
  

Struktura języka PHP



  

Rozszerzenie pliku zawierającego kod PHP

Kod PHP można zagnieździć w dokumencie HTML. Może to być 

pojedynczy skrypt lub kilka skryptów. Ważnym elementem jest 

wówczas zmiana rozszerzenia pliku z .html na .php. Jest to 

istotna informacja dla serwera, który rozpoczyna przetwarzanie 

zawartych w dokumencie skryptów.



  

Umieszczanie kodu PHP w dokumencie

Istnieją cztery różne sposoby umieszczania kodu PHP w dokumencie 

HTML, które są reprezentowane przez znaczniki:

znaczniki kanoniczne

znaczniki typu SGML

znaczniki typu ASP

znaczniki skryptów HTML



  

Znaczniki kanoniczne

Znaczniki kanoniczne (klasyczne) – to standardowe znaczniki PHP. 

Znacznik otwierający to <?php, natomiast zamykający – ?>. 

Schematyczna konstrukcja z wykorzystaniem tego typu ma zatem 

następującą postać:

<?php

      kod skryptu

?> 



  

Znaczniki kanoniczne

Znaczniki kanoniczne są rozpoznawalne zawsze, niezależne od tego, 

jakie opcje są włączone w pliku konfiguracyjnym (nie da się ich 

wyłączyć). Jest to również zalecany sposób umieszczania skryptów 

w kodzie HTML.  



  

Znaczniki typu SGML

Znaczniki typu SGML to znaczniki w postaci skróconej. 

Znacznikiem otwierającym jest <?, natomiast zamykającym – ?>. 

Schematyczna konstrukcja wykorzystująca ten typ będzie miała 

postać:

<?

kod skryptu 

?>



  

Znaczniki typu SGML

Jest to najkrótsza forma znaczników bloku PHP, jakie można 

zastosować. Aby jednak korzystać z tego sposobu, należy włączyć 

rozpoznawanie tych znaczników. Można to zrobić na dwa sposoby:

włączając opcję enable-short-tags przed kompilacją 

pakietu (./configure --enable-short-tags),

umieszczając w pliku konfiguracyjnym linię: 

short_open_tag = On. 

Stosowanie tego typu znaczników, choć możliwe, nie jest jednak 

zalecane.



  

Znaczniki typu ASP

Znaczniki typu ASP są znane użytkownikom technologii ASP. 

Znacznik otwierający to <%, natomiast zamykający – %>. 

Schematyczna konstrukcja wykorzystująca ten typ będzie więc 

miała postać:

<%

kod skryptu

%>



  

Znaczniki typu ASP

Aby móc korzystać z tego typu wyróżnienia bloków PHP, należy 

w pliku konfiguracyjnym włączyć opcję asp_tags 

(asp_tags = On).



  

Znaczniki skryptów HTML

Ta postać jest dobrze znana użytkownikom HTML. To typowy 

znacznik <script> z parametrem language ustawionym na 

wartość php. Znacznik otwierający ma zatem postać <script 

language="php">, natomiast znacznik zamykający –  

</script>. W związku z tym schematyczna konstrukcja 

wykorzystująca ten typ znaczników będzie miała postać:

<script language="php">

kod skryptu 

</script>



  

Znaczniki skryptów HTML

Postać ta, podobnie jak postać kanoniczna, jest rozpoznawana 

standardowo i nie wymaga włączania żadnych dodatkowych opcji 

konfiguracyjnych. Należy jednak zwrócić uwagę, że ta postać 

uniemożliwia uzyskanie zgodności ze ścisłą (z ang. strict) wersją 

standardu HTML, w której nie występuje atrybut language 

(należy stosować atrybut type, który z kolei nie jest rozpoznawany 

przez aparat wykonawczy PHP). Dlatego też ta postać znaczników 

jest rzadko spotykana.



  

Komentarze

Komentarz wewnątrz skryptu PHP może być następująco:

/*     */     Komentarz może zajmować wiele wierszy

//                   Po dwóch ukośnikach wszystko do końca wiersza

                           jest komentarzem

#                     Po znaku „hash” wszystko do końca wiersza jest

                          komentarzem



  

Wyświetlanie tekstu na stronie

Składnia języka PHP udostępnia dwie instrukcje pozwalające na 

wyświetlenie określonego tekstu na stronie:

print – najprostsza funkcja wypisująca podaną wartość

echo – konstrukcja języka wypisująca podaną wartość,

              podobna do print

printf – funkcja pozwalająca na wypisanie wartości po jej

                   wcześniejszym sformatowaniu.



  

Przykład



  

Przykład
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