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PHP இணணைய தளங்கணள அட்டகரசமரன வேசதிகவளரடு உருவேரக்கும் ஒரு சிறந்த, ஆனரல் மிக 
எளிய நுட்பம். விக்கிப்பீடியர, வவேர்டுபிரஸ் வபரன்ற பல முக்கிய வேணலத்தளங்கள் இந்த 
மமரழியிவலவய உருவேரக்கப் பட்டுள்ளன. 

இணத, இந்த நூல் எளிணமயரக அறிமுகம் மசய்கிறத.

தமிழில் கட்டற்ற மமன்மபரருட்கள் பற்றிய தகவேல்கணள "கணியம்" மின் மரத இதழ, 2012 முதல்
மவேளியிட்டு  வேருகிறத.இதில் மவேளியரன PHP பற்றிய கட்டுணரகணள இணணைத்த ஒரு முழு 
புத்தகமரக மவேளியிடுவேதில் மபரு மகிழச்சி மகரள்கிவறரம்.

உங்கள் கருத்தகணளயும், பிணழை திருத்தங்கணளயும் editor@kaniyam.com க்கு மின்னஞ்சல் 
அனுப்பலரம்.

http://kaniyam.com/learn-  php  -in-tamil-ebook   என்ற முகவேரியில் இருந்த இந்த நூணல 
பதிவிறக்கம் மசய்யலரம். உங்கள் கருத்தகணளயும் இங்வக பகிரலரம்.

படித்த பயன் மபறவும், பிறருடன் பகிர்ந்த மகிழைவும் வவேண்டுகிவறரம்.

கணியம் இதணழை மதரடர்ந்த வேளர்க்கும் அணனத்த அன்பர்களுக்கும் எமத நன்றிகள்.
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முன்னுரர

தமிழவேழி கல்வியில் படித்தவேர்கள் ஒரு மதரழில்நுட்பத்ணதக் கற்றுக்மகரள்ள வவேண்டும் என 
ஆணசப்படும் வபரத அவேர்கள் கற்றுக்மகரள்ள விரும்பும் மதரழில்நுட்பம் தமிழிவலவய இருக்கும் 
பட்சத்தில் அவேர்களரல் அணத நன்கு புரிந்தமகரண்டு எளிணமயரக கற்றுக்மகரள்ள முடியும். 
தமிழ மமரழி மதரிந்தவேர்கள் ஒன்ணற கற்றுக்மகரள்ள வவேண்டும் என நிணனக்கும் வபரத, 
ஆங்கிலம் அதற்கு தணடயரக இருக்கக்கூடரத. தற்வபரத ஆங்கிலம் அதற்கு தணடயரக 
இருப்பதரக நரன் நிணனக்கிவறன். இந்நிணலயில் அந்த தணடணய உணடக்க என்னரல் முடிந்த 
பங்களிப்ணப இந்த புத்தகத்தின் மூலமரக அளித்திருக்கிவறன். இன்ணறக்கு எதற்மகடுத்தரலும் 
இணணையத்ணத நரடிச்மசல்லும் நிணலணம வேந்த விட்டத. அப்படிப்பட்ட இணணையத்தில் எத 
மதரடர்பரக தமிழில் வதடினரலும் தகவேல்கள் கிணடக்க வவேண்டும். அந்த நிணலணமணய நரம் 
அணனவேரும் இணணைந்த உருவேரக்க வவேண்டும்.

நரன் மசன்ணனக்கு வவேணலவதடி வேந்தவபரத PHP Developer ஆக  வவேணலக்குச் 
மசல்லவவேண்டும் எனும் முடிவில் HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, jQuery ஆகியணவேகணளப் 
பற்றி  படித்தக்மகரண்டிருந்வதன். இணவேகணள படித்த முடித்தவிட்டு அதன்பிறகு PHP பற்றி 
படிக்கலரம் என நிணனத்தக்மகரண்டிருந்வதன். கணியம் இதழின் ஆசிரியர்,  ஸ்ரீனிவேரசன் 
அவேர்களிடம் நரன் வவேணலக்குச் மசல்வேத மதரடர்பரன ஆவலரசணனகணள வகட்பதற்கரக. 
மசன்ணனக்கு வேந்தள்ளத மதரடர்பரகவும், PHP மதரடர்பரக படித்தக்மகரண்டிருப்பணதயும் 
மதரிவித்வதன். "அப்படியர மகிழச்சி, அப்படிவய PHP ணயப் பற்றி கணியத்திற்கு கட்டுணரகள் 
எழுதிக்மகரடுங்கள்" எனக் கூறினரர். தினமும் கரணல 11-மணியிலிருந்த இரவு 7-மணி வேணர 
ஒரு வேரரத்திற்கு தீவிரமரக கட்டுணரகணள எழுதி கணியத்திற்கு அனுப்பி ணவேத்வதன். அடுத்த 
ஒரு சில வேரரங்களில் எதிர்பரரரத விதமரக நரன் Python Developer ஆக பணியில் 
வசர்ந்தவிட்டதரல் அதன்பிறகு மீதமிருந்த ஒரு சில பகுதிகணள எழுதிமுடிக்கமுடியவில்ணல. 
வநரம் கிணடக்கும் வபரமதல்லரம் மகரஞ்சம் மகரஞ்சமரக அணனத்த பகுதிகணளயும் எழுதி 
முடித்த கணியம் இதழிற்கு அனுப்பி ணவேத்வதன். அந்த அணனத்த பகுதிகளும் கணியத்தில் 
மவேளியிடப்பட்டு, அணவேகள் மதரகுக்கப்பட்டு இப்வபரத புத்தகமரக மவேளிவேந்தள்ளத. PHP 
பற்றி கணியம் இதழில் எழுத வேரய்ப்பளித்த, ஊக்கமளித்த ஸ்ரீனிவேரசன் அவேர்களுக்கும், கணியம் 
இதழுக்கும், கணியம் குழுவினருக்கும் என மனமரர்ந்த நன்றிணயயும் மதரிவித்தக்மகரள்கிவறன்.

ஒரு நல்ல வநரக்கத்திற்கரக பலர் இணணைந்த ஒரு மசயணலச் மசய்யும் வபரத அந்த குழுவில் 
நரமும் இருந்வதரம் என்பத எவ்வேளவு மபருணமயரன விஷயம். அந்தவேணகயிவல கணியம் 
குழுவில் நரனும் இணணைந்திருப்பத மபருணமயரக இருக்கிறத. கணியம் மிகப்மபரிய 
வநரக்கத்தடன் இயங்கிக்மகரண்டிருக்கிறத. அந்த வநரக்கத்தின் சிறிய பங்களிப்பரக PHP 
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பற்றிய மதரடர்கணள கணியத்தில் எழுதிவனன்.

இந்த மதரடணர எழுதவேதற்கு பல வேழிகளிலும் எனக்கு உதவி மசய்த என்னுணடய 
வேழிகரட்டிகள் அன்பு(எ)மணிகன்டண், அண்ணைன் ணவே.சிதம்பரம், வசரம.நீலகண்டன் 
ஆகிவயரருக்கும், மசன்ணனயில் நரன் தங்கியிருக்கும் என் அணற நண்பர்கள் கரர்த்திக், விவனரத், 
மணிமரறன், மதன், மவேங்கட் ஆகிவயரருக்கும்,  அலுவேலக நண்பர்கள் கிருஷ்ணைன், ரரஜரசிங், 
பிரபரகரன், விவனரத், முத்தரரஜ் ஆகிவயரருக்கும் எனத மனமரர்ந்த நன்றிணய 
மதரிவித்தக்மகரள்கிவறன்.

இரர.கதிர்வவேல்

சித்தரதிக்கரடு,

28.12.2015

வேணலப் பதிவு: http://gnutamil.blogspot.in 

மின்னஞ்சல்: linuxkathirvel.info@gmail.com
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1 PHP யின் வரலலாற

1.1 PHP யின் வரலலாற

பிரச்சணனகள் ஏற்படும் வபரவத அதன் தீர்வுகளும் வதடப்படுகிறத. எங்கு வதடியும் தீர்வுகள் 
கிணடக்கரத பட்சத்தில், அதற்கரன தீர்ணவே தரமரகவவே முயன்று கண்டுபிடிப்பர். அவேருக்கு 
ஏற்பட்ட அந்த பிரச்சணன வவேறு ஒருவேருக்கு ஏற்படும் வபரத, மற்றவேர்களுக்கும் அவேணரப் வபரல
கஷ்டபடரமல் இருப்பதற்கரக, கண்டுபிடித்த அந்த தீர்ணவே அணனவேரும் மதரிந்த 
மகரள்ளுவேதற்கரக இலவேசமரக கிணடக்கும் வேணகயில் ஏற்பரடு மசய்கிறரர்.

மற்றவேர்களும் அந்த மதரழில்நுட்பத்ணத(தீர்வு) ஏற்றுக்மகரண்டு அணத மமருவகற்றும் வபரத 
அந்த தீர்ணவே கண்டுபிடித்தவேவர கற்பணன மசய்ய முடியரத அளவிற்கு அந்த மதரழில்நுட்பம் 
வேளர்ந்த நிற்கும்.

1.2 PHP உருவலான விதம

PHP யின் முதல் பதிப்பு 1995 ஆம் ஆண்டு Ramus Lerdof அவேர்களரல் உருவேரக்கப்பட்டத. 
Rasmus தற்வபரத Yahoo நிறுவேனத்தில் மபரறியரளரரக பணிபுரிந்த வேருகிறரர். அவேருணடய 
இணணையதளத்ணத எளிணமயரக உருவேரக்க HTML உடன் இணணைந்த நன்றரக வவேணல மசய்யும் 
ஏவதர ஒன்று வதணவேப்பட்டத. முக்கியமரக இணணைய உலரவியிலிருந்த வேழைங்கிக்கு தகவேல்கணள
அனுப்பவும், வேழைங்கியில் இருந்த இணணைய உலரவியில் தகவேல்கணளப் மபறவும் எளிணமயரன 
ஒரு மதரழில்நுட்பம் அல்லத மமரழி வதணவேப்பட்டத.
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அந்த வதணவேணய பூர்த்தி மசய்யும் வேணகயில் Perl மமரழியிணனக் மகரண்டு ஒரு 
மதரழில்நுட்பத்ணத உருவேரக்கினரர். அந்த மதரழில்நுட்பத்திற்கு அவேர் இட்ட மபயர் ‘Personal 
Home Page / Form Interpreter’. Rasmus Lerdof அவேர்கள் உருவேரக்கிய அத்தணகய 
மதரழில்நுட்பம் இணணைய உள்ளடக்கங்கணளயும், இணணைய படிவேங்கணளயும் 
மசயல்முணறப்படுத்தவேதற்கர வேசதியரன வேழிகணள ஏற்படுத்தி மகரடுத்தத.

‘Personal Home Page / Form Interpreter’ என்னும் மபயர் பின்பு PHP/FI என்று சுருக்கி 
அணழைக்கப்பட்டத. இறுதியரக ‘PHP: Hypertext Preprocessor’ என மபயர் மரற்றம் 
மசய்யப்பட்டத. ‘GNU’s Not Unix’ என்பத எப்படி GNU என்று சுருக்கமரக 
அணழைக்கப்படுகிறவதர, அவத வபரல ‘PHP: Hypertext Preprocessor’ என்பதம் PHP என்று 
சுருக்கமரக அணழைக்கப்படுகிறத. 

PHP/FI யின் முதல் பதிப்பு(Version 1.0) Rasmus அவேர்களுணடய மசரந்த இணணையதளத்ணதத் 
தரண்டி வவேறு எங்கும் பயன்படுத்தப்படவில்ணல. கரரணைம் அவேரினுணடய மசரந்த வதணவேக்கரக 
அவேர் அணத உருவேரக்கினரர். PHP/FI 2.0 னுணடய அறிமுகம் அணத மரற்ற மதரடங்கியத.

ஆனரல் PHP 3 பதிப்பு 1997 ஆம் ஆண்டு மவேளியிடப்பட்ட வபரத அணனவேரின் 
நம்பிக்ணகணயயும் சுக்குநூறரக்கி யரரும் எதிர்பரரரத விதமரக PHP அணனவேரின் மத்தியிலும் 
புகழ மபற்றத.
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1.3 PHP 3 யின் வவற்ற

1997 ஆம் ஆண்டு வேரக்கில் இணணையதளங்களின் வேளர்ச்சி அசுர வவேகமமடுத்தத. அவ்வேரறு 
வேளர்ச்சி மபற்ற இணணையதளங்கள் அவத சமயத்தில் Apache Web Server –ஐ பயன்படுத்தி 
வேந்தன. அவத கரலகட்டத்தில்தரன் PHP யின் அடுத்த கட்ட வேளர்ச்சிக்கரக Andy Gutmans 
மற்றும் Zeev Suraski ஆகிய இருவேரும் PHP 3 திட்டத்ணத அறிமுகப்படுத்தினர். குறிப்பரக 
Apache Web Server உடன் PHP இணணைந்த மசயல்படும் விதமரக PHP வேலிணமயரக உருவேரக்கி
மவேளியிடப்பட்டத.

அவதசமயத்தில்PHP + Apache Web Server கூட்டணி மவேற்றிணய வநரக்கி பயணித்தத. இணணைய 
உலகில் 10% க்கு வமலரன இணணையதளங்கள் PHP தங்களுணடய இணணையதளத்தில் 
பயன்படுத்த ஆரம்பித்தன.

1.4 PHP 4 - விஸ்பரூபம

Andi Gutmans and Zeev Suraski ஆகிய இருவேரரலும் PHP 3 மறுபடியும் மமருவகற்றப்பட்டத. 
PHP3-இன் மமறுவகற்றப்பட்ட பதிப்பு PHP4 ஆக மவேளிவேந்தத. அவ்வேரறு கட்டணமக்கப்பட்ட 
PHP4 ஒரு சிறிய மதரழில்நுட்பத்தடன் மவேளிவேந்தத. அவ்வேரறு இணணைக்கப்பட்ட அந்த சிறிய 
மதரழில்நுட்பம் Zend Engine என்று அணழைக்கப்பட்டத.

பமெருககற்றப்பட்ட அமசங்கள:

• மற்ற இணணைய வேழைங்கிகளுக்கு ( Microsoft’s Internet Information Server – IIS ) ஆதரவு 
அளிக்கும் வேணகயில் உருவேரக்கப்பட்டத.

• நிணனவேக வமலரண்ணமணய திறம்பட மசய்தல்

• மபரிய திட்டங்கள், வேணிக பயன்பரடு மற்றும் mission critical பயன்பரடுகளுக்கு ஆதரவு

1.5 PHP 5 – Object Orientation , Error Handling and XML

OOP க்கு ஆதரவேளிக்கும் வேணகயில் வமலும் மமருவகற்றப்பட்டத. Java, Python வபரன்று மற்ற 
மமரழிகளில் உள்ளத வபரல try/catch error and exception handling வேசதிகள் 
ஏற்படுத்தப்பட்டத. தரவுகணள ணகயரளுதல் குறிப்பரக XML மற்றும் SQLite வபரன்றணவேகணள 
ணகயரளுதல் மற்றும் தரவுதளத்தடன் இணணைந்த பணியரற்றுவேதற்கரன எளிய வேழிமுணறகள் 
வபரன்ற வேசதிகள் மகரண்டு வேரப்பட்டத.
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1.6 PHP பிரபலமலாக உள்ளது எப்பட?

PHP என்பத ஒரு Server Side Scripting மமரழி (Language) என்பத நரம் அணனவேரும் அறிந்த 
ஒன்வற. PHP இணணைய பயன்பரடிற்கரக வேடிவேணமக்கப்பட்டிருந்தரலும் அத ஒரு மபரதப் 
பயன்பரட்டிற்கரன மமரழியரகவும், அணனவேரரலும் விரும்பி பயன்படுத்தப்பட்டு வேருகிறத. 
இன்ணறக்கு இருக்கக்கூடிய அணனத்த இணணைய வேழைங்கிகளிலுவம Apache+PHP உள்ளத. 
புதிதரக நிறுவேப்படும் இணணையவேழைங்கிகளில் PHP என்பத தவிர்க்க முடியரத ஒன்றரக உள்ளத. 
2013 ஆம் ஆண்டில் எடுக்கப்பட்ட புள்ளிவிபர கணைக்குப்படி, 240 மில்லியனுக்கு (1 மில்லியன்=10
லட்சம், 240 மில்லியன்=240000000) அதிகமரன இணணையதளங்களில் PHP பயன்படுத்தப்பட்டு 
வேருகிறத. 2.1 மில்லியன் இணணைய வேழைங்கிகளில் PHP நிறுவேப்பட்டு உள்ளத.

Perl, Python வபரன்ற மமரழிகணள கற்றவேர்கள், PHP–ஐ கற்றுக்மகரள்வேத என்பத மிகவும் 
எளித. அதவபரல எளிணமயரன Syntax, அணனத்த தகவேல்தளங்களுடனும் ஒத்த இயங்குவேத 
மற்றும் பரதகரப்பு அம்சங்கள் மிகுந்திருப்பத என பல்வவேறு அம்சங்கள் PHP – இல் இருப்பதரல்,
இன்ணறய இணணைய உலகில் Web Developement ற்கு தகுந்த மமரழியரக PHP 
பிரபலமணடந்தள்ளத.
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2 PHP அறிமுகம் 

2.1 PHP என்றலால் என்ன?

PHP என்பத ஒரு Server Side Scripting language. எளிணமயரக மசரல்ல வவேண்டுமரனரல் 
உங்களுக்கு ஒரு புத்தகம் வதணவேப்படுகிறத. அணத இணணையமூலம் வேரங்குவேதற்கரக ஏவதர ஒரு
 பதிப்பகத்தின் இணணையதளத்திற்கு மசல்கிறீர்கள். அந்த பதிப்பகத்தின் இணணையதளம் PHP மூலம்
உருவேரக்கப்பட்டமதனில். அந்த இணணைதளத்தில் மசய்யும் அணனத்த வவேணலகளும் உங்களுணடய
கணினியில் (Client Side) Process ஆகரமல், பதிப்பகத்தின் இணணையதளம் எந்த மவேப் 
சர்வேரில்(Server Side) இருக்கிறவதர அங்கு Process மசய்யப்பட்டு உங்களுக்கு வதணவேயரன 
விபரங்கணள இணணையதளம்  மகரடுக்கும். அவ்வேரறு Server இல் மசயல்படுத்தப்படும் நிரல்கள் 
Server Side Scripting Language எனப்படும். PHP நிரல்கள் அணனத்தம் Server Side இல் 
Process மசய்யப்படுவேதரல். PHP ஒரு  server side scripting language ஆகும்.

Ruby, Python, Perl ஆகிய மமரழிகளும் Server Side Scripting Language ஆக 
பயன்படுத்தப்படுகிறத. அதவபரலவவே PHP யும் இருந்தரலும், PHP சில தனிச்சிறப்புகணளக் 
மகரண்டுள்ளத. அத என்னமவேனில் நம்முணடய இணணையதள உருவேரக்க வவேணலகணள 
எளிணமயரக மசய்வேமதற்மகன நிணறய Extension கணள ணவேத்திருக்கிறத.

குறிப்பரக Database இல் தகவேல்கணள வசமிப்பதற்கும், Database இல் இருக்கும் தகவேல்கணள 
இணணையதளத்தின் மூலம் மபறுவேதற்கும், இணணையதளங்கணள Dynamic ஆக வேடிவேணமக்கவும், 
Content கணள திறம்பட ணகயரள்வேதற்கும் மிகவும் எளிணமயரன வேழிகணள PHP 
மகரண்டுள்ளத. அதனரல் வமற்கரணும் வவேணலகணள நரம் மற்ற மமரழிகளில் மசய்வேணத விட 
PHP யில் எளிணமயரக மசய்யலரம்.

2.2  PHP -யலால் என்வனன்னவவல்லலாம வசெய்ய முடயும?
• Dynamic Page Content கணள உருவேரக்க முடியும். 
• Web Server இல் வகரப்புகணள உருவேரக்குதல், அழித்தல், நீக்குதல், திறத்தல், எழுததல் 

ஆகியணவேகணள மசய்ய முடியும். 
• படிவேத்தின் தகவேல்கணள (Form Data) வசகரிக்க முடியும். 
• Cookies கணள அனுப்ப மற்றும் மபய முடியும். 
• தகவேல்தளத்தில் (Database) தகவேல்கணள வசர்த்தல், நீக்குதல், மரற்றுதல் ஆகியணவேகணள 

மசய்ய முடியும். 
• பயனர்களினுணடய (Users) மசயல்பரடுகணள கட்டுப்பரட்டிற்குள் ணவேக்க முடியும். 
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• தகவேல்கணள Encrypt மசய்ய முடியும். 

• HTML ஆக மட்டுமில்லரமல், Images, PDF Files, Flash Movies XML, XHTML ஆகிய 
வேடிவேங்களிலும் மவேளியீடுகணள மகரண்டு வேர முடியும். 

2.3  ஏன் PHP?
• பல்வவேறு இயங்குதளங்களில் PHP – ஐ இயக்க முடியும். (உதரரணைமரக. Windows, Linux, 

Unix, Mac OS X, etc…) 
• இன்ணறக்கு பயன்பரட்டில் உள்ள அணனத்த Server (Apache, IIS, etc ) களுடனும் ஒத்த 

இயங்கக்கூடியத. 
• MySQL, SQLite, Postgres, Oracle, MS SQL  வபரன்ற அணனத்த தகவேல்தளங்கணளயும் 

PHP ஆதரிக்கிறத. 
• PHP என்பத அணனவேருக்கும் இலவேசம். PHP யினுணடய அதிகரரப்பூர்வேமரன 

இணணைதளத்தில்(www.php.net) இருந்த அணனவேரும் இலவேசமரகவவே தரவிறக்கம் மசய்த 
மகரள்ளலரம். 

• கற்றுக்மகரள்ள எளிணமயரன மமரழியரகவும், Server Side இல் சிறப்பரக இயங்க்ககூடிய
மமரழியரகவும் PHP இருக்கிறத. 

2.4  PHP எப்பட வவலல வசெய்கிறது?

பயனர் தன்னுணடய கணினியில் இருக்கும் இணணைய உலரவிணயத் திறந்த, உலரவியினுணடய 
முகவேரிப்பட்ணடயில் இணணையதளத்தின் முகவேரிணய மகரடுத்த இயக்கும் வபரத, உலரவி 
வேணலப்பக்கத்தின் பிரதிணய வகட்டு  இணணைய வேழைங்கிக்கு வகரரிக்ணக அனுப்புகிறத.

இணணைய வேழைங்கி அந்த வகரரிக்ணகணய மபற்றுக்மகரண்டு அந்த வேணலப்பக்கத்திணன வதடி 
கண்டுபிடித்த பயனரினுணடய உலரவிக்கு அனுப்பி ணவேக்கிறத. இணவேயணனத்தம் 
இணணையத்தின் மூலம் கனக்கச்சிதமரக நணடமபறும்.

இணணைய வேழைங்கி வேணலப்பக்கத்தின் உள்ளடக்கங்கணளப் பற்றி எந்த கவேணலயும் மகரள்ளரத. 
வகட்ட பக்கத்திணன உலரவிக்கு மகரடுப்பவதரடு சரி வேழைங்கியின் வவேணல முடிகிறத. 
உலரவிதரன் உள்ளடக்கங்கணள கரண்பிக்கும் மசயல்களில் ஈடுபடுகிறத.

HTML, CSS, JavaScript, jQuery என பல மதரழில்நுட்பங்கணளக் மகரண்டு இன்ணறக்கு 
இணணையதளங்கள் வேடிவேணமக்கப்படுகின்றன. வமற்கரணும் மதரழில்நுட்பங்களின் 
நிரல்வேரிகணளத்தரன் உலரவிகளரல் புரிந்த மகரள்ள முடியுவம தவிர. PHP வபரன்ற நிரல்கணள 
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எவ்வேரறு கரண்பிப்பத என்பத உலரவிக்கு மதரியரத.

ஒரு வேணலப்பக்கத்தில் PHP யின் நிரல்கள் இருந்தரல், PHP யின் நிரணல உலரவி மறுபடியும் 
இணணைய வேழைங்கிக்கு அனுப்பி ணவேக்கும் அந்த நிரல்கள் PHP pre-processing module க்கு 
அனுப்பி ணவேக்கப்படும். வேணலப்பக்கத்ணத வேடிவேணமத்தவேர் என்ன நிரல் எழுதியிருக்கிறரவரர 
அதற்கரன மவேளியீட்ணட PHP pre-processing module Web Server க்கு அனுப்பி ணவேக்கும். 
அதன்பின்பு Web Server ஆனத வேணலப்பக்கத்தில் PHP நிரல் இருக்கும் இடத்தில் PHP pre-
processing module அனுப்பி ணவேத்தணத Substitutes மசய்யும். அதற்வகற்றரற்வபரல் 
உலரவியரனத வேணலப்பக்கத்ணத நமக்கு கரண்பிக்கும்.

சுருக்கமரக மசரல்ல வவேண்டுமரனரல் ஒரு வேணலப்பக்கத்தில் இருக்கும் php நிரல்
அந்த உலரவியரல் process மசய்யப்படரத. php pre-processing module ஆல் 
process மசய்யப்பட்டு அதில் கிணடக்கும் மவேளியீட்ணடத்தரன் உலரவி 
கரண்பிக்கும்.

 

இணத ஒரு சின்ன உதரரணைத்தின் மூலம் கரண்வபரம். கீழகரணும் நிரலில் <?php  ?> எனும் 
சிறப்புக்குறியீடுகள் இருக்கிறத. இந்த குறியீடுதரன் உலரவிக்கு php நிரணல உணைர்த்தவேதற்கரன
குறியீடு.

<?php – எனும் குறியீடு php நிரல் ஆரம்பமரவேணதயும், ?> எனும் குறியீடு php நிரல் 
முடிவேணடவேணதயும் குறிக்கிறத.

 <!–test1.php –>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>PHP – Learning</title>
</head>
<body>
<h1>Hello PHP!</h1>
<?php
echo “Hello World!”;
echo “<br />”;
echo “Hello PHP!”;
?>
</body>
</html> 
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test1.php

<?php இந்த குறியீட்டிற்கு முன்பு உள்ள வேரிகள் அணனத்தம் HTML இன் நிரல் வேரிகள். 
அதன்பின் மதரடரும் வேரிகள் php நிரல்வேரிகள். இந்த வேரிகணள web server கண்டுபிடித்த 
அதற்கரன மவேளியீட்ணட உடனடியரக web browser க்கு அனுப்பி ணவேக்கிறத. அணத உலரவி 
நமக்கு கரண்பிக்கிறத.

Test1.php நிரலில் மவேளியீடு

page source – இன் மவேளியீடு 

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>PHP – Learning</title>
</head>
<body>
<h1>Hello PHP!</h1>
Hello World!<br />Hello PHP!    </body>
</html>
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சிவேப்பு நிறத்தில் இருப்பணவேதரன் php நிரலின் மவேயியீடு.

வமற்கரணும் மவேளியீட்ணட HTML மூலமரகவவே மசய்த விடலரவம ஏன் தனியரக php  – ஐ 
பயன்படுத்த வவேண்டும்? என்று இங்கு உங்களுக்கு ஒரு சந்வதகம் எழைலரம். இணத ஒரு சின்ன 
உதரரணைத்தின் மூலம் நரம் புரிந்த மகரள்ளலரம்.

வேங்கியினுணடய வேரடிக்ணகயரளருக்கு அவேர்களுணடய வேங்கி எண், மபயர், கணைக்கில் இருக்கும் 
மதரணக ஆகியணவேகணள கரண்பிப்பதற்கரக ஒரு வேணலப்பக்கத்ணத வேடிவேணமக்கிவறரம். அணத 
HTML இல் வேடிவேணமத்தரல் மற்ற வேரடிக்ணகயரளர்களினுணடய விபரங்கணளயும் எளிணமயரக 
மதரிந்த மகரள்ளலரம். கரண்பிக்கும் பக்கத்தின் மீத ணவேத்த view page source மகரடுத்தரல் 
அந்த விபரங்கள் மதரிந்தவிடப் வபரகிறத. இணத தடுக்கும் விதமரக ஒரு வேரடிக்ணகயரளருக்கு 
ஒரு பக்கம் என வேடிவேணமத்தரல் அத மணலயளவு கஷ்டமரன வவேணல. ஒரு வேங்கியில் 2-லட்சம்
வேரடிக்ணகயரளர் இருந்தரல் ஒருவேருக்கு ஒரு பக்கம் என 2-லட்சம் பக்கங்கணள வேடிவேணமக்க 
வவேண்டும்.

இன்மனரன்று என்னமவேன்றரல் HTML ணவேத்த உருவேரக்கும் பக்கங்கள் static ஆக இருக்கும் 
ஆணகயரல் ஒரு பக்கத்திற்கரக என்ன வேடிவேணமத்தவமர அதன் content கள் மரறரத.

அவத வநரத்தில் வேரடிக்ணகயரளரின் விபரங்கணள தகவேல்தளத்தில் வசமித்த ணவேத்த அந்த 
விபரங்கணள php மூலமரக மபறும் வபரத ஒரு குறிப்பிட்ட வேரடிக்ணகயரளணரத் தவிர வவேறு 
யரருணடய தகவேல்கணளயும் யரரும் மதரிந்த மகரள்ள முடியரத. அவதரடு php யினுணடய 
இறுதி மவேளியீட்ணடத்தரன் நம்மரல் மதரிந்தமகரள்ள முடியுவம தவிர அதற்கரக 
உள்ளீடுகணளவயர, நிரல்வேரிகணளவயர மதரிந்த மகரள்ள முடியரத. இதனரல்தரன் PHP 
பயன்படுத்தப்படுகிறத. இத மரதிரியரன பரதகரப்பு அம்சங்கணளயும், வேசதிகணளயும் 
மகரண்டதரல்தரன் PHP சிறந்த விளங்குகிறத.
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இப்ப மசரல்லுங்க   PHP   அவேசியம் வவேணுமர  ?   வவேண்டரமர  ?

2.5 PHP ஏன் மிகவும பயனுள்ளதலாக இருக்கிறது?
• HTML மூலமரக உருவேரக்கப்படும் பக்கங்கள் அணனத்தம் Static Page என்று 

அணழைக்கப்படுகிறத. அதரவேத வேணலப்பக்கத்தின் உள்ளடக்கங்களில் எந்த மரற்றமும் 
ஏற்படரமல் அப்படிவய இருக்கும். JavaScript -ஐக் மகரண்டு Dynamic Page -கணள 
வேடிவேணமக்கலரம். Dynamic Page  வேடிவேணமப்பதற்கரன சக்தி மிகுந்த இயந்திரத்ணத 
JavaScript மகரண்டிந்த வபரதிலும் அதன்மூலமரக Client Side மட்டுவம மரற்றங்கணள 
நிகழத்த முடியும். 

• JavaScript -ஐக் மகரண்டு Web Server உடன் மதரடர்புமகரள்ள முடியரத. Web 
Browser க்குள் மட்டுவம மரற்றங்கணளக் மகரண்டு வேர முடியும். உதரரணைத்திற்குச் 
மசரல்ல வவேண்டுமரனரல் JavaScript – ஆல் Database இல் உள்ள தகவேல்கணள பிரித்த 
அதன் மவேளியீட்ணட Web Page இல் கரண்பிக்க முடியரத. 

• ஆனரல் Database இல் உள்ள தகவேல்கணள PHP மூலமரக திறணமயரக ணகயரள முடியும்.
PHP Server Side Scripting Language ஆக இருப்பவதரடு, எளிணமயரக கற்றுக்மகரள்ளும் 
வேணகயிலும் இருப்பதரல். PHP மிகுந்த பயனுள்ளதரக இருக்கிறத. குறிப்பிட்டுச் மசரல்ல 
வவேண்டுமரனரல் MySQL தகவேல்தளத்தடன் PHP சிறப்பரக ஒத்த இயங்குகிறத. MySQL 
யில் உள்ள தகவேல்கணள நரன் PHP -ஐக் மகரண்டு எளிணமயரக மபறமுடியும். 
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3 LAMP Server -ஐ உபுண்டு 12.04 -ல் நிறவுதல் 

Linux Apache MySQL PHP - என்பதன் சுருக்கவம LAMP ஆகும்.  LAMP எனபத மிகவும் 
பிரபலமரனமதரரு இணணையதள உருவேரக்க/வேடிவேணமப்புச் சூழைல்.

இதில் Linux என்பத லினக்ஸ் இயங்குதளம் (எந்தமவேரரு லினக்ஸ் வேழைங்கலரகவும் 
இருக்கலரம்),  Apache என்பத இணணைய வேழைங்கி(Web Server), MySQL என்பத RDBMS 
தகவேல்தளம், PHP என்பத மரறக்கூடிய இணணையப் பக்கங்களுக்கரன (Dynamic 
Web Page)Scripting Language.

LAMP -ல் நரம் நிறுவே வவேண்டியணவே Apache, MySQL, PHP ஆகியணவேகள் மட்டுவம.
 நம்மிடம்தரன் உபுண்டு இயங்குதளம் இருக்வக.  இணவேயணனத்ணதயும் தனித்தனியரக 
நிறுவேவவேண்டியதில்ணல, அப்படி நிறுவே முற்பட்டரலும் அத நமக்கு மகரஞ்சம் கணளப்பரன 
மசயலரகத்தரன் அணமயும் ஆணகயரல் இணவேயணனத்ணதயும் ஒவர வேரிக் கட்டணளயில் நிறுவே 
முடிந்தரல் நன்றரக இருக்குமல்லவேர!  

ஒற்ணற வேரி கட்டணளயின் மூலம் LAMP  Server ணன நிறுவேக்கூடிய வேசதில் உபுண்டு 12.04 LTS 
- ல் இருக்கிறத.  அத எப்படி என பரர்ப்வபரம்.

கணினியில் இணணைய இணணைப்பு இருக்க வவேண்டும் அததரன் இங்கு முக்கியமரக குறிப்பிட 
வவேண்டியத.  ஏன் இணதச் மசரல்கிவறன் என்றரல் நரன் பரலிமடக்னிக் படித்த கரலத்தில் 
LINUX For You Magazine -ல் மமன்மபரருள்கள் நிறுவேக் மகரடுத்திருக்கும் கட்டணளகணள 
அப்படிவய முணனயத்தில் தட்டச்சு மசய்வவேன் ஆனரல் மமன்மபரருள் நிறுவேப்படரத.   கரரணைம் 
மதரியவில்ணல, இணணைய இணணைப்பின் மூலம்தரன் இந்தக் கட்டணள வவேணல மசய்யும் என 
கரலப்வபரக்கில் தரன் எனக்கு மதரியும். இப்பமபரழுத இருக்கக்கூடிய இணணையவேசதிமயல்லரம் 
அப்மபரழுத இல்ணல.  இப்மபரழுத இணணையவேசதியிணன மிகவும் எளிதரக GPRS மூலம் 
லினக்ஸிற்குள் மகரண்டு வேந்த விடலரம். அறியரத வேயசுதரவன அத விடுங்க.

3.1 முதல் பட:

முணனயத்ணத திறந்த மகரள்ளவும், அதில் கீழகண்ட கட்டணளகணளக் மகரடுக்கவும்.

www.kaniyam.com 

http://www.kaniyam.com/


 27

sudo apt-get update
sudo apt-get install lamp-server^

கவேனிக்க: ^  இந்தக்  குறியிடு Keyboard -ல் இருக்கும் Number key - 6 -ல் இருப்பத 
இணதக் கட்டரயம் மகரடுக்க வவேண்டும்

உங்களின் இணணைய இணணைப்பின் வவேகத்திணனப் மபரறுத்த நிறுவுதல் முடியும். நிறுவுதல் 
முடியும் வேணர கரத்திருக்கவும். நிறுவுதல் முடியும் தருவேரயில் MySQL Database னுணடய root 
பயனரளருக்கரன கடவுச்மசரல்(password) வகட்கும், கடவுச்மசரல்ணல உள்ளிடவும்.
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நிறுவுதல் முடிந்தபின் அணனத்தம் சரியரக நிறுவேப்பட்டிருக்கிறதர என வசரதணன மசய்த 
பரர்க்க வவேண்டியத அவேசியமல்லவேர!

