamoyenebiT SegviZlia ekranze
avsaxoT mravalganzomilebiani masivebic:
listingi 31
<html>
<head>
<title>cikliT CaTvaliereba</title>
</head>
<body>
<?php
$characters = array (
array ( name=>"bob",
occupation=>"superhero",
age=>30,
speciality=>"x-ray vision" ),
array ( name=>" sally",
occupation=>"superhero",
age=>24,
speciality=>"superhuman strength"),
array ( name=>"Mary",
occupation=>"arch villain",
age=>63,
speciality=>"nanotechnology" )
);
foreach ( $characters as $val )
{
foreach ( $val as $key=>$final_val )
{
print "$key: $final_val<br>";
}
print "<br>";
}
?>
</body>
</html>
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ekranze gamova asocirebuli masivebis masivi:
name: bob
occupation: superhero
age: 30
speciality: x-ray vision
name: sally
occupation: superhero
age: 24
speciality: superhuman strength
name: Mary
occupation: arch villain
age: 63
speciality: nanotechnology
am programaSi gare cikli CaaTvalierebs nomrebis mixedviT
mowesrigebul $users masivs da mis TiToeul elements moaTavsebs
$val cvladSi. $users-is TiToeuli elementi TviTon aris masivi,
magram, radgan es masivi asocirebuli gaxlavT, Sida cikliT misi
CaTvalierebisas gamoiyeneba ukve ganxiluli midgoma _ TiToeuli
qveelementis saxeli da mniSvneloba ganTavsdeba $key da $final_val
cvladebSi.

masivebis gaerTianeba
masivebis
funqcia:

gaerTianebas

emsaxureba

$first = array (“a”, “b”, “c”);
$second = array (“1”, “2”, “3”);
$third = array_merge ($first, $second);
foreach ($third as $val)
{
print “$val<BR>”;
}

array_merge

CaSenebuli
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masivisTvis elementebis damateba
masivs elementebi array_push() funqciis meSveobiTac SegviZlia
davumatoT (cxadia, es sxva operaciaa, vidre masivebis gaerTianeba,

rac Tavdapirveli masivebis ucvlelad datovebas gulisxmobs).
magaliTad:
$first=array (“a”, “b”, “c”);
$total=array_push($first, 1,2,3);
sainteresoa, rom am dros xdeba ara marto $first masivisTvis
sami axali elementis damateba, aramed $total cvladisaTvis modificirebuli masivis sigrZis mniSvnelobis miniWebac. AamovbeWdoT es
sidide da ekranze avsaxoT masivis elementebi:
print “\$first masivSi sul aris $total elementi <p>”);
foreach ($first as $val)
{
print “$val<BR>”;
}
zeda magaliTSi gamoyenebulia SeniRbvis (maskirebis) xerxi _
“ \ ” simbolos dasma “$” simbolos win interpretators acnobebs,
rom daxrili xazis momdevno sityva $first man unda aRiqvas ara
rogorc cvladi, aramed rogorc “$first” SigTavsis mqone striqoni.

masivis pirveli elementis amogdeba
aRniSnul mizans emsaxureba array_shift() funqcia.
qvemoT, programaSi ciklis meSveobiT xdeba masivisTvis pirveli
elementis mocileba manam, sanam is ar dacarieldeba, rac mowmdeba
count() funqciiT. amogdebuli elementis mniSvneloba eniWeba $val
cvlads. ciklis TiToeul bijze xdeba am cvladisa da masivSi
darCenili elementebis ricxvis amobeWdva.
<?php
$an_array = array ( “a”, “b”, “c” );
While ( count ($an_array))
{ $val = array_shift ($an_array);
print “$val<BR>”;
print “ \$an_array masivSi aris ”. count ($an_array) . “elementi<BR>”
}
?>
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masividan qvemasivis miReba
es procesi xorcieldeba array_slice()
sawyisi masivi, cxadia, ar icvleba:

funqciis

meSveobiT.

$first = array ( “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f” );
$second = array_slice ( $first, 2, 3 );
foreach ( $first as $val ) { print “$val<BR>”;

}

masivebis sortireba
martivi masivebis sortirebas axdens sort() funqcia, xolo
asocirebulebisas - asort(). moviyvanoT asort() funqciis gamoyenebis
magaliTi:
$an_array = array ( “x”, “a”, “f”, “c” );
sort ( $an_array );
foreach ($an_array as $val )
{
print “$val<BR>”;
}
SesaZlebeli aris asocirebuli masivis sortireba
saxelebis mixedviTac, raSic dagvexmareba ksort() funqcia:

velebis

$first = array ( “x”=>5, “a”=>5, “f”=>5);
ksort ($first);
foreach $first as $key=>$val )
{
print “$key = $val<BR>”;
}D

davaleba_1:
dawereT programa, romelSic
yvela zemoT აღწერილი operacia.

ramdenime

masivze

Catardeba

Ddavaleba_2
internetSi moZebneT shufle() funqcia, romelic Tavis Tavze
aiRebs masivis elementebis SemTxveviTi wesiT ganlagebas - maT
“aWras” da gamoiyeneT misi SesaZleblobebi sxvadasxva tipis
elementebis Semcveli masivebisaTvis.
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obieqtebi
daprogramebaSi Semdgomi, mniSvnelovani nabiji gadaidga win,
roca SemoRebuli iqna obieqtis cneba.
obieqti aris raime arsis Tvisebebis da am Tvisebebis damamuSavebuli funqciebis _ meTodebis krebuli.
daprogramebis procesi mravali niuansis gaTvaliswinebas
moiTxovs. obieqtebi Tavis Tavze iReben “Sav” samuSaos da Tan
momxmarebels awvdian maTTan interfeisis damyarebis moxerxebul
saSualebebs.
TviT obieqti warmogvidgeba, rogorc garkveuli klasis
konkretuli egzemplari. amrigad, klasi gamodis specialuri
Sablonis rolSi, romlis mixedviTac SesaZlebelia obieqtis
Seqmna.
maSasadame, obieqtebis Seqmnamde unda gamovacxadoT klasi _
ganvsazRvroT is Tvisebebi da meTodebi, romlebic daaxasiaTeben
aRniSnul klass da, Sesabamisad, mis bazaze Seqmnil klasis
egzemplarebs – obieqtebs.
obieqtebisTvis ki, rogorc wesi, xdeba maTi damaxasiaTebeli
Tvisebebis konkretuli mniSvnelobebis gansazRvra.
aqve aRvniSnoT, rom dasaSvebia TvisebebisTvis mniSvnelobebis
gansazRvra klasis gamocxadebis drosac. Tu klasis egzemplaris
Seqmnis momentSi aseTi TvisebisaTvis garedan gadmocemuli
mniSvnelobis miniWeba ar moxda, is miiRebs klasis Seqmnisas
misTvis dumiliT daniSnul mniSvnelobas.
gamovacxadoT raime martivi klasi da mis safuZvelze
ganvsazRvroT klasis egzemplarebi – obieqtebi – qvemoT moyvanili
wesiT:
class first_class
{
var $name=”harry”;
}
$obj1=new first_class();
$obj2=new first_class();
// axla mivaniWoT mniSvneloba pirveli obieqtis name Tvisebas.
// yuradReba mivaqcioT Tvisebis gansazRvris wess!
$obj1 -> name=”bob”;
// ekranze avsaxoT obieqtebis Tvisebis mniSvnelobebi.
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Print “$obj1 -> name<br>”; // gamodis axali mniSvneloba ”bob”
Print “$obj2 -> name<br>”; // gamodis mniSvneloba ”harry” (dumiliT)
aRvniSnoT, rom obieqtidan Tvisebaze gasvla xdeba _>
operatoris meSveobiT, Tvisebis saxelis win ki dolaris simbolo
aRar figurirebs!
amjerad ganvsazRvroT klasi, romelic meTodsac Seicavs:

listingi 32
<html>
<head>
<title>meTodis Semcveli klasi</title>
</head>
<body>
<?php
class first_class
{
var $name;
function sayHello()
{
print "hello";
}
}
$obj1 = new first_class();
$obj1->sayHello();
// "hello"
?>
</body>
</html>
meTodi, vxedavT, Cveulebrivi funqciaa, oRond is klasis
SigniT ganisazRvreba. obieqtisTvis misi gamoZaxeba xdeba _>
operatoris meSveobiT.
xazgasasmelia is garemoeba, rom meTods SeuZlia mimarTos
klasSi arsebul nebismier Sida cvlads (Tvisebas).
aRniSnul
SesaZleblobas
uzrunvelyofs
cvladisadmi
mimarTvisas misi saxelis win $this maCveneblis dasma.
moviyvanoT meTodis Semcveli klasis da am meTodiT Tvisebisadmi mimarTvis magaliTi:
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listingi 33
<html>
<head>
<title>Tvisebisadmi mimarTva meTodidan</title>
</head>
<body>
<?php
class first_class
{
var $name="harry";
function sayHello()
{
print "hello! my name is $this->name<BR>";
}
}
$obj1 = new first_class();
$obj1->sayHello();
// print "hello! my name is harry"
?>
</body>
</html>
radgan meTodi funqcia gaxlavT, mas gamoZaxebisas, cxadia,
argumentic (argumentebi) SeiZleba gadavceT. magram aq xazi unda
gavusvaT erT mniSvnelovan garemoebas:
Tu klasSi gamocxadebuli meTodisa da TviT klasis saxelebi
erTmaneTs emTxveva, maSin obieqtis Seqmnisas avtomaturad xdeba
aseTi meTodis gamoZaxebac.
aRvniSnoT, rom am dros Cven SegviZlia ganvsazRvroT obieqtis
TvisebaTa mniSvnelobebi Sesabamisi argumentebis gadacemiT.
aseT specialur funqciebs konstruqtorebi ewodeba.
moviyvanoT konstruqtoris meSveobiT obieqtis TvisebisaTvis
dumiliT gansazRvruli mniSvnelobis Secvlis magaliTi:

listingi 34
<html>
<head>
<title>konstruqtoris Semcveli klasi</title>
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</head>
<body>
<?php
class first_class
{
var $name;
function first_class( $n="anon" )
{
$this->name = $n;
}
function sayHello()
{
print "hello my name is $this->name<BR>";
}
}
$obj1 = new first_class("bob");
$obj2 = new first_class( "harry");
$obj3 = new first_class();
$obj1->sayHello(); // daibeWdeba "hello my name is bob"
$obj2->sayHello(); // daibeWdeba "hello my name is harry"
$obj2->sayHello(); // daibeWdeba "hello my name is anon"
?>
</body>
</html>
$obj1 obieqtis Seqmnisas avtomaturad gamoiZaxeba first_class
saxelis mqone meTodi, mas argumentad gadaecema “bob” striqoni, $n
cvlads dumiliT gaTvaliswinebuli “anon” mniSvneloba Seecvleba
“bob”-iT. Aam funqciis SigniT arsebuli instruqciiT xdeba klasSi
gamocxadebuli $this _> name cvladisadmi mimarTva da misTvis $n
cvladis mniSvnelobis (anu “bob”-is) miniWeba.
amave programaSi iqmneba meore da mesame obieqtebic. mesame
obieqtisaTvis, radganac misi Seqmnisas argumentis Cveneba ar xdeba,
mas mieniWeba $name TvisebisaTvis dumiliT gaTvaliswinebuli
mniSvneloba “anon”.
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dabolos, klasSi TiToeuli obieqtisTvis gamoiZaxeba sxva sayHello() meTodic, romlis daniSnuleba aris obieqtis saxelis
Semcveli striqonis formireba da misi ekranze gamotana.

magaliTi
mwyobrSi moviyvanoT obieqtebis Sesaxeb Cveni codna da SevqmnaT
klasi, romelic ekranze gamogviyvans dasaTaurebul svetebian
cxrils. am klasSi gaviTvaliswinoT meTodi, romelic Seqmnil
obieqts daumatebs masivis saxiT mocemul striqons.
dasasrul, kidev erTi meTodiT avsaxoT cxrili ekranze.

klasis Tvisebebi
programis agebas viwyebT cxrilis Sesaqmnelad gankuTvnili
klasis formirebiT:
class Table
{
var $table_array = array(); // cxrilSi Sesatani monacemebis masivi
var $headers = array();
var $cols;

// svetebis saxelTa masivi
// svetebis raodenobis amsaxveli cvladi

}

konstruqtori
cxrilis svetebis saxelTa Semcveli $headers masivis mniSvnelobebi unda ganisazRvros obieqtis (anu am cxrilis) Seqmnisas.
aRniSnul mizans emsaxureba konstruqtori-funqcia. ukve viciT, rom
konstruqtor-funqciis saxeli unda emTxveodes gamocxadebuli
klasis saxels, anu unda iyos Table.
Sinaarsobrivi mxaridan gamomdinare, am konstruqtor-funqciis
argumentis (romelic masivs warmoadgens) saxelad avirCioT
$headers.
Semdeg ki, CvenTvis ukve nacnobi xerxiT unda ganisazRvros
klasSi gamocxadebuli $headers da $cols cvladebisaTvis Sesabamisi
mniSvnelobebi, anu dadgindes svetebis saTaurTa masivis Semcveloba da count() funqciis meSveobiT daTvlili iqnas am masivSi
elementebis raodenoba.
amrigad, konstruqtors eqneba aseTi saxe:
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function Table ($headers)
{
$this -> headers=$headers;
$this -> cols=count ($headers);
}
obieqtis TvisebebSi ganTavsebuli
obieqtis nebismieri meTodisTvis.

informacia

miwvdomadia

addRow() meTodi
am meTodis yoveli gamoZaxebisas obieqts emateba monacemTa
striqoni. es striqoni masivis saxiT warmogvidgeba, romlis sigrZe
unda emTxveodes saTaurebis striqonis sigrZes (programa unda

amowmebdes am pirobis Sesrulebas):
function addRow ( $row )
{
if ( count ( $row ) != $this->cols )
return false;
array_push ( $this->table_array, $row);
return true;
}
array_push funqcia cxrils, romelic aseve masivis saxiT
warmogvidgeba, axal striqons umatebs. dasamatebeli elementi
(striqoni) TviTon gaxlavT masivi, magram is arsebul masivs
emateba, rogorc elementi.
amrigad, viRebT mravalganzomilebian masivs - masivTa masivs.
AddRowAssocArray() meTodi
wina meTodisagan gansxvavebiT, addRowAssocArray() meTods
argumentad gadaecema ara mowesrigebuli, aramed asocirebuli
masivi. SesaZlebelia masivis sigrZe naklebic iyos cxrilis
siganeze, e. i. masSi yoveli svetis saxeli arc figurirebdes.
programa Semdegnairad aigeba:
 funqcia zemoT aRniSnul asocirebul masivs $row-assoc argumentis saxiT iRebs.
 vqmniT $row cariel masivs, romelic TandaTanobiT Seivseba
saWiro elementebiT asocirebuli masividan.
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 $row masivisaTvis elementis dasamateblad foreach cikliT
CaTvalierdeba $this _ >headers saTaurTa masivi da misi
elementebis mniSvneloba Tanmimdevrulad mieniWeba h eader
cvlads.
 isset() CaSenebuli funqciiT ciklSi mowmdeba, arsebobs Tu ara
$row-assoc asocirebul masivSi $header saxelis mqone elementi.
Tu es ase ar aris, nakluli $row-assoc masivi ivseba am
saxelis mqone elementiT, romelsac carieli striqonis
mniSvneloba eniWeba. nebismier SemTxvevaSi amas mosdevs $row
masivis Sesabamisi elementis formirebac.
 ciklis damTavrebis Semdeg gankargulebaSi gadmogvecema $row
masivi, romelSic figurirebs $row-assoc asocirebul masivSi
mocemuli elementebi. zogierTi adgili ki masSi, rogorc
vnaxeT, carieli mniSvnelobiTac SeiZleba ganisazRvros.
 programis bolos array_push CaSenebuli meTodiT xdeba
$table_array cvladSi ganlagebuli masivisTvis $row masivis,
rogorc elementis, damateba.
 return true instruqciiT viRebT Setyobinebas, rom funqciis
muSaoba normalurad damTavrda.
output() meTodi
am meTodiT programas $headers masividan ekranze gamohyavs
saTaurebi asagebi cxrilis svetebisaTvis, xolo cxrilis danarCeni
ujrebisaTvisvis ki - mniSvnelobebi $table-array mravalganzomilebiani masividan.
Tavdapirvelad foreach ciklis meSveobiT CaTvalierdeba svetebis saTaurebis masivi da yoveli maTgani ekranze aisaxeba.
gadavdivarT Semdeg striqonze. foreach cvladSi CaTvalierdeba
table-array masivis elementebic, magram, radganac es masivi aris
mravalganzomilebiani (mocemul SemTxvevaSi - organzomilebiani),
saWiro xdeba misi TiToeuli elementis (masivis) Sida foreah ciklSi
CaTvalierebac da calkeuli elementebis ekranze gamoyvana. zeda
donis TiToeuli elementis (anu masivis) amobeWdvis Semdeg,
programas kursori momdevno striqonze gadahyavs.
sabolood, mTliani programa da misi muSaobis Sedegi aseTi
saxiT warmogvidgeba:
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listingi 35
<html>
<head>
<title> Table klasi</title>
</head>
<body>
<?php
class Table
{
var $table_array = array ();
var $headers = array ();
var $cols;
function Table ($headers )
{
$this->headers = $headers;
$this->cols = count ( $headers );
}
function addRow ($row )
{
if ( count ($row ) != $this->cols )
return false;
array_push($this->table_array, $row);
return true;
}
function addRowAssocArray ($row_assoc)
{
$row = array();
foreach ($this->headers as $header)
{
if ( ! isset( $row_assoc[$header] ))
$row_assoc[$header] = " " ;
$row[] = $row_assoc[$header];
}
array_push($this->table_array, $row);
return true;
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}
function output ()
{
print "<pre>";
foreach ( $this->headers as $header )
print "<b>$header</B> ";
print "\n";
foreach ( $this->table_array as $y )
{
foreach ( $y as $xcell )
print "$xcell ";
print "\n";
}
print "</pre>";
}
}
$test = new table (array("a","b","c") );
$test->addRow( array(1,2,3) );
$test->addRow( array(4,5,6) );
$test->addRowAssocArray( array ( b=>0, a=>6, c=>3 ));
$test->output();
?>
</body>
</html>
programis muSaobis Sedegs eqneba saxe:
a b c
1 2 3
4 5 6
6 0 3
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kvlav klasebis Sesaxeb
memkvidreobiToba
klasebs momxmareblisTvis mravalferovani servisis gaweva
SeuZliaT. magaliTad, advilad xdeba arsebulis bazaze modificirebuli klasebis Seqmna. garda amisa, axal klasebs memkvidreobiT
gadmoecemaT
mSobeli
klasis
warmomadgenlebisaTvis
damaxasiaTebeli funqciuri rolebic.
moviyvanoT arsebulis bazaze memkvidreobiT Seqmnili klasis
magaliTi:
listingi 36
<html>
<head>
<title>arsebuli klasis bazaze axlis Seqmna</title>
</head>
<body>
<?php
class first_class
{
var $name = "harry";
function first_class( $n )
{
$this->name = $n;
}
function sayHello()
{
print "hello my name is $this->name<br>";
}
}
class second_class extends first_class
{
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}
$test = new second_class("son of harry");
$test->sayHello();
// print "hello my name is harry"
?>
</body>
</html>
first_class-is

programaSi,

garda,

mis

bazaze

SevqmeniT

second_class-ic. am mizniT, sakmarisi aRmoCnda misi gamocxadebisas
extends sakvanZo sityvis gamoyeneba.
vxedavT,

rom

first_class

Seicavs

konstruqtor-funqciasac.

(gavixsenoT, aseTi funqciis saxeli klasis saxels emTxveva).
sainteresoa, rom memkvidre klasis Seqmnisas avtomaturad xdeba
masSi ara marto meTodebis gadmotana, aramed konstruqtorisaTvis
Sesabamisi saxelis gansazRvrac. swored, aseTi gadawyvetilebis
gamo gaxda SesaZlebeli, koreqtulad emuSava mocemul programaSi
test-sayHello() instruqcias.

mSobeli klasis meTodebis saxecvlileba
wina magaliTSi warmoebuli klasis obieqtebi zustad iseve
iqceodnen,

rogorc

mSobeli

klasis

obieqtebi.

ra

Tqma

unda,

saWiroebis SemTxvevaSi dasaSvebia, es ase arc iyos.
magaliTad,

SevqmnaT

warmoebuli

second-class

sakuTari meTodi sayHello():
listingi 37
<html>
<head>
<title>meTodis xelaxla gansazRvra</title>
</head>
<body>
<?php

klasisaTvis
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class first_class
{
var $name = "harry";
function first_class( $n )
{
$this->name = $n;
}
function sayHello()
{
print "hello my name is $this->name<br>";
}
}
class second_class extends first_class
{
function sayHello()
{
print "I’m not going to tell you my name<br>";
}
}
$test = new second_class("son of harry");
$test->sayHello();
// beWdavs "I’m not going to tell you my name"
?>
</body>
</html>

mSobeli klasis meTodis gamoZaxeba
gamoricxuli

ar

aris,

zogjer

saWiro

Seiqnes

warmoebuli

klasis obieqtidan mSobeli klasis meTodis gamoZaxebac. obieqtze
orientirebuli daprogrameba uSvebs aseT SesaZleblobas da is
xorcieldeba martivi instruqciis safuZvelze:
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listingi 38
<html>
<head>
<title>mSobliuri klasis meTodis gamoZaxeba</title>
</head>
<body>
<?php
class first_class
{
var $name = "harry";
function first_class( $n )
{
$this->name = $n;
}
function sayHello()
{
print "hello my name is $this->name<br>";
}
}
class second_class extends first_class
{
function sayHello()
{
print "I'm not going to tell you my name --";
first_class::sayHello();
}
}
$test = new second_class("son of harry");
$test->sayHello();
/ / gamohyavs "I'm not going to tell you my name" - -Hello my name is
son of harry"
?>
</body>
</html>
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memkvidreobis gadacemis magaliTi
miznad

davisaxoT

adre

ganxiluli

Table

klasis

bazaze

SevqmnaT axali, HTMLTable-d wodebuli klasis Seqmna, romelsac
damatebiT funqciebs davakisrebT. kerZod, maTi meSveobiT moxdeba
cxrilSi

gamosatani

monacemebis

daformateba

da

ekranze

maTi

Cveulebrivi, html cxrilis saxiT asaxva. am magaliTSi momxmarebels
SeuZlia, airCios cellpadding da bgcolor atributebis mniSvnelobebi.
wina programaSi unda SevitanoT Semdegi cvlilebebi:
vacxadebT table-s memkvidre HTMLTable klass:
class HTMLTable extends Table
{
var $bgcolor;
var $cellpadding = 2;

// mniSvneloba ganisazRvreba dumiliT

}

konstruqtoris Seqmna
axlad

miRebul

klasSi

SevqmnaT

sakuTari

konstruqtori

(sawinaaRmdego SemTxvevaSi obieqtis Seqmnisas moxdeboda mSobeli
klasis konstruqtoris gamoZaxeba):
function HTMLTable ($headers, $bg="#f f f f f f ")
{
Table: :Table ($headers);
$this -> bgcolor=$bg;
}
mSobeli klasis konstruqtoris funqciebis Sesrulebis garda,
warmoebuli klasis konstruqtori Tavis Tavze iRebs obieqtis

(cxrilis)

axali

TvisebebisaTvis

argumentis

miRebisa

da

am

TvisebebisaTvis mniSvnelobis miniWebis funqciebsac.
Tu obieqtis Seqmnisas $bg argumentisaTvis mniSvneloba ar
ganisazRvreba,

maSin

mas

miecema

dumiliT

mniSvneloba (mocemul SemTxvevaSi #f f f f f f ).

gaTvaliswinebuli
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SetCellPadding meTodis damateba
klasSi davamatoT misi sakuTari meTodebic.
magaliTad,

SevqmnaT

meTodi,

romlis

gamoZaxebis

Sedegad

cellpadding TvisebisaTvis Seicvleba misTvis dumilis wesiT gaTvaliswinebuli mniSvneloba:
function SetCellPadding ($padding)
{
$this -> cellpadding = $padding;
}
Output() meTodi
dabolos,
meTodis

mogviwevs

mTlianad

mSobliur

gardaqmna,

raTa

klasSi

arsebuli

SevZloT

monacemebis

Output()
HTML

cxrilis saxiT gamotana:
function Output()
{
print "<table cellpadding=\"$this->cellpadding\" border=1>";
foreach ( $this->headers as $header )
print "<td bgcolor=\"$this->bgcolor\"><b> $header </b></td>";
foreach ( $this->table_array as $row->$cells )
{
print "<tr>";
foreach ( $cells as $cell )
print "<td bgcolor=\"$this->bgcolor\"> $cell</td>";
print "/<tr>";
}
print "</table>";
}
damatebiT imisa, rac xdeboda mSobliur klasSi, aq gaTvaliswinebulia cellpadding da bgcolor atributebis formirebac.
dasasrul, mTliani programa da misi muSaobis Sedegi aseTi
saxiT warmogvidgeba:
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listingi 39
<html>
<head>
<title> Table da HTMLTable klasebi </title>
</head>
<body>
<?php
class Table
{
var $table_array = array();
var $headers =array ();
var $cols;
function Table ($headers )
{
$this->headers = $headers;
$this->cols = count ( $headers );
}
function addRow ( $row )
{
if ( count ($row) != $this->cols )
return false;
array_push($this->table_array, $row);
return true;
}
function addRowAssocarray( $row_assoc )
{
if ( count ($row_assoc) != $this->cols )
return false;
$row = array();
foreach ( $this->headers as $header )
{
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if ( ! isset( $row_assoc[$header] ))
$row_assoc[$header] = " ";
$row[] = $row_assoc[$header];
}
array_push($this->table_array, $row);
}
function output ()
{
print "<pre>";
foreach ( $this->headers as $header )
print "<B>$header</B> ";
print "\n";
foreach ( $this->table_array as $y )
{
foreach ( $y as $xcell )
print "$xcell ";
print "\n";
}
print "</pre>";
}
}
class HTMLTable extends Table
{
var $bgcolor;
var $cellpadding = "2";
function HTMLTable ( $headers, $bg="#ffffff" )
{
Table::Table($headers);
$this->bgcolor=$bg;
}
function setCellpadding( $padding )
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{
$this->cellpadding = $padding;
}
function output ()
{
print "<table cellpadding= \"$this->cellpadding\" border =1>";
foreach ( $this->headers as $header )
print "<td bgcolor=\”$this->bgcolor\”><b> $header </b></td>";
foreach ( $this->table_array as $row->$cells )
{
print "<tr>";
foreach ( $cells as $cell )
print "<td bgcolor=\"$this-> bgcolor\"> $cell</td>";
print "</tr>";
}
print "</table>";
}
}
$test = new HTMLTable( array( "a", "b", "c"), "#00FF00");
$test->setCellpadding( 7 );
$test->addRow( array(1,2,3));
$test->addRow( array(4,5,6));
$test->addRowAssocArray ( array ( b=>0, a=>6, c=>3 ));
$test->output();
?>
</body>
</html>
programis muSaobis Sedegad ekranze aisaxeba Semdegi cxrili:
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დავალება:
ოპერატორების
კომენტარები.

a

b

c

1

2

3

4

5

6

6

0

3

ზემოთ მოტანილ პროგრამაში შეიტანეთ ცალკეული
და/ან მათი ჯგუფების დანიშნულების აღმნიშვნელი

formebTan muSaoba
jer gavixsenoT globaluri cvladebis daniSnuleba da aRvniSnoT, rom PHP-Si TiToeuli globaluri cvladi inaxeba CaSenebul
asocirebul $GLOBALS masivSi, romelSic arsebul elementebs,
qvemoT naCvenebi wesiT, funqciidanac SeiZleba mivmarToT, adre
ganxiluli
global
instruqciis
gamoyenebis
gareSe
(masivis
elementisaTvis indeqsis rols asrulebs cvladis saxeli).
mogvyavs am SesaZleblobis mailustrirebeli magaliTi
listingi 40
<?php
function test() {
$foo = "მე გახლავართ ლოკალური ცვლადი.";
echo '$foo ცვლადის მნიშვნელობა გლობალურ სივრცეში არის: ' .
$GLOBALS["foo"] . "\n";
echo '$foo ცვლადის მნიშვნელობა მიმდინარე ხედვის არეში არის: ' . $foo .
"\n";
}
$foo = "მე გახლავართ გლობალური ცვლადი.";
test();
?>
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programis Sesrulebis Sedegi iqneba:
$foo

ცვლადის მნიშვნელობა გლობალურ სივრცეში არის:

მე გახლავართ

გლობალური ცვლადი.
$foo ცვლადის მნიშვნელობა მიმდინარე ხედვის არეში არის:

მე გახლავართ

ლოკალური ცვლადი.

