មមមរៀនទី១ ីរំអាំណែណពី :PHP
របវត្ថិ PHP រត្ូវបានផឋល់ម

ោះជាផលូវីរ HyperText Preprocessor វាជាភាសាំដលត្ណមអើ
រីរមៅមលើ Server ំដលជា ទូមៅ រត្ូវបាន សរមសរក្បុងបរ ិបទ HTML បុំនឋមិនដូចជា
HTML page ធមតាមាំោះ មទPHP script មិ នរត្ូវបានបញ្ូជ ន មៅមោយ client មោយ server

ផ្ទធល់មាំោះមទ វាមធវើីរបញ្ូជ នមោយ PHP engine ។ PHP code ំដលឋិ ត្មៅក្បុង script ោច

មរបើមដើមផីមធវើ ីរជាមួយ Databases, បមងកើត្ ជារូបភាព ,ោន និង បញ្ូច ល ទិ នបន័យឬ ំក្រំរប
ែត្ទបទំដលមានមៅខាងក្បុង files ឬ មធវើីរ ទណាំក្់ ទណនងមៅីន់ Remote Server រពម
ជាមួយនឹងលទនភាពជាមរចើ នមផេងមទៀត្ ។

Rasmus Lerdorf គឺជាមនុសេដណបូងំដលែភិវឌណន៍នូវ PHP/FI ម
លាន ែបក្មរបើរបាស់វា ។ ជណាំន់ត្ណបូងនន PHP/FI ម

ើយរត្ូវបានមនុសេ រាប់

ោះថា Personal Homepage

Tools/Form Interpreterំដល លក្ខអៈ ជាមួលោឌនគឺស្សមដៀងមៅនឹងភាសា Perl មររោះ
បានរបមូលផឋណុនូវ Perl scripts មក្ែភិវឌណន៍ មៅក្បុងែណ ឡុងឆ្បណ ១៩៩៥ បុំនឋវាមៅមានក្ងវោះខាត្
ជាមរចើនមៅក្បុង ភាសាមនោះ ដូ ចជា for loops ជាមដើម ។
ូត្មក្ដល់ំែ វ ិចឆិី

PHP/FI 2 មៅក្បុងឆ្បណ ១៩៩៧ Rasmus បនឋីរែភិវឌណន៍នូវ PHP/FI 2 រ
ឆ្បណដំដល បាំធប់ពី Andi Gutmans ម ើយនិង Zeev Suraski បានរបទោះម

ើញនូវ PHP/FI ចណ

មពលំដលពួក្ មគក្ណពុង ំសវងរក្នូវភាសាមដើមផីែភិវឌណន៍នូវគណមរាងបមងកើត្ E-commerce
solution សណរាប់ សក្លវ ិទាល័យ របស់ពួក្មគ ។ ពួ ក្មគបានមោយដឹ ងថា PHP/FI ពុណទាន់មាន
លទនភាព រគប់រាន់មៅមឡើយម

ើយែវោះខាត្នូវ លក្ខអៈពិមសស ជាមរចើន ។ ចណនុចមួយ

ំដលមានីរចាប់ ោរមអ៍ជាង មគ គឺ while loops ំដលពួក្មគនឹងរត្ូវរបត្ិបត្ឋិ ។
PHP 3. Zeev and Andi សណមរចចិត្ឋសរមសរ scripting language មឡើងវ ិញបុំនឋពុណវត្ឋមាន
Rasmusចូលរួម មដើមផីែភិវឌណន៍នូវ PHP3 មឡើយម

ើយបានផឋល់នូវម

Preprocessor មដើមផីបញ្ជ
ជ ក្់ថា PHPគឺជាផលិត្ផលមផេងមួ យមទៀត្ម

ោះថីថាHypertext
ើយនឹង មិនរត្ឹមំត្

យក្ មក្មរបើ សណរាប់ំត្ីរងារផ្ទធល់ ែលួនមាំោះមទ ។ Zeev and Andi ក្៏បានបមងកើត្នូវ Extension
API ំដល API បមងកើត្ថីមនោះវាមានលទនភាពបណមពញនូវីរងារជាមរចើនដូចជា Accessing
databases , spell checkers ម

ើយនឹង បមចចក្

វ ិទាដនទៗមទៀត្ ំដលមធវើមោយមានីរចាប់ោរមអ៍ពីសណណាក្់ែបក្ែភិវឌណន៍ ជាមរចើនមក្
ចូល រួមក្បុង គណមរាង PHP។ មៅែអៈមពលមាំោះំដរ PHP ក្៏រត្ូវបានបមពចញញនូវជណាំន់ថី

របស់ែួនគឺ
ល
PHP 3 មៅ នថៃទី ៣ ំែ មិថុាំ ឆ្បណ ១៩៩៨ ំដលតាមីរបាន់សាន PHP នឹងរត្ូវ
បានត្ណមឡើង របមាអ ជាង ៥០ ០០០ domains បុំនឋជា មួយត្ួមលែពិត្របាក្ដ មលើក្ដណបូង
របស់ PHP រត្ូវបានមគត្ណមឡើង មរចើនជាងមួយ លាន Domain មៅមទៀត្ ។

PHP 4.
មៅមរីយឆ្បណ ១៩៩៨ Zeev និង Andi ងាក្មៅពិត្និត្យមលើីរងារ PHP 3 ម

ើយពួក្មគមាន

គណនិត្ ថាពួក្ មគោចសរសរនូវ script language មឡើងវ ិញមោយមានលក្ខអៈលអរបមសើរជាង
មុនមៅមទៀត្ ក្បុងែអៈ មពលំដល PHP 3 ក្ណពុងបនឋីរមធវើសមព័នន និង របត្ិបត្ឋិីរមាំោះ
PHP 4 ក្៏ ចាប់មផឋើមបមងកើត្ នូវគណរូ ថី គឺ “compile first, execute later.‖ ត្ណណាក្់ីលននីរ

compile មិនរត្ូវបាន complie PHP Script មោយមៅជា machine code មាំោះមទ វាជណនួសមោយ
ីរ compile មៅជា byte code ំដលមធវើ ីររបត្ិបត្ឋិីរ មោយ Zend Engine ( Zend មក្ពី
រក្យថា Zeev និង Andi ) ។ វ ិធីសាស្ដសឋថμីីសណរាប់ីររបត្ិបត្ឋិ script មនោះោចមធវើមោយ PHP
4 ត្ណមអើរីរបាន លអរបមសើរ មរចើនជា PHP 3 ម

ើយរត្ូវបានោក្់បងាាញនូវ PHP 4 មនោះក្បុង

ំែ ឧសភា ឆ្បណ ២០០២ បុ ំនឋមោយមាន ីរផ្ទលស់បូរឋ មៅក្បុងភាសាមនោះជាបនឋបាំធប់ មទើ ប

PHP 4 បានបមងកើត្នូ វជណាំន់របស់ែួន
ល ជា PHP 4.1.0 នឹង បានបងាាញនូវ Superglobals ដូចជា
$_GET និង $_POST ។ ំដល Superglobals មនោះោចយក្មក្មរបើ របាស់ពីខាងក្បុង Functions
មោយមិនចាណបាច់មរបើ global keyword។ រ

ូត្ដល់ជណាំន់ចុងមរីយរបស់ PHP4រត្ូវបាន

បងាាញ ជាចុង មរីយបងអស់ មៅនថៃទី 27 ំែ ធបូ ឆ្បណ ២០០២ ។
PHP 5 . មោយមានត្ណរវូ ីរជាមរចើននូវលក្ខអៈរបស់ object-oriented Andi ក្៏មានគណនិត្ សរ
មសរនូវObject-Oriented សណរាប់ជាំផបក្នន Zend Engine. Zeev and Andi បានសរមសរ នូវឯក្
សារែណពី “ Zend Engine II : Feature Overview and Design ‖ ម

ើយចាប់មផឋើម ពិភាក្ា ាបែណពី

PHP‟s មៅនថៃែាំគត្ំដលក្បុងជណ ាំន់ PHP 5 មានចណនុចជាមរចើនំដលនឹងរត្ូវំក្ំរប បំនទម
ឬ រ ណមលាោះមចាល ។
PHP‟s

មិនរត្ឹមំត្ំរបរបួលមោយោចមោយមរបើរបាស់នូវលក្ខអៈ

Object-Oriented

បុមណាតោះ មាំោះមទ វាំថមទាណង ផធុក្នូវមុ ែ ងារថμីីៗជាមរចើ នំដលបញ្ូច លជាមួ យមុែងារសណ
រាប់ XML ម ើយជា ពិមសសមាំោះ គឺ SimpleXML extension ំដលមធវើមោយ មានភាពងាយ
ស្សួល ក្បុងីរសរមប សរមួលជាមួយឯក្សារ XML និង SOAP ឬ MySQLi ថី ម ើយនឹង
extensions មផេងៗ មទៀត្ំដលជាចណនុចសណខាន់ មៅក្បុង PHP‟s ។ មគរ ណពឹងថា PHP 5 នឹងោច
ីលយជាែបក្ាំណមុែមគ មៅមលើទីផារននីរែភីវឌណន៍ web
Posted in មមមរៀន, មមមរៀន PHP & MySQL |

មមមរៀនទី២: PHP- ែមថរ
Posted on by TEAV Chhun Nan (ទណាំក្់ទណនង ផាយរអិជជក្មម 077778647-070778647)

មមមរៀនទី២: PHP- ែមថរ
1.ែមថរ (Variables) .
Variableគឺជារគឹោះដ៏ សណខាន់ សណរាប់ភាសាក្ុណ ពយូទ័ រវារត្ូវបានមគមរបើ មដើ មផីផុក្នូ
ធ
វត្ណ នលជា
បមណា
ឋ ោះោសនបមៅមពល

ំដលរបត្ិបត្ឋិីរ script មឋងៗ ។ variable រត្ូវបានផឋល់ត្ណនលមៅមោយ មៅមពលំដល Script
ចាប់ មផឋើម ត្ណ មអើរីរ ឬ មៅមពលែបក្មរបើ របាស់ បញ្ូជ ល ឬបានមក្ពីីរចាប់យក្ទិនបន័យពី
Database ែបក្ោច មរបើរបាស់ variable រគប់មពលទាណងែស់ មៅមពលំដល script ចាប់មផឋើមត្ណ
មអើរីរជា មួយ ទិនបន័យ ម

ើយែបក្ោចំក្ំរប ត្ណនលំដល Variable មាំោះផធុក្ពីីររបត្ិ បត្ឋិ

ីរ script មួយមៅីន់ីរ របត្ិបត្ឋិីរ របស់ script មួយមផេងមទៀត្ រ

ូត្ដល់មពលំដល

script របស់ែបក្រត្ូវបានបញ្ចប់ ។
សណរាប់ភាសា PHP ម

ោះរបស់ variable រត្ូវំត្ចាប់មផឋើមមោយនិមិត្ឋសញ្ជដ $ (dollar sign)

ែបក្ ោច ផឋល់ នូវ ម

ោះរបស់ variable ជាត្ួែក្េរ ត្ណនលមលែ ឬ underscore ( _ ) ក្៏បុំនឋែបក្

មិនោច មរបើែក្េរដក្ឃ្លលជាមួយម
ឧទា

រអ៍ ខាងមរីមគឺជាីរផឋល់ម

ោះរបស់ variable មាំោះមទ។
ោះមៅមោយ variable ំដលរត្ឹមរត្ូវ ៖

$sok ;
$sok_som_neang ;
$_Dara ;
$Chenda22 ;
Variable របស់ PHP ោចផធុក្នូ វរបមភទទិ នបន័យំដលជាត្ណ នលមលែ ត្ួ ែក្េរ object , array
Booleans ម

ើយរាល់ចណនុោះរបស់ variable ោចមធវើីរផ្ទលស់បូររគប់
ឋ
មពលមវលា ។ ជាទូ មៅ ីរ

របីសVariable ឬ ីរផឋល់ត្ណនលមៅមោយ variable ែបក្ោចែនុវត្ឋន៍នូវ statement ដូចខាង
មរីម ។
$num1 = 5;
$num2 = 8;
ីររបីស variable ពីរ ខាងមលើែបក្បានមរបើរបាស់នូវ assignment operator (=) ំដលនឹង
មរៀបរាប់លណែិត្មៅក្បុងមមមរៀន “ Operator and Expression ― ។បាំធប់ពីែក្
ប បាន ផឋល់នូវត្ណនល
មៅ variableរួចរាល់ម

ើយ ែបក្ោចយក្វាមក្ មរបើរបាស់បាន ដូចខាងមរីម ៖

print $num2; វាមានត្ណនលមសើនឹងីរមរបើ print 8; ដូចមចបោះមានន័យថា $num2 ផធុក្ត្ណ នមល ៨ ចូរ
ចងចាណថារាល់ចុងបញ្ចប់ននរបាយីរអ៍របស់ PHP និមួយៗរត្ូវំត្បញ្ចប់មោយសញ្ជដ ( ; )
semicolon។
2 Data Types .
របមភទែុសៗាបននទិនបន័យរត្ូវបានមរបើរបាស់នូវចណនួនសរុបរបស់ែងគចងចាណមផេងៗាប
ម

ើយវាោចរបរពឹត្មឋ ៅមៅមពលែបក្

មរៀបចណវាមៅក្បុង script របស់ែបក្ ។ មានភាសាក្មវ ិធី មួយចណ នួនទាមទារមោយែបក្សរមសរ
ក្មμវ ិធី របីសនូ វរបមភទ ននទិ នន
ប ័យ

ឧទា

រអ៍ ១

Gettype.php
01: <html>
02: <head><titile>Display Data Type</title>
03: </head>
04: <body>
05:
06: <h2>Using gettype</h2>
07:

08: <?php
09: $testing;
10: Print gettype($testing);// NULL
11: $testing = 5;
12: print gettype($testing); // integer
14: print ―<br />‖;
15: $testing = ―five‖;
16: print gettype($testing); // string
17: print ―<br />‖;
18: $testing = 5.0;
19: print gettype($testing); // double
20: print ―<br />‖;
21: $testing = true;
22: print gettype($testing); // boolean
23: print ―<br />‖;
24: ?>

25:
26: </body>
27: </html>
មៅមពលំដល variable $testing រត្ូវបានរបីសមៅបាំធត្់ទី ០៩ មោយមិនបាន ផឋល់ត្ណនល
មៅមោយវា ដូចមចបោះមៅមពលំដលមរបើរបាស់ gettype() function មដើមផីរត្ួត្ពិនិត្យ variable
មៅបាំធត្់ទី១០ មាំោះែបក្នឹង ទទួលបាននូវ លទនផល ជាែក្េរ Null ។ បាំធប់ពីមនោះ variable
$testing រត្ូវបានផធល់នូវត្ណនលជាត្ួមលែមៅបាំធត្់ទី ១១ គឺមលែ ៥ ំដលជាចណនួនគត្់ ឬ ែបក្
ោច និយាយបានថាត្ណនលមលែំដលានមក្ផៀសដូមចបោះលទធផលំដលនឹងទទួលបានបាំធប់
ពីីរមរបើរបាស់នូវ gettype() function បាំធត្់ទី១២ គឺ // integerចណំអក្ីរផឋល់នូវត្ណនល
“five‖ មៅមោយ variable $testing មៅបាំធត្់ទី ១៥ គឺ ជាបនឋណុននត្ួែក្េរ ។មៅមពលំដលែបក្

ចង់មធវើីរជាមួយត្ណនលជា string ែបក្រត្ូវំត្ោក្់ ត្ណនលមាំោះសទិត្មៅក្បុងចមាំលោះ សញ្ជដ ( “ )
Double quotation mark ឬ ( „ ) single quotation mark ។

ត្ណនលជារបមភទ double រត្ូវបានផឋល់មៅមោយ variable $testing ំដលសទិត្មៅបាំធត្់ទី ១៨
ជាត្ណនល មលែ 5.0 ំដលត្ណនលមនោះជាត្ណនលមលែទសភាគ ឬ ជាត្ណនលមលែំដលមានមក្ផៀ
ស។ ត្ណនលជារបមភទ Boolean រត្ូវបានផឋល់មៅមោយ variable $testing មៅបាំធត្់ទី ២១
ម

ើយត្ណនលមនោះោចមានំត្ពីរបុមណាតោះគឺ true ឬ false ។

សណាល់ ៖
ភាពែុសាបរវាីរមរបើរបាស់នូវ (“ ) double quotation mark និង ( ‘ ) single quotation mark
Double quotation mark ែនុញ្ជដត្ិមោយមយើងមរបើរបាស់នូវ variable បញ្ូច លជាមួយ ពី មររោះ
PHP engine នឹងជណនួសនូវត្ណនលំដលជា variable ។ សូមពិនិត្យមមើលឧទា

រអ៍ខាងមរីម-

$name = “Rithya”; >
print “hello, $name”; // hello,Rithya >
របសិនមបើែបក្មរបើរបាស់នូវ single quotation mark variable មិនរត្ូវបានជណនួសមោយត្ណនល
មាំោះមទ ។
print „hello, $name‟; // hello, $name >

ឧទា

រអ៍ ២

Quotation.php
01: <html>
02: <head><title>Single Quotation and Double Quotation mark</title>
03: </head>
04: <body>
05: <h2> Using double quatation and Signle quatation mark</h2>
06:
07: <?
08: $name = ―Rithya‖;

09: print ―Hello,$name<br/>‖; // Hello,Rithya
10: print ‗Hello,$name‘; // Hello,$name
11: ?>
12:
13: </body>
14: </html>

3.Displaying Type Information with var_dump().
gettype() គឺជា function ំដលមរបើមដើមីផទទួលនូវរបមភទ variable មោយំឡក្ var_dump()
មរបើមដើមផីរបាប់នូវរបមភទ variable និង ចណនុោះរបស់វា ។ មរចើនជាងមនោះមៅមទៀត្ សណរាប់របមភទ
ត្ណនលំដលសគសាញដូចជា arrays និង object var_dump() ផឋល់មោយនូវពត្៌មានរគប់
របមភទំដលមានមៅក្បុងVariable មាំោះ ។
ឧទា

រអ៍ ៣

Var_dump.php
01: <html>
02: <head>
03: <title>Displaying Type Information with var_dump</title>
04: </head>
05: <body>
06: <h2>using Var_dump</h2>
07:
08: <?php
09: $testing=5;
10: print var_dump($testing);
11: ?>
12:

13: </body>
14: </html>
4.The Cast Operators
PHPផឋល់មោយនូវវ ិធីមដើមផមធវើីរផ្ទលស់បូរនូ
ឋ វរបមភទទិ នន
ប ័ យមោយមរបើ របាស់castoperators
ដូចមានមរៀបរាប់ក្ុង
ប
តារាងខាងមរីមៈ

ឧទា
Casting.php
<html>
<head>
<title>Casting variable</title>
</head>
<body>
<h2>Using Casting to Changing Type</h2>
<?php
$unexpect=3.14;
$holder = (double)$unexpect;
print gettype($holder);
print ―— $holder<br/>‖;
$holder = (string)$unexpect;

រអ៍ ៥

print Gettype($holder);
print ―– $holder<br/>‖;
$holder = (integer)$unexpect;
print gettype($holder);
print ―– $holder<br/>‖;
$holder = (Double)$unexpect;
print gettype($holder);
print ―—- $holder<br/>‖;
$holder = (boolean)$unexpect;
print gettype($holder);
print ―– $holder<br/>‖;
?>
</body>
</html>

5.Operators and Expressions . Operators គឺជានិមិត្សញ្ជដទាណឡាយណាំដល ែបក្ោចមរបើ
ត្ណនលមួយ ឬ មរចើន បមងកើត្មចញជាត្ណនលថីមួយមទៀត្ ម

ើយត្ណនលំដលរបត្ិបត្ឋិមោយ

operator មាំោះរត្ូវបានមគមៅថា operand ។
Operand គឺជាត្ណនលំដលចូលរួមជាមួយ operator ំដលជាទូមៅ មាន operand ពីរជាមួយ
Operator មួយ ។
ឧទា

រអ៍ីរមរបើ operand ពីរ ជាមួយ operator មដើមផីបមងកើត្មចញជាត្ណនលថីមួយមផេងមទៀ

ត្។
4+5
៤ម

ើយនិង ៥ គឺជា operand ំដលរត្ូវបាន operated មោយ addition operator (+) មដើមផី

បមងកើត្នូវត្ណនលថី គឺ ៩ ។ ីរផឋណុនូវ operand និង operator មដើមផីបមងកើត្ជាលទនផល រត្ូវបានមគ
មៅថា expression

5.1 The Assignment Operator .
Assignment operators មរបើមដើមផីផឋល់នូវត្ណនលមៅមោយ variable ។ ដូចំដលែបក្ បានជួប
ខាងមលើ assignment operator រត្ូវបាន initialize variable រគប់មពល វាគឺជាែក្េរ ( = ) ។
Assignment operator ចាប់យក្ត្ណនលពី operand ខាងសាឋមណ ៅមោយ operand ខាងមឆវងដូច
ឧទា

រអ៍

ខាងមរីម ៖
$name = ― DYCHANDOEUN ― ;
Print $name; .
ជាទូមៅខាងមឆវងនន Assignment operator មរចើនំត្ជា variable ។
5.2 Arithmetic Operators

5.3 The Concatenation Operator ( . ) .
Concatenation operator មរបើមដើមផីភាជប់ string សណរាប់ operator មួយមនោះវាមធវើីរជា មួយំត្
string បុមណាតោះ ។ ដូមចបោះរាល់ operand ំដលមិនំមនជា string វានឹង convert មោយមៅ ជា
string សូមពិនិត្យមមើលឧទា

រអ៍ ៖

―hello‖.‖ world‖ ីរសរមសរំបបមនោះវាមសើនឹងីរសរមសរ “hello world‖ ។
$year = 2007; .
Print ―Happy khmer new year_‖.$year ; .
Variable $year ំដលជារបមភទ integer រត្ូវបានបណំលងមៅជា string ‖ 2007 ‖ មុន

មពលំដលវារត្ូវបានភាជប់ជាមួយ string ― Happy khmer new year ‖ ។
5.4 Combined Assignment Operators
$x = 4; .
$x = $x + 4; // លទនផល $x គឺ 8
ឬ ែបក្ោចជណនួសមោយីរសរមសរដូចខាងមរីម
$x = 4;
$x += 4; // $ លទនផល $x គឺ 8

5.5 Comparison Operators . Comparison operators មរបើមដើមផីមរបៀមធៀបនូវ operands
ទាណងឡាយ មោយផឋល់នូវត្ណនលរត្លប់ជា Boolean ( true or false ) ។
ឧទា

រអ៍មដើមផីរត្ួត្ពិនិត្យត្ណ នលំដលមានមៅក្បុង $x និងជាត្ណនលំដលត្ូចជាងរបាណ ែបក្

ោចមរបើជាមួយនឹង less than operator ។
$x < 5

របសិនមបើ $x ផធុក្ត្ណនល មលែ 4 expression ខាងមលើនឹងផឋល់ជាត្ណនល true បុំនឋរបសិនមបើ $x
ផធុក្ត្ណនលជាមលែ 7 មាំោះ expression នឹងផឋល់នូវត្ណនល false ។

Operator ខាងមលើ
មនោះភាគមរចើនមរបើជាមួយ integers or double ម

ើយសណរាប់ operator( == ) គឺមរបើមដើមផីមរបៀប

មធៀបត្ណ នលំដលជា strings ។
5.6 Logical Operators

Logical operators បណ
ំលង operand មោយមៅជាត្ណនល Boolean រួចមធវើីរមរបៀបមធៀបត្ណនលទាណងមាំោះ ។
Or operator ឬ ( || ) ផឋល់ត្ណនល true របសិនមបើ operand ខាងមឆវង ឬ ខាងសាឋណា
ណ
មួយមានត្ណ
នល true ។

ឧទា

រអ៍ ១. true || false លទនផលគឺ true ។And operator ឬ ( && ) ផឋល់ត្ណនល true មៅ

មពលំដល operand ទាណងពីរមានត្ណនល true ។
ឧទា

រអ៍ ២. true && false លទនផលគឺ false ។

ឧទា

រអ៍ ៣. ( $x > 2 ) && ( $x < 15 )

5.7 Increment/Decrement Operators Increment/decrement operators មរបើមដើមផីបមងកើន ឬ
បនទយត្ណនល របស់ variable ំដលជា Integer ម

ើយជាទូមៅមរបើមដើមផីរាប់ Iteration របស់ loop

។
$x = $x + 1; // $x is incremented.
$x += 1; // $x is incremented.
$x++; // $x is incremented
. $x = $x – 1; // $x is decremented.
$x–; // $x is decremented.
$x- = 1; // $x is decremented.