3.2 Apache Server -லன வசெலாதலன வசெய்து பலார்க்க:

முணனயத்தில் sudo service apache2 restart  கட்டணளயிணன இயக்கவும்.  இந்தக் 
கட்டணளயிணனக் மகரடுத்தவுடன், Apache Server மறுமதரடக்கம் மசய்யப்படும்.
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உங்கள் கணினியில் இருக்கும் ஏதரவேமதரரு இணணைய உலரவியிணனத் திறந்த, முகவேரிப் 
பட்ணடயில் http://localhost/  எனக் மகரடுத்த இயக்கவும், இயக்கியவுடன் கீழகரணுவேத 
உலரவியில் மதரிந்தரல் சரியரக இயங்குகிறத என்று அர்த்தம்.

3.3 PHP -  யிலன வசெலாதலன வசெய்து பலார்க்க:

முதலில் /var அணடவிற்குள் www எனும் மபயருடன் ஒரு அணடவு உருவேரக்கப் பட்டிருக்கிறதர 
என சரிபரர்த்தக் மகரள்ளுங்கள்.  அப்படி உருவேரகி இருக்கவில்ணலமயன்றரல்

முணனயத்தில்,

cd /var
sudo mkdir www

எனக் மகரடுத்த www எனும் அணடவிணன உருவேரக்கிக் மகரள்ளுங்கள்.

அதன்பிறகு, முணனயத்தில் கீழகரணும் கட்டணளயிணனக் மகரடுங்கள்,

echo "<?php phpinfo(); ?>"  | sudo tee /var/www/testing.php
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முணனயத்தில் 

sudo service apache2 restart 

கட்டணளயிணனக் மகரடுத்த ஒருமுணற Apache Server -ணன மறுமதரடக்கம் மசய்த 
மகரள்ளுங்கள்.

அடுத்த, இணணைய உலரவி ஏதரவேத ஒன்ணறத் திறந்த முகவேரிப் பட்ணடயில் கீழகரணும் 
முகவேரியிணனக் மகரடுங்கள், 

http://localhost/testing.php

படத்தில் உள்ளத வபரன்று உங்களுக்கு மசய்தி கிணடத்தரல் PHP  -யும் சரியரக 
நிறுவேப்பட்டிருக்கிறத என முடிவு மசய்தக் மகரள்ளலரம்.

மவேற்றிகரமரக இப்மபரழுத LAMP Server -ணன உபுண்டு வில் நிறுவியிருப்வபரம்.
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4 PHP Script உருவலாக்குதல்

4.1 PHP Script உருவலாக்குதல்

இதற்கு முந்ணதய பகுதிகளில் PHP எப்படி வவேணல மசய்கிறத என்று பரர்த்வதரம். இந்த 
பகுதியில் PHP Script – ஐ எப்படி உருவேரக்குவேத என்று பரர்ப்வபரம். PHP நிரணல எழுத 
மதரடங்குவேதற்கு முன் PHP நிரணல எழு என்மனன்மனமவேல்லரம் வதணவே என்று பரர்ப்வபரம்.

4.2 PHP நிரல் எழுத வதலவயலானலவகள்:
1. Web Server 
2. PHP 
3. Browser 
4. Text Editor 

5. Database 

Web Server, PHP, Database ஆகியணவேகணள எப்படி நிறுவுவேத என்பணதப் பற்றி மதரிந்த 
மகரள்ள இந்த (gnutamil.blogspot.in/2012/12/lamp-server-1204.html) பக்கத்திற்கு 
மசல்லுங்கள் விபரங்கள் மிகவும் மதளிவேரக தமிழில் மகரடுக்கப்பட்டுள்ளத. அல்லத PHP யின் 
அதிகரரப்பூர்வே தளமரன  php.net/manual/en/install.php -க்குச் மசல்லலரம்.

Browser மற்றும் Editor ஆகிய இரண்டும் அணனத்த இயங்குதளங்களிலும் இயல்பரகவவே 
நிறுவேப்பட்டு இருக்கும். வவேண்டுமரனரல் நீங்கள் கூடுதலரக Mozilla Firefox, Google Chrome 
உலரவிகணள நிறுவிக்மகரள்ளுங்கள்.

4.3 PHP நிரல் வரமபுச்சுட்ட (Code Delimiters):

ஒரு வேணலப்பக்கத்திற்குள் மற்ற நிரல் வேரிகளிலிருந்த php நிரல்வேரிகணளச் 
சுட்டிக்கரட்டுவேதற்கரக <?php எனும் Opening Tag – ம், ?> எனும் Closing Tag – ம் 
பயன்படுத்தப்படுகிறத. இந்த இரண்டு Tag களுக்கு உள்வள நீங்கள் எவ்வேளவு php நிரல் 
வேரிகணள வவேண்டுமரனரலும் எழுதிக்மகரள்ளலரம்.

கீழகரணும் முணறகளிலும் எழுதிக்மகரள்ளலரம்.
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முணற 1:
<?
//php codings
?>

முணற 2:
<?php
//php codings
php?>

முணற 3:
<script language=”php”>
//php codings
</script>

முணற 4:
<?php
//php codings
?>

கணடசியரக இருக்கும் <?php //php codings ?> முணறவய பரிந்தணரக்கப்படுகிறத.

4.4 PHP உங்கள் கணினியில் நிறவப்பட்டுள்ளதலா?

PHP உங்களத கணினியில் நிறுவேப்பட்டுள்ளதர என்பணத கீழகரணும் சின்ன நிரல் மூலம் 
வசரதிக்கலரம்.

Text Editor திறந்த மகரள்ளுங்கள்
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<?php
echo phpinfo();
?>

என மகரடுத்த phptest.php என்ற மபயருடன் வகரப்ணப /var/www/ எனும் அணடவிற்குள் 
வசமியுங்கள். உலரவிணயத் திறந்த முகவேரிப்பட்ணடயில் localhost/phptest.php என்று 
மகரடுங்கள் கீழகரணும் மவேளியீடு கிணடத்தரல் உங்களத கணினியில் PHP நிறுவேப்பட்டுள்ளத
என்று அர்த்தம்.

கவேனத்திற்கு  :

இனிவமல் நரம் பரர்க்கப் வபரகும் அணனத்த நிரல்கணளயுவம நீங்கள் உங்களுக்கு பிடித்தமரன 
ஏதரவேத ஒரு Text Editor – ஐக் மகரண்டு எழுதிக்மகரள்ளுங்கள். அவ்வேரறு எழுதிய 
வகரப்பிணன கட்டரயம் நீங்கள் /var/www/ எனும் அணடவிற்குள்தரன் வசமிக்க வவேண்டும். 
இதணனத்தவிர்த்த வவேறு எந்த அணடவிற்குள் நீங்கள் வகரப்பிணனச் வசமித்தரலும் அதிலுள்ள 
PHP நிரல் மட்டும் வவேணல மசய்யரத.  அவத சமயத்தில் வகரப்பிற்குள் இருக்கும் HTML 
நிரலுக்கரன மவேளியீடு உங்களுக்கு கிணடக்கும்.  

இத DocumentRoot   எனப்படும்.

/var/www என்பத மடபியன், உபுண்டுவிற்கு. /var/www/html  ஃமபவடரரர, மரட்ஹரட்டிற்கு 

இணத Apache configuration file   மூலம் மரற்றலரம்
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4.5 PHP நிரல் வபலாதிதல் முலறகள்:
1. HTML File -க்குள் PHP நிரணல மபரதிதல் 

2. PHP File – க்குள் HTML நிரணல மபரதிதல் 

HTML File க்குள PHP நிரலலை பபபொதிதல(PHP into an HTML File) :

PHP நிறுவேப்பட்டுள்ளதர எனும் வசரதணன மசய்வேதற்கரக ஒரு PHP நிரணல எழுதிய அனுபவேம் 
உங்களுக்கு ஏற்கனவவே இருக்கிறத. இப்மபரழு நரம் மற்மறரரு PHP நிரணல எழுதப் 
வபரகிவறரம். நரம் எற்கனவவே எழுதிய நிரலில் எந்தவிதமரன HTML Tag குகணளயும் 
பயன்படுத்தவில்ணல. ஆனரல் இப்மபரழுத நரம் ஒரு HTML File – க்குள் PHP நிரணல 
எழுத்தப்வபரகிவறரம்.

உங்களுணடய Editor – ஐத் திறந்த கீழகரணும் HTML File ஐ உருவேரக்குங்கள்

 

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<?php
echo “<title>PHP in Tamil</title>”;
?>
</head>
 <body>
<?php
echo “<p>This content was generated by PHP</p>”;
?>
</body>
</html> 

firstscript.php என்ற மபயருடன் வகரப்பிணன வசமியுங்கள். உலரவிணயத் திறந்த உங்களத 
நிரணல இயக்கிப் பரர்த்தரல் கீழகரணும் மவேளியீடு கிணடக்கும்.

கவேனிக்கவும்  :

PHP வகரப்புகள் .php எனும் file extentsion உடன் இருக்கும். நிரல்வேரிகள் அணனத்தம் ; 
(semicolon) உடன் முடியும். இந்த semicolon  PHP யின் ஒரு நிரல் வேரி முடிவுறுவேணத 
உணைர்த்தவேதற்கு (line separator) பயன்படுகிறத.
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PHP நிரலுக்குள HTML நிரலலை பபபொதிதல (Embedding HTML into a PHP Script):

முந்ணதய உதரரணைத்தில் ஒரு HTML பக்கத்திற்குள் PHP நிரணல எழுதவேணதப் பற்றி பரர்த்வதரம். 
இப்மபரழுத அணத அப்படிவய தணலகீழைரக மசய்யப்வபரகிவறரம். PHP நிரலுக்குள் HTML -ஐ 
எழுதப்வபரகிவறரம்.

கீழகரணும் நிரணல எழுதங்கள்.

<?php
echo “<html>\n”;
echo “<head>\n”;
echo “<title>My Second PHP Example</title>\n”;
echo “</head>\n”;
echo “<body>\n”;
echo “<p>Free Open Source Software.</p>\n”;
echo “</body>\n”;
echo “</html>\n”;
?>

htmlintophp.php எனும் மபயருடன் வசமியுங்கள். உலரவியில் இயக்குங்கள் கீழகரணுவேத 
வபரல் உங்களுக்கு மவேளியீடு கிணடக்கும். 

View Page Source மகரடுத்த பரர்த்தீர்கவளயரனரல் கீழகரணுவேத வபரல உங்களுக்கு 
மவேளியீடு கிணடக்கும்.
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<html>
<head>
<title>My Second PHP Example</title>
</head>
<body>
<p>Free Open Source Software.</p>
</body>
</html>

ஏன் இப்படி மதரிகிறத. கரரணைம் PHP pre-processor இணதப் பற்றி நரம் ஏற்கனவவே 
பரர்த்திருக்கிவறரம். ஞரபகம் வேருகிறதர? வேந்தரல் மகிழச்சி!

www.kaniyam.com 

http://www.kaniyam.com/
http://i2.wp.com/www.kaniyam.com/wp-content/uploads/2014/12/php4_4.jpg


 38

5 Comments  - குறிப்புரரகள

அணனத்த கணினி நிரல் மமரழிகளிலுவம குறிப்புணர (comments) வேசதி இருக்கிறத. இந்த 
குறிப்புணர -இல் எழுத்தப்படும் வேரிகள் நிரலின் பகுதியரக கருதப்படரத. அதரவேத comment 
இல் எழுதப்படும் வேரிகள்  நிரல் வேரிகளரக கருத்தில் மகரண்டு படிக்கவவேர/இயக்கவவேர பட 
மரட்டரத. நிரணல எழுதியவேணரத் தவிர மற்றவேர்கள் அந்த நிரணலப் பரர்ணவேயிடும் வபரத இந்த
குறிப்புணர பயன்படுகிறத அவ்வேளவுதரன்.

PHP -ஐப் மபரறுத்தமட்டிவல இந்த குறிப்புணர வேரிகள் PHP pre-processor ஆல் 
புறக்கணிக்கப்படும். முழுக்கமுழுக்க மனிதர்கள் புரிந்த மகரள்வேதற்கரக மட்டுவம இந்த 
குறிப்புணர.

கீழகண்ட வேழிகளில் குறிப்புணர பயன்படலரம்  :

1. நிரல் வேரிகள் என்ன கரரணைத்திற்கரக எழுத்தப்பட்டுள்ளத என்பணத உணைர்த்தம் 
குறிப்பரக பயன்படலரம். 

2. குறிப்பிட்ட கரலம் கழித்த நீங்கள் எழுதிய நிரணல, நீங்கவள பரர்ணவேயிடும் வபரத அணத
எதற்கரக எழுதினீர்கள் என்பத மறந்த வபரகலரம். அந்த சமயத்தில் இந்த குறிப்புணர 
உங்களுக்கு மிகவும் உதவியரக இருக்கும். 

3. நீங்கள்  குறிப்புணர ஐக் மகரண்டு நிரல்கணள உருவேரக்கினரல் அந்த நிரணல மற்றவேர்கள்
எளிதில் புரிந்த மகரள்வேரர்கள். 

4. ஏவதர ஒரு கரரணைத்திற்கரக நீங்கள் எழுதிய நிரணல பரதிவயரடு விட்டு விட்டுச் 
மசல்கிறீர்கள், அந்த வநரத்தில் உங்கள் நிறுவேனத்தில் பணிபுரியும் வவேமறரரு பணியரளர் 
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அந்த நிரணல மதரடர்ந்த எழுத முற்படும் வபரத நீங்கள் மகரடுத்த குறிப்புணர அவேருக்கு
மிகப்மபரிய உதவியரகவும். நிரணல விணரவேரக எழுதவும் உதவும். 

5. ஒரு நல்ல நிரலரளர் என்பவேர் குறிப்புணர இல்லரமல் நிரல் எழுதமரட்டரர். குறிப்புணர 
மகரண்டு நிரல் எழுதவேவத ஒரு நல்ல நிரலரளருக்கு அழுகு. 

PHP யில் இரண்டு விதமரன குறிப்புணரகள் இருக்கின்றன.

1. Single line குறிப்புணர (ஒற்ணற வேரி குறிப்புணர) 

2. Multi line குறிப்புணர (பலவேரி குறிப்புணர) 

PHP யினுணடய குறிப்புணர C, C++ and Java நிரல்களின் குறிப்புணர முணறகணள ஒத்வத 
இருக்கிறத. இந்த மமரழிகளில் ஏற்கனவவே பரிச்சயம் உள்ளவேர்களுக்கு PHP குறிப்புணர 
வியப்பரகத் வதரன்றரத.

5.1 ஒற்லறவரி குறப்புலர:

இரண்டு முன்வனரக்கிய சரய்வுகணளக் மகரண்டு இருக்கும்.

//This is single line comment.

உதரரணைம்:

<?php
//php coding start here
echo “Hello PHP!”;     //echo is used to print the statement
//php coding end here
?>

ஒற்ணறவேரி குறிப்புணர ஒரு புதிய வேரியரகவும் இருக்கலரம் அல்லத ஒரு நிரல் வேரியினுணடய 
இறுதியில் இருந்தம் மதரடங்கலரம். தற்கரலிகமரக ஒரு நிரல்வேரிணய நீக்குவேதற்கு ஒற்ணறவேரி 
குறிப்புணர பயன்படும்.
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உதரரணைம்   :

<?php
//echo “Hello PHP!”;
echo “Hello Linux!”;
?>

5.2 பலவரி குறப்புலர:

பலவேரி குறிப்புணர /* மற்றும் */  ஆகிய இரண்டு குறியீட்டிற்குள் இருக்கும். /* குறியீடு 
குறிப்புணரயின் ஆரம்பத்ணதயும், */ குறியீடு குறிப்புணரயின் முடிணவேயும் உணைர்த்தகிறத.

கீழகரணும் உதரரணைத்ணத பரருங்கள்.

<?php
/* This is a
multiline
comments
*/
echo “Hello PHP”;
?>

ஒரு வேரிகளுக்கு வமலரக குறிப்புணர எழுத வவேண்டிய அவேசியம் உள்ள வபரத பலவேரி 
குறிப்புணர உதவியரக இருக்கும். ஒன்றிற்கு வமற்பட்ட நிரல்வேரிகணள தற்கரலிகமரக நிறுத்தி 
ணவேக்கவும். பலவேரி குறிப்புணர உதவும்.
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6 மலாறிகள (Variables)

PHP மரறிகள் (Variables)

variable என்பதற்கு தமிழில் மரறி என்று அர்த்தம். தகவேல்கவளரடு நரம் வவேணல மசய்யும் வபரத
அத்தணகய தகவேல்கணள வசமித்த ணவேப்பதற்கு வேசதியரன ஒரு வேழி வவேண்டும். அத்தணகய 
வேசதியரன ஒரு வேழிதரன் மரறிகள். மரறிகள் மதிப்புகணளக் மகரண்டிருக்கும். நிரல்கள் இயங்கும் 
வபரத மரறிகள் மகரண்டிருக்கும் மதிப்புகள் மரறலரம்.

6.1 மலாறகளுக்கு வபயர் லவத்தல்:

மரறிகணள உருவேரக்குவேதற்கு முன்பு மரறிகளுக்கு எப்படி மபயரிட வவேண்டும் என்பணத 
பரர்த்தவிடுவேத அவேசியமரனத.

அணனத்த PHP மரறிகளும் $ குறியீட்ணடக் முன்மனரட்டரக மகரண்வட மதரடங்கும்.

இந்த $ முன்மனரட்டு அணதத் மதரடர்ந்த வேருவேத ஒரு மரறி என்பணத PHP pre-processor க்கு
மதரிவிக்கும்.

மரறியின் முதல் எழுத்த கட்டரயமரக ஒரு எழுத்ணத மகரண்வடர அல்லத _ (underscore) 
மகரண்டுதரன் மதரடங்க வவேண்டும்.

முதல் எழுத்ணதத் மதரடர்ந்த வேரும் எழுத்தக்கள் எண்ணைரகவவேர, எழுத்தரகவவேர அல்லத _ 
(underscore) ஆகவவேர இருக்கலரம்.

மற்ற  எணதக்மகரண்டு மரறிக்கு மபயர் ணவேத்தரலும் அத பிணழையரக கருதப்படும்.

கவேனிக்கவும்  :

PHP ஒரு case sensitive scripting language ஆணகயரல் சிறிய எழுத்த மற்றும் மபரிய 
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எழுத்தக்கள் கவேனத்தில் எடுத்தக்மகரள்ளப்படும்.

$myName என்பதம் $myname என்பதம் மவேவ்வவேறரனணவே. இரண்டும் ஒன்றல்ல.

 

சரியரன முணற மபயரிடல்:

$_myName
$myName
$__myName
$myVar12

தவேறரன முணற மபயரிடல்:

$_1myName        –      underscore க்கு அடுத்த எழுத்ததரன் வேர வவேண்டும்.
$1myName        –    முதல் எழுத்த எழுத்தரகத்தரன் இருக்க வவேண்டும், எண்ணைரக இருக்கக் 
கூடரத.
$my-Name        –    எண், எழுத்த, underscore ஐத் தவிர மற்ற எணதயும் பயன்படுத்தக்கூடரத.

6.2 மலாறகளுக்கு மதிப்புகலள அளித்தல்:

assignment operator -ஐப் பயன்படுத்தி மரறிகளுக்கு மதிப்புகள் அளிக்கப்படுகிறத. Assignment 
operator என்பத = (சமம்) குறியீடு ஆகும். மரறிகளுக்கு மதிப்புகள் மகரடுக்கும் வபரத மரறிகள் 
இடதபுறமரகவும் அதன்பின் = குறியீடும் அதணனத் மதரடர்ந்த மரறிக்கரக மதிப்பும் இருக்க 
வவேண்டும். இறுதியரக ; (semicolon) உடன் முடிய வவேண்டும்.

$myName = “stallman”;
$foss = “Free Open Source Software”;
$examNumber = 1002;
$cyclePrice = 1500.36;

இங்கு

$myName என்ற மரறிக்கு  stallman என்ற மதிப்பும்
$foss என்ற மரறிக்கு Free Open Source Software என்ற மதிப்பும்
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$examNumber என்ற மரறிக்கு 1002 என்ற மதிப்பும்
$cyclePrice என்ற மரறிக்கு 1500.36 என்ற மதிப்பும் மகரடுக்கப்பட்டுள்ளத.

6.3 மலாறகளின் மதிப்புகலள அணுகுதல்:

இதவேணர மரறிகணள உருவேரக்குவேத, மபயரிடுவேத, மதிப்புகள் மகரடுப்பத பற்றி பரர்த்வதரம். 
இப்வபரத மரறகளுக்கு மகரடுக்கப்பட்டிருக்கும் மதிப்புகணள எப்படி அணுகுவேத என்று 
பரர்ப்வபரம். மரறிகளின் மதிப்புகணள அணுகுவேத என்பத மிகவும் எளிணமயரன ஒன்று. 
உங்களுக்கு எந்த இடத்தில் மரறியின் மதிப்பு வவேண்டுவமர அந்த இடத்தில் மரறியினுணடய 
மபயணர இட்டரல் வபரதம். அந்த இடத்தில் மரறியின் மதிப்பு அளிக்கப்படும்.

கீழகரணும் நிரணல இயக்கிப் பரர்த்தரல் இந்த கருத்தரக்கங்கள் நன்றரக புரியும்.

<?php
$myName = “Kathirvel”;
$myAge = 24;
$myHeight = 5.5;
$myWeight = 58;
echo “<b>Old Data</b>”;
echo “<br>”;
echo “My Name is : $myName”;
echo “<br>”;
echo “My Age is : $myAge”;
echo “<br>”;
echo “My Height is : ” . $myHeight . ” inches”;
echo “<br>”;
echo “My Weight is : ” . $myWeight . ” Kg”;
echo “<br>”;
$myName = “Linux Kathirvel”;
$myAge = 25;
$myHeight = 5.9;
$myWeight = 60;
echo “<b>New Data</b>”;
echo “<br>”;
echo “My Name is : $myName”;
echo “<br>”;
echo “My Age is : $myAge”;
echo “<br>”;
echo “My Height is : ” . $myHeight . ” inches”;
echo “<br>”;
echo “My Weight is : ” . $myWeight . ” Kg”;
?>
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வமற்கரணும் நிரணல variables.php எனும் மபயருடன் வசமிக்கவும். வமற்கரணும் நிரணல 
இயக்கும் வபரத கீழகரணும் மவேளியீடு கிணடக்கும்.

இங்கு . (dot) ஆனத concatenation character ஆகும். அதரவேத இரண்டு statement கணள 
இணணைப்பத. வமற்கரணும் நிரலில் முதல்பகுதியில் பயன்படுத்தப்பட்ட அவத மரறிகள் புதிய 
மதிப்புகளுடன் பயன்படுத்தப்பட்டு உள்ளத. அப்படிமயன்றரல் என்ன அர்த்தம். மரறிகளின் 
மதிப்பு நிணலயரனத அல்ல. மரறக்கூடியத.

6.4 PHP மலாறயினுலடைய வலகலய மலாற்றதல்:

PHP பல்வவேறு வேணகயரன Data Type கணள ஆதரிக்கிறத. குறிப்பரக integer, float, boolean, 
array, object, resource and string. இணவேயணனத்ணதயும் பற்றி நரம் பின்பு விரிவேரக பரர்க்க 
இருக்கிவறரம். இப்வபரத மரறியினுணடய வேணகணய மரற்றுவேத பற்றி பரர்ப்வபரம்.

PHP ஒரு Loosly typed language JavaScript ஐப் வபரல. Loosly types language என்றரல் ஒரு 
குறிப்பிட்ட data type இல் இருக்கும் variable ஐ வவேமறரரு data type க்கு 
மரற்றிக்மகரள்ளலரம். interger லிருந்த float க்கு, float லிருந்த integer க்கு என 
மரற்றிக்மகரள்ளலரம்.

Java, C, C++ வபரன்ற மமரழிகள் Strongly Typed Languages. இந்த மமரழிகளில் ஒரு 
குறிப்பிட்ட வேணக data type லிருந்த வவேமறரரு வேணக data type ற்கு மரற்றிக்மகரள்ள 
முடியரத.
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கீழகரணும் நிரணலப் பரருங்கள்:

<?php

$myName = “Kathir”;
echo “My Name is $myName”;

$myName = 2500;
echo “<br>”;

echo “My Salary is $myName”;

?>

output:

$myName என்பத முதலில் String Data Type ஆகவும், பின்பு Integer Data type ஆகவும் 
தரனரகவவே மரறியுள்ளத.

6.5 மலாற மதிப்புகலள லவத்திருக்கிறதலா என வசெலாதித்தல்(Check Whether a 
variable is set):

மரறிகளுடன் நரம் வவேணல மசய்யும் வபரத மரறிகள் மதிப்புகணள ணவேத்திருக்கிறதர என்று 
அடிக்கடி வசரதணன மசய்த பரர்க்க வவேண்டியிருக்கும். இதற்கரகவவே PHP வேழைங்கியிருக்கும் 
function தரன் isset(). Isset() function ஐப் பயன்படுத்தி மரறி மதிப்புகணள ணவேத்திருக்கிறதர 
இல்ணலயர என்பணத எளிணமயரக கண்டுபிடித்தவிடலரம். Function பகுதியில் இணதப் பற்றி 
விரிவேரக மதரிந்த மகரள்ள இருக்கிவறரம்.
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கீழகரணும் நிரணலப் பரருங்கள்

<?php

$myName;

if (isset($myName)) {
echo “It is Set.<br>”;}

else {
echo “It is Not Set.”;}

?>

மவேளியீடு:
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7 PHP மலாறி வரககள:

இந்த பகுதியில் Integer, String, Float, Boolean மரறி வேணககணள கரணை இருக்கிவறரம். Array, 
Object பின்வேரும் பகுதியில் விரிவேரக கரணைலரம்.

7.1 முழு எண் மலாற வலக (Integer Variable Type):

முழுஎண் மரறிகள் -2147483648 லிருந்த  2147483647 வேணரயில் உள்ள முழு எண்கணள 
மகரண்டிருக்கும். எதிர்முழு எண்கள் கழித்தல் (-) குறிணய எண்ணிற்கு முன்னதரக 
மகரண்டிருக்கும். வமற்கரணும் மதிப்புகணள தரண்டும் வபரத இயல்பரகவவே அத மிதணவே (Float 
Point)  வேணகக்கு மரற்றப்படும்.

கீழகரணும் உதரரணை நிரணலப் பரருங்கள்:

<?php
$mobilePrice = 13000;
$myNegative = -13457231;
echo “Mobile Price : $mobilePrice”;
echo “<br>”;
echo “Negative Number : $myNegative”;
?>

மவேளியீடு:

7.2 மிதலவ எண் மலாற வலக (Float Variable Type):

தசம எண்கவள மிதணவே எண்கள். உதரரணைமரக 1.067, 0.25, 423454567098,   84664435.9576
கீழகரணும் நிரணல பரருங்கள்
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<?php

$mobilePrice = 13000.3453453;
$myNegative = -13457231.3345354;

echo “Mobile Price : $mobilePrice”;
echo “<br>”;
echo “Negative Number : $myNegative”;

?>

மவேளியீடு:

7.3 பூலியன் வலக மலாற (Boolean Variable Type):

பூலியன் வேணக மரறிகள் true அல்லத false ஆகிய இரண்டு மதிப்புகணள மட்டும் 
மகரண்டிருக்கும். Flow control and Looping இல் பூலியன் வேணக மரறிகணளப் பற்றி விரிவேரக 
கரண்வபரம். குறிப்பரக if -ஐப் பற்றி பரர்க்கும் வபரத கரணைலரம். மவேளிப்பணடயரக நரம் true 
or false என்று மசரன்னரலும். PHP நிரலுக்குள் அத 0 or 1 என்றுதரன் எடுத்தக்மகரள்ளும்.

கீழகரணும் நிரணல கரணுங்கள்

<?php
$myName = “Stallman”;
echo isset($myName);
?>

மவேளியீடு
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isset($myName) என்பத true ஆக இருப்பதரல், அதனுணடய 1 என்று வேந்திருக்கிறத.

7.4 செர மலாற வலக (String Variable Type):

வேரர்த்ணதகள் மற்றும் வேரக்கியங்கணள (words and sentences) ணவேத்தக் மகரள்ள சர மரறி 
வேணககள் பயன்படுகிறத. சர மரறியிலிருந்த வதணவேப்படும் வபரத அதனுணடய பகுதிகணள 
பிரித்மதடுக்க PHP அனுமதிக்கிறத.

சர மரறி வேணகக்கரன மதிப்புகள் ( ‘ ) Single Quotes அல்லத ( “ ) Double Quotes க் மகரண்டு 
இருக்கும்.

கீழகரணும் நிரணல பரருங்கள்

<?php

$myName = ‘Kathirvel Rajendran’;
$foss = “Free Open Source Software.”;
$string1 = “This string contains ‘single quotes'”;
$string2 = ‘This string contains “double quotes”‘;

echo “<br>”;
echo $myName;
echo “<br>”;
echo $foss;
echo “<br>”;
echo $string1;
echo “<br>”;
echo $string2;

?>

மவேளியீடு
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backslash (\) பின்வனரக்கிய சரய்விற்கு பின் வேருவேத escape character எனப்படும். 
உதரரணைமரக நீங்கள் $ குறியீட்ணட மவேளியீடரக பயன்படுத்த வவேண்டுமமனில் அதற்கு 
பின்வனரக்கிய சரய்ணவேதரன் பயன்படுத்த வவேண்டும்.

கீழகரணும் நிரணலப் பரருங்கள்:

<?php
echo “My Salary is \$5000.”;
?>

நிரலின் மவேளியீடு

சில குறிப்பிடத்தகுந்த Escape Sequences.

\n – New Line
\r – Carriage Return
\t – Tab
\\ – Backslash Character
\” – Double Quotation Mark
\$ – Dollar sign (prevents text from being treated as a variable name)
\034 – Octal ASCII value
\xOC – Hexadecimal ASCII Value
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8 மலாறிலி (Constants)

மரறிலி (Constants)

அடிக்கடி பயன்படுத்தக்கூடிய, மரறரத மதிப்புகளுக்கு நீங்கள் மரறிலிணயப் பயன்படுத்திக் 
மகரள்ளலரம். உதரரணைமரக, வேருடத்தின் நரட்கள், பூமியின் விட்டம், 1000 மி.லி = 1 லிட்டர், 
கணிதத்தில் பயன்படுத்தம் ணப வபரன்றணவேகணளக் கூறலரம். என்ணறக்கும் இணவேகளின் மதிப்பு 
மரறரமல் அப்படிவய இருக்கும்.

மரறிலிகள் (constants) global scope -ஐக் மகரண்டத. Global scope என்பதின் அர்த்தம் 
என்னமவேன்றரல் global scope -இல் இருக்கும் மதிப்புகணள, உங்களுணடய நிரலின் function, 
object மற்றும் எந்த இடத்திலும் பயன்படுத்திக் மகரள்ளலரம்.

நமத நிரல் எழுதம் வவேணலகணள எளிதரக்குவேதற்கரக நிணறய உள்ளணமக்கப்பட்ட (built-in) 
constants கணளக் PHP மகரண்டுள்ளத.

கவேனிக்க: மரறி(variable) என்பதம் மரறிலி(constants) என்பதம் ஒன்றல்ல. இரண்டும் வவேறு 
வவேறரனணவே.

8.1 மலாறலிலய வலரயறத்தல் (Defining a Constant):

மரறிணய (variable) வேணரயறுப்பதற்கு நரம் மரறியினுணடய மபயருக்கு முன்பு $ குறியீட்ணடப் 
பயன்படுத்தவவேரம். ஆனரல், மரறிலிணய(constants) வேணரயறுப்பதற்கு define() function ஐப் 
பயன்படுத்த வவேண்டும். மரறிலிணய வேணரயறுக்க $ முன்மனரட்டு வதணவேயில்ணல. define 
function இரண்டு arguments கணளக் மகரண்டிருக்கும். அதில் ஒன்று constant -இன் 
மபயரரகவும், மற்மறரன்று constant -இன் மதிப்பரகவும் இருக்கும்.

மரறிலியின் மபயர்கள் case sensitive மகரண்டத. ஆனரலும் இத ஒரு பிரச்சணனயரக 
இருக்கப் வபரவேதில்ணல கரரணைம் என்னமவேன்றரல். வேசதிக்கரக, மற்ற கணினி நிரல் மமரழிகளில்
உள்ளணதப் வபரன்வற மரறிலியின் மபயர்கள் மபரிய எழுத்தக்கணளக் (upper case letters) 
மகரண்வட மபயரிட்டப்படுகிறத.

கீழகரணும் நிரணலப் பரர்த்தரல் உங்ளுக்கு நன்றரக புரியும்.
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<?php
define(‘WELCOME_MESSAGE’, “PHP is Easy to Learn.”);
define(‘MY_WEIGHT’,70);

echo WELCOME_MESSAGE;
echo “<br>”;
echo “My Weight is : “.MY_WEIGHT.”Kg”;
?>

நிரலின் மவேளியீடு கீழகரண்பத வபரன்று இருக்கும் 

constant (மரறிலி) இன் மதிப்புகணள நிரலில் எங்கு வவேண்டுமரனரலும் பயன்படுத்திக் 
மகரள்ளலரம். மரறிலிக்கு மபயரிடும்வபரத எப்படி $ குறியீடு இல்லரமல் மபயரிடுகிறவமர அவத
வபரல அதன் மதிப்ணப பயன்படுத்தவும் $ குறியீடு வதணவேயில்ணல. வநரடியரக மபயணரக் 
குறிப்பிட்டு மதிப்புகணளப் பயன்படுத்திக் மகரள்ளலரம்.

மரறிலி வேணரயறுக்கப்பட்டுள்ளதர என வசரதித்தல் defined () function ஐப் பயன்படுத்தி 
மரறிலி வேணரயறுக்கப்பட்டுள்ளதர இல்ணலயர என்பணதக் கண்டுபிடிக்கலரம். define() function 
மரறிலியின் மபயணர argument ஆக எடுத்தக் மகரள்கிறத. மரறிலி வேணரயறுக்கப்பட்டிருந்தரல்
true எனவும் வேணரயறுக்கப்படவில்ணல எனில் false எனவும் மவேளியீட்ணடக் மகரடுக்கும். 
உதரரணைமரக MY_NAME எனும் மரறிலி வேணரயறுக்கப்பட்டுள்ள என்பணத வசரதிக்க 
வவேண்டுமமனில் defined() function – ஐப் பயன்படுத்தி அணத எளிணமயரக மசய்யலரம்.

கீழகரணும் நிரணலப் பரருங்கள்

<?php
define(‘MY_NAME’,’KATHIRVEL R’);
if (defined(‘MY_NAME’)) {
echo “My Name is : “.MY_NAME;
echo “<br>”;
}
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else {
echo “What is your name?”;
echo “<br>”;
}
?>

நிரலுக்கரன மவேளியீடு

8.2 முன் வலரயறக்கப்பட்டை மலாறலிகள் (Predefined Constants):

Web Developer இன் வவேணலணய எளிணமப்படுத்தவேதற்கரக PHP நிணறய உள்ளணமக்கப்பட்ட 
(built-in) மரறிலிகணள தன்னகத்வத மகரண்டுள்ளத என்று இந்த பகுதியின் மதரடக்கத்திவலவய
பரர்த்வதரம். அணதப் பற்றி விரிவேரக இந்த பகுதியில் பரர்க்கலரம்.  குறிப்பரக அடிக்கடி 
பயன்படுத்தப்படும் சில பயனுள்ள முன் வேணரயறுக்கப்பட்ட மரறிலிகணளப் பற்றி பரர்ப்வபரம்.

Script மெற்றும சூழல பதபொடர்பபொன மெபொறிலிகள (Script and Environment Related 
Constants):

PHP நிரல் இயங்கக்கூடிய இணணைய வேழைங்கிகள், நிரல் இயங்கக்கூடிய கணினி(Client) மற்றும் 
நிரணலப் பற்றிய விபரங்கணள வேழைங்குவேதற்கரக PHP இல் நிணறய மரறிலிகள் உள்ளன. 
கீழகரணும் மரறிலிகள் அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படுபணவே.