SeniSvna: mivaqcioT yuradReba, Tu rogor aRiqvams PHP–s
interpretatori cvladebis mniSvnelobebs calmag da ormag frCxilebSi, aseve - maT gareSe.
moviyvanoT $GLOBALS masivisadmi mimarTvis sxva magaliTic:
listingi 40_1

<?php
$x = 5;
$y = 10;
function myTest() {
$GLOBALS['y'] = $GLOBALS['x'] + $GLOBALS['y'];
}
myTest();
echo $y; // 15
?>
axla vnaxoT, Tu rogor xerxdeba $GLOBALS masivSi arsebuli
cvladebis CaTvaliereba:
listingi 41
<htmlL>
<head>
<title> $GLOBALS masivis CaTvaliereba </title>
</head>
<body>
<?php
$user1 = "Bob";
$user2 = "Harry";
$user3 = "Mary";
foreach ( $GLOBALS as $key=>$value )
{
print "\$GLOBALS[\"$key\"] == $value<br>";
}
?>
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</body>
</html>
sistemurTan erTad ekranze aisaxeba
gamocxadebuli 3 globaluri cvladic:

Cven

mier

programaSi

$GLOBALS["GLOBALS"] = Array
$GLOBALS["user1"] = Bob
$GLOBALS["user2"] = Harry
$GLOBALS["user3"] = Mary
$GLOBALS["value"] = Mary
$GLOBALS["key"] = value
$GLOBALS masivSi arsebul, winaswargansazRvrul
superglobalur cvladebsac uwodeben.

cvladebs

vnaxeT, rom es cvladebi xelmisawvdomi arian programis
nebismieri adgilidan. arsebobs sxva superglobaluri cvladebic,
magaliTad, $_POST, S_GET, S_SERVER (ix. danarTi) da sxv. maT
Semdgom gavecnobiT.

momxmareblis mier Sevsebuli formis
damuSavebis programa
jer SevqmnaT
formis Sevseba:

kodi

Web-furclisaTvis,

romelzec

moxdeba

listingi 42
<html>
<body>
<form action="welcome.php" method="post">
სახელი: <input type="text" name="name"><br/>
E-მაილი: <input type="text" name="email"><br/>
მისამართი: <textarea name="address" rows="5" cols="40"></textarea>
<input type="submit">
</form>
</body>
</html>
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am martiv formaSi ganlagebulia "name"
da “email” saxelis
mqone teqsturi velebi, SedarebiT meti moculobis teqstebisaTvis
textarea tipis "address" saxelwodebis veli da monacemTa gadacemis
Rilaki "submit".
formis Sevsebis Semdeg "submit" Rilakze dawkapunebiT gamoiZaxeba mimdinare saqaRaldeSi myofi welcome.php programa,
romelic daamuSavebs formidan gadacemul monacemebs:
listingi 43
<html>
<body>
მოგესალმებით <?php echo $_POST["name"]; ?>!<br/>
თქვენი ელფოსტის მისამართია: <?php echo $_POST["email"]; ?><br/>
თქვენი მისამართია: <?php echo $_POST["address"]; ?>
</body>
</html>
zemoT moyvanil programas principuli siaxle axasiaTebs _
misi

gamoZaxeba

xdeba

ara

uSualod,

aramed

HTML-formidan.

programa sruldeba serverze.
formidan
gadacemul
monacemebs
cvladebis meSveobiT iReben.

programebi

globaluri

SesaZlebelia igive monacemebi programidan programas gadaeces
GET meTodiTac. aseT SemTxvevaSi brouzeris samisamarTo ubanSi
gadasacemi monacemebi aRar Cans da, usafrTxoebis dacvis TvalsazrisiT, aseTi midgoma ukeTesad iTvleba.
listingi 42_1
<html>
<body>
<form action="welcome.php" method="get">
სახელი: <input type="text" name="name"><br/>
E-მაილი: <input type="text" name="email"><br/>
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მისამართი: <textarea name="address" rows="5" cols="40"></textarea>
<input type="submit">
</form>
</body>
</html>

listingi 43_1
<html>
<body>
მოგესალმებით <?php echo $_GET["name"]; ?>!<br/>
თქვენი ელფოსტის მისამართია: <?php echo $_GET["email"]; ?><br/>
თქვენი მისამართია: <?php echo $_GET["address"]; ?>
</body>
</html>

mravali mniSvnelobis mqone elementebis damuSaveba
ganvixiloT iseTi SemTxveva, roca momxmarebeli programas
gadascems erT elementTan dakavSirebul ramdenime mniSvnelobas,
magaliTad, CamoSlad siaSi arCeuli ramdenime produqtis dasaxelebas, myidvelis gvars da a.S.
es amocana Semdegnairad wydeba – elementis saxelis Semdeg
unda daisvas carieli kvadratuli frCxilebi:
listingi 44
<html>
<head>
<title> HTML ფორმა Select ტეგით </title>
</head>
<body>
<form action="welcome.php" method="post">
<input type="text" name ="user">
<br/>
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<textarea name="address" rows="5" cols="40"></textarea>
<br/>
<select name="produqts[]" multiple>
<option>ვაშლი
<option>ატამი
<option>გოგრა
<option>კომბოსტო
</select>
<br/>
<input type="submit" value="hit it!">
</form>
</body>
</html>
select tegSi gadasacemi elementisaTvis products saxeli rom
migveniWebina, maSin programa daamuSavebda siaSi SerCeul mxolod
erT mniSvnelobas, products[] saxeli ki uzrunvelyofs am programisaTvis momxmareblis mier arCeuli mniSvnelobebis gadacemas
$products masivis saxiT.
gamoZaxebul programas SeiZleba aseTi saxe hqondes:
listingi 45
<html>
<head>
<title> წინა ფაილიდან გადმოცემული მონაცემების დამუშავება </title>
</head>
<body>
<?php
echo 'თქვენი სახელია: <b>' . $_POST["user"] . '</b><BR/>';
echo 'თქვენი მისამართია: ' . $_POST["address"] . '<BR/><BR/>';
echo 'არჩეული პროდუქტებია: ';
echo "<ul>\n\n";
foreach ( $_POST["produqts"] as $_POST["value"] )
{
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echo '<li>' . $_POST["value"] . '<BR/>';
}
echo "</ul>";
?>
</body>
</html>
select-is garda, erTi saxis ramdenime mniSvnelobis gadacema
sxva elementebsac SeuZliaT (magaliTad, erTi saxelis qveS gaerTi-

anebul almebis mimdevrobas).

HTML-teqstisa da PHP-programebis

erT furcelze ganlageba
zogjer, Tu es SesaZlebelia, umjobesia HTML teqsti da PHP
programa erT Web-furcelze ganvalagoT, magaliTad, maSin, roca
formis Sevseba ramdenjerme xdeba. igulisxmeba SemTxveva, roca
programa teqstisgan gancalkevebulia da ara masSi mraval “naWrad”
gafantuli, rac mis wakiTxvas arTulebs.
SevqmnaT skolamdeli asakis bavSvebisaTvis programa, romelic «Caifiqrebs» ricxvs da pasuxobs SekiTxvaze _ momxmareblis
mier misTvis gadacemuli ricxvi metia Tu naklebi am ricxvze.
daviwyoT HTML formis Seqmna. is Seicavs erTaderT teqstur
vels. aseT SemTxvevaSi formis gadasacemad Tanamedrove brouzerebs aRar sWirdebaT Submit Rilakis arseboba – miznis misaRwevad sakmarisia <Return> klaviSze xelis daWera.
Semdeg, action elementSi php programuli failis nacvlad
miTiTebulia $PHP_SELF cvladi. maSasadame, formis Sevsebis
Semdeg programis mier mimarTva xdeba sakuTari Tavisadmi:
listingi 46
<html>
<head>
<title> თავისი თავის გამომძახებელი HTML ფორმა </title>
</head>
<body>
<form action="<?php print $_SERVER['PHP_SELF'] ?>" method="POST">
შეიტანეთ რიცხვი: <input type="text" name="guess">
</form>
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</body>
</html>
cxadia, ekranze araferi aisaxeba (garda formis elementSi
arsebuli Setanis velisa), ris gamoc Semdegi nabiji iqneba imave
Web-furcelze php-programis teqstis damateba.
amjerad vaCvenoT cvladis gamoyenebis ufro “Sinaarsobrivi”
magaliTi:
<?php
if(isset($_POST['submit']))
{
$name = $_POST['name'];
echo "მომხმარებელმა შეტანის ველის მეშვეობით სერვერს გაუგზავნა
სახელი: <b> $name </b>";
echo

"<br>შეგიძლიათ

ფორმა

გამოიყენოთ

ახალი

სახელის

გადასაგზავნად.";
}
?>
<form method="post" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>">
<input type="text" name="name"><br>
<input type="submit" name="submit" value="Submit Form"><br>
</form>
qvemoT moyvanil amocanaSi ki momxmarebelma unda gamoicnos
kompiuteris mier Cafiqrebuli ricxvi. uSedegod damTavrebuli
yoveli cdis Semdeg xelaxla xdeba php programis gamoZaxeba.
amocana Semdegnairad wydeba:
pirvel rigSi, unda ganisazRvros ricxvi, romelic momxmarebelma unda gamoicnos. realur (arasacdel) programaSi, cxadia,
SemTxveviTi ricxvis generirebas movaxdendiT. amjerad, am saqmes
ufro martivad vwyvetT _ cvlads pirdapir vaniWebT mniSvnelobas.
amis Semdeg unda gairkves, momxmarebelma pirvelad mimarTa
Web-furcels, Tu forma ukve Seavso da is ganmeorebiT gamoiZaxa.
am kiTxvaze pasuxi imis da mixedviT gaicema, gansazRvrulia Tu ara
$guess globaluri cvladi. gavixsenoT, am sqemaSi gvexmareba isset()
CaSenebuli funqcia.
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Semdeg ki pirobebis Semmowmebel operatorebSi garkveva
sirTules aRar warmoadgens.
Tu momxmarebeli pirvelad moxvda Web-furcelze, maSin,
cxadia, $guess cvladi gansazRvruli ver iqneba da $message
striqonSi Segvaqvs misalmebis gamomxatveli striqoni. sawinaaRmdego SemTxvevaSi xdeba Semowmeba, aWarbebs Tu ara $guess
cvladis mniSvneloba winaswar aRebul ricxvs da amisda mixedviT,
momxmarebels miewodeba Sesabamisi Setyobineba $messaqe cvladis
meSveobiT.
listingi 47
<html>
<head>
<title>რიცხვის გამოცნობა</title>
</head>
<body>
<?php if ( ! isset( $guess ) )
{
$message = "მოგესალმებით! აბა, გამოიცანით, რომელი მთელი რიცხვი
ჩავიფიქრე!<br><br><br>";
echo $message;
}
?>
<form action=<?php print $_SERVER['PHP_SELF'] ?> method="POST">
აკრიფეთ რაიმე მთელი რიცხვი: <input type="text" name="guess">
</form>
</body>
</html>
<?php
$num_to_guess = 42;
$message = " ";
$guess = (isset($_POST['guess']) ? $_POST['guess'] : null);
if ( $guess > $num_to_guess )
{

83

$message = "თქვენ მიერ ნავარაუდევი რიცხვი ($guess) აჭარბებს ჩემ
მიერ ჩაფიქრებულს! <br> გაითვალისწინეთ ეს და კიდევ სცადეთ გამოცნობა!
<br><br><br> ";
}
elseif ( $guess < $num_to_guess )
{
$message = "თქვენ მიერ ნავარაუდევი რიცხვი ($guess) მცირეა ჩემ მიერ
ჩაფიქრებულზე!<br>
გაითვალისწინეთ
ეს
და
კიდევ
სცადეთ
გამოცნობა!<br><br><br>";
}
else
{
$message = "<br>გილოცავთ! თქვენ გენიოსი ბრძანდებით!";
echo $message;
exit;
// აღარ ხდება პროგრამის მიერ თავისი თავის ხელახლა
გამოძახება! გაანალიზეთ ამ ოპერატორის გარეშე როგორი შედეგი გვექნებოდა
და შეამოწმეთ ნავარაუდევი!
}
echo $message;
?>
დავალება:

ეს პროგრამა ასრულებს მასზე დაკისრებულ ფუნქციას, მაგრამ აქვს
რამდენიმე ნაკლი. დააფიქსირეთ ისინი, გაანალიზეთ და გამოასწორეთ
მოდიფიცირებულ ვარიანტში (ვარიანტებში).
მოგვყავს ამავე ამოცანის გადაწყვეტის ერთ-ერთი გაუმჯობესებული
ვარიანტი:
listingi 47_1
<html>
<head>
<title>რიცხვის გამოცნობა_1</title>
</head>
<body>
<center>
<h2>მოგესალმებით! <br>
<h3>აბა, გამოიცანით, რომელი მთელი რიცხვი ჩავიფიქრე!</h3></h2>
</center>
<form action=<?php print $_SERVER['PHP_SELF'] ?> method="POST">
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აკრიფეთ რაიმე მთელი რიცხვი: <input type="text" name="guess">
</form>
</body>
</html>
<?php
$num_to_guess = 42;
$message = " ";
$guess = (isset($_POST['guess']) ? $_POST['guess'] : null);
if ( ! isset( $guess ) )
{
$message = "დაიწყეთ!<br><br><br>"; // შეტყობინება გამოვა მხოლოდ
პირველ ჯერზე ანუ რიცხვის აკრეფვის დაწყებამდე!
}
elseif ( $guess > $num_to_guess )
{
$message = "თქვენ მიერ ნავარაუდევი რიცხვი ($guess) აჭარბებს ჩემ
მიერ ჩაფიქრებულს! <br> გაითვალისწინეთ ეს და კიდევ სცადეთ გამოცნობა!
<br><br><br> ";
}
elseif ( $guess < $num_to_guess )
{
$message = "თქვენ მიერ ნავარაუდევი რიცხვი ($guess) მცირეა ჩემ მიერ
ჩაფიქრებულზე!<br>
გაითვალისწინეთ
ეს
და
კიდევ
სცადეთ
გამოცნობა!<br><br><br>";
}
else
{
$message = "<br/><center><strong>გილოცავთ!
ბრძანდებით!</strong></center>";
echo $message;
exit;
}
echo $message;
?>

თქვენ

გენიოსი

85

mdgomareobis dasafiqsireblad
damaluli velebis gamoyeneba
davuSvaT, gvsurs davimaxsovroT, Tu ramdeni cda gamoiyena
momxmarebelma.Aam saqmeSi SegviZlia e.w. damaluli veli davixmaroT.
is teqsturi velia, romelic ekranze uSualod ar aisaxeba.
vaCvenoT, Tu rogor SeiZleba moxdes Web-furcelze aseTi
velis damateba da PHP-programiT misi damuSaveba:
listingi 48
<?php
echo "<center><h2>მოგესალმებით! <br> <h3>აბა, გამოიცანით, რომელი
მთელი რიცხვი ჩავიფიქრე!</h3></h2></center>";
$num_to_guess = 42;
$message = " ";
$guess = (isset($_POST['guess']) ? $_POST['guess'] : null);
$num_tries = (isset($_POST['num_tries']) ? (++$_POST['num_tries']) : 0);
echo "ცდათა რიცხვია " . $num_tries . "<br/></br/>";
if ( ! isset( $guess ) )
{
$message = "დაიწყეთ!<br><br><br>";
}
elseif ( $guess > $num_to_guess )
{
$message = "თქვენ მიერ ნავარაუდევი რიცხვი ($guess) აჭარბებს ჩემ
მიერ ჩაფიქრებულს! <br> გაითვალისწინეთ ეს და კიდევ სცადეთ გამოცნობა!
<br><br><br> ";
}
elseif ( $guess < $num_to_guess )
{
$message = "თქვენ მიერ ნავარაუდევი რიცხვი ($guess) მცირეა ჩემ მიერ
ჩაფიქრებულზე!<br>

გაითვალისწინეთ

გამოცნობა!<br><br><br>";
}

ეს

და

კიდევ

სცადეთ
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else
{
$message

=

"<br/><center><strong>გილოცავთ!

თქვენ

გენიოსი

ბრძანდებით!</strong></center>";
echo $message;
exit;
}
echo $message;
?>
<html>
<head>
<title>რიცხვის გამოცნობა_3</title>
</head>
<body>
<form action=<?php print $_SERVER['PHP_SELF'] ?> method="POST">
აკრიფეთ რაიმე მთელი რიცხვი: <input type="text" name="guess" >
<input type="hidden" name="num_tries" value="<?php echo $num_tries ?>" >
</form>
</body>
</html>
vxedavT, rom formaSi davamateT num_tries saxelis mqone
damaluli veli (velis tipze migviTiTebs type = ”hidden” atributi).
mis value atributs amgvarad vaZlevT mniSvnelobas:
value = "<?php print $num_tries ?> "
aseve viqceviT guess velisTvisac. masac imave wesiT vaniWebT
mniSvnelobas:
value = "<?php print $guess ?> "
magram, ramdenadac es veli damaluli araa, ekranze aisaxeba
misi mniSvnelobac anu is mniSvneloba, romelic bolo cdaze
Seitana momxmarebelma am velSi. Sedegad, momxmarebels uadvildeba
axali arCevanis gakeTeba, velSi arsebuli mniSvnelobis koreqtirebis meSveobiT.
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programas dasawyisSi emateba Semowmebis operatori, romelic,
Tu $num_tries globaluri cvladi Seqmnilia, 1-iT zrdis mis
mniSvnelobas, sawinaaRmdego SemTxvevaSi qmnis cvlads da aniWebs
nulovan mniSvnelobas.

klientis gadarTva sxva Web-furcelze
serveridan klientis mier programis gamoZaxebis SemTxvevaSi
mas
avtomaturad
gadmoegzavneba
gadmocemuli
Web-furclis
Sesaxeb informaciis Semcveli saTauri, romelSic arsebuli
informacia, Tu specialur zomebs ar mivmarTeT, ekranze ar
aisaxeba - am informacias iyenebs brouzeri.
ai, tipuri saTauris magaliTi, romelsac PHP-programa brouzers ugzavnis (SesaZlebelia meti informaciis gadacemac):
listingi 49
HEAD /matt/php-book/forms/eg9.1.php HTTP/1.0
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 09 Feb 2005 17:23:45 QMT
Server: Apache/1.3.9 (UNIX) PHP 4.0
Connection: close
Content-Type: text/html
Semdeg, Cven mier zemoT ganxilul programebs erTi aseTi
naklic aqvs _ maT maSinac gamohyavs ekranze Sesavsebi forma, roca
klientma ricxvi ukve gamoicno. SesaZlebelia am programebis
Sedegnairad
gadakeTeba - ricxvis gamocnobis SemTxvevaSi
momxmarebeli
gadavrToT
im
WEB-furcelze,
romelzec
ganTavsebuli
iqneba
mxolod
milocvis
teqstis
Semcveli
Setyobineba. am mizniT viyenebT header() funqcias, romelsac
argumentad gadaecema Sesabamisi kontentis, davuSvaT, congrats.html
saxelwodebis faili.
mogvyavs programis modificirebuli fragmentis magaliTi:
<?php
----------------------------else
{
header ( "milocva.html" );
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exit;
}
----------------------------?>
aqve aRvniSnavT, rom, programuli komponentebis instalaciis
Taviseburebebidan
gamomdinare,
header("Location:
congrats.html")
operatori zogjer sasurvel Sedegs ver iZleva. aseT SemTxvevaSi
problema wydeba cota ufro rTuli gziT:
<?php
----------------------------/* Redirect to a different page in the current directory that was requested */
$host = $_SERVER['HTTP_HOST'];
$uri = rtrim(dirname($_SERVER['PHP_SELF']), '/\\');
$extra = congrats.php';
header("Location: http://$host$uri/$extra");
exit;
----------------------------?>
mogvyavs modificirebuli programis magaliTi, romelSic
header() funqciis daxmarebiT momxmarebels vatyobinebT milocvis
teqstis Semcveli saitis misamarTs:
listingi 50
<html>
<head>
<title> რიცხვის გამოცნობა </title>
</head>
<body>
<center><h2>მოგესალმებით! <br> <h3>აბა,
მთელი რიცხვი ჩავიფიქრე!</h3></h2></center>

გამოიცანით,

რომელი

<form action=<?php print $_SERVER['PHP_SELF'] ?> method="POST">
აკრიფეთ რაიმე მთელი რიცხვი: <input type="text" name="guess">
<input type="hidden" name="num_tries" value="<?php echo $num_tries
?>" >
</form>
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</body>
</html>
<?php
$num_to_guess = 42;
$message = " ";
$guess = (isset($_POST['guess']) ? $_POST['guess'] : null);
if ( ! isset( $guess ) )
{
$message = "დაიწყეთ!<br><br><br>"; // შეტყობინება გამოვა მხოლოდ
პირველ ჯერზე ანუ რიცხვის აკრეფვის დაწყებამდე!
}
elseif ( $guess > $num_to_guess )
{
$message = "თქვენ მიერ ნავარაუდევი რიცხვი ($guess) აჭარბებს ჩემ
მიერ ჩაფიქრებულს! <br> გაითვალისწინეთ ეს და კიდევ სცადეთ გამოცნობა!
<br><br><br> ";
}
elseif ( $guess < $num_to_guess )
{
$message = "თქვენ მიერ ნავარაუდევი რიცხვი ($guess) მცირეა ჩემ მიერ
ჩაფიქრებულზე!<br> გაითვალისწინეთ ეს და კიდევ სცადეთ გამოცნობა!
<br><br><br>";
}
else
{
/* Redirect to a different page in the current directory that was requested */
$host = $_SERVER['HTTP_HOST'];
$uri = rtrim(dirname($_SERVER['PHP_SELF']), '/\\');
$extra = 'milocva.php';
header("Location: http://$host$uri/$extra");
exit;
}
echo $message;
?>
moviyvanoT milocvis furclis Semcvelobis kodic:
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listingi 50_1
<html>
<head>
<title> მილოცვის ფურცელი</title>
<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
<?php
echo "<center><h1><strong>გილოცავთ! თქვენ გენიოსი
ბრძანდებით!</strong></h1></center>";
?>
</body>
</html>
php

ena SesaZleblobas iZleva, masze dawerilma programam

gamoiyenos Javascript enis konstruqciebic. movaxdinoT ricxvis
gamocnobis programis modificireba am SesaZleblobis demonstrirebisaTvis:
<html>
<head>
<title>რიცხვის გამოცნობის პროგრამაში Javascript-ის გამოყენება</title>
</head>
<body>
<div id="ABC">
<form action=<?php print $_SERVER['PHP_SELF']; ?> method="POST">
<center><strong>აბა,

გამოიცანით,

რომელი

მთელი

რიცხვი

ჩავიფიქრე!</strong></center>
<br><br>აკრიფეთ რაიმე მთელი რიცხვი: <input type="text" name="guess">
</form>
</div>
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<?php
$num_to_guess = 42;
$message="";
$guess = (isset($_POST['guess']) ? $_POST['guess'] : null);
if ( ! isset( $guess ) )
{
$message = "დაიწყეთ!<br><br><br>"; // შეტყობინება გამოვა მხოლოდ პირველ
ჯერზე ანუ რიცხვის აკრეფვის დაწყებამდე!
}
elseif ( $guess > $num_to_guess )
{
$message = "თქვენ მიერ ნავარაუდევი რიცხვი ($guess) აჭარბებს ჩემ მიერ
ჩაფიქრებულს! <br/> გაითვალისწინეთ ეს და კიდევ სცადეთ გამოცნობა!
<br/><br/><br/> ";
echo $message;
}
elseif ( $guess < $num_to_guess )
{
$message = "თქვენ მიერ ნავარაუდევი რიცხვი ($guess) მცირეა ჩემ მიერ
ჩაფიქრებულზე!<br/>

გაითვალისწინეთ

ეს

და

კიდევ

სცადეთ

გამოცნობა!<br/><br/><br/>";
echo $message;
}
else
{ // მივაქციოთ ყურადღება, თუ როგორ ხდება ქვემოთ სკრიპტის მეშვეობით
კოდში ცვლილებების შეტანა!
$message = "<script> document.getElementById('ABC').innerHTML =
'<center><strong>გილოცავთ, თქვენ გენიოსი ბრძანდებით!</strong></center>';
</script>";
echo $message;
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}
?>
</body>
</html>

failebis serverze gadasacemad
saWiro formebi da programebi
Tu gvsurs HTML-formis daxmarebiT serverze raime faili
gadavagzavnoT (magaliTad, GIF formatis naxati), formaSi Sesabamis
velebTan erTad unda gaviTvaliswinoT enctype argumentic:
enctype = "multipart/form-data";
formaSi aucilebelia gaviTvaliswinoT max_file_size saxelis
mqone damaluli velic, romelSic miTiTebuli iqneba gadasacemi
failis SesaZlo maqsimaluri sigrZe (is ar unda aRematebodes
php.ini failSi naCveneb zomas, romelic, Cveulebriv, 2 megabaitis
tolia). mas mosdevs INPUT elementi, gankuTvnili TviT failis
gadacemisaTvis. fails SegviZlia davarqvaT nebismieri saxeli:
listingi 51
<html>
<head>
<title> ფაილის გადასაცემი მარტივი ფორმა </title>
</head>
<body>
<form enctype="multipart/form-data"
action="<? print $PHP_SELF ?>" metod="POST">
<input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="55555">
<input type="file" name="fupload">
<input type="submit" value="upload!" >
</form>
</body>
</html>
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vxedavT, rom forma imave furcels gamoiZaxebs, romelzec
TviTon aris Cawerili. es saWiroa im php-programisadmi mimarTvisaTvis, romelic gadacemul fails daamuSavebs.
serverze gadacemis Semdeg fails mieniWeba unikaluri saxeli
da Seinaxeba droebiTi failebis katalogSi (UNIX-Si, Cveulebriv, es
katalogia /tmp). failisken mimavali mTeli gza Caiwereba im
globalur cvladSi, romlis saxeli emTxveva failis gadamcemi
velis saxels. maSasadame, mocemul SemTxvevaSi es iqneba $fupload.
PHP serverze gadacemuli failis Sesaxeb sxva informaciebsac
inaxavs garkveuli wesiT saxeldebul Semdeg globalur cvladebSi:
cvladis saxeli

aRwera

magaliTi

$fupload

gza droebiT failamde

/tmp/php5Pq3fu

$fupload_name

gadacemuli failis saxeli

test.gif

$fupload_size

failis sigrZe baitebSi

5555

$fupload_type

failis tipi MIME sistemaSi

image/gif

formis daxmarebiT SesaZlebelia erTdroulad ramdenime
failis gadacemac. maTTvis servers damatebiTi cvladebi aqvs
gaTvaliswinebuli (am sakiTxs aq ar ganvixilavT).
axla ki davweroT programa, romelic ekranze gamoitans informacias gadacemuli failis Sesaxeb (Tu failis gafarToeba iqneba
GIF, maSin ekranze naxatic aisaxeba):

listingi 52
<html>
<head>
<title> gadacemuli failis damuSavebis programa </title>
</head>
<?php
$file_dir= "/home/matt.htdocs/uploads";
$file_url= "http://www.corrosive.co.uk/matt/uploads";
if (isset( $fupload ) )
{
print "path: $fupload<br>\n";
print "path: $fupload_name<br>\n";
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print "path: $fupload_size bytes<br>\n";
print "path: $fupload_type<p>\n\n";
if ($fupload_type == "image/gif")
{
copy ($fupload, "$file_dir/$fupload_name") or die ("Couldn't copy");
print "<img src=\"$file_url/$fupload_name\"><p>\n\n";
}
}
?>
<body>
<form enctype="multipart/form-data" action="<?php print $PHP_SELF ?>"
method="POST">
<input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="51200">
<input type="file" name="fulpload"><br>
<input type="submit" value="Send file!">
</form>
</body>
</html>
Tavdapirvelad

programa

amowmebs,

gansazRvrulia

Tu

ara

$fupload cvladi. Tu es piroba Sesrulebulia, faili gadacemuli
aris serverisaTvis, mis Sesaxeb informacia Cawerilia globalur
cvladebSi da ekranze gamodis 4 cvladis saxelebis da mniSvnelobebis amsaxveli informacia.
Semdeg mowmdeba, $fupload_type cvladSi mocemuli tipi emTxveva
Tu ara “image/gif”-s. dadebiTi pasuxis SemTxvevaSi xdeba droebiTi
katalogidan Cven mier arCeul katalogSi failis kopireba. Copy()
funqcia moiTxovs or arguments: gzas sawyis failamde da mis axal
mdebareobas