ឧទា

រអ៍

$num1 = 5;
$num2 = $num1++; // post-increment, $num2 រត្ូវបានផឋល់នូវត្ណនលមដើមរបស់ $num1
print $num1; // លទនផលំដលនឹងរត្ូវបងាាញគឺ ត្ណនលរបស់ $num1 គឺ ៦

print $num2; // លទនផលំដលនឹងរត្ូវបងាាញគឺ ជាត្ណនលមដើមរបស់ $num1 គឺ ៥
ឧទា

រអ៍ ៖

$num1 = 5;
$num2 = ++$num1; // pre-increment, $num2 រត្ូវបានផឋល់នូវត្ណនលថីរបស់ $num1
មៅមោយ $num2 ។
print $num1; // លទនផលំដលនឹងរត្ូវបងាាញគឺ ត្ណនលរបស់ $num1 គឺ ៦
print $num2; // លទនផលំដលនឹងរត្ូវបងាាញគឺ ជាត្ណនលរបស់ $num1 គឺ ៦
6.Constants . ជាទូមៅ Variables រត្ូវបានមគមរបើមដើ មផីផុក្នូ
ធ
វត្ណ នល ពី មររោះត្ណ នល និ ង របមភទ
របស់វាោច នឹ ងរត្ូវផ្ទលស់បូរបានរគប់
ឋ
មពលមវលា ។ របសិនមបើ ែក្
ប ចង់មធវើីរជា មួ យត្ណ នល

ំដល មិនំរបររបួលមៅក្បុងីរ របត្ិ បត្ឋិីរក្ូដរបស់ែបក្ ែបក្ោចមរបើ របាស់នូវ constant ។
PHP បានផឋល់នូវ define() function មដើមផី
បមងកើត្នូវ constant ។
define(“CONSTANT_NAME”, 42);
ត្ណនលំដលែបក្ោចផឋល់មៅមោយ constant គឺរត្ូវំត្ជា ត្ណនលមលែ ឬ ត្ួែក្េរ ម

ើយសណរាប់

ីរ
ផឋល់មឈμី ីោះរបស់ constant ែបក្គួរំត្មរបើែក្េរធណ ។ រាលីរ ់មរបើរបាស់ constant variable
ែបក្រាន់យក្ ម

ោះរបស់ constant មាំោះមក្មរបើ បុ ំនឋមិនមានសញ្ជដ ($) dollar symbol មៅ

ពីមុែមាំោះមទ ។
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constant.php
01: <html>
02: <head>
03: <title>Defining a constant</title>
04: </head>

05: <body>
06: <div>
07:
08: <?php
09: define(―USER‖, ―Ankor‖);
10: print ―Welcome ―.USER;
11: ?>
12:
13: </div>
14: </body>
15: </html>
មៅបាំធត្់ទី ១០ មយើងបានមរបើ concatenation operator មដើមផីភាជប់ត្ណនលរបស់ constant និង
ែក្េរ “Welcome‖ ពីមររោះ PHP engine មិ នមានវ ិធី សាស្ដសឋមដើ មផីំបងំចក្ រវាង constant និង
string
ំដលមៅក្បុង quotation mark មាំោះមទ ។
ជា Default constant គឺ case sensitive បុំនឋែបក្ោចផ្ទលស់បូរមោយទទួ
ឋ
លយក្នូ វ argument
ទី៣ ជា boolean មក្មរបើក្ុង
ប define() function មដើមផីក្ណអត្់មោយីរមរបើរបាស់ម

ោះ

constant ជា

Case insensitive ដូ ចមានក្បុងឧទ

រអ៍ខាងមរីម ។

define(―USER‖, ―Ankor‖, true); .
ដូមចបោះែបក្ោចមរបើរបាស់ constant មោយមិនមានីរខាវយែវល់ែណពីែក្េរត្ូចឬធណមឡើយ ។
print User;
print usEr;
print USER;
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constant2.php
<html>
<head>
<title>Defining a constant</title>
</head>
<body>
<div>
<?php
define (―USER‖, ―Angkor‖,true);
print ―Welcome‖.uSER.‖<br/>‖;
print ―Welcome‖.uSeR.‖<br/>‖;
print ―Welcome‖.usEr.‖<br/>‖;
print ―Welcome‖.uSER.‖<br/>‖;
?>
</div>
</body>
</html>
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មមមរៀនទី៣: ដណមអើរីរជាមួយ Flow
1. The if Statement If statement គឺ ជាវ ិធី សាស្ដសឋំដលមរបើមដើ មផីរត្ួពិនិត្យមៅមលើ ីររបត្ិ បត្ឋិ
ីររបស់ statement ំដលមៅបាំធប់វា

( ោចជា single statement ឬ ជា block of code ំដលឋិ ត្នូវក្បុងសញ្ជដ {——-} )
If statement មធវើីរវាយត្នមល expression ំដលមៅក្បុងសញ្ជដ (—) របសិនមបើ expression របស់
ifផឋល់ត្ណនល true មាំោះ statement ំដលមៅខាមរីមនឹងរត្ូវែនុវត្ឋន៍ ។

ក្ូដខាងមរីមបងាាញពី ទណរង់នន if statement ំដលរត្ួត្ពិនិត្យ expression ជា string ។
if(expression)
{
// code ំដលនឹងរត្ូវែនុវត្ឋន៍មៅមពលំដល expression ផឋល់ត្ណនល true
}
ឧទា

រអ៍ ៨

<Html>
<head>
<title> Using if Statement </title>
</head>
<body>
<h2>Using if statement</h2>
<?php
$user=‖Thanith‖;
$pwd=‖123″;
If(($user= =‖Thanith‖ && pwd= =‖123″))
print ―Login successful‖;
else
print ―Login fail !‖;
?>
</body>
</Html>

ីរមរបើរបាស់ comparasion operator (==) មដើមផីមរបៀបមធៀប variable $user និង ត្ណនលជា
ែក្េរ ” Thanith ‖
variable $pwd ជាមួយនឹងត្ណនល “123‖ របសិនមបើត្ណនលំដលរត្ូវមរបៀបមធៀបនិងត្ណនលរបស់
variable
ដូចាបមាំោះ expression នឹងផឋល់ត្ណនល true ម

ើយ code block នឹងរត្ូវែនុវត្ឋន៍បុំនឋរបសិន មបើ

ត្ណនលរបស់ $user
បឋូរមៅជា “Romchong‖ ឬ ត្ណនលរបស់ $pwd បឋូរមៅជា “124‖ ម ើយត្ណមអើរីរ scriptមឡើង
វ ិញ មាំោះ expression ំដលមៅក្បុង if statement និីឹងផឋល់ត្ណនល falseម ើយCode block នឹង
មិនរត្ូវែនុវត្ឋន៍ ំដល script នឹងំបរមៅែនុវត្ឋន៍នូវ else statement ជណ នួសវ ិញ ។
else
print ―Login fail !‖;
1.1 Using the else if Clause with the if Statement
ែបក្ោចមរបើរបាស់នូវទណរង់ if/else ឬ else/if មដើមផីមធវើីរពិនិត្យមលើ expression មុនមពលំដល
Script របស់ែក្
ប រត្ូវែនុវត្ឋន៍ នូវ default block of code ។
if ( expression )
{
// code ំដលរត្ូវែនុវត្ឋន៍ របសិនមបើ expression ផឋល់ត្នមល true
}
else if ( another expression )
{
// code ំដលរត្ូវែនុវត្ឋន៍ របសិនមបើ expression ដណបូងផឋល់ត្នមល false
// ម
}
else
{

ើយ expression របស់វា true

// code ំដលរត្ូវែនុវត្ឋន៍ របសិនមបើពុណមាន expression ណាមួយ true
}
របសិនមបើ expression ដណបូងមិនផឋល់នូវត្ណនល true មាំោះ block of code ដណបូងក្៏មិនរត្ូវបាន
ែនុវត្ឋន៍ំដរ else if ចាប់មផឋើមមធវើីរជាមួយ expression របស់ែួន
ល របសិនមបើ expression មនោះ
ផឋល់ត្ណនមល True មាំោះ block ក្ូដទី២ នឹងរត្ូវែនុវត្ឋន៍ ផធុយមក្វ ិញក្ូដំដលសទិត្មៅក្បុង else
clauseនឹងរត្ូវែនុវត្ឋន៍ ជណនួសវ ិញ ។ ែបក្ោចមរបើរបាស់ else if បានជាមរចើនមៅ តាមីរចង
ី់បានរបស់ែបក្ ម

ើយរបសិនមបើ ែបក្មិន ចង់មោយមាន Default action មទ ែបក្មិនចាណបាច់

មរបើរបាស់ else clause មាំោះមទ ។
2. The switch Statement .
switch statement គឺ ជាវ ិធីសាស្ដសឋំដលមរបើ មដើ មផីផ្ទលស់បូរលណ
ឋ
ោប់ ននីរែនុ វត្ឋន៍ក្ូដរបស់ក្ម
វ ិធី ំដលោស្ស័យមៅមលើ ីរវាយត្ណនលរបស់ expression ។ ីរមរបើរបាស់ if statement
ជាមួយ else if ែបក្ោចមរបើរបាស់ expressionបានមរចើន មោយ ំឡក្ switch មរបើរបាស់ំត្
expression មួយ បុមណាតោះ ។ីរែនុវត្ឋន៍ code ែុសៗាបគឺោស្ស័យមៅមលើលទនផលនន
expression ំដលផឋល់ត្ណនលជា simple typeដូចជា ( number , string , Boolean……។ ល។ ) ។
switch (expression)
{
case exp:
// execute this if expression results in result1
break;
case exp:
// execute this if expression results in result2
break;
default:
// ក្ូដនឹងរត្ូវែនុវត្ឋន៍របសិនមបើមិនមាន expression ណាដូចនឹង expression របស់ case
}

Expression របស់ switch statement ជាទូមៅរត្ូវបានមរបើជា variable ម

ើយ codeរបស់ switch

statement រត្ូវសរមសរមៅក្បុង case statement ។ រាល់ត្ណនល expression របស់ caseនិមួយៗ
រត្ូវបានយក្មក្មផធៀងផ្ទធត្់ជាមួយ expression របស់ switch statement របសិនណាត្ណនលរបស់

case ណាមួយដូចនឹង expression របស់ switch statement មាំោះ code block នឹងរត្ូវែនុវត្ឋន៍
បាំធប់ មក្ break statement នឹងបញ្ចប់ីរែនុវត្ឋន៍ switch statement បុំនឋរបសិនមបើពុណមាន
case expression ណាមួយ ដូចនឹង switch expression មាំោះ default statement គឺជាែបក្ែនុវត្ឋន៍
។
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<Html>
<head>
<title>
Using switch Statement
</title>
</head>
<body>
<h2>Using switch statement</h2>
<?php
$name=‖Daro‖;
switch($name)
{
case ―Dara‖:
print ‖ Hello Dara‖;
break;
case ―Many‖:
print ―Hello Many‖;
break;
case ―Daro‖:

print ―Hello Daro‖;
break;
Default:
print ―No one know‖;
}
?>
</body>
</Html>
3. Loops .
Loop statement ោចមោយែបក្ែនុ វត្ឋន៍នូវីរងារមឋងម
ែបក្ រ

ូត្ដល់វាសណមរច

ើយមឋងមទៀត្មៅក្បុង programរបស់

លក្ខ័អឍ ឬ ែបបក្បញ្ជ
ជ មោយចាក្មចញពី loop ។
3.1 The while Statement .While loops គឺជារបមភទមួយនន loops ។ expression របស់វាផឋល់
ជាត្ណនល true ឬ false ដូមចបោះរបសិនមបើ expression ផឋល់ត្ណនលជាលទនផល true មាំោះ code
block នឹងរត្ូវែនុវត្ឋន៍ ំដល blockCode សទិត្មៅក្បុង loop មាំោះ រត្ូវបានមគមោយម
iteration ។

while ( expression )
{
// do something
}
ឧទា
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while.php
<html>
<head><title>The While Statement</title>
</head>
<body>

ោះថា

<h2>Using the While Statement</h2>
<?php
$sum=0;$i=1;
$str=‖‖;
While ($i<=10)
{
$sum+=$i;
$str= $str.―$i+‖;
$i++;
}
echo substr($str,0,-1).―=$sum‖;
?>
</body>
</html>
3.2 The do…while Statement .
do..while statement វាមានលក្ខអៈរបាកក្់របំ

លនឹង while statement បុំនឋលក្ខអៈ ពីរ

ំដលែុសាបពី while statement គឺ block code របស់ do while statement ែនុវត្ឋន៍ មុនមពល
ំដល Expression របស់វារត្ូវបាន test និង ផឋល់ត្ណនល true ឬ false ។
do
{
………………………
// code to be executed
………………………
}
while (expression);
Test expression នន do…while statement រត្ូវំត្បញ្ចប់មោយ ( ; ) semicolon. .
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dowhile.php
<html>
<head><title>The Do While Loop Statement</title>
</head>
<body>
<h2>Using the do while Statement</h2>
</body>
</html>
<?php
$sum=0;$i=1;$str=‖‖;
Do
{
$sum=$sum+$i;
$str= $str.‖$i+‖;
$i=$i+1;
}
While ($i<=10);
{
$i=$i-1;
echo substr($str,0,-1).‖=$sum‖;
}
?>
3.3 The for Statement .
for ( initialization expression; test expression; modification expression )
{

// code to be executed
}
រាល់ expression និ មួយៗំដលមានមៅក្បុងសញ្ជដវង់ រក្ចក្របស់ for statement គឺរត្ូវ ំបង
ំចក្ាបមោយ semicolon ( ; ) ។ expression ទីមួយ ចាប់មផឋើមរាប់ variable ម
២មធវើីររត្ួត្ពិនិត្យលក្ខ័អរបស់ for loop និង expression
ទី៣ បមងកើន ឬ បនទយនូវចណនួនីររាប់ ។
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forloop.php
<html>
<head>
<title>The for Statement</title>
</head>
<body>
<h2>Using for Statement</h2>
<?php
$sum=0;$str=‖‖;
for ($i=1; $i<=10; $i++ )
{
$sum+=$i;
$str= $str.‖$i+‖;
}
echo substr($str,0,-1).‖=$sum‖;
?>
</body>
</html>

ើយ expression ទី

មៅមពលំដល program ត្ណមអើរីរដល់ for loop variable $i រត្ូវបាន initialize ម

ើយTest

expression ចាប់មផឋើមរត្ួត្ពិនិត្យមៅមលើ expression របស់ែួន
ល របសិនមបើ expression ផឋល់ត្ណ
នល True មាំោះ code block នឹងរត្ូវែនុវត្ឋន៍ បាំធប់មក្ $i variable មធវើីរបមងកើនត្ណនលមួយ
ម

ើយ testExpression ចាប់មផឋើមមធវើីររត្ួត្ពិនិត្យមៅមលើ expression

របស់ែួនសារជាថμីី
ល
មឋងមទៀត្។ របត្ិបត្ឋិីរមនោះបនឋីរែនុវត្ឋន៍រ

ូត្ដល់ test expression

ផឋល់ត្ណនល false ។

3.4 Breaking Out of Loops with the break Statement .
រាល់ loop statement គឺសុទនំត្មានភាជប់មក្ជាមួ យនូវ test expression ំដលោចមោយែបក្
បញ្ឈប់វាបាន ឬ មោយមរបើរបាស់ break statement ។
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break.php
01: <html>
02: <head>
03: <title>the break Statement</title>
04: </head>
05: <body>
06: <div>
07:
08: <?php
09:
10: $counter = -5;
11: for ( ; $counter <= 10; $counter++ ) {
12: if ( $counter == 0 ) {
13: break;
14: }
15: $temp = 2000/$counter;

16: print ―2000 divided by $counter is.. $temp<br />‖;
17: }
18: ?>
19:
20: </div>
21: </body>
22: </html>
មយើងបានមរបើរបាស់នូវ if statement មៅបាំធត្់ទី ១៣ មដើមផីរត្ួពិនិត្យនូវត្ណនលរបស់

variable$counter របសិនមបើត្ណនលរបស់វាមសើនឹងសូនយ ០ break statement នឹ ងរត្ូវែនុវត្ឋន៍
ំដលរត្ូវចាក្មចញពីBlock code របស់ for loop statement ម

ើយែនុវត្ឋន៍នូវ statement ំដល

មៅបាំធប់ពី for statement ។
3.5 Skipping an Iteration with the continue Statement .
Continue statement បញ្ឈប់ត្ណមអើរីររបស់ iteration ំដលក្ណពុងែនុវត្ឋន៍ បុំនឋមិនបញ្ឈប់ ត្ណ
មអើរីររបស់ loop ទាណងស្សុងមាំោះមទ វានឹងបនឋមធវើីរជាមួយ iteration មរីយៗបនឋមទៀត្
រ

ូត្ដល់ Expression ផឋល់ត្ណនល false ឬ ជួប នឹង break statement ។

ឧទា

រអ៍ ១៤ continue.php

01: <!
02: exam continue statement
03: >
04: <html>
05: <head>
06: <title>Using the continue Statement</title>
07: </head>
08: <body>
09: <div>
10:

11: <?php
12:
13: $counter = -5;
14: for( ; $counter <= 10; $counter++ )
15: {
16: if ( $counter == 0 )
17: {
18: continue;
19: }
20: $temp = 2000/$counter;
21: print ―2000 divided by $counter is .. $temp<br />‖;
22: }
23:
24: ?>
25:
26: </div>
27: </body>
28: </html>
មៅបាំធត្់ទី១៤មយើងបានជណនួស break statement មោយីរមរបើរបាស់ continue statement
របសិនមបើ variable $counter មសμីី ០ iteration នឹងរត្ូវរ ណលងីរែនុវត្ឋន៍ ម
iteration ជាបនឋមទៀត្ ។
3.6 Nesting Loops .
ឧទា

រអ៍ ១៥ីៈ

nestingLoop.php
01: <html>
02: <head><title>using nested loop</title>

ើយបនឋែនុវត្ឋន៍

03: </head>
04: <body>
05: <h2>Using nested loop</h2>
06:
07: <?php
08:
09: $j=0;$i=0;
10: for($i=0;$i<=5;$i++)
11: {
12: print ―The Value i=‖.$i.‖<br/>‖;
13: for($j=0;$j<=3;$j++)
14: {
15: print ―value J=‖.$j.‖<br/>‖;
16: }
17: }
18:
19: ?>
20:
21: </body>
22: </html>
ីរមរបើរបាស់ for statement មដើមផី បងាាញ table មៅីន់ brower ។
Nesting Two for Loops
01: <!
02: Nesting loops
03: >
04: <html>

05: <head>
06: <title>Nesting Two for Loops</title>
07: </head>
08: <body>
09: <div>
10:
10: <?php
11:
12: print ―<table border=\‖1\‖>\n‖;
13: for ( $y=1; $y<=12; $y++ )
14: {
15: print ―<tr>\n‖;
16: for ( $x=1; $x<=12; $x++ )
17: {
18: print ―\t<td>‖;
19: print ($x*$y);
20: print ―</td>\n‖;
21: }
22: print ―</tr>\n‖;
23: }
24: print ―</table>‖;
25:
26: ?>
27:
28: </div>
29:

30: </body>
31: </html>
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មមមរៀនទី៤: ែនុគមន៍ Function
Posted on by TEAV Chhun Nan (ទណាំក្់ទណនង ផាយរអិជជក្មម 077778647-070778647)
មមមរៀនទី៤: ែនុគមន៍ Function
1.What is Functions ? Function គឺ ជាបនឋណុនន block code ំដលែបក្បមងកើត្ ម

ើយែនុញ្ជដត្ិ មោ

យែបក្មៅ យក្មក្មរបើ មៅក្បុង script របស់ែបក្ ។ មៅមពលំដលែបក្មៅ function ក្ូដ
ំដលមៅ ខាង ក្បុងនឹ ងរត្ូវែនុ វត្ឋន៍ ម ើយែបក្ក្៏ោច បញ្ូជ នត្ណ នលមៅមោយ function ឬ
ទទួលត្ណនលពី function មក្វ ិញ ។

1.1 Calling Functions .Function មានពីររបមភទគឺ Function ំដលមានស្សាប់ ភាជប់មក្
ជាមួយនឹងភាសាក្មវ ិធី និ ងFunction ំដលែបក្បមងកើត្មឡើងមោយែលួនឯង ។ មៅក្បុងភាសា
PHP មាន built-in function ជាមរចើនំដលផឋល់នូវភាពងាយស្សួលសណរាប់ីរសរមសរក្ូដ
របស់ែក្
ប ។
1.2 Defining a Function .ែបក្ោចបមងកើត្ function មោយមរបើ function statement function
function_name( $argument1, $argument2 )
{
//
}
របសិនមបើ function របស់ែបក្ត្ណរវូ មោយមាន argument ចាប់ពីពីរមឡើងមៅ ែបក្រត្ូវំត្ំចក្វា
មោយមរបើរបាស់សញ្ជដ comma( , ) ំដលជាទូមៅ argument ទាណងមាំោះគឺជា variable ម
នល របស់វានឹងរត្ូវផឋល់មោយមៅមពលំដល function
រត្ូវបានមៅ ។
ឧទា

រអ៍ ១៦

ើយត្ណ

Declaring a Function
<html>
<head>
<title>Declaring a Function</title>
</head>
<body>
<?php
function bigsum()
{
$sum=0;
for ($i=1; $i<=10; $i++ )
{
$sum+=$i; .
$str= $str.‖$i+‖;
}
echo substr($str,0,-1).‖=$sum‖;
}
bigsum();
?>
</body>

</html>
លទនផលំដលបងាាញមៅមលើ browser គឺជា string ននត្ួរែក្េរ 1+2+3+…………+10 = 55
ឧទា

រអ៍ខាងមលើមនោះគឺ ជាីរបមងកើត្នូវ function មួយមឈμី ីោះថា bigsum()ំដលជា

function មិនមាននូវ Arguments មាំោះមទ ។សណរាប់ឧទា
function ំដលមរបើ របាស់ argument ។

រអ៍ទី ២០ មយើងនឹងបមងកើត្

ឧទា

រអ៍ ២០

01: <html>
02: <head>
03: <title>Declaring a Function</title>
04: </head>
05: <body>
06
07: <?php
08:
09: function bigsum($count)
10: {
11: $sum=0;
12: for($i=1; $i<=$count; $i++ )
13: {
14: $sum+=$i;
15: $str= $str.‖$i+‖;
16: }
17: echo substr($str,0,-1).‖=$sum‖;
18: }
19:
20: bigsum(10);
21:
22: ?>
23:
24: </body>
25: </html>

1.2.1 Returning Values from User-Defined Functions មៅឧទា

រអ៍ខាងមលើមយើងទទួល

បាននូវលទនផលជា string មៅមលើ browser មោយីរមរបើ របាស់ bigsum() function ។
function របស់ែបក្ោចមធវ
ប
ើ ីរផ្ទលស់បូរត្ណ
ឋ នលំដលែបក្បានផឋល់មោយឬ មាន មពលែលោះែបក្នឹង
ចង់មោយ function ផឋល់នូវត្ណនលថីមោយែបក្ បាំធប់ពីែក្
ប បានផឋល់ត្ណនលមៅម ៀវា។

Function មួយោចទទួលបានត្ណនលមោយីរមរបើរបាស់ នូវ returnstatement ជាមួយនឹងត្ណនល
ំដលរត្ូវបញ្ូច នរត្លប់
មៅីន់ function។ return បញ្ឈប់របត្ិបត្ឋិីររបស់ function ម
វ ិញមៅមពលំដល function
រត្ូវបានមៅមក្មរបើ ។ខាងមរីមគឺជាឧទា

រអ៍ននីរបមងកើត្ function ំដល return ត្ណនល

ពី ផលបូលចណនួនពីរត្ណនល ។
ឧទា

រអ៍ ២១

01: <html>
02: <head>
03: <title>A Function That Returns a Value</title>
04: </head>
05: <body>
06:
07: <?php
08
09: function addNums($num1,$num2)
10: {
11: $result = $num1 + $num2;
12: return $result;
13: }
14: print addNums(3,5);
15:

ើយ បញ្ូជ នត្ណ នលរត្លប់ មៅ

16: ?>
17: </body>
18: </html>
addNums() Function រត្ូវបានមៅយក្មក្មរបើរបាស់ជាមួយនឹង argument ចណនួនពីរំដលជា
ត្ណនលមលែ 3 និង មលែ 5
ំដលត្ណនលទាណងមនោះរត្ូវបានរក្ាទុ ក្មៅក្បុង variable $num1 និង $num2addNums function
មធវើីរគអាំនូវផលបូក្ននត្

ីណនលំដលរក្ាទុក្មៅក្បុង variable ទាណងពីរម

ើយផឋល់ជាលទនផលមៅមោយ variable $result

។ែបក្ក្៏ោច return ត្ណនលមោយីរមៅ function ដនទមទៀត្បានផងំដរ return (
another_function( $an_argument ) );
2. Variable Scope Variable ំដលរបីសមៅខាងក្បុង function គឺោចមរបើរបាស់បាន ំត្មៅ

ខាងក្បុង function មាំោះបុមណាតោះ មានន័យថាមិនោចមរបើរបាស់ បានមៅខាងមរៅ function ឬ
មៅក្បុង function ដនទមទៀត្ ។
សណរាប់ project ធណ ៗវាោចជួយែបក្ពី មរាោះថាបក្់ ននីរំក្ំរបត្ណ នលំដលមានមៅក្បុង variable
មពលំដលែបក្របីស
variable ពីរ ម

ើយមានម

ខាងមរីមគឺជាឧទ

ោះដូចាប និ ង ឋិ ត្មៅក្បុង function មផេងៗាប ។

រអ៍ សឋីពីីរបមងកើត្ variable មួ យមៅក្បុង function ម

ើយពាយាម

យក្Variable មាំោះមក្បងាាញមលើ browser ពី មរៅ function ។

ចណណាណ ៖ Variableំដលបមងកើត្មៅខាងក្បុង function មិនោចមរបើរបាស់ពីខាងមរៅ function
បានមាំោះមទ។
ឧទា

រអ៍ ២២ីៈ

01: <html>
02: <head>
03: <title>Local Variable Unavailable Outside a Function</title>
04: </head>
05: <body>

06: <div>
07:
08: <?php
10:
11: function test()
12: {
13: $testvariable = ―this is a test variable‖;
14: }
15: print ―test variable: $testvariable<br/>‖;
16:
17: ?>
18: </div>
19 </body>
20: </html>
ែបក្នឹងបានម

ើញនូវលទនផលននឧទា

រអ៍ខាងមលើ ំដលត្ណនលរបស់ variable

$testvariable មិនរត្ូវបានបងាាញមាំោះមទ ពីមររោះពុណមាន variable ណាមួយរត្ូវបានបាន
បមងកើត្មៅខាងមរៅ functiontest() មាំោះមទ ។ គួរចណណាណថា ីរយក្ variable
ំដលមិនមាន មក្មរបើរបាស់គឺមិនមានភាព error មឡើយ។មាងវ ិញមទៀត្ variable ំដល
របីសមៅខាងមរៅ function
គឺមិនោចយក្មក្មរបើក្ុង
ប function មោយសវ័យរបវត្ឋិមាំោះមទ ។
2.1 Accessing Variables with the global Statement .
មានមពលែលោះែបក្របំ

លជារត្ូវីរមរបើរបាស់ variable មៅក្បុង function របស់ែក្
ប មោយពុណត្ណ

រូវ មោយមានីរបញ្ូជ នត្ណ នលតាម argument មាំោះមទ ។ ខាងមរីមគឺជាឧទា

រអ៍ំដល

មរបើរបាស់នូវ

global statement មដើមផីមរបើរបាស់នូវ variable ំដលរបីសខាងមរៅ function ។
ឧទា

រអ៍ ២៣ីៈ

01: <html>
02: <head>
03: <title>The global Statement</title>
04: </head>
05: <body>
06:
07: <?php
08:
09: $lottery=42;
10
11: function lotteryToday()
12: {
13: global $lottery;
14: print ―Lottery today is $lottery<br />‖;
15: }
16:
17: lotteryToday();
18: ?>
19: </body>
20: </html>
មៅបាំធត្់ទី ១៣ ននឧទា

រអ៍ទី ២៣ មយើងបានមរបើរបាស់នូវ global ពីមុែ variable $lottery

ំដលបានរបីសមៅក្បុង function lotteryToday() មដើមផីសណមៅមៅីន់ global variable
$lottery ំដលបានរបីសមៅខាងមរៅ function មៅបាំធត្់ទី ០៩ ។
ែបក្រត្ូវំត្មរបើរបាស់នូវ global statement មៅរាល់ function ំដលែបក្ចង់មរបើរបាស់នូវ global
variable។ ែបក្គួររបុងរបយ័ត្បផងំដរមៅមពលំដលែបក្ផឋល់ត្ណនលមៅមោយ variable
$lottoery មៅក្បុង function ពីមររោះ $lottery នឹ ងមធវើីរផ្ទលស់បូរត្ណ
ឋ នលរបស់ែួនទាណ
ល
ងែស់មៅ

ក្បុង script របស់ែក្
ប ។ែបក្ក្៏ោចរបីស variable ជាមួយ global statement បានមរចើ នក្បុង
មពលំត្មួយ បានផងំដរ មោយីរំចក្នូវ variable និមួយៗមោយសញ្ជដ (,) comma។
ឧទា

រអ៍ ៖ global $var1, $var2, $var3;

Posted in មមមរៀន, មមមរៀន PHP & MySQL |
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មមមរៀនទី៥: PHP- Array
1. What Is an Array?
ែបក្ក្៏បានសាគល់រច
ួ មក្ម

ើយែណពី variable ំដលរត្ូវមគមរបើ មដើ មផីផុក្នូ
ធ
វត្ណ នលមផេងៗ ។

មោយីរមរបើរបាស់ variable ែបក្ក្៏ោចបមងកើត្ជា script មោយរបត្ិបត្ឋិីរ ឬ បងាាញជា ពត្៌
មានមផេងៗមៅរាល់មពលំដលែបក្ត្ណមអើរីរវា បុំនឋគួរមោយ
មសាក្សាឋយ មោយែបក្ោច រក្ាទុ ក្នូ វត្ណ នលំត្មួ យបុ មណាតោះក្បុងមពលំត្មួ យ និ ង ក្បុង
variable មួយ ។

Array គឺជា variable ពិមសសំដលែនុញ្ជដត្មោយែបក្ ផធុក្នូ វត្ណនលបានមរចើនមៅក្បុង

variable មួយ ។ រាល់ត្ណនលនិ មួយៗរត្ូវបានរក្ាទុ ក្មៅក្បុង index របស់ array ំដលោច ជា
មលែ ឬ ជា ត្ួែក្េរ ។ ជា default ធាត្ុរបស់ array ំដលជា index គឺចាប់មផឋើមពីមលែ ០ ។
ម

ត្ុែីបា
វ នជារត្ូវមរបើរបាស់ array ?