மரறிலியின் மபயர்   விளக்கம்

__LINE__                 நிரலில் மமரத்தம் எத்தணன நிரல் வேரிகள் இருக்கிறத என்ற விபரத்ணத 
அளிக்கிறத.
__FILE__                 நிரல் இருக்கும் வகரப்பின் விபரங்கணள அளிக்கிறத.
__FUNCTION__    தற்வபரத மசயல்படுத்தப்பட்டு மகரண்டிருக்கும் மசயல்கூணறப் (function) 
பற்றிய விபரங்கணள அளிக்கிறத.
__CLASS__             தற்மபரழுத பயன்பரட்டில் இருந்த மகரண்டிருக்கும் class பற்றிய 
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விபரங்கணள அளிக்கிறத.
__METHOD__       தற்மபரழுத இயக்கத்தில் இருக்கும் class இல் இருக்கக்கூடிய method பற்றிய
விபரங்கணள அளிக்கிறத.
PHP_VERSION       PHP யினுணடய பதிப்பு(Version) விபரங்கணள அளிக்கிறத.
PHP_OS                    PHP pre-processor இருக்கும் இயங்குதளத்தின் விபரங்கணள அளிக்கிறத.
PHP_EOL                 புதிய வேரிக்கரன உருணவேக்(character) மகரண்டிருக்கிறத.
DEFAULT_INCLUDE_PATH    include வகரப்புகளுக்கரக PHP பரர்ணவேயிடும் 
மகரடரநிணல(default) பரணதணய அளிக்கிறத.

கணித மெபொறிலிகள(Mathematical Constants):

நிரல் எழுதம் வநரத்ணதயும், கணைக்கீடுகள் மசய்யும் வநரத்ணதயும் வசமிப்பதற்கரக பயனுள்ள பல
கணித மரறிலிகணளக் PHP  மகரண்டுள்ளத. கீழகரணும் அட்டவேணணை கணித மரறிலிகணள 
வேரிணசப்படுத்தப்பட்டுள்ளத.

மரறிலி(Constant)    விளக்கம்

M_E                              e – னுணடய மதிப்பு
M_EULER                   Euler’s மரறிலியின் மதிப்பு
M_LNPI                       PI – யின் மடக்ணக மதிப்பு
M_LN2                         2 -ன் மடக்ணக மதிப்பு
M_LN10                       10 -ன் மடக்ணக மதிப்பு
M_LOG2E                   அடிமரனம் 2 உணடய மடக்ணகயில் E -னுணடய மதிப்பு
M_LOG10E                 அடிமரனம 10 உணடய மடக்ணகயில் E – னுணடய மதிப்பு
M_PI                            PI யின் மதிப்பு
M_PI_2                       PI/2 வின் மதிப்பு
M_PI_4                       PI/4 -இன் மதிப்பு
M_1_PI                        1/PI – இன் மதிப்பு
M_2_PI                       2/PI – இன் மதிப்பு
M_SQRTPI                 PI யின் வேர்க்கமூலம்
M_2_SQRTPI            2/PI யின் வேர்க்கமூலம்
M_SQRT2                   2 – இன் வேர்க்கமூலம்
M_SQRT3                   3 – இன் வேர்க்கமூலம்
M_SQRT1_2              1/2 – இன் வேர்க்கமூலம்

கீழகரணும் நிரணலப் பரருங்கள்:
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<?php
echo “Value of e : “.M_E;
echo “<br>”;
echo “Value of Euler’s constant : “.M_EULER;
echo “<br>”;
echo “The natural logarithm of PI : “.M_LNPI;
echo “<br>”;
echo “The natural logarithm of 2 : “.M_LN2;
echo “<br>”;
echo “The natural logarithm of 10 : “.M_LN10;
echo “<br>”;
echo “Value of base-2 logarithm of E : “.M_LOG2E;
echo “<br>”;
echo “The base-10 logarithm of E : “.M_LOG10E;
echo “<br>”;
echo “The value of PI : “.M_PI;
echo “<br>”;
echo “The value of PI/2 : “.M_PI_2;
echo “<br>”;
echo “The value of PI/4 : “.M_PI_4;
echo “<br>”;
echo “The value of 1/PI : “.M_1_PI;
echo “<br>”;
echo “The value of 2/PI : “.M_2_PI;
echo “<br>”;
echo “The square root of PI : “.M_SQRTPI;
echo “<br>”;
echo “The value 2/square root of PI : “.M_2_SQRTPI;
echo “<br>”;
echo “The square root of 2 : “.M_SQRT2;
echo “<br>”;
echo “The square root of 3 : “.M_SQRT3;
echo “<br>”;
echo “The square root of 1/2 : “.M_SQRT1_2;
?>

மவேளியீடு
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9 Operators (விரனைக்குறி)

Operators (விணனக்குறி)

மரறிகள் (variables) மற்றும் மதிப்புகள் (values) ஆகியவேற்றின் மீத கூட்டல், கழித்தல், மபருக்கல்,
வேகுத்தல் மற்றும் இணணைத்தல் மற்றும் இன்னும் பல வவேணலகணள மசய்வேதற்கு விணனக்குறிகள் 
பயன்படுகின்றன. இத PHP யில் மட்டுமல்ல அணனத்த நிரல் மமரழிகளிவலயுவம இருக்கின்றத. 
விணனக்குறிகள் தனியரக மட்டுமல்லரத ++, –, += வபரன்று இணணைந்த வேடிவிலும் இருக்கின்றத.

ஒரு குறிப்பிட்ட வவேணலக்கரக நிர்ணையிக்கப்பட்டு இருக்கும் மரறிகள் அல்லத மதிப்புகளுடன் 
இருக்கக் கூடியணவே விணனஏற்பிகள் எனப்படும். அத்தணகய விணனஏற்பிகளுடன் (Operands) 
விணனக்குறிகள் (Operators) தனக்கரன வவேணலகணளச் மசய்கின்றத.

எந்த வேணகயரன விணனக்குறிணய (Operator) நரம் பயன்படுத்தப் வபரகிவறரம் என்பணதப் 
மபரருத்வத விணனஏற்பிகளின் இடமும், எண்ணிக்ணகயும் நிர்ணையிக்கப்படுகிறத.

உதரரணைமரக கீழகரணும் வகரணவேணய(expression) பரருங்கள்

1 + 3;

இஇ்ந்த வகரணவேயில் (expression) நரம் ஒரு விணனக்குறிணயயும், இரண்டு விணனஏற்பிகணளயும்
ணவேத்திருக்கிவறரம். இந்த ‘+’ விணனக்குறி இரண்டு விணனஏற்பிகளின் மதிப்புகணள கூட்டி அந்த 
மதிப்ணப நமக்கு முடிவேரக தருகின்றத.

ஒரு வகரணவே (expressions) முழுணம மபறவேதற்கரக ஒரு விணனக்குறி மற்ற விணனக்குறியுடன் 
இணணைந்திருக்க முடியும். உதரரணைத்திற்கு கீழகரணும் வகரணவேணய பரருங்கள்

$myAddition = 1 + 3;

வமவல கரணும் உதரரணைத்தில், $myAddition மரறியரல் (variable) அணடயரளப்படுத்தப்பட்ட 
இரண்டு விணனஏற்பிகளின் மதிப்புகள் கூட்டப்பட்டு அதன் முடிவு வேழைங்குதல் (assignment) 
விணனக்குறியரல் (operator) (=) $myAddition மரறியில் வசமிக்கப்படுகிறத.
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ஒவ்மவேரரு விணனக்குறியும் அணவேகளின் விணனஏற்பிகளுடன் எப்படி மதரடர்புபடுத்தப்படுகிறத
என்பணதப் பற்றி இந்த பகுதியில் பரர்க்க இருக்கிவறரம்.

9.1 எண்கணி மற்றம வழங்குதல் விலனக்குறகள் (Assignment Operators):

= (equals) விணனக்குறியரல் அணடயரளப்படுத்தப்படும் மரறிக்கு மதிப்புகணள வேழைங்குவேதற்கரக 
வேழைங்குதல் விணனக்குறி (assignment operator) பயன்படுத்தப்படுகிறத. கணித விணனக்கரக 
(Mathematical Operation) வேழைங்குதல் விணனக்குறி, எண்கணித விணனக்குறியுடன் சில 
வநரங்களில் இணணைந்தம் இருக்கலரம்.

கீழகரணும் அட்டவேணணையிஇ்ல் PHP -யில் உள்ள ஏழு வேழைங்குதல் 
விணனக்குறிகளும்(Assignment Operators) பட்டியலிடப்பட்டுள்ளத.

 

விலனக்குறி

(Operator)
வலக(Type) விளக்கம(Description) உதபொரணம(Example)

= வழங்குதல

இடதுபுறமெபொக இருக்கும 
விலனஏற்பிகளின(Operands) 
மெதிப்புகலள வலைதுபுறமெபொக 
இருப்பதில கசமிக்கிறது.

$myVar = 30;

+= கூட்டுதலும
வழங்குதலும

வலைதுபுறமெபொக இருக்கும 
விலனஏற்பியின மெதிப்புகலள 
இடதுபுறமெபொக இருக்கும 
மெதிப்புடனகூட்ட, கிலடக்கும 
முடலவ இடதுபுறத்தில இருக்கும 
மெபொறியிகலைகயே கசமிக்கிறது.

$myVar = 10;$myVar +=5

= கழித்தலும
வழங்குதலும

வலைதுபுறமெபொக இருக்கும 
விலனஏற்பிகளின மெதிப்புகலள 
இடதுபுறமெபொக இருக்கும மெதிப்புடன 
கழித்து, கிலடக்கும முடலவ 
இடதுபுறத்தில இருக்கும 
மெபொறியிகலைகயே கசமிக்கிறது.

$myVar = 10;$myVar = 5;

*= பபருக்குதலும
வழங்குதலும

வலைதுபுறமெபொக இருக்கும 
விலனஏற்பியின மெதிப்புகலள 
இடதுபுறமெபொக இருக்கும மெதிப்புடன 
பபருக்கி, கிலடக்கும முடலவ 
இடதுபுறத்தில இருக்கும 
மெபொறியிகலைகயே கசமிக்கிறது.

$myVar = 10;$myVar *= 5;
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/= வகுத்தலும
வழங்குதலும

வலைதுபுறமெபொக இருக்கும 
விலனஏற்பியின மெதிப்புகலள 
இடதுபுறமெபொக இருக்கும மெதிப்புடன 
வகுத்து, கிலடக்கும முடலவ 
இடதுபுறத்தில இருக்கும 
மெபொறியிகலைகயே கசமிக்கிறது.

$myVar = 10;$myVar /= 10;

%= மீதியும
வழங்குதலும

வலைதுபுறமெபொக இருக்கும 
விலனஏற்பியின மெதிப்புகலள 
இடதுபுறமெபொக இருக்கும மெதிப்புடன 
Modulo Operation பசய்து 
கிலடக்கும மீதிலயே இடதுபுறத்தில 
இருக்கும மெபொறியிகலைகயே கசமிக்கிறது.

$myVar = 10;$myVar %= 5;

.=
சரத்பதபொடர்இலண
ப்பும
வழங்குதலும

வலைதுபுறமெபொக இருக்கும 
விலனஏற்பியின மெதிப்புகலள 
இடதுபுறமெபொக இருக்கும மெதிப்புடன 
இலணத்து பசய்து கிலடக்கும 
மெதிப்லப இடதுபுறத்தில இருக்கும 
மெபொறியிகலைகயே கசமிக்கிறது.

$myName = “Kathirvel”;
$myName .= “ Rajendran”;

உதரரணை நிரல்:

<?php
echo “<h3>Assignment</h3>”;
$myVarA = 2500;
$myVarB = “Free Open Source Software”;
echo $myVarA;
echo “<br>”;
echo $myVarB;
//————————

echo “<h3>Addition-Assignment</h3>”;
$myVarC = 240;
$myVarC += 260;
echo $myVarC;
//————————

echo “<h3>Subtraction-Assignment</h3>”;
$myVarD = 1200;
$myVarD -= 500;
echo $myVarD;
//————————

echo “<h3>Multiplication-Assignment</h3>”;
$myVarE = 500;
$myVarE *= 500;
echo $myVarE;
//————————
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echo “<h3>Division-Assignment</h3>”;
$myVarF = 1200;
$myVarF /= 200;
echo $myVarF;
//————————

echo “<h3>Modulo-Assignment</h3>”;
$myVar = 10;
$myVar %= 5;
echo $myVar;
//————————

echo “<h3>Concatenation-Assignment</h3>”;
$myName = “Kathirvel”;
$myName .= ” Rajendran”;
echo $myName;
?>

மவேளியீடு:
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9.2 கணித விலனக்குறகள் (Arithmetic Operators):

எண்கணித விணனக்குறிகள் கணிதம் மதரடர்பரன விணனகணள மசய்கிறத. கீழகரணும் 
அட்டவேணணையில் எண்கணித விணனக்குறிகள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளத.

விலனக்குறி
(Operator) வலக(Type) விளக்கம(Description) உதபொரணம(Example)

+ கூட்டல இரண்டு விலனஏற்பிகளின கூட்டல 
கணக்கீட்லடச் பசய்கிறது

$total = 100 + 250;

– கழித்தல

இரண்டு விலனஏற்பிகளின 
வித்தியேபொசத்லதக் கணக்கிடுகிறது. 
அதபொவது இரண்டு மெதிப்புகலளக் 
கழிக்கிறது.

$total = 250 – 100;

* பபருக்கல
இரண்டு விலனஏற்பிகலள 
பபருக்குகிறது. $total = 100 * 200;

/ வகுத்தல இரண்டு விலனஏற்பிகலள வகுக்கிறது. $total = 200 / 5;

% மீதி
வகுத்தலில கிலடக்கும மீதிலயே 
அளிக்கிறது. $total = 200 % 3;

 

கீழகரணும் நிரணலப் பரருங்கள்

 

<?php
echo “<h3>Addition</h3>”;
$myAdd1 = 240;
$myAdd2 = 260;
$myAddition = $myAdd1 + $myAdd2;
echo $myAddition;
//————————

echo “<h3>Subtraction</h3>”;
$mySub1 = 1200;
$mySub2 = 500;
$mySubtraction = $mySub1 – $mySub2;
echo $mySubtraction;
//————————
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echo “<h3>Multiplication</h3>”;
$myMul1 = 500;
$myMul2 = 500;
$myMultiplication = $myMul1 * $myMul2;
echo $myMultiplication;
//————————

echo “<h3>Division</h3>”;
$myDiv1 = 1200;
$myDiv2 = 200;
$myDivision = $myDiv1 / $myDiv2;
echo $myDivision;
//————————

echo “<h3>Modulus</h3>”;
$myMod1 = 10;
$myMod2 = 4;
$myModulus = $myMod1 % $myMod2;
echo $myModulus;
?>
 

மவேளியீடு

9.3 ஒப்பீடு விலனக்குற (Comparison Operators):

இரண்டு மதிப்புகணள ஒப்பிட்டு பரர்ப்பதற்கரக ஒப்பீடு விணனக்குறி (Comparison Operators) 
பயன்படுகிறத. ஒப்பீடக்கூடிய இரண்டு மதிப்புகளின் நிணலணயப் மபரறுத்த true அல்லத false 
எனும் விணடணய அளிக்கிறத. எண்களுடவனர அல்லத சரத்தடவனர (strings) ஒப்பீடு 
விணனக்குறிகணளப் பயன்படுத்திக் மகரள்ளலரம். இரண்டு விணனஏற்பிகளுடன் (Operands) 
ஒப்பீடு விணனக்குறி பயன்படுத்தப்படுத்தப்படுகிறத. ஒப்பீடு விணனக்குறிகளின் 
மசயல்பரடுகணளப் பற்றி கீவழை இருக்கும் அட்டவேணணையில் மதளிவேரக மதரிந்த மகரள்ளலரம்.

 

Operator
(விலனக்குறி)

Type(வலக) Description(விளக்கம) Examples(உதபொரணம)

== சமெம இரண்டு விலனஏற்பிகளின 
மெதிப்பும சமெமெபொக இருந்தபொல true 
எனபலத திருப்பி அளிக்கிறது.

$myVar = 10;if ($myVar == 10 )
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echo ‘myVar equals 10’;

!= சமெமிலலைபொத
இரண்டு விலனஏற்பிகளும 
சமெமெபொக இலலலைபயேனறபொல true 
எனபலத திருப்பி அளிக்கிறது.

$myVar = 10;if ($myVar != 20)

echo ‘myVar does not equal 10’;

<> சமெமிலலைபொத
இரண்டு விலனஏற்பிகளும 
சமெமெபொக இலலலைபயேனறபொல true 
எனபலத திருப்பி அளிக்கிறது.

$myVar = 10;if ($myVar <>20)

echo ‘myVar does not equal 10’;

=== ஒகரமெபொதிரியேபொன

விலனஏற்பிகளின வலக மெற்றும 
மெதிப்பு ஆகியே இரண்டும ஒகர 
மெபொதிரியேபொக இருந்தபொல true 
எனபலத பவளியிடும

$myVar = 10;$myString = “10”;

if ($myVar === $myString)

echo ‘myVar and myString are same
type and value’;

!== ஒகரமெபொதிரி 
அலலைபொத

விலனஏற்பிகளின வலக மெற்றும 
மெதிப்பு ஆகியே இரண்டும ஒகர 
மெபொதிரியேபொக இலலைபொமெல இருந்தபொல 
true எனபலத பவளியிடும

$myVar = 10;$myString = “10”;

if ($myVar !== $myString)

echo ‘myVar and myString are not 
same type and value.

< விடக் குலறவ

முதல விலனஏற்பி இரண்டபொவது 
விலனஏற்பிலயே விடக் குலறவபொக 
இருந்தபொல true எனபலத 
பவளியிடும.

$myVar = 10;if ($myVar <20)

echo ‘myVar if less than 20’;

> விட அதிகம

முதல விலனஏற்பி இரண்டபொவது 
விலனஏற்பிலயே விட அதிகமெபொக 
இருந்தபொல true எனபலத 
பவளியிடும.

$myVar = 20;if ($myVar >10)

echo ‘myVar if less than 20’;

<= விடக் குலறவ 
அலலைது சமெம

முதல விலன ஏற்பி இரண்டபொவது 
விலன ஏற்பிலயே விடக் 
குலறவபொககவபொ அலலைது 
சமெமெபொககவபொ இருந்தபொல true 
எனபலத பவளியிடும.

$myVar = 10;if($myVar <= 5)

echo ‘myVar is less than or equal to 
5’;

>= விட அதிகம 
அலலைது சமெம

முதல விலன ஏற்பி இரண்டபொவது 
விலன ஏற்பிலயே விட 
அதிகமெபொககவபொ அலலைது 
சமெமெபொககவபொ இருந்தபொல true 
எனபலத பவளியிடும.

$myVar = 10;if ($myVar >= 5)

echo ‘myVar is greater than or equal
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to 5’;

 

9.4 ஏரண விலனக்குறகள் (Logical Operators):

ஏரணை விணனக்குறிகள் (Logical Operators) பூலியன் விணனக்குறிகள் என்றும் 
அணழைக்கப்படுகிறத ஏமனன்றரல் வகரணவேயினுணடய(expression) பகுதிகணள மதிப்பீடு 
(evaluate) மசய்த true (1) அல்லத false (0) எனும் மதிப்ணப மவேளியீடரக தருகிறத. PHP இல் 
உள்ள ஏரணை விணனக்குறிகள் (Logical Operators) கீவழை உள்ள அட்டவேணணையில் 
பட்டியலிடப்பட்டுள்ளத.

 

Operator
(விலனக்குறி)

Type(வலக) Description(விளக்கம) Examples(உதபொரணம)

&& AND ஏரண “AND” விலனலயேச் 
பசய்கிறது.

If ($a <25) &&($b >45))

|| OR ஏரண ”OR” விலனலயேச் 
பசய்கிறது. If (($a <25) || ($b >45))

Xor XOR ஏரண “XOR” விலனலயேச் 
பசய்கிறது.

If (($a <25) xor ($b >45))

 

9.5 ஏறமலான மற்றம இறங்குமலான விலனக்குறகள் (Increment and 
Decrement Operators):

$myMark = 100;

$myMark = $myMark – 1;

என்று மகரடுப்பதற்கு பதில் ஏறுமரன மற்றும் இறங்குமரன விணனக்குறிகணளப் பயன்படுத்தி 
மிகவும் விணரவேரக வமவல உள்ள கணைக்கீட்ணடச் மசய்யலரம். ஏறுமரனத்திற்கு ++ என்ற 
விணனக்குறிணயயும், இறங்குமரனத்திற்கு — என்ற விணனக்குறிணயயும் PHP பயன்படுத்தகிறத.
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இரண்டு வேழிகளில் இந்த விணனக்குறிணயப் பயன்படுத்தலரம் ஒன்று pre (முன்) மற்மறரன்று 
post (பின்). pre முணறயரனத (mode) ஏறுமரன அல்லத இறங்குமரனத்ணத வகரணவேயினுணடய 
(expression) மீதமிருக்கும் பகுதிகணள மசயல்படுத்தவேதற்கு முன்பு மசய்கிறத. உதரரணைமரக, ஒரு
மரறியின் மதிப்ணப வவேமறரரு மரறிக்கு அளிப்பதற்கு முன்பரகவவே அந்த மரறியின் மதிப்ணப 
ஏறுமரனம் அல்லத இறங்குமரனம் அதரவேத அதிகப்படுத்த அல்லத குணறக்க வவேண்டுமமனில் 
நரம் pre ஏறுமரனம் அல்லத இறங்குமரனத்ணதப் பயன்படுத்தலரம்.

post முணறயரனத (mode) ஏறுமரன அல்லத இறங்குமரனத்ணத வகரணவேயினுணடய 
(expression) மீதமிருக்கும் பகுதிகணள மசயல்படுத்திய பின்பு மசய்கிறத. உதரரணைமரக, ஒரு 
மரறியின் மதிப்ணப வவேமறரரு மரறிக்கு அளித்த பின்பு அந்த மரறியின் மதிப்ணப ஏறுமரனம் 
அல்லத இறங்குமரனம் அதரவேத அதிகப்படுத்த அல்லத குணறக்க வவேண்டுமமனில் நரம் post 
ஏறுமரனம் அல்லத இறங்குமரனத்ணதப் பயன்படுத்தலரம்.

விணனக்குறி ஒரு மரறியின் முன்பரகவவேர, பின்பரகவவேர அல்லத எங்கு அணமகிறத என்பணதப் 
மபரறுத்த pre அல்லத post என்பத அணமகிறத. உதரரணைமரக $myMark++ , இங்கு ++ என்பத
மரறிக்கு பின்பரக அணமந்திருப்பதரல் இத post increment எனப்படுகிறத. ++$myMark 
என்பதில் ++ என்பத மரறிக்கு முன்பரக அணமந்திருப்பதரல் அத pre increment எனப்படுகிறத.

கீழகரணும் அட்டவேணணை அணத மதளிவேரக விளக்குகிறத.

Operator
(விலனக்குறி) Type(வலக) Description(விளக்கம) Equivalent(சமெமெபொனது)

++$var முன ஏறுமெபொனம
(pre increment)

ககபொலவயினுலடயே மீத பகுதிகள 
பயேனபடுத்துவதற்கு முனபபொககவ 
மெபொறியின மெதிப்பு 
அதிகப்படுத்தப்படும.

$var = 10;$var2 = $var + 1;

 

–$var முன இறங்குமெபொனம
(pre decrement)

ககபொலவயினுலடயே மீத பகுதிகள 
பயேனபடுத்துவதற்கு முனபபொககவ 
மெபொறியின மெதிப்பு குலறக்கப்படும.

$var = 10;$var2 = $var – 1;

$var++ பின ஏறுமெபொனம
ககபொலவயினுலடயே மீத பகுதிகள 
பயேனபடுத்தப்பட்ட பினபு மெபொறியின 
மெதிப்பு அதிகப்படுத்தப்படும.

$var = 10;$var2 = $var;

$var = $var + 1;

$var– பின இறங்குமெபொனம
ககபொலவயினுலடயே மீத பகுதிகள 
பயேனபடுத்தப்பட்ட பினபு மெபொறியின 
மெதிப்பு குலறக்கப்படும.

$var = 10;$var2 = $var;

$var = $var – 1;
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9.6 செரத்வதலாடைர் இலணப்பு விலனக்குற (String Concatenation Operator):

இரண்டு மதிப்புகணள இணணைத்த ஒரு சரத்ணத (string) உருவேரக்க சரத்மதரடர் இணணைப்பு 
விணனக்குறி (operator) பயன்படுகிறத. (.) நிறுத்தற்குறியின் மூலமரக சரத்மதரடர் இணணைப்பு 
விணனக்குறி அணடயரளப்படுத்தப்படுகிறத. மதிப்புகள் (values), மரறிகள் (variable), மரறிலிகள் 
(constants), சரங்கள் (strings) என்று எதில் வவேண்டுமரனரலும் இணதப் பயன்படுத்திக் 
மகரள்ளலரம்.

எண்கலளயும, சரத்லதயும இலணத்தல

echo 4589 . ‘ is my bike registration number’;

வமவல உள்ள நிரலின் மவேளியீடு கீழகரண்பத வபரன்று இருக்கும்.

4589 is my bike registration number.

9.7 வசெயற்படுத்தும விலனக்குற – வழங்கியில் கட்டைலளகலள 
வசெயற்படுத்துதல் (Execution Operator – Executing Server Side 
Commands)

முணனயத்தில் நரம் இயக்கக்கூடிய கட்ணடணளகள் அணனத்ணதயும், மசயற்படுத்தம் 
விணனக்குறிணயப் பயன்படுத்தி இயக்கலரம். PHP யின் பலத்தில் இதவும் ஒன்று. நமத 
இணணையதளம் எந்த இணணைய வேழைங்கியில் ணவேக்கப்பட்டுள்ளவதர அந்த இயங்குதளத்தின் 
கட்டணளகணள இயக்கி நம்மரல் மவேளியீட்ணடப் மபற முடியும்.

(`) குறியீடு மசயற்படுத்தம் விணனக்குறியரக பயன்படுத்தப்படுகிறத. நரம் இயக்க வவேண்டிய 
கட்டணளகணள (`) குறியீட்டிற்குள் மகரடுக்க வவேண்டும். கீழகரணும் நிரணலப் பரருங்கள். (`) 
குறியீடு என்பத ஒற்ணற வமற்வகரள்குறி அல்ல(single quotes). (~) குறியீடு இருக்கும் 
மபரத்தரனில் இருக்கக் கூடியத.

<?php
echo `uname -a` . “<br>”;
echo `pwd` . “<br>”;
echo `date` . “<br>”;
?>
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மவேளியீடு:
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10 Flow Control and Looping

Flow Control and Looping

PHP வபரன்ற நிரல்மமரழிகணளப் பயன்படுத்தவேதன் வநரக்கவம, வேணல (web) அடிப்பணடயிலரன
தகவேல்களில் தர்க்கம் மற்றும் நுண்ணைறிவு நுணுக்கங்கணள கட்டணமக்க வவேண்டும் என்பதரகும். 
தர்க்கம், நுண்ணைறிவு என்று வேந்தவிட்டரவல சூழைலுக்கு ஏற்ப தகவேல்களின் அடிப்பணடயில் 
அடிக்கடி முடிவுகணள எடுக்க வவேண்டி வேரும்.

உதரரணைமரக, நிரலினுணடய ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதிணய பலமுணற இயக்க வவேண்டிய அவேசியம் 
ஏற்படலரம் அல்லத குறிப்பிட்ட நிபந்தணன மபரருந்தம் வபரத மட்டும் நிரணல இயக்க 
வவேண்டிய அவேசியம் ஏற்படலரம் அல்லத நிபந்தணனகள் மபரருந்தரத வபரத மட்டும் நிரல் 
வேரிணய இயக்க வவேண்டிய சூழைல் ஏற்படலரம். (சரியரன பயனர் மபயர் மற்றும் 
கடவுச்மசரல்ணல மட்டும் உள்ளிட்டரல் மட்டுவம தகவேணல அணுக முடியும் என்ற 
நிபந்தணனணய இதற்கு உதரரணைமரக கூறலரம்). நிரல் மமரழியில் இணத flow control and 
looping என்று அணழைப்பரர்கள்.

நிபந்தணனக் கூற்றுகள் (conditional Statements)

1. if statements

2. if … else … statements

கண்ணி கூற்றுகள் (looping Statements)

1. while loops

2. do … while loops

Switch Statements

இந்தப் பகுதியில் இணவேகணளப் பற்றி விரிவேரக, உதரரணைங்களுடன் பரர்ப்வபரம்.

10.1 Conditional Statements

வேரழக்ணகயில் ஒவ்மவேரரு விஷயமும் முடிவுகணளச் சுற்றிவய சுழைல்கிறத. ஒரு நரளில் நரம் 
எத்தணன முடிவுகணள எடுக்கிவறரம் என்று கணைக்குப் பரர்த்தரல் நமக்வக ஆச்சர்யமரக 
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இருக்கும். ஒரு நரளில் நரம் எத்தணனவயர முடிவுகணள எடுக்கிவறரம், அணவே சின்ன 
முடிவுகளிலிருந்த மபரிய முடிவுகணள வேணர இருக்கலரம். எந்த ஆணடணய அணிய வவேண்டும்? 
என்ன சரப்பிட வவேண்டும்? எந்த சரணலயின் வேழியரக பயணிக்க வவேண்டும்? இத வபரன்ற 
எத்தணனவயர முடிவுகணள நரம் தினம் தினம் எடுத்தக் மகரண்டிருக்கிவறரம்.

இதவபரன்று கணினிணய முடிவு எடுக்க ணவேப்பதற்கரக அதற்மகன தனியரக ஆணணைகள் 
(instructions) இருக்கின்றத. நிபந்தணனக் கூற்று (conditional statements) முடிவுகணள 
உருவேரக்க உதவுகிறத. Conditional statements ஒரு குறிப்பிட்ட வகரணவேயின் (expression) 
முடிவுகளின் அடிப்பணடயில் நிரலின் பகுதிணய இயக்க வவேண்டுமர அல்லத வவேண்டரமர என்று
கட்டுப்படுத்தகிறத. வகரணவேயரனத (expression) true அல்லத false இந்த இரண்டு பூலியன் 
மதிப்புகளில் ஏதரவேத ஒன்ணற அளிக்கும்.

PHP யில் இரண்டு வேணகயரன நிபந்தணன கட்டணமப்புகள் இருக்கின்றத. அணவேகள் if மற்றும் if 
… else.

If statement (கூற்று)

நிபந்தணனகணளக் மகரண்ட நிரல்கணள எழுதவேதற்கரன அடிப்பணட if கூற்றிலிருந்வத 
மதரடங்குகிறத. If கூற்றின் முதல் வேரி if கூற்ணறயும் அதணனத் மதரடர்ந்த பிணற வேணளக்குள் 
(parentheses) வகரணவேகணளயும் (expressions) மகரண்டிருக்கும்.

உதரரணைம்:

$myMark = 98;

if ($myMark < 100)

வமற்கரணும் உதரரணைத்தில், $myMark எனும் மரறி (variable)யின் மதிப்பு 2 ஐ கரட்டிலும் 
குணறவேரக இருக்கிறதர? என வசரதிக்கப்படுகிறத. இருந்தரல் true எனவும் இல்ணலமயன்றரல் 
false எனவும் மதிப்பீடு மசய்யப்படுகிறத.

If கூற்றில் இரண்டரவேத படி என்னமவேன்றரல், வகரணவே (expression) true (சரி) என்றரல் 
என்ன மசய்ய வவேண்டும் என்பணதக் குறிப்பதரகும். அவ்வேரறு வகரணவே சரி என்றரல் மசய்ய 
வவேண்டிய வவேணலகள் if கூற்ணறத் மதரடர்ந்த வேரும் open and closing braces க்குள் 
மகரடுக்கப்படும். braces க்குள்தரன் மகரடுக்க வவேண்டும் என்பத கட்டரயமல்ல. Braces 
இல்லரமல் மகரடுத்தரலும் அத ஏற்றுக் மகரள்ளப்படும். ஆனரலும் if கூற்ணறத் மதரடர்ந்த 
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ஒற்ணற வேரி நிரல் இருந்தரலும் அணத braces க்குள் மகரடுப்பணதவய பரிந்தணரக்கின்றனர். 
அப்மபரழுததரன் நிரல்கள்கணள எளிணமயரக படிக்கவும், மபரதவேரக ஏற்படும் தவேறுகணள 
தவிர்க்கவும் முடியும்.

கீழகரணும் நிரணலப் பரருங்கள்

<?php
$yourMark = 98;
if( $yourMark > 90 ) {
echo “You have obtained ( “.$yourMark.” marks ) Good marks.”;
}
?>

மவேளியீடு:

if … else கூற்று (if … else statements)

நரம் வமவல பரர்த்த if கூற்றில் வகரணவே (expression) true (சரி) என்றரல் என்ன மசய்ய 
வவேண்டும் என்பணத மட்டும்தரன் அனுமதிக்கிறத. வகரணவே (expression) false (தவேறு) என்றரல் 
என்ன மசய்ய வவேண்டும் என்பணத நரம் if கூற்றில் மசரல்ல முடியரத. அதற்கரகத்தரன் if…
else கூற்று. வகரணவே சரி என்றரல் என்ன மசய்ய வவேண்டும் என்பணதயும் மற்றும் வகரணவே 
தவேறு என்றரல் என்ன மசய்ய வவேண்டும் என்பணதயும் if…else கூற்றில் நரம் மசரல்ல முடியும்.

கீழகரணும் நிரணலப் பரருங்கள்
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<?php
$milkPacketColor = ‘blue’;
if ( $milkPacketColor == ‘blue’ ) {
$milkPrice = 45;
echo “Milk Price is Rs.”.$milkPrice.” p/l”;
echo “<br>”;
}
else {
$milkPrice = 40;
echo “Milk Price is Rs.”.$milkPrice.” p/l”;
echo “<br>”;
}
?>

மவேளியீடு

if … else கூற்ணற if … else … if கூற்றரகவும் நீட்டிக்க முடியும்.

கீழகரணும் நிரணலப் பரருங்கள்

<?php
$customerName = “Kathirvel”;
if ( $customerName == “Kathir” ) {
echo “Customer Name : “.$customerName;
echo “<br>”;
}
else if ( $customerName == “Kathirvel” ) {
echo “Customer Name : “.$customerName;
echo “<br>”;
}
else {
echo “Sorry!”;
echo “<br>”;
}
?>
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மவேளியீடு

10.2 கண்ணி கூற்றகள் ( Looping Statements)

கணினி ஒவர வவேணலணய எத்தணன முணற வவேண்டுமரனரலும் திரும்ப திரும்ப அலுக்கரமல் 
மசய்யும் என்பத அணனவேரும் அறிந்தவத. கணினிணயப் பற்றி படிக்கும் அணனவேருக்கும் இத 
மதரிந்தததரன். அவதவபரல் நிரலில் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதிணய நிபந்தணனணய எட்டும் வேணரயில்
திரும்ப திரும்ப மசய்வேதற்கு looping statements (கண்ணி கூற்றுகள்) பயன்படுகிறத.

PHP – யில் மூன்று வேணகயரன கண்ணி கூற்றுகள் இருக்கின்றத. அணவேகள்

1. for loop

2. while loop

3. do … while loop

for loops (for கண்ணி)

ஒரு எண் தன்ணனத்தரவன பத்த முணற கூட்டிக்மகரள்ள வவேண்டுமமனில் அதற்கரன PHP நிரல்
கீழகண்டவேரறு இருக்கும்.

<?php
$myInterest = 1;
$myInterest += $myInterest;
$myInterest += $myInterest;
$myInterest += $myInterest;
$myInterest += $myInterest;
$myInterest += $myInterest;
$myInterest += $myInterest;
$myInterest += $myInterest;
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$myInterest += $myInterest;
$myInterest += $myInterest;
$myInterest += $myInterest;
echo “My Interest Amount Rs.”.$myInterest;
echo “<br>”;
?>

மவேளியீடு

நரம், வமவல உள்ள ஒரு எண்ணணை 10 முணற தன்ணனத்தரவன கூட்டிக்மகரள்ளும்படி 
அணமத்தள்வளரம். ஒரு வவேணள 1000 முணற கூட்ட வவேண்டும் அல்லத 10000 முணற கூட்ட 
வவேண்டுமமனில். வமவல உள்ளத வபரன்று நிரணல எழுதிக் மகரண்டிருந்தரல் நிணலணம 
என்னவேரகும்? நிரலினுணடய வேரிகள் அதிகமரவேவதரடு, முக்கியமரக அதிகமரன வநரம் வீணைரகும். 
இதவபரன்ற சூழைணல தவிர்ப்பதற்குத்தரன் for கண்ணி பயன்படுகிறத.