(failis

saxelis

CvenebasTan

erTad).

pirveli

gansazRvrulia $fupload cvladSi, xolo axali mdebareoba naCvenebia
programis dasawyisSive $file_dir cvladSi.
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failebTan muSaoba
teqsturi failebiT manipulireba
Tavdapirvelad SevqmnaT raime teqsturi faili, magaliTad,
teqsti.txt saxelis mqone da ganvaTavsoT is სერვერზე imave
saqaRaldeSi, romelSic CavwerT masTan momuSave php programebs

(cxadia, SesaZlebelia failis ganTavseba serveris nebismier sxva
adgilze an internetidan gamoZaxebac).
SevitanoT teqstur failSi ramdenime striqoni:
AJAX = Asynchronous JavaScript and XML
CSS = Cascading Style Sheets
HTML = Hyper Text Markup Language
PHP = PHP Hypertext Preprocessor
SQL = Structured Query Language
SVG = Scalable Vector Graphics
XML = EXtensible Markup Language
am failis Semcveloba ekranze SeiZleba gamovitanoT Semdegi
operatoriT:
<?php
echo readfile("teqsti.txt");
?>
gavuSvaT programa Sesrulebaze da davinaxavT, rom striqonebi
ekranze erTmaneTze gadabmulad aisaxeba.
saerTod, failebiT manipulirebisas amjobineben ara readfile(),
aramed fopen() funqciis gamoyenebas. aseT SemTxvevaSi parametrebis
gadacemis gziT meti SesaZleblobebiT vsargeblobT.
mogvyavs am funqciis gamoyenebis magaliTi (meore parametri
gansazRvravs failTan muSaobis reJims):
<?php
$myfile = fopen("teqsti.txt", "r") or die("Unable to open file!");
echo fread($myfile,filesize("teqsti.txt"));
fclose($myfile);
?>
vxedavT, rom Tu failis gaReba ver xerxdeba, programa gascems
Sesabamis Setyobinebas.
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fopen () funqciisaTvis gadacemuli meore, r parametris mniSvneloba (Open a file for read only) failis mxolod wakiTxvaze iZleva
nebas (anu masSi cvlilebebis Setana akrZalulia). amis Semdeg
kursori gadaadgildeba failis dasawyisSi.
meore parametrma SeiZleba miiRos sxva mniSvnelobebic:
 w (Open a file for write only) - faili sufTavdeba CawerisaTvis.
Tu is ar arsebobs, iqmneba da kursori gadaadgildeba failis
dasawyisSi.
 a (Open a file for write only) – arsebuli faili ar iSleba.
kursori eqceva failis boloSi. Tu faili ar arsebobs, is
iqmneba.
 x (Creates a new file for write only) – faili iqmneba da ixsneba
mxolod informaciis Casawerad. Tu faili aseTi saxeliT ukve
arsebobs,
pasuxad
gvibrundeba
false,
Tumca
programa
funqcionirebas agrZelebs.
 r+ (Open a file for read/write) - faili iReba
CawerisaTvis. kursori gadadis failis saTaveSi.

wakiTxva-

 w+ (Open a file for read/write) – es varianti w reJimisgan imiT
gansxvavdeba, rom mocemul SemTxvevaSi damatebiT SesaZlebelia failis Semcvelobis wakiTxvac.
 a+ (Open a file for read/write) – a reJimisgan imiT gansxvavdeba,
rom
aq
damatebiT
nebadarTulia
failis
Semcvelobis
wakiTxvac.
 x+ (Creates a new file for read/write) – x reJimisgan is
ganasxvavebs, rom am SemTxvevaSi damatebiT SesaZlebelia
failis Semcvelobis wakiTxvac.
qvemoT mogvyavs php-programis failebTan muSaobis magaliTebi:
<?php
$myfile = fopen("teqsti.txt", "r");
// ჩავწეროთ რაიმე შესრულებადი კოდი...
fclose($myfile);
?>
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<?php
$myfile = fopen("teqsti.txt", "r") or die("Unable to open file!");
echo fgets($myfile)."<br/>"; // გამოჰყავს თითო-თითო სტრიქონი
echo fgets($myfile)."<br/>"; // გამოჰყავს მეორე სტრიქონი და ა.შ.
echo fgets($myfile)."<br/>";
fclose($myfile);
?>
feof () funqcia amowmebs, miRweuli iqna Tu ara failis bolo
(EOF). ciklSi am funqciis gamoyeneba upriania maSin, rodesac
gadasarCev simravleSi elementebis raodenoba winaswar cnobili ar
aris.
qvemoT mogvyavs aRniSnuli funqciiT sargeblobis magaliTi:
<?php
$myfile = fopen("teqsti.txt", "r") or die("Unable to open file!");
// გამოდის თითო-თითო სტრიქონი ფაილის ბოლომდე (end-of-file)
while(!feof($myfile)) {
echo fgets($myfile) . "<br>";
}
fclose($myfile);
?>
programis Sesrulebis Sedegi iqneba:

AJAX = Asynchronous JavaScript and XML
CSS = Cascading Style Sheets
HTML = Hyper Text Markup Language
PHP = PHP Hypertext Preprocessor
SQL = Structured Query Language
SVG = Scalable Vector Graphics
XML = EXtensible Markup Language
fgetc() funqcia ki failidan erTmaneTis miyolebiT kiTxulobs
TiTo-TiTo simbolos. feof()-s funqcias, cxadia, aqac igive roli
akisria.

98

mogvyavs fgetc() funqciiT sargeblobis magaliTi:
<?php
$myfile = fopen("teqsti.txt", "r") or die("Unable to open file!");
// თითო-თითო სიმბოლოს გამოტანა, სანამ არ გავალთ ფაილის ბოლომდე
while(!feof($myfile)){
echo fgetc($myfile);
}
fclose($myfile);
?>

amjerad ekranze miviRebT aseT suraTs:
AJAX = Asynchronous JavaScript and XML CSS = Cascading Style Sheets HTML =
Hyper Text Markup Language PHP = PHP Hypertext Preprocessor SQL = Structured
Query Language SVG = Scalable Vector Graphics XML = EXtensible Markup Language
SeniSvna: failebTan momuSave yvela funqciis Sesaswavlad ix.
danarTi 6, xolo bolo cvlilebebTan gasacnobad saiti:
https://www.w3schools.com/php/php_ref_filesystem.asp

failebis CarTva PHP-dokumentSi
nebismier php dokumentSi specialuri direqtivebis daxmarebiT
SesaZlebelia sxvadasxva tipis failebis CarTva, magaliTad,
teqsturis, html gafarToebis da rac gansakuTrebiT mniSvnelovania,
TviT php programuli modulebisac. am gziT gveZleva saSualeba,
CasarTavi faili gamoZaxebuli iqnes mravali sxva php dokumentis
mierac, rac friad aadvilebs daprogramebis process. kerZod, Tu
saWiroa programul failSi informaciis koreqtireba, SesaZlebeli
xdeba procesi ganxorcieldes mxolod am failSi, anu erTaderT
adgilas da ara yvelgan.
PHP ena programaSi sxva failebis CasarTavad iyenebs or
direqtivas (funqcias, operators):
include() da require().
cxadia, orive maTgans sWirdeba failis saxelisa da misken
mimavali marSrutis Cveneba. aRvniSnavT, rom am direqtivebis
daniSnulebebs Soris arsebobs principuli sxvaoba:
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require()-s mivmarTavT maSin, rodesac winaswar aris cnobili
ZiriTad PHP dokumentSi sxva failis (failebis) CarTvis aucilebloba da, aqedan gamomdinare, PHP failis kodSi gamosaZaxebeli
failebis CarTvis moTxovnebs Sesabamis adgilebze ganvaTavsebT
(magaliTad, ZiriTadi programis Tavsa da boloSi vrTavT
Sablonebad qceul, Sesabamisi daniSnulebis mqone html failebis
kodebs):
<?php
require 'head.html';

// dawyeba

// Semdeg modis ZiriTadi programis teqsti

require 'php_prog1.php';
// grZeldeba ZiriTadi programis teqsti

require 'bottom.html';

// daboloeba

?>

rac mTavaria, am midgomisas ZiriTadi programisa da masSi
CarTuli PHP failebis interpretireba xdeba erTdroulad, rac,
cxadia, mniSvnelovnad amcirebs programis Sesrulebis dros,
gansxvavebiT include() direqtivisadmi mimarTvisgan. bolo SemTxvevaSi
ama Tu im modulis gamoZaxeba-damuSavebis saWiroeba, umetes wilad
winaswar cnobili ar aris, ris gamoc procesi dinamikurad
warimarTeba, saWiro failis gamoZaxebisas ZiriTadi programis
Sesruleba wydeba da is manamde ar ganaxldeba, sanam gamoZaxebuli
moduli ar damuSavdeba.
moviyvanoT am funqciebis gamoyenebis magaliTebi:
listingi 53
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>include ფუნქციის გამოყენება</title>
</head>
<body>
<h1>Welcome to my home page!</h1>
<p>Some text.</p>
<p>Some more text.</p>
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<?php include 'footer.php';

// ამ ადგილას ჩაირთვება გამოძახებული

პროგრამა, რომლის დანიშნულებაა მიმდინარე წლის გამოთვლა და გამოსატან
ტექსტში ჩასმა ?>

</body>
</html>
Tu gamoZaxebuli faili, vTqvaT, mxolod aseTi striqonis
Semcvelia: I have been included! - is damuSavdeba, rogorc ubralo
HTML-teqsti da aseve aisaxeba ekranze. magram Tuki gvsurs, rom
gamoZaxebuli faili aRqmuli iqnes, rogorc PHP programa, is
Sesabamis tegebSi unda movaTavsoT. gansaxilvel SemTxvevaSi
saWiroa, swored ase moviqceT:
<?php
echo "<p>Copyright &copy; 1999-" . date("Y") . " W3Schools.com</p>";
// მიმდინარე თარიღიდან გამოიყოფა წელი
?>
ganvixiloT mocemul failSi gamoZaxebuli progrაmis CarTvis
kidev ramdenime magaliTi:
listingi 53_1
<html>
<body>
<div class="menu">
<?php include 'menu.php'; // ამ ადგილას ჩაირთვება გამოძახებული
პროგრამა, რომლის დანიშნულებაა დისფლეიზე მენიუს გამოტანა ?>

</div>
<h1>Welcome to my home page!</h1>
<p>Some text.</p>
<p>Some more text.</p>
</body>
</html>
gamosaZaxebel programaSi
magaliTad, aseTi saxe:

asaxul

<?php
echo '<a href="/default.asp">Home</a> -

menius

SeiZleba

hqondes,
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<a href="/html/default.asp">HTML Tutorial</a> <a href="/css/default.asp">CSS Tutorial</a> <a href="/js/default.asp">JavaScript Tutorial</a> <a href="default.asp">PHP Tutorial</a>';
?>
listingi 53_2
<html>
<body>
<h1>Welcome to my home page!</h1>
<?php include 'vars.php'; echo "I have a $color $car. ";
// ჩაირთვება პროგრამა, რომლის დანიშნულებაა echo ოპერატორში გამოყენებული
ცვლადებისათვის მნიშვნელობების განსაზღვრა.

?>
</body>
</html>
xolo programas SeiZleba hqondes aseTi saxe:
<?php
$color='red';
$car='BMW';
?>
kidev erTi magaliTi:
listingi 54
<?php
print "I have been included!!<BR>";
print "but now I can add up... 4+4 = " . (4+4);
?>
CasarTav failebs PHP-Si, funqciebis darad, return operatoris
meSveobiT SeuZliaT programis Sesrulebis Sewyveta da gamoangariSebuli mniSvnelobebis dabruneba.
moviyvanoT magaliTebi:
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listingi 55
<html>
<head>
<title> include() funqcia abrunebs mniSvnelobas </title>
</head>
<body>
<?php
$addResult = include("eg10.6.php");
print "The include file returned $addResult";
?>
</body> </html>
listingi 56
<?php
$retval = ( 4 + 4 );
return $retval;
?>

{ es teqsti ekranze, cxadia, ver aisaxeba! }
unda aRvniSnoT, rom include() instruqciis gamoyeneba SesaZlebelia pirobiT operatorebsa da ciklebSic:
$test = false;
if ($test)
{
include (“a_file.txt”);
}
listingi 57
<html>
<head>
<title> include() funqciis ciklSi gamoyeneba </title>
</head>
<body>
<?php
for ($x=1; $x<=3; $x++)
{
$incfile="incfile$x".".txt";
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print "vrTavT $incfile fails <br>";
include ("$incfile");
print "<p>";
}
?>
</body>
</hmtl>
am programis Sesrulebis Sedegad Web-furclis teqstSi Caemateba 3 faili:
incfile1.txt, incfile2.txt da incfile3.txt.
vxedavT, rom moxda gamosaZaxebeli
avtomaturi generireba.

failebis

saxelebis

SeniSvna: didi moculobis programebSi gamoricxuli ar aris,
Secdomis Sedegad erTi da igive faili ramdenjerme iqnes
gamoZaxebuli, rac, cxadia, Seanelebs sistemis muSaobas. am
arasasurveli movlenis Tavidan acileba SesaZlebeli xdeba require()
da include() direqtivebis nacvlad require_once() da include_once
direqtivebis gamoyenebiT.Y
sanam failTan muSaobas daviwyebdeT, sasurvelia funqciebis
daxmarebiT am failis Sesaxeb informaciis miReba-Semowmebac.
magaliTad, funqcia file_exists ("failis_sruli_misamarTi an mxolod
failis_dasaxeleba") amowmebs failis arsebobas. gacemul kiTxvaze
dadebiTi pasuxi gamoixateba funqciis mier true-s dabrunebiT,
sawinaaRmdego SemTxvevaSi ki gadmogvegzavneba false:
if (file_exists("test.txt"))
print "test.txt faili moiZebna";
arsebobs failis sxva Tvisebebis (statusis, sigrZis, Seqmnis
TariRis da a.S.) Sesaxeb informaciis momwodebeli funqciebic.
aseve, PHP-programebis meSveobiT SesaZlebelia katalogebis Seqmna,
koreqtireba da ganadgureba (aq am sakiTxebs ar ganvixilavT).

davaleba:
internetSi moiZieT es funqciebi da
romlebSic gamoiyenebT maT SesaZleblobebs.

dawereT

programebi,
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gundebis qvejgufebSi ganawilebis
amocana
წინა პარაგრაფებში შესწავლილი მასალების საფუძველზე შესაძლებელია
PHP ენაზე დავწეროთ პროგრამები საშუალო სირთულის ამოცანებისათვის,
მაგალითად, ასეთისათვის:
moiTxoveba n რაოდენობის ქვეჯგუფში თანაბრად (ან დაახლოებით
თანაბრად) განაწილდეს m რაოდენობის გუნდი.
პირობები:
ა) გუნდები რანჟირებულია სიძლიერის მიხედვით და განაწილებისას
დაცული უნდა იქნეს ე. წ. კალათური პრიორიტეტების პრინციპი. ამასთან,
ცხადია, რომ m > n.
ბ) ამოცანის გადაწყვეტის გასამარტივებლად ჩავთვალოთ, რომ m
ზემოდან შემოზღუდული რიცხვია.
ქვემოთ

მოგვყავს ამ ამოცანის გადაწყვეტის

ერთ-ერთი ვარიანტი

(გუნდებისათვის კალათის არჩევისას ვსარგებლობთ შემთხვევითი რიცხვების
გენერატორით. კომენტარები გამოყენებული არის ამოცანის შინაარსობრივი
მხარის აღსაწერად):
<html>
<head>
<title>კენჭისყრა</title>
</head>
<meta charset = "UTF-8">
<body bgcolor = 'purple'>
<form action="index.php" method="post">
<center>
<p><font

size=6>

<b>გუნდების

რიცხვი:

</b>

<input

type="text"

რიცხვი:

</b>

<input

type="text"

name="გუნდებისრაოდ" /></font></p>
<p><font

size=6>

<b>ჯგუფების

name="ჯგუფებისრაოდ" /></font></p>
<p><input type="submit" /></p>
</center>
</form>
<?php
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if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST')
{
class Table
{
var $table_array = array();
var $headers = array();
var $cols;
function Table ($headers)
{
$this->headers = $headers;
$this->cols = count($headers);
}
function addRow ($row )
{
if ( count($row) != $this->cols )
return false;
array_push($this->table_array, $row);
return true;
}
function addRowAssocArray($row_assoc)
{
$row = array();
foreach ($this->headers as $header)
{
if ( ! isset( $row_assoc[$header] ))
$row_assoc[$header] = " " ;
$row[] = $row_assoc[$header];
}
array_push($this->table_array, $row);
return true;
}
function output()
{
print "<pre>";
foreach ($this->headers as $header)
print "<b>$header</B> ";
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print "\n";
foreach ($this->table_array as $y)
{
foreach ($y as $xcell)
print "$xcell ";
print "\n";
}
print "</pre>";
}
}
$gundraod=$_POST["გუნდებისრაოდ"];

//

ცვლადს

ენიჭება

გადმოცემული

//

ცვლადს

ენიჭება

გადმოცემული

მნიშვნელობა.

$jgufraod=$_POST["ჯგუფებისრაოდ"];

მნიშვნელობა. მეორე სტრიქონიდან (კალათიდან) დაწყებული, ყოველ ჯერზე
$jgufraod სიდიდით იზრდება მოცემულ კალათაში გასანაწილებელი გუნდების
ნომრები წინა კალათასთან შედარებით.

$k=ceil($gundraod/$jgufraod);

// გამოითვლება ჯგუფში მოხვედრილი გუნდების

შესაძლო მაქსიმალური რიცხვი, რომლის დამრგვალება ხდება მეტობით.

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

//

გუნდების

ნომრების

შემცველი

დამხმარე

მასივი

(თავდაპირველი მნიშვნელობებით).

$el=0; // დამხმარე ელემენტი, გამოყენებული მასივის აჭრისას.
$test = new table (array("a","b","c", "d") ); // კლასის ეგზემპლარის შექმნა. ცხრილის
სვეტების სათაურების გადაცემა.

// begin - $k რაოდენობის სტრიქონის (კალათის) ფორმირება და ცხრილში დამატება.
for ($x=1; $x<=$k; $x++)
{
// begin - $mas მასივის რანდომიზება
for ($m1=0; $m1<=25; $m1++) // "კარტის" აჭრა ხდება 26-ჯერ!
{
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$gr = rand(1,$jgufraod)-1;

//

ერთის

გამოკლება

აქ

და

მომდევნო

ოპერატორში (ასევე - უფრო ქვემოთაც) ხდება იმის გამო, რომ PHP-ის მასივში
პირველი ელემენტის ინდექსი ნულია!!!

$gr1= rand(1,$jgufraod)-1;
// begin - მასივში შემთხვევითობის წესით ამორჩეული 2 ელემენტი
ადგილებს ცვლის.

$el=$mas[$gr1];
$mas[$gr1]=$mas[$gr];
$mas[$gr]=$el;
// end - მასივში შემთხვევითობის წესით ამორჩეული 2 ელემენტი ადგილებს
ცვლის.

}
// end - $mas მასივის რანდომიზება
$test->addRow($mas); // ცხრილში სტრიქონის (კალათის) დამატება
// begin - მომდევნო დასამატებელი სტრიქონისათვის (კალათისათვის) ბაზის
მომზადება

for ($p=0; $p<=$jgufraod-1; $p++)
{
$mas[$p]=$mas[$p]+$jgufraod; // კალათაში მოსახვედრი გუნდებისათვის
ნომრების ზრდა - საწყისი პოზიციის განსაზღვრა
// შემოწმება ბოლო, შესაძლოა

ნაკლული ჯგუფისათვის და ასეთ

შემთხვევაში ზედმეტი ნომრების განულება:
if ($mas[$p]>$gundraod) {$mas[$p]=0;}
}
// end - მომდევნო დასამატებელი სტრიქონისათვის (კალათისათვის) ბაზის
მომზადება

}
// end - $k რაოდენობის სტრიქონის (კალათის) ფორმირება და ცხრილში დამატება
$test->output(); // საბოლოო შედეგის (კლასის ეგზემპლარის - ჯგუფებში
განაწილებული გუნდების ცხრილის) გამოტანა

}
?>
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</body>
</html>
SeniSvna:
radganac programis kodi „vordSia“ gadmotanili, furclis
aris SezRudulobis gamo grZeli komentarebi zogjer momdevno
striqonze gadadis da maTTvis komentaris aRmniSvneli niSani ( // )
aq aRar figurirebs!

DBM-funqciebTan muSaoba
PHP programebs SeuZlia muSaoba iseT mZlavr monacemTa
bazebTan, rogoricaa, magaliTad, ORACLE, SQL, MySQL Dda sxv.,
Tumca monacemebis Senaxva bazis faიlebis saxiT da maTTan muSaoba
maSinac aris SesaZlebeli, roca zemoT CamoTvlili bazebi Cvens
gankargulebaSi ar imyofeba. saqme isaa, rom PHP-s e. w. DBMfunqciebis
meSveobiT
SeuZlia
monacemTa
bazis
funqciebis
emulireba. cxadia, aseTi gziT Seqmnil elementarul bazebs zemoT
dasaxelebuli bazebis yvela SesaZlebloba ar gaaCnia, magram rig
praqtikul SemTxvევაSi maTi daxmarebiT warmatebiT wydeba Cven mier
dasaxuli amocanebi.

DBM-monacemTa bazis gaxsna-daxurva
am mizans emsaxureba dbmopen() funqcia. mas gadavcemT Semdeg or
arguments:
DBM-failebamde gzas da almebis striqons.
gansaxilveli funqciis gamoსაyenebლად vqmniT cvlads gaRebuli monacemTa bazis identifikators, romliTac Semdgom
sargeblobs sxva DBM-funqciebic.
SevniSnoT, rom am funqciis gamomyenebul programebs unda
hqondes im katalogTan SeRwevaze nebarTva, romelSic ganTavsebulia monacemTa baza.
qvemoT CamoTvlili almebi gansazRvravs monacemTa bazasTan
muSaobis reJimebs:
 r – monacemTa baza iReba mxolod wakiTxvisaTvis.
 w _ monacemTa baza iReba wakiTxvisa da CawerisTvis.
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 c _ dasaSvebia monacemTa bazis Seqmna (anda misi wakiTxva da

koreqtireba, Tu is ukve arsebobs).
 n _ iqmneba axali monacemTa baza (და nadgurdeba am saxelis
mqone bazis Semcveloba, Tuki is ukve arsebobs).
qvemoT moyvanil magaliTSi iReba monacemTa baza, magram, Tuki
aseTi saxelis mqone baza ar arsebobs, maSin iqmneba axali:
$dbh = dbmopen("./data/products", "c") or die/("ver moxerxda DBM-is
gaReba");
monacemTa
bazasTan
muSaobis
dasamTavreblad
funqciaSi
mieTiTeba gaRebuli bazis identifikatori. mocemul SemTxvevaSi
mas eqneba aseTi saxe:
dbmclose($dbh);

bazebSi monacemebis damateba
am mizans emsaxureba dbminsert() funqcia. moviyvanoT misi gamoyenebis magaliTi:

listingi 58
<html>
<head>
<title> DBM_monacemTa bazaSi monacemTa damateba </title>
</head>
<body>
Adding produts now...
<?php
$dbh = dbmopen( "./data/products", "c") or die( "couldn't open DBM" );
dbminsert($dbh, "snic crewdriver", "23.20" );
dbminsert($dbh, "Tricorder", "55.50" );
dbminsert($dbh, "ORAC AI", "2200.500" );
dbminsert($dbh, "HAl 2000", "4500.50" );
dbmclose($dbh);
?>
</body>
</html>
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xazi gavusvaT Semdeg garemoebas:
monacemTa bazaSi yoveli saxis informacia, maT Soris
cifrulic, striqonis saxiT Seitaneba. am moTxovnis gamo zeda
magaliTSi fasis amsaxveli monacemic brWyalebSi CavsviT.
Tu amis Semdeg SecdomiT igive saxis mqone velis damatebas
SevecdebiT, ქმედებას mohyveba aseTi Sedegi:
sistema daabrunebs ara operaciis warmatebulad Catarebis
gamomxatvel "0" kods (an Secdomis Sesaxeb mauwyebel "-1"-s), aramed
– "1"-s.

bazis monacemTa koreqtireba
bazaSi
monacemTa
koreqtireba
xorcieldeba
dbmreplace()
funqciis gamoyenebiT. zeda programaSi Camatebis funqcia swored am
funqciiT SevcvaloT. cxadia, vcvliT velebis mniSvnelobebsac:
listingi 59
<html>
<head>
<title> DBM_monacemTa bazaSi monacemTa damateba an Secvla
</title>
</head>
<body>
Adding produts now...
<?php
$dbh = dbmopen( "./data/products", "c") or die( "couldn't open DBM" );
dbmreplace($dbh, "snic screwdriver", "25.20" );
dbmreplace($dbh, "Tricorder", "56.50" );
dbmreplace($dbh, "ORAC AI", "2209.50" );
dbmreplace($dbh, "HAl 2000", "4535.50" );
dbmclose($dbh);
?>
</body>
</html>
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bazidan monacemebis wakiTxva
bazidan monacemebi dbmfetch() funqciis meSveobiT waikiTxeba. mas
argumentad unda gadaeces gaRebuli monacemTa bazis identifikatori da wasakiTxi elementis saxeli. funqcia monacemebs
striqonis saxiT dagvibrunebs.
magaliTad, Tricorder elementis fasis gasagebad vwerT Semdeg
operators:
$price = dbmfetch ($dbh, "Tricorder");
Tu am saxelis mqone elementi bazaSi ar arsebobs, funqcia
daabrunebs cariel striqons.
rogor moviqceT maSin, Tuki bazaSi Senaxuli elementebis
saxelebi CvenTvis ucnobia, anda zustad ar gvaxsovs?
vTqvaT, gvainteresebs bazaSi Setanili yoveli produqtis fasi.
aseT SemTxvevebSi dagvexmareba dbmfirstkey() funqcia, romelic
gvibrunebs bazaSi pirveli elementis saxels. SesaZlebelia, es
elementi pirvelad Setanili arc iyos (aseTia DBM bazis Sida
organizebis Tavisebureba), Tumca es saqmes didad ar gvirTulebs dbmnexthey() funqciis meSveobiT SegviZlia mivadgeT bazis sxva
elementebsac (aq maT gasaRebebs uwodeben). elementis mniSvnelobis
wakiTxva ki, rogorc viciT, xorcieldeba dbmfetch() funqciiT.
samive funqciisaTvis saWiro aris monacemTa bazis identifikatoris miTiTeba.
miviRoT informacia bazaSi arsebuli yoveli saqonlis Sesaxeb:
listingi 60
<html>
<head>
<title> DBM_monacemTa bazidan monacemTa wakiTxva </title>
</head>
<body>
Here at the Impossible Gadget Shop
we're offering the following exciting
products:
<p>
<table border=1 cellpadding ="5">
<tr>
<td aling="center"> <b>product</b></td>
<td aling="center"> <b>price</b></td>
</tr>
<?php
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$dbh = dbmopen( "./data/products", "c") or die( "couldn't open DBM" );
$skey = dbmfirstkey($dbh);
while ($skey !="")
{
$value=dbmfetch($dbh,$key);
print "<tr><td align =\"left\">$skey </td>";
print "<td align = \"right\">\$$value </td></tr>";
$key =dbmnextkey($dbh,$key);
}
dbmclose($dbh);
?>
</table>
</body>
</html>

bazaSi elementis arsebobis Semowmeba
monacemebis koreqtirebis win umjobesia, SevamowmoT bazaSi
maTi arseboba. am mizniT viyenebT dbmexists() funqcias:
if (dbmexists ($dbh, "Tricorder"))
print dbmfetch ($dbh, "Tricorder"))

monacemTa bazidan elementis amogdeba
martivad xorcieldeba dbmdelete() funqciis meSveobiT.
moviyvanoT magaliTi:
dbmdelete($dbh, "Tricorder")

bazaSi ufro rTuli struqturebis Senaxva
radganac bazaSi informacia mxolod striqonis saxiT inaxeba,
principSi,
SesaZlebelia
(magram
sakmaod
rTuldeba)
masSi
masivebisa da obieqtebis Senaxva. am mizniT iyeneben specialur
funqciebs. Tumca, roca saqme aseTi struqturebis gamoyenebamde
midis, maSin umjobesia visargebloT ufro mZlavri bazebis
SesaZleblobebiT (ix. momdevno Tavi).
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PHP programis monacemTa bazebTan kavSiri
MySQL-is magaliTze
MySQL aris
monacemTa is baza, romelsac umravles SemTxvevaSi iyeneben PHP enaze dawerili programebi, rac ganpirobebuli
aris am bazis Semdegi RirsebebiT:
 MySQL-s ganaTavseben serverze;
 is warmatebiT muSaobs rogorc lokalur, aseve globalur qselebSi, internetis CaTvliT;
 erTnairad maRali efeqtianianobiT xasiaTdeba rogorc
mcire, aseve didi zomis danarTebis Seqmnisas;
 gamoirCeva maRali swrafqmedebiT, gamoyenebis simartiviT
da didi saimedoobiT;
 monacemebTan muSobisas iyenebs standartuli enis SesaZleblobebs;
 kompilirebadia da Seferxebebis gareSe muSaobs,
faqtobrivad, yvela platformasTan;
 xasiaTdeba krosplatformirebulobis TvisebiT –
Windows-ze Seqmnils SeuZlia Seuferxeblad imuSaos Unix
platformazec;
 bazasTan muSaoba SesaZlebelia avtonomiur reJimSic anu
PHP Tu sxva enaze dawerili programidan mimarTvebis
gareSec; amasTan, grafikuli interfeisis gamoyenebiT;
 misi gadmowera SesaZlebelia ufasod Semdegi misamarTidan: www.mysql.com;
 MySQL, faqtobrivad, standartia iseTi saitebisaTvis,
romlebTac sWirdeba uzarmazari moculobis da metad
efeqtianაd momuSave monacemTa bazebi, rogoricaa,
magaliTad, Facebook, Twitter da Wikipedia;
 dasasrul, MySQL-is Semqmneli aris cnobili korporacia
Oracle.
MySQL bazasTan muSaobisas PHP saSualebas iZleva gamoviyenoT
masTan urTierTobis 3 xerxi:
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MySQLi - obieqtze orientirebuli;



MySQLi - proceduruli;



PDO (PHP Data Objects) – esec obieqtze orientirebuli
midgoma (Tu ra ganasxvavebs pirveli variantisagan, ix. qvemoT).