របសិនមបើែបក្មានត្ណនលចណនួន ៥ ំដលរត្ូវរក្ារទុក្ មាំោះែបក្របាក្ដជារត្ូវបមងកើត្ variable
ចណនួនរបាណផងំដរArray គឺ flexible មររោះវាោចផធុក្ត្ណនលបានពី រ ឬ ពី ររយ ត្ណ នល មោយពុណ
មានីរមងកើត្នូវvariableថីមទៀត្ម

ើយ array ក្៏ោចមោយែបក្មធវើីរជា

មួយត្ណនលរបស់ វា បានយាងងាយ ដូចជា ីរ loop ធាត្ុរបស់ array និមួយៗ ឬ ត្ណរាបធាត្ុ
របស់វាមៅលណោប់ននមលែមរៀង ឬ ជាត្ួែក្េរ មៅតាមីរក្ណ នត្់ មៅក្បុង system របស់ែក្
ប ។
ខាងមរីមគឺជាីរបងាាញនូវធាត្ុរបស់ users array ំដលមានធាត្ុទី៤ ជា index ទី ៣ នន
users ។

PHP ក្៏បានផឋល់នូវលទនភាពមដើមផីមរៀបចណនូវ indexed របស់ array មោយីរមរបើរបាស់ទាណង
មលែ និង ែក្េរផងំដរ។
2. Creating Arrays . ែបក្ោចបមងកើត្នូវ array variable មោយមរបីិវ ិធីពីរយាងគឺ ីរមរបើ
របាស់ array() construct ឬ ីរមរបើរបាស់នូវសញ្ជដ square brackets ( [ ] ) ។ 2.1 Defining
Arrays with the array() Construct.
array()construct វាមានសារៈរបមយាជន៍មៅមពលំដលែបក្ចង់ផឋល់ត្ណនលមរចើនមៅមោយ
array ក្បុងមពលំត្មួ យ។
ខាងមរីមគឺឧទា

រអ៍ននីរបមងកើត្ array មួយំដលមានម

ោះថា $users ម

ើយមយើង

បានផឋល់ត្ណនលជា string ចណនួនបួន
ត្ណនលមៅមោយវា ។
$users = array (―Sok‖, ―Sao‖, ―Mata‖, ―Mesa‖);
ឥឡូវមនោះែបក្ោចយក្ធាត្ុ របស់ $users មក្មរបើរបាស់មោយីរមរបើរបាស់ index របស់
array
print $users[2];
លទនផលននឧទា

រអ៍ខាងមលើនឹង បងាាញជាែក្េរ Mata ំដល index របស់វាម

បានោក្់មៅចមាំលោះ square brackets ( [2] ) បាំធប់ពីម

ើយរត្ូវ

ោះរបស់ array ( $users ) ។

2.2 Defining or Adding to Arrays with the Array Identifier.
ែបក្ោចបមងកើត្ array ថី ឬ បំនទមត្ណនលមៅមោយ array បានមោយីរមរបើរបាស់នូវ array
Identifier ។

array identifier គឺ ជាបនឋណុនន squre brackets និង index របស់វា ជាមលែ ឬ ជាម
មរីមជា ឧទា

ោះ។ខាង

រអ៍ននីរបមងកើត្ $users array មោយមរបើ វ ីធី សាស្ដសឋមួយមផេងមទៀត្ ។

$users[] = ‖ Sok‖;
$users[] = ‖ Sao‖;
$users[] = ‖ Dara‖;
$users[] = ‖ Mesa‖;
ឧទា

រអ៍ខាងមលើមិនទាមទារមោយែបក្ោក្់នូវត្ណនលមលែំដលជា index មៅចមាំលោះ

square Brackets មាំោះមឡើយ មររោះ PHP នឹងផឋល់ត្ណនល index មោយសវ័យរបវត្ឋិមៅមោយ
array ។ មាងវ ិញមទៀត្ែបក្ក្៏ោចោក្់ នូវត្ណ នលជា index របស់ array បានផងំដរ បុំនឋមិន
មានីរាណរទ មោយមធវើំបបមនោះមាំោះមទសូមពិនិត្យមមើល ីរសរមសរក្ូដខាងមរីមៈ
$users[0] = ―Phanit‖; .
$users[200] = ―Ratana‖;
Array ខាងមលើមានធាត្ុរត្ឹមំត្ពីរបុមណាតោះ បុំនឋ index ចុងមរីយរបស់វាគឺជា index ទី ២០០
PHP នឹងមិនក្ណនត្
ត្ណនលធាត្ុមៅមោយ index ំដលមៅចមាំលោះ មាំោះមឡើយ ំដលមធវើមោយ មានីរភាន់រចឡណ
មៅមពល ំដលចង់ ពាយាមយក្ធាត្ុ ំដលមានក្បុង array មាំោះមក្មរបើ ែអៈមពលំដល
ែបក្ចង់មរបើនូវ ធាត្ុរបស់ វា ណាមួយមៅតាមចិត្រឋ បស់ែក្
ប ។ សណរាប់ីរបមងកើត្ array ែបក្ោច
មរបើ នូវ array() contstruct រួច មរបើនូវ array identifier មដើមផីបំនទមនូវធាត្ុថμីីមទៀត្ក្៏បាន ។
សូមពិនិត្យឧទា

រអ៍ខាងមរីម ៖

$users = array (―Sok‖, ―Sao‖, ―Mata‖, ―Mesa‖); .
$users[] = ―Menear‖; .
3. Populating an Array with array_fill() .របសិនមបើែបក្ចង់ោក្់នូវត្ណនលជា default មៅ
ចមាំលោះនន index array មាំោះែបក្របំ

លជាមរបើនូវ array() function ដូចខាងមរីម ។

$member = array (―cambodia‖, ―cambodia‖, ―cambodia‖,‖cambodia ―); .ឬ ែបក្ោចមរបើ
របាស់នូវ array មាងមទៀត្ដូចជា
$member[] = ―Cambodia‖; .

$member[] = ―Cambodia‖; .
$member[] = ―Cambodia‖;.
$member[] = ―Cambodia‖; .
PHP បានផឋល់នូវ function មដើមផីមោោះស្សាយនូវបញ្ជ
ា មនោះមោយមរបើនូវ array_fill() function
ំដលត្ណរវូ មោយែបក្ផឋល់នូវ arguments ចណនួន៣សណរាប់ function មនោះ ទី ១គឺជាត្ណនល index
ំដលចាប់មផឋើម
ទីពីគឺជា ចណនួនធាត្ុំដលែបក្ចង់បាន ម

ើយ argument ទី ៣ គឺជាត្ណនលំដលែបក្រត្ូវផឋល់មោ

យជាធាត្ុរបស់Array ។
មោយីរមរបើរបាស់នូវ array_fill() function ែបក្ោចសរមសរនូវបណំអក្ក្ូដខាងមលើមឡើង
វ ិញ ដូ ចខាងមរីម ៖
$member = array_fill( 0, 4, ―Cambodia‖ ); .
ឧទា

រអ៍ៈ ២៤

<?
$member = array_fill(0,4,‖Cambodia‖);
$member[] = ―Malaysia‖;
print $users[2];
?>
4. Associative Arrays .
Assosciate array គឺជា array ំដលមរបើរបាស់នូវ index ជាែក្េរមៅ ចមាំលោះ squqre braketsែបក្
ោចបមងកើត្នូវ assosciate array មោយ array construct( array() )ឬ array identifier (array[])
ឧទា

រអ៍

$character = array(―name‖ => ―Sok‖, .
―occupation‖ => ―Student‖,
―age‖ => 12,
―Adr‖ => ―Phnom Pehn‖ );

ឥឡូវមនោះមយើងោចមរបើរបាស់នូវធាត្ុ array របស់ $character ដូចខាងមរីមៈ
print $character[‗occupation‘]; .
keys ំដលមៅក្បុង assosciate array គឺជា string ដូមចបោះ engine នឹងបងាាញរបាយីរអ៍ error

របសិនមបើ keys នន array មិនមាន quoted ។ ដូមចបោះែបក្គួរំត្មរបើនូវ quotation marks មៅមពល
ំដលែបក្មរបើkeys នន array ជា string ។
print $character[occupation]; // មិនរត្ឹមរត្ូវ
print $character[―occupation‖]; // រត្ឹមរត្ូវ
របសិនមបើ key រត្ូវផធុក្មៅក្បុង variable មាំោះ ែបក្មិនចាណបាច់រត្ូវមរបើ quotation mark មាំោះ
មឡើយ ។

$occ = ―occupation‖; .
print $character[$occ]; // រត្ឹមរត្ូវ
4.1 Directly Defining or Adding to an Associative Array . ែបក្ោចបមងកើត្ ឬ បំនទម
ម

ោះ/ត្ណនល មៅមោយ associate array មោយីរផឋល់នូវត្ណនលមៅមោយម

ោះននធាត្ុ

របស់ array ដួចខាងមរីម ។
$character[―name‖] = ―sok‖; .
$character[―occupation‖] = ―Programmer‖; .
$character[―age‖] = 30; .
$character[―address‖] = ―Phnom Penh‖;.
5. Getting the Size of an Array .
count() function ផឋល់នូវចណនួនធាត្ុរបស់ array ំដលមាន បណំអក្ក្ូដខាងមរីមមយើងបាន
មរបើរបាស់ នូវ count()function មដើមផីយក្ធាត្ុចុងមរីយនន array $users មក្មរបើ ។
$users = array (―Sambath‖, ―Ratana‖, ―Davy‖, ―Ryda‖ ); .
print $users[count($users)-1]; .
ឧទា
<html>

រអ៍ ២៦

<body>
<head>
<title>Getting size of array</title>
<body>
<h2>Getting size of array</h2>
<?php
$users[]=‖Sok‖;
$users[]=‖Som‖;
$users[]=‖Mom‖;
$users[]=‖Mab‖;
print ―<br/>‖.count($users);
?>
</body>
</html>
ចណណាណ ៖ count() ផឋល់ត្ណនលននចណនួនសរុបរបស់ធាត្ុ array មិនំមនជាត្ណនលនន index ចុង
មរីយមាំោះមទ ។
ឧទា

រអ៍ខាងមរីមមនោះគឺីរបមងកើត្ array មោយីរផឋល់នូវ index មៅមោយ array

មោយែលួនែបក្
$users[35] =‖Sok‖;
$users[52] =‖Som‖;
$users[890] =‖Mom‖;
$users[52]=‖Mab‖;
count() មៅំត្ផឋល់នូវចណនួនសរុបននធាត្ុ array ដំដល គឺមានចណនួន ៤ ធាត្ុ ។ ម

ើយែបក្ក្៏

ោចទទួលនូវ
ធាត្ុរបស់ array ចុងមរីយបានមោយីរមរបើនូវ end() function ំដលទាមទាររត្ឹមំត្
argument

មួយ បុមណាតោះ ។ ឧទា

រអ៍ print end($users);

6. Looping Through an Array . foreach statement គឺ ជាវ ិធី សាស្ដសឋមួយយាងរបមសើរមដើ មផី
loop រាល់ធាត្ុនិមួយៗំដលមានមៅ ក្បុង array ។
ែបក្ោចមរបើរបាស់នូវ foreach statement ដូចខាងមរីម ៖
foreach( $arr as $temp )
{
//………….
}.
$arr គឺជា array ំដលែបក្រត្ូវ loop ម

ើយ $temp គឺជា variableំដលែបក្នឹងរត្ូវរក្ារទុក្ជា

បមណា
ឋ ោះោសនប នូវធាត្ុនិមួយៗ ក្បុងរា loop ។ ក្ូដខាងមរីមគឺជាីរបមងកើត្ array មួយ
ម

ើយមយើង មរបើ foreach statement មដើមផីយក្ធាត្ុនិមួយៗមក្ បងាាញមលើ browser ។

ឧទា

រអ៍ ២៦

<html>
<head>
<title>Looping throught array</title>
</head>
<body>
<h2>Looping througth array</h2>
<?php
$users = array (―Sok‖, ―Som‖, ―Mab‖, ―Mab‖ );
foreach ( $users as $val )
{
print ―$val<br />‖;
}
?>

</body>
</html>
ឧទា

រអ៍ ២៧

<html>
<head>
<title>Looping throught array</title>
</head>
<body>
<h2>Looping througth array</h2>
<?php
$users[]=‖Sok‖;
$users[]=‖Som‖;
$users[]=‖Mom‖;
$users[]=‖Mab‖;
foreach( $user as $val )
{
print ―$val<br/>
}
?>
</body>
</html>
6.1 Looping Through an Associative Array .
មដើមផីមរបើ របាស់នូវ foreach statement ជាមួយ assosciat array ទាណង keys និង values ែបក្ោច
មរបើរបាស់ជាមួយនឹង foreach statement ដូចខាងមរីម ៖
foreach( $arr as $key=>$value ) .
{

//…..
}
$arr គឺជា array ំដលមយើងនឹងរត្ូវ loop ម
ជាបមណា
ឋ ោះោសនប ម

ើយ $key គឺជា variable ំដលផធុក្នូវ key និមួយៗ

ើយ $val គឺជា variable ំដលផធុក្នូវ value របស់ array និមួយៗជា

បមណា
ឋ ោះោសនបក្ុងរា
ប
loop មឋងៗ ។
ឧទ

រអ៍ ២៨

01: <html>
02: <head>
03: <title>Looping thought associate array</title>
04: </head>
05: <body>
06: <h2> Looping thought associate array</h2>
07:
08: <?php
09:
10: $character = array (―name‖ => ―Sao‖,
11: ―occupation‖ => ―Student‖,
12: ―age‖ => 12,
13: ―Adr‖ => ―Phnom Pehn‖);
14:
15: foreach ( $character as $key=>$val )
16: {
17: print ―$key = $val<br />‖;
18: }
19:
20: ?>

21:
22: </body>
23: </html>
Arrayំដលបានបមងកើត្មៅបាំធត្់ទី១១ ម

ើយមរបើរបាស់នូវ foreach statement មៅបាំធត្់ទី

១៥
មដើមផី loop នូវធាត្ុំដលជាត្ណនល និង key របស់វា ។ រាល់ key និ មួយរត្ូវបានផធុក្មៅក្បុង

variable ំដល ផឋល់មឈμី ីោះមោយថា $key និង រាល់ value និ មួយៗរត្ូវបានផធុក្មៅក្បុង
variable ំដលផឋល់មឈμី ីោះថា $val
ម

ើយរត្ូវបានបងាាញជាលទនផលមៅីន់ browser មៅបាំធត្់ទី ១៧ ។

7. Joining Two Arrays with array_merge() .
array_merge() មានត្ួាំទី ផណុន
គ ូ វធាត្ុរបស់ array ពីរ ឬ array មរចើ នបញ្ូជ លាប រួចផឋល់ជា Array
ថμីីមួយមទៀត្ំដលជាបនឋណុននធាត្ុ array ទាណងែស់មាំោះ។ ឧទា
ឧទា

រអ៍ខាងមរីមគឺជា

រអ៍នន ីរបមងកើត្នូវ array ពីរ គឺ array $arr1 និង array $arr2 ម

ើយមធវើីរបញ្ូច លាប

រវាងធាត្ុនន array ទាណងពីររួចផឋល់ត្ណនលទាណងមាំោះមៅមោយ $arr3 បាំធប់មក្ loop រាល់ធាត្ុ
ំដលមានមៅក្បុង $arr3 ។
ឧទា

រអ៍ ២៩

array_merge.php .
<html>

<head>
<title>Joining Two array with array_merge()</title>
</head>
<body>
<h2>Using array_merge()</h2>
<?php
$arr1 = array(―a‖, ―b‖, ―c‖);
$arr2 = array(1,2,3);
$arr3 = array_merge( $arr1,$arr2 );
foreach ( $arr3 as $val )
{
print ―$val<br />‖;
}
?>
</body>
</html>
$arr3 array ផធុក្នូវរាល់ធាត្ុំដលមានមៅក្បុង $arr1 និង $arr2 array ។ foreach statement
នឹងបងាាញនូ វបនឋណុននធាត្ុ array ( ‗a‘, ‗b‘, ‗c‘, 1, 2, 3 ) ជាមួយនឹង <br/> មៅចមាំលោះធាត្ុនិមួ
យៗ ។

8. Adding Multiple Variables to an Array .
array_push()ទទួលយក្នូវ array និង ត្ណនលមផេងពី parameters ំដលត្ណនលទាណងមាំោះ គឺជា
ធាត្ុ ំដលនឹងរត្ូវបំនទមមៅមោយ array ។ array_push() function មិនមានលក្ខអៈដូច
array_merge() មាំោះមទ ពីមររោះ array ំដលបញ្ូជ នមៅជា argument ដណបូងនឹងរត្ូវំរបរបួល
ម

ើយ array_push() នឹ ង ផឋល់មក្វ ិញនូវត្ណ នលសរុបទាណងែស

ី់ំដលមានមៅក្បុង array មាំោះវ ិញ ។
ឧទា

រអ៍ ៣០

01: <html>
02: <head><title>Adding Muliple variables to an Array</title></head>
04: <body>
05:
06: <?php
07:
08: $arr1 = array (―a‖, ―b‖, ―c‖);
09: $total = array_push( $arr1,1,2,3);
10: print ―There are $total elements in \$arr1 ―;
11:
12: foreach ( $arr1 as $val )
13: {
14: print ―$val<br/>‖;
15: }
16:
17: ?>
18:
19: </body>
20: </html>
ឥឡូវមនោះ $arr1 បានបំនទមនូវធាត្ុជា integer ចណនួនបីធាត្ុ ំដលបានមក្ពីីរមរបើរបាស់នូវ
array_push() function ដូមចបោះ $arr1 ផធុក្នូវត្ណ នលសរុបចណ នួន ៦ ធាត្ុម ើយរត្ូវបាន បងាាញនូវ
ធាត្ុនិមួយៗមៅីន់ browser មោយក្ូ ដំដលមានមៅក្បុង foreach statement ។

ចណណាណៈ មយើងបានមរបើនូវ backslash មពលំដល print ជា string ―——\$arr1‖ មៅបាំធត្់ទី ១០
របសិនមបើែបក្មរបើនូវ និមិត្ឋសញ្ជដមៅពីមុែរក្យ ឬ ឃ្លលណាមួយមាំោះ PHP នឹ ងបញ្ូច លជាត្ណ
នលមៅ មោយ មៅតាមម

ោះ variable ។ ឧទា

រអ៍ ខាងមលើមយើងចង់បងាាញនូវ string

‗$arr1‘ ំដលមិនំមនជា ត្ណនលរបស់ variable មាំោះមទ ដូមចបោះមដើមផី print នូវ special character
($) មយើងរត្ូវំត្មរបើនូវ backslash (\)
មៅពីមុែ ។ របសិនមបើែក្
ប ចង់បំនទមធាត្ុមៅមោយ array ម

ើយជាធាត្ុដណបូងមទៀត្មាំោះ ែបក្

ោចមរបើរបាស់ជាមួយនឹង array_unsift() ។
ឧទា

រអ៍ ៣១

<html>
<head>
<title>Using array_unsift() </title>
</head>
<body>
<h2>Using array_unsift()</h2>
<?php
$arr1 = array (―a‖, ―b‖, ―c‖);
$total = array_unshift( $arr1, 1, 2, 3 );
print ―There are $total elements in \$arr1 ―;
foreach ( $arr1 as $val )
{
print ―$val<br/>‖;
}
:
?>
</body>
</html>
ឥឡូវមនោះ $arr1 array ផធុក្នូវត្ណនល 1, 2, 3, ―a‖, ―b‖, ―c‖ ។
9. Removing the First Element of an Array with array_shift() .

array_shift() មានត្ួាំទីយក្មចញនូវធាត្ុទីមួយនន array ។សូមពិនិត្យ ឧទា
មៈ
ឧទា

រអ៍ ៣២

<html>
<head>
<title>Remove first array element with array_shift()</title>
</head>
<body>
<h2>Using array_shift()</h2>
<?php
$user=array(―M‖,‖U‖,‖T‖,‖H‖);
$total=count($user);
echo ―Before use array_shift() threre are $total element<br/>‖;
foreach($user as $val)
{
echo ―$val <br/>‖;
}
array_shift($user);
$total=count($user);
echo ―after use array_shift() there are $total element</br>‖;
foreach($user as $val)
{
print ―$val <br/>‖;
}
?>>

រអ៍ខាងមរី

</body>
</html>
10. Slicing Arrays with array_slice() .
array_slice() ែនុញ្ជដត្មោយែបក្ទាញយក្ចណនួនននធាត្ុ array ំដលទាមទារមោយែបក្ផឋល់
នូវ
argument ចណនួនបី ទីមួយគឺជា array variable ទី ២ជាទីតាណំដលរត្ូវចាប់មផឋើមយក្ និងទីបី គឺជា
ចណនួន ធាត្ុ របស់ array ំដលរត្ូវីរម

ើយ argument ទីបីមនោះគឺ (optional) របសិនមបើែបក្ មិន

មរបើនូវ argument មនោះមទ array_slice() និងចាប់យក្នូវធាត្ុទាណងែស់នន array ចាប់ពីទីតាណង
ំដល ែបក្បានផឋល់ជាត្ណ នលមៅ ក្បុង argument ទី១មក្។
ឧទា

រអ៍ ៣៣

<html>
<head><title>Using array_slice()</title>
</head>
<body>
<h2>Using array_slice()</h2>

<?php
$first = array (―a‖, ―b‖, ―c‖, ―d‖, ―e‖, ―f‖);
$second = array_slice($first, 2, 3);
foreach ( $second as $val )
{
print ―$val<br />‖;
}
?>
</body>
</html>
ក្ូដំដលបមងកើត្មៅឧទា

រអ៍ ៣៣ នឹងបងាាញនូវលទនផល „c‘, ‗d‘, និង „e‘ ំដលជាធាត្ុ

របស់
$secend បាំធប់ពីមរបើនូវ array_slice() មោយយក្ធាត្ុទាណងែស់របស់ $first ។
11. Sorting Arrays .
11.1 Sorting Numerically Indexed Arrays with sort() .sort() ទទួលយក្នូវ argument មួយ
ំដលជា array ម

ើយមធវើីរត្ណមរៀបវាមៅតាមលណោប់ននត្ួ ែក្េរឬពីត្ូចមៅធណ ឧទា

រអ៍

៣៤ គឺជាីរបមងកើត្ array មោយផឋល់នូវត្ណនលជា string មៅមោយបាំធប់មក្មយើងមរបើ sort()
មដើមផីត្ណមរៀបធាត្ុទាណងមាំោះពី A-Z ឬ ពីត្ូចមៅធណ រួចបងាាញជាលទនផលមៅីន់ Browser ។
សូមពិនិត្យក្បុងឧទា

រអ៍ ៣៤

<html>
<head><title> sorting array with sort() function</title>
</head>
<body>
<h2>Using sort() function </h2>
<?php
$s_array = array (―Bayon‖, ―Taprom‖, ―Angkor‖, ―Presh vihear‖);

sort( $s_array );
foreach ( $s_array as $var )
{
print ―$var<br />‖;
}
?>
</body>
</html>
ែបក្ក្៏ោចផ្ទលស់បូរនូ
ឋ វលណោប់ ននីរត្ណ មរៀបធាត្ុ របស់ array ពីលណោប់ ត្ូ ចមៅធណ ឬ ពីលណោប់ធណ
មៅត្ូចវ ិញមោយីរមរបើនូវ rsort()។ សូមក្ុណពាយាមមរបើ sort()ឬ rsort() ជាមួយ associate
array ពីមររោះ វានឹងមធវើមោយែបក្បាត្់បង់នូវ key របស់ array ។
11.2 Sorting an Associative Array by Value with asort() .
assort() ទទួលយក្ argument ំដលជារបមភទ associate array ម