For கண்ணியினுலடயே (loop) பதபொடரியேல (syntax):

for ( initializer; conditional expression; loop expression )

{

//PHP statements to be executed go here

}

initializer வேழைக்கமரக counter variable ஐ initialize மசய்கிறத. இதற்கு $i மரறிவய வேழைக்கமரக 
பயன்படுத்தப்படுகிறத. உதரரணைமரக $i = 0 ஐ மசரல்லலரம். இத $i இன் மதிப்ணப 0 என 
அணமக்கிறத.

எத்தணன முணற loop இயங்க வவேண்டும் என்பணத conditional expression நிர்ணையிக்கிறத. 
Loop 1000 முணற இயங்க வவேண்டுமமன்றரல் $i < 1000 என மகரடுக்க வவேண்டும்.
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இறுதியரக, loop expression counter variable மீத நடக்க வவேண்டிய மசயணலப் பற்றி 
கூறுகிறத. உதரரணைத்திற்கு counter variable இன் மதிப்பு ஒவ்மவேரரு முணறயும் 1 அதிகமரவேணதக்
கூறலரம்.

$i++

நரம் வமவல பரர்த்த அணனவேற்ணறயும் ஒருங்கிணணைத்த ஒரு நிரல் எழுதவவேரமர? கீவழை உள்ள 
நிரணலப் பரருங்கள்.

<?php
$myInterest = 1;
for ( $i=0 ; $i < 10 ; $i++ ) {
$myInterest += $myInterest;
}
echo “My Interest Rs.”.$myInterest;
echo “<br>”;
?>

மவேளியீடு

While loops (while கண்ணி)

for loop இல் loop ஆனத நிபந்தணனணயத் மதரடுவேதற்கு எத்தணன முணற திரும்ப திரும்ப 
இயங்க வவேண்டும் என்பணத முன்னரடிவய மசரல்லிவிடுகிவறரம். ஒரு வவேணள நிபந்தணனணயத் 
மதரட எத்தணன முணற loop ஆனத இயங்க வவேண்டும் என்பத நமக்கு 
மதரியவில்ணலமயன்றரல் என்ன மசய்வேத? இங்குதரன் while loop பயன்படுகிறத.
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While loop –இன பதபொடரியேல (syntax of while loop)

<?php

while ( condition )

{

// PHP statements go here

}

?>

condition true ஆக இருக்கும் வேணர while loop வவேணல மசய்யும். false ஆகும் வபரத loop 
இயங்கரத.

கீழகரணும் உதரரணை நிரணல பரருங்கள்

<?php
$myInterest = 1;
$j = 1;
while ( $j <= 10 ) {
$myInterest += $myInterest;
$j++;
}
echo “My Interest Rs.”.$myInterest;
echo “<br>”;
?>

மவேளியீடு
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do … while loops(do … while கண்ணி)

do … while loop என்பத while –க்கு அப்படிவய வநமரதிரரனதரக இருக்கும் என நீங்கள் 
நிணனக்கலரம். while loop ஆனத while loop ற்குள் இருக்கும் நிரணல இயக்குவேதற்கு முன் 
முதலில் while loop இல் மகரடுக்கப்பட்டிருக்கும் நிபந்தணனணய மதிப்பீடு மசய்த வசரதித்தப் 
பரர்க்கிறத. முதல் வசரதணனயிவலவய நிபந்தணன தவேறு என்றரல் அதன் பின்பு loop ற்குள் 
இருக்கும் நிரல்கணள இயக்கரமல் loop ஐ விட்டு மவேளிவயறிவிடும். இந்நிணலயில், 
ஒருமுணறவயனும் loop ஆனத இயங்க வவேண்டும் அல்லத நிபந்தணன இறுதியரகத்தரன் 
வசரதிக்கப்பட வவேண்டும் என்ற வதணவே உங்களுக்கு வேரும்வபரத அணத do … while loop 
நிணறவவேற்றி ணவேக்கிறத. Do … while loop இன் மசயல்பரடும் அததரன்.

do … while கண்ணியின இன பதபொடரியேல (do … while loop syntax):

<?php
do
{
PHP statements
}
while (conditional expression)
?>

கீழகரணும் நிரணலப் பரருங்கள்

<?php
$myInit = 0;
do
{
echo “$myInit.Hello PHP!”;
echo “<br>”;
$myInit++;
}
while($myInit < 5);
echo “Thank You!”;
?>

மவேளியீடு
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10.3 switch கூற்ற (switch statements)

நரம் ஏற்கனவவே if…else கூற்றுகணளப் பற்றி பரர்த்தள்வளரம். குணறவேரன நிபந்தணனகள் 
என்றரல் if…else கூற்றுகணளப் பயன்படுத்தலரம். அவத வநரத்தில் நிபந்தணனகள் அதிகமரக 
இருக்கும் வபரதம் if…else கூற்ணறக் மகரண்டு அணதச் மசய்யும்வபரத, வநரம் வீணைரவேவதரடு 
அவ்வேரறு மசய்த மகரண்டிருப்பத வதணவேயில்லரத மசயலரகவும் அணமயும். ஆணகயரல் 
நிபந்தணனகள் அதிகமரகும்வபரத நரம் தரரளமரக switch கூற்ணறப் பயன்படுத்தி அந்த 
வவேணலணய எளிணமயரக முடிக்கலரம்.

switch கூற்றின பதபொடரியேல (syntax)

switch (”value”)

{

case “match1”:

PHP statements

break;

case “match2”:

PHP statements
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break;

case “match3”:PHP Essentials

PHP statements

break;

case “match4”:

PHP statements

break;

case “match5”:

PHP statements

break;

default:

PHP statements

break;

}

switch (‘value’) என்பதற்குள் நரம் வசரதிக்க வவேண்டிய உள்ளீடு அல்லத நிபந்தணனணயக் 
மகரடுக்க வவேண்டும். எத்தணன case கூற்று (statements) வவேண்டுமரனரலும் நீங்கள் 
மகரடுத்தக் மகரள்ளலரம். case கூற்றுக்குள் இருக்கும் நிபந்தணனவயரடு உள்ளீடு 
மபரருந்தினரல், அதன்பின் இருக்கக்கூடிய நிரல் வேரிகள் இயக்கப்படும். மபரருந்தரவிட்டரல் 
அடுத்த case கூற்ணற ஆரரய்தப் பரர்க்கும். இத இறுதியரக இருக்கும் case கூற்று வேணர 
மதரடரும். எதவுவம மபரருந்தவில்ணல என்றரல் இறுதியரக இருக்கும் default கூற்றின் கீழ 
உள்ள நிரல்கள் இயக்கப்படும். இங்கு முக்கியமரக கவேனிக்க வவேண்டியத என்னமவேன்றரல் 
break கூற்ணறத்தரன். break இல்லரமல் மகரடுத்தரல் எந்த கூற்று மபரருந்தியவதர அதற்கு 
அடுத்த உள்ள கூற்றும் மசயல்படுத்தப்படும்.
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உதரரணைமரக, ஆங்கிலத்தில் இருக்கக்கூடிய a,e,i,o,u எழுத்தக்கள் வேந்தரல் அத உயிமரழுத்த 
என்று நமக்கு மசய்தி கிணடக்க வவேண்டும். இதற்கு if…else ஐ ணவேத்த ஒரு நிரல் எழுதினரல் 
எப்படி இருக்கும் என்பணதப் பரர்ப்வபரம்.

<?php
$inputChar = “e”;

if ( $inputChar == “a” ) {
echo “‘$inputChar’ is vowel.”;
echo “<br>”;
}

elseif ( $inputChar == “e” ) {
echo “‘$inputChar’ is vowel.”;
echo “<br>”;
}

elseif ( $inputChar == “i” ) {
echo “‘$inputChar’ is vowel.”;
echo “<br>”;
}

elseif ( $inputChar == “o” ) {
echo “‘$inputChar’ is vowel.”;
echo “<br>”;
}

elseif ( $inputChar == “u” ) {
echo “‘$inputChar’ is vowel.”;
echo “<br>”;
}

else {
echo “Input Character is not a vowel”;
}
?>

இதன் மவேளியீடு
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வமற்கரணும் நிரணல switch கூற்று மகரண்டு எழுதம் வபரத அத எவ்வேளவு எளிணமயரக 
அணமகிறத என்று பரருங்கள்.

<?php
$inputChar = “e”;

switch ($inputChar) {

case “a”:
echo “‘$inputChar’ is a vowel”;
break;

case “e”:
echo “‘$inputChar’ is a vowel”;
break;

case “i”:
echo “‘$inputChar’ is a vowel”;
break;

case “o”:
echo “‘$inputChar’ is a vowel”;
break;

case “u”:
echo “‘$inputChar’ is a vowel”;
break;

default:
echo “‘$inputChar’ is not a vowel”;
break;
}
?>

மவேளியீடு
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10.4 கண்ணி முறப்பு (Breaking a Loop):

loop ஐ break பண்ணை வவேண்டிய அவேசியம் நமக்கு எப்வபரதரவேத ஏற்படலரம். இந்த 
வதணவேணய நரம் break கூற்று மூலமரக நிணறவவேற்றி மகரள்ளலரம்.

1000 வேணர எண்கணள அச்சிடும்படி கீழகரணும் நிரணல எழுதியிருக்கிவறரம். ஆனரலும் loop 
ஆனத 10 என்ற எண்ணணை அணடந்தவுடன் break கூற்று மூலமரக முறிக்கப்படுகிறத.

நிரல்:

<?php
for ( $i = 0; $i < 1000; $i++) {
if ($i == 10) {
break;
}
echo “<b>$i</b><br>”;
}
?>

மவேளியீடு:
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Breaking out of Nested Loops

<?php
for ( $i = 1; $i < 20; $i++) {
echo “<h1>$i</h1><br>”;
for ( $j = 1; $j < 50; $j++)
{
echo “$j<br>”;
if ($j == 5) {
break;
}
}
}
?>

மவேளியீடு:
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11 Functions

Functions (மசயல்கூறு)

நிரல் எழுதவேதில் முணறகள் உள்ளத ஒன்று நீளமரக எழுதவேத மற்மறரன்று சிறு சிறு 
தண்டுகளரக பிரித்த எழுதிப் பிறகு வதணவேயரன இடத்தில் சிறிய பகுதிகணள பயன்படுத்திக் 
மகரள்வேத அல்லத சிறிய பகுதிகள் அணனத்ணதயும் வசர்த்த மபரிய நிரலரக மரற்றிக் 
மகரள்வேத.

11.1 Function (வசெய்லகூற) என்றலால் என்ன?

PHP யின் உண்ணமயரன பலவம அதனுணடய மசயல்கூறில்தரன் இருக்கிறத. PHP யில் 1000 
build-in functions வமலும் உள்ளத.

மசயல்கூறு(function) என்பத கூற்றுகளின்(statements) மதரகுதி ஆகும்.

மசயல்கூறுகள் வேணலப்பக்கம் load ஆகும் வபரவத தனரக இயங்கரத.

மசயல்கூறுகணள அணழைத்தரல் மட்டுவம இயங்கும்.

11.2 வசெயல்கூலற(function) எப்பட எழுதுவது?

மசயல்கூணற எழுதவேதில் முதல் படி என்னமவேன்றரல், மசயல்கூணற நிரலில் அணழைப்பதற்கரக 
அல்லத பயன்படுத்திக் மகரள்வேதற்கரக அதற்கு மபயரிடுவேததரன். மரறிகளுக்கு (variable) 
மபயரிடும் முணறப்படிவய மசயல்கூறுக்கும் (function) மபயரிட வவேண்டும். மரறிகளுக்கு 
மபயரிடும் முணறயில் உள்ள கட்டுப்பரடுகள் அணனத்தம் மசயல்கூறுக்கு மபயரிடுவேதற்கும் 
மபரருந்தம்.

function என்ற முதன்ணமச் மசரல்ணலக் (key word) மகரண்டு மசயல்கூறு(function) 
உருவேரக்கப்படுகிறத. Function என்ற முதன்ணமச் மசரல்ணலத் மதரடர்ந்த மசயல்கூறின் மபயர்
இருக்கும். இருதியில் ஒரு வஜரடி பிணற வேணள (a set of parentheses) இருக்கும். மசயல்கூறின் 
உடல் (body of function) opening and closing braces – க்குள் இருக்கும்.
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கீழகரணும் நிரணலப் பரருங்கள்

<?php

//function creation
function myFunction() {
echo “<h2>PHP Functions</h2>”;
echo “Hello PHP!”;
}

//function calling
echo myFunction();
myFunction();

?>

நிரலின் மவேளியீடு
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11.3 வசெயல்கூறல் இருந்து மதிப்புகள் திருமபுதல் (Returning a Value 
from a function)

மசயல்கூறிணன நரம் அணழைக்கும் வபரத அதிலிருந்த ஒற்ணற மதிப்பு திருப்பி தரப்படலரம். 
திருப்பி தரப்படும் மதிப்புகள் எந்தமவேரரு மரறியினுணடய மதிப்பரகவும் இருக்க முடியும். அத 
எந்த மதிப்பு நம் விருப்பத்ணதப் மபரருத்தத.

கீவழை உள்ள நிரணலப் பரருங்கள்

<?php

function myReturnFunction() {
$myFirstName = “Kathirvel”;
$myLastName = “Rajendran”;
$myFullName = $myFirstName.” “.$myLastName;
return $myFullName;
}

echo “My Name is “.myReturnFunction();
?>

நிரலின் மவேளியீடு

11.4 வசெயல்கூறக்கு அளபுருக்கலள வசெலுத்துதல் (passing parameters 
to a function)

மசயல்கூறுக்குள் அளபுருக்கணளச் மசலுத்த முடியும். இத்தணன அளபுருக்கணளத்தரன் மசலுத்த 
வவேண்டும் என்ற கட்டரயமில்ணல. எவ்வேளவு வவேண்டுமரனரலும் மசலுத்திக் மகரள்ளலரம். நரம் 
மசயல்கூணற வேடிவேணமக்கும்வபரவத அளபுருக்கணள ஏற்றுக் மகரள்வேதற்கு ஏற்ப வேடிவேணமக்க 
வவேண்டும். அளபுருக்களின் மபயர்கணள (parameters names) பிணற வேணளக்குள் (parentheses) 
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மகரடுக்க வவேண்டும். நரம் மபரதவேரக மரறிகளுக்கு மபயரிடுவவேரமர இல்ணலயர அதவபரலவவே 
அளபுருக்களுக்கும் மபயரிட்டுக் மகரள்ள வவேண்டும். இதற்மகன தனியரக எந்த வேணரமுணறகளும்
கிணடயரத.

கீவழை உள்ள நிரணலப் பரருங்கள்

<?php

function myMultiplication($firstNumber, $secondNumber) {
return $firstNumber * $secondNumber;
}

echo “<h2>Multiplication using Function Parameters</h2>”;
echo myMultiplication(1540,2346.33);
?>

நிரலின் மவேளியீடு

வமவல நரம் பரர்த்த நிரலில் myMultiplication() function இரண்டு மதிப்புகணள ஏற்றுக் 
மகரண்டு அந்த மதிப்புகணள firstNumber and secondNumber ஆகிய மரறிகளுக்கு அளிக்கிறத 
பின்பு அந்த மதிப்புகள் மபருக்கப்பட்டு திருப்பி அளிக்கப்படுகிறத.

11.5 வசெயல்கூலற அலழத்தல் (calling functions)

மசயல்கூணற உருவேரக்கும் வபரத நரம் அதற்கு மகரடுத்த மபயணரக் மகரண்டு மசயல்கூணற 
நரம் எங்கு வவேண்டுமரனரலும் அணழைத்தக் மகரள்ளலரம். கீவழை உள்ள நிரணலப் பரர்த்தரல் 
உங்களுக்கு நன்கு புரியும்.
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<?php

function addNumbers($firstNumber, $secondNumber) {
return $firstNumber + $secondNumber;
}

function mulNumbers($firstNumber, $secondNumber) {
return $firstNumber * $secondNumber;
}

function subNumbers($firstNumber, $secondNumber) {
return $firstNumber – $secondNumber;
}

function divNumbers($firstNumber, $secondNumber) {
return $firstNumber / $secondNumber;
}

$first = 205;
$second = 40.57;
echo “<h2>Simple Calculator Using Functions</h2>”;
echo “Addition of $first, $second = “.addNumbers($first, $second);
echo “<br>”;
echo “Multiplication of $first, $second = “.mulNumbers($first, 
$second);
echo “<br>”;
echo “Subtraction of $first, $second = “.subNumbers($first, 
$second);
echo “<br>”;
echo “Division of $first, $second = “.divNumbers($first, $second);

?>

மவேளியீடு
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11.6 Passing Parameters by Reference

இந்த நிரணலப் பரருங்கள்

<?php

function myAddition($firstNumber , $secondNumber) {
$firstNumber += 100;
$secondNumber += 200;
return $firstNumber + $secondNumber;
}

$setFirstNumber = 100;
$setSecondNumber = 200;

echo “<h4>Before</h4>setFirstNumber = $setFirstNumber, 
setSecondNumber = $setSecondNumber <br>”;
myAddition($setFirstNumber , $setSecondNumber);
echo “<h4>After</h4>setFirstNumber = $setFirstNumber, 
setSecondNumber = $setSecondNumber<br>”;

?>

மவேளியீடு
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நரம் வமவல உள்ள நிரலில் $setFirstNumber மற்றும் $setSecondnumber ஆகிய இரண்டு 
மரறிகளின் மதிப்புகணளயும் myAddition() எனும் மசயல்கூறுக்குள்(function) அனுப்புகிவறரம். 
நரம் அனுப்பிய மரறிகளின் மதிப்புகணளப் மபற்றுக் மகரண்டு, அந்த மதிப்புகளில் சில 
மரற்றங்கள் myAddition() function க்குள் நடக்கிறத. அவ்வேரறு நடந்த வபரதிலும் myAddition()
function க்குள் மதிப்புகணளச் மசலுத்தவேதற்கரக நரம் பயன்படுத்திய $setFirstNumber மற்றும் 
$setSecondNumber ஆகிய மரறிகளின் உண்ணமயரன மதிப்புகளில் எந்த மரற்றமும் 
நடக்கவில்ணல.

function க்குள்வள மதிப்புகளில் நணடமபறும் மரற்றங்கள், function-க்கு மதிப்புகணள 
அனுப்புவேதற்கரக பயன்படுத்தப்படும் மரறிகளிலும் நணடமபற வவேண்டுமமன்றரல் அதற்குத்தரன் 
இந்த reference பயன்படுகிறத. இணத நரம் passing by reference என்று அணழைக்கலரம். இணத 
நரம் ஒரு சிறிய மரற்றத்தின் மூலமரக மசய்யலரம். அத எப்படிமயன்றரல் function parameters
variable க்கு முன் (&) குறியீட்ணட இணணைத்தவிட வவேண்டும். வமவல நரம் நிரல் கீவழை (&) 
குறீயீடு முன்–இணணைப்பரக இணணைத்த மகரடுக்கப்பட்டுள்ளத. நிரணலயும் அதற்கரன 
மவேளியீட்ணடயும் கீவழை பரருங்கள்

<?php
function myAddition(&$firstNumber , &$secondNumber) {
$firstNumber += 100;
$secondNumber += 200;
return $firstNumber + $secondNumber;
}
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$setFirstNumber = 100;
$setSecondNumber = 200;

echo “<h4>Before</h4>setFirstNumber = $setFirstNumber, 
setSecondNumber = $setSecondNumber <br>”;

myAddition($setFirstNumber , $setSecondNumber);
echo “<h4>After</h4>setFirstNumber = $setFirstNumber, 
setSecondNumber = $setSecondNumber<br>”;

?>

மவேளியீடு

11.7 Functions and Variable Scope

Two Scopes

1. global scope

2. local scope
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Global Scope

function – க்கு மவேளிவய variable declare மசய்யப்பட்டரல் அத global scope என்று 
அணழைக்கப்படுகிறத. Gobal scope உணடய variable ஐ நிரலில் எங்கு வவேண்டுமரனரலும் 
பயன்படுத்திக் மகரள்ளலரம்.

Local Scope

function–க்கு உள்வள variable declare மசய்யப்பட்டரல் அத local scope எனப்படும். local 
scope உணடய variable ஐ எங்கு declare மசய்யப்பட்டவதர அந்த function-க்குள் மட்டும்தரன்
பயன்படுத்த முடியும். function-க்கு மவேளிவய பயன்படுத்த முடியரத.
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12 Arrays

PHP Arrays பல மரறிகணள (variable) ஒன்றரக இணணைத்த ஒரு குழுவேரக மரற்றி அணத ஒற்ணற
மரறியின் (variable) மூலமரக அணுகுவேதற்கு வேழி எற்படுத்தி தருகிறத. Array யரனத ஒருமுணற 
உருவேரக்கப்பட்டுவிட்டரல் அதன் பிறகு அதில் நம்மரல் உருப்படிகணளச் (items) வசர்க்க, நீக்க, 
மரற்ற, வேரிணசப்படுத்த முடியும். ஒரு Array இருக்கும் உருப்படிகள் எந்த மரறி வேணகயிணனச் 
வசர்ந்ததரக இருக்கலரம். Array யில் உருப்படிகள் அணனத்தம் ஒவர வேணகயிணனச் 
வசர்ந்ததரகத்தரன் இருக்க வவேண்டும் என்று எந்த கட்டரயமும் இல்ணல.

Array – யிணனணடய உறுப்புகணள key ணயக் மகரண்டு அணுக முடியும். இரண்டு வேணகயரன 
Array –க்கள் இருக்கின்றன. Array – யினுணடய உறுப்புகணள எந்தவேணகயரன key ணயக் 
மகரண்டு அணுகிவறரம் என்பணதப் மபரறுத்த அணவே வேணகப்படுத்தப்படுகிறத.

1. Numerical Array 

2. Associative Array 

12.1 Numerical Array

Numerical Key Array யில் Array – யின் உறுப்புகள் உருப்படியினுணடய numerical position -க் 
மகரண்டு அணுகப்படுகிறத. Array – யின் முதல் உருப்படி element 0, இரண்டரவேத உருப்படி 
element 1 … and so on.
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12.2 Associative Array

Associative Array யில் Array – யின் உறுப்புகள் ஒவ்மவேரரு உருப்படிக்கும் மகரடுக்கப்பட்டுள்ள
மபயணரக் மகரண்டு அணுகப்படும்.

12.3 Array உருவலாக்குதல் (Creating a Array)

array() function ஐக் மகரண்டு Array – க்கள் உருவேரக்கப்படுகிறத. Array() function 0 அல்லத 
அதற்கு அதிகமரன argument கணள எடுத்தக் மகரண்டு ஒரு புதிய array – ணய நமக்கு திருப்பி 
அளிக்கிறத. Assignment Operator (=) ஐக் மகரண்டு புதிய array யரனத இடதபுறமரக 
இருக்கும் மரறிக்கு மகரடுக்கப்படுகிறத.

Array – யரனத உருப்படிகள் வசர்க்கப்பட்டரல் வேளரும் (grow), உருப்படிகள் நீக்கப்பட்டரல் 
சுருங்கும் (shrink). இணவே dynamic ஆக நணடமபறும். ஆணகயரல் மற்ற நிரல் மமரழிகளில் 
உள்ளணதப் வபரன்று array – ணய உருவேரக்கும் வபரவத அதனுணடய அளணவேயும் மகரடுக்க 
வவேண்டும் என்ற கட்டரயமில்ணல.

12.4 Empty Array உருவலாக்கம (empty array creation)

<?php
$emptyArray = array();
?>

இதற்கு மரற்றரக, array க்கு மதிப்புகணள arguments களரக மகரடுப்பதன் மூலமரக முன்-
மதரடக்கம் மசய்யப்பட்ட array ணயயும் உருவேரக்க முடியும்.

<?php
$linuxDistros = array(“Redhat” , “Debian” , “Slackware” , “Ubuntu”
, “Fedora”);
?>
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12.5 Array - யின் உறப்புகலள அணுகுதல்

numerical key array வேணகயில் உள்ள உறுப்புகள் மரறியின் மபயணரத் மதரடர்ந்த வேரக்கூடிய 
square brackets ( [] ) -க்குள் மகரடுக்கப்படும் சுட்ணடக் (index) மகரண்டு அணுகப்படுகிறத. 
முதல் உறுப்பு 0 விலிருந்த மதரடங்கும் என்பணத ஞரபகத்தில் ணவேத்தக் மகரள்ளுங்கள். நரன் 
வமவல பரர்த்த நிரலில் உள்ள உறுப்புகணள அணுகுவேத எப்படி என்று பரர்ப்வபரமர?

<?php
$linuxDistros = array(“Redhat” , “Debian” , “Slackware” , “Ubuntu”
, “Fedora”);
echo “elements 0 = “.$linuxDistros[0];
echo “<br>”;
echo “elements 1 = “.$linuxDistros[1];
echo “<br>”;
echo “elements 2 = “.$linuxDistros[2];
echo “<br>”;
echo “elements 3 = “.$linuxDistros[3];
echo “<br>”;
echo “elements 4 = “.$linuxDistros[4];
?>

மவேளியீடு
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12.6 Associative Array லய உருவலாக்குதல் (Creating an Associative
Array)

Associative Array – யில் numerical position – க்கு பதிலரக மபயர்கள் மகரடுக்கப்படுகிறத. 
இந்த முணறயரனத associative array – யின் உறுப்புகணள அணுகும் முணறணய 
எளிணமயரக்குகிறத. Associative Array – ஐ உருவேரக்க array() function பயன்படுகிறத. Key => 
value எனும் முணறப்படி associative array – க்கு arguments கணள மகரடுக்க வவேண்டும். இங்கு 
key என்பத value – ஐ அணுகுவேதற்கரக மகரடுக்கப்படும் மபயர், value என்பத value -ஐ 
வசமித்த ணவேப்பதற்கரக மகரடுக்கப்படுவேத.

உங்களுணடய விபரங்கணள வசமிப்பதற்கு ஒரு associative array – ஐ உருவேரக்கினரல் எப்படி 
இருக்கும் என்பணத கீவழை உள்ள நிரலின் மூலம் கரணைலரம்.

<?php
$myDetails = array(‘name’=>’KATHIRVEL R’ , ‘age’=>25 , 
‘mobile’=>’9999999999  ,’qualification’=>’Engineering’);′
?>

12.7 Associative Array – யின் உறப்புகலள அணுகுதல் (Accessing 
Elements of an Associative Array)

Associative Array – ஐ உருவேரக்குவேத எப்படி என்று முந்ணதய பகுதியில் நரம் பரர்த்வதரம். 
இப்மபரழுத அதிலுள்ள உறுப்புகணள அணுகுவேத எப்படி? என்று பரர்ப்வபரம். வமவல உள்ள 
$myDetails என்பணதவய உதரரணைத்திற்கு எடுத்தக் மகரள்வவேரம்.

<?php
$myDetails = array(‘name’=>’KATHIRVEL R’ , ‘age’=>25 , 
‘mobile’=>’9999999999  ,’qualification’=>’Engineering’);′
echo $myDetails[‘name’];
echo “<br>”;
echo $myDetails[‘age’];
echo “<br>”;
echo $myDetails[‘mobile’];
echo “<br>”;
echo $myDetails[‘qualification’];
echo “<br>”;
?>
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மவேளியீடு

12.8 Array சுட்டலயப் பயன்படுத்துதல்(Using Array Pointers)

Array யரனத உறுப்புகணள அணுகுவேதற்கரக உள்ளுக்குள்வளவய ஒரு சுட்டிணய(pointer) 
பரரமரித்த வேருகிறத. Next, previous, reset மற்றும் end ஆகிய function கணளக் மகரண்டு 
அந்த சுட்டிணய நம்மரல் மரற்ற முடியும். இந்த reset மற்றும் end மசயல்கூறுகள்(functions) 
array -யினுணடய முதல் மற்றும் கணடசி உறுப்புகளுக்கு சுட்டிணய நகர்த்தகிறத. Prev function 
தற்வபரணதய உறுப்புக்கு முன்னதரக உள்ள உறுப்புக்கு சுட்டிணய நகர்த்தகிறத. Pre மற்றும் 
next functions சுட்டிணய முன்பு அல்லத பின்பு சுட்டிணய நகர்த்த முடியரத பட்சத்தில் false 
எனும் மதிப்ணப நமக்கு திரும்ப அளிக்கிறத. நரம் வமவல பரர்த்த நரன்கு மசயல்கூறுகளும் எந்த 
array – யினுணடய சுட்டிணய நகர்த்த வவேண்டுவமர அந்த array – ஐ உள்ளீடரக எடுத்தக் 
மகரள்கிறத.

கீழகரணும் நிரணலப் பரருங்கள்

<?php
$linuxDistros = array(“Redhat” , “Debian” , “Slackware” , “Ubuntu”
, “Fedora”);
echo “elements 0 = “.$linuxDistros[0];
echo “<br>”;
echo “elements 1 = “.$linuxDistros[1];
echo “<br>”;
echo “elements 2 = “.$linuxDistros[2];
echo “<br>”;
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echo “elements 3 = “.$linuxDistros[3];
echo “<br>”;
echo “elements 4 = “.$linuxDistros[4];
echo “<br>”;
echo “<b>Using Array Pointers</b>”;
echo “<br>”;
echo “The Last element of array is ” . end($linuxDistros);
echo “<br>”;
echo “The Previous element is ” . prev($linuxDistros);
echo “<br>”;
echo “The Previous element is ” . prev($linuxDistros);
echo “<br>”;
echo “The First element of array is ” . reset($linuxDistros);
echo “<br>”;
echo “The Next element is ” . next($linuxDistros);
?>

மவேளியீடு

12.9 Array யின் உறப்புகலள மலாற்றதல், வசெர்த்தல் மற்றம 
நீக்குதல்(Changing, Adding and Removing Array Elements)

Array – யின உறுப்லப மெபொற்றுதல (change the element)

எந்த உறுப்பின் மதிப்ணப நரம் மரற்றம் மசய்ய வவேண்டுவமர அந்த உறுப்பினுணடய சரியரக 
சுட்டிணயக் மகரண்டு அதற்கு புதிய மதிப்ணப மகரடுப்பதன் மூலம் அந்த உறுப்பின் மதிப்ணப 
மரற்றலரம். இதற்மகன தனியரக எந்த function கிணடயரத.
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கீவழை உள்ள நிரணலப் பரருங்கள்

<?php
$mobileBrands = array(‘Samsung’ , ‘Sony’ , ‘MicroMax’);
echo “Before, Second Element of array : “.$mobileBrands[1];
echo “<br>”;
$mobileBrands[1] = ‘HTC’;
echo “After, Second Element of array : “.$mobileBrands[1];
?>

மவேளியீடு

புதியே உறுப்லபச் கசர்த்தல (Add a new element)

array_push() எனும் function ஐக் மகரண்டு நரம் ஏற்கனவவே இருக்கும் array யில் ஒரு புதிய 
உறுப்ணபச் வசர்க்கலரம். array_push() function இரண்டு உள்ளீடுகணளப் மபற்றுக் மகரள்கிறத. 
ஒன்று array யின் மபயர், மற்மறரன்று புதிதரக இணணைக்க வவேண்டிய உறுப்பின் மதிப்பு.

கீவழை உள்ள நிரணலப் பரருங்கள்
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<?php
$mobileBrands = array(‘Samsung’ , ‘Sony’ , ‘MicroMax’);
echo “<b>Before</b>”;
echo “<br>”;
echo $mobileBrands[0];
echo “<br>”;
echo $mobileBrands[1];
echo “<br>”;
echo $mobileBrands[2];
echo “<br>”;
echo “<b>After</b>”;
echo “<br>”;
array_push($mobileBrands, ‘Panasonic’);
echo $mobileBrands[0];
echo “<br>”;
echo $mobileBrands[1];
echo “<br>”;
echo $mobileBrands[2];
echo “<br>”;
echo $mobileBrands[3];
echo “<br>”;
?>

மவேளியீடு
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array_push() function புதிய உறுப்ணப array யில் கணடசியரக வசர்க்கும். முதலில் வசர்க்க 
வவேண்டுமமன்றரல் array_unshift() எனும் function ஐப் பயன்படுத்த வவேண்டும்.

கீவழை உள்ள நிரணலப் பரருங்கள்

<?php
$mobileBrands = array(‘Samsung’ , ‘Sony’ , ‘MicroMax’);
echo “<b>Before</b>”;
echo “<br>”;
echo $mobileBrands[0];
echo “<br>”;
echo $mobileBrands[1];
echo “<br>”;
echo $mobileBrands[2];
echo “<br>”;
echo “<b>After</b>”;
echo “<br>”;
array_unshift($mobileBrands, “Panasonic”);
echo $mobileBrands[0];
echo “<br>”;
echo $mobileBrands[1];
echo “<br>”;
echo $mobileBrands[2];
echo “<br>”;
echo $mobileBrands[3];
echo “<br>”;
?>

மவேளியீடு

Array – யின உறுப்லப நீக்குதல (remove the array element)

array_pop() function – ஐப் பயன்படுத்தி array – யில் கணடசியரக இருக்கும் உருப்படிணய 
நீக்கிவிடலரம்.

கீவழை உள்ள நிரணலப் பரருங்கள்

<?php
$mobileBrands = array(‘Samsung’ , ‘Sony’ , ‘MicroMax’);
echo “<b>Before</b>”;
echo “<br>”;
echo $mobileBrands[0];
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echo “<br>”;
echo $mobileBrands[1];
echo “<br>”;
echo $mobileBrands[2];
echo “<br>”;
echo “<b>After</b>”;
echo “<br>”;
array_pop($mobileBrands);
echo $mobileBrands[0];
echo “<br>”;
echo $mobileBrands[1];
echo “<br>”;
echo $mobileBrands[2];
?>

மவேளியீடு

array_shift() function -ஐக் மகரண்டு array – யில் முதலரவேதரக இருக்கும் உறுப்ணப 
நீக்கிவிடலரம்.
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<?php
$mobileBrands = array(‘Samsung’ , ‘Sony’ , ‘MicroMax’);
echo “<b>Before</b>”;
echo “<br>”;
echo $mobileBrands[0];
echo “<br>”;
echo $mobileBrands[1];
echo “<br>”;
echo $mobileBrands[2];
echo “<br>”;
echo “<b>After</b>”;
echo “<br>”;
array_shift($mobileBrands);
echo $mobileBrands[0];
echo “<br>”;
echo $mobileBrands[1];
echo “<br>”;
echo $mobileBrands[2];
?>

12.10 Looping மூலம array – யின் உறப்புகலள அணுகுதல்(Looping
through array Elements)

array – யின் உறுப்புகணள அணுகி படிப்பதற்கும், அதன் மதிப்புகளில் மரற்றங்கள் மசய்வேதற்கும் 
loop மூலமரக அணுகுவேத அடிக்கடி அவேசியமரகிறத. இதற்கரக பயன்படுத்தப்படும் ஒன்றுதரன் 
foreach loop. Foreach loop -ம் array – யின் உறுப்புகணள திரும்பத் திரும்ப அணுகுவேதற்கு for 
அல்லத while loop ஐப் வபரன்றுதரன் மசயல்படுகிறத.

Foreach loop – ஐப் பயன்படுத்தவேதற்கு இரண்டு வேழிகள் இருக்கின்றத. முதலில் array – யின் 
தற்வபரணதய உறுப்ணப ஒரு குறிப்பிட்ட variable (மரறி) -க்கு நிர்ணையித்த விட்டு அதன்பிறகு 
அணத loop – இன் body க்குள் பயன்படுத்திக் மகரள்வேத.