SevniSnavT, rom MySQLi saxelwodebaSi i simbolo aRniSnavs
“gaumjobesebuls” (2012 wlamde arsebuli PHP enis versiebi iyenebdnen MySQL gafarToebas). rodesac vsargeblobT php5 MySQL
paketiT, rogorc wesi, avtomaturad igulisxmeba, rom saqme gvaqvs
MySQLi gafarToebasTan
PDO variants, wina orisagan gansxvavebiT, is upiratesoba aqvs,
rom mas SeuZlia kavSiri daamyaros ara marto MySQL, aramed 12
sxvadasxva monacemTa bazasTan. MySQLi midgomis Rirseba ki aris
proceduruli API-is gamoyenebis SesaZleblobis floba.
monacemTa bazasTan MySQLi gafarToebiT wvdomis SesaZlebloba
paketis dayenebisas, rogorc wesi, ukve Cadebulia, magram Tu ase
araa, mivmarTavT saits:
http://php.net/manual/en/mysqli.installation.php
xolo PDO SesaZleblobis instalirebisaTvis ki:
http://php.net/manual/en/pdo.installation.php.

amis Semdeg, pirveli, rac unda gavakeToT, es gaxlavT
serverTan dakavSireba. Tavidanve aRvniSnoT, rom rogorc serverTan
damakavSirebeli, ise mysqli bazasTan muSaobisaTvis gankuTvnili
sxva operaciebi SesaZlebelia Sesruldes ara marto uSualod
programidan:
dasaSvebia,
brouzeris
samisamarTo
striqonSi
CavweroT
localhost/phpmyadmin da ekranze gamova am miznebisaTvis gankuTvnili
fanjara. masSi ganTavsebulia yvela saSualeba bazasTan dagegmili
operaciebis
warmarTvisaTvis.
es
operaciebi,
rogorc
wesi,
grafikuli interfeisis daxmarebiT, xorcieldeba sakmaod martivad.
Tumca, dinamikaSi imave operaciebis Casatareblad, rac, uwinares
yovlisa, moeTxoveba serverul programebs, PHP ena flobs yvela
Sesabamis funqcias (qvemoT gavecnobiT maTgan ufro xSirad gamoyenebulebs).
zemoT xsenebuli miznis misaRwevad (serverTan dakavSireba)
PHP-Si gaTvaliswinebuli aris mysqli_connect() funqcia, romelsac
unda gadaeces Semdegi sami argumenti:
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1. kompiuteris saxeli,
2. momxmareblis saxeli,
3. paroli.
Tu serverTan dakavSireba moxerxda, funqcia gvibrunebs
mierTebis
identifikators,
romelsac
imaxsovreben
cvladis
mniSvnelobad da iyeneben bazasTan Semdgomi muSaobisTvis.
aRniSnul funqciaze dayrdnobiT, zemoT ganxiluli samive
SemTxvevisaTvis vaCvenoT im serverTan SeerTebis magaliTebi,
romelzec ganTavsebulia (an amas vapirebT) CvenTvis saintereso
monacemTa baza.

serverTan SeerTeba
MySQLi - obieqtze orientirebuli
listingi SQL_1 (61)
<?php
// Example (MySQLi Object-Oriented)
echo "წინ, პროგრამირებაში ახალი მწვერვალების დასაპყრობად! ";
$servername = "localhost";
$username = "root"; // მომხმარებლისთვის root სახელი დუმილით არის
გათვალისწინებული.
// root saxelis

$password = "";

mqone მომხმარებლისათვის

თავდაპირველად დასაშვებია, პაროლი არ მიეთითოს.
// ვქმნით სერვერთან კავშირს!
$conn = new mysqli($servername, $username, $password);
// ვამოწმებთ შედეგს!
if ($conn->connect_error) {
die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}
echo "სერვერთან კავშირი დამყარდა! ";
//

$conn->close();

//

დამთავრებისთანავე, მაგრამ

კავშირი

ავტომატურად

სცენარის

თუ ამის გაკეთება მანამდეა საჭირო, მაშინ

გამოიყენება სწორედ ეს $conn->close() ოპერატორი.
?>

წყდება
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aRvniSnoT, rom kompiuteris saxelad "localhost"-is gamoyenebiT
kavSirs vamyarebT Cven kompiuterze ganTavsebul MySQL monacemTa
bazasTan.
MySQLi – proceduruli
listingi SQL_2 (62)
<?php
// Example (MySQLi Procedural)
echo "წინ, პროგრამირებაში ახალი მწვერვალების დასაპყრობად!";
$servername = "localhost";
$username = "root";
$password = "";
// ვქმნით სერვერთან კავშირს!
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password);
// ვამოწმებთ შედეგს!
if (!$conn) {
die ("სერვერთან კავშირი ვერ დამყარდა: " . mysqli_connect_error());
}
echo "სერვერთან კავშირი დამყარდა! ";
// mysqli_close($conn);

// კავშირი ავტომატურად წყდება სცენარის

დამთავრებისთანავე, მაგრამ,

თუ ამის გაკეთება მანამდეა საჭირო, მაშინ

გამოიყენება სწორედ ეს mysqli_close($conn) ოპერატორი.
?>
PDO (PHP Data Objects)
listingi SQL_3 (63)
<?php
// Example (PDO)
echo "წინ, პროგრამირებაში ახალი მწვერვალების დასაპყრობად!";
$servername = "localhost";
$username = "username";
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$password = "password";
try {
// ვქმნით კავშირს!
$conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=myDB",
$username, $password);
// შეცდომის აღმოჩენის რეჟიმის დაყენება
$conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE,
PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
echo "კავშირი დამყარდა!";
}
catch(PDOException $e)
{
echo "კავშირი ვერ დამყარდა: " . $e->getMessage();
}
//

$conn

=

null;

// კავშირი ავტომატურად წყდება სცენარის

დამთავრებისთანავე, მაგრამ

თუ ამის გაკეთება მანამდეა საჭირო, მაშინ

გამოიყენება სწორედ ეს $conn = null ოპერატორი.
?>

monacemTa bazis Seqmna
serverTan SeerTebis Semdeg SesaZlebelia SevqmnaT monacemTa
baza. am miznis misaRwevad MySQL–Si gaTvaliswinebulia CREATE
DATABASE operatori.
vaCvenoT MyDB saxelis mqone bazis Seqmnis magaliTebi zemoT
ganxilulი samive midgomisaTvis:
MySQLi - obieqtze orientirebuli
listingi SQL_4 (64)
<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
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// ვქმნით სერვერთან კავშირს!
$conn = new mysqli($servername, $username, $password);
// ვამოწმებთ შედეგს!
if ($conn->connect_error) {
die("კავშირი ვერ დამყარდა: " . $conn->connect_error);
}
// მონაცემთა ბაზის შექმნა
$sql = "CREATE DATABASE myDB";
if ($conn->query($sql) === TRUE) {
echo "მონაცემთა ბაზა შეიქმნა";
}
else {
echo "ბაზის შექმნის მცდელობისას მოხდა შეცდომა: " . $conn->error;
}
$conn->close();
?>
MySQLi – proceduruli
listingi SQL_5 (65)
<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
// ვქმნით სერვერთან კავშირს!
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password);
// ვამოწმებთ შედეგს!
if (!$conn) {
die("კავშირი ვერ დამყარდა შემდეგი შეცდომის გამო: " .
mysqli_connect_error());
}
// მონაცემთა ბაზის შექმნა
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$sql = "CREATE DATABASE myDB";
if (mysqli_query($conn, $sql)) {
echo "მონაცემთა ბაზა შეიქმნა";
}
else {
echo "ბაზის შექმნის მცდელობისას მოხდა შემდეგი შეცდომა: " .
mysqli_error($conn);
}
PDO (PHP Data Objects)
am momdevno midgomas wina orTan SedarebiT aqvs mniSvnelovani
upiratesoba - xdeba monacemTa bazisadmi nebismieri moTxovnis
ufro dawvrilebiT gaanalizeba, Secdomis aRmoCenis SemTxvevaSi
skripti wyvets muSaobas da, problemis gadawyvetis mizniT, marTva
gadaecema gamonaklisebis klasiT gaTvaliswinebul Sesabamis catch
bloks.

listingi SQL_6
<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
try {
$conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=myDB", $username,
$password);
// Sedegis Semowmebis reJimis dayeneba
$conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE,
PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
// მონაცემთა ბაზის შექმნა
$sql = "CREATE DATABASE myDBPDO";
// წარუმატებლობის შემთხვევაში exec() ფუნქციის გამოძახება
$conn->exec($sql);
echo "მონაცემთა ბაზა შეიქმნა"<br>";
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}
catch(PDOException $e)
{
echo $sql . "<br>" . $e->getMessage();
}
$conn = null;
?>

cxrilis Seqmna
Tavdapirvelad aRvniSnoT, rom MySQL monacemTa bazaSi
cxrili iqmneba create table operatoris meSveobiT.
moviyvanoT magaliTi monacemTa bazis stumrebisaTvis 5 velis
(svetis) Semcveli cxrilis Seqmnisa. sintaqsi aseTi saxisaa:
CREATE TABLE MyGuests (
id INT(6) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
firstname VARCHAR(30) NOT NULL,
lastname VARCHAR(30) NOT NULL,
email VARCHAR(50),
reg_date TIMESTAMP
)
cxrilSi Semavali velis dasaxelebis Semdeg aucilebelia
monacemTa tipis gansazRvra. xSir SemTxvevaSi xdeba aseve ramdenime
(arasavaldebulo) atributis Cvenebac:








NOT NULL – mocemuli velisaTvis (svetisaTvis) aucilebeli
raime mniSvnelobis Cveneba;
dumiliT gaTvaliswinebuli mniSvnelobis avtomaturad
miniWeba, rodesac sxva mniSvneloba ar mieTiTeba;
UNSIGNED - uzrunvelyofs mTeli ricxvebisaTvis
mniSvnelobebis diapazonad (-2147483648 – 2147483647)-is
nacvlad (0 – 4294967295) aris gansazRvras;
AUTO_INCREMENT – am atributiT moniSnuli velis
mniSvneloba cxrilSi axali Canaweris damatebisas
avtomaturad izrdeba erTi erTeuliT;
PRIMARY KEY - axdens cxrilSi striqonebis calsaxa
identifikacias. realurad warmoadgens Canaweris
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saidentifikacio nomers da xSirad zemoT ganmartebul
AUTO_INCREMENT atributTan erTad gamoiyeneba.
vaCvenoT PHP programidan cxrilis Seqmnis magaliTebi zemoT
ganxiluli samive SemTxvevisaTvis:
MySQLi - obieqtze orientirebuli
listingi SQL_7 (67)
<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDB";
// ვქმნით სერვერთან კავშირს!
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
// ვამოწმებთ შედეგს!
if ($conn->connect_error) {
die("კავშირი ვერ დამყარდა: " . $conn->connect_error);
}
// sql ცხრილის შექმნა
$sql = "CREATE TABLE MyGuests (
id INT(6) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
firstname VARCHAR(30) NOT NULL,
lastname VARCHAR(30) NOT NULL,
email VARCHAR(50),
reg_date TIMESTAMP
)";
if ($conn->query($sql) === TRUE) {
echo "MyGuests ცხრილი წარმატებით შეიქმნა";
}
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else {
echo "ცხრილის შექმნის მცდელობისას მოხდა შეცდომა " . $conn->error;
}
$conn->close();
?>
MySQLi – proceduruli
listingi SQL_8 (68)
<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDB";
// ვქმნით სერვერთან კავშირს!
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);
// ვამოწმებთ შედეგს!
if (!$conn) {
die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
}
// sql ცხრილის შექმნა
$sql = "CREATE TABLE MyGuests (
id INT(6) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
firstname VARCHAR(30) NOT NULL,
lastname VARCHAR(30) NOT NULL,
email VARCHAR(50),
reg_date TIMESTAMP
)";
if (mysqli_query($conn, $sql)) {
echo "Table MyGuests created successfully";
} else {
echo "Error creating table: " . mysqli_error($conn);
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}
mysqli_close($conn);
?>
PDO (PHP Data Objects)
listingi SQL_9 (69)
<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDBPDO";
try {
$conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname", $username,
$password);
// Sedegis Semowmebis reJimis dayeneba
$conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE,
PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
// sql to create table
$sql = "CREATE TABLE MyGuests (
id INT(6) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
firstname VARCHAR(30) NOT NULL,
lastname VARCHAR(30) NOT NULL,
email VARCHAR(50),
reg_date TIMESTAMP
)";
// წარუმატებლობის შემთხვევაში exec() ფუნქციისადმი მიმართვა
$conn->exec($sql);
echo " MyGuests ცხრილი წარმატებით შეიქმნა";
}
catch(PDOException $e)
{ echo $sql . "<br>" . $e->getMessage(); }
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$conn = null;
?>
saerTod, unda aRiniSnos, rom iseTi operaciebi, rogoricaa:
monacemTa bazis Seqmna, masSi cxrilebis formireba da aseve am
cxrilebis Sevseba ukve arsebuli monacemebiT, samuSaos gaadvilebis TvalsazrisiT, umjobesia SevasruloT ara PHP programidan,
aramed adgilzeve - uSualod MySQL bazaSi, romelic, am miznebis
misaRwevad, flobs metad moxerxebul grafikul interfeiss.
aRniSnuli SesaZleblobebis gamosayeneblad brouzeris samisamarTo ubanSi unda CavweroT Semdegi misamarTi:
localhost/phpadmin
rac Seexeba bazaSi Semdgom Sesatan cvlilebebs, maT movaxdenT
PHP programidan. qvemoT ganvixilavT am mxriv PHP enis yvelaze
saWiro SesaZleblobebs.

cxrilSi monacemebis Camateba
monacemTa
bazaSi
cxrilis
(cxrilebis)
Seqmnis
Semdeg
SesaZlebelia masSi CavamatoT monacemebi. daculi unda iqnes aseTi
sintaqsuri wesebi:
–
Canawerebis
damatebis
moTxovna
Camovayalibdes
PHP
programaSi, romelSic mieTiTeba velebi da maTi mniSvnelobebi:
– AUTO_INCREMENT da TIMESTAMP ofciani velebisaTvis saWiro
ar aris moTxovnaSi avtomaturad koreqtirebadi monacemebis Cveneba.
SQL moTxovnis zogadi saxea:
INSERT
INTO
table_name
VALUES (value1, value2, value3,...)

(column1,

column2,

column3,...)

davweroT wina TavSi Seqmnili MyGuests carieli cxrilisaTvis masSi Canawerebis damatebis Semdegi moTxovna::
MySQLi - obieqtze orientirebuli
listingi SQL_10 (70)
<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
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$dbname = "myDB";

// ვქმნით სერვერთან კავშირს!
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if ($conn->connect_error) {
die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}

$sql = "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
VALUES ('John', 'Doe', 'john@example.com')";

if ($conn->query($sql) === TRUE) {
echo "ახალი ჩანაწერი წარმატებით შეიქმნა";
} else {
echo "Error: " . $sql . "<br>" . $conn->error;
}

$conn->close();
?>
MySQLi – proceduruli
listingi SQL_11 (71)
<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDB";
// ვქმნით სერვერთან კავშირს!
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if (!$conn) {
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die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
}
$sql = "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
VALUES ('John', 'Doe', 'john@example.com')";

if (mysqli_query($conn, $sql)) {
echo ""ახალი ჩანაწერი წარმატებით შეიქმნა";
} else {
echo "Error: " . $sql . "<br>" . mysqli_error($conn);
}
mysqli_close($conn);
?>

PDO (PHP Data Objects)
listingi SQL_12 (72)
<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDBPDO";
try {
$conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname", $username,
$password);
// Sedegis Semowmebis reJimis dayeneba
$conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE,
PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
$sql = "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
VALUES ('John', 'Doe', 'john@example.com')";
// წარუმატებლობის შემთხვევაში exec() ფუნქციისადმი მიმართვა
$conn->exec($sql);
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echo "ახალი ჩანაწერი წარმატებით შეიქმნა";
}
catch(PDOException $e)
{
echo $sql . "<br>" . $e->getMessage();
}
$conn = null;
?>
ganvixiloT cxrilSi monacemebis Camatebis aseTi magaliTic:
davuSvaT, vqmniT Web kvanZs, romelSic momxmareblebs SeuZliaT
TavianTvis domenuri saxelebis yidva.
Sample monacemTa bazaSi SevqmnaT cxrili domains saxeliTa da
4 veliT:
create table domains (
id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
PRIMARY EY ( id ),
domain VARCHAR (20),
sex CHAR (1),
mail VARCHAR (20)
);
cxrilSi konkretuli monacemebis Casamateblad saWiroa, bazas
mivmarToT SQL-moTxovniT. amisaTvis PHP-Si gaTvaliswinebulia
mysqli-query() funqcia. mas gadaecema moTxovnis striqoni da
(araaucilebeli) mierTebis identifikatori:
listingi SQL_13 (73)
<html>
<head>
<title> cxrilSi Canaweris damateba </title>
</head>
<body>
<?php
$user = "harry";
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$pass = "elbomonkey";
$db = "sample";
$link = mysqli_connect( "localhost", $user, $pass );
if ( ! $link )
die( "Coudn't connect to MySQL");
mysqli_select_db( $db, $link)
or die ("Couldn't open $db: ".mysqli_error() );
$query=”INSERT INTO domains ( domain, sex, mail )
values( ‘123xyz.com’, ‘F’, sharp@adomain.com’ )”;
mysqli_query( $query, $link)
or die ("Couldn't add data to \”domains\” table: “.mysqli_error() );
mysqli_close( $link);
?>
</body>
</html>
aqac mivaqcioT yuradReba: bazaSi striqonis Camatebisas id
velisaTvis mniSvneloba ar gviCvenebia. gavixsenoT, gasaReburi
velis mniSvneloba sistemis mier avtomaturad ganisazRvreba.
am programas ramdenjerac SevasrulebT, cxrils imdenjerve
daemateba erTi da imave Semcvelobis mqone axali Canaweri
(gansxvaveba iqneba mxolod id velis mniSvnelobaSi).
qvemoT mogvyavs programa, romelic cxrilSi amatebs momxmareblis mier formaSi Setanil monacemebs:
listingi SQL_14 (74)
<html>
<head>
<title> bazaSi informaciis damateba </title>
</head>
<body>
<?php
if ( isset( $domain ) && isset( $sex ) && isset( $mail ) )
{
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// check user input here!
$dberror = "";
$ret = add_to_database( $domain, $sex, $mail, $dberror);
if ( ! $ret )
print "Error: $dberror<BR>";
else
print “Thank you very much”;
}
else {
write_form();
}
function add_to_database( $domain, $sex, $mail, &$dberror)
{
$user = "harry";
$pass = "elbomonkey";
$db = "sample";
$link = mysqli_pconnect( "localhost", $user, $pass );
if ( ! $link )
{
$dberror = "Couldn't connect to MySQL server";
return false;
}
if (! mysqli_seleqt_db( $db, $link ) )
{
$dberror =mysqli_error();
return false;
}
$query = "INSERT INTO domains ( domain, sex, mail )
values( '$domain','$sex','$mail' )";
if ( ! mysqli_query( $query, $link ) )
{
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$dberror = mysqli_error();
return false;
}
return true;
}
function write_form()
{
global $PHP_SELF;
print "<form action=\"$PHP_SELF\" method=\"POST\">\n";
print "<input type=\"text\" name=\"domain\"> ";
print "The domain you would like<p>\n";
print "<input TYPE=\"text\" name\"mail\"> ";
print "Your mail address<p>\n";
print "<select name=\"sex\">\n";
print "\t<option value=\"F\" Female\n";
print "\t<option value=\"M\"> Male\n";
print "\select>\n";
print "<input type=\"submit\" value=\"submit!\">\n</form>\n";
}
?>
</body>
</html>
Tavdapirvelad programa amowmebs $domain, $mail da $sex
cvladebis arsebobas (isini formidan gadmoicema). dadebiTi pasuxis
SemTxvevaSi gamoiZaxeba add_to_database() funqcia (manamde ki ganisazRvreba jerjerobiT carieli mniSvnelobis mqone $dberror

cvladi).
Tu aRmoCndeba, rom forma jer ar gadmocemula (mivaqcioT
yuradReba - forma gadmoecema amave programas) an masSi Tundac
erTi cvladis mniSvneloba ar iqneba gansazRvruli, gamoiZaxeba
write_form() funqcia.
add_to_database() funqcias 4 argumenti aqvs - momxmareblis mier
gadmocemul 3 mniSvnelobas emateba $dberror cvladTan dakavSirebuli
$dberror
striqonic.
romelime
operaciis
uSedegod
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dasrulebisas xdeba Secdomis Sesaxeb informaciis Cawera Cven mier
gamocxadebul $dberror gare cvladSic (da ara marto mis aslSi).
rogorc vxedavT, add_to_database() funqciaSi xdeba mcdelobebi:
 serverTan dakavSirebis,
 bazis SerCevis,
 SQL-moTxovnis gacemis.
Tu romelime maTgani warumateblad dasrulda, Secdomis
aRmoCenis Sesaxeb informacia gadaecema $dberror cvlads, xolo
add_to_database() funqcia PHP programas daubrunebs false mniSvnelobas.
sapirispiro SemTxvevaSi add_to_database() funqcia programas
ubrunebs true mniSvnelobas. nebismieri SemTxvevisTvis programas
gamohyavs Sesabamisi Setyobineba (mowmdeba $ret cvladi).

avtomaturad koreqtirebadi velis mniSvnelobis gageba
am mizniT dasaSvebia SQL moTxovnis gamoyeneba, magram Tu
gvsurs informacia Canaweris SeqmnisTanave miviRoT, unda visargebloT mysqli_insert_id() funqciiT, romelic gvibrunebs bolo
jerze cxrilisTvis damatebuli Canaweris gasaReburi velis
mniSvnelobas.
magaliTad, roca gvsurs momxmarebels SevatyobinoT nomeri,
romelic mis SekveTas mieniWa, viyenebT aseT programul fragments:
$query="INSERT INTO domains ( domain, sex, mail ) values (‘$domain’,
‘$sex’, ‘$mail’ )";
mysqli_query( $query, $link );
$id=mysqli_insert_id ();
print "Thank you. Your tranzaction number is $id. Please quote it in any queries.";

bazidan monacemebis wakiTxva
am mizniT, viyenebT Select tipis SQL moTxovnas. misi warmatebiT
Sesrulebisas mysqli_query() funqcia abrunebs moTxovnis Sedegis
identifikators, romelic SeiZleba gadavceT miRebuli Sedegis
damamuSavebul funqciebs.
svetSi (velSi) Setanili monacemebis amosarCevad vwerT:
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SELECT სვეტის_სახელი(s) FROM ცხრილის_სახელი
xolo cxrilSi arsebuli yvela svetisadmi mimarTva xdeba
amgvarad:
SELECT * FROM ცხრილის_სახელი
SeniSvna: SQL moTxovnebis Sedgenis wesebis gadasameoreblad
mimarTeT saits:
https://www.w3schools.com/sql/default.asp