ើយមធវើីរត្ណមរៀបត្ណនល របស់

array មាំោះពី A-Z ឬ ជាត្ណនលមលែ ពីត្ូចមៅធណ ោស្ស័យមៅមលើរបមភទននត្ណនល ។
ឧទា

រអ៍ ៣៥

<html>
<head><title> sorting an associate array by value with assort() </title>
<head>
<body>
<h2>sorting an associate array by value with assort()</h2>
<?php
$first = array(―Cocacola‖=>3,‖Pepsi‖=>2,‖Fanta‖=>1);
echo ―<b>an associate Array before use asort </b> <br/>‖;
foreach ( $first as $key => $val )
{
print ―$key = $val<br />‖;

}
echo ―<b>an associate Array after asort </b><br/>‖;
asort( $first );
foreach ( $first as $key => $val )
{
print ―$key = $val<br />‖;
}
?>
</body>
<html>
សណរាប់ីរបឋូរលណោប់ននីរត្ណ មរៀបពី ត្ូចមៅធណ ឬ ពី ធណមៅត្ូ ច ែបក្ោចមរបើ រនូ វ arsort() ។

11.3 Sorting an Associative Array by Key with ksort() .
ksort() ទទួលនូវ argument ំដលជា associate array ម

ើយមធវើីរត្ណមរៀបត្ណនល របស់វា និមួ

យៗមៅតាមលណោប់ពី A-Z ឬ ជាមលែ ពីធណមៅត្ូច មោយោស្ស័យមៅមលើ key របស់ array
មាំោះ ។
ឧទា

រអ៍ ៣៦

<html>
<head><title> sorting an associate array by key with assort() </title>

<head>
<body>
<h2>sorting an associate array by key with kssort()</h2>
<?php
$first = array(―Cocacola‖=>3,‖Pepsi‖=>2,‖Fanta‖=>1);
echo ―<b>an associate Array before use ksort </b> <br/>‖;
foreach ( $first as $key => $val )
{
print ―$key = $val<br />‖;
}
echo ―<b>an associate Array after use ksort </b><br/>‖;
ksort( $first );
foreach ( $first as $key => $val )
{
print ―$key = $val<br />‖;
}
?>
</body>
<html>
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មមមរៀនទី៦: PHP- Object
1. What Is an Object ?
Object គឺជា បអណុឋ នន variables និង functions ំដលឋិ ត្មៅក្បុង template ពិមសសមួយំដល
មគមៅថា class ។ object លាក្់ នូវត្ណ មអើរីរំដលមានមៅខាងក្បុង ពី ីរមរបើ របាស់វា
មោយផឋល់ជា Interface សណរាប់មោយែបក្បញ្ូជ ននូវ បញ្ជ
ជ រមដើ មផីទទួ លពត្៌មានរត្លប់ មក្វ ិញ
។ interface ទាណងមាំោះ គឺជា Function ពិមសសំដលមគមោយម

ោះ methods ម

ើយរាល់

methods ទាណងែស់នន object គឺរត្ូវំត្ Access មៅីន់ special variable មៅថា properties។
គុអសមផត្ឋិរបស់ object-oriented code គឺផឋល់នូវីរីត្់បនទយីរសរមសរក្ូដ ដំដលៗ
ពីមររោះ class ំដលបាន
បមងកើត្ ជា object មានភាពងាយស្សួលយក្មៅមរបើរបាស់ពី project មួយមៅីន់Project មួយ
មផេងមទៀត្ ។ បំនទមពីមនោះវាមានលទនភាពបមងកើត្ នូវ child classes ំដល inherit ម

ើយនឹង

Override នូវលក្ខអៈមផេងៗពី parents class ។
2. Creating an Object
មដើមផីបមងកើត្ object មួយែបក្រត្ូវំត្មរៀបចណនូវ template មួយមដើមផីមោយវាោច instantiated
ំដល template មនោះគឺជា class មៅក្បុងភាសា PHP មដើមផីរបីស class មួយែបក្រត្ូវំត្មរបើ
class Keyword ។
class Person
{
// a very minimal class
}
Person class គឺជាមូលោឌនដ៏សណខាន់មួយំដលែបក្ោច instantiate រាល់ត្ណនល និមួយៗពី
PersonObject ។ មដើមផីបមងកើត្ instance មួយនន object ែបក្រត្ូវំត្មរបើ new statement ។
$obj1 = new Person(); .
$obj2 = new Person(); .
print ―\$obj1 is an ―.gettype($obj1).‖<br />‖; .
print ―\$obj2 is an ―.gettype($obj2).‖<br />‖; .

ែបក្ោច test នូវ $obj1 និង $obj2 ជាមួយនឹង gettype() function ។ gettype function ទទួលត្ណ
នលVariable និមួយៗម

ើយផឋល់ជា string មក្វ ិញំដលរបាប់ ែបក្ែណ ពីែីំវ ដលែបក្ក្ណពុងំត្មធវើ

ីរជាមួយ ។
3. Object Properties
Object ំដល access មៅីន់ special variable រត្ូវបានមគមៅថា properties ។ ែបក្ោច
របីស នូវ special variable ទាណងមាំោះបានមៅរគប់ទីក្ំនលងទាណងែស់នន class បុំនឋមដើមផីមោ
យ មានភាពងាយស្សួលែបក្គួរំត្របីស់វាមៅខាងមលើ ។ សណរាប់ property មួយវាោចជា
value ឬ ជា array ឬ ជាObject មផេងៗ ។
class Person .
{
var $name = ―Vichet‖; .
}
មយើងបាន declared នូវ variable ជាមួយនឹង var keyword ំដលមនោះគឺ ជាវ ិធីសាស្ដសឋ ំត្មួ យ
គត្់មដើមផី declare នូវ property មួ យមៅក្បុងភាសា PHP 4 មយើងនឹងម
របស់ PHP 5 មៅឧទា

ើញពីលក្ខអៈបំនទម

រអ៍មរីយៗមទៀត្ ។ ដូមចបោះរបសិនមបើែក្
ប ចង់សរមសរក្ូដមោយ

compatible ជាមួយ PHP 4 មាំោះ ែបក្រត្ូវំត្មរបើ var keyword។ ឥឡូវមនោះ Person objet ំដល
បានបមងកើត្ គឺ មាន ផធុក្នូវ property មួយ ំដលមោយម

ោះថា $name ជាមួយនឹងត្ណនលរបស់

វាគឺ ―Vichet‖ ។ ែបក្ោច access នូវ property មនោះ ពីខាងមរៅ object និ ងមធវើីរផ្ទលស់បូរឋ ត្ណ នល
របស់វាមោយ មរបើឧទា

រអ៍ ៣៧ ។

<?
class Person >
{
var $name = ―Vichet‖; >
}
$obj1 = new Person(); >
$obj2 = new Person(); >
$obj1->name = ―Soporn‖; >
print ―$obj1->name<br />‖; >

print ―$obj2->name<br />‖; >
?>
( -> ) operator មនោះែនុញ្ជដត្មោយែបក្មធវើីរ access ឬ ផ្ទលស់បូរនូ
ឋ វត្ណនលរបស់ properties នន
Object ។ មយើងបានផឋល់នូវត្ណនល “Soporn‖ មៅមោយ $name property តាមរយៈ $obj1>name ។
4. Object Methods . Method គឺជា function ំដល defined មៅក្បុង class ។ រគប់ object ំដល
បាន instantiatedពី class ំត្ងំត្មាន method‟s ជានិចច មយើងនឹងបំនទមនូវ method មួយមៅ
មោយ Person class មៅ
ឧទា

រអ៍ ៣៨ ។

01: <?php
02:
03: class Person
04: {
05: var $name = ―Vichet‖;
06:
07: function getName()
08: {
09: return ―Ratana‖;
10: }
11:
12: }
13:
14: $person = new Person();
15: print $person->getName();
16: // outputs ―Ratana‖
17: ?>

ដូចំដលែបក្បានជួបរបទោះមក្ម

ើយែណពី method ននឧទា

រអ៍ ៣៧ ំដលមមើលមៅវាមាន

លក្ខអៈ ដូចាបមៅនឹង function ធមμតាំដរ ។ ែបក្ោច call object method មោយីរមរបើ
របាស់និមិត្ឋ សញ្ជដ ( -> )។ method ំដលបាន access មៅីន់ member variables នន class
ខាងមលើបាន return នូវ string ―Ratana‖ ំដលមនោះមិនំមនជាីរែនុវត្ឋន៍ំដលរត្ឹមរត្ូវ មាំោះ
មទ method គួរំត្ return ត្ណនលំដល copy ពី $name property នឹង មិនំមនជា string literal។
ែបក្ក្៏បានសាគល់ រួច មក្ម

ើយែណពីីរaccess a property ពីខាងមរៅ object បុំនឋមត្ើរត្ូវមធវើ

យាងណាមដើមផី refer វាមៅខាងក្បុង class ែលួនឯង? សូមពិនិត្យមមើលឧទា
5. Accessing a Property from Within a Method .
ឧទា

រអ៍ ៣៩

01: <html>
02: <head><titile>Accessing a property from within a method</title>
03: </head>
04: <body>
05: <h2>Accessing a property from within a method</h2>
06:
07: <?php
08:
09: class Person
10: {
11: var $name = ―Thary‖;
12:
13: function getName()
14: {
15: return $this->name;
16: }
17: }
18:

រអ៍ ៣៩ ។

19: $person = new Person();
20: $person->name = ―Bopha‖;
21: print $person->getName();
22: //outputs ―Bopha‖
23: ?>
24: </body>
25: </html>
Class ំដលបានបមងកើត្ក្បុងឧទា

រអ៍ ៣៩ មយើងបានមរបើរបាស់នូវ special variable $this

មដើមផី refer មៅីន់ current instantiated object មៅបាំធត្់ទី ១៥ គឺ $name ។ object ំដល
refer មៅ ីន់ ែលួនឯងរត្ូវំត្មរបើ $this variable ភាជប់ជាមួយសញ្ជដ ( -> ) មោយីរមរបើវ ិធី
មនោះែបក្ោច accessរាល់ property ឬ method ំដលឋិ ត្មៅក្បុង class ែលួនឯង។ ែបក្ោចគិត្ថា
ចង់មោយ object មាននូវត្ណនលនន $name property មផេងៗាប មោយែបក្ោចមធវើីរមរៀបចណនូវ
ត្ណនលរបស់ $name property ដូ ចំដលបានែនុ វត្ឋន៍មៅក្បុងឧទា

បមងកើត្ជាmethod សណរាប់មធវើីរជាមួយវាដូ ចមានបងាាញក្បុង ឧទា

រអ៍ ៣៩ ឬ ែបក្ោច
រអ៍ ៤០ ។

6. Changing the Value of a Property from Within a Method .
ឧទា

រអ៍ ៤០

01: <html>
02: <body>
03: <head><title>Changing the value of a property from within a method</tile>
04: </head>
05: <body>
06: <h2>Changing the value of a property from within a method</h2>
07:
08: <?php
09:
10: class Person
11: {

12: var $name = ―tepy‖;
13:
14: function setName( $n )
15: {
16: $this->name = $n;
17: }
18:
19: function getName()
20: {
21: return $this->name;
22: }
23: }
24:
25: $person = new Person();
26: $person->setName(―darya‖);
27: print $person->getName();
28: // outputs ―darya‖
29:
30: ?>
31:
32: </body>
33: </html>
$name propertyនន object ចាប់មផឋើមមោយត្ណនល string ―tepy‖មៅបាំធត្់ទី១២ បុំនឋបាំធប់ពី
setName() method រត្ូវបានមៅមៅបាំធត្់ទី 26 ត្ណ នលរបស់វារត្ូវបានបឋូរមៅជា “darya‖ វ ិញ

។ Object គឺមានលទនភាពផ្ទលស់បូរនូ
ឋ វ property របស់ែួនឯងបាន
ល
ម ើយសណរាប់ីរបញ្ូជ ននូ វ
arguments មៅីន់ method វ ិញគឺែបក្ោចមរបើ នូវវ ិធី ដូចំដលែបក្ែនុវត្ឋន៍វាជាមួយ function
ធមតាំដរ ។

7. Object Constructors . មៅឧទា

រអ៍មុនមយើងបានមរបើរបាស់ method មួយម

ោះថា

setName() មដើមផីមធវើីរផ្ទលស់បូរត្ណ
ឋ នលរបស់ $name property មាងវ ិញមទៀត្ ីរផឋល់នូវត្ណនល

ត្ណបូងសណរាប់ $name property មៅក្បុង Class គឺ hard-code ។var $name = ―tepy‖; . របសិនមបើ
មយើងគិត្ថា $name property ផធុក្នូវត្ណនលមផេងៗាប រាល់មពលំដល instance នន Person class

មយើងោចមធវើមោយីន់ំត្របមសើរជាងមុនមោយីរ set $name property មៅមពលំដល
Object រត្ូវបាន initialize។ មយើងោចមរបើរបាស់ special function ំដលមគ មោយម

ោះថា

constructor មដើមផី set properties និងបណមពញីរងារមផេងៗ មៅតាម ត្ណរវូ ីរ ននីរងារ។
constructor គឺរត្ូវមៅមោយ សវ័យរបវត្ឋិមៅមពលំដល object រត្ូវបាន instantiated មោយ
ីរមរបើរបាស់ new keyword ។
ែបក្ោចបមងកើត្នូវ constructor តាមវ ិធីសាស្ដសឋពីរយាង ទី ១ គឺ constructor ំដលជា function
មានម

ោះដូច class ។ ឧទា

រអ៍ ៤១ នឹងបំនទមនូវ constructor សាមញ្ដ មួយមៅមោយ

Person Class ំដលក្ូដខាងមរីមមនោះមរបើរបាស់បានសណរាប់ំត្ PHP 5 បុមណាតោះ ។
ឧទា

រអ៍ ៤១ A Class with a Constructor

01: <html>
02: <head>
03: <title>A Class with a Construct</title>
04: </head>
05: <body>
06: <h2>A Class with a Construct</h2>
07:
08: <?php
09:
10: class Person
11: {
12: var $name;
13:
14: function Person($name=‖tepy‖)
15: {

16: $this->name = $name;
17: }
18: function setName( $n)
19: {
20: $this->name = $n;
21: }
22:
23: function getName()
24: {
25: return $this->name;
26: }
27: }
28:
29: $person = new Person(―darya‖);
30: print $person->getName ();
31: // outputs ―Darya‖
32:
33: ?>
34:
35: </body>
36: </html>
Person() constructor method បាំធត្់ទី14គឺរត្ូវបានមៅមោយសវ័យរបវត្ឋិមៅមពលំដលមយើង
Instantiate នូវ Person object បាំធត្់ទី២៩ មយើងក្៏បានមរៀបចណ នូវត្ណនល default មួយជា string
―tepy‖ ផឋល់មៅមោយ parameter ផងំដរ វាគឺជាីរជណនួសមោយ ែអៈំដលមយើងមិនបាន
ផឋល់ជា argument មៅមពលំដលមយើងបមងកើត្ Object។ PHP 5 បានបងាាញនូវ syntax ថីមួយ
មដើមផីបមងកើត្ constructor methods មោយជណនួស មោយ ីរមរបើរបាស់នូវ function ំដលមាន

ម

ោះដូច class មក្ជាីរមរបើ special syntax ថីគឺ__construct()ដូមចបោះមយើងោចមធវើីរផ្ទលស់

បឋូរបាំធត្់ទី៥នន
ឧទា

រអ៍ខាងមលើ មក្មរបើនូវ syntax ថមោយមធវើីរជណនួសនូវ function Person() មក្មរបើ

__construct() វ ិញ។
function __construct( $name=‖tepy‖) .
{
………….
}
8. Limiting Access to Object Properties .
PHP 4 មិនបានផឋល់នូវីរ ីរររសណរាប់ object properties មាំោះមទ Client code ោច getឬ
set objectproperties បានមៅតាមីរគិត្របស់ពួក្មគ។មានសណនួរសួរថាមត្ើមានបញ្ជ
ា ែវីមទក្បុង
ីរ ែនុវត្ឋន៍ ំបបមនោះ? វាមិ នមានជាបញ្ជ
ា ក្បុងីរមរបើ

របាស់នូវ Public accessible properties មាំោះមទ ំដល ជាទូមៅ វាជាីរែនុវត្ឋន៍សណរាប់ីរ
access មៅីន់ object ំដលមានលក្ខអៈត្ូច។ មៅឧទា
ម

រអ៍ខាង មរីមមយើងនឹងបាន

ើញ នូវលក្ខ័អឍមួយំដលក្ណអត្់នូវរពណំដនននីរ access មៅីន់ $name propertyរបស់

Person class ។
ឧទា

រអ៍ ៤២ Class with Public Properties

01: <?php
02: class Person
03: {
04: var $name;
05: var $pid;
06: var $personStr;
07:
08: function Person( $name=‖somphy‖, $pid=0 )
09: {

10: $this->name = $name;
11: $this->pid = $pid;
12: }
13:
14: function setName( $n )
15: {
16: $this->name = $n;
17: $this->$personStr=$this->name.‖ ―.$this->pid;
18: }
19:
20: function getName ()
21: {
22: return $this->name;
23: }
24: }
25: $person = new Person(―sovan‖,5233);
26: print $person->PersonStr();
27: // outputs ―sovan 5233‖
28: print ―<br />‖;
29: $person->name = ―makara‖;
30: ?>
PHP 5 ផឋល់នូវវ ិធី សាស្ដសឋមផេងមដើមផី declare នូវ properties របស់មយើងមោយីរជណនួសនូវ
Var keyword មក្មរបើនូវ keywords ថី មួយក្បុងចណមណាម keyword ទាណងបី ំដលមានលក្ខអៈ
ស្សមដៀង មៅនឹង programming Java មយើងនឹងបងាាញពីីរ declareនូវ property ថីមនោះមៅ
ក្បុងតារាងខាងមរីម

ដូមចបោះមយើងោចផ្ទលស់បូរឋ properties របស់មយើងំដលមានមៅក្បុងឧទា

រអ៍ខាងមលើមោយ

មរបើprivate ជណនួស មោយ var keyword វ ិញ ។
ex.
private $name; .
private $pid; .

ឥឡូវមនោះីរពាយាមផ្ទលស់បូរនូ
ឋ វត្ណ នលរបស់ $name property នន Person object មៅបាំធត្់ទី
៣០ នឹងបងាាញនូវ error message ដូចខាងមរីម ។
Fatal error: Cannot access private property Person::$name in c:\Inetpub\wwwroot\
classPrivateProperty.php on line 30 .
ដូមចបោះ Client coders រត្ូវំត្មរបើរបាស់នូវ setName() method មដើមផីមធវើីរំក្ំរបមៅមលើ ត្ណនល
របស់ $name property ។ មានមពលណាមួយែបក្របំ

លជាចង់មោយ child classes ោច

accsess មៅីន់ property ំដលមៅក្បុងមពលមាំោះែបក្គួ រំត្មរបើ នូវ protected keyword មររោះវា
ែនុញ្ជដត្ មោយែបក្ accesse វាពClass ំដលែបក្បាន derived ម

ើយមយើងនឹង បានម

ើញ វា

មៅក្បុងំផបក្មួយំដលនិយាយពី Inheritance ។
9. Limiting Access to Object Methods .លក្ខអៈសណខាន់នន object-oriented code គឺជា class
។ Object រត្ូវំត្ក្ណអត្់នូវមុែងារនិង Public interface មោយបានចាស់លាស់ មៅមពលែបក្
បមងកើត្នូវ methods មផេងៗ ។បណ ំអក្ំដលមានមៅក្បុង classគឺ ផុក្នូ
ធ
វមុែងារ មផេងៗ សណរាប់
ត្ណ
មអើរីរដូមចបោះែបក្គួរំត្លាក្់នូវមុែងារទាណងមាំោះពីពិភពខាងមរៅ។ សណរាប់ជាឧទា

រអ៍

ខាងមលើមយើង គួរំត្ បមងកើត្នូវ method សណរាប់ $personStr property ពីមររោះរាល់ត្ណមអើរី
រទាណងែស់របស់ $personStr រត្ូវបានផធុក្មៅក្បុង setName() method ។

function setName( $n )
{
$this->name = $n;
$this->$personStr=$this->name.‖ ―.$this->pid;
}.
ែបក្របំ

លជារត្ូវីរនូវ method មដើមផី reset នូវ string របស់ $personStr ដូមចបោះមយើងនឹង

បមងកើត្នូវ
Method ថីមួយសណរាប់ ផឋល់ត្ណនលមៅមោយ $personStr property ។
function setName( $n )
{
$this->name = $n;
$this->makePersonStr( $n, $this->code );
}
function makePersonStr( $string , $code)
{
return $this->personStr = ―$string $code‖;
}
ឥឡូវមនោះមយើងមៅំត្មានបញ្ជ
ា មៅមឡើយជាមួ យនឹ ង method របស់មយើង ពីមររោះ client
code មៅំត្ោចAccess នូវ makePersonStr() method ម ើយវាោចមធវើម ៀ ទិនបន័យរបស់
មយើងមាន ីរពិបាក្ រគប់រគង ។ មយើងចង់មោយរត្ឹមំត្ object ំដលជាែបក្បមងកើត្នូវ
property ំត្មួយគត្់ ំដល មានសិទន Access មក្ ីន់ property មនោះ មៅក្បុងជណាំន់ របស់
PHP 5 មយើងោចផឋល់នូវ លក្ខអៈ pravicy មៅមោយ methods ដូចំដលមយើងបានែនុវត្ឋន៍
ជាមួយនឹង private property ពីឧទា

រអ៍មុន ។

private function makePersonStr($string , $code) .
{
// …
}

ឥឡូវមនោះ makePersonStr() function ោច access បានំត្មៅក្បុង method ទាណងឡាយណា
ំដលឋិត្ក្បុង Person class បុមណាតោះ ។
Public, protected ម

ើយនឹង private វាត្ណមអើរបានំត្ជាមួយនឹង PHP 5 ំត្បុមណាតោះ ដូមចបោះ

របសិនមបើែបក្ពាយាម
មរបើនូវ keyword ទាណងបីមនោះជាមួយ PHP 4 មាំោះ script របស់ែបក្នឹងរត្ូវបរាជ័យទាណងស្សុង ។
10.Inheritance . មដើមផីបមងកើត្ class មួយំដលោច inherits function ពី parent class មយើង
របំ

លជារត្ូវំក្ំរបនូវីរ declare class របស់មយើងបនឋិចបនឋួច ។ ឧទា

មរីមមនោះ គឺជាីរបមងទើត្នូវ Item Class ម
ម
ឧទា

ើយនិង បមងទើត្នូវ inheriting class ំដលផឋល់

ោះថា PriceItem ។
រអ៍ ៤៣

Creating a Class That Inherits from Another >
01: <html>
02: <body>
03: <h1>Creating Class That Inherits from Another</h1>
04: <?php
05:
06: class Item
07: {
var $name;
09:
10: function Item( $name=‖item‖, $code=0)
11: {
12: $this->name = $name;
13: $this->code = $code;
14: }
15:

រអ៍ថមីខាង

16: function getName()
17: {
18: return $this->name;
19: }
20: }
21: class PriceItem extends Item
22: {
23: ………………………………
24: ………………………………
25: }
26: $item = new PriceItem( ―Angkor‖, 4545 );
27: print $item->getName ();
28: // outputs ―Angkor‖
29: ?>
30: </body>
31: </html>
មយើងបានបមងកើត្នូវ class មួយមទៀត្ំដលមានម

ោះថា PriceItem មៅបាំធត្់ទី ២១ ។ គួរចណ

ាំណ
ថា extends clause ំដលមរបើរបាស់មៅខាងក្បុងីរ declare class មៅបាំធត្់ទី២១ មនោះមាន

ន័យថា PriceItem object inherits រាល់ function ទាណងែស់ំដលមានមៅក្បុង Item class ដូមចបោះ
PricteItem Object និមួយៗគឺមានលទនភាព access មៅីន់ getName() method ឬ $name

property បុំនឋ ក្៏ោស្ស័យមៅមលើីរមរបើរបាស់នូវ privacy settings ផងំដរ ។ មោយសារំត្
មយើង ពុណបានបមងកើត្នូវ Constructor method សណរាប់ PriceItem class ដូមចបោះមត្ើ $name property
វាោចមធវើីរផ្ទលស់ផូរត្ណ
ឋ នល ពី default ―item‖ មៅជា “Angkor‖ មោយបញ្ូជ នមៅតាម
PriceItem បានយាងដូចមមឋច ? ពីមររោះមយើង

ពុណបានផឋល់នូវ contructor មៅក្បុង PriceItem មាំោះមទ ដូមចបោះរបសិនមបើ class ំដល extend ពី
class ដនទ

មទៀត្មិនមាននូវ constructor method មាំោះ contructor ំដលជារបស់ parent class នឹងរត្ូវបាន
មៅមោយសវ័យរបវត្ឋិមៅមពលំដល child object ចាប់មផឋើមបងកីត្មឡើង ។
11. Overriding the Method of a Parent Class .
មៅក្បុងលក្ខអៈនន object-oriented ក្ូដរបស់ child classes ោច override methods ពី Parents
class នឹងែនុញ្ដត្ិមោយ objects ោច instantiated ពី parent class ។
The Method of a Child Class Overriding That of Its Parent >.
ឧទា

រអ៍ ៤៤

01: <?php
02: class Item
03: {
04: var $name;
05:
06: function Item( $name=‖item‖, $code=0)
07: {
08: $this->name = $name;
09: $this->code = $code;
10: }
11:
12: function getName()
13: {
14: return $this->name;
15: }
16: }
17:
18: class PriceItem extends Item

19: {
20: function getName()
21: {
22: return ―(price).‖$this->name;
23: }
24: }
25:
26: $item = new PriceItem( ―widget‖, 5442 );
27: print $item->getName();
28: // outputs ―(price) Angkor‖
29: ?>
getName() method ំដលបមងកើត្មៅក្បុង PriceItem class មៅបាំធត្់ទី ២០ រត្ូវបានមៅ
មោយមរបើរបាស់នូវ $name property របស់ parent class ំដលមៅចណនុចមនោះមយើងគួរំត្មធវើីរ
សណមរចចិត្ឋ
បមងកើត្នូវ $name property ំដលមានមៅក្បុង Item class ជា private ។
class Item
{
private $name;
// …
}
ីរផ្ទលស់បូរនូ
ឋ វឧទា

រអ៍ខាងមលើមធវើមោយលទនផលមានភាពំរបរបួលដូចខាងមរីម-

លទនផលំដលទទួលបានមុ នមពលមធវើីរផ្ទលស់បូរឋ គឺ (price) Angkor លទនផលថំដល នឹង
ទទួល បានគឺ (price) ឥឡូវមនោះ PriceItem class មិនោច access មៅីន់ $name property

មទៀត្បានមទ បុំនឋរបសិនមបើ Child class រត្ូវីរ access មៅីន់ methods ឬ property នន
ancestor classes មយើគួរំត្មរបើនូវ Protected keyword ជណនួសមោយ private វ ិញ ។
12. Calling an Overridden Method .