கீவழை உள்ள நிரணலப் பரருங்கள்

<?php
$mobileBrands = array(‘Samsung’ , ‘Sony’ , ‘MicroMax’);
foreach( $mobileBrands as $mobileBrandArrayValues ) {
echo “$mobileBrandArrayValues <br>”;
}
?>
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இதன் மவேளியீடு கீழகரண்பணதப் வபரன்று இருக்கும்

associative array – யின் உறுப்புகணள அணுகுவேதற்கும் நரம் வமவல பரர்த்த அவத முணறதரன். 
சிறிய வித்தியரசம் என்னமவேன்றரல். associative array – யில் key, value என்ற இரண்டு 
இருக்கும் ஆணகயல் இங்கு key, value இரண்டிற்கும் variable – கணள foreach loop – இல் 
அணமக்க வவேண்டும்.

<?php
$myDetails = array(‘name’=>’KATHIRVEL R’ , ‘age’=>25 , 
‘mobile’=>’9999999999  ,’qualification’=>’Engineering’);′

foreach ( $myDetails as $myDetailsKey => $myDetailsValue) {
echo “Key = $myDetailsKey <br>”;
echo “Value = $myDetailsValue <br>”;
}

?>

மவேளியீடு
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12.11 Replacing Sections of an Array

array_splice() function ஐப் பயன்படுத்தி array – யினுணடய மமரத்த மதரகுதிணயயும் மரற்ற 
முடியும். array_splice() function இரண்டு அத்தியரவேசியமரன உள்ளீடுகணளயும், விரும்பினரல் 
மகரடுக்கக்கூடிய இரண்டு உள்ளீடுகணளயும் மபற்றுக் மகரள்கிறத. Array – யினுணடய மபயணர
முதல் உள்ளீடரகவும், எந்த சுட்டியிலிருந்த மதரடங்கி எந்த சுட்டி வேணர முடிக்க வவேண்டும் 
என்பணத இரண்டரவேத மற்றும் மூன்றரவேத உள்ளீடரக மபற்றுக் மகரள்கிறத.

12.12 Array - லய வரிலசெப்படுத்துதல்.

இரண்டு வேரிணசயில் வேரிணசப்படுத்தலரம். ஒன்று ஏறுவேரிணச மற்மறரன்று இறங்கு வேரிணச

எறுவேரிணசக்கு sort() function – னும், இறங்கு வேரிணசக்கு rsort() function -னும் 
பயன்படுத்தப்படுகிறத.

இரண்டு function -களுவம இரண்டு உள்ளீடுகணளப் மபற்றுக் மகரள்கின்றன. ஒன்று array 
யின் மபயர், மற்மறரன்று எந்த மநறிமுணறயில் (algorithm) வேரிணசப்படுத்த வவேண்டும் என்பத. 
மூன்று வேணகயரன மநறிமுணறகள் உள்ளன. அணவே

SORT_NUMERIC
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SORT_STRING

SORT_REGULAR

எந்த மநறிமுணற என்று குறிப்பிடரதப் பட்சத்தில் SORT_REGULAR முணற பயன்படுத்தப்படும்.

கீவழை உள்ள நிரணலப் பரருங்கள்

<?php
$myArray = array(‘KATHIRVEL’, 9500, ‘KARTHIK’, ‘ARIVAZHAGAN’, 
4598);
echo “<h2>Ascending Order</h2>”;
echo “<b>SORT_NUMERIC</b><br>”;
sort($myArray, SORT_NUMERIC);

foreach ( $myArray as $mySortArray) {
echo “$mySortArray<br>”;
}

echo “<br>”;
echo “<b>SORT_STRING</b><br>”;
sort($myArray, SORT_STRING);

foreach ( $myArray as $mySortArray) {
echo “$mySortArray<br>”;
}
echo “<br>”;
echo “<b>SORT_REGULAR</b><br>”;
sort($myArray, SORT_REGULAR);

foreach ( $myArray as $mySortArray) {
echo “$mySortArray<br>”;
}

echo “<h2>Descending Order</h2>”;
echo “<b>SORT_NUMERIC</b><br>”;
rsort($myArray, SORT_NUMERIC);

foreach ( $myArray as $mySortArray) {
echo “$mySortArray<br>”;
}

echo “<br>”;
echo “<b>SORT_STRING</b><br>”;
rsort($myArray, SORT_STRING);
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foreach ( $myArray as $mySortArray) {
echo “$mySortArray<br>”;
}

echo “<br>”;
echo “<b>SORT_REGULAR</b><br>”;
rsort($myArray, SORT_REGULAR);

foreach ( $myArray as $mySortArray) {
echo “$mySortArray<br>”;
}
?>

மவேளியீடு

www.kaniyam.com 

http://www.kaniyam.com/


 108

www.kaniyam.com 

http://www.kaniyam.com/


 109

12.13 Associative Array - லய வரிலசெப்படுத்துதல்

இரண்டு வேழிகளில் Associative Array – ணய வேரிணசப்படுத்தலரம்

1.key -ஐக் மகரண்டு வேரிணசப்படுத்ததல்

2.value -ஐக் மகரண்டு வேரிணசப்படுத்ததல்
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Key – ஐக் பகபொண்டு வரிலசப்படுத்துதல

ஏறுவேரிணசக்கு ksort() function – னும், இறங்கு வேரிணசக்கு krsort() function – னும் 
பயன்படுத்தப்படுகிறத.

Value – ஐக் பகபொண்டு வரிலசப்படுத்துதல

ஏறுவேரிணசக்கு asort() function – னும் , இறங்கு வேரிணசக்கு arsort() function – னும் 
பயனபடுத்தப்படுகிறத. Sort மற்றும் rsort – இல் உள்ள syntax and options தரன் இதற்கும், 
இதற்மகன்று தனியரக எதவுமில்ணல.

12.14 Array – லயப் பற்றய தகவல்கலளப் வபறதல் மற்றம இதர 
array வசெயல்கூறகள்(functions)

array – ணயப் பற்றிய தகவேல்கணளப் மபறுவேதற்கு பயனுள்ள பல function -கள் PHP யில் 
இருக்கின்றத. கீவழை உள்ள அட்டவேணணையில் அணவேகள் விளக்கங்களுடன் 
பட்டியலிடப்பட்டுள்ளத.

Function(பசயேலகூறு) Description(விளக்கம)
Print_r Array – யின உறுப்புகலள பவளியிடுகிறது

array_keys Associative array – யில இருக்கும key கள அலனத்லதயும தருகிறது

array_search நபொம கதடுவதற்கபொக பகபொடுக்கக்கூடயே மெதிப்பு இருக்குமபட்சத்தில, அந்த 
மெதிப்புக்குரியே key – லயே திருப்பித் தருகிறது.

array_values Array – யில இருக்கும மெதிப்புகள அலனத்லதயும திருப்பித் தருகிறது.

in_array குறிப்பிட்ட மெதிப்பு array – யில இருந்தபொல true எனறும இலலலைபயேனறபொல false 
எனவம திருப்பித் தருகிறது.

array_merge இரண்டு அலலைது அதற்கும கமெற்பட்ட array – கலள ஒகர array மெபொற்றுகிறது.
array_reverse Array – யின உறுப்புகலள தலலைகீழபொக மெபொற்றுகிறது.
Shuffle Random வரிலசயில array உறுப்புகலள வரிலசப்படுத்துகிறது.
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13 Working with Strings and Text in PHP

PHP என்ற நிரல் மமரழி உருவேரக்கப்பட்டதன் முக்கிய வநரக்கவம web content கணள திறம்பட 
ணகயரள்வேதற்குத்தரன். web content என்பத உணரகணள (text) அடிப்பணடயரகக் மகரண்டத. 
ஆணகயரல் உணரகணளத் திறம்பட, எளிணமயரக ணகயரள்வேதற்கரக பலதரப்பட்ட வேசதிகணள 
(features) PHP மகரண்டிருப்பதில் ஆச்சர்யப்படுவேதற்கு ஒன்றுமில்ணல.

உணரகணளக் ணகயரள்வேதற்கரக PHP வேழைங்கியுள்ள பலதரப்பட்ட நுட்பங்கணள இந்தப் 
பகுதியில் நரம் விரிவேரக பரர்க்க இருக்கிவறரம். Web developer ஆக பணிபுரியும் ஒருவேருக்கு 
உணரகணளக் ணகயரள்வேதில் நிணறய வவேணலகள் இருக்கும். அவேற்றில் எழுத்தக்கணள மரற்றுதல், 
உணரயினுணடய ஒரு பகுதிணய வவேமறரரு பகுதிணயக் மகரண்டு நிரப்புதல், உணரகளில் வதடுதல்
ஆகியணவேகள். இணதயும் தரண்டி இன்னும் நிணறய வவேணலகள் உணரகணளக் ணகயரள்வேதில் 
இருக்கிறத. அதற்கரன வேழிகணளயும் PHP ஏற்படுத்தி தருகிறத.

13.1 எழுத்துக்கலள மலாற்றதல் (Changing the Case of a PHP 
String)

சரத்தில்(string) இருக்கக்கூடிய எழுத்தக்களில் மரற்றங்கணள் மசய்தவேதற்கரக நிணறய 
மசயல்கூறுகணள (function) PHP நமக்கு வேழைங்குகிறத. இந்த மசயல்கூறுகள் மரற்றம் 
மசய்யப்பட வவேண்டிய சரத்திணன (string) உள்ளீடரகப் மபற்றுக் மகரண்டு, மரற்றங்கள் 
மசய்யப்பட்ட புதிய சரத்திணன நமக்கு மவேளியீடரக தருகிறத. இதில் கவேனிக்க வவேண்டிய 
மசய்தி என்னமவேன்றரல் இதற்கரகப் பயன்படுத்தப்படும் மசயல்கூறுகள் அணனத்தம் 
nondestructive (சிணதவேவுறர), அதரவேத உள்ளீடரகப் மபறும் அசல் சரத்தில் (Original String) 
எந்தவித மரற்றத்ணதயும் மசய்யரத. மரற்றம் மசய்யப்பட்ட சரத்திணன ஒரு புதிய மரறியில் 
(variable) வசமித்த ணவேத்தக் மகரண்டு வதணவேயரன இடங்களில் பயன்படுத்திக் மகரள்ளலரம்.

கீவழை உள்ள நிரணலப் பரருங்கள்

<?php
$myName = ‘KATHIRVEL R’;
$myOS = ‘GNU/Linux’;
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$myNameInSmall = strtolower($myName);
$myOsInUpper = strtoupper($myOS);

echo “My Name is $myNameInSmall.<br>”;
echo “I am using $myOsInUpper Operating System for past 5-
years.<br>”;
?>

மவேளியீடு

மரற்றம் மசய்யப்பட்ட சரம் (string) அசல் சரத்திவலவய வசமிக்க வவேண்டுமமன்றரல். மரற்றத்ணத
புதிதரக ஒரு மரறியில் வசமிக்கரமல் அசல் மரறியிவலவய வசமித்தவிட வவேண்டியததரன்.

<?php
$myName = ‘KATHIRVEL R’;
$myOS = ‘GNU/Linux’;

$myName = strtolower($myName);
$myOS = strtoupper($myOS);

echo “My Name is $myName.<br>”;
echo “I am using $myOS Operating System for past 5-years.<br>”;
?>

எழுத்தகளில் மரற்றங்கணள ஏற்படுத்தவேதற்கரக PHP வேழைங்கியுள்ள மசயல்கூறுகளும், அதன் 
மசயல்களும் கீவழை பட்டியலிடப்பட்டுள்ளத.

Strtolower() – முழு சரத்திணனயும் சிற்மறழுத்தரக(lower case) மரற்றி தருகிறத.

Strtoupper() – முழு சரத்திணனயும் வபமரழுத்தரக(upper case) மரற்றி தருகிறத.
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Ucfirst() – வேரக்கியத்தில் உள்ள முதல் எழுத்ணத மட்டும் வபமரழுத்தரக மரற்றி தருகிறத.

Ucwords() – ஒவ்மவேரரு வேரர்த்ணதயிலும் இருக்கும் முதல் எழுத்ணத மட்டும் வபமரழுத்தரக 
மரற்றி தருகிறத.

13.2 ASCII மதிப்புக்கு மலாற்றதல் மற்றம ASCII மதிப்புகளிலிருந்து 
மலாற்றதல்

ASCII (American Standard Code for Information Interchange) மதிப்புகளுடன் வவேணல 
மசய்வேதற்கரன வேசதிணயயும் PHP நமக்கு வேழைங்கியிருக்கிறத. மமரத்தம் 127 ASCII எழுத்தக்கள் 
உள்ளன (சிறப்புக் குறியீடுகளும் இதில் அடக்கம்).

ASCII யிலிருந்த மற்றும் ASCII க்கு மரற்றுவேதற்கரக இரண்டு மசயல்கூறுகணள PHP 
வேழைங்கியுள்ளத. அணவேகள்

ord() – ஒரு character -ஐ உள்ளீடரக மபற்றுக் மகரண்டு அதற்குச் சமமரன ASCII code ஐ 
மவேளியீடரக தருகின்றத.

Chr() – ஓர் ASCII character – ஐ உள்ளீடரக மபற்றுக் மகரண்டு அதற்குச் சமமரன charater -ஐ
மவேளியீடரக தருக்கிறத.

<?php
$smallCase = ‘abcdefghijklmnopqrstuvwxyz’;
$upperCase = strtoupper($smallCase);
echo “<b>Character – ASCII Code</b><br>”;

for ( $i=0 ; $i<strlen($smallCase) ; $i++ ) {
echo “$smallCase[$i] = ” . ord($smallCase[$i]);
echo ” || “;
echo “$upperCase[$i] = ” . ord($upperCase[$i]) . “<br>”;
}

?>

மவேளியீடு
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ASCII to Character
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<?php
echo “<b>ASCII Codes</b><br>”;
for ( $i = 33 ; $i < 127 ; $i++ ) {
echo “$i = “.chr($i).”<br>”;
}
?>

மவேளியீடு
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13.3 வடவுற செரங்கலள அச்சிடுதல் (Printing Formatted Strings)

fprintf() function வேடிவுறு(formatted) சரங்கணள அச்சிட பயன்படுகிறத. இரண்டு அல்லத 
அதற்கு வமற்பட்ட உள்ளீடுகணளப் எடுத்தக் மகரள்கிறத. கீழகரணும் வேடிவேத்தில் இருக்கும்.

fprintf(“String”, variable1, variable2);

வேடிவுறு மசய்யப்பட்ட சரத்ணத string மகரடுக்கும், formatting specifiers இருக்கும் இடத்தில் 
அதற்வகற்றரற்வபரல் variable களின் மதிப்பு அளிக்கப்படும்.

printf Formatting Specifiers

formatting specifiers ‘%’ குறியீட்டுடன் ஆரம்பமரகும். அதணனத் மதரடர்ந்த எந்த வேணகயரன 
மதிப்புகள் அச்சிடப்பட வவேண்டுவமர அதற்கரன specifier இருக்கும். உதரரணைமரக ஒரு decimal 
number ஐ அச்சிட வவேண்டுமமன்றரல் அந்த இடத்தில் %d என இருக்கும்.

கீழகரணும் அட்டணவேணணையில் specifier அதற்கரன விளக்கங்களும் மகரடுக்கப்பட்டுள்ளத.

Specifier Description
%% சதவீத குறியீட்1 லட அச்சிடுகிறது.
%b இருமெ எண்லண544 அச்சிடுகிறது.
$c ASCII மெதிப்புக்குறியே character – ஐ அச்சிடுகிறது.
%d முழு எண்லண அச்சிடுகிறது.
%e Scientific notation (ex. 1.2e+5)
%u Unsigned decimal number
%f Floating point number
%F Floating point number
%o Octal number
%s String
%x Hexadecimal number
%X Hexadecimal number

கீவழை உள்ள நிரணலப் பரருங்கள்
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<?php
$myName = ‘KATHIRVEL’;
$myAge = 25;
$myLang = ‘Tamil’;
$myHeight = 177.08;
printf(“My name is %s. I am %d years old. my language is %s and my
height is %f cms”,$myName,$myAge,$myLang,$myHeight);
?>

மவேளியீடு

13.4 செரத்தின் நீளத்லத கண்டுபிடத்தல் (Finding the Length of a 
String)

ஒரு சரத்தின் நீளத்ணதக் கண்டுபிடிக்க strlen() function பயன்படுகிறத. Strlen() function ஒரு 
சரத்திணன உள்ளீடரகப் மபற்றுக் மகரண்டு அதனுணடய நீளத்ணத மவேளியீடரக தருகிறத.

<?php
$myName = ‘KATHIRVEL’;
echo “My Name Contains ” . strlen($myName) . ” letters.”;
?>
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13.5 செரத்லத Array யலாக மலாற்றதல் (Converting a String into a 
Array)

explode() function ஒரு சரத்ணத array மரற்றுகிறத. Explode() function மூன்று உள்ளீடுகணள 
எடுத்தக் மகரள்கிறத.  Delimeter – எணத ணவேத்த array -யரக பிரிக்க வவேண்டும் என்பணதக் 
குறிக்கிறத. உதரரணைமரக, space or comman ணவேத்த பிரிப்பத. String – array யரக மரற்றப்பட 
வவேண்டி சரம் (string). divisions(விருப்பத்தக்குரியத) – அதிகபட்சம் எத்தணன உறுப்புகளரக 
சரத்ணத பிரிக்க வவேண்டும் என்பணதக் குறிக்கிறத.

<?php
$foss = “Free Open Source Software”;
$fossArray = explode(” “, $foss);
foreach ($fossArray as $i) {
echo $i;
echo “<br>”;
}
?>
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<?php
$timeNow = “07:10:55”;
$timeArray = explode(“:”, $timeNow);
echo $timeArray[0] . ” Hours, ” . $timeArray[1] . ” minutes, ” . 
$timeArray[1] . “Seconds”;
?>

13.6 செரத்தின் முன்னும பின்னும இருக்கக்கூடய whitespace ஐ நீக்குதல் 
(Removing Leading and Trailing Whitespace from a String)

ஒரு சரத்தின் முன்னும், பின்னும் இருக்கக்கூடிய மவேற்றிடத்ணத நீக்குவேதற்கு trim() function 
பயன்படுகிறத. மவேற்றிடமரனத tab, space, newline, carriage return, NULL and vertical tab 
என எதவேரக வவேண்டுமரனரலும் இருக்கலரம். trim() function ஆனத string ஐ உள்ளீடரகப் 
மபற்று whitespace -ஐ நீக்கி அதணன மவேளியீடரக தருகிறத.

<?php
$myName = ”   KATHIRVEL     “;
echo “Before apply the trim() function<br>”;
echo “$myName -“.strlen($myName).”<br>”;
echo “After apply the trim() function<br>”;
echo trim($myName).” – ” . strlen(trim($myName));
?>

மவேளியீடு
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13.7 செரங்கலள ஒப்பிடுதல் (Comparing Strings)

web developing இல் இரண்டு சரங்கணள ஒப்பிட்டுப் பரர்ப்பத என்பத அடிக்கடி 
நணடமபறக்கூடிய ஒன்று. சரங்கணள ஒப்பிடுவேதற்கரக பல்வவேறு வேணகயரன 
மசயல்கூறுகணள(functions) PHP வேழைங்கியிருக்கிறத. அணவேகளின் பட்டியல் விளக்கங்களுடன் 
கீவழை மகரடுக்கப்படுள்ளத.

Strcmp() – இரண்டு சரங்கணள உள்ளீடரகப் மபற்று case-sensitive ஒப்பிடுதணலச் மசய்கிறத. 
மபரருந்தவேணதப் மபரருத்த மதிப்புகணளத் திருப்பித் தருகிறத.

Strcasecmp() – இரண்டு சரங்கணள உள்ளீடரகப் மபற்று case-insensitive ஒப்பிடுதணலச் 
மசய்கிறத மற்றும் மபரருந்தவேணதப் மபரறுத்த மதிப்புகணளத் திருப்பித் தருகிறத.

Strncmp() – மூன்று சரங்கணள உள்ளீடரக ஏற்றுக்மகரண்டு, அதில் இரண்டு ஒப்பிடுவேதற்கரன 
சரங்கள், மற்மறரன்று எத்தணன character கணள ஒப்பிட வவேண்டும் என்ற எண்ணிக்ணக. case-
sensitive ஒப்பிடுதணலச் மசய்த, ஒப்பிடுதணலப் மபரறுத்த மதிப்புகணளத் திருப்பித் தருகிறத.

Strncasecmp() – மூன்று சரங்கணள உள்ளீடரக ஏற்றுக்மகரண்டு, அதில் இரண்டு 
ஒப்பிடுவேதற்கரன சரங்கள், மற்மறரன்று எத்தணன character கணள ஒப்பிட வவேண்டும் என்ற 
எண்ணிக்ணக. case-insensitive ஒப்பிடுதணலச் மசய்த, ஒப்பிடுதணலப் மபரறுத்த மதிப்புகணளத் 
திருப்பித் தருகிறத.

சரங்கலள ஒப்பீடு பசய்தலும மெதிப்புகலள திருமப பபறுதலும (String Comparison 
Functions Return Value)

ASCII அடிப்பணடயிலரன ஒப்பீடுகணளவய சர ஒப்பீடு மசயல்கூறுகள் (string comparison 
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functions) வமற்மகரள்கிறத. ஒவ்மவேரரு character -ஐயும் ASCII அடிப்பணடயிவலவய 
ஒப்பிடுகிறத. ஒப்பிடக்கூடிய இரண்டு strings களும் ASCII அடிப்பணடயில் மபரருந்தினரல் 0 
எனும் மதிப்ணப திருப்பி அளிக்கிறத. முதல் சரத்தின் ASCII மதிப்பு , இரண்டரவேத சரத்தின் ASCII
மதிப்ணப விட குணறவேரக இருந்தரல் negative number -ஐ திருப்பி அளிக்கிறத. அதிகமரக 
இருந்தரல் positive number – ஐ திருப்பி அளிக்கிறத.

<?php
$string1 = ‘A’;
$string2 = ‘K’;

echo “ASCII($string1) = “.ord($string1);
echo “<br>”;

echo “ASCII($string2) = “.ord($string2);
echo “<br>”;

echo strcmp($string1, $string2);
?>

13.8 செரத்லத அணுகுதல் மற்றம மலாற்றதல் (Accessing and Modifying
Characters in String)

ஒரு சரத்தில் உள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட உருணவே அதனுணடய இருப்பநிணலணயக் மகரண்டு அணுக
மற்றும் மரற்ற முடியும். இணத மசய்வேதற்கு string variable – ஐத் மதரடர்ந்த { } க்குள் 
வதணவேயரன உருவின் இருப்புநிணலணயக் மகரடுக்க வவேண்டும். இருப்பு நிணல 0 – விலிருந்வத 
ஆரம்பிக்கும் என்பணத மனதில் ணவேத்தக்மகரள்ளவும். 1 – லிருந்த ஆரம்பிக்கரத.

<?php
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$myName = ‘KATHIRVEL’;
$myNewName = $myName{6}.$myName{7}.$myName{8};

echo $myNewName;
echo “<br>”;

$myName{6} = 0;
$myName{7} = 0;
$myName{8} = 7;

echo $myName;
?>

மவேளியீடு

13.9 செரத்திற்குள் உருலவ வதடுதலும , பகுதிச்செரமலாக பிரித்தலும 
(Searching for Characters and Substrings in a String)

சரத்திற்குள் ஒரு குறிப்பிட்ட உருணவேத் வதடும் வேசதிணய PHP நமக்கு வேழைங்கியிருக்கிறத. இணத 
substring என்று மசரல்லுவவேரம். இணதச் மசய்வேதற்கு strpos() மற்றும் strrpos() ஆகிய 
மசயல்கூறுகள் பயன்படுகிறத.

Strpos() மசயல்கூறு மூன்று உள்ளீடுகணளப் மபற்றுக் மகரள்கிறத. அதில் இரண்டு 
கட்டரயமரனதரகவும், ஒன்று விருப்பத்தக்கு உரியதரகவும் இருக்கிறத. நரம் எந்த சரத்திற்குள் 
வதடுதணலச் மசய்ய வவேண்டுவமர அந்த சரத்ணத முதல் உள்ளீட்டிலும், வதடவவேண்டிய சரத்ணத 
இரண்டரவேத உள்ளீட்டிலும் மகரடுக்க வவேண்டும். வதடுதணல சரத்தினுணடய எந்த 
நிணலயிலிருந்த மதரடங்க வவேண்டும் என்பணத மூன்றரவேத உள்ளீட்டிலும் மகரடுக்க நரம் 
விரும்பினரல் மகரடுக்கலரம்.
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வதடுதல் மபரருந்தினரல் எந்த நிணலயில் மபரருந்தியவதர அந்த நிணலணயயும், 
மபரருந்தரவிட்டரல் 0 எனும் பூலியன் மதிப்ணபயும் திரும்பத்தரும். முதல் இருப்புநிணலயிவலவய 
மபரருந்தி விட்டரல் 0(Numeric) என்பணத மவேளியீடரகத் தரும், மபரருந்தரவிட்டரல் பூலியன் 0
ணவேத் (Boolean 0) திரும்பத் தரும் இரண்டும் ஒன்றல்ல. இந்த பிரச்ணசணனணய சரி மசய்ய நரம்
=== (Identically equal) மற்றும் !== (Identically not equal) விணனக்குறிகணளப் பயன்படுத்திக் 
மகரள்ளலரம். Operator எனும் தணலப்பில் இந்த விணனக்குறிகணளப் பற்றி பரர்த்திருக்கிவறரம். 
ஞரபகம் வேருகிறதர?

நிரல்

<?php
$myName = “KATHIRVEL”;
$searchStr = “V”;

if ( strpos($myName,$searchStr) !== false ) {
echo “‘$searchStr’ match at ” . strpos($myName, $searchStr) . ” 
position in ( $myName )”;
}

else {
echo “Match Not Found”;
}

?>

மவேளியீடு

13.10 Extracting and Replacing Substrings

substr() மற்றும் substr_replace() மசயல்கூறுகணளப் பயன்படுத்தி சரத்தினுணட உருக்கணளப் 
பிரித்த எடுக்கலரம், அல்லத மரற்றி அணமக்கலரம்.
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substr() மசயல்கூறு இரண்டு உள்ளீடுகணளப் மபறுகிறத. ஒன்று ஆதரரச் சரம்(source string), 
மற்மறரன்று எந்த சுட்டியிலிருந்த சரத்ணத பிரிக்க வவேண்டும் என்பத. நீங்கள் விரும்பினரல் 
எவ்வேளவு நீளத்தக்கு பிரிக்க வவேண்டும் என்பணதக் மகரடுக்தக் மகரள்ளலரம்.

நிரல்

<?php
$foos = “Free Open Source Software”;
$fossSub = substr($foos, 5, 11);
echo $fossSub;
?>

மவேளியீடு

substr_replace() function நரன்கு உள்ளீடுகணளப் மபற்றுக் மகரள்கிறத. முதலரவேத மூலச்சரம், 
இரண்டவேத மரற்ற வவேண்டியச் சரம், மூன்றரவேதரக மூலச்சரத்தில் எந்த நிணலயிலிருந்த மரற்ற 
வவேண்டும் என்ற விபரம், நரன்கரவேதரக எவ்வேளவு நீளத்தக்கு மூலச்சரத்ணத எடுத்தவிட்டு 
மரற்ற வவேண்டும் என்பத.

<?php
$foos = “Free Open Source Software”;
$fossSub = substr($foos, 5, 11);

echo $fossSub;
echo “<br>”;
echo “<b>Substring Replace</b>”;

$fossRep = “Libre”;
echo “<br>”;
echo substr_replace($foos,$fossRep,0,4);
?>
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மவேளியீடு

13.11 Replacing All Instances of a Word in a String

சரத்தில் இருக்கும் வேரர்த்ணதணய முழுணமயரக Replace மசய்தல். இந்த வவேணலணயச் மசய்ய 
str_replace() function பயன்படுகிறத. மூன்று கட்டரய உள்ளீடுகணளயும், ஒரு விருப்ப 
உள்ளீணடயும் எடுத்தக் மகரள்கிறத. முதல் உள்ளீட்டில் மரற்றப்பட வவேண்டிய சரத்ணதயும், 
இரண்டரவேத உள்ளீட்டில் புதிதரக மரற்ற வவேண்டிய சரத்ணதயும், மூன்றரவேத உள்ளீட்டில் 
மூலச்சரத்ணதயும் மகரடுக்க வவேண்டும்.

<?php
$foss = “Free Open Source Software”;
$fossSub = substr($foss, 5, 11);

echo $fossSub;
echo “<br>”;
echo “<b>Substring Replace</b>”;
$fossRep = “Libre”;

echo “<br>”;
echo substr_replace($foss,$fossRep,0,4);
echo “<br>”;
echo “<b>String Replace</b>”;
$fossRep = “Libre”;

echo “<br>”;
echo str_replace(“Software”, $fossRep, $foss);
?>
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14 ககலாப்பு முரறைரமயும், ககலாப்புகள உளளீடும் / 
வவளியீடும் (File systems and File I/O)

PHP server side scripting ஆக இருப்பதில் என்ன பலமனன்றரல், web developer 
வசணவேயகத்தினுணடய (server) வகரப்பு முணறணமணய எளிணமயரக அணுகுவேதற்கரன வேசதிகணள
ஏற்படுத்தித் தருகிறத. வகரப்புகணள உருவேரக்குவேத, திறப்பத, நீக்குவேத மற்றும் வகரப்புகளில் 
எழுவேத வபரன்ற வேசதிகணள நமக்கு PHP உருவேரக்கித் தருகிறத. வமலும், அணடவுகளுக்குள் 
பயணிப்பத, அணடவுகணள பட்டியலிடுவேத, புதிய அணடவுகணள உருவேரக்குவேத வபரன்ற 
வவேணலகணளயும் மசய்ய முடியும்.

14.1 வகலாப்புகலள திறத்தலும உருவலாக்குதலும (Opening and Creating 
Files)

ஏற்கனவவே இருக்கக்கூடிய ஒரு வகரப்ணப திறப்பதற்கும், புதிதரக ஒரு வகரப்ணப 
உருவேரக்குவேதற்கும் fopen() function பயன்படுகிறத. Fopen() function வகரப்புகணள 
ணகயரள்வேதற்கு இரண்டு உள்ளீடுகணளப் மபற்றுக்மகரள்கிறத. முதலரவேத உள்ளீட்டில் திறக்க 
வவேண்டிய வகரப்பின் மபயணர மகரடுக்க வவேண்டும். வகரப்பின் முழு பரணதணயயும் உள்ளீடரக 
மகரடுக்க வவேண்டும். வகரப்பின் பரணதயரனத வசணவேயகத்தின் வகரப்பு முணறணமவயரடு 
மதரடர்புணடயத. இணணைய வேழைங்கியின்(web server) root -வடரடு மதரடர்புணடயதல்ல. 
இரண்டரவேத உள்ளீட்டில் எந்த பண்புடன்(create, read only, write only etc) வகரப்ணபத் 
திறக்க வவேண்டும் என்பணத மகரடுக்க வவேண்டும்.

கீவழை உள்ள அட்டவேணணையில் வகரப்பினுணடய பண்புகள் முழு விபரங்களுடன் 
மகரடுக்கப்பட்டுள்ளத.
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Mode
(முலறலமெ) Description(விளக்கம)

R Read only access. ககபொப்பினுலடயே பதபொடக்கத்தில சுட்ட இருக்கும.
R+ Read and Write access. ககபொப்பினுலடயே பதபொடக்கத்தில சுட்ட இருக்கும.

W Write only access. ககபொப்பினுலடயே பதபொடக்கத்தில சுட்ட இருக்கும. ககபொப்பு 
ஏற்கனகவ உருவபொக்கப்படவிலலலைபயேனறபொல , புதிதபொக உருவபொக்கப்படும.

W+
Read and Write access. ககபொப்பினுலடயே பதபொடக்கத்தில சுட்ட இருக்கும. 
ககபொப்பு ஏற்கனகவ உருவபொக்கப்படவிலலலைபயேனறபொல , புதிதபொக 
உருவபொக்கப்படும.

A Write only access. ககபொப்பினுலடயே இறுதியிலசுட்ட இருக்கும. ககபொப்பு 
ஏற்கனகவ உருவபொக்கப்படவிலலலைபயேனறபொல , புதிதபொக உருவபொக்கப்படும.

A+ Read and write access. ககபொப்பினுலடயே இறுதியிலசுட்ட இருக்கும. ககபொப்பு 
ஏற்கனகவ உருவபொக்கப்படவிலலலைபயேனறபொல , புதிதபொக உருவபொக்கப்படும.

X
Create and open for write only. ககபொப்பினுலடயே பதபொடக்கத்தில சுட்ட 
இருக்கும. ககபொப்பு ஏற்கனகவ இலலலைபயேனறபொல false எனும மெதிப்லப 
திருமபத் தரும.

X+
Create and open for read and write. ககபொப்பினுலடயே பதபொடக்கத்தில சுட்ட 
இருக்கும. ககபொப்பு ஏற்கனகவ இலலலைபயேனறபொல false எனும மெதிப்லப 
திருமபத் தரும.

14.2 வகலாப்புகலள மூடுதல் (Closing Files)

வகரப்பு ஒருமுணற திறக்கப்பட்டுவிட்டரல் அந்த வகரப்ணப fclose() function -ஐ பயன்படுத்தி 
மூட முடியும். fclose() function ஒவர ஒரு உள்ளீணட மட்டும் மபற்றுக்மகரள்கிறத.

வமவல நரம் பரர்த்த தகவேல்கணளக் மகரண்டு ஒரு நிரணல உதரரணைமரகப் பரர்ப்வபரம்.

<?php
$fileHandle = fopen(‘/tmp/phpintamil.txt’, ‘w+’) or die(“Can’t 
open the file”);
fclose($fileHandle);
?>

மவேளியீடு
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வமவல உள்ள நிரல் /tmp/ அணடவிற்குள் phpintamil.txt எனும் வகரப்ணப உருவேரக்குகிறத. 
இங்கு நரம் w+ எனும் பண்ணபப் பயன்படுத்தியிருக்கிவறரம். w+ பண்பு வகரப்பு ஏற்கனவவே 
உருவேரக்கப்படவில்ணலமயன்றரல், புதிதரக ஒரு வகரப்ணப உருவேரக்குகிறத. படித்தல் மற்றும் 
எழுததல் அனுமதிணயயும் அளிக்கிறத. Fclose() function வகரப்ணப மூடுகிறத.

14.3 வகலாப்பில் எழுதுதல் (Writing to a File)

வகரப்பு உருவேரக்கப்பட்டு, திறக்கப்பட்டவுடன் அடுத்த வவேணல என்னமவேன்றரல் அந்த வகரப்பில்
தகவேல்கணள எழுதவேத. Fwrite() மற்றும் fputs() funtions இந்த வவேணலணயச் மசய்ய 
உதவுகிறத. Fwrite() இரண்டு உள்ளீடுகணளப் மபற்று மகரள்கிறத. முதலரவேதரக Fopen() 
function க்கரன variable – ஐயும், இரண்டரவேதரக வகரப்பில் எழுதவேதற்குண்டரன தகவேல் 
சரத்ணதயும் எடுத்தக் மகரள்கிறத.

<?php
$myFile = fopen(‘/tmp/phpintamil.txt’ , ‘w+’) or die(“Can’t Open 
the file.”);
$myFileWrite = fwrite ( $myFile, “Free Open Source Software” );
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if ( $myFileWrite ) {
echo “Data Written Successfully.<br>”;
}

else {
echo “Data Write Failed.<br>”;
}

fclose($myFile);
?>

மவேளியீடு
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14.4 வகலாப்பிலிருந்து தகவல்கலளப் படத்தல் (Reading From a File)

fread() function ஐ பயன்படுத்தி வகரப்பிலிருந்த தகவேல்கணள படிக்க முடியும். fread() function 
இரண்டு உள்ளீடுகணள மபற்றுக் மகரள்கிறத. முதலரவேதரக வகரப்ணபத் திறப்பதற்கரன 
variable – ஐயும், இரண்டரவேதரக எத்தணன byte – கணள வகரப்பிலிருந்த படிக்க வவேண்டும் 
என்பணதயும் மபற்றுக் மகரள்கிறத.