SQL-moTxovniT moZebnili Canawerebis ricxvis gansazRvra
am informaciis miReba SesaZlebelia mysqli_num_rows() funqciiT.
is iyenebs erTaderT arguments _ manamde Sesrulebuli moTxovnis
identifikators. magaliTad:
listingi SQL_15 (75)
<html>
<head>
<title>striqonebis ricxvis gansazRvra</title>
</head>
<body>
<?php
$user = "harry";
$pass = "elbomonkey";
$db = "sample";
$link = mysqli_connect( "localhost", $user, $pass );
if ( ! $link )
die ( "Could't connect to MySQL");
mysqli_select_db($db, $link)
or die ("Couldn't open $db: ".mysqli_error() );
$result=sql_query("SELECT *FROM domains");
$num_rows=mysqli_num_rows( $result);
print "There are currently $num_rows rows in the table<P>";
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mysqli_close ($link);
?>
</body>
</html>

moTxovnis Sedegebis CaTvaliereba
es procesi ciklSi SeiZleba warvmarToT. moZebnili CanawerebisaTvis PHP qmnis e.w. Sinagan maCvenebels. roca mimdinare
CanawerTan vmuSaobT, es maCvenebeli migviTiTebs momdevno Canaweris
poziciaze. mysqli-fetch() funqciiT SesaZlebelia TiToeuli CanawerisaTvis miviRoT misi velebisgan Semdgari masivi. cxadia, am
funqciasac unda gadaeces moTxovnis identifikatori. Canawerebis
CaTvalierebis bolos funqcia gvibrunebs false-s:
listingi SQL_16 (76)
<html>
<head>
<title>cxrilis yvela Canaweris gamoyvana</title>
</head>
<body>
<?php
$user = "harry";
$pass = "elbomonkey";
$db = "sample";
$link = mysqli_connect( "localhost", $user, $pass );
if ( ! $link )
die ( "Could't connect to MySQL");
mysqli_select_db($db, $link)
or die ("Couldn't open $db: ".mysqli_error() );
$result=sql_query("SELECT *FROM domains");
$num_rows=mysqli_num_rows( $result);
print "There are currently $num_rows rows in the table<P>";
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print "<table border=1>\n";
while ( $a_row = mysqli_fetch ($result))
{
print "<tr>\n";
foreach ($a_row as $field)
print "\t<td>$field</td>\n";
print"</tr>\n";
}
print "</table>\n";
mysqli_close ($link);
?>
</body>
</html>
while ciklSi mysqli_fetch() funqciis mier dabrunebul mniSvnelobas vaniWebT $a_row cvlads.
while ciklSi gvaqvs kidev erTi cikli foreach. misi meSveobiT
xdeba masivis CaTvaliereba da misi TiToeuli elementis gamoyvana
cxrilis ujredSi.
unda SevniSnoT, rom Canaweris velebs saxeliTac SeiZleba
mivmarToT. amasTan, SeiZleba gamoviyenoT Semdegi ori gzidan erTerTi:
 pirveli
gulisxmobs
while-is
saTaurSi
mysqli_fetch()
funqciis nacvlad mysqli_fetch_array-is gamoyenebas (is

asocirebul masivs gvibrunebs);
 meore _ striqonis aRqmas obieqtad da misi Tvisebebis
mysqli_fetch_object() funqciiT wakiTxvas:
print "<TABLE BORDER=1>\n";
while ( $a_row = mysqli_fech_array ($result) )
{
print "<TR>\n";
print "<TD>$a_row [mail]</TD><TD>$a_row [domain]</TD>\n";
print "</TR>\n";
}
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print "</TABLE>\n";

print "<table border=1>\n";
while ( $a_row=mysqli_fetch_object ($result) )
{
print "<tr>\n";
print "<td> $a_row -> mail</td><td>$a_row -> domain </td>\n";
print "</tr>\n";
}
print "</table>\n";

monacemebis Secvla
mysqli_query() funqcias viyenebT cxrilSi monacemebis Sesacvleladac.
moTxovnaSi figurirebs UPDATE instruqcia. mas SeiZleba,
magaliTad, aseTi saxe hqondes:
UPDATE cxrilis-saxeli SET velis-saxeli = axali-mniSvneloba
Where pirobis Sesruleba;
UPDATE instruqciis warmatebiT Sesruleba jer kidev ar
niSnavs monacemebis adgilze faqtobrivad Secvlas, rac SeiZleba
mysqli_affected_rows() funqciiT Semowmdes (es funqciac mxolod

mierTebis identifikators saWiroebs argumentad da aqac, Tu am
identifikators ar mivuTiTebT, gamoyenebuli iqneba ukanaskneli
mierTebis identifikatori).
SevniSnoT, rom mysqli-query() funqciis gamoyeneba SeiZleba
monacemebSi nebismieri cvlilebebis Setanisas.
qvemoT naCvenebi aris programa, romelic monacemTa bazis
administrators saSualebas aZlevs, cvlilebebi Seitanos domains
cxrilis domain velSi:
listingi SQL_17 (77)
<html>
<head>
<title>mysqli funqciis gamoyeneba cxrilSi monacemebis
Sesacvlelad
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</title>
</head>
<body>
<?php
$user = "harry";
$pass = "elbomonkey";
$db = "sample";
$link = mysqli_connect( "localhost", $user, $pass );
if ( ! $link )
die ( "Could't connect to MySQL");
mysqli_select_db($db, $link)
or die ("Couldn't open $db: ".mysqli_error() );
if ( isset ($domain) && isset ($id))
{
$query="UPDATE domains SET domain = '$domain' where id=$id";
$result = mysqli_query ($query);
if (! $result)
die ("Couldn't update: ".mysqli_error());
print "<h1>Table updated ". mysqli_affected_rows().
"row(s) hanged</h1><p>";
?>
<form action = "<? print $PHP_SELF ?>" method = 'POST'>
<select name = "id">
<?php
$result=mysqli_query("SELECT domain, id FROM domains");
while ($a_row = mysqli_fetch_object ($result))
{
print "<OPTION VALUE = \"$a_row->id\"";
if ( isset ($id) && $id == $a_row->id)
print "SELECTED";
print" > $a_row->domain\n";
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}
mysqli_close ($link);
?>
</select>
<input type = "text" name = "domain">
</form>
</body>
</html>
serverTan SeerTebisa da monacemTa bazis arCevis Semdeg
vamowmebT $domain da $id cvladebis arsebobas. dadebiTi pasuxis
SemTxvevaSi vayalibebT SQL moTxovnas. masSi domain velis
mniSvnelobas vcvliT im CanawerebisTvis, romlebisTvisac id velis
mniSvneloba
emTxveva
(formaSi
gansazRvrul)
$id
cvladis
mniSvnelobas.
Secdomis Sesaxeb Setyobinebas ver miviRebT, Tu $id-isTvis
SevirCevT ararsebul mniSvnelobas an rodesac domain velis
mniSvneloba daemTxveva Cven mier SeTavazebuls. ubralod, aseT
SemTxvevebSi
mysqli_affected_rows()
funqcia
dagvibrunebs
"0"-s.
sapirispiro
SemTxvevebSi
ki
(magaliTad,
zemoT
moyvanili
programisaTvis) dagvibrundeba mniSvneloba "1", romelic ekranzec
aisaxeba.
programas ekranze gamohyavs forma, romlis daxmarebiTac
SesaZlebelia cxrilSi cvlilebebi Setana. Domain da id velebis
Sesaxeb informacias gvawvdis mysqli_query() funqcia, romelic
gamoiyeneba HTML teqstSi siis formirebisaTvis. siaSi virCevT
monacemebs, maTi Semdgomi koreqtirebis mizniT. Tu forma ukve
gadaveciT da amorCeuli id mniSvneloba emTxveva mimdinare velis
mniSvnelobas, Option elementSi Segvaqvs Selected striqoni, raTa
axali mniSvneloba gamoirCeodes formaSi.
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garemos Sesaxeb informaciis
Semcveli cvladebi
zogierT aseT cvlads, romelTac PHP an serveri qmnis, ukve
gavecaniT.
am
cvladebis
meSveobiT
serverze
ganTavsebuli
PHP
programidan
momxmarebels
SeeZleba
miiiRos
informacia,
magaliTad, sakuTari saitis mnaxvelebis Sesaxeb. magram, radganac
sistemaSi an serverze arsebul resursebTan SeRweva yovelTvis ver
xerxdeba, jobia, winaswar SevamowmoT mcdelobaTa Sedegebi.
moviyvanoT Sesabamisi magaliTi:
listingi 78
<html>
<head>
<title>brouzeris fanjaraSi cvladebis mniSvnelobebis
gamotana
</title>
</head>
<body>
<?php
$envs = array ( "HTTP_REFERER", "HTTP_USER_AGENT",
"REMOTE_ADDR", "REMOTE_HOST", "QUERY_STRING", "PATH_INFO");
foreach ($envs as $env)
{
if ( isset ($$env))
print "$env: ${$env}<br>";
}
?>
</body>
</html>
vxedavT, rom, striqonebis aseTive saxelis mqone cvladebad
gardaqmnis mizniT, programaSi gamoyenebulia dinamikuri cvladebi.
ekranze aisaxeba zemoT moyvanili programis muSaobis Sedegebi.
miRebuli monacemebi generirdeba am programis gamoZaxebis Sedegad
sxva WEB-furclidan Semdeg kavSirze dawkapunebiT:
<A HREF=’“ფაილის სახელი“.php/my_path_info?query_key=query_value’>
go </a>
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Cans, rom programis gamosaZaxeblad kavSiri iyenebs fardobiT
gzas. damatebiTi informacia gzis Sesaxeb Caiwereba dokumentis
my_path_info saxelis Semdeg da gadaecema $PATH_INFO cvlads.
? kiTxvis niSnis Semdeg ganTavsebulia e.w. moTxovnis striqoni
query_key=query_value, romelic aisaxeba Sesabamis $QUERY-STRING
cvladSi.
moTxovnis striqoni Sedgeba &-simboloebiT gayofili Semdegi
wyvilebisgan:

saxeli/mniSvneloba
orazrovnobis Tavidan asacileblad es wyvilebi eqvemdebareba
e.w. URL-kodirebas _ “saeWvo” simboloebi icvleba maTi 16-obiTi
ekvivalentebiT.
PHP uzrunvelyofs striqonSi miTiTebuli TiToeuli cvladis
globalur cvladad aRqmis SesaZleblobas. magaliTad, Cveni
SemTxvevisTvis es globaluri cvladi iqneba $query_value, xolo
misi dekodirebuli mniSvneloba ki _ “query_value”.
PHP enisa da masTan dakavSirebuli mTeli samuSao garemos
Sesaxeb amomwuravi informaciis misaRebad sistemaSi gaTvaliswinebuli aris funqcia phpinfo(). misi meSveobiT SesaZlebelia
disfleize
gamoviyvanoT
didi
moculobis
informacia
PHP
programebis
kompilaciasTan
dakavSirebuli
parametrebis,
gafarToebebis,
enis
versiis,
aseve
operaciuli
sistemis,
vebserveris,
http protokolisa da sxva sistemuri monacemebis
Sesaxeb:
<?php
echo "გამოგვყავს ინფორმაცია PHP-s da misi momcveli garemos
mdgomareobis შესახებ";
phpinfo();
// bool phpinfo ([ int $what = INFO_ALL ] );
?>
imis
gamo,
rom
php
da
misi
garemomcveli
sivrce
sxvadasxvagvarad SeiZleba iyos konfigurirebuli, mowodebuli
informacia dagvexmareba CvenTvis saWiro Sesabamisi gadawyvetilebebis miRebaSi.
amave dros SesaZlebelia, funqciisaTvis mier gamotanil
informacias CvenTvis sasurveli saxe mivceT $what parametrisaTvis
dumiliT gaTvaliswinebuli INFO_ALL mniSvnelobis sxvaTi SecvliT.
esenia:

140

INFO_GENERAL,
INFO_CREDITS,
INFO_CONFIGURATION,
INFO_MODULES,
INFO_ENVIRONMENT,
INFO_VARIABLES,
INFO_LICENSE..
moviyvanoT erT-erTi reJimis dayenebis magaliTi:
<?php
// გამოიტანე მთელი ინფორმავია (INFO_ALL)
phpinfo();
// გამოდის ინფორმაცია მხოლოდ მოდულის შესახებ
phpinfo(INFO_MODULES);
?>
am და სხვა parametrebis daniSnulebis Sesaxeb ufro dawvrilebiTi informaciis misaRebad ix, magaliTad, saiti:
http://php.net/manual/en/function.phpinfo.php

klientis serverTan HTTP oqmiT SeerTebis
zogierTi sakiTxi
internetSi hiperteqsti, Cveulebriv, http oqmiT gadaigzavneba.
klienti da serveri erTmaneTs informacias ucvlian sakuTari
Tavis Sesaxebac. bevri ram am informaciidan garemos amsaxvel
cvladebSic SeiZleba movipovoT.

moTxovna
klientis mier serveridan monacemebis moTxovna sam komponents
SeiZleba moicavdes:


moTxovnis striqoni,
 saTaurebis striqoni,
 moTxovnis saxeli.

// aucilebeli komponentia
// zogjer ar iyeneben
// zogjer ar iyeneben
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moTxovnis striqonSi miTiTebulia:




meTodi (Cveulebriv, airCeva GET, HEAD an POST);
moTxovnili dokumentis misamarTi;
gamoyenebuli HTTP-is versia (HTTP/1.0 an HTTP/1.1).

moTxovnis striqonis tipuri magaliTia:
GET / mydoc.html HTTP.1.0
zemoT moyvanil magaliTSi klienti servers gadascems GET
moTxovnas, anu is moiTxovs mTeli dokumentis gadmogzavnas,
TviTon ki, faqtobrivad, monacemebs ar agzavnis (dasaSvebia mxolod

mcire moculobis monacemebi “mivabaT” moTxovnis striqonis saxiT
URL misamarTs).
HEAD meTods maSin viyenebT, rodesac mxolod dokumentis
Sesaxeb gvsurs informaciis miReba.
POST meTodi gamoiyeneba klientidan serverze ufro “soliduri” informaciis gadagzavnis saWiroebisas (magaliTad, HTML

formebis).
rogorc zemoT aRvniSneT, zogjer ifarglebian moTxovnis
mxolod pirveli komponentiT. aseT SemTxvevaSi servers moTxovnis
dasrulebis Sesaxeb unda vamcnoT am moTxovnis bolos carieli
striqonis gadagzavniT.
klientebis umetesoba servers ugzavnis saxeli / mniSvneloba
wyvilebisagan Semdgar saTaurebis ganyofilebasac. zogierTi am
wyvilebidan misawvdomi xdeba garemos cvladebis meSveobiT.
wyvilebi
(saTaurebi)
Sedgeba
erTmaneTisgan
orwertiliT
gamoyofili gasaRebis dasaxelebisa da mniSvnelobisagan.
cxrilSi moyvanilia informacia zogierTi gasaRebis Sesaxeb:
saxeli

aRwera

Accept

informaciis
matarebelTa
tipebi,
romlebTanac SeuZlia klients muSaoba.

Accept-Encoding

monacemTa SekumSvis tipebi,
Tanac SeuZlia klients muSaoba.

Accept-Charset

simboloTa
cxrilebi,
klienti upiratesobas aniWebs.

Accept-Language

romlebromelTac

klientisaTvis sasurveli ena (magali-
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Tad, “en” - inglisuri)
Host

kompiuteris qseluri saxeli, romelsac
momxmarebelis moTxovna egzavneba.

Referer

dokumenti, romlidanac moxda moTxovnis gacema.

User-Agent

informacia programa-klientis tipisa da
versiis Sesaxeb.

GET da HEAD meTodebSi servers carieli striqoni egzavneba
saTaurebis ubnis, xolo POST meTodSi – moTxovnis sxeulis
Semdeg.
rac Seexeba moTxovnis sxeuls, is Zalian hgavs moTxovnis
striqons - masSic figurirebs URL kodirebuli wyvilebi:

saxeli /mniSvneloba
qvemoT moyvanilia brouzeris mier serverisadmi gadagzavnili
moTxovnis tipuri varianti:
listingi 79
GET / HTTP / 1.0
Referer: http:/ zink.demon.co.uk :8080/ matt/ php-book/ network/ test2.php
Connection: Keep-Alive
User-Agent: Mozilla 4.6 (XLL; T; Linux 2.2.6-15ampac ppc)
Host : www.corrosive.co.uk
Accept: image/ gif,image/ x-xbitmap, image/ jpg,image/ pjpeg, image/png,
*/*
Accept-Encoding: gzip
Accept-Language: en
Accept-Charset: iso-8859-1, *, utf-8

pasuxi
moTxovnis miRebis Semdeg serveri klients ugzavnis pasuxs,
romelic, Cveulebriv, aseve sami nawilisgan Sedgeba:
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 statusis striqoni,
 saTaurebis ubani,
 moTxovnis sxeuli.
zogierTi saTauri SeiZleba iseTive iyos, rogorc wina
SemTxvevaSi (pirvel yovlisa, es exeba informacias mesame punqtis

Sesaxeb).
statusis striqoni Sedgeba serveris mier gamoyenebuli HTTP
oqmis versiis, pasuxis kodisa da am kodis aRmweri informaciisgan.
moviyvanoT zogierTi kodi Tavisi aRwerilobiT:
kodi
200

301

teqsti
OK

Moved Permanetly
(monacemebi
gadaadgilebulia)

302

Moved Temporarily
(monacemebi droebiT
adgilSecvlilia)

404

Not Found
(monacemebi ver
moiZebna)

500

Internal Server Error
(serveris Sida
Secdoma)

aRwera
moTxovna
Sesrulda.
moTxovnili
gadmoica.

warmatebiT
monacemebi

ganlagebis
amsaxvel
saTaurSi
gamodis
axali
misamarTi.
ganlagebis amsaxvel saTaurSi
gamodis
axali
misamarTi.
am misamarTze monacemebi
ver moiZebna.

problemebia serverze an
programaSi.

ai, warmatebulad Sesrulebuli moTxovnis amsaxveli pasuxi:
HTTP/1.1 200 OK
serveridan gadmogzavnili pasuxebis tipuri saTaurebia:

144
saxeli

aRwera

Date

mimdinare TariRi

Server

serveris saxeli da versia

Content-Type

sxeulis Semcvelobis MIME-tipi

Content-Length

sxeulis zoma (baitebSi)

Location

alternatiuli dokumentis sruli misamarTi

qveTavis dasasruls ganvixiloT HTML, CSS, Javascript, PHP
enebis da HTTP oqmis TanamSromlobis magaliTi:
HTML formaSi informaciis Setanisas xdeba serverze arsebul
PHP programisadmi mimarTva da misgan savaraudo Sesatani
monacemebis
gadmogzvna,
romelic
gamoyenebis
SemTxvevaSi
formisadmi Semdegi mimarTebisas figurirebs ukve adgilobriv,
klientis mxares myof meniuSi:
listingi 80
<html>
<head>
<title>gethint</title>
</head>
<body>
<script language=Javascript>
var xmlHttp;
function showHint(str)
{
if (str.length==0)
{
document.getElementById("txtHint").innerHTML="";
return;
}
xmlHttp=GetXmlHttpObject();
if (xmlHttp==null)
{
alert ("HTTP მოთხოვნების შესრულებას ეს ბროუზერი ვერ ახერხებს!");
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return;
}

var url="gethint.php";

url=url+"?q="+str;
url=url+"&sid="+Math.random();
xmlHttp.onreadystatechange=stateChanged;
xmlHttp.open("GET",url,true);
xmlHttp.send(null);
}

function stateChanged()
{
if (xmlHttp.readyState==4 || xmlHttp.readyState=="complete")
{
document.getElementById("txtHint").innerHTML=xmlHttp.responseText
}
}

function GetXmlHttpObject()
{
var objXMLHttp=null;
if (window.XMLHttpRequest)
{
objXMLHttp=new XMLHttpRequest()
}
else if (window.ActiveXObject)
{
objXMLHttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")
}
return objXMLHttp
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}
</script>
<form>
სახელი
<input type="text" id="txt1"
onkeyup="showHint(this.value)">
</form>
<p>უკვე

შეტანილი

სახელების

სიის

გამოსატანად

ტექსტურ

ველზე

დააწკაპუნეთ ორჯერ.</p>
<p>თუ სიიდან ირჩევთ რომელიმე სახელს, დააწკაპუნეთ მასზე.</p>
<p>შეგიძლიათ აკრიფოთ ახალი სახელიც. <span id="txtHint"></span></p>
<?php
$a[]="Anna";
$a[]="Brittany";
$a[]="Cinderella";
$a[]="Diana";
$a[]="Eva";
$a[]="Fiona";
$a[]="Gunda";
$a[]="Hege";
$a[]="Inga";
$a[]="Johanna";
$a[]="Kitty";
$a[]="Linda";
$a[]="Nina";
$a[]="Ophelia";
$a[]="Petunia";
$a[]="Amanda";
$a[]="Raquel";
$a[]="Cindy";
$a[]="Doris";
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$a[]="Eve";
$a[]="Evita";
$a[]="Sunniva";
$a[]="Tove";
$a[]="Unni";
$a[]="Violet";
$a[]="Liza";
$a[]="Elizabeth";
$a[]="Ellen";
$a[]="Wenche";
$a[]="Vicky";
// URL-იდან გამოვაცალკევებთ q პარამეტრს:
$q=$_GET["q"];
// თუ მასივის სიგრძე q>0, განვიხილავთ რეკომენდაციებს:
if (strlen($q) > 0)
{
$hint="";
for($i=0; $i<count($a); $i++)
{
if (strtolower($q)==strtolower(substr($a[$i],0,strlen($q))))
{
if ($hint=="")
{
$hint=$a[$i];
}
else
{
$hint=$hint." , ".$a[$i];
}
}
}
}
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if ($hint == "")
{
$response="ძიება უშედეგოდ დამთავრდა!";
}
else
{
$response=$hint; // შესაბამისი მნიშვნელობის მინიჭება
}
// პასუხის გამოტანა
echo $response;
?>
</body>
</html>
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03. მოდულები - Modules
04. რა არის $scope?
05. კონტროლერები - Controllers
06. სერვისები და ფაბრიკები - Services & Factories
07. შაბლონების გამოყენება Angular-ის ბირთვისადმი მიმართვით
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მეშვეობით

1. შესავალი
რას წარმოადგენს AngularJS?
Angular არის JavaScript ენაზე დაწერილი, თვისებრივად გაუმჯობესებული ვებგამოყენების (დანართების) შესაქმნელად განკუთვნილი MVW
(Model-View-Whatever) ფრეიმვორკი.
ის დამუშავებულია და ვითარდება Google Inc კორპორაციის მიერ და
უშუალო დანიშნულების გარდა, წარმოდგენას გვიქმნის, თუ როგორი იქნება
ვებსივრცის მომავალი.
ტერმინ

MVW

(Model-View-Whatever)-ის

არსი

დაახლოებით

ასე

შეიძლება განიმარტოს:
მისი მთავარი ღირსებაა მოქნილობა - ნებისმიერი გარემოს ამსახველი
ინფორმაციული ბლოკის სტრუქტურული ელემენტების ამა თუ იმ შაბლონის
სახით წარმოდგენა და მათი არჩევის ხელმისაწვდომობა, რაც მნიშვნელოვნად
ამარტივებს ვებგამოყენების შექმნის პროცესს. მაგალითად, ამ მიზნით,

150

შეგვიძლია ავირჩიოთ MVC (Model-View-Controller, იხ. დანართი_1) ან
MVVM (Model-View-ViewModel) მოდელი.
AngularJS ფრეიმვორკს ახალ დონეზე აჰყავს HTML ენისა და მასთან
ურთიერთობის შესაძლებლობები, ამ ენის ელემენტებს სძენს დინამიკურობას.
AngularJS თავის თავში მოიცავს როგორც კლიენტის მხარეს მოქმედი
JavaScript ენაზე დაწერილი სცენარების, ასევე სერვერული ენებისათვის
დამახასიათებელ კონცეფტუალურ შესაძლებლობებსაც.
ამ ფრეიმვორკში მონაცემებთან მუშაობისათვის გამოყენებული მიდგომა
განსხვავდება ისეთი ფრეიმვორკების აგების კონცეფციისაგან, როგორიცაა,
მაგალითად, Backbone.js და Ember.js. AngularJS არ არის მიბმული
კონკრეტულ

DOM-ზე

განაახლებს

JavaScript-ის

და

ოპერირებს

სიტუაციის

ობიექტებში

მოდელის

მიხედვით:
შესახებ

DOM-ს
არსებულ

ინფორმაციაზე დაყრდნობით. ამრიგად, აქ ეკრანზე გამოსატანი HTML
მონაცემები მოდელში ინახება მცირე ზომის შაბლონის სახით. შედეგად,
ელემენტზე ჩატარებული საჭირო გარდაქმნები ადვილად ტირაჟირდება ყველა
საჭირო შემთხვევაში. მაშასადამე, AngularJS არ არის დამოკიდებული HTMLზე, მეტიც - ის მას აუმჯობესებს, სძენს ახალ თვისებებს, რადგანაც საქმე გვაქვს
მონაცემების დაფიქსირების ორ შრესთან:
მოდელთან და ეკრანზე გამოსულ სახესთან.
ამ შრეებს შორის კავშირი ორმხრივია - მოდელში განხორციელებული
ცვლილებები გავლენას ახდენს ეკრანზე გამოსატანი მონაცემის სახეზე და
პირიქით. მოდელისა და სახის სინქრონიზაციისათვის კი გამოიყენება
JavaScript-ში არსებული მარტივი ობიექტები.
შესაბამისი გარდაქმნებისათვის კი AngularJS მიმართავს JSON ფორმატს.
ამასთანვე

აღსანიშნავია,

რომ

მის

მიერ

განსაკუთრებით

ეფექტიანად

გამოიყენება REST მეთოდი.

2. ერთფურცლოვანი დანართები (Single Page Application, SPA),
მათი მდგომარეობის მართვა და Ajax (HTTP)
SPA ერთფურცლოვანი დანართის ფუნქციონირებისათვის საჭირო კოდი
(HTML, CSS და JavaScript) სერვერიდან ან ერთბაშად გადმოიტვირთება
კლიენტის მხარეს, ანდა ის ჩაიტვირთება დინამიკურად, როგორც წესი,
მომხმარებლის ქმედებიდან გამომდინარე. ხშირად SPA დანართის სერვერთან
ურთიერთობის

აღნიშნული

პროცესი

ვებფურცლის გადატვირთვის გარეშე.

სრულდება

ფონურ

რეჟიმში,
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ადრინდელი

მიდგომებისას,

როდესაც

ინფორმაცია

პროგრამის

მდგომარეობის შესახებ სერვერზე ინახებოდა, ზოგჯერ ქსელში იგვიანებდა
მომხმარებლის ქმედებებზე დროულად რეაგირება, რის გამოც
მხარეს

ფურცლის სახე და

თისაგან

განსხვავდებოდა.

ცვლილებების

კლიენტის

სერვერზე არსებული მისი მოდელი ერთმანეამასთანვე,

დამახსოვრებაც,

ისინი

ზოგჯერ

ვერ

იკარგებოდნენ

ხერხდებოდა
და

ამ

აუცილებელი

ხდებოდა ვებფურცლის განახლება, სერვერიდან მისი ხელახლა მთლიანად
გადმოქაჩვით.
AngularJS ფრეიმვორკის საშუალებებზე დაყრდნობით კი ინფორმაცია
დანართის მდგომარეობის შესახებ ინახება ბროუზერში, ხოლო ფურცელზე
შეტანილი ცვლილებების შესახებ შეტყობინებები სერვერს გადაეცემა Ajax
(HTTP)-ის მეშვეობით, რომელიც ამ მიზნით იყენებს GET, POST, PUT და
DELETE მეთოდებს.
API დანართების შექმნისას AngularJS-ის საშუალებების გამოყენებაზე
ორიენტირებული მიდგომის უდავო ღირსებაა ის, რომ ამ დანართების
სტრუქტურის ფორმირებისა და გამართვა-ტესტირების პროცესები ერთმანეთის მსგავსი და გამარტივებულია.

3. მოდულები
Angular გამოყენებებს (დანართებს) ქმნის მოდულების მეშვეობით.
მოდული

შესაძლებელია

დამოკიდებული.