មានមពលែលោះ function ំដលមានមៅក្បុង parent class ោចមានផលរបមយាជន៍សណរាប់ែបក្
ដូមចបោះ

សណរាប់ Object-oriented-programmingែនុញ្ជដត្ិមោយែបក្ refer មៅីន់ parent class មោយ
មរបើនូវ
parent keyword ។ ឧទា
PriceItem

រអ៍ខាងមរីមមនោះ getName() method ំដលឋិ ត្មៅខាងក្បុង

Class នឹង call នូវ method មៅក្បុង Item class ំដលបានរត្ូវ override។
Calling an Overridden Method (PHP 5 Syntax)
ឧទា

រអ៍ ៤៥

01: <?php
02: class Item {
03: private $name;
04:
05: function __construct( $name=‖item‖, $code=0 ) {
06: $this->name = $name;
07: $this->code = $code;
08: }
09:
10: function getName() {
11: return $this->name;
12: }
13: }
14:
15: class PriceItem extends Item {
16: function getName() {
17: return ―(price) ―.parent::getName ();

18: }
19: }
20:
21: $item = new PriceItem (―widget‖, 5442);
22: print $item->getName();
23: // outputs ―(price) widget‖
24:
25: ?>
មយើងបានមធវើីរជាមួយនឹង getName() method មៅក្បុង PriceItem class បាំធត្់ទី ១៧ ។
PriceItem class មិនមធវើីរផ្ទធល់ជាមួយនឹង $name property របស់ Item class មាំោះមទ ដូមចបោះ
មៅចណនុច មនោះមយើងោច declare $name property ជា private ំដលមិនមធវើមោយ មាន ផលបោះ
រល់ជាមួយនឹង លទនផលមាំោះមទ ម

ើយរបសិនមបើមយើងមរបើវាជាមួយនឹង PHP 5 មទៀត្មាំោះ

វាគឺជាីរែនុត្ឋន៍ដ៏លអ មដើមផី Lock នូវ methods និង property របស់មយើង ។
13. Working with Constructors .
មយើងធាលប់បានម

ើញមក្ម

ើយថា constructor របស់ parent class នឹងរត្ូវ called មោយសវ័យ

របវត្ឋិរបសិនមបើ child class មិនបានបមងកើត្នូវ constructor សណរាប់ ែួនវាមាំោះមទ
ល
។ មយើងនឹង
បំនទមនូវ

Constructor method មៅមោយ PriceItem class របស់មយើងជាមួយនឹងឧទារ
។
ឧទា

រអ៍ ៤៦ Adding a Constructor to PriceItem

01: <?php
02: class Item
03 {
04: private $name;
05: function __construct( $name=‖item‖, $code=0 ) {
06: $this->name = $name;

អ៍ខាងមរីម

07: $this->code = $code;
08: }
09: function getName () {
10: return $this->name;
11: }
12: }
13: class PriceItem extends Item
14: {
15: private $price;
16: function __construct( $name, $code, $price ) {
17: parent::__construct( $name, $code );
18: $this->price = $price;
19: }
20:
21: function getName() {
22: return ―(price) ―.parent::getName ();
23: }
24: }
25:
26: $item = new PriceItem (―widget‖, 5442, 5.20);
27: print $item->getName ();
28: // outputs ―(price) widget‖
29:
30: ?>
មយើងបានបមងកើត្នូវ constructor method មៅបាំធត្់ទី១៦ មដើមផីទទួល argument សណរាប់

$name និង $codeរពមជាមួយនឹង argument ថីសណរាប់ price។ មយើងបានមរបើរបាស់ parent
keyword
មដើមផី call constructor របស់ Item class មៅបាំធត្់ទី២២ មុនមពលំដលមយើងមធវើីរមរៀបចណត្ណ
នលមោយ
$price property ំដលមនោះបងាាញមោយមយើងម

ើញពីម

ត្ុផលមួយសណរាប់មរបើនូវ syntax ថី

របស់ PHP5 មដើមផីបមងកើត្ contructor ។
parent::__construct( $name, $code );
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មមមរៀនទី៧: PHP- ទរមង់ Form
Posted on by TEAV Chhun Nan (ទណាំក្់ទណនង ផាយរអិជជក្មម 077778647-070778647)
មមមរៀនទី៧: PHP- ទរមង់ Form
មៅមលើ internet (world wide web ) Form ផលល់នូវលទនភាមពននីរបញ្ូជ ននូវពត្៌ មានពី ែបក្ មរបើ

របាស់ពី Client មៅីន់ Server ។ PHPរត្ូវបានរចាំមឡើងមដើមផីមធវើីរជា មួយនឹងពត្៌មាន
ទាណងមាំោះមៅមពលំដល HTML forms រត្ូវបាន submit ។
1. User Input.
ែបក្របាក្ដជាចង់មោយក្មវ ិធី របស់ែក្
ប មានសក្មភាព ឬ ទណាំក្់ទណនងជាមួយនឹងែបក្ មរបើ
របាស់ ក្បុង ែអៈមពលណាមួ យ ។ ឧទា រអ៍ខាមរីមគឺជាីរបមងកើត្នូវ Form មួយមដើមផី
ទទួលនូវពត្៌មានពី ែបក្មរបើរបាស់ដូចជា first-name , last-name , date of birth , email address
និង password។
<html>
<head>
<title>Registration form </title>
</head>
<body>

<CENTER>
<h2>Registration Form</h2>
<hr width=‖50%‖>
<form method=”GET” action=‖register.php‖ >
<table>
<tr><td>First-Name</td>
<td><input type=‖Text‖ name=‖txtFname‖></td>
</tr>
<tr><td>Last-Name</td>
<td><input type=‖Text‖ name=‖txtLname‖></td>
</tr>
<tr><td>Date of Birth</td>
<td>
<Select name=‖cboday‖>
<option value=‖01″>01</Option>
<option value=‖02″>02</Option>
<option value=‖03″>03</Option>
</select>
<Select name=‖cbomonth‖>
<option value=‖01″>Jan</Option>
<option value=‖02″>Feb</Option> .
<option value=‖03″>Mar</Option>
</select>
<Select name=‖cboyear‖>
<option value=‖1980″>1980</Option>
<option value=‖1981″>1981</Option>

<option value=‖1982″>1982</Option>
<option value=‖1983″>1983</Option>
</select>
</tr>
<tr><td>E-mail</td>
<td> <input type=‖text‖ name=‖txtemail‖></td>
</tr>
<tr><td align=right colspan=2> <input type=‖submit‖ value=‖Submit‖>
</td>
</tr>
<tr><td>Password</td>
<td> <input type=‖password‖ name=‖txtpwd‖ size=22></td>
</tr>
</table>
</body> </html>
មៅបាំធត្់ំដលមយើងបានមរបើនូវ form tage<form method=‖get‖ action=‖register.php‖>
មយើងបានមរបើនូវ get method ំដលជា attribute ដណ បូងមៅក្បុង form tag ។ HTTP get method
មធវើីរបញ្ូជ នទិនបន័យពី form មៅតាម URL ំដលមធវើមោយទិនបនយ័ទាណងមាំោះោចបងាាញមៅ
មលើ address bar របស់ browser ជាម
រទុក្ជា bookmark ។ ែបក្របំ

ត្ុមធវើមោយលទនផលំដលបានពី form ោចរត្ូវរក្ា

លជារត្ូវមរបើ post method វ ិញជាីររបមសើរជាង របសិនមបើ

ែបក្ចង់
មរបើរបាស់នូវ passwordពីមររោះ POST មធវើីរបញ្ូជ នទិនបន័យំដលមានមៅក្បុង form មៅតាម
body នន HTTP request ដូចមចបោះ ទិនបន័យទាណងមាំោះមិនរត្ូវបានបងាាញមោយម

ើញជាមួយ

URL ឬ ជា bookmarked មាំោះមទ ។ មដើមផី processes data ពី form ំដលមរបើ get method មៅ
ក្បុង Script ែបក្ោចមរបើជាមួយ $_GET ឬរបសិនមបើែបក្មរបើ នូវ post method ែបក្ោចមរបើ
ជាមួយ $_POST ឬ មរបើ $_REQUEST ែបក្ោចមរបើបាស់បានទាណងពីរ method។
ឧទា

រអ៍ ីរមរបើរបាស់ get method មៅក្បុង script

register.php
<html>
<body>
<head>
<title>Personal Information</title>
</head>
<center>
<h2>Personal Information</h2>
<hr width=50%>
<?php
$fname = $_GET[‗txtFname‘];
$lname = $_GET[‗txtLname‘];
$day = $_GET[‗cboDay‘];
$month = $_GET[‗cboMonth‘];
$year = $_GET[‗cboYear‘];
$dob = $day.―–$month‖.―–$year‖;
print ―<table>‖;
print ―<tr>‖;
print ―<td><b>First-Name :</b></td>‖;
print ―<td> $fname </td>‖;

print ―</tr>‖;
print ―<tr>‖;
print ―<td><b>Last-Name :</b></td>‖;
print ―<td> $lame </td>‖;
print ―</tr>‖;
print ―</table>‖;
?>
</body>
</html>
ខាងមរីមគឺជាលទនផលំដលទទួលបានបាំធប់ពី form រត្ូវបាន submit មោយមរបើ get
mehod ។ សូមពិនិត្យមមើលនូវ address bar របស់ browser ំដលពត្៌មានបញ្ូជ នមក្មាំោះ រត្ូវ
បានភាជប់មក្ជាមួយនឹង url

ឧទា

រអ៍ ៤៩ ីរមរបើរបាស់ post method មៅក្បុង script

register.php
<html>
<body>
<?php
$fname = $_POST[‗txtFname‘];
$lname = $_POST[‗txtLname‘];
print ―<table>‖;
print ―<tr>‖;
print ―<td><b>First-Name :</b></td>‖;
print ―<td> $fname </td>‖;
print ―</tr>‖;
print ―<tr>‖;
print ―<td><b>Last-Name :</b></td>‖;
print ―<td> $lame </td>‖;
print ―</tr>‖;
print ―</table>‖;
?>
</body>
</html>

ែបក្នឹងបានម

ើញពីភាពែុសាបរវាងីរមរបើរបាស់នូវ post method និង get method មៅមលើ

Address bar របស់ brower និមួយៗ ។ ខាងមរីមគឺជាលទនផលំដលទទួលបានបាំធប់ ពី
form រត្ូវបាន Submit មោយមរបើរបាស់នូវ post method ។

2. Accessing Form Input with User-Defined Arrays .
ឧទា

រអ៍ ៤៩ ផឋល់លទនភាពមោយែបក្ទទួលនូវពត្៌មានពី HTML element ំដលបាន

Submit នូវត្ណនលមួយសណរាប់ំត្element មួយបុមណាតោះំដលមនោះពុណទាន់មានលក្ខអៈរគប់រាន់
មៅមឡើយមាំោះមទរបសិន មបើែបក្ចង់មធវើីរជាមួយនឹង multiple select ។
ឧទា

រអ៍ ៥០

01: <html>
02: <head>
03: <title>HTML Form with a ‗select‘ Element</title>
04: </head>
05:
06: <body>
07: <center>
08: <h2>Multiple Select</h2>
09:
10: <hr width=‖50%‖>
11: <form action=‖multiple.php‖ method=‖POST‖>
12: <select name=‖products[]‖ multiple=‖multiple‖>
13: <option> Cocacola </option>
14: <option> Fanta </option>

15: <option> Sprite </option>
16: <option> Merinda </option>
17: <option> Pepsi </option>
18: </select><br><br>
19: <input type=‖submit‖ value=‖submit‖>
20:
21: </body>
22: </html>
មយើងនឹងបមងកើត្ script មដើមផីំសវងរក្ input ពី “products[]‖ form element ំដលបមងកើត្ មៅ
បាំធត្់ ទី 12មោយផឋល់ម

ោះជា array indexed មៅថា products។ products[]គឺជា select

element ំដលផឋល់មោយនូវជណមរ ើសសណរាប់ែក្
ប មរបើរបាស់មោយីរមរបើ option element មៅ
បាំធត្់ទី ១៣ ដល់ បាំធត្់ទី ១៧មយើងនឹងបងាាញពីលទនផលំដលែបក្មរបើរបាស់បានមរជើស
មរ ើសពី form ខាងមលើ ំដលបមងកើត្ជា array មៅក្បុង ឧទា

រអ៍ ៥១

01: <html>
02: <body>
03: <head>
04: <title>Reading Input from the form multiple select</title>
05: </head>
06:
07: <?php
08:
09: if ( is_array( $_POST[‗products‘] ) )
10: {
08: echo ―<b>Your products choice are :</b><br/>‖;
10: foreach($_POST[‗products‘] as $val)
11: {
12: print ―$val<br>‖;

13: }
14: }
15:
16 ?>
17:
18: </body>
19: </html>
មៅបាំធត្់ទី ០៩ នន ឧទា

រអ៍ ៥១ មយើងមធវើីររត្ួត្ពិនិត្យមៅមលើ $_POST[‗products‘]

Element របសិនមបើ element មនោះជា array មយើងនឹង loop រាល់ធាត្ុនិមួយៗរបស់វាមៅបាំធត្់
ទី ១០ មដើមផី បងាាញជាលទនផលមៅីន់ Browser ។ ែបក្ក្៏ោចែនុញ្ជដត្ិមោយែបក្មរបើ
របាស់ មរជើមរ ើសនូវជណមរ ើសមរចើន មោយមរបើ check boxes ំដលរត្ូវផឋល់នូវម
រាប់ element និមួយៗ ម

ោះដូចៗាបសណ

ើយភាជប់ជាមួយ empty brakets ។ PHP នឹង compiles នូវែវីំដលែបក្

មរបើរបាស់បាន select មៅជា array ។ មយើងនឹងមធវើីរផ្ទលស់បូរពី
ឋ ីរមរបើ select element មៅ
ឧទា

រអ៍ខាងមលើ មក្មរបើ check boxes វ ិញដូ ចមានក្បុងឧទា

ឧទា

រអ៍ ៥២

រអ៍ ៥២។

<html>
<head>
<title>HTML Form with a ‗select‘ Element</title>
</head>
<body>
<center>
<h2>Multiple Select</h2>
<hr width=‖50%‖>
<form action=‖multiple.php‖ method=‖POST‖>
<input type=‖checkbox‖ name=‖products[]‖ value=‖Cocacola‖ />Cocacola
<input type=‖checkbox‖ name=‖products[]‖ value=‖Fanta‖ />Fanta
<input type=‖checkbox‖ name=‖products[]‖ value=‖Sprite‖ />Sprite

<input type=‖checkbox‖ name=‖products[]‖ value=‖Merinda‖ />Merinda
<input type=‖checkbox‖ name=‖products[]‖ value=‖Pepsi‖ />Pepsi
<br><br>
<input type=‖submit‖ value=‖submit‖>
</body>
</html>

multiple.php
ឧទា

រអ៍ ៥២

01: <html>
02: <body>
03: <head>
04: <title>Reading Input from the form multiple select</title>
05: </head>
06:
07: <?php
08:

09: if ( is_array( $_POST[‗products‘] ) )
10: {
08: echo ―<b>Your products choice are :</b><br/>‖;
10: foreach($_POST[‗products‘] as $val)
11: {
12: print ―$val<br>‖;
13: }
14: }
15:
16 ?>
17:
18: </body>
19: </html>
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មមមរៀនទី៨: PHP- ីរដណមឡើង MySql

Posted on by TEAV Chhun Nan (ទណាំក្់ទណនង ផាយរអិជជក្មម 077778647-070778647)
មមមរៀនទី៨: PHP- ីរដណមឡើង MySql
1. What is MySql ? .
MySql គឺជារបមភទ Open Source Sql databases management system ំដលមានរបជារបិយ
បណផុត្សណរាប់
ីរមរបើរបាស់ មោយរត្ូវបានែភិវឌណន៍និងាណរទមោយ MySQL AB ។ MySQL AB គឺជារក្ុម
ុនំដលបមងកើត្មឡើង មោយរក្ុមែបក្ែភិវឌណន៍ MySql ។
1.1 MySQL is a relational database management system. .
A relation databases គឺ រក្ាទុក្នូ វទិ នន
ប ័ យក្បុង table មផេងពីាបំដល មានលក្ខអៈ របមសើរ
ជាង ីររក្ាទុ ក្នូវទិនន
ប ័យទាណងែស់មៅក្បុង storeroom ដ៏ ធណមួយ ម

ើយវ ិធីមនោះោចជួយ

បមងកើនមលផឿន និង មានភាពងាយស្សួលមរបើីន់ំត្របមសើរមឡើងជាមួយ នឹងទិនន
ប ័យ ។ SQL
គឺជាបណំអក្មួយនន MySQL ំដល មរបើ ជារក្យមពញថា “Structured Query Language‖ SQL
គឺជាភាសាំដលមរបើរបាស់ជា standard មដើមផី access មៅីន់ databases ម

ើយរត្ូវបាន

ក្ណអត្់មោយ ANSI/ISO SQL Standard ។SQL standard រត្ូវបានវ ិវត្ឋន៍មឡើងមៅក្បុងែណ ឡុងឆ្បណ
១៩៨៦ ំដលបមងកើត្បានជា ជណាំន់ របស់ SQL-92 មោយសណមៅមៅមលើ SQL standard ំដល
មធវើីរោក្់មចញនូវជណាំន់ របស់ែួនមៅ
ល
ក្បុងែណ ឡុីុងឆ្បណ ១៩៩២ និង បាំធប់មក្គឺ SQL-1999
និងមរីយមក្មទៀត្គឺ SQL-2003 ។
1.2 MySQL software is Open Source. .
Open Source គឺមានន័យថាែបក្មរបើរបាស់មានលទនភាពំក្ំរបនូវ software មាំោះបាន ម

ើយ

ោច ទាញយក្នូវ Software ទាណងមាំោះមៅមលើ Internet និងោចមរបើរបាស់វា មោយមិនមាន
ីរបង់ របាក្់ មៅមលើមសវាក្មែវីទាណងែស់ ។ MySQL software មរបើរបាស់ GPL( General
Public License ) មដើមផីផឋល់មោយែបក្នូវែវីំដលរត្ូវីរ និង ែវីំដលែបក្មិនរត្ូវីរចណមរោះ
software មនោះ ។ គឺមានន័យថា របសិនមបើែក្
ប មិនមានោរមអ៍ទុក្ចិត្ឋ ជាមួយនិីឹង GPL ឬ
ែបក្ចង់បងកប់នូវក្ូដមៅក្បុង MySQL មដើមផីមធវើជាCommercial application ែបក្ោចទិញនូវ
ចាប់ែនុញ្ជដត្ិមោយមធវើរនិជជក្មពីរក្ុម
ពត្៌មានលណែិត្ែបក្ោចមរបើរបាស់នូវមគ

ុន MySQL ំដល

ទណព័រ

(http://www.mysql.com/company/legal/licensing/) ។
2. SQL commands in mysql .

ំផបក្ខាងមរីមនឹងបងាាញពីីរមរបើរបាស់ SQL commands មៅក្បុង MySQL context ។ រគប់
commands ទាណងែស់សុទនំត្បានទទួលសាគល់មោយ MySQL system ក្បុងែណ ឡុងមពលំដល

design SQL databases environment ។ command របស់ MySQL និមួយៗរត្ូវំត្បញ្ចប់ជាមួយ
នឹងសញ្ជដ Semicolon ( ; ) ។
show databases គឺជា command ដណបូងំដលមរបើមដើមផីបងាាញនូវមឈμី ីោះ database ទាណង
ែស់ំដលមានមៅក្បុង MySQL ក្បុងមាំោះមាន database ចណនួនពីរភាចប់មក្ស្សាប់ជាមួយ
MySQL package។
mysql> show databases;
+———-+
| Database |
+———-+
| mysql |
| test |
+———-+
2 rows in set (0.00 sec)
Database ំដលមានម
រាប់ជាឧទា

រអ៍

ោះថា mysql ផធុក្នូ វ MySQL settings ម

មយើងនឹងបមងកើត្ database មួយម

ើយនិង users មផេងៗ ។សណ

ោះថា BbuDb ។

create database databaseName ;
syntax : mysql>create database BbuDb ; .
មយើងោចពិនិត្យមមើល database ំដលបានបមងកើត្ខាងមលើមោយមរបើរបាស់ show database
command។
.mysql> show databases;
+————+
| Database |
+————+

| mysql |
| BbuDb |
| test |
+————+
3 rows in set (0.00 sec)
មដើមផីលប់នូវ database ណាមួយមាំោះែបក្ោចមរបើ SQL command : drop database
databaseNameែបក្គួររបុងរបយ័ត្បផងំដរ
ចណមរោះីរមរបើរបាស់ command មនោះ ពីមររោះវានឹងមធវើីរលប់ database មោយមិនមានីរ
សាក្សួរ ឬ មធវើីរបញ្ជ
ជ ក្់ពី
ែបក្មឋងមទៀត្មឡើយ។SQL syntax ំដលមរបើមដើមផីបមងកើត្ table មយើងនឹងបងាាញជាមួយ
ឧទា

រអ៍ខាងមរីម បំនឋមុនមពលំដលមរបើ

command មនោះែបក្រត្ូវំត្ក្ណអត្់នូវ database មួយមោយជាក្់លាក្់ជាមុនសិន មោយមរបើ
command use:
mysql>use BbuDb ;។ មយើងនិីឹងមរបើ command មដើមផីបមងកើត្ table ំដលមានattributes ដូច
ជា id , username , password , name និង email ជាមួយនឹងឧទា
general form of the syntax is:.
create table tableName ( col1Name datatype otherSettings, etc) >
.mysql> create table tblpeople
( id int(5) not null auto_increment ,
username varchar(20) binary not null,
password varchar(20) binary not null,
name varchar(20) not null,
email varchar(30) not null,
primary key(id)
); .

រអ៍ខាងមរីម ។The

រាល់ attribute និ មួយៗសុទនំត្រត្ូវបានក្ណអត្់ នូវចណណ នួនត្ួែក្េរំដលរត្ូវរក្ាទុ ក្មៅក្បុង table
ម

ើយ fieldនិមួយៗនន table សុទនំត្ទាមទារមោយមាននូវត្ណនលជានិចច ។ ចណំអក្ឯ id

attribute ត្ណនលរបស់វានិីឹងរត្ូវមក្ើនមឡើងមោយសវ័យរបវត្ឋិមៅមពល
ំដលទិនបន័យរត្ូវបានបញ្ូច លមៅីន់ tblpeople មួយមលើក្ៗ ។varchar គឺជាត្ណនលំដលមរបើ

ជាត្ួែក្េរ ឬជាត្ួមលែ ចណំអក្ឯ binary មគមរបើមដើមផីមធវើមោយត្ណនល មៅជា case-sensitive រ ី
ឯ name ម

ើយ និង email attribute គឺមិនរត្ូវបានមរបើ binary មាំោះមទ ដូមចបោះវាមិនមានលក្ខ

អៈ case-sensitive មឡើយ ។ id គឺរត្ូវបានបមងកើត្ជា primary key សណរាប់ table មដើមផី
identify row និមួយៗនន table ។
mysql> desc tblpeople ;
+———-+————-+——+—–+———+————–+.
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+———-+————-+——+—–+———+————–+
| id | int(5) | | PRI | NULL |auto_increment
| username | varchar(20) | | | |
| password | varchar(20) | | | |
| name | varchar(20) | | | |
| email | varchar(30) | | | |
+———-+————-+——+—–+———+————–+
5 rows in set (0.01 sec).
បាំធប់ពីមក្មទៀត្ែបក្ោចមរបើរបាស់ insert command មដើ មផីបញ្ូច លទិ នន
ប ័យមៅក្បុង table ។
ឧទា

រអ៍ៈ

mysql>insert into tblpeople values (null, ‗muth‘, ‗ muth07 ‗, ‗monen‘, ‗
muth_monen@hotmial.com ‗);
mysql>insert into tblpeople values(null, ‗lou‘, ‗ army ‗, ‗ lou cy ‗, ‗ lou_cy@gmail.com ‗); .
មៅមពលំដល id attribute ជា auto_increment មយើងមរបើ null សណរាប់ជា data entry ំដល null
Value មិនមានលក្ខអៈដូចនឹង blank (‖ ―) មាំោះមទ ។ id attribute ចាប់មផឋើមមោយត្ណនលជា
integer 1 ម

ើយវានឹងមធវើីរបមងកើនត្ណនល ១ ននមៅមពលំដលមានីរបញ្ូជ លទិនបន័យមៅ

ីន់ row ថីមឋងៗ។ ែបក្ោចពិនិត្យមមើលពត្៌មាន ទាណងែស់ំដលមានមៅក្បុង tableបាំធប់ពី
បានបញ្ូច លមោយមរបើ របាស់ SQL command mysql>select * from tblpeople ; .
+—-+———-+———-+————+———————+
| id | username | password | name | email |
+—-+———-+———-+————+———————+
| 1 | muth | muth07 | monen |muth_monen@hotmail.com |
| 2 | lou | army | lou cy |lou_cy@gmail.com |
+—-+———-+———-+————+———————+
2 rows in set (0.00 sec)
មដើមផីលប់នូវ table ណាមួយមចញពី database ែបក្ោចមរបើ command :mysql> drop table
tableNameសណរាប់ command ំដលមរបើមដើមផីលប់ row ពី table ទាមទារមោយែបក្ផឋល់នូវ
ម

ោះនន table ម

ើយនិងwhere condition ំដលបញ្ជ
ជ ក្់ពី row(s) ំដលនឹងរត្ូវលប់ ។

delete from tableName where Where-condition
សូមរបុងរបយ័ត្បរបសិនមបើែបក្មិនមរបើ where-condition មាំោះមទ រគប់ rows ទាណងែស់ំដល
មានមៅក្បុងtable នឹងរត្ូវលប់មចាលទាណងែស់។ មៅក្បុងឧទា រអ៍ខាងមរីមមយើងនឹ ងមរបើ
ត្ណនលរបស់ attribute name និង username មដើមផីលប់ row មចញពី table tblpeople ។
delete from tblpeople where name=’ monen ’ and username = ’ muth ’ ;.
UPDATE command រត្ូវបានមរបើមដើមផីំក្ំរបពត្៌មានំដលមានមៅក្បុង table ែបក្ោច select
យក្ពត្៌មានណាមួយមក្ំក្ំរបពត្៌មានមោយមិនមានីរបាត្់បង់នូវ record ឬ row មដើម
ទាណងស្សុងមឡើយ ។
The syntax is:
UPDATE table-name SET field1=‟val1‟, field2=‟val2‟, field3=‟val3‟…………
WHERE condition;
ex.
update tblpeople set password=’maco’ where username=’muth’ ;
3. PHP/MySQL Functions .
3.1 Connecting to MySQL .