<?php
$fileOpen = fopen(‘/tmp/phpintamil.txt’ , ‘w+’) or die (“Can’t 
Open the File”);
fwrite ($fileOpen, “Linux will rule the world.”);
fclose($fileOpen);
$fileOpen = fopen(‘/tmp/phpintamil.txt’ , ‘r’) or die (“Can’t open
the file.”);
$fileRead = fread ($fileOpen, 1024);
echo “<b>Data from phpintamil.txt file</b><br>” . $fileRead;
?>

மவேளியீடு

இங்கு die() function எதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறமதன்றரல், ஒருவவேணள வகரப்பு திறக்கப்பட 
முடியவில்ணலமயன்றரல் அதில் மகரடுக்கப்பட்டுள்ள மசய்திணய மவேளியிடும். இத மற்ற 
function – கள் வகரப்ணபத் திறப்பதற்கு முற்படுவேணதத் தடுக்கிறத.

14.5 வகலாப்பு இருக்கிறதலா என வசெலாதித்தல் (Checking Whether a File 
Exists)

வகரப்பு முணறணமயில் வகரப்பு இருக்கிறதர இல்ணலயர என்பணத வசரதிப்பதற்கு file_exists() 
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function பயன்படுகிறத. வகரப்பினுணடய path – ஐ மட்டும் file_exists() function 
மபற்றுக்மகரள்கிறத. வகரப்பு இல்ணலமயன்றரல் false என்பணதயும் , வகரப்பு இருந்தரல் true 
என்பணதயும் மவேளியீடரக தருகிறத.

<?php

if ( file_exists(‘/tmp/phpintamil.txt’) ) {
echo “File Exist.”;
}

else {
echo “File Doen’t Exist.”;
}

?>

மவேளியீடு

14.6 வகலாப்புகலள பிரதிவயடுத்தல், நகர்த்துதல் மற்றம அழித்தல் (Moving,
Copying and Deleting Files)

copy() function வகரப்புகணள பிரதிமயடுக்கவும், rename() function மபயணர மரற்றவும், unlink()
function வகரப்ணப நீக்கவும் பயன்படுகிறத.

Copy
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<?php
if ( copy(‘/tmp/practice.old’ , ‘/tmp/practice’) ) {
echo “Copy Successfully<br>”;
}
?>

Rename

<?php
if ( rename( ‘/tmp/practice.txt’ , ‘/tmp/practice.old’) ) {
echo “Renamed Successfully<br>”;
}
?>

Delete

<?php
if ( unlink(‘/tmp/practice.txt’) ) {
echo “Delete Successfully<br>”;
}
?>

14.7 வகலாப்புகளின் பண்புகலள அணுகுதல்(Accessing File Attributes)

வகரப்பு எப்மபரழுத உருவேரக்கப்பட்டத, வகரப்பின் அளவு, வகரப்பு படிக்கக்கூடியதரக 
இருக்கிறதர   அல்லத இல்ணலயர என்பணவேகணளப் வபரன்று வகரப்பின் பல்வவேறு 
பண்புகணளப் அணுகுவேதற்கு PHP வேழிவேணக மசய்கிறத.

வகரப்புகணளப் பற்றிய முழு விபரங்கணளயும் PHP யினுணடய stat() மற்றும் fstat() 
மசய்லகூறுகள்(functions) நமக்கு அளிக்கின்றன. வகரப்புகணளப் பற்றிய நிணறய விபரங்கணள 
அளிப்பதரல், அந்த தகவேல்கள் ஒரு associative array -யில் வசமிக்கப்படுகிறத. அந்த array 
யிலிருந்த நரம் நமக்கு வதணவேயரன தகவேல்கணள மட்டும் மபற்றுக்மகரள்ளலரம்.

stat() மற்றும் fstat() ஆகிய இரண்டு function களும் ஒற்ணற உள்ளீட்ணடவய 
மபற்றுக்மகரள்கின்றன. Stat() function -க்கு வகரப்பினுணடய முழு பரணதணயயும்(full path of 
file), fstat() function -க்கு fopen() மூலம் ஒரு மரறியில் மதிப்ணப மகரடுத்தவிட்டு அதன்பின் 
அந்த மரறியின் மதிப்ணப உள்ளீடரக மகரடுக்க வவேண்டும்.
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Key Description
Dev Device Number
Ino Inode number
Mode Inode protection mode
Nlink Number of links
Uid User ID of owner
Gid Group ID of owner
Rdev Inode device type
Size Size in bytes
Atime Last access (Unix timestamp)
Mtime Last modified (Unix timestamp)
Ctime Last inode change (Unix timestamp)
Blksize Blocksize of filesystem IO (platform dependent)
Blocks Number of blocks allocated

கீழகரணும் நிரணலப் பரருங்கள்

<?php
$results = stat (“/tmp/phpintamil.txt”);
$fileNew = fopen(“/tmp/phpintamil.txt”, ‘r’);
$fileDetails = fstat($fileNew);
echo “<b>Using stat() function</b><br>”;
echo “File Size is : $results[size] bytes<br>”;
echo “File last modified on $results[mtime]<br>”;
echo “File Occupies $results[blocks] filesystem blocks<br>”;
echo “<b>Using fstat() function</b><br>”;
echo “File Size is : $fileDetails[size] bytes<br>”;
echo “File last modified on $fileDetails[mtime]<br>”;
echo “File Occupies $fileDetails[blocks] filesystem blocks<br>”;
fclose($fileDetails);
?>

நிரலின் மவேளியீடு
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வமலும், வகரப்புகளின் அணுகுதல் அனுமதிகணளயும் (access rights ) நரம் மதரிந்த மதரிந்த 
மகரள்ள முடியும். is_readable() மற்றும் is_writable() ஆகிய இரண்டு function களும் இதற்கு 
பயன்படுகின்றன. வகரப்பினுணடய பரணதணய உள்ளீடரகப் மபற்றுக்மகரண்டு true or false 
ஆகிய மதிப்புகளில் ஏவதனும் ஒன்ணற மவேளியீடரக தருகிறத.

14.8 வவளியீட்டு லவப்பகம (Output Buffering)

தகவேல்தளத்திலிருந்த தகவேல்கணளப் மபறுவேதற்கு தரமதமரகும் வநரங்களில் பயனருக்கு தகவேணல
மதரிவிக்கவும் வநரடியரக உள்ளடக்கங்கணள output stream -க்கு அனுப்பவும் output 
buffering mechanism பயன்படுகிறத.

Output Buffering ஐத் மதரடங்க ob_start() function பயன்படுத்தப்படுகிறத. ob_start() 
function -க்கு எந்தமவேரரு உள்ளீட்ணட அளிக்கரமலும் நரம் பயன்படுத்தலரம். ஆனரலும் மூன்று
optional உள்ளீடுகணளப் மகரடுக்கலரம்.

1.callback funtion

www.kaniyam.com 

http://www.kaniyam.com/


 137

2.bytes

3.delete buffer

Buffer-னுணடய தகவேல்கள் ob_flush() function -ஐப் பயன்படுத்தி மவேளித்தள்ளப்படுகிறத. 
இதற்கு ob_end_flush() function ஐயும் இதற்கு பயன்படுத்திக் மகரள்ளலரம்.

ob_clean() function ஐப் பயன்படுத்தி buffer இன் தகவேல்கணள நம்மரல் அழிக்க முடியும். 
ob_get_contents() function -ஐப் பயன்படுத்தி buffer -இல் இருக்கும் தகவேல்கணள 
மபற்றுக்மகரள்ளலரம்.

கீவழை இருக்கும் நிரணலப் பரருங்கள்

<?php
echo “<b>Before Using ob_start() function</b><br>”;

ob_start(); //start buffering
echo “This content will be buffered<br>”; //write to the buffer

echo “<b>Display buffered content using ob_get_contents() 
function</b></br?”;
echo “<br>” . ob_get_contents();
echo “<br>”;
ob_end_flush(); //flush the output from the buffer

echo “<b>After Using ob_end_flush() function</b><br>”;
echo ob_get_contents();
?>

இதன் மவேளியீடு
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15 அரடைவுகளுடைன் பணியலாற்றதல் (Working with 
Directories)

வகரப்புகணளப் ணகயரளுவேத எப்படி? என்று முந்ணதய பகுதியில் பரர்த்வதரம். இந்த பகுதியில் 
PHP யில் அணடவுகணள ணகயரளுவேத எப்படி? என்று பரர்ப்வபரம். புதிதரக ஒரு அணடணவே 
உருவேரக்குதல், ஏற்கனவவே இருக்கும் ஒரு அணடணவே நீக்குதல், அணடவுகளுக்குள் இருக்கும் 
வகரப்புகணள பரர்ணவேயிடுதல் என நிணறய function கள் PHP யில் இருக்கின்றன.

15.1 புதிதலாக அலடைவுகலள உருவலாக்குதல் (Creating Directories)

mkdir() function ஐப் பயன்படுத்தி நரம் புதிதரக ஒரு அணடணவே உருவேரக்கலரம். தற்வபரத 
இருக்கும் அணடவுக்குள்வள புதிதரக ஒரு அணடணவே உருவேரக்க வவேண்டுமரனரல் வநரடியரக 
புதிய அணடணவே மபயணர mkdir() function க்கு உள்ளீடரக மகரடுத்தவிடலரம். வவேமறரரு 
அணடவிற்குள் புதிதரக ஒரு அணடணவே உருவேரக்க வவேண்டுமரனரல் எங்கு புதிய அணடவு 
உருவேரக்கப்பட வவேண்டுவமர அதனுணடய முழு பரணதணயயும் (full path) மகரடுக்க வவேண்டும்.

நீங்கள் விரும்பினரல் அணடவிற்கரன அனுமதிணயயும் இரண்டரவேத உள்ளீடரக மகரடுக்கலரம்.

கீவழை உள்ள நிரணலப் பரருங்கள்
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<?php
//create a new directory using PHP
$yourDirectoryName = “/tmp/phpintamil”;
if ( mkdir($yourDirectoryName) ) {
echo “$yourDirectoryName is successfully created.<br>”;
}
else {
echo “Directory creation failed.<br>”;
}
?>

மவேளியீடு
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15.2 அலடைலவ நீக்குதல் (Deleting Directory)

rmdir() function ஐ பயன்படுத்தி அணடவுகள் அழிக்கப்படுகின்றத. எந்த அணடணவே நரம் அழிக்க
வவேண்டுவமர அந்த அணடவின் மபயணர உள்ளீடரக மகரடுக்க வவேண்டும். அணடவு கரலியரக 
இருந்தரல் மட்டுவம அணடவு அழிக்கப்படும். அணடவிற்குள் ஏவதனும் வகரப்புகவளர அல்லத 
தணணை அணடவுகவளர இருந்தரல் அணடவேரனத அழிக்கப்படமரட்டரத. அணடவிற்குள் 
இருப்பணவேகள் அழிக்கப்பட்டு கரலியரகிய பின்புதரன் அணடணவே அழிக்க முடியும்.

கீவழை உள்ள நிரணலப் பரருங்கள்

<?php
//create a new directory using PHP
$yourDirectoryName = “/tmp/phpintamil”;
if ( rmdir($yourDirectoryName) ) {
echo “$yourDirectoryName is successfully deleted.<br>”;
}
else {
echo “Can’t delete the directory.<br>”;
}
?>

மவேளியீடு
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15.3 Finding and Changing the Current Working Directory

தற்வபரத நரம் இருக்கும் அணடவின் பரணதணய getCwd() function ஐ பயன்படுத்தி 
கண்டுபிடிக்கலரம்.

<?php
$currentDirectroy = getCwd();
echo “Current Directory is $currentDirectroy”;
?>

மவேளியீடு

chdir() funtion ஐ பயன்படுத்தி நரம் விரும்பிய அணடவிற்குள் மரற்றிக் மகரள்ளலரம். 
அணடவின் பரணதணய மட்டும் உள்ளீடரக மகரடுக்க வவேண்டும்.

<?php
$currentDirectroy = getCwd();
echo “Current Directory is $currentDirectroy<br>”;
$changeDirectory = “/home/kathirvel/Pictures”;
chdir($changeDirectory);
$currentDirectroy = getCwd();
echo “Current Directory is now $currentDirectroy”;
?>

மவேளியீடு
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15.4 அலடைவிற்குள் இருக்கும வகலாப்புகலள பட்டயலிடுதல் (Listing Files 
in a Directory)

அணடவுகளுக்குள் இருக்கும் வகரப்புகணள scandir() function ஐப் பயன்படுத்தி பட்டியலிடலரம். 
scandir() இரண்டு உள்ளீடுகணளப் மபற்றுக் மகரள்கிறத. அணடவினுணடய பரணதணய 
முதலரவேத உள்ளீடரகவும், எந்த வேரிணசயில் வகரப்பு பட்டியலிடப்பட வவேண்டும் என்பணத 
இரண்டரவேத உள்ளீடரகவும் மபற்றுக் மகரள்கிறத. 0 என்றரல் alphabetical முணறயிலும், 1 
என்றரல் reverse-alphabetical முணறயிலும் வேரிணசப்படுத்தகிறத.

<?php
chdir(“/tmp”);
$currentDirectory = getCwd();
echo “Current Directory is now $currentDirectory<br>”;
$dirArray = scandir(“.”, 1 );
print_r($dirArray);
?>

மவேளியீடு
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16 HTML Forms ஒரு பலார்ரவ

வேணல அடிப்பணடயிலரன(web based) பயன்பரட்டில்(application) மபரும்பகுதி இணணைய 
உலரவியின் மூலமரக பயனருடன் மதரடர்பு மகரள்வேதற்கரகவவே மசலவிடப்படுகிறத. இவ்வேரறு
உருவேரக்கப்படும் web based application -இல் அதிகமரகவும், அடிக்கடியும் மசய்யும் வவேணல 
என்னமவேன்றரல், பயனரிடமிருந்த தகவேல்கணள மபறுவேதற்கரக படிவேங்கணள(forms) 
கரண்பிப்பதம், அந்த படிவேம் மூலமரக மபறப்படும் தகவேல்கணள மசயல்படுத்தவேதம்தரன்.

HTML <form> tag ஐப் பயன்படுத்தி வேணலபடிவேங்கள்(web forms) உருவேரக்கப்படுகிறத. PHP 
மற்றும் HTML form களுக்கிணடவய தகவேல்கணள பரிமரறுவேணதப் பற்றி பரர்ப்பதற்கு முன், HTML
form ஐப் பற்றிய அடிப்பணடகணளத் மதரிந்த மகரள்வேத அவேசியம். ஆணகயரல் இந்தப் 
பகுதியில் நரம் HTML form கணளப் பற்றி பரர்க்க இருக்கிவறரம். உங்களுக்கு ஏற்கனவவே HTML 
form இல் பரிச்சயம் இருக்கிறமதன்றரல் இந்தப் பகுதிணய விட்டு விட்டு அடுத்தப் பகுதிக்குச் 
மசல்லலரம்.

16.1 HTML படவங்கள் உருவலாக்குதல் (Creating HTML Forms)

பயனர்களிடமிருந்த தகவேல்கணளச் வசகரிக்க HTML forms கள் பயன்படுகிறத. படிவேங்களில் 
இருக்கும் உருப்படிகளின் மூலமரக பயனர் தன்னுணடய தகவேல்கணள உள்ளிட்டப் பிறகு அந்த 
தகவேல்கள் இணணைய வசணவேயகத்தக்கு(web server) அனுப்பி ணவேக்கப்படுகிறத. அங்கு அந்த 
தகவேல்கள் மசயலரக்கம்(process) மசய்யப்படுகிறத.

<form> tag ஐப் பயன்படுத்தி HTML form கள் அணடயரளப்படுத்தப்படுகிறத. GET அல்லத 
POST ஆகிய இரண் முணறகளில் ஏதரவேத ஒரு முணறணயப் பயன்படுத்தி பயனரினுணடய 
தகவேல்கள் இணணைய வசணவேயகத்தக்கு அனுப்பி ணவேக்கப்படுகிறத. GET முணறயில் அணனத்த 
தகவேல்களும் URL -க்குள் மபரதிந்த அனுப்பி ணவேக்கப்படுகிறத. GET முணறயின் மூலமரக அதிக 
அளவிலரன தகவேல்கணள இணணைய வசணவேயகத்தக்கு அனுப்பி ணவேக்கமுடியரத. அவத சமயத்தில்
அதிக அளவிலரன தகவேல்கணள POST முணறயின் மூலமரக அனுப்பி ணவேக்க முடியும். 
பரதகரப்பரன முணறயும் கூட.

ஒரு சிறிய HTML form ஐ உருவேரக்குவேத எப்படி என்று பரர்ப்வபரவமர?
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<html>
<head>

<title>Simple HTML Form</title>

</head>

<body>

<form action="submit.php" method="post">

<input type="text" name="customerName" value="Your Name" />

<input type="submit" name="submit_button" value="Press to 
Submit" />

</form>

</body>

</html>

16.2 HTML Text Object (உலர வபலாருள்)

HTML Form -இல் அதிகமரக பயன்படுத்தக்கூடிய மபரதவேரன ஒன்று என்னமவேன்றரல் அத 
Text Obect தரன். படிவேத்தில் எங்கு பயனர் ஒற்ணறவேரியில் தகவேணல உள்ளிட வவேண்டுவமர 
அங்கு இந்த Text Object ணவேக்கப்படுகிறத.
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ஒரு படிவேத்தினுள்வள Text Object -ஐ உருவேரக்குவேதற்கரன Syntax பின்வேருமரறு

<input type=”text” name=”objectname” id=”objectid” value=”currentvalue” size=”30” 
event_handling>

type – text வேணகயிலரன object என்பணதக் குறிக்கிறத.

Name – text object -னுணடய மபயணரக் குறிக்கிறத. இந்தப் மபயர்தரன் JavaScript, PHP 
வபரன்ற நிரல்களில் text object -னுணடய மதிப்புகணளப் மபறுவேதற்கரக பின்பு 
பயன்படுத்தப்படுகிறத.

Id – getElementsById() method -ஐப் பயன்படுத்தி text object -ஐ அணுகும் வபரத இந்த id 
பயன்படுகிறத.

Value – Text Object -இன் மதரடக்க மதிப்ணப குறிக்கிறத.

Size – Text Field க்குள்வள அதிகபட்சமரக எத்ணத உள்ளீடுகணளக் மகரடுக்க வவேண்டும் 
என்பணதக் குறிக்கிறத.

Text Object -இன் மீத ஒரு குறிப்பிட்ட event நடக்கும் வபரத எந்தவிதமரன JavaScript 
Action நணடமபற வவேண்டும் என்பணத குறிக்க Event handling பயன்படுத்தப்படுகிறத.

ஒரு Text Object -இன் மீத கீழகரணும் Event கள் Trigger மசய்யப்படலரம்.

onFocus

onBlur

onChange

onSelect
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16.3 HTML TextArea Object (உலரப்பகுதி வபலாருள்)

<textarea> எனும் tag ஐக் மகரண்டு TextArea Object உருவேரக்கப்படுகிறத. நரன் வமவல 
பரர்த்த text object இல் ஒற்ணறவேரியில்தரன் உள்ளீட்டிணனக் மகரடுக்க முடியும். ஆனரல், 
textarea பகுதியில் பயனரரல் பலவேரியிலரன உள்ளீடுகணளக் மகரடுக்க முடியும். TextArea 
Object -இன் அளவிணன கூடுதலரன attributes கணளக் மகரண்டு கடுப்படுத்தலரம். 
உதரரணைமரக எத்தணன row and columns(வேரிணச மற்றும் மநடுவேரிணச) இருக்க வவேண்டும், 
படிக்க மட்டும் கூடியதரக இருக்க வவேண்டுமர அல்லத தகவேல்கணள உள்ளீடக்கூடியதரக 
இருக்க வவேண்டுமர வபரன்றணவேகணளக் குறிப்பிடலரம். wrap(மடிப்ப்) attribute ஐப் 
மபரறுத்தமட்டிவல இரண்டுவிதமரன மதரிவுகள் உள்ளன. அணவே virtual(மரயத்வதரற்றம்) and 
physical(பருநிணல).

virtual(soft) – ஒவ்மவேரரு வேரியினுணடய இறுதியிலும் carriage return ஐக் மகரண்டிருக்கரத.

physical(hard) – ஒவ்மவேரரு வேரியினுணடய இறுதியிலும் carriage return ஐக் மகரண்டிருக்கும்.

off – நரம் உள்ளிடும் தகவேல்கள் அப்படிவய தட்டச்சு ஆகிக்மகரண்டிருக்கும். புதிய வேரியரக 
தட்டச்சு மசய்ய வவேண்டுமமன்றரல், Enter Key ஐ அழுத்தி தட்டச்சு மசய்த மகரள்ள வவேண்டும்.

உதரரணை நிரணலப் பரருங்கள்.

<html>
<head>
<title>TextArea Example</title>
</head>
<body>
<b>wrap - soft</b><br>
<textarea rows="10" cols="10" wrap="soft"></textarea><br>
<b>wrap - hard</b><br>
<textarea rows="10" cols="10" wrap="hard"></textarea><br>
<b>wrap - off</b><br>
<textarea rows="10" cols="10" wrap="off"></textarea><br>
</body>
</html>
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16.4 The HTML Button Object (வபலாத்தலான் வபலாருள்)

HTML படிவேத்தில்(form) text object அடுத்ததரக அதிகமரக பயன்படுத்தப்படுவேத, 
button(மபரத்தரன்) object தரன். மூன்று வேணகயரன மபரத்தரன்கள் உள்ளன. அணவேகள்

type=”button” – இத ஒரு அடிப்பணடயரன மபரத்தரன். எந்தவிதமரன மசயணலயும் இந்த 
வேணக மபரத்தரன் மசய்யரத. இணத அழுத்தம் வபரத ஏதரவேத மசயல் நணடமபற 
வவேண்டுமமன்றரல் அதற்கரன நிரணல நரம்தரன் எழுத வவேண்டும்.
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type=”submit” – படிவேத்திற்குள்வள நரம் உள்ளீடு மசய்த தகவேணல வசணவேயகத்தக்கு(server) 
அனுப்பி ணவேக்கிறத. <form> tag உள்வள Onsubmit Attribute மகரடுக்கப்பட்டிருந்தரல் 
வசணவேயகத்தக்கு தகவேல்கணள அனுப்புதற்கு முன்னரல் onsubmit attribute இல் 
மகரடுக்கப்பட்டிருக்கும் function இயக்கப்படும். JavaScript ஐக் மகரண்டு படிவேத்தில் இருக்கும் 
தகவேல்கள் மசல்லுபடியரக்கூடியதரக இருக்கிறதர(validation) என்று வசரதணன மசய்ய 
onsubmit attribute பயனுள்ளதரக இருக்கும்.

type=”reset” – படிவேத்தில் இருக்கும் தகவேல்கணள clear மசய்யும் அல்லத default 
value(மகரடரநிணல மதிப்பு) ஐ மகரண்டு வேந்த ணவேக்கும்.

<input> tag வய button object பயன்படுத்திக்மகரள்கிறத. Type என்பதில் நரம் எந்த 
வேணகயரன மபரத்தரன் என்பணதக் குறிப்பிட வவேண்டும்.

உதரரணை நிரணலப் பரருங்கள்

formuserinput.html

<html>
<head>
<title>User Input Form</title>
</head>
<body>
<form onsubmit="" method="post" action="formgetuserdata.php">
<p>First Name:<input type="text" name="firstname" size="15"><br>
Last Name:<input type="text" name="lastname" size="15"><br>
Email:<input type="email" name="emailid"><br></p>
<input type="submit" value="Send">
</form>
</body>
</html>

formgetuserdata.php

<?php
$name = $_POST["firstname"]." ".$_POST["lastname"];
$email = $_POST["emailid"];
echo "<p>Welcome <b>$name!</b><br>You can reach $name via 
<i>$email</i></p>";
?>

www.kaniyam.com 

http://www.kaniyam.com/


 150

16.5 HTML check Boxes

சிறிய சதரம் வேடிவிலரன உருவேத்ணத check box object உருவேரக்குகிறத. பயனணர அணத click 
மசய்யும் வபரத checked அல்லத unchecked நிணலணய அணடகிறத. ஒன்றிற்கு வமற்பட்ட 
விருப்பங்கணள பயனர் வதர்வு மசய்ய வவேண்டுமமன்றரல், நரம் checkbox object ஐ 
பயன்படுத்திக்மகரள்ளலரம்.

<input> tag ஐப் பயன்படுத்தி check box object உருவேரக்கப்படுகிறத. எப்படி உருவேரக்குவேத 
என்று கீழகரணும் நிரணலப் பரர்த்த நீங்கள் மதரிந்த மகரள்ளலரம்.

checkbox.html

<html>
<head>
<title>Check Box</title>
</head>
<body>
<form method="post" name="orderform" action="checkboxgetdata.php">
<p>What is your favourite programming language?</p>
<input type="checkbox" name="language" value="Python">Python<br>
<input type="submit">
</form>
</body>
</html>
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checkboxgetdata.php

<?php
$name = $_POST["language"];
echo "Your favorite programming language is 
<i><big>$name</big></i>.";
?>

16.6 HTML Radio Button

பல விருப்பங்கள் இருந்த அதில் ஏதரவேத ஒன்ணறத்தரன் வதர்வு மசய்ய வவேண்டும் என்ற 
நிணல வேரும்வபரத நரம் Radio Button Object ஐ பயன்படுத்திக்மகரள்ளலரம்.

Radion Button ஐ உருவேரக்குவேத எப்படி என்று பரர்ப்வபரமர?

<html>
<head>
<title>Radion Button Example</title>
</head>
<body>
<form method="post" action="radiogetdata.php" name="userchoice">
<input type="radio" name="myLinux" value="Ubuntu" checked>Ubuntu 
14.04 LTS
<input type="radio" name="myLinux" value="Fedora">Fedora 21
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<input type="radio" name="myLinux" value="LinuxMint">Linux Mint 17
<br><input type="submit">
</form>
</body>
</html>

radiogetdata.php

<?php
$name = $_POST["myLinux"];
echo "Your favourite GNU/Linux OS is <i><big>$name</big></i>.";
?>

16.7 HTML Drop-down / Select Object

பயனரினுணடய விருப்பங்கணள select object ஆனத drop down list முணறயில் கரண்பிக்கிறத. 
பயனர் தன்னுணடய விருப்பத்ணத அந்த பட்டியலிலிருந்த வதர்ந்மதடுக்கலரம்.

<html>
<head>
<title>Drop Down List</title>
</head>
<body>
<p>Select your Laptop Brand:</p>
<select name="myLaptopBrand">
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<option value="Lenova">Lenova</option>
<option value="Acer">Acer</option>
<option value="HP">HP</option>
<option value="Samsung">Samsung</option>
<option value="DELL" selected>DELL</option>
</select>
</body>
</html>

size attribute இல் ஒன்ணறவிட வமலரன மதிப்பு இருந்தரல், scrolled list ஆக கரண்பிக்கும். 
பயனர் scrolling மசய்த விருப்பங்கணள வதர்ந்மதடுக்கலரம்.

<html>
<head>
<title>Drop Down List</title>
</head>
<body>
<p>Select your Laptop Brand:</p>
<select name="myLaptopBrand" size="2">
<option value="Lenova">Lenova</option>
<option value="Acer">Acer</option>
<option value="HP">HP</option>
<option value="Samsung">Samsung</option>
<option value="DELL" selected>DELL</option>
</select>
</body>
</html>
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multiple attribute ஐ மகரடுப்பதன் மூலமரக dropdown list ஒன்றிற்கு வமற்பட்டணவேகணள 
வதர்ந்மதடுக்கலரம்.

<html>
<head>
<title>Drop Down List</title>
</head>
<body>
<p>Select your Laptop Brand:</p>
<select name="myLaptopBrand[]" size="2" multiple>
<option value="Lenova">Lenova</option>
<option value="Acer">Acer</option>
<option value="HP">HP</option>
<option value="Samsung">Samsung</option>
<option value="DELL" selected>DELL</option>
</select>
</body>
</html>
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16.8 HTML Password Object

பயனர் என்ன உள்ளிடுகிறரவரர அந்த தகவேல்கள் திணரயில் மதரியக்கூடரத என்றரல் நரம் 
password object ஐ பயன்படுத்திக்மகரள்ளலரம். பயனர் உள்ளிடும் ஒவ்மவேரரு character -ம் ‘*’ 
வபரன்று கரட்சியளிக்கும். பயனர் கடவுச்மசரல், PIN வபரன்ற தகவேணல உள்ளிடும் வபரத இணத
பயன்படுத்தலரம்.

<html>
<head>
<title>Passwor Object</title>
</head>
<body>
Username:<input type="text" size="15"><br>
Password:<input type="password" size="20"><br>
<input type="submit" value="Login">
</body>
</html>
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17 PHP and HTML Forms

இந்த பகுதியில் நரம், பயனரிடமிருந்த தகவேணல மபறுவேதற்கரக ஒரு சிறிய HTML 
படிவேத்ணதயும், அந்த தகவேல் வசணவேயகத்தக்கு அனுப்பி ணவேக்கப்பட்டபின் அணத மசயல்படுத்த 
ஒரு PHP Script ஐயும் உருவேரக்க இருக்கிவறரம். இந்த பகுதி உங்களுக்கு முழுணமயரக புரிய 
வவேண்டுமமன்றரல் இதற்கு முந்ணதய பகுதியரன Overview of HTML Forms பகுதிணய ஒரு 
முணற படித்த விடவும்.

17.1 படவம உருவலாக்குதல் (Creating the Form)

ஒரு பயனரிடமிருந்த அவேணர மதரடர்பு மகரள்வேதற்குண்ட தகவேணல மபறுவேதற்கரக ஒரு 
படிவேத்ணத உருவேரக்குவேத எப்படி என்பணத இங்கு பயிற்சிக்கரக எடுத்தக்மகரள்வவேரம்.

ஒரு பயனணர மதரடர்புமகரள்ள அவேரிடமிருந்த என்மனன்ன தகவேணல நரம் மபற வவேண்டும் 
என்பணத முதலில் நரம் முடிவு மசய்த மகரள்ள வவேண்டும். உதரரணைமரக பயனர் மபயர், அவேர் 
தந்ணத மபயர், வேயத, பரலினம், ணகப்வபசி எண், மின்னஞ்சல் முகவேரி, முழு முகவேரி இணவேகணள 
மபறுவேதரக ணவேத்தக்மகரள்வவேரம். இந்த தகவேணல மபறுவேதற்கு ஒரு HTML படிவேத்ணத முதலில் 
உருவேரக்குவவேரம்.

<html>
<head>
<title>Contact Form</title>

<style>
#contactform {
background-color: lightblue;
width: 400px;
margin: auto;
border: 1px solid blue;
padding: 5px;
font-size: 20px;
}
</style>
 
</head>

<body>
<div id="contactform">
<b>Contact Form</b>
<form method="post" action="contactdetails.php">
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Your Name : <input type="text" name="username" placeholder="Your 
Name">
Father Name : <input type="text" name="fathername" 
placeholder="Father Name">
Age : <input type="text" name="age" placeholder="Age">
Sex : <input type="radio" name="sex" value="Male" 
checked>Male<input type="radio" name="sex" value="Female">Female
Mobile Number : <input type="text" name="mobilenumber" 
placeholder="Your Mobile Number">
Address : 
<textarea name="address" rows="5" cols="20" placeholder="Address 
here..."></textarea>
<input type="submit">
</form>
</div>
</body>
</html>
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17.2 PHP ஐ பயன்படுத்தி படவத்தின் தகவலல Process வசெய்தல் 
(Processing Form Data Using PHP)

படிவேத்ணத உருவேரக்குவேத எப்படி என்று வமவல பரர்த்வதரம். இப்மபரழுத அந்த தகவேல்கணள 
PHP ஐக் மகரண்டு மசயல்படுத்தவேத எப்படி என்று பரர்ப்வபரம். HTML Form -லிருந்த 
வசணவேயகத்தக்கு(server) தகவேணல அனுப்ப இரண்டுவிதமரன Mechanisms இருக்கிறத. ஒன்று 
GET மற்மறரன்று POST. வமவல நரம் பரர்த்த படிவேம் உருவேரக்கும் நிரலிலும், அதற்கு முன்னர் 
பரர்த்த நிரல்களிலும் நரம் POST method ஐத் தரன் பயன்படுத்தியிருகிவறரம்.

படிவேத்திலிருந்த கிணடக்கும் தகவேல்கணள PHP ஒரு associative array யில்தரன் வசமித்த 
ணவேக்கிறத. அந்த array ணயக் மகரண்டுதரன் நரம் தகவேல்கணள process மசய்ய வவேண்டும். நரம்
HTML form ஐ உருவேரக்கும் வபரத method attribute இல் POST என மகரடுத்திருந்தரல் அத 
PHP யில் $_POST எனும் associative array யிலும், GET என மகரடுத்திருந்தரல் அத PHP யில் 
$_GET எனும் associative array யிலும் வசமிக்கப்பட்டு இருக்கும்.

நரம் வமவல பரர்த்த HTML படிவேத்திணன process மசய்வேதற்கரக contactdetails.php எனும் 
script ஐ $_POST பயன்படுத்தி உருவேரக்கியுள்வளன்.

படிவேத்தில் தகவேல்கள் உள்ளிடப்பட்டு Submit Button ஐ அழுத்தியவுடன், அதற்கரன மவேளியீடு 
contactdetails.php எனும் script ஐக் மகரண்டு மவேளியிடப்படும்.

contactdetails.php

<?php
$userName = $_POST["username"];
$fatherName = $_POST["fathername"];
$age = $_POST["age"];
$sex = $_POST["sex"];
$mobileNumber = $_POST["mobilenumber"];
$address = $_POST["address"];
echo "<b>Your Data is Successfully Received. Thanks.</b>";
//echo "$userName, $fatherName, $age, $sex, $mobileNumber, 
$address";
print_r($_POST);
?>
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contactdetails.php script இல் மகரஞ்சம் மரற்றம் மசய்தரல் கீழகரணுமரறு மவேளியீடு 
இருக்கும்.

<?php
$userName = $_POST["username"];
$fatherName = $_POST["fathername"];
$age = $_POST["age"];
$sex = $_POST["sex"];
$mobileNumber = $_POST["mobilenumber"];
$address = $_POST["address"];
echo "<b>Your Data is Successfully Received. Thanks.</b>";
echo "Your Name is <i>$userName</i>";
echo "Your Father Name is <i>$fatherName</i>";
echo "You are <i>$age</i> years old.";
echo "You are <i>$sex</i>";
echo "Your Address is <i>$address</i>";
echo "<b>We will contact you soon...<b>";
?>
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17.3 Processing Multiple Selections with PHP(பல வதர்வுகலள 
வசெயல்படுத்துதல்)

ஒன்றிற்கு வமற்பட்ட வதர்விணன ணகயரள்வேத எப்படி? என்பணதப் பற்றி இந்த பகுதியில் 
பரர்ப்வபரம். Drop-down list எனும் பகுதியில் இணதப் பற்றி நரம் ஏற்கனவவே பரர்த்தள்வளரம். 
அணத ஒருமுணற ஞரபகபடுத்திக்மகரள்வவேரம்.

நரம் இதற்கு முன்னர் பரர்த்த அணனத்தவம ஒரு மதிப்ணப மட்டும் தருவேதரல் மிக எளிதரக 
எந்தவித குழைப்பமும் இல்லரமல் நிரலில் ணகயரள முடிந்தத. ஆனரல் இப்மபரழுத நரம் பரர்க்கும்
சூழைவல வவேறு, ஒவர உள்ளீடுதரன் ஆனரல் அதிலிருந்த கிணடக்கும் மதிப்புகள் ஒன்றுக்கு 
வமற்பட்டணவே. ஆணகயரல் HTML Form அளவிலும், PHP Script அளவிலும் சிறிய மரற்றங்கணள 
ஏற்படுத்த வவேண்டியுள்ளத.

HTML Form ஐ மபரறுத்தமட்டிவல

<select name=”laptop[]” size=”2  multiple> ″ எனும் வேரியில் name இல் அதன்மபயருக்கு 
பின்னரல் [] வசர்த்தள்வளரம். ஒன்றிற்கு வமற்பட்ட வதர்வுகணள வதர்மதடுக்க வவேண்டி 
இருப்பதரல் multiple எனும் attribute ஐ இறுதியில் வசர்த்தள்வளரம்.