ის

იყოს

დანართის

ავტონომიური
სხვადასხვა

ან

სხვა

მოდულებზე

ნაკვეთისათვის

ასრულებს

არაერთხელ გამოყენებადი კონტეინერის როლს.
მოდულის შესაქმნელად გამოიყენება გლობალური ობიექტი Object,
ფრეიმვორკის სახელთა სივრცე და module მეთოდი.
3.1 სეტერები (setters)
გამოყენებისათვის

გათვალისწინებულია

(დანიშნულია)

ერთი,

app

სახელწოდების მქონე მოდული:
angular.module('app',[]);
მეორე არგუმენტი მასივია და ჩვეულებრივ მიუთითებს იმ მოდულებზე,
რომლებზეც დამოკიდებული არის მოცემული მოდული და რომლებიც
მიუერთდებიან მოცემულს (აქ მასივი ცარიელია).
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3.2 გეტერები (Getters)
Controllers,

Directives,

Services

და სხვა შესაძლებლობებისადმი

მიმართვისათვის უნდა დავეყრდნოთ არსებულ მოდულს. ამ შემთხვევაში
მეორე არგუმენტი აღარ გამოიყენება:
angular.module('app');
3.3 მოდულებთან მუშაობა
მოდული ამგვარად გამოიძახება და შეინახება ცვლადის დახმარებით:
var app = angular.module('app', []);
ამის შემდეგ შესაძლებელი არის app ცვლადის გამოყენება დანართის
შესაქმნელად.
3.4 HTML ბუტსტრაპი
დანართი, ჩვეულებრივ, DOM-ში ინახება <html> ელემენტის მიერ
შესაბამისი ატრიბუტის გამოყენების შედეგად:
<html ng-app="app">
<head></head>
<body></body>
</html>
თუ

JavaScript-ის

სცენარების

შემცველი

ფაილების

ჩატვირთვა

ასინქრონულად ხდება, app დანართი ჩაიტვირთება ოპერატორით:
angular.bootstrap(document.documentElement, ['app']);

4. რა არის $scope?
$scope განიმარტება ხილვადობის უბნად, ასედაც - DOM-ში არსებულ
მონაცემთა და JavaScript-ის სცენარს შორის გადებულ ავტომატურ ხიდად.
ითვლება, რომ $scope სცენარში ასრულებს მოდელის წარმომადგენლის
(ViewModel) როლს. ის გამოიყენება მხოლოდ კონტროლერების შიგნით და
ახდენს მათში გამოცხადებული მონაცემების მიბმას ამ მონაცემების ეკრანულ
წარმოდგენასთან (View-სთან) .
მოგვყავს კონტროლერში მონაცემების გამოცხადების მაგალითი:
$scope.someValue = 'Hello';
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შემდეგ დგება საკითხი DOM-ში ამ someValue მნიშვნელობის ასახვისა.
ის წყდება Angular-სთვის DOM-ში მონაცემის ჩასადგმელი ადგილის
HTML-ის

მითითებით, ანუ

ელემენტთან კონკრეტული

კონტროლერის

მიბმით, მაგალითად, ამგვარად:
<div ng-controller="AppCtrl">
{{ someValue }}
</div>
ცხადია, JavaScript-ის სცენარში არსებული ნებისმიერი ტიპის მქონე
მონაცემებისათვის

რაც

მეტი

კონტროლერი

შეიქმნება

DOM-ის

და

მონაცემებთან კავშირი დამყარდება, საქმე გვექნება მით მეტ ხედვის უბანთან
და მათ იერარქიაში გასარკვევად მიმართავენ $rootScope ცვლადს.
4.1 $rootScope
$rootScope ცვლადის არსს

განმარტავენ, როგორც საწყისი (ფესვური)

დონის $scope ობიექტს. სწორედ მისგან გავდივართ ყველა სხვა დონის
ხედვის უბანზე. $rootScope

შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს ხედვის

ერთი უბნიდან მეორეში მონაცემების გადასაცემად.

5. კონტროლერები
კონტროლერი ორმხრივ
შორის

-

ცვლილებები

კავშირს ამყარებს წარმოდგენასა და მოდელს

ერთ

მათგანში

აისახება

მეორეშიც.

ამრიგად,

კონტროლერი წარმოდგენასა და მოდელს შორის შუამავალია - ის იღებს
მოთხოვნას მომხმარებლისაგან, აანალიზებს მას და შემდგომი დამუშავებისათვის

გადასცემს

ერთმანეთისაგან

სისტემის

განცალკევებული

შესაბამის

რგოლს,

ბიზნესლოგიკისა

და

რითაც

წარმოდგენის

(პრეზენტაციის) ლოგიკის შეთანხმებული მუშაობა.
როგორც უკვე ვნახეთ, კონტროლერის შექმნა ამგვარად ხდება:
angular
.module('app', [])
.controller('MainCtrl', function () {
});

ხდება
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ჩანს, რომ კონტროლერს გადაეცემა ორი არგუმენტი - გამოძახებისათვის
განკუთვნილი, მისი მაიდენტიფიცირებელი სახელი და შესასრულებელი
ფუნქცია, რომელიც რეალურად კონტროლერის სხეულს წარმოადგენს.
შესაძლებელია, ზემოთ მოტანილ ჩანაწერს ასეთი, უფრო გამჭვირვალე
სახეც მივცეთ (ქვემოთ მოყვანილ მაგალითში ფუნქცია Angular-ის გარეთ არის
გატანილი და საკუთარი სახელი აქვს მიცემული. ნათლად ჩანს, რომ ფუნქცია
დამოუკიდებელია Angular-ისა და მისი სინტაქსისაგან):
function MainCtrl () {
}
angular
.module('app', [])
.controller('MainCtrl', MainCtrl);
ქვემოთ moyvanil მაგალითებში იგულისხმება, რომ Angular-ის მოდული
უკვე შექმნილია.
5.1 მეთოდები და პრეზენტაციების ლოგიკა
პრეზენტაციების ფორმატში ბიზნესლოგიკის ინტერპრეტირებისათვის
კონტროლერი მიმართავს სერვისს და $scope ობიექტის მეშვეობით ახდენს
სერვერიდან

მონაცემების (პირდაპირი ან მოდიფიცირებული სახით)

ადგილზე (View-ში) გადაცემას. განახლებული View კი უკუპროცესით იმავე
სერვისის მეშვეობით ფიქსირდება სერვერზეც.
კონტროლერის ფუნქციონირებაში უკეთ გარკვევის მიზნით, ჯერ მასში
ვქმნით რამდენიმე ობიექტს (ბიზნესლოგიკis
ხილავთ):
function MainCtrl ($scope) {
$scope.items = [{
name: 'მენიუ',
id: 7297510
},{
name: 'კერძი_1',
id: 0278916
},{

sakiTxs

შემდგომ განვი-
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name: 'კერძი_2',
id: 2389017
},{
name: 'კერძი_3',
id: 1000983
}];
}
angular
.module('app')
.controller('MainCtrl', MainCtrl);
$scope-ის მეშვეობით იქმნება მასივი, რომელიც შემდგომ შესაძლებელია
Angular-ის ng-repeat დირექტივის მეშვეობით ციკლში ჩათვალიერდეს და,
რაიმე შაბლონზე დაყრდნობით, ამა თუ იმ სტრუქტურის სახით, DOM-ში
წარმოგვიდგეს:
<div ng-controller="MainCtrl">
<ul>
<li ng-repeat="item in items">
{{ item.name }}
</li>
</ul>
</div>
5.2 ახალი, controllerAs სინტაქსი
კონტროლერები კლასებს წააგავს, მაგრამ არის განსხვავებაც - მათი
გამოყენება ხდება არა this გასაღებური სიტყვის, არამედ $scope ობიექტების
მეშვეობით, თუმცა Angular-ის დამპროექტებლებმა ასეთი მიდგომა დაუშვეს
სპეციალურად შემოღებული controllerAs გადაწყვეტისათვის, რაც ამგვარად
აისახა სინტაქსში

(მივაქციოთ ყურადღება - გამოტოვებულია $scope-ის

გამოძახება და მის ნაცვლად გამოიყენება this პრეფიქსი):
function MainCtrl () {
this.items = [{
name: 'მენიუ',
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id: 7297510
},{
name: 'კერძი_1',
id: 0278916
},{
name: 'კერძი-2',
id: 2389017
},{
name: 'კერძი_3',
id: 1000983
}];
}
angular
.module('app')
.controller('MainCtrl', MainCtrl);
ამის შემდეგ DOM-ის იმ ადგილებში, სადაც საჭიროა კონტროლერის
ეგზემპლარის შექმნა (მისი გამოყენება ამ წესით ხდება), ვამატებთ as ტერმინs.
ჩანაწერი MainCtrl as main მიგვითითებს, რომ ყველა მონაცემი ინახება
main ცვლადში, რის გამოც წინა მაგალითში გამოყენებულ items ტერმinს
ვცვლით main.items-ზე.
<div ng-controller="MainCtrl as main">
<ul>
<li ng-repeat="item in main.items">
{{ item.name }}
</li>
</ul>
</div>
შედეგად, ხდება არა მარტო იმის გარკვევა, თუ რომელ კონკრეტულ
კონტროლერს მიეკუთვნება ესა თუ ის თვისება, არამედ ასეთი მიდგომით
თავიდან ვიცილებთ ერთნაირი სახელების მქონე თვისებებს შორის კონფლიქტური სიტუაციის წარმოშობის შესაძლებლობასაც:
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მართლაც, controllerAs-ის გამოყენებით საჭირო აღარაა თითოეული
$scope-ის მეთოდისათვის მშობელი $parent ობიექტის მითითება, ხოლო
უფრო მაღალი დონისათვის - $parent.$parent-ის და ა.შ. მათ ნაცვლად
გამოიყენება მხოლოდ ცვლადის სახელი.

6. სერვისები და ფაბრიკები
სერვისი მეთოდია, რომელიც ქმნის ახალ ობიექტს, მასში მოდელის
მონაცემებისა და ბიზნესლოგიკის შენახვის შესაძლებლობით.
6.1 service მეთოდი.
ვნახოთ, როგორ იქმნება სერვისი (ქვემოთ მოყვანილ მაგალითში სერვისის
სახელია 'UserService') და მასთან კავშირდება შესაბამისი ფუნქცია:
function UserService () {
this.sayHello = function (name) {
return 'მოგესალმებით ' + name;
};
}
angular
.module('app')
.service('UserService', UserService);
ამის შემდეგ შესაძლებელი ხდება, სერვისი კონტროლერში ჩაიდგას:
function MainCtrl (UserService) {
this.sayHello = function (name) {
UserService.sayHello(name);
};
}
angular
.module('app')
.controller('MainCtrl', MainCtrl);
აღვნიშნავთ, რომ სერვისის წინ ვერ ხერხდება კოდის შესრულება,
რადგანაც მეთოდები იქმნება ობიექტების სახით, ქვემოთ განხილული
ფაბრიკებისაგან განსხვავებით.
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6.2 ფაბრიკული მეთოდები
ფაბრიკული მეთოდები გვიბრუნებს ობიექტს ან ფუნქციას, მაშასადამე, ამ
შემთხვევაში შესაძლებელი ხდება:


გამოყენებული იქნეს უკუჩართვის მექანიზმი;



დაიშვება host ობიექტის დაბრუნება, რომელსაც მიებმება მეთოდები;



აგრეთვე მიმართავენ პრივატული და საჯარო ხილვადობის უბნების
შექმნასაც.

ფაბრიკებს

ხშირად

სერვისების

სახელითაც

მოიხსენიებენ.

ქვემოთ

ფაბრიკული მეთოდის გამოყენებით ვქმნით UserService-ს:
function UserService () {
var UserService = {};
function greeting (name) {
return 'მოგესალმებით ' + name;
}
UserService.sayHello = function (name) {
return greeting(name);
};
return UserService;
}
angular
.module('app')
.factory('UserService', UserService);
პირველი მიდგომის გამოყენებისას ახდენენ ხილვადობის პრივატული
უბნის ემულირებას. საერთოდ კი,

შესაძლებელი იყო იმავე მექანიზმის

გამოყენებით service constructor მეთოდის შიგნით ასეთივე

შედეგის

მიღება, მაგრამ, მაშინ ნათლად აღარ გამოჩნდებოდა, რა გვიბრუნდება და რა
რჩება

სერვისის

ხილვადობის

უბნის

შიგნით.

ასევე,

შესაძლებელია

პრივატული დამხმარე ფუნქციების შექმნაც, რომლებიც ხილვადობის არეში
რჩება ფუნქციის შედეგის დაბრუნების შემდეგაც და დასაშვებია მათი
გამოძახება გარე მეთოდებიდან.
ამგვარივე წესით არის შესაძლებელი პრივატული დამხმარე ფუნქციების
შექმნაც, რომლებიც დარჩება ხედვის არეში ფუნქციის შესრულების შემდეგაც.
მათი გამოყენება შესაძლებელია საჯარო მეთოდებიდანაც. შევნიშნავთ, რომ
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კონტროლერის შიგნითაც დასაშვებია ამ სერვისების ზუსტად ასეთივე
ხერხებით გამოყენება.
function MainCtrl (UserService) {
this.sayHello = function (name) {
UserService.sayHello(name);
};
}
angular
.module('app')
.controller('MainCtrl', MainCtrl);
სერვისები, როგორც წესი, გამოიყენება არა პრეზენტაციების ლოგიკის,
არამედ ბიზნესლოგიკის შრისათვის, რომელთანაც კავშირი მყარდება Ajax-ისა
და REST მეთოდის (პროტოკოლის) მეშვეობით.

7. შაბლონების გამოყენება Angular-ის ბირთვისადმი მიმართვით
აქამდე განვიხილავდით Angular-ის პროგრამისტულ მხარეს, ამჯერად კი
ვაჩვენებთ,

თუ

როგორ

ხერხდება

მისი

გამოყენება

HTML

კოდიდან.

აქცენტირება ხდება შაბლონების გამოყენების მძლავრ შესაძლებლობებზე.
7.1 გამოსახულებები
გამოსახულებები Angular-ში ორმაგ ფიგურულ ფრჩხილებში ექცევა

-

{{}}. ციკლები და პირობითი ოპერატორები მათში არ გამოიყენება, თუმცა
დაშვებულია ლოგიკური (მაგალითად, || და &&) და ტერნალური ოპერატორის (value? true: false) ჩართვა.
function MainCtrl () {
this.items = [{
name: 'მენიუ',
id: 7297510
},{
name: 'კერძი_1',
id: 0278916
},{
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name: 'კერძი_2',
id: 2389017
},{
name: 'კერძი-3',
id: 1000983
}];
}
angular
.module('app')
.controller('MainCtrl', MainCtrl);
აი, როგორ შეიძლება მივიღოთ ინფორმაცია მასივის სიგრძის შესახებ:
<div ng-controller="MainCtrl as main">
მასივის სიგრძეა {{ main.items.length }}
</div>
length თვისებას Angular შეცვლის მისი მნიშვნელობით, რომელიც
ეკრანზეც აისახება.
7.2 ძირითადი დირექტივების გამოყენება
ზემოთ

განხილული

ქმედებების

შედეგად

მასივში

შეტანილი

ცვლილებები ავტომატურად აისახება DOM-ში და, ცხადია, მონიტორის
ეკრანზეც. მაგალითად, მასივიდან ერთი ელემენტის ამოგდებისას დაიწერება:
„მასივის სიგრძეა 3“.
საერთოდ, Angular იძლევა ng-* პრეფიქსის მქონე მრავალი დირექტივის
გამოყენების საშუალებას, რითაც მომხმარებელი ქმნის უფრო მეტი შესაძლებლობის მქონე HTML ელემენტებს და ატრიბუტებს.
თავდაპირველად მოკლედ აღვწეროთ ზოგიერთი უმნიშვნელოვანესი
დირექტივის დანიშნულება:
ng-app - აცხადებს დანართისათვის ფესვურ ელემენტს;
ng-bind - HTML ელემენტის ტექსტს ავტომატურად ანიჭებს გადაცემულ

მნიშვნელობას;
ng-model - წინას ანალოგიურია, იმ განსხვავებით, რომ ელემენტსა და

მოდელის მნიშვნელობებს
შესაბამისობა;

შორის

მყარდება

ორმხრივი

კავშირი-
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ng-class - განსაზღვრავს დინამიკური ჩატვირთვის კლასებს;
ng-controller - აფორმირებს JavaScript-კონტროლერს HTML-გამოსახუ-

ლებების გამოსათვლელად;
ng-repeat - კოლექციის თითოეული ელემენტისათვის ქმნის ეგზემპლარს;
ng-show და ng-hide - ლოგიკურ გამოსახულებაზე დაყრდნობით ეკრანზე

გამოჰყავს ელემენტი ან მალავს მას;
მოქმედებს დაპროგრამებაში
გადამრთველის ანალოგიურად;
ng-switch

-

კარგად

ცნობილი

switch

ეს ბაზისური დირექტივა კონტროლერებით მართვადი
შაბლონების მეშვეობით ამუშავებს ისეთ მარშრუტებს, რომლებიც
იმართება JSON-ზე დაყრდნობით.
ng-view

-

დირექტივებთან უფრო საფუძვლიანი გაცნობა დავიწყოთ ng-click-დან:
<div ng-controller="MainCtrl as main">
<div>
{{ main.items.length }} ელემენტია თქვენს
განკარგულებაში.
</div>
<ul>
<li ng-repeat="item in main.items" ngclick="main.removeFromStock(item, $index)">
{{ item.name }}
</li>
</ul>
</div>
ng-click

დირექტივის

მეშვეობით

ვუკავშირდებით

main.removeFromStock()-ს, რომელსაც გადავცემთ

ელემენტს

ფუნქცია
ციკლში

დასამუშავებლად. შესაბამისი თვისება გვეხმარება ელემენტის მასივიდან
ამოგდებაში - საჭირო აღარაა „ხელით“ გამოვთვალოთ მიმდინარე ელემენტის
ინდექსი.
ამის შემდეგ უკვე შესაძლებელია, ფუნქცია კონტროლერს დავუმატოთ. ამ
ფუნქციას გადაეცემა $index და მასივის ელემენტი, მეთოდი კი ასე მოქმედებს:
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function MainCtrl () {
this.removeFromStock = function (item, index) {
this.items.splice(index, 1);
};
this.items = [...];
}
angular
.module('app')
.controller('MainCtrl', MainCtrl);
მეთოდის შექმნისას გასათვალისწინებელია, რომ this-ის მნიშვნელობა
კონტექსტის მიხედვით სხვადასხვა მნიშვნელობას იღებს. თუ გამოვიყენებთ
ასეთ მიდგომას და კონტროლერზე შევქმნით დაყრდნობას:
var vm = this; (აქ vm აღნიშნავს ViewModel-ს), მაშინ ეს დაყრდნობა აღარ
დაიკარგება.
გადამუშავებულ კონტროლერს ასეთი სახე ექნება:
function MainCtrl () {
var vm = this;
vm.removeFromStock = function (item, index) {
vm.items.splice(index, 1);
};
vm.items = [...];
}
angular
.module('app')
.controller('MainCtrl', MainCtrl);
ამ წესით იქმნება ინტერფეისთან მომუშავე პრეზენტაციების ლოგიკა.
გამოტოვებულია მხოლოდ ერთი ბიჯი - მოდელის განახლება.
vm.items-დან ელემენტის ამოგდების წინ უნდა გაიგზავნოს DELETE
მოთხოვნა

ბეკ-ენდზე.

ელემენტის ამოგდება

დადებითი

პასუხის

მასივიდან. ამრიგად,

მიღების

შემდეგ

მოხდება

DOM განახლდება მხოლოდ

მოთხოვნის შესრულებისას და მომხმარებელს შეცდომა აღარ მოუვა.

163

8. დირექტივები
დირექტივები აადვილებს მომავალში პროგრამების დაწერას. ისინი ორი
სახისაა:
1.

ერთნი

უკვე

ჩაშენებულია

Angular-ში

და

მათზე

გავდივართ

მათთვის

სასურველი

კავშირების დახმარებით;
2.

მეორენი

იქმნება

მომხმარებელთა

მიერ

კონკრეტული შედეგების მისაღებად.
ჯერ გავეცნოთ არსებულთ და შემდეგ გადავიდეთ საკუთარი დირექტივების შექმნის საკითხზე.
8.1 ng-repeat
ამ დირექტივას უკვე გავეცანით:
<ul>
<li ng-repeat="item in main.items">
{{ item }}
</li>
</ul>
ng-repeat ახდენს ელემენტის კოპირებას და შემდეგ მის აღწარმოებას,
მასივიდან აღებული ობიექტების მონაცემებზე დაყრდნობით. თუ მასივიდან
ელემენტს ამოვაგდებთ, DOM ავტომატურად განახლდება.
8.2 ng-model
გამოიყენება

როგორც

ახლად

შესაქმნელი

მოდელის

ინიციალიზა-

ციისათვის, ისე უკვე არსებულთან მის მისაბმელად.
შეტყობინება: {{ main.message }}
თუ $scope-ის main.message თვისებაში ინახება მნიშვნელობა, ის
გადაიცემა input-ში. საწინაღმდეგო შემთხვევაში, უბრალოდ, მოხდება მისი
ინიციალიზება. შესაძლებელია ამ მნიშვნელობების სხვა, მაგალითად, ng-click
დირექტივაში გადაცემა.
8.3 ng-click
onClick=’’...’’

ხდომილობისაგან განსხვავებით, ng-click დირექტივა

გლობალური სახის არ არის - ის მოქმედებს მხოლოდ საკუთარი ხედვის
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არეში.

ელემენტთან მისი მიბმა და დირექტივისათვის რაიმე პირობის

შესრულებისას შესაბამისი ხდომილობის დამმუშავებლის გამოძახება კი
ავტომატურად ხდება.
<input type="text" ng-model="main.message">
<a href=" ng-click="main.showMessage(main.message);">
აჩვენეთ შეტყობინება
</a>
ზემო მაგალითში main.message
მეთოდში, რომელშიც

main.showMessage

გადაიცემა

Angular მას დაამუშავებს, როგორც ჩვეულებრივ

JavaScript ობიექტს.
აქ იკვეთება Angular-ის მნიშვნელოვანი ღირსება - DOM-ში არსებული
მონაცემების ჯგუფები წარმოგვიდგება ადვილად მოსაძიებელი ობიექტების
სახით, რომლებზეც შესაძლებელია ჩატარდეს საჭირო მოქმედებები, კერძოდ,
გარდაქმნები Json ფორმატში და გადაგზავნები.
8.4 ng-href/ng-src
Angular ფრეიმვორკი ბროუზერებთან ურთიერთობისათვის href და src
პარამეტრების ნაცვლად იყენებს ng-href და ng-src დირექტივებს:
<a ng-href="{{ main.someValue }}">Go</a>
<img ng-src="{{ main.anotherValue}}" alt=">

8.5 ng-class
elem.addClass(className) და elem.removeClass(className) ტრადიციული მიმართვების (გამოძახებების) ნაცვლად Angular ფრეიმვორკი,
კლასების

დამატებისა

და

ამოგდების

მიზნით,

დირექტივას:
<div class="notification" ng-class="{
warning: main.response == 'error',
ok: main.response == 'success'
}">
{{ main.responseMsg }}
</div>

იყენებს

სწორედ

ამ
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ის აანალიზებს main.response მნიშვნელობას და მის საფუძველზე
შესაბამისად მოქმედებს.
8.6 ng-show/ng-hide
ამ დირექტივებით ხდება ელემენტის დამალვა-გამოჩენა, მისი რომელიმე
თვისების მნიშვნელობიდან გამომდინარე.
გადართვა ხდება ng-click ხდომილობისადმი მიმართვით:
<a href=" ng-click="showMenu = !showMenu"> მენიუს
გადართვა!</a>

<ul ng-show="showMenu">
<li>1</li>
<li>2</li>
<li>3</li>
</ul>
მათ შორის განსხვავება ვლინდება მითითებაში, თავდაპირველად როგორ
მდგომარეობაში უნდა იმყოფებოდეს ელემენტი.
8.7 ng-if
ng-if დირექტივა არათუ მალავს, არამედ ანადგურებს კიდეც ელემენტს.
ოღონდ, ელემენტის ამა თუ იმ თვისების მიერ შესაბამისი მნიშვნელობის
მიღებისას, შესაძლებელი ხდება ახალი $scope-ის ბაზაზე ამ ელემენტის
აღდგენაც.
შევნიშნავთ, რომ ng-if დირექტივის გამოყენების მეშვეობით ფრეიმვორკის
სწრაფმოქმედება იზრდება.
<div ng-if="main.userExists">

შეიტანეთ ლოგინი!
</div>

8.8 ng-switch
ng-switch დირექტივა იმგვარადვე მოქმედებს, როგორც პროგრამირებაში
კარგად ცნობილი

case / switch ოპერატორი. ამრიგად, შესამოწმებელი

მნიშვნელობის მიხედვით,
ერთ-ერთი:

$scope-ში რამდენიმე ელემენტიდან ამოირჩევა
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<div ng-switch on="main.user.access">
<div ng-switch-when="admin">
<!-- code for admins -->
</div>
<div ng-switch-when="user">
<!-- code for users -->
</div>
<div ng-switch-when="author">
<!-- code for authors -->
</div>
</div>
8.9 ng-bind
როგორც ვნახეთ, DOM-ში მნიშვნელობების ჩასმა ხდება {{ value }}
სინტაქსის მეშვეობით, თუმცა არსებობს სხვა გზაც - ng-bind დირექტივაც,
რომლის დადებითი მხარეა ის, რომ ფურცლის ჩატვირთვისას შედეგის
გამოთვლამდე კონტენტი არ ეკრანზე აისახება და ამის გამო ციმციმს ადგილი
აღარ ექნება.
<p>{{ main.name }}</p>
<p ng-bind="main.name"></p>
8.10 ng-view
რათა ერთფურცლოვანი გამოყენების განახლება ავტომატურად მოხდეს
ფურცლის ხელახლა ჩატვირთვის გარეშე, XMLHttpRequest მოთხოვნით
გადმოგზავნილი, დინამიკურად ჩასადგამი კოდის მისაღებად ვიყენებთ ngview ატრიბუტს ცარიელი ელემენტით.
ng-view-ის ადგილას ჩაიდგმება სხვადასხვა view (URL-ში მითითებული
გზის მიხედვით), მაგალითად, Angular ჩადგამს login.html-ს, თუ URL-ის
მნიშვნელობა იქნება myapp.com/#/login და ა.შ.
8.11 HTML-ის გაფართოება
როგორც ვნახეთ, ჩაშენებული დირექტივები მნიშვნელოვნად ამაღლებს
HTML-ის ფუნქციონირების დონეს, თუმცა, ზოგიერთი შემთხვევისათვის მათი
შესაძლებლობები საკმარისი აღარაა და ენისადმი გაზრდილი მოთხოვნების
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Angular-ის

დასაკმაყოფილებლად

დამპროექტებლებმა

კიდევ

უფრო

სრულყოფილი გახადეს ეს ფრეიმვორკი მასში მომხმარებელების მიერ
საკუთარი დირექტივების შექმნის შესაძლებლობის დამატებით.
ქვემოთ განიხილება API ასეთი დირექტივების შესაქმნელად.

9. გაწყობადი დირექტივები
Angular-ისათვის განკუთვნილი გაწყობადი დირექტივები იყოფა სამ
ჯგუფად:


გაწყობადი ელემენტები,



ჩრდილოვანი DOM,



HTML-ის იმპორტი.

9.1 გაწყობადი ელემენტები
აღსანიშნავია, რომ გაწყობადი ელემენტების ჯგუფს მიაკუთვნებენ არა
მარტო HTML ელემენტებს, არამედ ასევე - ატრიბუტებს, კლასებს და
კომენტარებსაც.
პრაქტიკაში ყველაზე მეტად პოპულარულობა მოიპოვა გაწყობადმა
ატრიბუტებმა

მათი

არაერთხელ

და

შაბლონის

სახით

გამოყენების

შესაძლებლობის გამო. აქვე აღვნიშნავთ, რომ ისინი სხვადასხვა სახის
ბროუზერებისათვის ყველაზე ნაკლებ პრობლემას ქმნის.
აი, გაწყობადი ელემენტებისადმი (საკუთრივ Element, ასევე, Attribute,
Class და Comment) მიმართვის 4-ვე წესი:
<my-element></my-element>
<div my-element></div>
<div class="my-element"></div>
<!-- directive: my-element -->
ამ დირექტივების კუთვნილი restrict თვისებით შესაძლებელია მათი
გამოყენების ვარიანტების შეზღუდვა. კერძოდ, restrict თვისებისთვის ‘EA’
მნიშვნელობის

მინიჭებით

ატრიბუტებთან, ‘C’-ით
მუშაობაზე.