មុនមពលំដលចាប់មផឋើមមធវើីរជាមួយនឹង database របស់ែបក្ ែបក្រត្ូវំត្ connect មៅីន់
Server ជាមុនសិន ។ PHP ផឋល់នូវ mysql_connect () function មដើមផីែនុវត្ឋន៍នូវភារក្ិចចមនោះ ។
បណំអក្ក្ូដខាងមរីមនឹងបងាាញពីីរមរបើរបាស់ mysql_connect() ភាជប់មៅីន ី់ MySQL
database Server ។
$link = mysql_connect( ―localhost‖, ―root‖, ―123‖ );
if ( ! $link )
{
die( ―Couldn‘t connect to MySQL‖ );
}
3.2 Selecting a Database .
បាំធប់ពីបានបមងកើត្ connection មដើមផីភាជប់មៅីន់ MySQL រួចរាល់ម

ើយ ែបក្រត្ូវំត្មរជើមរ ើស

Database ណាមួយមដើមផីមធវើីរជាមួយវា មោយែបក្ោចមរបើរបាស់នូវ mysql_select_db()
function ។
បណំអក្ក្ូដខាងមរីមមយើងនឹង select យក្ database មួយំដលមានម

ោះថា BbuDb ។

$database = ―BbuDb―; .
mysql_select_db( $database ) or die ( ―Couldn‘t open $database ); .
3.3 Adding Data to a Table .
ឥឡូវមនោះមយើងមានលទនភាពរគប់ រាន់មដើ មផី access មៅីន់ database ម ើយមយើងោចបញ្ូជ
លនូវពត្៌មានមៅីន់ table នន database ។ សណរាប់ជាឧទ រអ៍មយើងនឹងមរបើរបាស់ table
ំដលបានបមងកើត្មៅក្បុង database BbuDb ំដលមានម

ោះថា tblpeople ។

Adding a Row to a Table >
01: <html>
02: <head>
03: <title>Listing 13.2 Adding a Row to a Database</title>
04: </head>
05: <body>

06: <div>
07: <?php
08: $user = ―root‖;
09: $pass = ‖ ―;
10: $db = ―BbuDb‖;
11: $link = @mysql_connect( ―localhost‖, $user, $pass );
12: if ( ! $link )
13: {
14: die( ―Couldn‘t connect to MySQL: ―.mysql_error() );
15: }
16: print ―<h2>Successfully connected to server</h2>\n\n‖;
17: @mysql_select_db( $db )
18: or die ( ―Couldn‘t open $db: ―.mysql_error() );
19: print ―Successfully selected database \‖$db\‖<br />\n‖;
20:
21: $query = ―insert into tblpeople(username , password , name , email )
22: values( ‗ ratana07 ‗, ‗ 1234 ‗, ‗ som ratana ‗, ‗ ratana@example.com ‗ )‖;
23: mysql_query( $query, $link )
24: or die ( ―INSERT error: ―.mysql_error() );
25:
26: mysql_close( $link );
27: ?>
28: </div>
29: </body>
30: </html>

សណរាប់ឧទា

រអ៍មនោះមយើងមិ នបានបញ្ូច លត្ណ នលមៅមោយ id column មាំោះមទ មររោះ field

មនោះជារបមភទ auto_increments ។ វាជាីរពិត្ រាល់មពលំដលមយើង reload script នន
ឧទា

រអ៍ខាងមលើទិនន
ប ័យដំដលនឹងរត្ូវបញ្ូច លមៅីន់ row ថីមួយមទៀត្នន table ។

3.4 Adding User Input to a Database .
Registration.html
<html>
<head>
<title>Adding user input to a database</title>
</head>
<body>
<CENTER>
<h2> Adding user input to a databases </h2>
<hr width=550>
<form action=‖insert.php‖ method=‖Post‖>

<table>
<tr>
<td>Name :</td>
<td><input type=‖TextBox‖ size=‖18″ name=‖txtname‖/></td>
</tr>

<tr>
<td>UserName :</td>
<td><input type=‖TextBox‖ size=‖18″ name=‖txtusr‖/></td>
</tr>
<tr>

<td>Password :</td>
<td><input type=‖Password‖ name=‖txtpwd‖/></td>
</tr>
Posted in មមមរៀន, មមមរៀន PHP & MySQL |

មមមរៀនទី៩: PHP- Cookies និង Session
Posted on by TEAV Chhun Nan (ទណាំក្់ទណនង ផាយរអិជជក្មម 077778647-070778647)
មមមរៀនទី៩: PHP- Cookies និង Session
1. Cookie.
cookie គឺជាទិនបន័យំដលរក្ាទុក្មោយ user‟s browserំដលរបរពឹត្ឋមៅបានមោយីរ
requestពី server ឬ script ។ វាោចរក្ាទុក្បានរត្ឹមំត្ 20 cookies និ ង ទណ
បានរត្ឹម 4 kilobyte បុមណាតោះ ម
ីលបរ ិមចឆទឈប់មរបើរបាស់់ ។

ើយរាល់ cookie និមួយៗរត្ូវំត្មាននូវ ម

ណផុក្
ធ ទិ នន
ប ័យ
ោះ ត្ណនល និង

បាំធប់ពី cookieរត្ូវបាន set មានំត្ មាសុីនក្ណ ពយូទ័ រំដល set នូវ cookie មាំោះបុមណាតោះមទើប
ោច មាន សិទន read នូ វទិ នបន័យំដលមានមៅខាងក្បុងបាន បុ ំនឋក្៏ោស្ស័យមៅមលើ user‟s

privacy ំដល userោចមធវើីរ configure មៅមលើ browser របស់ពួក្មគ មដើមផីមោយ cookie
ទាណងែស់ មាន លទនភាព set ឬ ក្៏បដិមសធមិនមោយមានីរ request cookie ។ cookie ោច
ជា វ ិធី សាស្ដសឋ ដ៏របមសើរសណរាប់ រក្ារទុក្នូវពត្៌មានែលីពីែក្
ប មរបើរបាស់ ពី page មួយមៅ page
មួយមទៀត្ ។ .
Cookies របស់ PHP បញ្ូជ នមៅីន់ web server មោយមរបើរបាស់ setcookie() function ។រប

សិនមបើ cookie បាន set នូវ time-out browser នឹងមធវើីរចងចាណនូវ cookie មទាោះបីជាែបក្ restart
មាសុីនក្៏មោយ បុំនឋ របសិន មបើែក្
ប មិនបាន set នូវ time-out សណរាប់ cookie មាំោះមទ browser
នឹងបណបាត្់មចាលនូវ cookie មាំោះភាលមមៅមពល ំដលែបក្ close browser។ សណរាប់ជា
ឧទា

រអ មយើងនឹង set cookie មៅមពលំដល user បញ្ូច លនូ វ username និង password

បានរត្ឹមរត្ូវជាមួយនឹង login form ។
Auth.php
<?php

class Auth
{
function Auth()
{
mysql_connect(‗localhost‘, ‗root‘);
mysql_select_db(‗my_own_bookshop‘);
}
public function authUser($user , $password)
{
$q = ‗ SELECT username , password FROM tblpeople WHERE username=‖‗. $user. ‗‖ AND
password =‖‗.$password. ‗‖‗ ;
$r = mysql_query($q);
if (mysql_num_rows($r) == 1)
{ return TRUE; }
else { return FALSE; }
}
}?>
login.php >
<?
ob_start();
?>
<html>
<head><title>Login</title></head>
<body>
<?php
require(―auth.php‖);
$auth = new Auth();

if (isset ($_POST[‗login‘]) && ($_POST[‗login‘] == ‗Log in‘) &&
$auth->authUser($_POST[‗txtuid‘] , $_POST[‗txtpwd‘] ) )
{
$uid = $_POST[‗txtuid‘];
/* User successfully logged in, setting cookie */
setcookie(‗uid‘, $uid, time() + 14400, ‗/‘);
header(―Location: http://localhost/index.php‖);
exit();
}
else {
?>
<h1>Log-in</h1>
<form method=‖post‖ action=‖login.php‖>
<table>
<tr><td>User name :</td>
<td><input type=‘text‘ size=‘18‘ name=‘txtuid‘/></td></tr>
<tr><td>Password :</td>
<td><input type=‘password‘ name=‘txtpwd‘/></td></tr>
<tr><td colspan=‘2′ align=‘right‘>
<input type=‘submit‘ name=‘login‘ value=‘Log in‘/></td>
</tr>
</table>
</form>
<?php
}
?>

</body>
</html>
ចណមរោះ superglobal ំដលមរបើមដើមផី read cookies គឺ $_COOKIE ំដលមយើងនឹងែនុវត្ឋន៍វាជា
មួយនឹងឧទា

រអ៍មៅក្បុង file មួយម

ោះថា index.php ។

index.php
<?php
if (isset ($_COOKIE[‗uid‘]) && $_COOKIE[‗uid‘])
{
?>
<html>
<head><title>Index page</title></head>
<body>
Logged in with UID: <?php echo $_COOKIE[‗uid‘]; ?><br />
<a href=‘logout.php‘>Log out</a>.
</body>
</html>
<?php
}
else {
/* If no UID is in the cookie, we redirect to the login .page */
header(‗Location: http://localhost/login.php‘);
}
?>
សណរាប់ីរមរបើរបាស user id របស់មយើងមនោះ គឺវាមានភាពចាណបាច់ណាស់ ដូចជាីរចង់ចាណសណ
រាប់Authentication data (ដូ ចំដលមយើងបានែនុវត្ឋន៍មៅក្បុង script របស់មយើង ) ។បុំនឋវាមិន
ទាន់ជាគណនិត្ំដលរត្ឹមរត្ូវមាំោះមទ ពីមររោះ ែបក្មរបើរបាស់ោចំក្ំរប cookies ទាណងមាំោះ ឬ
install ត្ណនលមផេងៗបានមៅតាមែណមពើចិត្ឋ ។

មានត្ណមណាោះយាងរបមសើរមួយសណរាប់បញ្ជ
ា មនោះគឺីរមរបើរបាស់ PHP Sessions ំដលមយើីីង
នឹងែនុវត្ឋន៍មៅក្បុងឧទា

រអ៍មរីយ

មួយមទៀត្ ។ មដើមផី លប់ cookie ែបក្រាន់ំត្មរបើរបាស់ parameters ដូចំដលែបក្ set cookie
បុននឋែបក្មិនចាណបាច់ផឋល់នូវ value សណរាប់ cookie មាំោះមទ ម

ើយ ីលបរ ិមចឆទឈប់មរបើរបាស់

ែបក្រត្ូវផឋល់មោយជាីលបរ ិមចឆទននែត្ីត្ីល ។ មៅក្បុង logout page មយើងនឹងលប់
cookie មោយមរបើ វ ិធី ដូ ចខាងមរីម។
logout.php
<?php
setcookie(‗uid‘, ‖, time() – 86400, ‗/‘);
header(‗Location: http://localhost/login.php‘);
?>
time()-86400 គឺជាីលបរ ិមចឆទំដលក្នលង

ួសមៅមួយនថៃ នឹងជាីលបរ ិមចឆទននែត្ីត្

ីល
មដើមផីរបាប់មោយ browser បណបាត្់មចាលនូវ cookie data មាំោះ ។
2. SESSIONS .
PHP session ែនុញ្ជដត្ិមោយ application របស់ែបក្រក្ារទុ ក្ពត្៌ មានមៅក្បុងcurrent session

ែអៈមពលំដលែបក្មរបើរបាស់បាន logged in មៅីន់ application របស់ែបក្ ។ session រត្ូវ
បាន ក្ណអត្់ មោយ session ID ំត្មួយគត្់ PHP បមងកើត្ session ID មោយ MD5 hash នន
remote IP addressនិង បំនទមនូវសញ្ជដមផេងៗមោយ random មៅក្បុង hexadecimal string ។
មយើងនឹង សរមសរមឡើងវ ិញនូ វឧទា រអ៍មលើក្មុ ន ំដលមយើងបានមរបើរបាស់ cookie មក្
ជណនួសមោយ ីរមរបើ របាស់ session វ ិញ ។
login.php
<html>
<body>
<?php
require(―auth.php‖);
$auth = new Auth();

session_start();
if (isset ($_POST[‗login‘]) && ($_POST[‗login‘] == ‗Log in‘) &&
$auth->authUser($_POST[‗txtuid‘] , $_POST[‗txtpwd‘] ) )
{
$uid = $_POST[‗txtuid‘];
$_SESSION[‘uid’] = $uid;
header(―Location: http://localhost/index.php‖);
exit();
}
else
{
?>
/* HTML form comes here */
<?php
}
?>
</body>
</html>
index.php >
<?php
if (isset ($_SESSION[‗uid‘]) && $_SESSION[‗uid‘])
{
?>
<html>
<head><title>Index page</title></head>
<body>

Logged in with UID: <?php echo $_SESSION[‗uid‘]; ?><br />
<a href=‘logout.php‘>Log out</a>.
</body>
</html>
<?php
}
else
{
/* If no UID, we redirect to the login page */
header(‗Location: http://localhost/login.php‘);
}
?>
logout.php
<?php
session_start();
$_SESSION = array();
session_destroy();
header(‗Location: http://localhost/login.php‘);
?>
មយើងមៅំត្ initialize នូវ session ជាមួយនឹង session_start() បាំធប់ពីមយើងោច clear នូវ
session បានមោយមធវើមោយ $_SESSION subperglobal មៅជា empty array បាំធប់ មក្មយើង
មធវើីរDestroy session ម

ើយនឹង associate data មោយីរ call session_destroy() function ។

ចណាំណ ៖ មដើមផីលប់មចញនូវធាត្ុទាណងែស់របស់ session ែបក្រត្ូវំត្ផឋល់ empty array មៅមោយ
variableមាំោះ ។
Posted in មមមរៀន, មមមរៀន PHP & MySQL |

មមមរៀនទី១០: PHP-Login Form
Posted on by TEAV Chhun Nan (ទណាំក្់ទណនង ផាយរអិជជក្មម 077778647-070778647)
មមមរៀនទី១០: PHP-Login Form
Login Form វាជា Form ចាណបាច់ំដល Website ឬ Program របមភទ Management System រត្ូវ
ំត្មានមររោះ វាគឺជា Form ំដលបមងកើត្ មដើមផីរក្ាទុក្ទិនបន័យរបស់ែបក្មាន សុវត្ទិភាព ពី
ែបក្ចង់ ចូលមក្រគប់រគងមោយាមន សិទនរគប់ រគង ។ នថៃមនោះ Expert Training Center មលើក្
យក្ីរ បមងកើត្ Form Login ដ៏សាមញ្ដ មួយ ំដលមរបើភាសា PHP និង MySQL មក្បមងកើត្។
បញ្ជ
ជ ក្់៖ មនោះរាន់ំត្ជាឧទា

រអ៍ំត្បុមណាតោះ វាមិនំមនជា Complete Login Form មាំោះមទ

វារាន់ំត្ជាំផបក្ Process និ ង វ ិភាគ User & Password ំដលមៅក្បុង Form មធៀបនឹង
Database ថារត្ូវឬែុស។ ចណអុចសណខាន់ននលណាកត្់មួយមនោះគឺ Submit User & Password មៅ
Compare ជា មួយ Field User & Password មៅក្បុង Database ថារត្ូវឬែុស។ឥឡូវមនោះ មយើង
ចាប់មផថើម បមងកើត្ វា : មុនដណបូងមយើងបមងកើត្ Form Login File ំដលមានម
ម ោះថា login.php។

ក្ណណាត្់ក្ូដបមងកើត្
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv=‖Content-Type‖ content=‖text/html; charset=ISO-8859-1″>
<title>Login Form</title>
</head>
<body>
<form method=‖post‖ action=‖validate_login.php‖ >
<table border=‖1″ >
<tr>
<td><label for=‖users_email‖>Email</label></td> <td><input type=‖text‖
name=‖users_email‖ id=‖users_email‖></td>
</tr>
<tr>
<td><label for=‖users_pass‖>Password</label></td>
<td><input name=‖users_pass‖
type=‖password‖ id=‖users_pass‖></input></td>
</tr>
<tr>
<td><input type=‖submit‖ value=‖Submit‖/>
<td><input type=‖reset‖ value=‖Reset‖/>

Form

</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>
ក្ូដខាងមលើមនោះជាក្ូដបមងកើត្ Form Login ំដលមាន Process រត្ង់ Submit ! មពលំដលមយើង
ចុច Submit វានឹងមលាត្មៅ Page មួយមទៀត្ម

ម ោះថា validate-login.php មោយបញ្ូជ ន

ទិនបន័យ USER & PASSWORD តាម Method POST។

២- បមងកើត្ Database រគប់រគង User បាំធប់មក្មយើង បមងកើត្ Database ម

ម ោះថា testlogin មៅ

ក្បុង MySQL (phpmyadmin)
CREATE DATABASE testlogin

រួចបមងកើត្ Table មួយម

ម ោះថា usermgr ំដលមាន Field Name ដូចតារាងខាងមរីម:

Field Name
users_ID

Data type
INT

users_email
Users_password

VARCHAR
VARCHAR

Special Key
*Primary key + Auto
Incremental

CREATE TABLE usermgr (
id MEDIUMINT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
users_email VARCHAR(30) NOT NULL,
users_password VARCHAR(30) NOT NULL,
PRIMARY KEY (id)
) ENGINE=MyISAM;
រួចបញ្ូច លទិ នន
ប ័យ ក្បុង Table មាំោះ
INSERT INTO usermgr(users_email, users_password) VALUES(‗sok‘, ‗123‘);
INSERT INTO usermgr(users_email, users_password) VALUES(‗dara‘, ‗456‘);
3-បមងកើត្ PHP File បាំធប់ពីបមងកើត្ Database និ ងបញ្ូច ល ទិនបន័យរួចមក្ មយើងបមងកើត្

validate-login.php មដើមផីរត្ួត្ ពិនិត្យ User និង Password ំដលមាន code ដូចខាងមរីម
// ចាប់ Data ពី POST របស់ FORM LOIN ោក្់ ក្ុង
ប ែញ្ដ ត្ិ ថ email & pass
$email = $_POST[―users_email‖];
$pass = $_POST[―users_pass‖];
// ភាជប់មៅីន់ Database
$con = mysql_connect(―localhost‖,‖root‖,‖‖);
// វ ិភាគថាបានភាជប់មៅីន់ Database បានសមរមចឬែត្់?
if(! $con)
{
die(‗Connection Failed‘.mysql_error());
}

// មរជើសមរ ើសម
ម ោះ Database មដើមផីមរបើរបាស់ គឺ testlogin
mysql_select_db(―testlogin‖,$con);
// ស្សង់យក្ User Email និង Password ំដលមាន User_email មសមើនឹងទិនន
ប ័យ ំដលមយើង
បានវាយក្បុង Textbox Email
$result = mysql_query(―SELECT users_email, users_password FROM users WHERE
users_email = $email‖);
$row = mysql_fetch_array($result);
//វ ិភាគ Users_Email និង Password_password ំដលស្សង់មក្ពី Database ថាដូចាបនឹង
ទិនបន័យំដលមយើង
if($row[―users_email‖]==$email && $row[―users_password‖]==$pass)
echo‖You are a validated user.‖;
else
echo‖Sorry, your credentials are not valid, Please try again.‖;
?>
———————————————————————–
មជឈមអឍល ោយធី មែបូ-IT CAMBO
បមងកើត្ក្មមវ ិធីសរមាប់រក្ុម

ន
ុ ែងកីរ ក្បងត្នមល
សមរមយ:
ុ

–

រចាំវុ ិបសាយ & Hosting រគប់រគងរក្ុម

–

បមងកើត្ក្មមវ ិធី រគប់រគងទិនបន័យ រគប់ រគងសថក្
ុ លក្់ទណនិញ

ុន…

– ដណមឡើងរបព័ នន ំអត្វ ឺក្ Networking និ ងមសវាជួសជុ លក្ុណពយូទ័រ
www.itcambo.com
ក្មមវ ិធីសិក្ាមបើក្វគគែី(ល សិសេចាប់ពី ១០មឡើងមៅ)
– វគគរចាំវុ ិបសាយ HTML,CSS, Javascript, PHP, ASP.NET
– វគគដណមឡើងក្ុណ ពយូទ័រំអត្វ ឺក្ Networking

– វគគជួសជុលក្ុណពយូទ័រ Computer Repairing

– វគគសរមសរក្មមវ ិធីមលើ iOS (ក្មមវ ិធី iPhone, iPAD)
ទណាំក្់ទណនង 0977778647-077778647-070778647
Email: chhunnan@gmail.com
Chat: yahoo, skype: chhunnan

www.itcambo.com
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មមមរៀនទី១១: PHP សរមាប់ Developer
Posted on by TEAV Chhun Nan (ទណាំក្់ទណនង ផាយរអិជជក្មម 077778647-070778647)
មមមរៀនទី១១: គនលឹោះ PHP សរមាប់ Developer
PHP គឺជាភាសា Programming ំដលមគនិយមមរបើ ជាងមគមួយ សរមាប់បមងកើត្មគ

ទណព័រ ។

របសិនមបើមលាក្ែបក្បាននឹងក្ណពុងសិក្ា ឬចង់ំសវងយល់ពីីរមរបើរបាស់ាំាំ មលាក្ែបក្
ោចចូលមៅីន់មគ

ទណព័រមដើម PHP manual ។ PHP ោចជួយមលាក្ែបក្ឲ្យបមងកើត្មគ

ទណព័រ

ំដលោចំក្ំរបបានមោយមសរ ីជាមួយនឹង Functions ំដលមានសរមាប់ ។
ខាងមរីមមនោះ ជាគនលឹោះមមមរៀនទាក្់ទងនឹងីរបមងកើត្ និងមរបើរបាស់ ំដលសណបុក្ោយធី
បានដក្ស្សង់មចញមក្ពីមគ

ទណព័រ និងបលក្់លៗ
អ ៖

១. បមងកើត្ Instagram Filters ជាមួយ PHP
២. បងាាញ Tweets ំដលមលាក្ែបក្ចូលចិត្ថ មោយមរបើ PHP និង jQuery
៣. រមបៀបបមងកើត្ទណព័រំដលោចបក្បាន (Flip) ជាមួយ turn.js
៤. គនលឹោះងាយៗ ក្បុងីរបមងកើត្ Form មោយមរបើ FuelPHP
៥. AJAX Contact Form

៦. UCM Plugin: POP3/IMAP Email Ticket System
៧. រមបៀបត្ណមរៀបរូបថត្ជាមួយ PHP, jQuery និង CSS3
៨. រមបៀបមរបើ PHP Login, ីររគប់រគង User និង សុវត្ទិភាពទណព័រ
៩. រមបៀបរគប់រគងឯក្សារដ៏ សាមញ្ដ
១០. Client Photo Studio – របព័នរន គប់រគងរូបថត្
១១. Solid PHP User Management System
១២. Lite Invoicing System
១៣. Freelance Manager
១៤. របព័នរន គប់រគងមាត្ិី Gecko
១៥. របព័នរន គប់រគងមាត្ិ ី វ ីមដែូ Youtube – VidPlanet
១៦. ីថររត្ួត្ពិនិត្យសក្មមភាព Activity Board
១៧. របព័នប
ន ក្ំរបមគ

ទណព័រYou Translate!