Multiple Selections கள் மசய்வேதற்கரன படிவேம் கீவழை மகரடுக்கப்பட்டுள்ளத.
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<html>
<head>
<title>Multiple Selections</title>
</head>
<body>
<form action="multipleselections.php" method="post">
<select name="laptop[]" size="2" multiple>
<option value="Acer">Acer</option>
<option value="Lenovo">Lenovao</option>
<option value="DELL">DELL</option>
<option value="HP">HP</option>
<option value="Samsung">Samsung</option>
<option value="Apple Mac">Apple Mac Book Pro</option>
</select>
<input type="submit">
</form>
</body>
</html>

PHP நிரல்

<?php
print_r($_POST);
echo "";

echo $_POST["laptop"][0];
echo "";

echo $_POST["laptop"][1];
echo "";

echo $_POST["laptop"][2];
echo "";
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echo $_POST["laptop"][4];
echo "";

echo $_POST["laptop"][5];
echo "";
?>

www.kaniyam.com 

http://www.kaniyam.com/


 163

18 PHP and Cookies – Creating, Reading and 
Writing (குக்கீஸ் உருவலாக்குதல், படித்தல் மற்றம் 
எழுதுதல்)

வேணலப்பக்கம் வவேண்டுமமன்று யரர் வவேண்டுவகரள் மகரடுத்தரலும் எணதப்பற்றியும் 
கண்டுமகரள்ளரமல் வேணல வசணவேயங்கள், வேணலப்பக்கங்கணள வகட்டவேர்களுக்கு அனுப்பி 
ணவேக்கும். வேணலப்பக்கத்ணதக் வகட்கும் நபர் இதற்கு முன்னர் வேணலப்பக்கம் வவேண்டி 
வவேண்டுவகரள் மகரடுத்தள்ளரரர என்பணதப் பற்றிய எந்த விஷயத்ணதயும் கவேனத்தில் 
எடுத்தக்மகரள்ளரத. ஒவ்மவேரரு முணற வவேண்டுவகரள் வேரும்வபரதம் அணத புதிய 
வவேண்டுவகரளரகவவே கருதி வேணலப்பக்கத்ணத வவேண்டுவகரள் விடுத்தவேருக்கு வேணல வசணவேயகம் 
அனுப்பி ணவேக்கும்.

இதனரல் பரர்ணவேயரளர் வேணலப்பக்கத்தக்கு புதியவேரர அல்லத ஏற்கனவவே வேணலப்பக்கத்ணத 
பயன்படுத்திக் மகரண்டு இருப்பவேரர என்பணத கண்டுபிடிப்பவதர அல்லத பரர்ணவேயரளணர 
பின்மதரடர்வேவதர கடினமரன ஒன்றரக ஆகி விடுகிறத.

இந்த பிரச்சணனணய தீர்க்கும் விதமரகவும், வேணலயின்(web) நிணலயற்ற தன்ணமயிணனக் 
கண்கரணிக்கவும், பரர்ணவேயரளரிணன பின்மதரடர்வேதற்கரகவும் உருவேரக்கப்பட்ட ஒரு 
இயந்திரம்தரன் Cookies.

18.1 குக்கீஸ்

நமத வேணலப்பக்கத்தக்கு வேருணக தரும் பரர்ணவேயரளர் பற்றிய விபரங்கணள, 
பரர்ணவேயரளர்களின் கணினியிவலவய, சிறிதளவில் வசமித்த ணவேக்கும் வேசதியிணன Cookies 
வேழைங்குகிறத. இதனரல் நமத வேணலப்பக்கத்தக்கு வேருணக தரும் பரர்ணவேயரளரினுணடய 
அணனத்த நிணலகணளயும் வேணலப்பக்கத்தின் மூலமரக பரரமரித்த வேர முடியும். அவதரடு 
பரர்ணவேயரளர் ஒரு வேணலப்பக்கத்தில் உள்ளிட்ட பயனரினுணடய மபயர், முகவேரி, மின்னஞ்சல் 
முகவேரி ஆகியணவேகணள வவேமறரரு பக்கத்தில் உள்ளிட வவேண்டிய நிணல வேரும்வபரத 
மறுபடியும் உள்ளிட்டுக்மகரண்டிருக்க வவேண்டி அவேசியமில்ணல.

நமத வேணலப்பக்கத்தக்கு Cookies வேசதியிணன ஏற்படுத்தவேதற்கு முன்னர் சில விஷயங்கணளக் 
கவேனத்தில் மகரள்ள வவேண்டும். பயனரினுணடய இணணைய உலரவியில் cookies வேசதியிணன 
பயனரரல் நிறுத்தி ணவேக்க முடியும். இதனரல் நம்முணடய cookies மதரடர்பரன மசயல்பரடுகள் 

www.kaniyam.com 

http://www.kaniyam.com/


 164

இயங்கரமல் வபரக வேரய்ப்பிருக்கிறத. இந்த கரரணைத்தினரல் நம்முணடய வேணலப்பக்கம் முழுவேதம்
cookies ஐவய நம்பி இருக்கும் விதத்தில் வேடிவேணமப்பணத தவிர்க்க வவேண்டும்.

Cookies க்கு மரற்றரக வேணலப்பக்கத்தக்கு வேரும் பரர்ணவேயரளர்களின் நிணலணய நிர்வேகிக்க PHP
யில் sessions இருக்கிறத. இணதப்பற்றி வேரும் பகுதிகளில் நரம் விரிவேரக பரர்க்க இருக்கிவறரம். 
Cookies மற்றும் Sessions கணளப் வேணலப்பக்கத்தில் பயன்படுத்தவேத என்பத நம்முணடய 
வதணவேகணளப் மபரறுத்தத. வதணவேகள் இல்லரத பட்சத்தில் இணத நரம் தவிர்த்தக்மகரள்ளலரம்.

18.2 The Difference Between Cookies and Sessions (Cookies and
Sessions இரண்டற்குமலான வவறபலாடு)

cookies மற்றும் sessions ஆகிய இரண்டுவம தகவேல்கணள வசமித்த ணவேத்த நம்முணட 
வேணலதளத்தின் மவேவ்வவேறு பக்கங்கள் அந்த தகவேல்கணள அணுகுவேதற்கு உதவுகிறத. அவத 
வநரத்தில் இரண்டினுணடய அணுகுமுணறயிலும் வவேறுபரடுகள் இருக்கிறத.

குக்கீஸ்

நம்முணடய வேணலதளம் எந்த கணினியில் பரர்க்கப்படுகிறவதர அந்த கணினியினுணடய வேன் 
வேட்டிவலவய(Hard Disk) Cookies கள் வசமிக்கப்படுகின்றன. நம்முணடய வேணலதளத்ணத 
பரர்ணவேயிட்டு மூடிவிட்ட பின்பும் Cookies வேன் வேட்டிவலவய வசமிக்கப்பட்டு இருக்கும். ஒரு 
Domain க்கு அதிகபட்சமரக 20 குக்கீஸ்கள் வேணர அனுமதியுண்டு. ஒவ்மவேரரு குக்கீஸஸும் 4Kb 
அளவு மகரண்டதரக இருக்கலரம்.

Sessions

Sessions கள் வேணல வசணவேயகத்தில்(Web Server) வசமிக்கப்படுகின்றன. வேணல வசணவேயகத்தில் 
வசமிக்கப்பட்டிருந்தரலும் அவத வசணவேயகத்தில் இருக்கும் மற்ற Domain கள் நம்முணடய 
தளத்திற்கரன sessions உணடய தகவேல்கணள அணுக முடியரத. எவ்வேளவு தகவேல்கணள 
வவேண்டுமரனரலும் session மூலமரக வசமித்தக்மகரள்ளலரம். அவத வநரத்தில் வசமிக்கப்பட்ட 
தகவேல்கள் பரதகரப்பரகவும் இருக்கும். குக்கீணஸப் வபரன்று பயனரினுணடய உலரவிக்கு 
தகவேல்கள் அனுப்பி ணவேக்கப்பட மரட்டரத.

18.3 குக்கீயினுலடைய அலமப்பு (The Structure of Cookie)

name/value(மபயர்/மதிப்பு) எனும் வேடிவேத்தில் தகவேல்கணள வசமித்த ணவேக்க cookies 
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அனுமதிக்கிறத. Name/value ஆகிய இரண்ணடயுவம நம்முணடய விருப்பத்திற்கு ஏற்றரற்வபரல 
மகரடுத்தக்மகரள்ளலரம். உதரரணைமரக பயனரினுணடய மபயணர userName = Kathirvel 
Rajendran எனும் வேடிவேத்தில் வசமித்த ணவேப்பணத எடுத்த மகரள்ளலரம். குக்கீஸ் எவ்வேளவு 
வநரம் கணினியில் வசமித்த ணவேக்கப்பட்டிருக்க வவேண்டும் அதரவேத expiration date வபரன்ற 
கூடுதலரன தகவேல்கணளயும் cookies ணவேத்திருக்கும்.

குக்கீஸின் வேடிவேம் கீழகரணும் வேடிவேத்தில் இருக்கும்:

name = Value; expires = expirationDateGMT; path=URLpath; domain=siteDomain

18.4 குக்கீஸ் கலாலலாவதியலாகும வநரத்லத அலமத்தல்(Cookie Expiration 
Setting)

expires= எனும் விருப்பத் வதர்வு ஒரு குறிப்பிட்ட குக்கீ எப்மபரழுத கரலரவேதியரக வவேண்டும் 
என்பணத குறிப்பிடுகிறத. கரலரவேதியரகும் வததியிணன மபறுவேதற்கு PHP யின் time() 
மசயல்கூறு(function) பயன்படுத்தப்படுகிறத. இணதப் பற்றி வேரும் பகுதிகளில் பரர்க்க 
இருக்கிவறரம்.

18.5 குக்கீயின் பலாலத அலமப்பு(Cookie path Setting)

path= அணமப்பு குக்கீ எந்த URL க்குள் வசமிக்கப்பட வவேண்டும் என்பணத முடிவு மசய்கிறத. 
இயல்பரகவவே, வேணலப்பக்கம் எந்த அணடவிற்குள் இருக்கிறவதர அந்த அணடவிற்குள்தரன் 
குக்கீஸ் வசமிக்கப்படும். உதரரணைமரக, www.kaniyam/php/phpintamil.html எனும் 
பக்கத்திற்கரன குக்கீ /php எனும் அணடவிற்குள் வசமித்த ணவேக்கப்பட்டிருக்கும்.

18.6 குக்கீ domain அலமப்பு(Cookie domain Setting)

path setting இல் உள்ளணதப் வபரன்று வேணல வசணவேயகத்தில் இருக்கும் எந்த வேணலதளம் 
குக்கீணய உருவேரக்கியவதர, அந்த குக்கீணய அந்த தளம் மட்டுவம அணுக முடியும். மற்ற 
பக்கத்தினரல் அணத அணுக முடியரத. அவத வநரத்தில் domain=domain name என்பதில் நரம் 
வவேமறரரு தளத்திணனய முகவேரிணயக் மகரடுப்பதன் மூலம் மற்ற தளங்களும் குக்கீணய அணுகும்
வேணகயில் மசய்ய முடியும்.

உதரரணைமரக, www.kaniyam.com ஒரு குக்கீணய உருவேரக்கியிருந்தரல், 
domain=www.gnutamil.blogspot.in என்று மகரடுப்பதன் மூலம் அந்த குக்கீணய 
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www.gnutamil.blogspot.in தளமும் அணுக முடியும்.

18.7 குக்கீயின் பலாதுகலாப்பு அலமப்பு(Cookie Security Setting)

குக்கீகள் பரதகரப்பரன HTTPS(Hyper Text Transfer Protocol Secure) பயன்படுத்தி அனுப்ப 
வவேண்டுமர அல்லத பரதகரப்பு இல்லரத HTTP ணயப் பயன்படுத்தி அனுப்ப வவேண்டுமர 
என்பணத முடிவு மசய்கிறத.

18.8 குக்கீ உருவலாக்குதல்(Creating a Cookie in PHP)

setcookie() மசயல்கூறு(funtion) ஐப் பயன்படுத்தி குக்கீகள் உருவேரக்கப்படுகின்றத. ஒரு 
குறிப்பிட்ட எண்ணிக்ணகயிலரன arguments கணள setcookie() function எடுத்தக்மகரள்கிறத. 
முதல் argument குக்கீயின் மபயர், இரண்டரவேத argument அந்த மபயருக்கரன மதிப்பு. 
மூன்றரவேத argument குக்கீ கரலரவேதியரகும் வததி. நரன்கரவேத argument குக்கீயினுணடய 
active path, ஐந்தரவேத argument domain setting மற்றும் ஆறரவேத argument security 
setting( 0 என்பத HTTP என்பணதயும், 1 என்பத HTTPS என்பணதயும் குறிக்கிறத.)

குக்கீணய உருவேரக்குதல் உதரரணை நிரல்

<?php
//Creating Cookies
echo "<b>Creating Cookies</b><br />";

setcookie('userName','Kathirvel Rajendran', time() + 15);
setcookie('emailid','<a class="autohyperlink" 
href="mailto:linuxkathirvel.info@gmail.com" 
title="mailto:linuxkathirvel.info@gmail.com">linuxkathirvel.info@g
mail.com</a>', time() + 15);

echo "<i>Cookies Created!</i><br />";
?>
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வமற்கண்ட நிரல் userName=Kathirvel Rajendran வஜரடி முணறயில் குக்கீணய உருவேரக்குகிறத.
வமற்கண்ட குக்கீ உருவேரக்கப்பட்ட வநரத்திலிருந்த 15 வினரடிகள் கழித்த கரலரவேதியரகிறத.

18.9 குக்கீயிலனப் படத்தல்(Reading a Cookie in PHP)

வமவல நரம் உருவேரக்கிய குக்கீயிணன $_COOKIE array யின் மூலமரக அணுக முடியும். 
$_COOKIE array யரனத ஒரு associative array ஆகும். $_COOKIE array யினுணடய index 
மதிப்பரக குக்கீயின் மபயணர மகரடுப்பதன் மூலமரக அதன் மதிப்ணப அணுக முடியும்.

<?php
//Creating Cookies
echo "<b>Creating Cookies</b><br />";

setcookie('userName','Kathirvel Rajendran', time() + 15);

setcookie('emailid','<a class="autohyperlink" 
href="mailto:linuxkathirvel.info@gmail.com" 
title="mailto:linuxkathirvel.info@gmail.com">linuxkathirvel.info@g
mail.com</a>', time() + 15);

echo "<i>Cookies Created!</i><br />";

//Reading Cookies
echo "<b>Reading Cookies</b><br />";
echo "Username = ".$_COOKIE['userName']."<br />";
echo "E-Mail Address = ".$_COOKIE['emailid']."<br />";
?>

www.kaniyam.com 

http://www.kaniyam.com/


 168

18.10 குக்கீலய அழித்தல்(Deleting a Cookie)

setcookie() மசயல்கூறு(function) மூலமரக cookie ஐ அழிக்க முடியும். மறுபடியும் இங்கு time() 
function குக்கீ கரலரவேதியரகும் வததிணய கணைக்கிட பயன்படுத்தப்படுகிறத. குக்கீணய 
உருவேரக்குவேதற்கும் setcookie() function ஐத் தரன் பயன்படுத்திவனரம். அழிக்கவும் setcookie() 
function ஐத் தரன் பயன்படுத்தகிவறரம். விஇ்த்தியரசம் என்னமவேன்றரல் கரலரவேதியரகும் 
வநரத்திணன time() + seconds எனும் முணறயில் மகரடுத்வதரம். இங்கு time() – seconds எனும் 
முணறயில் மகரடுத்தள்வளரம். – (கழித்தல் குறியீடு) கடந்த கரலத்ணத குறிக்கிறத.

<?php

//Creating Cookies
echo "<b>Creating Cookies</b><br />";

setcookie('userName','Kathirvel Rajendran', time() + 15);
setcookie('emailid','<a class="autohyperlink" 
href="mailto:linuxkathirvel.info@gmail.com" 
title="mailto:linuxkathirvel.info@gmail.com">linuxkathirvel.info@g
mail.com</a>', time() + 15);

echo "<i>Cookies Created!</i><br />";

//Deleting Cookie
setcookie('userName', '' , time() - 15);
echo "UserName Cookie Deleted.<br />";

//Reading Cookies
echo "<b>Reading Cookies</b><br />";
echo "Username = ".$_COOKIE['userName']."<br />";
echo "E-Mail Address = ".$_COOKIE['emailid']."<br />";
?>
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19 அமர்வு (Understanding PHP Sessions)

இதற்கு முந்ணதய பகுதியில் குக்கீணஸப் பற்றி பரர்த்வதரம். இந்த பகுதியில் குக்கீஸஸுக்கு 
மரற்றரக இருக்கும் sessions ஐப் பற்றி பரர்க்க இருக்கிவறரம். இந்த பகுதியில் sessions ஐப் 
பற்றி உதரரணைங்களுடன் வமலும் விரிவேரக பரர்க்க இருக்கிவறரம். sessions ஐ உருவேரக்குதல் 
மற்றும் sessions ஐப் பயன்படுத்தவேத வபரன்றணவேகணளப் பற்றியும் பரர்க்க இருக்கிவறரம்.

19.1 Session என்றலால் என்ன?

PHP session ஆனத வேணலப்பக்கங்கணள ஒரு குழுவேரக(group) பரர்க்கிறத. அவ்வேரறு குழுவேரக 
இருக்கும் பக்கங்களுக்கு இணடயில் ஒரு மரறியின் மதிப்ணப பகிர்ந்த மகரள்ள அனுமதிக்கிறத. 
குக்கீஸின் பலவீனம் என்னமவேன்றரல், குக்கியின் மதிப்பு பயனருணடய(வேணலமுகவேரிணய 
பரர்ணவேயிடுபவேர்) கணினியில் வசமிக்கப்படுகிறத. இதனரல் குக்கீயின் மதிப்புகணள பயனரரல் 
படிக்கவும், திருத்தங்கள் மசய்யவும் முடியும். அவத சமயத்தில் sessions மபரறுத்தமட்டிவல ID 
குக்கீ மட்டும் பயனருணடய கணினியில் வசமிக்கப்படுகிறத. இந்த ID குக்கீயரனத 
வசணவேயகத்தில்(server) இருக்கும் session file ஐ அணுக பயன்படுகிறத. இதனரல் பயனரரல் 
வநரடியரக session file இன் content ஐ அணுகமுடியரத. இதன் மூலம் குக்கீணய விட 
பரதகரப்பரன வேழிணய session ஏற்படுத்தி தருகிறத. உலரவியில் cookie support ஐ பயனர் 
நிறுத்தி ணவேத்தரலும் session வவேணல மசய்யும். ஒருவவேணள பயனர் cookie support ஐ 
உலரவியில் நிறுத்தி ணவேத்திருந்தரல் வேணல முகவேரியில் session ID வசமித்த ணவேக்கப்படுகிறத.

19.2 PHP Session உருவலாக்குதல் (Creation a PHP Session)

session_start() எனும் Function ஐப் பயன்படுத்தி sessions உருவேரக்கப்படுகிறத. 
session_start() function ஆனத வேணலப்பக்கத்தின் first function call ஆக இருக்க வவேண்டும்.

நிரல் :

<?php

//session creation
if(session_start())
{
echo "<h1>Session Started!</h1>";
}
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else {
echo "<h1>Session Not Create!</h1>";
}
?>

 

 

 

 

 

19.3 Session மலாறகலள உருவலாக்குதல் மற்றம படத்தல்(Creating and 
Reading Session Variables)

$_SESSION array மூலமரக session variable கணள உருவேரக்கலரம் மற்றும் அதற்கு மதிப்புகள் 
மகரடுக்கலரம். $_SESSION ஆனத ஒரு Global Array ஆகும். ஆணகயரல் ஒரு இணணையதளத்தின் 
அணனத்த பக்கங்களிலும் session variable கணள பயன்படுத்தலரம். வமலும் இத ஒரு 
associative array ஆகும். Array ஐப் பற்றி வமலும் மதரிந்த மகரள்ள PHP Array எனும் 
பகுதிணயப் பரர்க்கவும்.

Session மரறியின் மதிப்பு strings, numbers, arrays and objects என எந்த வேணகயிணனச் 
வசர்ந்ததரக வவேண்டுமரனரலும் இருக்கலரம்.

variable name மற்றும் assignment operator ஆகியணவேகணளப் பயன்படுத்தி வநரடியரக 
$_SESSION array யில் variable ஐ உருவேரக்குவேதடன் அதற்கரன மதிப்ணபயும் அளிக்கலரம்.

<?php

$_SESSION[‘userName’] = ‘Kathirvel Rajendran’;
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?>

நிரல்:

<?php

//session creation
if(session_start())
{
echo "<h1>Session Started!</h1>";
$_SESSION['userName'] = 'Kathirvel Rajendran';
}

else {
echo "<h1>Session Not Create!</h1>";
}

//session accessing
if(isset($_SESSION['userName'])) {
echo "<b>User Name : </b><i>".$_SESSION['userName']."</i>";
}

else {
echo "Session Accessing Failed!";
}
?>
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19.4  Session தகவல்கலள வகலாப்பில் எழுதுதல்(Writing Session Data
to a File)

session கரலவேதியரகும் வேணரவயர அல்லத அழிக்கப்படும் வேணரவயரதரன் session இன் 
தகவேல்கள் வசணவேயகத்தில் உயிருடன் இருக்கும். ஒருமுணற அழிக்கப்பட்டு விட்டரல் session 
உடன் மதரடர்புணடய அணனத்த தகவேல்களும் அழிக்கப்பட்டுவிடும்.

session இன் தகவேல்கணள ஒரு வகரப்பில் எழுதி ணவேத்த விட்டரல் வதணவேப்படும் வபரத நரம் 
எடுத்த பயன்படுத்திக்மகரள்ளலரம்.

session இன் அணனத்த தகவேல்களும் session_encode() எனும் function மூலமரக 
மபறப்படுகிறத. அவ்வேரறு மபறப்படும் தகவேல்கள் file function களுடன் வசர்த்த 
பயன்படுத்தப்படுகிறத.

உதரரணை நிரல்:

<?php

//session creation
if(session_start())
{
echo "<h1>Session Started!</h1>";
$_SESSION['userName'] = 'Kathirvel Rajendran';
$_SESSION['email'] = '<a class="autohyperlink" 
href="mailto:linuxkathirvel.info@gmail.com" 
title="mailto:linuxkathirvel.info@gmail.com">linuxkathirvel.info@g
mail.com</a>';
$_SESSION['blog'] = 'http://gnutamil.blogspot.in';
}

else {
echo "<h1>Session Not Create!</h1>";
}

//session data writer into the file
if(isset($_SESSION['userName']) && isset($_SESSION['email']) && 
isset($_SESSION['blog'])) {
//open a file for to save session datas
$fileopen = fopen('/tmp/sessiondatas.txt','w+');
//get the session datas
$session_data = session_encode();
//write the session datas into the file
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if(fwrite($fileopen, $session_data)) {
echo "<i>Session Write Successfully!</i>";
}

//close the file
fclose($fileopen);
}

else {
echo "Session Accessing Failed!";
}
?>

 

 

www.kaniyam.com 

http://www.kaniyam.com/


 175

19.5 வகலாப்பில் வசெமிக்கப்பட்டை session தகவல்கலள படத்தல் (Reading 
Saved Session)

session_decode() function மூலமரக வகரப்பில் வசமிக்கப்பட்ட தகவேல்கணள decode 
மசய்யலரம்.

<?php
$fileopen = fopen('/tmp/sessiondatas.txt','r');
//read the session datas
$session_data = fread($fileopen, 4096);
//close the file
fclose($fileopen);
session_decode($session_data);
print_r($session_data);
?>
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20 வபலாருள கநலாக்கு நிரலலாக்கம் (Object Oriented 
Programming)

மபரருள்வநரக்கு நிரலரக்கத்திற்கு PHP நன்கு ஆதரவு தருகிறத. மபரருள்வநரக்கு நிரலரக்கம் 
என்பத ஒரு மபரிய பகுதி இந்த மதரடரில் மட்டுவம அணத பரர்த்த விட முடியரத. இதற்மகன
தனியரக ஒரு புத்தகவம எழுதினரலும் வபரதரத அந்தளவிற்கு நிணறய மசய்திகள் 
மபரருள்வநரக்கு நிரலரக்கத்தில் உள்ளத. PHP -யில் அணனத்தம் இருக்கிறத என்ற வேணகயில் 
OOP மதரடர்பரனவேற்ணறயும் பரர்த்த விடவவேண்டும் என்ற வநரக்கில் இணத எழுதியுள்வளன். 
PHP யில் மபரருள் வநரக்கு நிரலரக்கம் எப்படி மசய்வேத? என்பத மதரடர்பரன அடிப்பணட 
மசய்திகணள இங்கு கரண்வபரம்.

20.1 Object என்றலால் என்ன?

Object என்பத மசயல்கூறுகளின் பகுதிகணள சுயமரக மகரண்டுள்ள ஒன்றரகும். இணத நரம் 
எளிணமயரக பயன்படுத்திக்மகரள்ளலரம் மற்றும் மறுசுழைற்சியும் மசய்தமகரள்ளலரம்.

Objects தகவேல் மரறிலிகள் மற்றும் மசயல்கூறுகணளக் மகரண்டிருக்கும். Object ஐ 
மபரறுத்தமட்டிவல மசயல்கூறுகள்(functions) methods என அணழைக்கப்படுகிறத. இணவேகணள 
நமத பணிகணள முடிப்பதற்கரக Object மூலமரக அணழைத்தக்மகரள்ளலரம். இணவேகளணனத்தம் 
மமரத்தமரக உறுப்பினர்கள்(members) என்று அணழைக்கப்படுகிறத.

20.2 Class என்றலால் என்ன?

Class என்பத, ஒரு கட்டிடத்ணத கட்டுவேதற்கு முன் அந்த கட்டிடத்திற்கரன வேணரபடத்ணத 
தயரரிப்பணதப் வபரன்றத. கட்டிடம் கட்டப்படும் வபரத ஒவ்மவேரரு மபரருளும் எப்படி 
வதரற்றமளிக்க வவேண்டும்? என வேணரபடத்தில் மசரல்லப்படுகிறத இல்ணலயர? அதவபரல 
Object உருவேரக்கும் வபரத அத எப்படி வதரற்றமளிக்க வவேண்டும் என்பணத Class வேணரயணற 
மசய்கிறத. உதரரணைமரக methods கள் என்ன மசய்ய வவேண்டும், உறுப்பினர்கள்(members) 
எப்படி இருக்க வவேண்டும் வபரன்றவேற்ணற வேணரயணற மசய்கிறத.

20.3 Class –லிருந்து Object ஐ உருவலாக்குவது எப்பட?

வேணரபடத்திலிருந்த கட்டிடம் கட்ட ஆரம்பிப்பணதப் வபரன்றததரன் object உருவேரக்குவேதம். 
வேணரபடத்ணத ணவேத்தக்மகரண்டு என்ன மசய்வேத, அணத பயன்பரட்டிற்கு 
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மகரண்டுவேரவவேண்டுமல்லவேர, அத வபரலவவே Class லிருந்த Object உருவேரக்குவேதம். மவேறும் 
Class ணவேத்தக்மகரண்டு என்ன மசய்வேத, அணத பயன்பரட்டிற்கு மகரண்டு வேர Object வதணவே.
ஒரு Class லிருந்த எத்தணன Object ஐ வவேண்டுமரனரலும் உருவேரக்கிக்மகரள்ளலரம். 
ஒருவேணரபடத்ணதக் மகரண்டு எத்தணனக் கட்டிடத்ணத வவேண்டுமரனரலும் கட்டலரம் அல்லவேர 
அதவபரலத்தரன்.

Object ஐக் மகரண்டு Class இல் இருக்கும் methods மற்றும் மரறிலிகணள நரன் அணுக முடியும்
மற்றும் பயன்படுத்திக்மகரள்ள முடியும். உதரரணைமரக bankAccount எனும் class இன் Object ஐ
கீழகரணுமரறு உருவேரக்க முடியும்.

$accountObject = new bankAcccount();

20.4 sub-classing என்றலால் என்ன?

ஒரு class லிருந்த இன்மனரரு class ஐ உருவேரக்குவேணத sub-class என்கிவறரம். இதன்மூலமரக 
ஏற்கனவவே உள்ள ஒரு class இன் variables மற்றும் methods நரன் புதிதரக உருவேரக்கும் ஒரு 
class க்கும் மகரண்டுவேர முடியும். புதிதரக உருவேரக்கப் வபரகும் class க்குத் வதணவேயரனணவேகள் 
50% ஏற்கனவவே உள்ள class இல் இருக்கும் வபரத, ஏற்கனவவே உள்ளவேற்ணறவய நரம் 
பயன்படுத்திக்மகரண்டரல் என்ன? 50% வவேணலகள் மிச்சப்படுமில்ணலயர.

car எனும் class ஐ நீங்கள் உருவேரக்குவேதரக ணவேத்தமகரள்வவேரம், அதற்மகன்று சிறப்பரக 
உள்ளவேற்ணறத் தவிர்த்த மற்றணவேமயல்லரம் vechile எனும் class இல் ஏற்கனவவே 
உள்ளமதன்றரல் அணத நரம் பயன்படுத்திக்மகரள்ளலரம். இததரன் sub-class. இங்கு vechile 
class ஆனத Parent class எனவும், car class ஆனத child class அல்லத sub-class எனவும் 
அணழைக்கப்படுகிறத.

20.5 PHP class ஐ வலரயலற வசெய்தல்

கட்டிடம் கட்டுவேமதல்லரம் சரி அதற்கு வேணரபடம் வவேண்டுமல்லவேர? Object ஐ உருவேரக்குவேதற்கு
முன்பு Class வவேண்டுமல்லவேர? PHP யில் class ஐ உருவேரக்க class எனும் 
முதன்ணமச்மசரல்(keyword) பயன்படுத்தப்படுகிறத. Class இன் உடணல(body) வேணரயணற 
மசய்ய curly braces ({}) பயன்படுத்தப்படுகிறத.
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<?php

class bankAccount {

}

?>

இப்மபரழுத நரம் புதிதரக ஒரு class ஐ உருவேரக்கிவிட்வடரம். அடுத்த அதில் சில 
மசயல்கூறுகணள வசர்ப்பத பற்றிப் பரர்ப்வபரம்.

20.6 PHP class உருவலாக்குதல் மற்றம சிலதத்தல் (class constructors 
and destructors)

அடுத்தபடி என்னமவேன்றரல், Object ஐ உருவேரக்கும் வபரத என்ன நடக்க வவேண்டும் என்பணத 
வேணரயணற மசய்வேத. இறுதியில் Object ஐ சிணதப்பத. இந்த இரண்டு மசயல்களும் constructor
மற்றும் destructor method கணள பயன்படுத்தி வேணரயணற மசய்யப்படுகிறத.

Constructor மற்றும் destructor இரண்டும் மசயல்கூறுகள்தரன்(functions) function எனும் 
முதன்ணமச் மசரல்ணல பயன்படுத்தி அணழைக்கப்படுகிறத. Function முதன்ணமச் மசரல்லுக்கு முன் 
public எனும் qualifier பயன்படுத்த வவேண்டும். public qualifier பயன்படுத்தவேதரல் object க்கு 
மவேளிவயயும் function ஐ நரம் பயன்படுத்த முடியும்.

constructor மற்றும் destructor ஆகிய இரண்டுக்கும் இருப்பியல்பரன மபயர்கள் __construct 
மற்றும் __destruct ஆகும். function -னில் argument மகரடுப்பதவபரல __construct and 
__destruct இரண்டுக்கும் மகரடுத்தக்மகரள்ளலரம்.

உதரரணை நிரணலப் பரருங்கள்

<?php

class myProfile {

public function __construct($myName, $myAge) {
echo '<b style="color:green;">Object was just 
instatiated</b><br>';
echo '<b>Name: </b>'.$myName.'<br>';
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echo '<b>Age: </b>'.$myAge.'<br>';
echo '<hr>';
}

public function __destruct() {
echo '<b style="color:red;">Object was destroyed. Bye</b><br>';
}

}

$myProfileObject_one = new myProfile('KATHIRVEL RAJENDRAN', 26);

// Create another object

$myProfileObject_two = new myProfile('LINUX KATHIRVEL', 26);
?>
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20.7 PHP class இல் உறப்பினர்கள்(members) உருவலாக்குதல்

class -க்குள் இருக்கும் அத்தியரவேசியமரன மரறிலிகள் மற்றும் மசயல்கூறுகள் class members 
எனப்படுகின்றன. Members public அல்லத private ஆக இருக்கலரம், static அல்லத variable 
ஆக இருக்கலரம்.

public members ஐ object க்கு மவேளியிலும் பயன்படுத்த முடியும். private members ஐ 
அதனுணடய class க்குள் மட்டுவம பயன்படுத்த முடியும். இதவவே data encapsulation என்று 
அணழைக்கப்படுகிறத.

Static member இன் மதிப்ணப மரற்றமுடியரத, வேணரயணற மட்டும்தரன் மசய்ய முடியும். 
Members மற்றும் மசயல்கூறுகணள(functions) class உள்வள வேணரயணற மசய்யும்வபரத, 
இணவேகள் public, private மற்றும் static ஆகிய முதன்ணமச்மசரல்லிணன முன்இணணைப்பரக 
மகரண்டு இருக்கும். Default ஆக public என்று இருக்கும்.

உதரரணை நிரணலப் பரருங்கள்:
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<?php
class LinuxProfile {
public $creator;
public $kernel;
public $icon;

// This variable is private.
private $os;

public function __construct($creator, $kernel, $icon, $os) {
$this->creator = $creator;
$this->kernel = $kernel;
$this->icon = $icon;
$this->os = $os;
echo $this->os;
echo '<br>';
}

}

// Create object for LinuxProfile class
$linux = new LinuxProfile('Linus', '3.13', 'Tux', 'Ubuntu 14.04.2 
LTS');

// Access members using objects
echo 'Creator of GNU/Linux Kernel :'.$linux->creator;
echo '<br>';
echo 'Kernel version :'.$linux->kernel;
echo '<br>';
echo 'Icon of GNU/Linux :'.$linux->icon;

// This variable will not print due to private.
echo $linux->os;
?>
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வமவல உள்ள நிரலில் நரம் public எனும் முதன்ணமச்மசரல்ணல பயன்படுத்தியுள்வளன். அதனரல்
class க்கு மவேளியிலும் $creator, $kernel, $icon variable கணள அணுக முடிந்தள்ளத. Private 
ஆக வேணரயறுத்தள்ள $os ஐ class -க்கு மவேளியில் அணுக முடியவில்ணல.

20.8 Methods ஐ வலரயலற வசெய்தல் மற்றம அலழத்தல்(Defining and
Calling Methods)

நரம் ஏற்கனவவே constructor மற்றும் destructor method கணள உருவேரக்கியதவபரல, நரம் 
நம்முணடய மசரந்த methods கணள அவத வேழியில் உருவேரக்கிக்மகரள்ளலரம். நரம் விரும்பிய 
மபயணரயும் methods களுக்கு மகரடுத்தக்மகரள்ளலரம். உதரரணை நிரணல பரருங்கள்.

<?php

class User {
private $firstName;
private $lastName;

public function __construct($fname, $lname) {
$this->firstName = $fname;
$this->lastName = $lname;
echo '<h1>This name come from constructor function.</h1><br>';
echo $this->firstName.' '.$this->lastName;
echo '<br>';
}

public function __destruct() {
echo '<h1>destructor function</h1>';
echo 'Object was destroyed <br>';
}

public function setUserDetails($userName, $fatherName) {
$this->firstName = $userName;
$this->lastName = $fatherName;
}

public function getUserDetails() {
return $this->firstName.' '.$this->lastName;
}

}
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// Create object to access methods
$user1 = new User('Kathirvel', 'Rajendran');
$user2 = new User('Linux', 'Kathirvel');
$user1->setUserDetails('Richard Matthew', 'Stallman');

echo '<h1>This name from getUserDetails function.</h1>';
echo $user1->getUserDetails();
?>
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Object ஐத் மதரடர்ந்த ‘->’ ஐப் பயன்படுத்தி getUserDetails method ஐ அணழைத்தள்வளரம்.