გათვლა

ხდება

მხოლოდ

ელემენტებსა

და

- კლასებსა, ხოლო ‘М’-ით - კომენტარებთან
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9.2 ჩრდილოვანი DOM
ჩრდილოვანი DOM უზრუნველყოფს მასში იმპორტირებული

როგორც

წმინდა HTML კოდის, ასევე კონტენტის ასახვას გაწყობად ელემენტში.
შედეგად, ჩვეულებრივ, DOM-ში შესაძლებელი ხდება ჩადგმული დოკუმენტების გადაგზავნაც.
აი, გაწყობად ელემენტში ტექსტის განთავსების მაგალითი:
<my-element>
მოგესალმებით!
</my-element>
ამ ტექსტის გადმოწერა შესაძლებელი ხდება ჩრდილოვანი DOM-იდან.
9.3 HTML კოდის შაბლონიზება და იმპორტი
ქვემოთ განიხილება დირექტივებში შაბლონების გამოყენების 3 წესი:
9.3.1 template თვისება
template თვისებით გამოცხადებული სტრიქონის სახის მქონე შაბლონი
კომპილირდება Angular-ის მიერ და DOM-ში ჩაისმება.
მაგალითი:
{
template: '<div>' +
'<ul>' +
'<li ng-repeat="item in vm.items">' +
'{{ item }}' +
'</li>' +
'</ul>' +
'</div>'
}
ზედა ფრაგმენტს შესაძლებელია ასეთი სახეც მიეცეს:
{
template: [
'<div>',
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'<ul>',
'<li ng-repeat="item in vm.items">',
'{{ item }}',
'</li>',
'</ul>',
'</div>'
].join('')
}
JavaScript-იდან ჩვენთვის ნაცნობი [].join('') კონსტრუქციის გამოყენება
კოდს უფრო ადვილად წაკითხვადს ხდის.
9.3.2 templateUrl თვისება
templateUrl

თვისება მიუთითებს იმ გარე რესურსსა თუ ელემენტზე,

რომელიც საჭირო შაბლონს შეიცავს.
დავუშვა, მოცემულია:
{
templateUrl: 'items.html'
}
Angular ჯერ ეცდება DOM-ში მოძებნოს შესაბამისი id-ის მქონე ელემენტი,
წარუმატებლობისას კი ამ ფაილზე მოთხოვნას HTTP GET-თი სერვერზე
გადააგზავნის.
<script type="text/ng-template" id="/hello.html">
<div>
<ul>
<li ng-repeat="item in vm.items">
{{ item }}
</li>
</ul>
</div>
</script>
ზედა მაგალითში თავდაპირველად შაბლონს ტიპად განესაზღვრება
text/ng-template მნიშვნელობა, რათა ბროუზერმა, JavaScript-ის მსგავსად,
გზავნილი ტექსტად არ აღიქვას. ამ გზით შესაძლებელი ხდება დანიშნულების
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ადგილას რამდენიმე შაბლონის ერთი ფაილის სახით გადაგზავნა. ამასთანვე,
დასაშვებია template თვისების გამოყენებაც, როდესაც შაბლონი სტრიქონში
ინახება. Angular იმახსოვრებს ჩატვირთულ შაბლონს, რომლის გამოყენება
შემდგომ შესაძლებელი ხდება ng-include და ng-view დირექტივებით. თუ
შაბლონი ადგილზე ვერ მოიძებნა, Angular სერვერს მიმართავს GETმოთხოვნით.
აღვნიშნავთ, რომ დანართი $templateCache ყველა ჩატვირთულ შაბლონს
მეხსიერებაში მუდმივად ინახავს.
9.4 API დირექტივების შექმნა
განვიხილოთ საკუთარი დირექტივების შექმნის

უმარტივესი მაგალითი

მხოლოდ return ინსტრუქციის დახმარებით, რომელიც ობიექტს გვიბრუნებს:
function someDirective () {
return {
};
}
angular
.module('app')
.controller('someDirective', someDirective);
ქვემოთ

ნაჩვენებია

someDirective

დირექტივისადმი

მიმართვისას

return ინსტრუქციით დაბრუნებული ობიექტის ყველაზე პოპულარული
თვისებების გადმოცემის მაგალითი:
function someDirective () {
return {
restrict: 'EA',
replace: true,
scope: true,
controllerAs: 'something',
controller: function () {
},
link: function ($scope, $element, $attrs) {
},
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template: [
'<div class="some-directive">',
'My directive!',
'</div>'
].join('')
};
}
angular
.module('app')
.controller('someDirective', someDirective);
9.4.1 restrict
როგორც უკვე ვნახეთ, restrict თვისებისათვის A’,

‘E’, ‘M’ ან ‘C’

მნიშვნელობების მიცემის შედეგად, იზღუდება დირექტივის მოქმედების
არეალი.
9.4.2 replace
replace-ის

მეშვეობით

დირექტივის

თავდაპირველი

ელემენტი

შეიცვლება სასურველით - სკრიპტის მუშაობის შედეგით. მაგალითად, თუ
ვიყენებთ
replace:

<some-directive></some-directive>
true-ს

მეშვეობით

ფურცლის

შექმნის

დირექტივას,
შემდეგ

მოხდება

თავდაპირველი ელემენტის შეცვლა.
9.4.3 scope
საშუალებას იძლევა, გამოყენებული იქნეს მოცემული დირექტივისათვის
მიმდინარე ან მშობელი არის (კონტექსტის) $scope-ის მემკვიდრეობა.
შესაძლებელია,აგრეთვე, იზოლირებული $scope-ის შექმნაც და გაწყობადი
დირექტივებით მისთვის რაიმე მნიშვნელობების გადაცემა.
9.4.4 controllerAs
ჩვენ უკვე გავეცანით ამ თვისებას - ის დირექტივის შიგნით განსაზღვრავს
კონტროლერის სახელს. თუ ვთქვათ, ამ მიზნით ვწერთ controllerAs:
'something'-ს, კონტროლერისადმი მიმართვებს უნდა ჰქონდეთ ასეთი სახე:
something.myMethod();
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9.4.5 controller
მისი მეშვეობით ხდება არსებული კონტროლერისადმი მიმართვა ან ახლის
შექმნა.
თუ კონტროლერი MainCtrl სახელით უკვე არსებობს, მას განვსაზღვრავთ
ასე:
controller: 'MainCtrl'.
ინკაფსულაციის შესანარჩუნებლად ახალ კონტროლერს ყოველ ჯერზე
ამგვარად ვაცხადებთ:
controller: function () {}
კონტროლერის

უკუგამოძახების

ფუნქცია

ამუშავებს

ცვლილებებს

ViewModel-ში და განაგებს სერვისებთან ურთიერთობას.
9.4.6 link
link ფუნქციისადმი მიმართვა შესაძლებელია ელემენტის კომპილირებისა
და DOM-ში ჩადგმის შემდეგ. კონტროლერიდან DOM-ში ცვლილებების შეტანა
არ ხდება, link

ფუნქციაში კი დაშვებულია როგორც ეს ქმედება, ასევე, -

$scope-ის, შაბლონის ფესვური $element ელემენტისა და $attrs ობიექტის
ჩასმაც (ეს უკანასკნელი DOM-ის ელემენტის ყველა თვისებას შეიცავს).
link

ფუნქციის

შიგნით

ხდომილებათა დამმუშავებლების

შესაძლებელია
გამოძახება და

პლაგინების

განსაზღვრა,

Angular-ის სერვისების

ჩადგმაც კი.
9.5 დირექტივების შექმნა
ქვემოთ მოგვყავს მაგალითი ისეთი დირექტივის შექმნისა, რომელიც
იძლევა კოდში “email” კომპონენტის (შესაბამისი ველებიანად) ჩადგმის
შესაძლებლობას.
ვქმნით <compose-email> ელემენტს, რომლის ადგილზე შემდგომ
ჩაიდგმება შესაბამისი კონტენტი. DOM-ში ამ ელემენტის ჩადგმა დასაშვებია
სხვადასხვა სასურველ ადგილას, თითოეულში კომპონენტის ცალკეული
ეგზემპლარის სახით.
ვიწყებთ შაბლონებით:
function composeEmail () {
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return {
restrict: 'EA',
replace: true,
scope: true,
controllerAs: 'compose',
controller: function () {
},
link: function ($scope, $element, $attrs) {
},
template: [
'<div class="compose-email">',
'<input type="text" placeholder="To..." ngmodel="compose.to">',
'<input type="text" placeholder="Subject..." ngmodel="compose.subject">',
'<textarea placeholder="Message..." ngmodel="compose.message"></textarea>',
'</div>'
].join('')
};
}
angular
.module('app')
.controller('composeEmail', composeEmail);
ამრიგად,

უკვე

შესაძლებელი

რამდენიმე ადგილზე ჩასმა -

ხდება

composeEmail

დირექტივის

საჭირო აღარაა HTML-ის კოდის ფრაგმენტის

კოპირება - Angular-ის მიერ დირექტივის სახელის პარსირების შედეგად
<compose-email></compose-email> ელემენტი გადის HTML-ის კოდის
საჭირო ფრაგმენტზე - კომპონენტის ეგზემპლარზე.
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10. ფილტრები
ფილტრების მეშვეობით ხდება მათთვის გადაცემული ინფორმაციის რაიმე
ლოგიკის შესაბამისად გადამუშავება და მისთვის სასურველი სახის მიცემა,
მაგალითად:


თარიღის საჭირო ფორმატში გამოტანა,



გვარების სიიდან იმ ელემენტების ამორჩევა, რომლებიც განსაზღვრული ასოდან იწყება და სხვ.

არჩევენ 2 სახის ფილტრს:
HTML სინტაქსით: {{ filter_expression | filter
expression : comparator }}
და JavaScript სინტაქსით: $filter('filter')(array,
expression, comparator);

:

პრაქტიკაში, ძირითადად ,იყენებენ პირველი სახის ფილტრს.
10.1 ფილტრები თარიღისათვის
Angular აადვილებს თარიღებთან მუშაობას ამ ამოცანისადმი შემდგომი
მიდგომით (დრო აითვლება მილიწამებში):
$scope.timeNow = new Date().getTime():
<p>
დღეს გვაქვს: {{ timeNow | date:'dd-MM-yyyy' }}
</p>
10.2 JSON ფილტრი
JSON-ის ჩადგმული ფილტრები JavaScript-ის ობიექტს გარდაქმნის
JSON-სტრიქონად. მიმზიდველი სახით დასაფორმატებლად იყენებენ შემდეგ
ტეგებს:
</code>
<source lang="html">
<pre>
{{ myObject | json }}
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10.3 limitTo და orderBy
ზემოთ აღწერილი ფილტრების მუშაობა მარტივ წესებს ექვემდებარება:
ფილტრი შესასვლელზე იღებს ერთ რაიმე მნიშვნელობას და მას სასურველ
სახეს აძლევს.
ვნახოთ, როგორ მიმდინარეობს მონაცემთა კრებულებების ფილტრით
დამუშავება. limitTo ლიმიტს აწესებს View-ში გადასაცემი მონაცემების
რაოდენობაზე. მისი გამოყენება მოხერხებულია ng-repeat-ის შიგნით:
<ul>
<li ng-repeat="user in users | limitTo:10">
{{ user.name }}
</li>
</ul>
ეს ფრაგმენტი ინფორმაციას გვაწვდის მხოლოდ 10 მომხმარებლის შესახებ.
orderBy ახდენს გამოსაცემი მასივის ელემენტების სორტირებას ობიექტის
რომელიმე თვისების მიხედვით.
{
name: 'Todd Motto',
}
მოგვყავს ელემენტების ალფაბეტის მიხედვით სორტირებისა და ეკრანზე
ასახვის მაგალითი:
<ul>
<li ng-repeat=" user in users | orderBy:'name' ">
{{ user.name }}
</li>
</ul>
ქვემოთ გავეცნობით საკუთარი ფილტრების შექმნის მაგალითებს.
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11. საკუთარი ფილტრები
საკუთარი ფილტრების შესაქმნელად Angular-ში იყენებენ შესაბამისი
დანიშნულების მქონე API-ს. მონაცემთა შორის ორმხრივი კავშირი მარტივად
მყარდება. შემუშავებული ფილტრების გამოძახება ხდება $digest ციკლში.
11.1 ფილტრები ერთადერთი მნიშვნელობისათვის
დავიწყოთ მარტივი მაგალითით - ფილტრს გადაეცემა ერთადერთი
მნიშვნელობა
კონტენტი.

და

.filter()

თითოეული

მეთოდით

ასეთი

ფილტრი

მოგვეწოდება
გლობალური

გაფილტრული
სახისაა

და

მიწვდომადია ხილვადობის ნებისმიერი უბნიდან.
ამ დანიშნულების ფილტრისათვის არსებობს შემდეგი სახის შაბლონი:
function myFilter () {
return function

()

{

// შედეგის დაბრუნება
};
}
angular
.module('app')
.filter('myFilter', myFilter);
ფილტრებისათვის

არგუმენტები

ავტომატურად

გადაიცემა.

ქვემოთ

ვქმნით ფილტრს ტექსტის ქვედა რეგისტრში გადასაყვანად (აქვე აღვნიშნავთ,
რომ ასეთი დანიშნულების მქონე ჩაშენებული ფილტრი Angular-ში ისედაც
არსებობს):
function toLowercase () {
return function (item) {
return item.toLowerCase();
};
}
angular
.module('app')
.filter('toLowercase', toLowercase);
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item პარამეტრი ფილტრს გადაეცემა, როგორც ლოკალური ცვლადი.
შექმნილ ფილტრს ზუსტად ისევე მივმართავთ, როგორც - ჩაშენებულთ:
<p>{{ user.name | toLowercase }}</p>
11.2 მონაცემთა კრებულების დამმუშავებელი ფილტრები
შევქმნათ ფილტრი, რომელიც მოცემული კრებულიდან ირჩევს 'A' ასოთი
დაწყებულ სიტყვებს:
function namesStartingWithA () {
return function (items) {
return items.filter(function (item) {
return /$a/i.test(item.name);
});
};
}
angular
.module('app')
.filter('namesStartingWithA', namesStartingWithA);
გამოვიყენოთ ეს ფილტრი ng-repeat დირექტივაში:
<ul>
<li ng-repeat="item in items | namesStartingWithA">
{{ item }}
</li>
</ul>
ფილტრში

არგუმენტების

გადაცემა

შესაძლებელია

ორწერტილის

მეშვეობით:
<ul>
<li ng-repeat="item

in items | namesStartingWithA:something">

{{ item }}
</li>
</ul>
something ავტომატურად გადაიცემა ფილტრის ფუნქციაში:
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function namesStartingWithA

()

{

return function (items, something) {
// შეღწევადია "items" და something-იც
};
}
angular
.module('app')
.filter('namesStartingWithA', namesStartingWithA);
11.3 კონტროლერების ფილტრები
ფილტრები შესაძლებელია შეიქმნას .filter()მეთოდის გამოყენების
გარეშეც, კონტროლერში ფილტრის როლის მქონე ფუნქციის ჩართვით. ასეთ
შემთხვევაში ფილტრი მიწვდომადია მხოლოდ ამ კონტროლერიდან, ანუ ის
გლობალური სახის ვეღარ იქნება.
კონტროლერისათვის ვქმნით this.namesStartingWithA ფუნქციას,
მიზნის მისაღწევად ვიყენებთ controllerAs სინტაქსს:
function SomeCtrl () {
this.namesStartingWithA = function () {
};
}
angular
.module('app')
.controller('SomeCtrl', SomeCtrl);
DOM-ში

ფილტრის

გამოძახების

განსხვავებული სახისაა:
<ul>
<li ng-repeat="item in vm.items |
filter:namesStartingWithA">
{{ item }}
</li>
</ul>

სინტაქსი

რამდენადმე
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12. დინამიკური როუტინგის ორგანიზება $routeProvider-ზე
დაყრდნობით
(ერთფურცლოვანი) გამოყენების შესაქმნელად Angular იყენებს ngRoute
სახელწოდების როუტერს, რომლის მდგომარეობა URL-ის შემცველობაზეა
დამოკიდებული. საჭირო მოდულის მიერთება ამგვარად ხდება:
angular
.module('app', [
'ngRoute'

]);
ამის შემდეგ გზების მისათითებლად ხდება $routeProvider-ის ჩადგმა
და გაწყობა .config()მეთოდში და უკვე შესაძლებელია მივმართოთ
.when() მეთოდს.
დავუშვათ, ჩვენ განკარგულებაშია ელ. ფოსტის წამკითხველი დანართი და
მოითხოვება, inbox-ზე დაწკაპუნებისას გამოგვივიდეს წერილების სია. ასეთ
შემთხვევაში პირველი არგუმენტი უნდა იყოს შესაბამისი URL-ის აღმწერი
სტრიქონი, მეორე კი - დამატებითი გაწყობების შესაძლებლობის მქონე
ობიექტი.
არარსებული გზების დასამუშავებლად,

აგრეთვე, გათვალისწინებული

არის .otherwise() მეთოდიც.
function router ($routeProvider) {
$routeProvider
.when('/inbox', {})
.otherwise({
redirectTo: '/inbox'
});
}
angular
.module('app')
.config(router);
გზის გაწყობისათვის თავდაპირველად ვირჩევთ რაიმე შაბლონს,
მაგალითად, inbox.html-ს:
$routeProvider
.when('/inbox', {
templateUrl: 'views/inbox.html'
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})
.otherwise({
redirectTo: '/inbox'
});
თითოეულ

view-ს

ესაჭიროება

კონტროლერი.

ამ

შესაძლებლობის

უზრუნველსაყოფად Angular-სათვის გათვალისწინებული არის თვისებები:
controller და controllerAs.
$routeProvider
.when('/inbox', {
templateUrl: 'views/inbox.html',
controller: 'InboxCtrl',
controllerAs: 'inbox'
})
.otherwise({
redirectTo: '/inbox'
});
მიზნად დავისახოთ კიდევ ერთი view-ის გაწყობა - დავუშვათ, გვსურს,
შემომავალ წერილზე დაწკაპუნებისას ის წავიკითხოთ. ამ შემთხვევაში
აუცილებელი
სხვადასხვა
მონაცემების

ხდება
წერილს

დინამიკური
განსხვავებული

გადაცემისას,

როუტინგის
URL

დინამიკური

გამოყენება,

რადგანაც

აქვს.

ამგვარი

როუტინგის

ჯგუფის

სახელის

წინ

ისმება

ორწერტილი. მაგალითად, id 173921938 იდენტიფიკატორიანი წერილისათვის გზა ასეთი სახით იქნება ნაჩვენები:
/inbox/email/173921938,
ხოლო გზის აღწერა კი შემდეგნაირად მოხდება:
'/inbox/email/: id'.
როდესაც დანართს გზის ასარჩევად გადაეცემა ესა თუ ის მნიშვნელობა
(მოცემულ

შემთხვევაში

/inbox/email/173921938),

Angular

ჩამო-

ტვირთავს იმავე შაბლონს და კონტროლერს, რომლებიც გამოიყენებოდა
/inbox/email/902827312-ის შემთხვევაში.
საბოლოოდ გვექნება:
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function router ($routeProvider) {
$routeProvider
.when('/inbox', {
templateUrl: 'views/inbox.html',
controller: 'InboxCtrl',
controllerAs: 'inbox'
})
.when('/inbox/email/:id', {
templateUrl: 'views/email.html',
controller: 'EmailCtrl',
controllerAs: 'email'
})
.otherwise({
redirectTo: '/inbox'
});
});
angular
.module('app')
.config(router);
ამის შემდეგ უნდა მიეთითოს, რომელ ადგილას უნდა ჩაიდგას ფურცელზე
დამუშავებული

შაბლონი,

რისთვისაც

გათვალისწინებულია

ng-view

დირექტივა:
<div ng-view></div>
Angular ფრეიმვორკი თვალყურს ადევნებს URL-ში განხორციელებულ
ყველა ცვლილებას, არკვევს ფურცელზე სხვა შაბლონის დაყენების საჭიროებას
და ახორციელებს შესაბამის ქმედებებს.
12.1 $routeParams
$routeParams
პარსირებას

და

სერვისი

მისგან

ავტომატურად

გამოყოფს

ახდენს

პარამეტრების

URL

კრებულს,

მისამართის
რომელსაც

ობიექტად გარდაქმნის. წინა მაგალითში, დინამიკური როუტინგის

:id

სახით განსაზღვრისას, URL-იდან ამოირჩეოდა გადმოგზავნილი წერილის id
იდენტიფიკატორი.
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მოვიყვანოთ $routeParams-დან პარამეტრების გადამცემი კონტროლერის
მაგალითი:
function EmailCtrl ($routeParams, EmailService) {
// $routeParams { id: 20999851 }
EmailService
.get($routeParams.id) // გადაიცეს ობიექტი
.success(function (response) {})
.error(function (reason) {});
}
angular
.module('app')
.('EmailCtrl', EmailCtrl);

13. ფორმების შემოწმება
პირველ რიგში აუცილებელია ფორმას მიეცეს სახელი - ის ფორმისათვის
განსაზღვრავს ხილვადობის არეს:
<form name="myForm"></form>
Angular აფიქსირებს ფორმას და თვალყურს ადევნებს, დაიცვა თუ არა
მომხმარებელმა მისი შევსებისას ყველა საჭირო წესი.
13.1 HTML5
HTML5 ენაში დამატებული იქნა pattern ატრიბუტი. ის ბროუზერს
შესაძლებლობას

აძლევს,

შეამოწმოს

კოდის

შესაბამისობა

მოთხოვნებთან. ასეთი კონტროლის შესაძლებლობა
გათვალისწინებული,

დამატებით

კი

ეს

ამ

ენის

Angular-შიც არის

ფრეიმვორკი

ng-required

დირექტივაში required-ით მონიშნული ველებისათვის განუწყვეტლივ
ამოწმებს მოდელის მდგომარეობას.
ქვემოთ გავეცნოთ Angular-ის ზოგიერთ სხვა შესაძლებლობასაც.
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13.2 $pristine
ფურცლის თავდაპირველად შექმნისას Angular ფორმისათვის ამატებს
$pristine თვისებას და ng-pristine კლასში შეჰყავს ის ელემენტები,
რომელთაც ჯერ ცვლილება არ განუცდია.
13.4 $dirty
$dirty თვისებით პირიქით - იდენტიფიცირდება შეცვლილი ელემენტები.
ამასთან, მათ ემატება ng-dirty კლასებიც, ხოლო ng-pristine კლასები კი
ნადგურდება.

ფორმა

ფურცლის

გადატვირთვის

გარეშე

$pristine

მდგომარეობას ვერ დაუბრუნდება.
13.5 $valid
$valid თვისების მეშვეობით შეტანის თითოეული ველი შესაძლებელია
გამოცხადდეს, როგორც ვალიდური. მაგალითად, თუ ველს აქვს ng-required
ატრიბუტი და მომხმარებელმა ის შეავსო, ველს ენიჭება ng-valid კლასი.
13.6 $invalid
წინას ანტიპოდია. დუმილით, ითვლება, რომ ყველა ფორმა

$invalid

მდგომარეობაში იმყოფება და მათ მინიჭებული აქვს ng-invalid კლასი.
განხილულ 2 მდგომარეობას შორის გადართვები ხდება მომხმარებლის მიერ
ინფორმაციის შეტანისას.
13.7 შეტანის ელემენტების ჩართვა-გამორთვა
ზოგჯერ მოითხოვება ინფორმაციის შეტანის ელემენტების (ტექსტური
ველის, ღილაკის) ჩართვა-გამორთვა. მაგალითად, ქვემო ფრაგმენტში შეტანის
ღილაკი ჩაირთვება მხოლოდ მაშინ, როდესაც მომხმარებელი შეტანის ველში
რაიმე სიმბოლოს აკრეფს და თუ ეს არ მოხდა, ფორმა ვერ განახლდება:
<input type="text" ng-model="user.name"
placeholder="შეიტანეთ სახელი!">
<button ng-disabled="!user.name.length">

განვაახლოთ სახელი!
</button>
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ღილაკი ჩაირთვება მაშინ, როდესაც user.name.length მნიშვნელობა
გახდება.

სანამ

ფორმასთან

მუშაობა

მიმდინარეობს,

ეს

true

მნიშვნელობა

განუწყვეტლივ მოწმდება.

14. სერვერთან ინფორმაციის გაცვლა $http და $resource
დანართების (API) მეშვეობით
სერვერთან

მაღალი

დონის

საშუალებებითაც შესაძლებელია

$http

და

$digest

$resource

კავშირების

ციკლების გაშვება და ჩვენი

მონაცემების აქტუალიზება.
14.1 $http
სანამ $http მეთოდის დანიშნულებას გავეცნობოდეთ,
გავიხსენოთ,

თუ როგორ მოქმედებდა

სასურველია

jQuery-ში გათვალისწინებული

$.ajax მეთოდი.
$http მეთოდი შესაძლებელია გამოვიყენოთ, როგორც ფუნქცია და ასევე,
როგორც ობიექტი.
ქვემოთ მოგვყავს GET მარტივი HTTP-მოთხოვნის ფორმირების მაგალითი:
$http.get('/url')
.success(function (data, status, headers, config) {})
.error(function (data, status, headers, config) {});
შესაძლებელია კიდევ უფრო მარტივი მიდგომის გამოყენებაც:
$http.get('/url')
.success(function (response) {})
.error(function (reason) {});
არსებობს ასეთი გზაც:
$http.get('/url')
.then(function (response) {
// პასუხი წარმატებისას
}, function (reason) {
// ინფორმაცია წარუმატებლობისას
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});
jQuery ბიბლიოთეკისაგან განსხვავებით, Angular-ი $http გამოძახებებს
განათავსებს $scope.$apply()-ში, რის შედეგად სერვერზე არსებული
მონაცემებისათვის გაიშვება მოთხოვნების ციკლი

და ხდება კავშირების

განახლება.
14.2 $resource
$http მეთოდთან ერთად შესაძლებელი არის მოდულით სარგებლობაც,
რომელშიც არსებული API $resource აადვილებს CRUD (create, read,
update, delete) ოპერაციების ჩატარებას.
ეს რესურსი ქმნის ობიექტს, რომლის მეშვეობითაც მონაცემთა წყაროებთან
ურთიერთობა მყარდება REST პროტოკოლებზე დაყრდნობით.
function MovieService ($resource) {
return $resource('/api/movies/:id', { id: '@_id' },
{
update: {
method: 'PUT'
}
}
);
}
angular
.module('app')
.factory('MovieService', MovieService);
შესაძლებელია, დამოკიდებულება ჩაისვას მარტივ

Movies ფაბრიკაში

ჩვენ მიერ ფორმირებულ კონტროლერებში და შედეგად წვდომა გვქონდეს
ყველა საჭირო მონაცემზე.
function MovieCtrl (MovieService) {
var movies = new MovieService();
// მოხდა განახლება
movies.update(/* some data */);
}
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angular
.module('app')
.controller('MovieCtrl', MovieCtrl);

დანართი_1
MVC (Model-View-Controller) მოდელის

სქემა
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danarTi_2
CGI- d a p r o gr a me b a
am ori aTeuli wlis win interneti momxmarebels, ZiriTadad,
statikuri saxis informacias awvdida _ Web-kvanZebidan brouzerSi
gadmoigzavneboda “sufTa” HTML-failebi. Semdgom ki SesaZlebeli gaxda WebkvanZebSi gangveTavsebina Web-gamoyenebebi, romelTa saSualebiTac Sesrulebaze
vuSvebT serverze arsebul romelime programas, serverzeve ganTavsebul
monacemTa bazebidan viRebT sasurvel informacias, vsargeblobT eleqtronuli
fostis momsaxurebiT da sxv.
Web-teqnologiis Tavisebureba is gaxlavT, rom aq klientikompiuteri uSualod ar mimarTavs serverze arsebul operaciul sistemas ama
Tu im, Tundac, Cveulebrivi gamoyenebis, magaliTad, Access-is gasaSvebad.
kerZod, mimarTva xdeba klientze arsebuli Web-brouzeridan Web-serverprogramisadmi da swored Web-server-programa gvevlineba informaciis
gadamgzavnis rolSi brouzersa da Web-gamoyenebas Soris.
Web-server-programa
ganlagebulia
Web-server-kompiuterze.
aqve
inaxeba Web-furclebi da Web-gamoyenebebi. rac Seexeba operaciul sistemebs,
internetSi CarTuli Web-server-kompiuterisTvis, rogorc wesi, upiratesobas
aniWeben Unix-s, xolo lokaluri qselis serverze ki ganaTavseben Windows
sistemas.
Web-teqnologiebidan am 10-15 wlis win erT-erTi popularuli
gaxldaT CGI (Common Gateway Interface)-teqnologia. misi meSveobiT
Seqmnil gamoyenebebs uwodeben Web-programebs. aRsaniSnavia, rom CGIteqnologia mxolod Interface-is (urTierTkavSiris) standarts gansazRvravs
Web-serversa da programas Soris. TviT Web-programa ki, faqtobrivad,
nebismier daprogramebis enaze SeiZleba daiweros, Tumca, im periodSi yvelaze
xSirad iyenebdnen Perl-enas.
amrigad, CGI-programis ganTavseba xdeba Web-server-kompiuterze,
xolo misi SesrulebisaTvis klienti brouzeris meSveobiT mimarTavs Webserver-programas.
Web-gamoyenebas (programas) waeyeneba ori moTxovna:
1.