១៨. CodeIgniter ACL User Management
១៩. Pro Invoice Maker
២០. Tycoon CRM
២១. PHP Login & User Management

២២. Project Management Application PHP & AJAX
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មមមរៀនទី១២: ីរំអាំណែណពី MySQL
Posted on by TEAV Chhun Nan (ទណាំក្់ទណនង ផាយរអិជជក្មម 077778647-070778647)
មមមរៀនទី១២: ីរំអាំណែណពី MySQL
១. មត្ើែីជា
វ MySQL?
MySQL គឺជា relational database management system (RDBMS) មួយំដលមានីរនិយម
មរបើរបាស់ពីសណណាក្់ែបក្ក្សាងមគ
មគ

ទណព័រ របស់មយើង ម

ែបក្ក្សាងមគ

ទណព័រ។ មយើងមរបើ MySQL មដើមផីរក្ាទុក្ទិនបន័យរបស់

ើយោចមធវើីរំក្ំរប និង លុបទិនបន័យជាមដើម។

ទណព័រជាមរចើនមៅមលើពិភពមលាក្ បានមរជើសមរ ើស PHP និង MySQL មដើមផី

យក្មក្ ក្សាងមគ

ទណព័ររបស់ពួក្មគ។

MySQL បានីលយជា open source database លផីជាងមគមៅមលើពិភពមលាក្ មោយសារំត្ វា
មាន ដណមអើរីរមលឿន, ផថល់ទណនុក្ចិត្ថែពស់ និង ងាយស្សួលក្បុងីរមរបើរបាស់។
សណាល់៖
មុននឹងចាប់មផថើមមរៀន MySQL មយើងរត្ូវមចោះ HTML និង PHP ជាមុនសិន
២. របមភទទិនន
ប ័យ
ខាងមរីមមនោះ គឺ ជារបមភទទិនបន័យរបស់ MySQL ំដលមយើងំត្ងំត្មរបើញឹក្ញាប់
– របមភទទិនន
ប ័យជាចណនួន
INT : ជារបមភទទិនបន័យជាចណនួនគត្់ វាមានរបំវង -2147483648 to 2147483647 ក្រអីគិត្
សញ្ជដ និងពី 0 មៅ 4294967295 ក្រអីមិនគិត្សញ្ជដ។
smallint : ជារបមភទទិនន
ប ័យជាចណនួនគត្់ំដរ ំត្មានទណ

ណត្ូចជាង int។ វាមានរបំវង ពី -

32768 មៅ 32767 ក្បុងក្រអី គិត្សញ្ជដ និងពី 0 to 65535 ក្បុងក្រអីមិនគិត្សញ្ជដ។
TINYINT : ជារបមភទទិនបន័យជាចណនួនគត្់ំដរ ំត្មានទណ

ណត្ូចជាង smallint។ វាមានរបំវង

ពី -128 មៅ 127 ក្បុងក្រអីគិត្សញ្ជដ និងពី 0 to 255 ក្បុងក្រអីមិនគិត្សញ្ជដ។

FLOAT(M,D) : ជារបមភទទិនបន័យចណនួនទសភាគ ំដល M មានាំទីក្ណអត្់ របំវងននីរ

បងាាញ និង D ក្ណអត្់ របំវងចណនួនមរីយមក្ផៀស។
DOUBLE(M,D) : ជារបមភទទិនបន័យចណនួនទសភាគំដរ បុំនថវាមានរបំវងធណ ជាង float។
– របមភទទិនន
ប ័យជា ែក្េរ
CHAR(M) : ជារបមភទទិនបន័យជាែក្េរ ំដលមានរបំវងពី ១ → ២៥៥ ត្ួ ែក្េរ។ ទណ

ណ នន

ីរផធុក្របស់វា ោស្ស័យមៅមលើីរក្ណអត្់ ចណនួនត្ួ (M)។
VARCHAR(M) : ជារបមភទទិនបន័យជាែក្េរ ម ើយទណ ណននីរផធុក្របស់ វាមិនោស្ស័យមៅ
មលើីរក្ណអត្់ ចណនួនត្ួ (M) មាំោះមទ វាោស្ស័យមៅមលើ ត្នមលំដលវាផធុក្ ម
នឹង ១ byte ននទណ
ឧទា

ើយបូក្ជាមួយ

ណរបស់ Space។

រអ៍

TEXT : ជារបមភទទិនបន័យជាែក្េរំដលមានលទនភាពផធុក្បាន ៦៥៥៣៥ ត្ួ ែក្េរ។

– របមភទទិនន
ប ័យជា នថៃំែ (ីលបរ ិមចឆទ) និង មមាង
DATE : របមភទទិនបន័យជានថៃំែ ំដលមានទណរង់ YYYY-MM-DDម

ើយោចមានត្នមលពី

១០០០-01-01 ដល់ 9999-12-31 ។
DATETIME : របមភទទិនបន័យជានថៃំែ និង មមាងបញ្ូច លាប ំដលមានទណរង់ YYYY-MMDD HH:MM:SS ។

TIME : របមភទទិនបន័យជាមមាង ំដលមានទណរង់ HH:MM:SS ។
៣. រមបៀបបមងកើត្, លុប, បងាាញ និង មរបើ Database
មដើមផីបមងកើត្ Database ោចមយើងមរបើ phpMyAdmin (មាន Interface), MySQL Console (មរបើ
Command Line) និង ក្មមវ ិធី មផេងៗមទៀត្។ បុំនថមៅក្បុងមមមរៀនមនោះ ោយធី ក្ូនំែមរសូមមលើក្
យក្ MySQL Console មក្មរបើ មដើមផីឲ្យមយើងោច ចង់ ចាណ និង មចោះ ពីក្ូដរបស់ MySQL។

. រមបៀបចូលមៅីន់ MySQL Console
មុនដណបូងមយើងរត្ូវមបើក្ Wamp Server ជាមុនសិន បាំធប់មក្ចុចមលើ Trail Icon របស់វា →
MySQL → MySQL Console

បាំធប់មក្វានឹងបងាាញផ្ទធណងមួយំដលត្ណរវូ ឲ្យមយើងបញ្ូជ លមលែសណងាត្់ បុំនថជាធមមតា មយើង
មិនចាណបាច់វាយបញ្ូជ លមាំោះមទ ដូចមនោះមយើងរាន់ ចុច Enter មពលមាំោះវាបងាាញផ្ទធណងំដល
ោច ឲ្យមយើងសរមសរ ក្ូដរបស់ MySQL បានម

សណាល់:
វាយ exit រួចចុច Enter មដើមផីចាក្មចញ

. រមបៀបបមងកើត្ Database

ើយ។

ទណរង់ទូមៅ
CREATE DATABASE database_name;

ឧទា

រអ៍

សណាល់: មយើងោចចុចមលើ Up & Down Arrow key មដើមផីយក្ command ំដលមយើងធាលប់ មរបើ
មក្មរបើ មថងមទៀត្បាន។

. រមបៀបបងាាញ Database ទាណងែស់ំដលមយើងបានបមងកើត្
ទណរង់ទូមៅ
SHOW DATABASES;

ឧទា

រអ៍

រមបៀបមរជើសយក្ Database មក្មរបើ
មុននឹងមយើងមធវើីរបមងកើត្ Table មយើងរត្ូវមរជើសមរ ើស Database ជាមុនសិន។
ទណរង់ទូមៅ
USE database_name;

ឧទា

រអ៍

រមបៀបលុប Database
ទណរង់ទូមៅ
DROP DATABASE database_name;

ឧទា

រអ៍

DROP DATABASE dbsample;

៤. រមបៀបបមងកើត្,លុប និង មមើលព័ត្៌មាន Table
រមបៀបបមងកើត្ Table
ទណរង់ទូមៅ
CREATE TABLE Table_Name(Field_Name1 Datatype(num),
Field_Name2 Datatype(num), . .
. );

ឧទា

រអ៍

mysql> CREATE TABLE tbluser(us_id INT,us_name VARCHAR(50),
us_username VARCHAR(5),us_password VARCHAR(50),create_date DATE);

. រមបៀបបងាាញព័ត្៌មានមផេងៗរបស់ Table
ទណរង់ទូមៅ
DESC table_name; | DESCRIPE table_name;
ឧទា

រអ៍

.រមបៀបលុប Table មចញពី Database
ទណរង់ទូមៅ
DROP TABLE Table_Name;
ឧទា

រអ៍

ALTER TABLE tbluser;
៥. Attribute របស់ Column
Attribute គឺមយើងមរបើវាមដើមផីក្ណអត្់ លក្ខអៈមៅឲ្យ Column និមួយៗរបស់ Table ដូចជា
ក្ណអត្់ ជា មិនមានសធួល ឬ ជា Primary Key ជាមដើម។
ខាងមរីមមនោះ គឺ ជា Attribute និង មុែងាររបស់វា
. Unsigned : មិនគិត្សញ្ជដ
. Signed : គិត្សញ្ជដ
. Auto_Increment : ក្ណអត្់ វាឲ្យមក្ើនមោយសវ័យរបវត្ថិ (Auto number)
. Unique : មិនោចមានសធួន
. Null : ែនុញ្ជដត្ឲ្យទមទ

. Not Null : មិនែនុញ្ជដត្ឲ្យទមទ
. Default Value : ត្ណអត្់ ត្នមល Default
ឧទា

រអ៍

mysql> CREATE TABLE tbluser(us_id INT UNSIGNED NOT NULL PRIMARY KEY
AUTO_INCREMENT,us_name VARCHAR(50),us_username VARCHAR(5),us_password
VARCHAR(50),create_date DATE);

៦. ីរមធវើីរំក្ំរប Table
ក្រអីំដលមយើងបានបមងកើត្ Table រួចម

ើយ បុំនថមានីរែវោះ,មលើស ឬ ែុសរត្ង់ មយើងមិន

ចាណបាច់ លុបវាមចាល រួចបមងកើត្សារជាថមីមាំោះមទ គឺ មយើងមានលទនភាពោចីរំរបវាបាន
ដូចវ ិធីំដលមាន បងាាញខាងមរីម។

. បំនទម Field ថមីឲ្យ Table (មានទីតាង
ណ បាំធប់ពី field ំដលមាន)
ទណរង់ទូមៅ
ALTER TABLE table_name ADD field_name,ADD field_name2 . . . ;
ឧទា

រអ៍

ALTER TABLE tbluser ADD us_email;

. បំនទម Field ំដលមានទីតាង
ណ មៅមុែមគ
ទណរង់ទូមៅ
ALTER TABLE table_name ADD field_name FIRST field_name2 . . . ;
ឧទា

រអ៍

ALTER TABLE tbluser ADD us_website FIRST;

. បំនទម Field ថមី ំដលមានទីតាង
ណ បាំធប់ពី Field ណាមួយ
ទណរង់ទូមៅ
ALTER TABLE table_name ADD field_name datatype AFTER other_field_name,

ADD field_name2 . . . ;
ឧទា

រអ៍

ALTER TABLE tbluser ADD us_address TEXT AFTER us_email;

. លុប Field ណាមួយមចញពី Table
ទណរង់ទូមៅ
ALTER TABLE table_name DROP field_name ;
ឧទា

រអ៍

ALTER TABLE tbluser DROP us_website ;

៧. រមបៀបបញ្ូច លទិនន
ប ័យ (Insert)
ទណរង់ទូមៅ
INSERT INTO table_name ( field1, field2,…fieldN )
VALUES( value1, value2,…valueN );
ឧទា

រអ៍

INSERT INTO tbluser(us_name,us_username,us_password)
VALUES(―chan reaksmey‖,‖reaksmey‖,‖R3a5mey‖);
សណាល់:
មោយ us_id ជា auto_number ដូចមនោះមយើងមិនចាណបញ្ូច លឲ្យវាមាំោះមទ។
៨. រមបៀបទាញយក្ទិនន
ប ័យពី Table (Select)
ទណរង់ទូមៅ
SELECT field_name1,field_name2,.. FROM table_name [WHERE];
ឧទា

រអ៍១

mysql> SELECT us_id,us_name,us_username,us_password FROM tbluser;
+——-+—————+————-+————-+
| us_id | us_name

| us_username | us_password |

+——-+—————+————-+————-+
|

1 | Chan Reaksmey | Reaks

|

2 | Chan Dara

|

3 | Sok San

| Dara
| San

| R3ak5mey |
| dara09

| 5an

|
|

+——-+—————+————-+————-+
3 rows in set (0.04 sec)

ឧទា

រអ៍២

mysql> SELECT * FROM tbluser;
+——-+—————+————-+————-+
| us_id | us_name

| us_username | us_password |

+——-+—————+————-+————-+
|

1 | Chan Reaksmey | Reaks

|

2 | Chan Dara

|

3 | Sok San

| Dara
| San

| R3ak5mey |
| dara09

| 5an

|
|

+——-+—————+————-+————-+
3 rows in set (0.00 sec)

សណាល់:
slect * មានន័យថា select រគប់ field ទាណងែស់របស់ Table។
. ីរមរបើរបាស់ WHERE
មយើងមរបើរបាស់ WHERE មៅក្រអីំដលមយើងចង់ោក្់ លក្ខែ័អឍមៅឲ្យីរទាញយក្
ទិនបន័យ របស់មយើង ដូចជា user ណាំដលមាន មលែ us_id = 1 ជាមដើម។

ឧទា

រអ៍

mysql> SELECT * FROM tbluser WHERE us_id <3;
+——-+—————+————-+————-+
| us_id | us_name

| us_username | us_password |

+——-+—————+————-+————-+
|

1 | Chan Reaksmey | Reaks

|

2 | Chan Dara

| Dara

| R3ak5mey |
| dara09

|

+——-+—————+————-+————-+
2 rows in set (0.04 sec)

៩. រមបៀបំក្ំរបទិនន
ប ័យ មៅក្បង
ុ Table (Update)
មៅក្បុងីរំក្ំរបទិនបន័យមនោះ មយើងរត្ូវដឹងចាស់ថាមត្ើ Record មួយណាំដលមយើងចង់មធវើ
ីរំក្ំរប ដូចមនោះ មយើងចាណបាច់រត្ូវំត្មរបើ លក្ខែ័អឍ មដើមផីមធវើីរំក្ំរប បាន។
ទណរង់ទូមៅ
UPDATE table_name SET field1=new-value1, field2=new-value2 WHERE …;
ឧទា

រអ៍

mysql> UPDATE tbluser SET us_name=‖Sok Chandara‖ WHERE us_id=2;
Query OK, 1 row affected (0.09 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0

mysql> SELECT * FROM tbluser;
+——-+—————+————-+————-+
| us_id | us_name

| us_username | us_password |

+——-+—————+————-+————-+
|

1 | Chan Reaksmey | Reaks

| R3ak5mey |

|

2 | Sok Chandara | Dara

|

3 | Sok San

| San

| dara09
| 5an

|

|

+——-+—————+————-+————-+
3 rows in set (0.00 sec)
១០. រមបៀបលុបទិនន
ប ័យមចញពី Table (Delete)
ទណរង់ទូមៅ
DELETE FROM table_name [WHERE];
ឧទា

រអ៍១

mysql> DELETE FROM tbluser;
Query OK, 3 rows affected (0.08 sec)

mysql> SELECT * FROM tbluser;
Empty set (0.00 sec)
សណាល់:
ក្បុងក្រអីំដលមយើងមិនបានោក្់លក្ខែ័អឍ មាំោះវានឹងលុប ទិនបន័យទាណងែស់មៅក្បុង Table
។

ឧទា

រអ៍២

mysql> DELETE FROM tbluser WHERE us_id=3;
Query OK, 1 row affected (0.07 sec)

mysql> SELECT * FROM tbluser;
+——-+—————+————-+————-+
| us_id | us_name

| us_username | us_password |

+——-+—————+————-+————-+

|

1 | Chan Reaksmey | Reaks

|

2 | Chan Dara

| Dara

| R3ak5mey |
| dara09

|

+——-+—————+————-+————-+
2 rows in set (0.03 sec)
១១. រមបៀបបមងកើត្ Database ជាមួយ phpMyAdmin
មលើក្មុនមយើងបានដឹងពីរមបៀបននីរបមងកើត្ Database មោយមរបើ Command រួចមក្ម

ើយ

ំត្មពលមនោះ មយើងមក្បមងកើត្តាម phpMyAdmin វ ិញមថង។
មុនដណបូងមយើងមបើក្ Wamp Server បាំធប់មក្មទៀត្ចុចមលើ ោយែុន(ពអ៌នបត្ង)របស់
Wamp → phpMyAdmin

Posted in មមមរៀន, មមមរៀន PHP & MySQL |

មមមរៀនទី១៣: Syntax របស់ MySQL
Posted on by TEAV Chhun Nan (ទណាំក្់ទណនង ផាយរអិជជក្មម 077778647-070778647)

១. មត្ើែីជា
វ MySQL? MySQL គឺជា relational database management system (RDBMS) មួយ
ំដលមានីរនិយមមរបើរបាស់ពីសណណាក្់ែបក្ក្សាងមគ
រក្ាទុក្ទិនបន័យរបស់មគ

ទណព័រ របស់មយើង ម

ទណព័រ។ មយើងមរបើ MySQL មដើមផី

ើយោចមធវើីរំក្ំរប និង លុបទិនបន័យជា

មដើម។
ែបក្ក្សាងមគ

ទណព័រជាមរចើនមៅមលើពិភពមលាក្ បានមរជើសមរ ើស PHP និង MySQL មដើមផី

យក្មក្ ក្សាងមគ

ទណព័ររបស់ពួក្មគ។ MySQL បានីលយជា open source database លផី

ជាងមគមៅមលើពិភពមលាក្ មោយសារំត្ វាមាន ដណមអើរីរមលឿន, ផថល់ទណនុក្ចិត្ែ
ថ ពស់ និង
ងាយស្សួលក្បុងីរមរបើរបាស់។
សណាល់៖

មុននឹងចាប់មផថើមមរៀន

MySQL

មយើងរត្ូវមចោះ

HTML

និង

PHP

ជាមុនសិន

២. របមភទទិនន
ប ័យ
ខាងមរីមមនោះ គឺ ជារបមភទទិនបន័យរបស់ MySQL ំដលមយើងំត្ងំត្មរបើញឹក្ញាប់
– របមភទទិនន
ប ័យជាចណនួន
INT : ជារបមភទទិនបន័យជាចណនួនគត្់ វាមានរបំវង -2147483648 to 2147483647 ក្រអីគិត្
សញ្ជដ និងពី 0 មៅ 4294967295 ក្រអីមិនគិត្សញ្ជដ។
smallint : ជារបមភទទិនន
ប ័យជាចណនួនគត្់ំដរ ំត្មានទណ

ណត្ូចជាង int។ វាមានរបំវង ពី -

32768 មៅ 32767 ក្បុងក្រអី គិត្សញ្ជដ និងពី 0 to 65535 ក្បុងក្រអីមិនគិត្សញ្ជដ។
TINYINT : ជារបមភទទិនបន័យជាចណនួនគត្់ំដរ ំត្មានទណ

ណត្ូចជាង smallint។ វាមានរបំវង

ពី -128 មៅ 127 ក្បុងក្រអីគិត្សញ្ជដ និងពី 0 to 255 ក្បុងក្រអីមិនគិត្សញ្ជដ។

FLOAT(M,D) : ជារបមភទទិនបន័យចណនួនទសភាគ ំដល M មានាំទីក្ណអត្់ របំវងននីរ
បងាាញ និង D ក្ណអត្់ របំវងចណនួនមរីយមក្ផៀស។
DOUBLE(M,D) : ជារបមភទទិនបន័យចណនួនទសភាគំដរ បុំនថវាមានរបំវងធណ ជាង float។
– របមភទទិនន
ប ័យជា ែក្េរ
CHAR(M) : ជារបមភទទិនបន័យជាែក្េរ ំដលមានរបំវងពី ១ → ២៥៥ ត្ួ ែក្េរ។ ទណ

ណ នន

ីរផធុក្របស់វា ោស្ស័យមៅមលើីរក្ណអត្់ ចណនួនត្ួ (M)។
VARCHAR(M) : ជារបមភទទិនបន័យជាែក្េរ ម ើយទណ ណននីរផធុក្របស់ វាមិនោស្ស័យមៅ
មលើីរក្ណអត្់ ចណនួនត្ួ (M) មាំោះមទ វាោស្ស័យមៅមលើ ត្នមលំដលវាផធុក្ ម
នឹង ១ byte ននទណ
ឧទា

រអ៍

ណរបស់ Space។

ើយបូក្ជាមួយ

TEXT : ជារបមភទទិនបន័យជាែក្េរំដលមានលទនភាពផធុក្បាន ៦៥៥៣៥ ត្ួ ែក្េរ។
– របមភទទិនន
ប ័យជា នថៃំែ (ីលបរ ិមចឆទ) និង មមាង
DATE : របមភទទិនបន័យជានថៃំែ ំដលមានទណរង់ YYYY-MM-DDម

ើយោចមានត្នមលពី

១០០០-01-01 ដល់ 9999-12-31 ។
DATETIME : របមភទទិនបន័យជានថៃំែ និង មមាងបញ្ូច លាប ំដលមានទណរង់ YYYY-MMDD HH:MM:SS ។

TIME : របមភទទិនបន័យជាមមាង ំដលមានទណរង់ HH:MM:SS ។
៣. រមបៀបបមងកើត្, លុប, បងាាញ និង មរបើ Database មដើមផីបមងកើត្ Database ោចមយើងមរបើ
phpMyAdmin (មាន Interface), MySQL Console (មរបើ Command Line) និង ក្មមវ ិធីមផេងៗ
មទៀត្។ បុំនថមៅក្បុងមមមរៀនមនោះ ោយធី ក្ូនំែមរសូមមលើក្យក្ MySQL Console មក្មរបើ
មដើមផីឲ្យមយើងោច ចង់ចាណ និង មចោះ ពីក្ូដរបស់ MySQL។
រមបៀបចូលមៅីន់ MySQL Console
មុនដណបូងមយើងរត្ូវមបើក្ Wamp Server ជាមុនសិន បាំធប់មក្ចុចមលើ Trail Icon របស់វា →
MySQL → MySQL Console

បាំធប់មក្វានឹងបងាាញផ្ទធណងមួយំដលត្ណរវូ
ឲ្យមយើងបញ្ូជ លមលែសណងាត្់ បុំនថជាធមមតា មយើងមិនចាណបាច់វាយបញ្ូជ លមាំោះមទ ដូចមនោះ

មយើងរាន់ចុច Enter មពលមាំោះវាបងាាញផ្ទធណងំដលោច ឲ្យមយើងសរមសរ ក្ូដរបស់ MySQL
បានម

ើយ។

សណាល់:
វាយ exit រួចចុច Enter មដើមផីចាក្មចញ
រមបៀបបមងកើត្ Database
ទណរង់ទូមៅ
CREATE DATABASE database_name;
ឧទា

រអ៍

សណាល់: មយើងោចចុចមលើ Up & Down Arrow
key មដើមផីយក្ command ំដលមយើងធាលប់មរបើ មក្មរបើមថងមទៀត្បាន។
រមបៀបបងាាញ Database ទាណងែស់ំដលមយើងបានបមងកើត្

ទណរង់ទូមៅ
SHOW DATABASES;
ឧទា

រអ៍

រមបៀបមរជើសយក្ Database មក្មរបើ
មុននឹងមយើងមធវើីរបមងកើត្ Table មយើងរត្ូវមរជើសមរ ើស Database ជាមុនសិន។
ទណរង់ទូមៅ
USE database_name;

ឧទា

រអ៍

របបៀបលុប Database
ទំរង់ទូបៅ
DROP DATABASE database_name;
ឧទាហរណ៍
DROP DATABASE dbsample;

៤. របបៀបបបងកើត,លុបនិងប ើលព័ត៌មាន Table
របបៀបបបងកើត Table
ទំរង់ទូបៅ

CREATE TABLE Table_Name(Field_Name1 Datatype(num),
Field_Name2 Datatype(num), . . . );
ឧទាហរណ៍
mysql> CREATE TABLE tbluser(us_id INT,us_name VARCHAR(50),
us_username VARCHAR(5),us_password VARCHAR(50),create_date DATE);

របបៀបបង្ហាញព័ត៌មានបផេងៗរបស់ Table
ទំរង់ទូបៅ
DESC table_name; | DESCRIPE table_name;
ឧទាហរណ៍

រមបៀបលុប Table មចញពី Database
ទណរង់ទូមៅ
DROP TABLE Table_Name;
ឧទា

រអ៍

ALTER TABLE tbluser;
៥. Attribute របស់ Column Attribute គឺ មយើងមរបើវាមដើមផីក្ណអត្់ លក្ខអៈមៅឲ្យ Column និ
មួយៗរបស់ Table ដូចជាក្ណអត្់ជា មិនមានសធល
ួ ឬ ជា Primary Key ជាមដើម។
ខាងមរីមមនោះ គឺ ជា Attribute និង មុែងាររបស់វា
. Unsigned : មិនគិត្សញ្ជដ
. Signed : គិត្សញ្ជដ
. Auto_Increment : ក្ណអត្់ វាឲ្យមក្ើនមោយសវ័យរបវត្ថិ (Auto number)

. Unique : មិនោចមានសធួន
. Null : ែនុញ្ជដត្ឲ្យទមទ

. Not Null : មិនែនុញ្ជដត្ឲ្យទមទ
. Default Value : ត្ណអត្់ ត្នមល Default
ឧទា រអ៍
mysql> CREATE TABLE tbluser(us_id INT UNSIGNED NOT NULL PRIMARY KEY
AUTO_INCREMENT,us_name VARCHAR(50),us_username VARCHAR(5),us_password
VARCHAR(50),create_date DATE);

៦. ីរមធវើីរ
ំក្ំរប Table ក្រអីំដលមយើងបានបមងកើត្ Table រួចម

ើយ បុំនថមានីរែវោះ,មលើស ឬ ែុស

រត្ង់ មយើងមិនចាណបាច់ លុបវាមចាល រួចបមងកើត្សារជាថមីមាំោះមទ គឺមយើងមានលទនភាពោច
ីរំរបវាបាន ដូចវ ិធី ំដលមាន បងាាញខាងមរីម។
បំនទម Field ថមីឲ្យ Table (មានទីតាង
ណ បាំធប់ពី field ំដលមាន)
ទណរង់ទូមៅ
ALTER TABLE table_name ADD field_name,ADD field_name2 . . . ;
ឧទា រអ៍
ALTER TABLE tbluser ADD us_email;
បំនទម Field ំដលមានទីតាង
ណ មៅមុែមគ
ទណរង់ទូមៅ
ALTER TABLE table_name ADD field_name FIRST field_name2 . . . ;
ឧទា

រអ៍

ALTER TABLE tbluser ADD us_website FIRST;
បំនទម Field ថមី ំដលមានទីតាង
ណ បាំធប់ពី Field ណាមួយ
ទណរង់ទូមៅ

ALTER TABLE table_name ADD field_name datatype AFTER other_field_name,
ADD field_name2 . . . ;
ឧទា

រអ៍

ALTER TABLE tbluser ADD us_address TEXT AFTER us_email;
លុប Field ណាមួយមចញពី Table
ទណរង់ទូមៅ
ALTER TABLE table_name DROP field_name ;
ឧទា

រអ៍

ALTER TABLE tbluser DROP us_website ;
៧. រមបៀបបញ្ូច លទិនន
ប ័យ (Insert)
ទណរង់ទូមៅ
INSERT INTO table_name ( field1, field2,…fieldN )
VALUES( value1, value2,…valueN );
ឧទា

រអ៍

INSERT INTO tbluser(us_name,us_username,us_password)
VALUES(―chan reaksmey‖,‖reaksmey‖,‖R3a5mey‖);
សណាល់:
មោយ us_id ជា auto_number ដូចមនោះមយើងមិនចាណបញ្ូច លឲ្យវាមាំោះមទ។
៨. រមបៀបទាញយក្ទិនន
ប ័យពី Table (Select)
ទណរង់ទូមៅ
SELECT field_name1,field_name2,.. FROM table_name [WHERE];
ឧទា