20.9 Subclassing in PHP

ஒரு class லிருந்த இன்மனரரு class ஐ உருவேரக்குதல் subclass எனப்படும். ஒரு class ஐ 
உருவேரக்கிவிட்டரவல, அதிலிருந்த நம்மரல் புதியதரக ஒரு class ஐ உருவேரக்கிக்மகரள்ள முடியும்.
இந்த முணறக்கு Inheritence என்று மபயர். Extends எனும் முதன்ணமச்மசரல்ணலப் பயன்படுத்தி 
நரம் subclass ஐ உருவேரக்கிக்மகரள்ளலரம்.

கீவழை உள்ள நிரலில் ParentClass இல் உள்ள name, email விபரங்கணள, childclass object ஐ 
பயன்படுத்தி print மசய்தள்வளரம். அதரவேத ParentClass variables கணள ChildClass 
பயன்படுத்தியுள்ளத. Methods கணளயும் இதவபரல பயன்படுத்திக்மகரள்ளலரம்.

<?php

class ParentClass {
public $name = 'Kathirvel';
public $email = '<a class="autohyperlink" 
href="mailto:linuxkathirvel.info@gmail.com" 
title="mailto:linuxkathirvel.info@gmail.com">linuxkathirvel.info@g
mail.com</a>';
}

class ChildClass extends ParentClass {
public $mobile = '9988776655';
}

$childclass = new ChildClass();

// print name, email using child class
echo $childclass->name;
echo '<br>';
echo $childclass->email;
echo '<br>';
echo $childclass->mobile;
?>
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20.10 ChildClass மூலமலாக ParentClass இன் method ஐ 
பயன்படுத்திக்வகலாள்ளுதல்

<?php

class ParentClass {
public $message1 = 'GNU/Linux is rule the world.<br>';

public function printMessage() {
echo $this->message1;
}

}

class ChildClass extends ParentClass {
public $message2 = 'I am ChildClass.<br>';
}

// Create ChildClass object
$child = new ChildClass();

// call printMessage method through ChildClass
$child->printMessage();
echo $child->message2;
?>
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20.11 PHP Object Serialization

object ஐ serialize மசய்வேதற்கு serialize() எனும் மசயல்கூறு பயன்படுத்தப்படுகிறத. 
Unserialize மசய்ய unserialize() மசயல்கூறு பயன்படுத்தப்படுகிறத.

<?php

class UserProfile {
public $firstName;
public $lastName;
public $email;
public $mobile;

public function __construct($name, $fatherName, $email, $mob) {
$this->firstName = $name;
$this->lastName = $fatherName;
$this->email = $email;
$this->mobile = $mob;
}

}

// Create object
$profile = new UserProfile('Kathirvel', 'Rajendran', '<a 
class="autohyperlink" href="mailto:linuxkathirvel.info@gmail.com" 
title="mailto:linuxkathirvel.info@gmail.com">linuxkathirvel.info@g
mail.com</a>', '9988776655');

// Serialize using serialize() function
$ser = serialize($profile);

// print serialized values
echo $ser;
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?>

20.12 PHP Object பற்றய தகவல்கலளப் வபறதல்

get_declared_classes() – Declare மசய்தள்ள class மபயர்கணள array வேடிவில் மகரடுக்கும்.

class_exists() – Class மபயணர உள்ளீடரக மகரடுத்தரல், இருக்கிறமதரன்றரல் 1 என்று 
மவேளியீடு வேரும். இல்ணலமயன்றரல் எதவும் மவேளியீடரக வேரரத.

get_class_methods() – பயன்படுத்தியுள்ள methods களின் மபயர் பட்டியணலக் மகரடுக்கும்.

get_parent_class() – Parent class களின் பட்டியல் மகரடுக்கும் இல்ணலமயன்றரல் empty 
string ஐ மவேளியிடும்.

method_exists() – method மபயணரக் argument ஆக மகரடுத்தரல் இருக்கிறமதன்றரல் true 
எனவும், இல்ணலமயன்றரல் false எனவும் மவேளியீட்ணடக்மகரடுக்கும்.

<?php

class ParentClass {
public $message1 = 'GNU/Linux is rule the world.<br>';

public function printMessage() {
echo $this->message1;
}

}

class ChildClass extends ParentClass {
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public $message2 = 'I am ChildClass.<br>';
}

// Create ChildClass object
$child = new ChildClass();

// call printMessage method through ChildClass
$child->printMessage();
echo $child->message2;

// Get declared class names, It will print as Array.
echo '<br><hr>';
echo '<b>Declared Classes List<br></b>';
print_r(get_declared_classes());

// Find Class Exist or not
echo '<br><hr>';
echo '<b>Class Exist or not. (1=YES, otherwise=NO)</b><br>';
echo "ChildClass Exist:".class_exists('ChildClass').'<br>';
echo "ParentClass Exist:".class_exists('ParentClass').'<br>';
echo "KathirvelClass 
Exist:".class_exists('KathirvelClass').'<br>';
?>
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21 PHP யும் தரவுத்தளமும் (Using PHP with 
MySQL)

நரம் அன்றரடம் பயன்படுத்தம் மதரணலவபசிகள், நரற்கரலிகள், கணினிகள் வபரன்றணவேகணள 
உருவேரக்க பிளரஸ்டிக் என்பத எப்படி அவேசியமரனவதர அவத வபரன்றுதரன் இணணைய உலகில்
தரவுத்தளமும்(Database). பிளரஸ்டிக் இல்லரத உலணக நரம் முடிவு மசய்தரல், இந்த உலகத்தில்
பரதிக்கு வமலரன மபரருட்கணள நரம்மரல் பயன்படுத்த முடியரத. அதவபரலவவே தரவுத்தளம் 
இல்ணலமயன்றரல் பரதிக்கு வமலரன இணணையதளங்கள் பயனில்லரததரகிவிடும். இன்னும் 
சிறப்பரக மசரல்ல வவேண்டுமமன்றரல் தரவுதளம்தரன் இணணையம் மற்றும் வேணல 
ஆகியணவேகளின் இதயம் என்று கூடச் மசரல்லலரம். தகவேல்கணள வசமிக்கவும், வசமித்த 
தகவேல்கணள திரும்ப எடுக்கவும் வேழியில்ணலமயன்றரல் இணணையம் என்பத பயனற்ற ஒன்றரக 
ஆகிவிடும்.

MySQL உடன் PHP ணய எளிணமயரக பயன்படுத்தலரம். இத PHP யின் முக்கியமரன 
அம்சங்களில் ஒன்றரகும். MySQL ஐப் பற்றி விரிவேரகவும் மதளிவேரகவும் மதரிந்த மகரள்ள 
தமிழில் த.நித்யர அவேர்கள் எழுதிய புத்தகத்ணதப் படிக்கவும். இந்த புத்தகத்தில் MySQL ஐப் 
பற்றிய தகவேல்கள் அணனத்தம் விரிவேரக அணனவேருக்கும் புரியும் படி விளக்கப்பட்டுள்ளத. 
ஆணகயரல் நரம் வநரடியரக PHP உடன் MySQL ஐப் இணணைப்பணதப் பற்றி பரர்க்கலரம்.

21.1 PHP உடைன் MySQL ஐ இலணத்தல் (Connect with PHP to a
MySQL Server) 

PHP உடம் MySQL தரவுத்தளத்ணத இணணைப்பதற்கு mysql_connect() எனும் function 
பயன்படுத்தப்படுகிறத. mysql_connect function ஆனத தரவுத்தளத்தடன் ஒரு இணணைப்ணப 
ஏற்படுத்தி தரவுத்தளத்தில் இருக்கும் தகவேல்கணள நரம் அணுகுவேதற்கரன வேசதிணய ஏற்படுத்தித் 
தருகிறத. mysql_connect function ஐந்த arguments கணள மபற்றுக்மகரண்டு நமக்கு 
இணணைப்ணப ஏற்படுத்தித் தருகிறத. இதில் முதல் மூன்று arguments கள் அவேசியமரனணவேகள்.

முதல் argument தரவுத்தளம் இருக்கும் வசணவேயகத்தின்(server) முகவேரி, இத default ஆக 
localhost:3306 என இருக்கும். இரண்டரவேத argument தரவுத்தளத்திற்குள் நுணழைவேதற்கரன 
பயனரின் மபயர், மூன்றரதவேத argument பயனருக்குண்டரன கடவுச்மசரல்(password).

தரவுத்தளத்தடனரன இணணைப்ணபத் தண்டிப்பதற்கு mysql_close() எனும் function 
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பயன்படுத்தப்படுகிறத. எந்த இணணைப்ணப நரம் தண்டிக்க வவேண்டுவமர அந்த இணணைப்பின் 
மபயணர இதற்கு argument ஆக மகரடுக்க வவேண்டும்.

இப்மபரழுத PHP ணயக் மகரண்டு MySQL தரவுத்தளத்தடன் இணணைப்ணப 
ஏற்படுத்தவேதற்குண்டரன நிரணலப் பரர்ப்வபரமர? இந்த நிரலில் நரன் பயன்படுத்தியிருக்கும் 
பயனர் மபயர், கடவுச்மசரல், தரவுத்தளத்தின்(Database) மபயர் ஆகியணவேகள் என்னுணடய 
கணினியில் நரன் அணமத்த ணவேத்திருப்பத. உங்களுணடய கணினியில் இருப்பதற்கு ஏற்ப 
வமற்கண்டணவேகளின் மதிப்புகணளக் நீங்கள் மகரடுத்தக்மகரள்ளுங்கள்.

நிரல்:

<?php

$dbhandle = mysql_connect('localhost','root', 'password'); 

//servername, username, password of user

if($dbhandle) {
echo "Connected to MySQL Database<br>";
echo "Successfully Connected!";
mysql_close($dbhandle);
}

else {
echo "Unable to connect to MySQL Database.<br>";
}

?>

மவேளியீடு:
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21.2 MySQL தரவுதளத்திலிருந்து PHP மூலமலாக பதிவவடுகலள(Record)
வதர்வு வசெய்தல் (Selecting Records from a MySQL Database 
Using PHP):

நரம் தற்வபரத MySQL தரவுத்தளத்தடன் மவேற்றிகரமரக இணணைப்ணப ஏற்படுத்தி விட்வடரம். 
அடுத்ததரக தரவுத்தளத்தில் இருக்கும் தகவேல்கணள அணுக வவேண்டும். அதற்கு முதலில் தரம் 
தகவேல்கள் வசமித்த ணவேக்கப்பட்டிருக்கும் தரவுத்தளத்திணன(Database) வதர்வு மசய்ய வவேண்டும்.
அதன்பிறகுதரன் நம்மரல் தரவுத்தளத்திற்குள் இருக்கும் அட்டவேணணைகளில்(Tables) இருந்த 
தகவேல்கணள மபற முடியும். ஆணகயரல் நரம் முதலில் தரவுத்தளத்திணன வதர்வு மசய்வேத எப்படி
என்று பரர்ப்வபரம். தரவுத்தளத்திணன வதர்வு மசய்வேதற்கு mysql_select_db() எனும் function 
பயன்படுகிறத. அதன்பிறகு நம்முணடய SQL Query கணள mysql_query() function க்கு 
argument ஆக மகரடுப்பதன் மூலமரக தகவேல்கணள அணுக முடியும்.

mysql_query() function மூலமரக கிணடக்கும் முடிவுகள்(results) array -யில் வசமிக்கப்படுகிறத. 
அவ்வேரறு array -யில் வசமிக்கப்படும் முடிவுகணள mysql_fetch_array() funtion மூலமரக நரம் 
மபற்றுக்மகரள்ளலரம்.

சரி வமல மசரல்லப்பட்ட கருத்தக்களுக்கரன நிரணலப் பரர்ப்வபரமர?

<?php

$dbhandle = mysql_connect('localhost','root', 'password'); 
//servername, username, password of user

if($dbhandle) {
echo "Successfully Connected!<br />";
$db = mysql_select_db('phptest');
$query = 'SELECT * FROM customer';
$query_result = mysql_query($query, $dbhandle);

if(!$query_result) {
echo "Unable to perform query!<br />";
}

else {
while( $result_row = mysql_fetch_array($query_result, 
MYSQL_ASSOC)) {
print_r($result_row);
echo "<br />";
}
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}
}

mysql_close($dbhandle);
?>

 

21.3 பதிவவட்டல் தகவல்கலள வசெர்த்தல் Adding Records to MySQL 
Database using PHP

தரவுத்தளத்தில் பதிவவேட்டில் தகவேல்கணள வசர்ப்பத மிகவும் எளிணமயரனத. இதற்கும் 
mysql_query() function பயன்படுத்திக்மகரள்ளலரம். SQL Query ணய மட்டும் Insert Query யரக
மரற்ற வவேண்டியததரன்.

<?php

$dbhandle = mysql_connect('localhost','root', 'password'); 
//servername, username, password of user

if($dbhandle) {
echo "Successfully Connected!<br />";
$db = mysql_select_db('phptest');
$insert_query = "insert into customer(name, email, mobileno) 
values( 'KATHIRVEL', '<a class="autohyperlink" 
href="mailto:linuxkathirvel.info@gmail.com" 
title="mailto:linuxkathirvel.info@gmail.com">linuxkathirvel.info@g
mail.com</a>', '9900990099')";
echo $query;
$select_query = "select * from customer";
$query_insert = mysql_query($insert_query, $dbhandle);
$query_select = mysql_query($select_query, $dbhandle);
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if($query_insert) {
echo "Successfully Inserted!<br />";
}

else {
echo "Unable to perform inset query!<br />";
}

if(!$query_select) {
echo "Unable to perform query!<br />";
}

else {
while( $result_row = mysql_fetch_array($query_select, 
MYSQL_ASSOC)) {
print_r($result_row);
echo "<br />";
}
}
}

mysql_close($dbhandle);
?>

21.4 Using PHP to get Information about a MySQL Database

MySQL தரவுத்தளத்தினுணடய தகவேல்கணளப் மபறுவேதற்மகன PHP பல்வவேறு பயனுள்ள 
functions கணளக் மகரண்டுள்ளத. ஒரு அட்டவேணணையில் இருக்கும் fields களின் 
பட்டியல்கணளப் மபறுவேதற்கு mysql_list_fields() function பயன்படுகிறத. தரவுத்தளத்தின் 
மபயர், அட்டவேணணையின் மபயர், mysql_connect() function -னிலிருந்த கிணடத்த தகவேல் ஆகிய
மூன்று arguments கணள உள்ளீடரக இந்த function மபற்றுக்மகரள்கிறத.
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அட்டவேணணையில் இருக்கும் fields களின் எண்ணிக்ணகணயப் மபறுவேதற்கு mysql_num_fields() 
funciton பயன்படுகிறத. இந்த function mysql_list_field() function மூலமரக கிணடக்கும் 
resource identifier ஐ argument ஆக எடுத்தக்மகரள்கிறத.

ஒருமுணற mysql_list_fields() funtion லிருந்த resource identifier ஐ நரம் மபற்றுவிட்டரல் 
அதன்பின் அட்டவேணணையின் ஒவ்மவேரரு field ஐப் பற்றிய தகவேல்கணளயும் மபறுவேதற்கு 
mysql_field_name(), mysql_field_type(), mysql_field_len() வபரன்ற function கணளப் 
பயன்படுத்திக்மகரள்ளலரம்.

<?php

$dbhandle = mysql_connect('localhost','root', 'password'); 
//servername, username, password of user

if($dbhandle) {
echo "Successfully Connected!<br />";
$db = mysql_select_db('phptest');
}

// Obtain the Database Information
$table_fields_list = mysql_list_fields('phptest', 'customer', 
$dbhandle);
$table_no_of_fields = mysql_num_fields($table_fields_list);

for($i=0; $i<$table_no_of_fields; $i++) {
echo '<b>Field Name:</b> '. mysql_field_name($table_fields_list, 
$i). " - ";
echo '<b>Field Type:</b> '. mysql_field_type($table_fields_list, 
$i). " - ";
echo '<b>Field Length:</b> '. mysql_field_len($table_fields_list, 
$i);
echo "<br />";
}

mysql_close($dbhandle);
?>
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22 PHP மற்றம் SQLite (PHP and SQLite)

22.1 PHP வழியலாக SQLite Database உருவலாக்குதல் (Creating an 
SQLite Database with PHP)

SQLite என்பத MySQL வபரல ஒரு Client, Server ஆக இல்லரமல், மமரத்த தரவுதளமும் ஒரு 
வகரப்பரகவவே மசயல்படும் ஒரு மமன்மபரருளரகும். இத PHP உடன் வசர்த்வத நிறுவேப் 
படுகிறத.

குணறந்த அளவிலரன தகவேல்கணள வசமிக்க, இணதப் பயன்படுத்தலரம்.

22.2 PDO (PHP Data Objects) மூலமலாக SQLite DB ஐ 
உருவலாக்குதல்

நரம் புதிதரக ஒரு SQLite Database ஐ உருவேரக்குவேதற்கும், ஏற்கனவவே இருக்கும் SQLite 
Database ஐ திறந்த பயன்படுத்தவேதற்கும் PDO பயன்படுகிறத. PDO க்கு 
sqlite:sqliteDBname.db எனும் முணறயில் argument ஐ மகரடுக்கவும். SQLite DB 
உருவேரக்கப்படுவேதில் ஏவதனும் பிரச்சணனமயன்றரல் Catch இல் நரம் மகரடுத்தள்ளபடி 
பிணழைச்மசய்தி கரண்பிக்கப்படும்.

கீழ உள்ள உதரரணை நிரணலப் பரருங்கள்:

<?php

try
{
$con = new PDO('sqlite:customer2.db');

if ($con) {
echo "Database Created";
}
}

catch (PDOException $e)
{
echo "DB Connections Failed!" . $e->getMessage();
}
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$con = null;
?>

திறக்கப்பட்ட DB ஐ மூடுவேதற்கு null மதிப்ணப PDO வுக்கு மகரடுக்க வவேண்டும்.

22.3 PHP மூலமலாக SQLite இல் Table உருவலாக்குதல் (Using PHP 
to Create Table to an SQLite Database)

PDO மூலமரக Table ஐ உருவேரக்குவேத எளிதரனததரன், Table ஐ உருவேரக்குவேதற்கரன query 
நரம் தயரர் மசய்த பின்பு அதணன exec எனும் function க்கு உள்ளீடரக மகரடுக்க 
வவேண்டியததரன். query மவேற்றிகரமரக execute மசய்யப்பட்ட பின்பு Table 
உருவேரக்கப்பட்டிருக்கும்.

மரதிரி நிரல்

<?php

try
{
$con = new PDO('sqlite:customer2.db');

if ($con) {
echo "<p>Database Created</p>";
}

echo "<p>DB Connected Successfully!</p>";

// Table Creation
$create_table_query = "create table product(distribution 
varchar(10), latest_version varchar(10))";

// Queries Execution
$create = $con->exec($create_table_query);
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catch (PDOException $e)
{
echo "DB Connections Failed!" . $e->getMessage();
}

$con = null;
?>

22.4 Using PHP to Add Records to an SQLite Database

Table இல் Records கணள வசர்ப்பதற்கு அதற்கரன query ஐ தயரர் மசய்த பின்பு அதணன 
PDO Object மூலமரக exec() க்கு உள்ளீடரக மகரடுத்த இயக்க வவேண்டியததரன்.

நிரல்

<?php

try
{
$con = new PDO('sqlite:customer2.db');

if ($con) {
echo "<p>Database Created</p>";
}

echo "<p>DB Connected Successfully!</p>";

// Table Creation
$create_table_query = "create table product(distribution 
varchar(10), latest_version varchar(10))";

// Insert Data Into Table
$insert_data_query1 = "insert into product(distribution, 
latest_version) values('Ubuntu', '14.10')";
$insert_data_query2 = "insert into product(distribution, 
latest_version) values('Fedora', '21')";

// Queries Execution
$create = $con->exec($create_table_query);
$insert1 = $con->exec($insert_data_query1);
$insert2 = $con->exec($insert_data_query2);
}
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catch (PDOException $e)
{
echo "DB Connections Failed!" . $e->getMessage();
}

$con = null;
?>

22.5 PHP மூலமலாக Records கலள வதர்வு வசெய்தல் (Using PHP to 
Select Records from an SQLite Database)

Table இருக்கும் தகவேல்கணள Select மசய்வேதம் எளிணமயரனததரன். நரம் select மசய்ய 
வவேண்டிய தகவேல்களுக்கு ஏற்ப சரியரன query ஐ தயரர் மசய்த விட்டு, அணத PDO மூலமரக 
query() function உள்ளீடரக மகரடுக்க வவேண்டியததரன். query() function அதற்கரன 
முடிவுகணள Associative Array யரக திருப்பிக்மகரடுக்கும். அதன்பின் நரம் foreach loop ஐக் 
மகரண்டு தகவேல்கணள பிரித்த எடுத்தக்மகரள்ளலரம்.

நிரல்:

<?php

try
{
$con = new PDO('sqlite:customer2.db');

if ($con) {
echo "<p>Database Created</p>";
}
echo "<p>DB Connected Successfully!</p>";

// Table Creation
$create_table_query = "create table product(distribution 
varchar(10), latest_version varchar(10))";

// Insert Data Into Table
$insert_data_query1 = "insert into product(distribution, 
latest_version) values('Ubuntu', '14.10')";
$insert_data_query2 = "insert into product(distribution, 
latest_version) values('Fedora', '21')";
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// Select Query
$query = "select * from product";

// Queries Execution
$create = $con->exec($create_table_query);
$insert1 = $con->exec($insert_data_query1);
$insert2 = $con->exec($insert_data_query2);
$temp = $con->query($query);

foreach($temp as $details) {
echo $details['distribution']." - ".$details['latest_version'];
echo "<br />";
}
}

catch (PDOException $e)
{
echo "DB Connections Failed!" . $e->getMessage();
}

$con = null;
?>

நிரலுக்கரன மவேளியீடு:
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23 முடிவுரர 

PHP பற்றிய அடிப்பணட மசய்திகணள மட்டும் இங்கு பரர்த்தள்வளரம். நல்ல ணகவதர்ந்த PHP 
Developer ஆக ஆகவவேண்டுமமன்றரல் PHP அடிப்பணடகணளத் தரண்டி நரம் நிணறய 
கற்றுக்மகரள்ள வவேண்டும். அதமட்டுமில்லரமல் HTML, CSS, JQUERY, JAVA SCRIPT, MY SQL 
வபரன்றணவேகணளயும் அவேசியம் கற்க வவேண்டும். jQuery, Java Script வபரன்றணவேகணளத் தவிர 
HTML, CSS, MY SQL வபரன்ற மதரழில்நுட்பங்கணள நீங்கள் கணியம் மூலமரகவவே 
கற்றுக்மகரள்ளலரம். இணவேகளணனத்தம் கணியம் தளத்திவல மின்னூலரகவவே கிணடக்கின்றன. 
மிக எளிணமயரக தமிழிவலவய நீங்கள் கற்றுக்மகரள்ளலரம். Freshers ஆக வவேணலக்குச் 
மசல்பவேர்களுக்கு இணவேகள் வபரதமரனத. WordPress ஐ நீங்கள் கற்றிருந்தரல் இன்னும் 
கூடுதல் மதிப்பு உங்களுக்கு கிணடக்கும். அடிப்பணடணய நன்கு புரிந்த மகரண்டு 
வீட்டீர்கவளயரனரல் அதன்பின் நீங்கள் சுயமரகவவே இணணையத்தின் மூலமரக மற்றணவேகணள 
கற்றுக்மகரண்டுவிட முடியும். அதற்கு கீழகரணும் தளங்கள் பயனுள்ளதரக இருக்கும்.

www.phptpoint.com/

phppot.com/

www.w3resource.com/

www.w3programmers.com/

www.w3schools.com/php/default.asp

php.net/

HTML கற்றுக்மகரள்ள www.kaniyam.com/learn-html-in-tamil/
CSS கற்றுக்மகரள்ள www.kaniyam.com/learn-css-in-tamil-ebook/
MYSQL கற்றுக்மகரள்ள freetamilebooks.com/ebooks/learn-mysql-in-tamil/
www.kaniyam.com/learn-mysql-in-tamil-part2/

PHP யின் அடிப்பணடகணள கற்றபின் வவேணலக்குச் மசல்ல என்ன மசய்ய வவேண்டும்? என்பணத 
மதரிந்தமகரள்ள இந்த இணணைப்புக்குச் மசல்லவும்.

www.dollarfry.com/how-to-get-a-job-as-web-developer-by-learning-php/
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கணிணி மரணைவேர்கள் எப்படி வவேணல வதடலரம்?

www.kaniyam.com/how-to-get-a-computer-science-job/
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24 ஆசிரியர் பற்றி

இரர.கதிர்வவேல்

மசன்ணனயில் Python Developer ஆக பணிபுரிந்த மகரண்டிருக்கிவறன். சுதந்திர 
மமன்மபரருள்(Freedom Software) தத்தவேத்தின் மீத அணசக்கமுடியரத நம்பிக்ணகயும், தீரரத 
கரதலும் மகரண்டுள்வளன். 

அணனத்த மதரழில்நுட்பங்களும் தமிழில் மமரழிமபயர்க்கப்பட வவேண்டும். ஆங்கிலம் என்ற 
ஒன்ணறக் கரட்டி மரணைவேர்கணள ஆசிரியர்கள் பயமுறுத்திக்மகரண்டிருக்கின்றனர். கரரணைம் 
பட்டம், பட்டயம், மபரறியியல், மருத்தவேம், அறிவியல் என அணனத்ணதயும் ஆங்கிலத்திவலவய 
நரம் அணனவேரும் படித்தக்மகரண்டிருக்கிவறரம். தமிழவேழிக் கல்வியில் பயின்று, கிரரமப் 
புறத்திலிருந்த வேரும் மரணைவேர்கள் இதனரல் அதிகம் பரதிக்கப்பட்டு வேருகின்றனர். அவேர்களுக்கு 
ஆங்கிலம் என்பத எல்லர வேணகயிலும் பிரச்சணனயரக இருக்கிறத. ஆங்கிலத்ணத விட்டு விட்டு 
அப்படிவய தமிழில் படிக்க விரும்பினரலும் அதற்கரன வேழிகள் இன்னும் அணமக்கப்படவில்ணல. 
சீனர, ஜப்பரன் வபரன்ற நரடுகள் ஆரரய்ச்சி படிப்பு முதற்மகரண்டு அணனத்ணதயும் தங்கள் 
தரய்மமரழியிவலவய வமற்மகரள்கின்றனர். அவ்வேரறு இந்தியரவில் படிக்கமுடியுமர?  
என்பதற்கரன பதில் வகள்விக்குறிவய. 

ஏங்க தமிழல படிச்சு என்னத்தக்குங்க ஆகப்வபரகுத? எல்லரவம ஆங்கிலத்திவலவயத்தரவன 
இருக்கு. ஆங்கிலம் மதரிந்தரல் எணதயும் நரன் எளிணமயரக கற்றுக்மகரள்ளமுடியுவம? என்ற 
வகள்விணய படித்தவேர்கள் முதல் பரமரர் வேணரக்கும் வகட்க ஆரம்பித்த விட்டனர். இவத 
வகள்விணய சீனர்கவளர, ஜப்பரனியர்கவளர வகட்க மரட்டரர்கள். கரரணைம் அவேர்கள் தங்கள் 
மமரழிணய கரக்க வவேண்டும், அணனத்தம் நம் தரய்மமரழியிவலவய கிணடக்க வவேண்டும் என்ற 
அக்கணறயுடன் உள்ளனர். ஆனரல் நரம்? உலகில் எந்த மமரழியும் தமிழ மமரழியுடன் வபரட்டி 
வபரட முடியரத. அந்தளவிற்கு சுயமரக தனித்த இயங்கக்கூடிய மமரழி நம் தரய்மமரழித் தமிழ 
மமரழி. தமிழவேழியில் படிப்பதற்கரன பிரச்சணன தமிழ அல்ல. அறிவியல், மதரழில்நுட்பம், 
மருத்தவேம் வபரன்று எந்த தணறணய எடுத்தக்மகரண்டரலும் எல்லரவம ஆங்கிலத்தில் 
கிணடக்கிறத. ஆனரல் இந்த தணறயிலுள்ளணவேகள் தமிழில் இன்னும் 
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மமரழிமபயர்க்கப்படவில்ணல, அக்கணறயும் இன்னும் கரட்டப்படவில்ணல. கணல, அறிவியல், 
வேணிகம், மருத்தவேம், மபரறியியல், ஆரரய்ச்சி என எந்தமவேரரு மதரழில்நுட்பத்ணதக்  
கற்றவேரரயினும் ஒவ்மவேரருவேரும் தரம் கற்ற விஷயங்கணள அவேசியம் தமிழில் பகிர்ந்த மகரள்ள
வவேண்டும். அப்படிச் மசய்யும் பட்சத்தில் எந்த தகவேணலயும் நரம் தமிழில் மபற முடியும் என்ற 
நம்பிக்ணக தமிழச் சமூகத்தில் ஏற்படும். 

அந்த வேணகயில் நரன் படித்தத கணினி அறிவியல். என்னுணடய ஆர்வேம் FOSS, GNU/Linux. 
இந்த தணறகளில் நரன் கற்றணவேகணள http://gnutamil.blogspot.in  தளத்தில் தமிழில் பகிர்ந்த
மகரண்டு வேருகிவறன். நரம் கற்றணவேகணள அவேசியம் தமிழில் பகிர்ந்த மகரள்ள வவேண்டும் 
என்ற வநரக்கத்தடன் நரன் மதரடர்ந்த மசயல்பட்டுக்மகரண்டிருக்கிவறன். அணனத்தம் தமிழில் 
கிணடக்கவவேண்டும் என்ற உயரிய வநரக்கத்வதரடு கணியம்(http://www.kaniyam.com/) 
மசயல்பட்டுக்மகரண்டிருக்கின்றத. அதில் என்னுணடய பங்களிப்பும் இருக்கிறத என்பதில் 
மபரும் மகிழச்சி அணடகிவறன். 

மின்னஞ்சல் : linuxkathirvel.info@gmail.com 

வேணலப்பதிவு : http://gnutamil.blogspot.in/ 
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25  கணியம் பற்றி

இலக்குகள்

• கட்டற்ற கணிநுட்பத்தின் எளிய விஷயங்கள் மதரடங்கி அதிநுட்பமரன அம்சங்கள் 
வேணர அறிந்திட விணழையும் எவேருக்கும் வதணவேயரன தகவேல்கணள மதரடர்ச்சியரகத் தரும் 
தளமரய் உருமபறுவேத. 

• உணர, ஒலி, ஒளி என பல்லூடக வேணககளிலும் விவேரங்கணள தருவேத. 

• இத்தணறயின் நிகழவுகணள எடுத்தணரப்பத. 

• எவேரும் பங்களிக்க ஏதவேரய் யரவேருக்குமரன மநறியில் விவேரங்கணள வேழைங்குவேத. 

• அச்சு வேடிவிலும், புத்தகங்களரகவும், வேட்டுக்களரகவும் விவேரங்கணள மவேளியிடுவேத. 

பங்களிக்க

• விருப்பமுள்ள எவேரும் பங்களிக்கலரம். 

• கட்டற்ற கணிநுட்பம் சரர்ந்த விஷயமரக இருத்தல் வவேண்டும். 

• பங்களிக்கத் மதரடங்கும் முன்னர் கணியத்திற்கு உங்களுணடய பதிப்புரிமத்ணத அளிக்க 
எதிர்பரர்க்கப்படுகிறீர்கள். 

• editor@kaniyam.com முகவேரிக்கு கீழக்கண்ட விவேரங்களடங்கிய மடமலரன்ணற 
உறுதிமமரழியரய் அளித்தவிட்டு யரரும் பங்களிக்கத் மதரடங்கலரம். 

• மடலின் மபரருள்: பதிப்புரிமம் அளிப்பு 

• மடல் உள்ளடக்கம் 

• என்னரல் கணியத்திற்கரக அனுப்பப்படும் பணடப்புகள் அணனத்தம் 
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கணியத்திற்கரக முதன்முதலரய் பணடக்கப்பட்டதரக உறுதியளிக்கிவறன். 

• இதன்மபரருட்டு எனக்கிருக்கக்கூடிய பதிப்புரிமத்திணன கணியத்திற்கு 
வேழைங்குகிவறன். 

• உங்களுடணய முழுப்மபயர், வததி. 

• தரங்கள் பங்களிக்க விரும்பும் ஒரு பகுதியில் வவேமறரருவேர் ஏற்கனவவே பங்களித்த 
வேருகிறரர் எனின் அவேருடன் இணணைந்த பணியரற்ற முணனயவும். 

• கட்டுணரகள் மமரழிமபயர்ப்புகளரகவும், விஷயமறிந்த ஒருவேர் மசரல்லக் வகட்டு கற்று 
இயற்றப்பட்டணவேயரகவும் இருக்கலரம். 

• பணடப்புகள் மதரடர்களரகவும் இருக்கலரம். 

• மதரழில் நுட்பம், மகரள்ணக விளக்கம், பிரச்சரரம், கணத, வகலிச்சித்திரம், ணநயரண்டி எனப்
பலசுணவேகளிலும் இத்தணறக்கு மபரருந்தம்படியரன ஆக்கங்களரக இருக்கலரம். 

• தங்களுக்கு இயல்பரன எந்தமவேரரு நணடயிலும் எழுதலரம். 

• தங்களத பணடப்புகணள எளியமதரரு உணர ஆவேணைமரக editor@kaniyam.com 
முகவேரிக்குஅனுப்பிணவேக்கவும். 

• தள பரரமரிப்பு, ஆதரவேளித்தல் உள்ளிட்ட ஏணனய விதங்களிலும் பங்களிக்கலரம். 

• ஐயங்களிருப்பின் editor@kaniyam.com மடலியற்றவும். 

விண்ணப்பங்கள்

• கணித் மதரழில்நுட்பத்ணத அறிய விணழையும் மக்களுக்கரக வமற்மகரள்ளப்படும் 
முயற்சியரகும் இத. 

• இதில் பங்களிக்க தரங்கள் அதிநுட்ப ஆற்றல் வேரய்ந்தவேரரக இருக்க வவேண்டும் என்ற 
கட்டரயமில்ணல. 
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• தங்களுக்கு மதரிந்த விஷயத்ணத இயன்ற எளிய முணறயில் எடுத்தணரக்க ஆர்வேம் 
இருந்தரல் வபரதம். 

• இதன் வேளர்ச்சி நம் ஒவ்மவேரருவேரின் ணகயிலுவம உள்ளத. 

• குணறகளிலிருப்பின் முணறயரக மதரியப்படுத்தி முன்வனற்றத்திற்கு வேழி வேகுக்கவும். 

வவளியீட்டு விவரம

பதிப்புரிமம் © 2013 கணியம்.
கணியத்தில் மவேளியிடப்படும் கட்டுணரகள் http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ 
பக்கத்தில் உள்ள கிரிவயடிவ் கரமன்ஸ் மநறிகணளமயரத்த வேழைங்கப்படுகின்றன.

இதன்படி,
கணியத்தில் மவேளிவேரும் கட்டுணரகணள கணியத்திற்கும் பணடத்த எழுத்தரளருக்கும் உரிய 
சரன்றளித்த, நகமலடுக்க, விநிவயரகிக்க, பணறசரற்ற, ஏற்றபடி அணமத்தக் மகரள்ள, மதரழில் 
வநரக்கில் பயன்படுத்த அனுமதி வேழைங்கப்படுகிறத.

ஆசிரியர்: த. சீனிவேரசன் – editor@kaniyam.com  +91 98417 95468

கட்டுணரகளில் மவேளிப்படுத்தப்படும் கருத்தக்கள் கட்டுணரயரசிரியருக்வக உரியன.

www.kaniyam.com 

http://www.kaniyam.com/
mailto:editor@kaniyam.com


 210

26 நன்வகலாரடை

Creative Commons உரிணமயில், யரவேரும் இலவேசமரகப் பகிரும் வேணகயில் 
தமத நூல்கணள மவேளியிடும் எழுத்தரளணர உங்கள் நன்மகரணடகள் 
ஊக்குவிக்கும்.

வேங்கி விவேரங்கள்.

பபயேர் :   KATHIRVEL R
வங்கி :    Karur Vysya Bank
கிலள : -  CHENNAI MADIPAKKAM

கணக்கு எண் : 1614155000037991 

 IFSC எண் : 0001614 KVBL
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