2.

Web-servers unda SeeZlos misi gaSveba. es piroba Sesruldeba, Tu
programa gaiSveba kompiuteris sabrZanebo striqonidan am programis
mxolod saxelis akrefiTa da Enter-ze xelis daWeriT.
programa Web-serveris meSveobiT momxmarebels unda ubrunebdes swor
monacemebs.
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axla ki ganvixiloT, rogor xdeba seansis organizeba HTTP-oqmiT
monacemebis gadasacemad.
procesi iwyeba imiT, rom klienti (brouzeri) Web-servers moTxovnas
ugzavnis raime resursze.
Tu resursi gaxlavT HTML-faili, moTxovnas SeiZleba hqondes amgvari
saxe:
HTTP://www.rc3.org/cgibook/index.html
es Canaweri resursis URL misamarTia, www.rc3.org is saqaRaldea,
romelSic dayenebulia Web-server-programa.
Tu faili moiZebna, Web-serveri mis asls gadaugzavnis brouzers.
davuSvaT, rom URL miuTiTebs CGI-programaze, magaliTad:
HTTP://www.rc3.org/cgi-bin/example.cgi
serveri am programas Sesrulebaze gauSvebs da miRebul
Sedegebs gadaugzavnis brouzers. miRebuli moTxovnis dasakmayofileblad serveri amowmebs:
1. arsebobs moTxovnili faili?
2. es faili cgi-programa gaxlavT?
3. arsebobs nebarTva am programis Sesrulebaze?
4. programa uSecdomod Sesrulda?
5. Seesabameba miRebuli Sedegebi brouzeris moTxovnas?
moTxovna rom Sesruldes, TiToeul am kiTxvaze unda gaeces
dadebiTi pasuxi. sawinaaRmdego SemTxvevaSi momxmarebeli miiRebs
Setyobinebas Secdomis Sesaxeb (zogjer ki arc am Setyobinebasac).
CGI-programis Sesrulebis Sedegad SeiZleba brouzers sxvadasxva saxis
informacia gadmoegzavnos. roca CGI-programa brouzers HTML-teqsts
ugzavnis, man am teqsts win unda warumZRvaros Sesabamisi Setyobineba _
dasabrunebeli monacemebis tipis amsaxveli saTauri.
SevniSnoT, rom mocemul SemTxvevaSi saTaurs eqneba aseTi saxe:
Content–type: text/html
arsebobs dasabrunebeli monacemebis sxva tipebic:
text/plain

ubralo teqsti,

image/gif

gif-naxati,

image/jpg

jpg-naxati,

video/quicktime

quicktime-animacia,

application/octet-stream

binaruli faili.
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yvela am tips ewodeba MIME-tipi.
saTaurebis ubani sxva samsaxurebriv informaciasac Seicavs.
aucilebelia am monacemebis dacileba momdevno, HTML-teqstidan
erTaderTi striqoniT.
moviyvanoT serveridan brouzerisaTvis gadagzavnili pasuxis
magaliTi:
HTTP/ 1.1 200 OK
DATE Sun, 30 Jul 2002 05:23:47 GMT
Server: Apache / 1.3.3
Connection: close
Content type: text / html
<html>
<head>
<title> magaliTi 1</title>
</head>
</body>

es gaxlavT martivi magaliTi
</body>
</html>
rac Seexeba brouzeridan serverze informaciis gadagzavnis saSualebebs,
am mizniT ZiriTadad iyeneben html-formebs, magram arsebobs sxva gzebic.
serverisaTvis informaciis gadacemisas unda gaviTvaliswinoT, rom
zogierT simbolos moTxovnaSi gansakuTrebuli roli eniWeba. magaliTad: “ ? ”
simbolo URL-misamarTSi erTmaneTisgan ganacalkevebs failis saxelsa da
moTxovnis striqons, xolo “ + ” simbolo Sualedis, anu haris Semcvlelad
gamoiyeneba. magram igive simboloebi, cxadia, moTxovnis striqonSi SeiZleba
trivialuri daniSnulebiTac gvxvdebodes. aseT SemTxvevebSi Secdomebis
Tavidan asacileblad mimarTaven e. w. Web-kodirebis xerxs -Aam (da zog sxva)
simboloebs moTxovnis striqonSi mxolod kodirebuli saxiT ganaTavseben
(kodirebis am saxes Cven html-dan vicnobT).
mokled ganvixiloT CGI-is dadebiTi da uaryofiTi mxareebi.
dadebiTidan pirvel rigSi aRsaniSnavia is garemoeba, rom, faqtobrivad,
nebismieri Tanamedrove daproeqtebis ena SesaZlebelia gamoyenebuli iqnas CGIprogramebis dasawerad, Tumca ufro xSirad upiratesobas aniWeben Perl-enas.
SevniSnoT, rom am enis Seswavla gansakuTrebul sirTuleebTan ar aris
dakavSirebuli. Perl-enis udavo Rirseba is gaxlavT, rom masze dawerili
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programebi yovelgvari cvlilebis gareSe SeiZleba gamoviyenoT rogorc Unix,
ise Windows operaciuli sistemebis garemoSi. eseni ki swored is operaciuli
sistemebia,
romlebic
gamoiyeneba
Web-server-kompiuterebis
umetesobaze. CGI-daprogramebis dadebiTi mxarea klientsa da servers Soris
martivi interfeisis uzrunvelyofac.
naklovani mxareebidan ki unda aRiniSnos:
 interpretatoris xelaxla gaSvebis aucilebloba CGI-programisadmi
yoveli mimarTvisas (Tu, ra Tqma unda, programa interpretatoruli
tipis enazea,MmagaliTad, Perl-ze gaxlavT dawerili), rac, cxadia,Des
anelebs programis muSaobas.
 html-teqstis generirebis saWiroeba da ara uSualod misi furcelze
Cadgmis SesaZlebloba (rasac uzrunvelyofs, vTqvaT, Microsoft kompaniis
mier SemoTavazebuli ASP-teqnologia. aq programebi iwereba VBScript
enaze, romelic warmoadgens Visual Basic-is versias).
rac Seexeba uSualod daprogramebis Perl enas, Mmisi uaryofiTi mxare
(programisadmi yoveli mimarTvisas interpretatoris gaSvebis saWiroeba)
damaxasiaTebelia interpretirebis nebismieri enisaTvis. samagierod, am enaze
programirebas aqvs bevri dadebiTi mxare:
 pirvel rigSi aRvniSnoT, rom misTvis arsebobs mravali funqciis
Semcveli biblioTeka (Sedis CGI.pm modulis SemadgenlobaSi).
 Zalian mniSvnelovania is faqtic, rom Perl enaze ukve mravali programaa
dawerili da garkveuli modifikaciis Semdeg SesaZlebelia maTi
gamoyeneba dasaxuli miznebis misaRwevad.
samuSao adgilis momzadeba
CGI-daprogrameba ramdenime etaps moicavs:
1.

CGI-programis dawera. es procesi, faqtobrivad, nebismier kompiuterze
SeiZleba ganxorcieldes. SesaZlebelia kodi NotePad teqstur
redaqtorSi avkrifoT, fails eniWeba pl gafarToeba.
2. programuli kodis sisworis Sesamowmeblad is SegviZlia adgilzeve
gavuSvaT Sesrulebaze sabrZanebo striqonidan. Tumca, umjobesia, es
moxdes Web-serveris meSveobiT, radganac swored es gza aris
damaxasiaTebeli me-3 etapisaTvis. Secdomebis aRmoCenis SemTxvevaSi
kodSi Segvaqvs Sesworebebi.
3. gamarTul programas Web-serverze ganvaTavsebT.
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me-3 etapze, upirveles yovlisa, gadasawyvetia sakiTxi, muSaobas
vapirebT sakuTari organizaciis lokaluri qselis farglebSi, Tu
vsargeblobT internetis qseliT.
pirvel SemTxvevaSi Cven mier daweril da gawyobil CGI-programebs
lokaluri qselis serverze ganvaTavsebT, meore SemTxvevaSi ki SegviZlia
arCevanis gakeTeba - kvlav sakuTari serveriT visargebloT (romelic amjerad
internetSi iqneba CarTuli), Tu arendiT aviRoT adgili provaideris
serverze (SevniSnoT, rom provaiderebis umravlesoba winaaRmdegia maT
serverebze momxmareblis CGI-programis ganTavsebis).
Web-server-kompiuterebze gamoyenebuli operaciuli sistemebis Sesaxeb
Cven ukve gvqonda msjeloba. rogorc wesi, upiratesobas aniWeben:
 didi sistemebisaTvis - Unix-s;
 standartuli personaluri kompiuterebisaTvis – Linux an Windows-s.
CGI-programis Semowmebisa da funqcionirebisaTvis saWiroa Cven gankargulebaSi imyofebodes:
1. Web-server-programa. cxadia, mas unda SeeZlos CGI programebTan
urTierToba, rac Tanamedrove sistemebisaTvis problemas ar warmoadgens.
2. CGI-programirebisaTvis
gamoyenebuli
enis
interpretatori
(an
kompilatori). Tu programa scenarebis enaze iwereba, is ganlagebuli
unda iyos bin/sh saqaRaldeSi.
3. biblioTeka, romelSic ganTavsebuli iqneba arCeuli enisaTvis damaxasiaTebeli monacemebis gardaqmnis saSualebebi, romelTa gamoyeneba
amartivebs daprogramebis process.
rac Seexeba Web-serverebs, maTgan dRes yvelaze ufro popularulia:
 Apache sistema Unix operaciuli sistemisaTvis;
 Microsoft Internet Internation Server (IIS) Windows-ebis ojaxisaTvis.
maTi meSveobiT xdeba brouzeridan moTxovnebis miReba-damuSaveba, HTMLfurclebis da CGI-programebis moZebna (ukanasknelTa Sesrulebaze gaSvebac)
da miRebuli Sedegebis brouzerisaTvis gadagzavna.
Web-serverebi HTML-failebis da CGI-programebis Sesanaxad iyeneben
standartul struqturebs:
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serveris
fesvuri __________
katalogi

conf

_______

htdocs

statistikuri html-failebi

_______

cgi-bin

cgi-programebi

_______

bin

dasaSvebia am struqturis imgvarad gadawyobac, rom Web-serverma cgiprogramebi htdocs saqaRaldeSi eZebos. aseT midgomas erTi Rirsebac gaaCnia –
SesaZlebeli xdeba kvanZis sawyisi furclis generireba swored cgi-programis
meSveobiT ganxorcieldes.
SeiZleba, agreTve, fsevdonimebis (aliases) SeqmniT nebismieri saqaRalde
vaqcioT htdocs saqaRaldis qvesaqaRalded.
xazi gavusvaT Semdeg garemoebas - Web-server-programa mxolod
gansazRvravs, romeli cgi-programa unda Sesruldes (an romeli statikuri
html-faili unda gadaegzavnos brouzers), programis Sesruleba ki
operaciuli sistemis prerogativaa. umetesad gamoiyeneba Semdegi gza:
cgi-programebi ganTavsdeba cgi-bin saqaRaldeSi da aq myofi romelime
programis Sesrulebaze gasaSvebad brouzeridan xdeba Web-serverisadmi
mimarTva. SevniSnoT, rom aq ganTavsebul failebs serveri programad Tvlis.
meore gza ki, rogorc zemoT aRvniSneT, gaxlavT programebis statikur
failebTan erTad ganTavseba. aseT SemTxvevaSi Web-server-programas mieTiTeba,
rom yuradReba unda miaqcios failis gafarToebas.
dasasrul, moviyvanoT Perl enaze dawerili martivi programis magaliTi.
SevinaxoT is test.pl saxeliT cgi-bin saqaRaldeSi.
#! /usr/local/bin/perl
use CGI;
$query=new CGI;
print $query–>header;
print “<html><head><title>Semowmeba</title></head>\n”;
print “<body>Semowmebam warmatebiT Caiara.</body></html>”;
pirveli striqoni miuTiTebs, Tu sad mdebareobs Cven kompiuterze Perl
interpretatori. Apache serverisagan gansxvavebiT, Windows-is egidis qveS
momuSave sxva Web-serverebi am striqonis ignorirebas axdens, radganac maT
saWiro informacias failis gafarToeba awvdis.
axla ukve SesaZlebelia cgi-programis gaSveba brouzeris samisamarTo
striqonidan Semdegi brZanebis akrefviT:
http:// localhost/cgi-bin/test.pl
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Tu yvelaferi sworad gvaqvs gakeTebuli, klienti-kompiuteris ekranze
aisaxeba aseTi Setyobineba:
The test was successful
sxva SemTxvevebSi ki jer unda SevamowmoT, SesaZlebelia Tu ara
programis gaSveba Web-serverisTvis gverdis avliT sabrZanebo striqonidan:
c:\\perl\bin\perl.exe c:\\apache\cgi-bin\test.pl
aRvniSnoT,
rom
brZanebis
pretatoris adgilsamyofeli.
Tu programis akrefisas
unda gamovides aseTi Sedegi:

TavSi

Secdoma

miTiTebulia
ar

mogvsvlia,

interekranze

Content–type: text/html
<html><head><title>Semowmeba</title></head>
<body>Semowmebam warmatebiT Caiara.</body></html>
im SemTxvevaSi, Tu programaSi raime Secdoma gvaqvs daSvebuli,
interpretatori mogvawvdis Sesabamis informacias.

danarTi_3
პრეპროცესორი
პრეპროცესორი არის კომპიუტერული პროგრამა, რომელიც შესასვლელზე
მიღებულ მონაცემებს (მათ როლში, მეტწილად , გვევლინება ამა თუ იმ ენაზე
დაწერილი პროგრამა) გარდაქმნის გამოსასვლელ მონაცემებად, რომლებიც
უკვე სხვა პროგრამისათვის, მაგალითად, კომპილატორისათვის, წარმოადგენს
შემავალ მონაცემებს.
გარდაქმნის სახე და შედეგები დამოკიდებულია

პრეპროცესორზე -

ზოგიერთი მათგანი მხოლოდ მარტივ ჩანაცვლებებს ახდენს ამოსავალ
ტექსტში, ნაწილის შესაძლებლობები კი დიდად არ ჩამოუვარდება დაპროგრამების ენებისას.
ყველაზე ხშირად პრეპროცესორებს იყენებენ ასეთი დანიშნულებით - მათ
ევალებათ, ამა თუ იმ წესით დაამუშაონ საწყისი პროგრამული კოდი კომპილაციის მომდევნო ნაბიჯის წინ.
რაც შეეხება PHP ენას, უმეტეს შემთხვევაში ის გამოიყენება ვებფურცლების დასამუშავებლად, რომლებშიც არსებული ტექსტი უცვლელად
გამოდის <?php ?>

უბნამდე. ამ უკანასკნელში კი განთავსებულია ენის ის
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ინსტრუქციები, რომლებიც აფორმირებენ ეკრანზე გამოსატანი დამატებითი
ინფორმაციისათვის შესაბამის HTML კოდს.
მოგვყავს მიმდინარე დროის ამსახველი ვებ-ფურცლის მაგალითი:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01
Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title> მიმდინარე დრო </title>
<head>
<body>
<h1>მიმდინარე დრო</h1>
<?php
print strftime('თბილისის დროით %H სთ, %M წთ და %S
წამია.');
?>
</body>
</html>
PHP-ის პრეპროცესორი მოახდენს შემდეგ ჩანაცვლებას:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01
Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title>მიმდინარე დრო</</title>
<head>
<body>
<h1>მიმდინარე დრო</</h1>
თბილისის დროით 10 სთ, 15 წთ და 20 წამია.
</body>
</html>
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danarTi_4
ბიზნესლოგიკა
ბიზნესლოგიკა,
განიმარტება,

ზოგადად,

როგორც

ადამიანის

საინფორმაციო
საქმიანობის

ამა

სისტემებისათვის
თუ

იმ

სფეროს

ობიექტებისთვის დამახასიათებელი ქმედებების მარეგულირებელი წესების,
პრინციპების, შეზღუდვების ერთობლიობა.
ზემოთ თქმულიდან გამომდინარე, თვლიან, რომ ბიზნესლოგიკა

და

სიტყვათშეთანხმება „საგნობრივი სფეროს ლოგიკა“ (ინგლ.domain logic)
სინონიმებია. ბიზნესლოგიკის მეშვეობით ხდება საგნობრივი სფეროსათვის
ორგანული გარემოს რეალიზება საინფორმაციო სისტემაში. კონკრეტულად
მისი გამოხატულება შესაძლებელია იყოს:
ექსელის ფაილებში ჩატარებული გათვლები თანამშრომელთა ხელფასების

გამოსაანგარიშებლად,

პროექტის

ხელმძღვანელის

ინიცირებით

თანამშრომლებისათვის ელექტრონული ფოსტით შეტყობინებების ავტომატიზებული გაგზავნა, ავიარეისების გადადებისას ოტელში ადგილების შეკვეთაზე უარის თქმის შეტყობინება და სხვ.
ბიზნესლოგიკის ფიქსირებისათვის გამოიყენება:


ტექსტი;



საგნობრივი სფეროს კონცეფტუალური ანალიტიკური მოდელები (ე.წ.

ონტოლოგია);


სხვადასხვა სახის გრაფები (მაგალითად, მდგომარეობიდან მდგომა-

რეობაში გადასვლების ამსახველი), დიაგრამები, ბლოკ-სქემები, ალგორითმები;


ბიზნესპროცესების მოდელები.

კომპიუტერული

სისტემის

დაპროექტების

საწყის

ფაზაში

ბიზნეს-

ლოგიკის ანალიზი და ასახვა, როგორც წესი, ხდება UML ენის (ან მისი მსგავსი)
ენების დიაგრამებში.
შემდგომ ეტაპზე - პროგრამების დაწერისას, თუ პროცედურულ ენებს
ვიყენებთ, მაშინ ბიზნესლოგიკა რეალიზდება ფუნქციებსა და პროცედურებში,
ხოლო ენებში ობიექტზე ორიენტირებული შესაძლებლობების გამოყენებისას კლასებისა და მეთოდების მეშვეობით.
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სერვერული გლობალური ცვლადები
Element/Code

Description

$_SERVER['PHP_SELF']

Returns the filename of the currently
executing script

$_SERVER['GATEWAY_INTERFACE']

Returns the version of the Common
Gateway Interface (CGI) the server is
using

$_SERVER['SERVER_ADDR']

Returns the IP address of the host server

$_SERVER['SERVER_NAME']

Returns the name of the host server (such
as www.w3schools.com)

$_SERVER['SERVER_SOFTWARE']

Returns the server identification string
(such as Apache/2.2.24)

$_SERVER['SERVER_PROTOCOL']

Returns the name and revision of the
information protocol (such as HTTP/1.1)

$_SERVER['REQUEST_METHOD']

Returns the request method used to access
the page (such as POST)

$_SERVER['REQUEST_TIME']

Returns the timestamp of the start of the
request (such as 1377687496)
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$_SERVER['QUERY_STRING']

Returns the query string if the page is
accessed via a query string

$_SERVER['HTTP_ACCEPT']

Returns the Accept header from the
current request

$_SERVER['HTTP_ACCEPT_CHARSET']

Returns the Accept_Charset header from
the current request (such as utf-8,ISO8859-1)

$_SERVER['HTTP_HOST']

Returns the Host header from the current
request

$_SERVER['HTTP_REFERER']

Returns the complete URL of the current
page (not reliable because not all useragents support it)

$_SERVER['HTTPS']

Is the script queried through a secure HTTP
protocol

$_SERVER['REMOTE_ADDR']

Returns the IP address from where the
user is viewing the current page

$_SERVER['REMOTE_HOST']

Returns the Host name from where the
user is viewing the current page

$_SERVER['REMOTE_PORT']

Returns the port being used on the user's
machine to communicate with the web
server
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$_SERVER['SCRIPT_FILENAME']

Returns the absolute pathname of the
currently executing script

$_SERVER['SERVER_ADMIN']

Returns the value given to the
SERVER_ADMIN directive in the web server
configuration file (if your script runs on a
virtual host, it will be the value defined for
that virtual host) (such as
someone@w3schools.com)

$_SERVER['SERVER_PORT']

Returns the port on the server machine
being used by the web server for
communication (such as 80)

$_SERVER['SERVER_SIGNATURE']

Returns the server version and virtual host
name which are added to server-generated
pages

$_SERVER['PATH_TRANSLATED']

Returns the file system based path to the
current script

$_SERVER['SCRIPT_NAME']

Returns the path of the current script

$_SERVER['SCRIPT_URI']

Returns the URI of the current page

davaleba: dawereT programa, romelic ekranze gamoitans am
globaluri cvladebis mniSvnelobebs; gaanalizeT miRebuli
Sedegebi da SeadareT cvladebis zemoT aRweril daniSnulebebs.
Tu inglisur enas cudad an saerTod ver flobT, miakiTxeT
mTargmnel programebs, magaliTad, google-s da izruneT, aiTvisoT
inglisuri ena Tundac mxolod iseT doneze, romelic sakmarisi
iqneba informatikis dargis sagnebis Sesaswavlad. am enis codnis
gareSe specialobaSi warmatebebis miRweva iqneba saTuo.
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danarTi_6
სტრიქონების დამმუშავებელი ფუნქციები

PHP-ში
chr

აბრუნებს სიმბოლოს ASCII-ში კოდის სახით.

chunk_split

სტრიქონს დაყოფს მოცემული სიგრძის ქვესტრიქონებად.

crypt

ახდენს სტრიქონის შიფრაციას.

echo

ეკრანზე გამოჰყავს ერთი ან რამდენიმე სტრიქონი.

explode

სტრიქონს ყოფს ქვესტრიქონებად, აქცევს მათ მასივად
და ელემენტებს განაცალკევებს მოცემული სიმბოლოთი.

html_entity_decode

HTML-კოდი გადაჰყავს შესაბამის სპეციალურ
სიმბოლოებში ანუ htmlentites ფუნქციის საპირისპიროდ
იქცევა.

htmlentites

სპეციალური სიმბოლოები გადაჰყავს HTMLწარმოდგენაში.

htmlspecialchars

ყველა სიმბოლოს აძლევს HTML-სახეს.

implode

მასივის ელემენტებიდან ქმნის სტრიქონს.

ltrim

სტრიქონიდან შლის წინა შუალედებს.

rtrim

სტრიქონიდან შლის ბოლოში მდებარე შუალედებს.

number_format

რიცხვს წარმოადგენს სტრიქონის სახით.

ord

აბრუნებს სიმბოლოს ASCII-კოდს.

parse_str

ახდენს URL სტრიქონის დაყოფას და ცვლადებს
ანიჭებს მნიშვნელობას.

print

გამოჰყავს სტრიქონი.
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printf

გამოჰყავს დაფორმატებული სტრიქონი.

sprintf

გვიბრუნებს დაფორმატებულ სტრიქონს.

setlocale

იძლევა ინფორმაციას კოდური ფურცლის შესახებ.

similar_text

ადგენს ორი სტრიქონის მსგავსების ხარისხს.

sscanf

სტრიქონს ყოფს შაბლონის მიხედვით და მიღებულ
მნიშვნელობებს ანიჭებს ცვლადებს.

str_ireplace

იქცევა როგორც str_replace, მაგრამ მისგან განსხვავებით,
ყურაღებას არ აქცევს სიმბოლოების რეგისტრს.

str_pad

სტრიქონს ავსებს მოცემულ სიგრძემდე სხვა
სტრიქონით.

str_repeat

სტრიქონს იმეორებს მოცემულ რიცხვჯერ.

str_replace

სტრიქონში ყველა ქვესტრიქონს ცვლის მოცემული
სტრიქონით.

str_shuffle

სტრიქონში შემთხვევითობის წესით ცვლის
სიმბოლოების თანმიმდევრულობას.

str_split

სტრიქონის სიმბოლოებისაგან ქმნის მასივს.

str_word_count

სტრიქონში ითვლის სიტყვების რაოდენობას.

strcasecmp

სტრიქონებს ერთმანეთს ადარებს ბაიტების დონეზე,
რეგისტრში განსხვავებას ყურადღებას არ აქცევს.

strcht

strstr-ის მსგავსად ფუნქციონირებს.

strcmp

იქცევა strcasecmp-ის მსგავსად, მაგრამ, მისგან
განსხვავებით, ითვალისწინებს რეგისტრში სხვაობასაც.

strip_tags

სტრიქონიდან ამოაგდებს ყველა HTML და PHP ტეგს.

stripos

გამოავლენს სტრიქონში ქვესტრიქონის შესვლის
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პირველ ადგილს. ამასთან, ყურადღებას არ აქცევს
რეგისტრში განსხვავებას.
stristr

იქცევა strstr-ის მსგავსად, მაგრამ არ ითვალისწინებს
სიმბოლოების განსხვავებას რეგისტრში.

strlen

გამოთვლის სტრიქონის სიგრძეს.

strnatcasecmp

Strnatcmp-სგან განსხვავებით, ყურადღებას არ აქცევს
სიმბოლოების რეგისტრში სხვაობას.

strncmp

ახდენს სტრიქონების პირველი n სიმბოლოს შედარებას.

strpos

ეძებს სტრიქონში ქვესტრიქონის პირველ შესვლას.

strrchr

ეძებს სტრიქონში სიმბოლოს ბოლო შესვლას.

strrev

სტრიქონის მიმართულებას ცვლის საპირისპიროზე.

strripos

ეძებს სტრიქონში ქვესტრიქონის ბოლო შესვლას
რეგისტრის გათვალისწინების გარეშე.

strrpos

ეძებს სტრიქონში ქვესტრიქონის ბოლო შესვლას.

strspn

გვიბრუნებს მოცემული სიმბოლოებისაგან შედგენილი
სტრიქონის მონაკვეთის სიგრძეს.

strstr

გვიბრუნებს ქვესტრიქონის შესვლის პირველი ადგილიდან ბოლომდე სტრიქონის ნაწილს.

strtolower

დიდი ასოები გადაჰყავს სტრიქონულ რეგისტრში.

strtoupper

მოქმედებს strtolower-ის საპირისპიროდ.

strtr

ცვლის სტრიქონში მოცემულ სიმბოლოებს.

substr_compare

მოცემული პოზიციიდან ერთმანერთს ადარებს ორ
სტრიქონს.

substr_count

ითვლის, თუ რამდენჯერ შედის მოცემული ქვესტრი-

202

ქონი სტრიქონში.
substr_replace

სტრიქონის მოცემულ უბანში არსებულ ქვესტრიქონებს
ცვლის სხვა სტრიქონით.

substr

სტრიქონიდან ამოჭრის ქვესტრიქონს.

trim

სტრიქონიდან ამოაგდებს დასაწყისსა და ბოლოში
არსებულ შუალედებს.

ucfirst

სტრიქონის პირველი ასო გადაჰყავს ასომთავრულში.
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