រអ៍១

mysql> SELECT us_id,us_name,us_username,us_password FROM tbluser;

+——-+—————+————-+————-+
| us_id | us_name

| us_username | us_password |

+——-+—————+————-+————-+
|

1 | Chan Reaksmey | Reaks

|

2 | Chan Dara

|

3 | Sok San

| Dara
| San

| R3ak5mey |
| dara09

| 5an

|
|

+——-+—————+————-+————-+
3 rows in set (0.04 sec)
ឧទា

រអ៍២

mysql> SELECT * FROM tbluser;
+——-+—————+————-+————-+
| us_id | us_name

| us_username | us_password |

+——-+—————+————-+————-+
|

1 | Chan Reaksmey | Reaks

|

2 | Chan Dara

|

3 | Sok San

| Dara
| San

| R3ak5mey |
| dara09

| 5an

|
|

+——-+—————+————-+————-+
3 rows in set (0.00 sec)
សណាល់:
slect * មានន័យថា select រគប់ field ទាណងែស់របស់ Table។
ីរមរបើរបាស់ WHERE
មយើងមរបើរបាស់ WHERE មៅក្រអីំដលមយើងចង់ោក្់ លក្ខែ័អឍមៅឲ្យីរទាញយក្
ទិនបន័យ របស់មយើង ដូចជា user ណាំដលមាន មលែ us_id = 1 ជាមដើម។
ឧទា

រអ៍

mysql> SELECT * FROM tbluser WHERE us_id <3;

+——-+—————+————-+————-+
| us_id | us_name

| us_username | us_password |

+——-+—————+————-+————-+
|

1 | Chan Reaksmey | Reaks

|

2 | Chan Dara

| Dara

| R3ak5mey |
| dara09

|

+——-+—————+————-+————-+
2 rows in set (0.04 sec)
៩. រមបៀបំក្ំរបទិនន
ប ័យ មៅក្បង
ុ Table (Update)
មៅក្បុងីរំក្ំរបទិនបន័យមនោះ មយើងរត្ូវដឹងចាស់ថាមត្ើ Record មួយណាំដលមយើងចង់មធវើ
ីរំក្ំរប ដូចមនោះ មយើងចាណបាច់រត្ូវំត្មរបើ លក្ខែ័អឍ មដើមផីមធវើីរំក្ំរប បាន។
ទណរង់ទូមៅ
UPDATE table_name SET field1=new-value1, field2=new-value2 WHERE …;
ឧទា

រអ៍

mysql> UPDATE tbluser SET us_name=‖Sok Chandara‖ WHERE us_id=2;
Query OK, 1 row affected (0.09 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0
mysql> SELECT * FROM tbluser;
+——-+—————+————-+————-+
| us_id | us_name

| us_username | us_password |

+——-+—————+————-+————-+
|

1 | Chan Reaksmey | Reaks

|

2 | Sok Chandara | Dara

|

3 | Sok San

| San

| R3ak5mey |
| dara09

| 5an

|

|

+——-+—————+————-+————-+
3 rows in set (0.00 sec)

១០. រមបៀបលុបទិនន
ប ័យមចញពី Table (Delete)
ទណរង់ទូមៅ
DELETE FROM table_name [WHERE];
ឧទា

រអ៍១

mysql> DELETE FROM tbluser;
Query OK, 3 rows affected (0.08 sec)
mysql> SELECT * FROM tbluser;
Empty set (0.00 sec)
សណាល់:
ក្បុងក្រអីំដលមយើងមិនបានោក្់លក្ខែ័អឍ មាំោះវានឹងលុប ទិនបន័យទាណងែស់មៅក្បុង Table
។
ឧទា

រអ៍២

mysql> DELETE FROM tbluser WHERE us_id=3;
Query OK, 1 row affected (0.07 sec)
mysql> SELECT * FROM tbluser;
+——-+—————+————-+————-+
| us_id | us_name

| us_username | us_password |

+——-+—————+————-+————-+
|

1 | Chan Reaksmey | Reaks

|

2 | Chan Dara

| Dara

| R3ak5mey |
| dara09

|

+——-+—————+————-+————-+
2 rows in set (0.03 sec)
១១. រមបៀបបមងកើត្ Database ជាមួយ phpMyAdmin
មលើក្មុនមយើងបានដឹងពីរមបៀបននីរបមងកើត្ Database មោយមរបើ Command រួចមក្ម
ំត្មពលមនោះ មយើងមក្បមងកើត្តាម phpMyAdmin វ ិញមថង។

ើយ

មុនដណបូងមយើងមបើក្ Wamp Server បាំធប់មក្មទៀត្ចុចមលើ ោយែុន(ពអ៌នបត្ង)របស់
Wamp → phpMyAdmin

បាំធប់បាំធប់មក្ ោក្់ម

ម ោះ Database និង មធវើីរក្ណអត្់ មផេ

ងៗមទៀត្ដូចរូបខាងមរីម

បាំធប់ពីមយើងបមងកើត្
Database រួច មយើងោចមធវើីរបមងកើត្ Table មៅតាមំដលមយើងចង់ បាន។
បុំនថ ក្បុងីរបមងកើត្ Table មៅក្បុង phpMyAdmin មានីរពិបាក្បនថិច ដូចមនោះ មៅក្បុងមម

មរៀនមរីយ មយើងនឹងបងាាញក្មមវ ិធីមួយំដលោចឲ្យមយើងបមងកើត្ Table មោយងាយស្សួល
។
១២. រមបៀបបមងកើត្ Database និង Table ជាមួយនឹង Navicat Navicat គឺជាក្មមវ ិធីមួយំដល
ោចឲ្យមយើងបមងកើត្ Database និង Table បានយាងងាយស្សួល ំដលវាមាន Tools ស្សាប់ ៗ
ឲ្យមយើងមរបើ។ មៅមពលំដលមយើងត្ណមលើងវារួចម
មុនសិន មោយចុចមលើ

ើយ វាត្រមូវឲ្យមយើងបមងកើត្ Connection ជា

បាំធប់មក្មយើងោក្់ ម

ម ោះឲ្យ Connection និង ោចមធវើីរក្ណអត្់

មផេងៗមទៀត្ រួចចុចបូត្ុង OK

រមបៀបបមងកើត្
Database បាំធប់ពីមយើងបមងកើត្ Connection រួចម

ើយ មយើងចុចមលើ Connection មពលមាំោះវា

នឹងបងាាញ Databases របស់មយើងទាណងែស់ំដលបានបមងកើត្។ មដើមផីបមងកើត្ Database មយើង
រាន់ំត្ចុច Mouse សាថណ រួចយក្ New Databases

បាំធប់់មក្ ោក្់ម

ម ោះ Database និង មធវើ

ីរក្ណអត្់ ឲ្យវាសាគល់ែក្េរ យូនីក្ូដ រួចចុចបូត្ុង OK

រមបៀបបមងកើត្ Table
មដើមផីបមងកើត្ Table មយើងរាន់ំត្ចុចពី រដងមលើ Database របស់មយើងរួច Mouse សាថណមលើ
Table → New Table

បាំធប់មក្វានឹងបងាាញតារាងមួយំដលមានឧបក្រអ៍ស្សាប់ ៗ
មដើមផីឲ្យមយើងមធវើីរបមងកើត្ Table ។

១៣. រមបៀប Export និង Import Database មៅក្បង
ុ phpMyAdmin មៅក្បុងក្រអីំដលមយើង
ចង់យក្ មគ ទណព័រ (project) របស់មយើងំដលភាជប់ ជាមួយនឹង database មៅដណមអើរីរមលើក្ុណ
ពយូរទ័រមផេង គឺដណណាក្់ ីលទី១មយើងរត្ូវ copy project របស់មយើងោក្់ចូលក្បុង wamp server
ននក្ុណពយូទ័រមាំោះ។ ចុោះចណំអក្ឯ database មត្ើ មយើង copy តាមរមបៀបណា?
មដើមផីោចយក្ database មៅមរបើ មៅក្បុងក្ុណ ពយូទ័ រមផេងមទៀត្ គឺមយើងរត្ូវ Export (Backup) វា

សិន បាំធប់មក្មទើបមយើងយក្ file ំដលមយើងបាន export មាំោះមៅមធវើីរ Import ចូលមៅ
ក្បុង ក្ុណ ពយូទ័រ មផេងំដលមយើងចង់ មរបើ database មាំោះ។
រមបៀប Export Database មដើមផីមធវើីរ Export មុនដណបូងមយើងរត្ូវចូលមៅក្បុង phpMyAdmin
បាំធប់មក្ចុចមលើ database ំដលមយើងចង់ មធវើីរ export រួចមយើងចុចមលើបូត្ុង Export

ចុចបូត្ុង OKជាីរ
មស្សច។ ចណមរោះ database ំដលមយើងបាន មធវើីរ Export មាំោះវាមាន extension .sql។

រមបៀប Import
Database មដើមផី Import database មុនដណបូងមយើងរត្ូវបមងកើត្ database ទមទថមីមួយសិន បាំធប់
មក្ចុចមលើ database មាំោះ រួចចុចមលើបូត្ុង Import បាំធប់មក្ Browser រក្ database ំដល
មយើងបាន backup

បាំធប់មក្ចុច
មលើបូត្ុង Go ជាីរមស្សច។

សណាល់:
ក្បុងក្រអីំដលមយើងមធវើីរបមងាាោះមគ ទណព័ររបស់មយើងមៅមលើ Server ក្៏ មយើងមធវើតាម វ ិធី
មនោះំដរ គឺមុនដណបូងមយើង Copy project របស់មយើងមៅមលើ Hosting បាំធប់មក្ export
database របស់មយើងមៅ import ចូល database server ។
Posted in មមមរៀន, មមមរៀន PHP & MySQL |

ិ Backup MySQL
មមមរៀនទី១៤: វធី
Posted on by TEAV Chhun Nan (ទណាំក្់ទណនង ផាយរអិជជក្មម 077778647-070778647)
មមមរៀនទី១៤: វ ិធី Backup MySQL Database
MySQL គឺជារបព័ នរន គប់រគង Database ក្ូដចណ
សរមាប់បមងកើត្មគ

ដ៏ លផីលាញ និងមពញ និយមបបណផុត្

ទណព័រ ។ របសិនមបើមលាក្ែបក្មរបើរបាស់ MySQL Databases មៅក្បុងមគ

ទណព័ររបស់ែក្
ប មាំោះមលាក្ែបក្ំត្ងំត្មធវើីររក្ាទុក្ បរមុង (make backup) ននទិនបន័យ
ទាណងែស់ មដើមផីីរររីរបាត្់បង់ មោយរបីរណាមួយ ។ ខាងមរីមមនោះ គឺជាគនលឹោះលអៗ
ទាណង១០ ចណនុច ំដលោចឲ្យវាមធវើីរមោយសវ័យរបវត្ថិ និងមោយផ្ទធល់ក្ុងដណ
ប
មអើរីររក្ា
ទុក្បរមុង MySQL databases ។

១. ីរ Backup មោយមរបើរបាស់ MySQLDump ីរ Backup ទិនបន័យោចមធវើមៅបាន មោយ
មរបើ mysqldump utility ំដលោចដណមអើរីរជាមួយ MySQL ។ ជាពិមសសមលាក្ែបក្ ោច
មរបើ mysqldump, ំដលរួមមានីរ Backup file database មៅីន់ server ដនទ និងោចជា file
compressed gzip ផងំដរ ។
២. MySQL Export: មត្ើមធវើីរ Backup MySQL Database មោយរមបៀបណា? មលាក្ែបក្ោច
backup database មោយបមងកើត្ dump file (export / backup) មោយមរបើគអនី របស់មលាក្ែបក្

តាមរយៈ phpMyAdmin tool មៅក្បុង cPanel (Hosting) ។

៣. ីរ Backup MySQL Database មោយសវ័យរបវត្ថិមៅីន់ Amazon S3 មលាក្ែបក្ក្៏ ោច
មរបើរបាស់ Amazon S3 មដើមផី backup mysql databases របស់ែបក្ ំដលមរបើ script ំដលមាន
មោយសវ័យរបវត្ថិ, បាំធប់ មក្មទៀត្ វានឹងផ្ទលស់ទី មៅរក្ាទុក្ក្បុង Amazon S3 ។

៤. រមបៀប Backup MySQL Databases, Web Server Files មៅីន់ FTP Server មោយសវ័យ
របវត្ថិ មនោះជាវ ិធី ដ៏ងាយស្សួលមួយ ក្បុងីរ backup ទិ នបន័យ សរមាប់ែបក្មរបើ របាស់ ំដល

ដណមអើរីរមលើ web server របស់ែួន
ល ជាមួយ MySQL server មៅមលើ dedicated box ឬ VPS
(Virtual Private Machine) ។ ែវីំដលមលាក្ែបក្គួរមរបើមាំោះគឺ FTP ឬ NAS backup គឺជា
ឧបក្រអ៍សរមាប់ Backup ទិនបន័យដ៏មានសុវត្ទិភាព ។
៥. រមបៀបមផញើសារឲ្យែលួនឯងែណពីីរ Backup MySQL Database Table ជាមួយ PHP វានឹងមផញើ

សារមែឡិចរត្ូនិច មក្ីន់មលាក្ែបក្មោយមានភាជប់ file .sql (attachment file) មោយមលាក្
ែបក្ោចមធវើីរ back up tables ជាក្់ លាក្់ណាមួយ យាងងាយស្សួល ។
៦. រមបៀប Backup MySQL Database មោយមរបើ PHP ទាញយក្ query database backup មចញ
ពី PHP file ម

ើយមដើមផី restore ឲ្យដូ ចមដើមវ ិញ មលាក្ែបក្រត្ូវ run LOAD DATA INFILE

query មក្វ ិញ។
៧. រមបៀប Backup Database ឲ្យីលយជា File XML មោយមរបើ PHP
វានឹងបងាាញ PHP snippet ំដលជា outputs នន database មក្ជា XML. XML មិនំមនជា
របមភទ file format ំដលងាយស្សួលក្បុងីរ restore table មៅវ ិញមាំោះមទ បុំនថ XML ជា file
ំដលងាយ read ទិនបន័យមក្បងាាញជាទីបណផុត្ ។

៨. រមបៀប Backup MySQL Database តាមរយៈ SSH
SSH ោចរត្ូវបានមគមរបើ backup ទិនបន័យ MySQL ំដលមានទណ

ណធណ ។

៩. រមបៀប Backup MySQL Database មោយសវ័យរបវត្ថិ (សរមាប់ែបក្មរបើ Linux)
របសិនមបើ មលាក្ែបក្ជាែបក្មរបើរបាស់ Linux មាំោះែបក្ោច Backup ទិនបន័យ MySQL
Database បានមោយសវ័យរបវត្ថិមោយមរបើរបាស់ cron ។
១០. Ubuntu Linux Backup MySQL Server Shell Script
មលាក្ែបក្ក្៏ ោច backup ទិនបន័យមចញពី MySQL server databases មក្ីន់ ftp server របស់
មលាក្ែបក្បាន របសិនមបើ ែបក្មាន dedicated VPS server ជាមួយនឹង Ubuntu Linux.
Posted in មមមរៀន, មមមរៀន PHP & MySQL |

មមមរៀនទី១៥: លប់ Spam WordPress

Posted on by TEAV Chhun Nan (ទណាំក្់ទណនង ផាយរអិជជក្មម 077778647-070778647)
មមមរៀនទី១៥: លប់ Spam មលើ WordPress
មពលែលោះមគ

ទណព័ររបស់មយើង មានីររ ណខានពី Spam ំដលបមងកើត្ Comment ាមនបានរាប់

មិនែស់។ Example : ក្បុងែត្ទបទមួ យ មាន Comment ៥០-២ឬ៣០០។ ចណមរោះ Comment
ទាណងែស់មនោះនិងមធវើឲ្យ មគ
រ

័ស ម

ទណព័ររបស់មយើង មានភាពយឺត្, មឡើង Banwidth យាងឆ្ប់

ើយ Page ឬ Post និមួយៗ មានទណ

ណរ

ួត្ដល់ ១០មៅ២០mb។ ក្តាថមនោះក្៏ោចមធវើ

ឲ្យ Hosting របស់មយើង down បានផងំដរ។

១- លុប
Comment ចាស់មចញឲ្យែស់ មយើងរត្ូវំត្លុប comment ចាស់ៗមចញឲ្យែស់មទាោះ បីវាជា
Spam ឬ មិនំមន Spam ក្៏មោយ។ បុំនថីរលុប Comment មៅក្បុង WordPress មយើងោច
លុបមចាល ១មថងបានំត្ ២០ ចុោះរបសិនមបើ វាមានដល់មៅ ៦-៧០០០ មត្ើមយើងរត្ូវលុប
បុាំមនដង?
ដូមចបោះមគមានវ ិធីមួយមដើមផីលុប Comment ទាណងែស់មនោះមោយចូលមៅីន់ phpMyadmin
មដើមផីមរបើក្ូដ Sql ក្បុងីរលុបវា :
=> ដណបូងចូលមៅីន់ Cpanel
=> មបើក្ phpmyadmin
=> Select យក្ម

ម ោះ database របស់មយើង

=> Click មលើរក្យ SQL
រូចវាយ Script ដូចខាងមរីម :
DELETE from wp_comments WHERE comment_approved = ‘0′;
DELETE from wp_comments WHERE comment_approved = ‗spam‘;
DELETE from wp_comments WHERE comment_approved = ‗trash‘;
=> Click Button GO => OK
Click Go, click OK។

២- រគប់រគងីរ Comment មិនឲ្យមចញមុន Post
Discussion គឹជាក្ំនលង ក្ណអត្់ឲ្យ Comment របស់ Userំដល Comment ចូល Page ឬ Post
ោចត្ណមអើរីរឲ្យម
ម

ើញ ឬមិនឲ្យ មោយចាណApprove Comment ពី Admin, Editor ឬ Author

ើយក្៏មាន Option ជាមរចើនក្បុងីរក្ណ អត្់ Comments ទាណងែស់មាំោះមៅទីមនោះផងំដរ។

៣- មរបើ
របាស់ Plugin ីរររ Spam
មយើងក្៏ោចមរបើរបាស់ Plugin មដើមផីរគប់រគង Spam បានផងំដរ ម

ើយផថល់លក្ខអៈងាយ

ស្សួលដល់ មយើងផងំដរ។ ខាងមរីមមនោះជា Plugin មួ យចណនួនមានសមត្ទភាពែពស់ក្ុងីរ
ប
ទុបសាកត្់ Spam
Akismet, Quiz , Simple Trackback Validation, bcSpamBlock, Comment Spam Stopper
Cookies for Comments, JSSpamBlock
———————————————————————————————មជឈមអឍល ោយធី មែបូ-IT CAMBO
បមងកើត្ក្មមវ ិធីសរមាប់រក្ុម

ន
ុ ែងកីរ ក្បងត្នមល
សមរមយ:
ុ

–

រចាំវុ ិបសាយ & Hosting រគប់រគងរក្ុម

–

បមងកើត្ក្មមវ ិធី រគប់រគងទិនបន័យ រគប់ រគងសថក្
ុ លក្់ ទណនិញ

ុន…

– ដណមឡើងរបព័ នន ំអត្វ ឺក្ Networking និ ងមសវាជួសជុ លក្ុណពយូទ័រ
www.itcambo.com

ក្មមវ ិធីសិក្ាមបើក្វគគែី(ល សិសេចាប់ពី ១០មឡើងមៅ)
– វគគរចាំវុ ិបសាយ HTML,CSS, Javascript, PHP, ASP.NET
– វគគដណមឡើងក្ុណ ពយូទ័រំអត្វ ឺក្ Networking

– វគគជួសជុលក្ុណពយូទ័រ Computer Repairing

– វគគសរមសរក្មមវ ិធីមលើ iOS (ក្មមវ ិធី iPhone, iPAD)
Posted in មមមរៀន, មមមរៀន PHP & MySQL |

មមមរៀនទី១៦: ដណមឡើង Joomla មលើ Local
Posted on by TEAV Chhun Nan (ទណាំក្់ទណនង ផាយរអិជជក្មម 077778647-070778647)
មមមរៀនទី១៦: ដណមឡើង Joomla មៅមលើ Local ជាមួយWampServer
មដើមផី Install Joomla មៅមលើ Local ជាមួយWamp Server មយើងរត្ូវត្ណ មឡើង ក្មមវ ិធីដូចខាង
មរីមជាមុនសិន
១ – WARNING : មយើងរត្ូវំត្ត្ណមឡើង Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package x86 or
x64VC10 SP1 vcredist_x86.exe 32 bits :
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=8328
VC10 SP1 vcredist_x64.exe 64 bits :
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=13523
២-បាំធប់សូមចូលមៅីន់មគ

ទណព័រ http://www.wampserver.com/en/មដើមផី Download យក្

មក្ ត្ណមឡើង។ សូម Click ទីមនោះមដើមផីមមើលីរ Detail ពី Wamp Server

មៅមពលមនោះមយើងមាន Web Server with PHP និង
MySQL រួចម

ើយ ដូចមនោះមយើងោចត្ណមលើង Joomla បានម

ើយ។ មុនដណបូងមយើងរត្ូវ ចូល

មៅ ទាញយក្ Joomla 3.0 ជាមុនសិន។បាំធប់មយើងយក្File Zip ំដល Download មាំោះ ោក្់
ក្បុងc:\wamp\www រួចពាំលក្ញ្ចប់ ZIP មាំោះ

បាំធប់មក្
បថូរម

ម ោះFolder ំដលបានពាំលមាំោះមៅជា Joomla ឬរក្យមផេងក្៏បាន។

ដណមអើរីរ Web browser ដូចជា Firefox, Chrome,
IE…មដើមផី Install Joomla រួចក្បុង Address bar វាយរក្យ http://localhost/localhost/joomla ឬ
http://localhost/127.0.0.1/joomla

បុំនថមុននិង
Install Joomla គឺ Joomla ទាមទាឲ្យមយើងបមងកើត្ Database សរមាប់ Store data របស់ Joomla
ជាមុនសិន។ ដូមចបោះមយើងរត្ូវចូលមៅីន់ Page PhpMyAdminគឺ
http://localhost/phpmyadmin ឬ http://localhost/127.0.0.1/ phpmyadmin

បាំធប់មក្ Click
មលើរក្យថា Databases ំដលសទិត្មៅំផបក្ Menu។ រួចបមងកើត្ Database ថមីមួយមទៀត្
ឧទា

រអ៍ : joomla បាំធប់មក្ Click Button Create។

មរីយពីបមងកើត្
Database រួចរាល់ម
joomla

ើយ មយើងចូលមៅីន់ Page : http://localhost/joomla មដើមផី Install

រត្ង់ចណនុចខាង
មលើ


Sitename : សរមាប់វាយម



Admin email : Email របស់ែបក្



Description : ពិព័នាំែណពី Website របស់ែបក្ ែលីៗ



Admin Username : បមងកើត្ Usernameសរមាប់ Log in ចូល Backend របស់ Website



Admin Password :បមងកើត្ Password ឲ្យ Userសរមាប់ Log in ចូល Backend របស់
Website
Confirm Admin Password : វារក្យឲ្យដូចរបែប់ Admin Password។



ម ោះ Website របស់ែបក្

មរីយពីបណមពញData រួចសូម Click button ―Next‖ បាំធប់មក្មយើងនឹងមក្ដល់ Page ដូច
ខាងមរីម :



Database type មរជើសមរ ើសរបមភទ MySql



Hostname បណមពញម



Username គឺបណមពញម



ម ោះរបស់ Server ។ភាគមរចើនគឺមគសរមសរថា Localhost
ម ោះ User ំដលរគប់រគង Database ំដលមយើងបានបមងកើត្។

ំត្មៅក្បុង Local គឺវាជា Defualt គឺ “root‖
Password គឺបណមពញមលែសមាៃត្់របស់ User ។ មៅក្បុង Local, Username root ចណមរោះ
Password របស់វាគឺ “ទមទរ”



Database គឺជាក្ំនលងវាយម



Table Prefix គឺជាក្ាលម
ទិនបន័យក្បុង Database.

ម ោះ Database name ំដលមយើងបានបមងកើត្។
ម ោះ Table ំដលវានឹងបមងកើត្មោយសវ័យរបវត្ថិសរមាប់ផុក្
ធ

មរីយពីបណមពញData រួចសូម Click button ―Next‖ :

បាំធប់មក្
Install

រង់ចាំមួយ
ភ្លេត បន្ទាប់ពីវា Install ចប់វានឹងភ្ចញផ្ាាំងដូចខាងភ្រោម :

សូម Click

button : Remove Folder Installation មដើមផីលប់ File Install joomla មចញ ចណាំណមដើមផីមមើល
Website ំដលបាន Install រួចមលើ Local មាំោះគឺចូលមៅីន់ http://localhost/joomla ឬ
http://127.0.0.1/joomla មដើមផីចូលមៅីន់ Backend របស់ Website មដើមផីរគប់រគងវា សូម
ចូលមៅីន់ http://localhost/joomla/adminisrator ឬ http://127.0.0.1/joomla/administrator
———————————————————————————————————–
មជឈមអឍល ោយធី មែបូ-IT CAMBO
បមងកើត្ក្មមវ ិធីសរមាប់រក្ុម

ន
ុ ែងកីរ ក្បងត្នមល
សមរមយ:
ុ

–

រចាំវុ ិបសាយ & Hosting រគប់រគងរក្ុម

–

បមងកើត្ក្មមវ ិធី រគប់រគងទិនបន័យ រគប់ រគងសថក្
ុ លក្់ ទណនិញ

–

ុន…

ដណមឡើងរបព័ នន ំអត្វ ឺក្ Networking និ ងមសវាជួសជុ លក្ុណពយូទ័រ

www.itcambo.com

ក្មមវ ិធីសិក្ាមបើក្វគគែី(ល សិសេចាប់ពី ១០មឡើងមៅ)
– វគគរចាំវុ ិបសាយ HTML,CSS, Javascript, PHP, ASP.NET
– វគគដណមឡើងក្ុណ ពយូទ័រំអត្វ ឺក្ Networking

– វគគជួសជុលក្ុណពយូទ័រ Computer Repairing

– វគគសរមសរក្មមវ ិធីមលើ iOS (ក្មមវ ិធី iPhone, iPAD)

